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Ügyfélfogadási rend
A Községháza a Kormány által 2020. november 4-én
ismételten elrendelt veszélyhelyzet miatt, közegészségügyi érdekből felkéri a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az
ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben és ügyfélkapun szíveskedjenek intézni.
Lehetőség szerint csak olyan ügyek intézése miatt
keressék fel a hivatalt személyesen, amelyek elengedhetetlen feltétele a személyes megjelenés (ilyen ügyek
pl. a házasságkötés, apai elismerő nyilatkozat tétele,
haláleset anyakönyvezése). Kérjük, hogy előzetesen
keressék az ügyintézőket telefonon, ha személyesen kívánnak ügyet intézni!
Kérjük, hogy óvodai, iskolai étkezések díját amenynyiben van rá mód, átutalással ﬁzessék meg (számlaszám: OTP 11742111-15390266-00000000). A közleménybe a gyermek nevét írják be, iskoláskorú gyermek
esetében a nevet és az osztály jelölését kérjük!
Ha személyesen keresik fel a hivatalt, viseljenek
maszkot és használják az előtérbe kihelyezett kézfertőtlenítőt. Az ajtónál kopogjanak be és várják meg az
ügyintézőt. Kérjük, hogy az ügyfélfogadási időt szíveskedjenek betartani!
Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal csak különösen
indokolt esetben fogad ügyfeleket!

Ügyfélfogadási idő a veszélyhelyzet ideje alatt
Hétfő: 8:30–12:00, 13:00–15:00
Szerda: 8:30–12:00, 13:00–14:00
Péntek: 8:30–12:00

Köszönet a véradóknak!
Huszárné, született Lovász Márta súlyos betegsége miatt került kórházba. Vérre volt szükség a kezeléséhez.
Sok sóskúti lakos, névre szólóan, Márti gyógykezeléséhez adott vért. Egész családja köszönetét fejezi ki
segítségükért.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
január:
Jakócs László- Rácz Ágnes
február:
Nagy Tihamér János- Simon Zsuzsanna

Halálesetek:
Buzeskó Mária Magdolna szül.: Nagy Mária Magdolna (1954)
Melis Mátyásné szül.: Halmos Mária ( 1955)
Pluhár Jánosné szül.: Csupics Ilona (1932)
Puncsák István (1944)
Reiner Imréné szül.: Marczinkovics Borbála
(1928)
Sári Kálmán (1935)
Szabó Géza Gusztáv (1952)

XIX. évfolyam 1. szám
2021. február

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@chello.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu. Kiadói
szerkesztő: Pusztay Sándor Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse. Címlapkép: Pusztay Sándor
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Önkormányzati határozatok
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés
meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

vállalkozónak a konyhán előállított ételekért. Ez az emelés
nem érinti az étkezést igénybe vevők által fizetendő díjakat,
az idei évben az étkezésért a tavalyi összegnél nem kell többet fizetni senkinek.

1/2021.(I.19.) számú határozat
Kossuth u. 10. szám alatti ingatlanon felhalmozott
hulladék összegyűjtéséről

3/2021.(II.3.) számú határozat
Önkormányzati ingatlan értékbecslés megrendeléséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, Kossuth u. 10.
szám alatti ingatlanon található nagy mennyiségű háztartási
hulladék és lomok összegyűjtésére és konténerekbe rakodása,
valamint konténer rendelésre, hulladék elszállítása és lerakása
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 5.000.000
Ft-ot különítek el. Jelen határozat alapján az ingatlanon lévő hulladék kézi és gépi erővel történő összegyűjtésével és a konténerbe
rakodással a VE-DE-KŐ Kft-t bízza meg az önkormányzat, az
árajánlatban szereplő bruttó 1.778.000 Ft összegért.
2/2021.(I.19.) számú határozat
Étkezési díjak emelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye ﬁgyelembe vételével elfogadom Kuzselné Halenár
Margit gyermek, felnőtt (intézményi) étkeztetésre nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó áremelését.
Ennek megfelelően az általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó díjakat) a következők szerint jóváhagyom:
az óvodás napi étkezés díja:712 Ft/fő/nap
az iskolás napi étkezés díja: 746 Ft/fő/nap
iskolás ebéd:
561 Ft/fő/nap
felnőtt ebéd:
728 Ft/fő/nap
A díjakat a vállalkozó 2021. január 1-től, visszamenőlegesen
érvényesítheti. Jelen határozat alapján a szerződés módosítás
szükséges, ezért utasítom a jegyzőt annak előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Az étkezési díjak emeléséről szóló határozat arról rendelkezik, hogy az önkormányzat mekkora összeget fizet a

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
A képviselő-testület tagjainak véleményét ﬁgyelembe véve
az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, 2421. hrsz-ú ingatlan eladásához elviekben hozzájárulok, és az értékbecslést
megrendelem.
4/2021.(II.4.) számú határozat
Önkormányzati ingatlan értékesítése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva - képviselő-testület
tagjainak véleményét ﬁgyelembe véve - a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat a tulajdonában lévő Sóskút, 2515. hrsz-ú,
1 ha 3039 m2 nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület
minősítésű ingatlant eladja Bogos Cintia részére. Az ingatlan
vételára 17.100.000 Ft, melynek felét a szerződés hatályosulását követő öt banki napon belül kell megﬁzetni, a másik felét
az azt követő hónaptól kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt
havonta, kamatmentes részletekben.
5/2021.(II.4.) számú határozat
Ibolya utca vízelvezetés kiépítése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva - képviselő-testület
tagjainak véleményét ﬁgyelembe véve - a következőkről rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére megrendelem a BG-Grasspointer Kft-től a folyókákat a hozzájuk
tartozó öntöttvas ráccsal, összesen bruttó 1.386.23 Ft értékben.

Önkormányzati hírek
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6/2021.(II.8.) számú határozat
Ivóvízvezeték tulajdonba vétele
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. a Sóskút 077 hrsz.
alatti és a 066 hrsz. alatti, Sóskút Község Önkormányzat tulajdonát képező, területeken – a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által 35100-13994/2020. számon kiadott vízjogi
létesítési engedély birtokában (Vízikönyvi szám:6.3/A/296)
ivóvíz vezeték rendszert (meglévő rendszer hosszabbítást)
épített ki
Vízjogi objektumazonosító szám:
VOR

Objektum név

Objektum típus

AKX020

Sóskút elosztó hálózat

Települési elosztó hálózat

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
3. pont 6.§. (1) bekezdése szerint:
„Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat”
A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 8.§.-a
szerint:
„Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó
a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének
időpontjában az ellátásért
felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.”
A fenti törvényi rendelkezés alapján Sóskút Község Önkormányzat a fentiekben körülírt vezeték szakaszt térítésmentesen átveszi a Dongwha Electrolyte Hungary Kft.-től.
103/2020.(XII.21.). számú határozat
Együttműködési megállapodás kötése Biatorbágy Város
Önkormányzatával, illetve Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft-vel
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva – ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak támogató véleményére - a következőkről
rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat úgy dönt, hogy Biatorbágy
Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-szakrendelő működését biztosító Egészségházat (2051
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez 2021. évre 3.500.000, azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű támogatást nyújt. A támoga-

tás fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe be
kell tervezni.
A támogatás átadása a Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonproﬁt
Kft.-vel kötendő megállapodás alapján történik.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései
szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére,
ideértve a szükséges megállapodás megkötését is, önállóan
eljárva, külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
104/2020.(XII.22.). számú határozat
A Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás kialakítása projekttől való elállásról lés a projektre elnyert támogatás
visszautalásáról.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva – ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak támogató véleményére – a következőkről
rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat úgy dönt, hogy az „MFPSZL/2019” azonosítószámú, „Szolgálati lakás” című konstrukcióra beadott projekt (MFP azonosító: 1016429257, projekt
azonosító: 3031944080) teljesítésétől eláll és a projekt támogatására elnyert 29.999.999 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint támogatást, valamint annak kamatait visszaﬁzeti.
106/2020.(XII.23.). számú határozat
Víziközmű vagyon értékeléséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat az Érd és Térsége Víziközmű
Kft.-t bízza meg a sóskúti víziközmű vagyon törvény szerinti
vagyonértékelésének elkészítésével, illetve elkészíttetésével a
szolgáltató KIG/378/5 számú ajánlatában foglaltak szerint.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései
szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére,
önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Nőnapi köszöntő
Sóskút Önkormányzata és képviselő-testülete
nevében a közelgő nőnap alkalmából
tisztelettel és szeretettel köszöntöm
a település valamennyi női lakosát.
König Ferenc
polgármester

Rendeletmódosítás
Sóskút Község Önkormányzat 2/2021.(I.14.)
önkormányzati rendelete a temető és temetkezések
rendjéről szóló 8/2000.(XI.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Sóskút Község Önkormányzat polgármestere, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 2. pontjában és a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.
6., 16., 40., 41 és 42. §-aiban kapott felhatalmazás alapján,
ﬁgyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a temető és temetkezések
rendjéről szóló 8/2000.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A temető és temetkezések rendjéről szóló 8/2000.
(XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4. §
(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az egyes temetkezési helyek használati ideje:
a) Sírbolt használati ideje: 60 év
b) Sírhely (kettős sírhely, családi sírhely is) használati

ideje a sírhelyet megváltó személy választása szerint:
25 év, vagy 10 év
c) Urnasírhely használati ideje:
a sírhelyet megváltó személy választása szerint: 25 év,
vagy 10 év
(2) Az R. 4. § (3) b), c), d) és g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
b) egyszemélyes sírhely 10 évre megváltva: 10.000 Ft.
egyszemélyes sírhely 25 évre megváltva: 25.000 Ft.
c) kétszemélyes sírhely 10 évre megváltva: 20.000 Ft.
kétszemélyes sírhely 25 évre megváltva: 50.000 Ft.
d) családi sírhely (2x2 fő) 10 évre megváltva: 32.000 Ft.
családi sírhely (2x2 fő) 25 évre megváltva: 80.000 Ft.
g) urnasírhely 10 évre megváltva: 10.000 Ft.
urnasírhely 25 évre megváltva: 25.000 Ft.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a polgármester 2021. január 14.-én alkotta
meg, kihirdetve 2021. január 14. napján lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
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Brutális mennyiségű szemét a falu
központjában

Még 2019. decemberében érkezett a
Miniszterelnökségtől Gulyás Gergely
miniszter és Gyopáros Alpár kormánybiztosok aláírásával ellátott értesítés,
hogy a Magyar Falu program keretében
sikeresen pályázott önkormányzatunk
szolgálati lakás kialakítására. Akkor a
körzeti megbízott részére alakítottuk
volna ki a lakást, a Kossuth u. 10. szám
alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő részén. Az épület felújítását
és a szolgálati lakás kialakítását 2020.
tavaszán terveztük megkezdeni, igaz,
hogy a koronavírus járvány is késleltette a beütemezett feladatokat, de
arra nem számítottunk, hogy az épület
olyan rossz állapotban van, hogy a katasztrófavédelem az önkormányzat kérésére a helyszíni szemle után jelezte,
hogy az épület életveszélyes állapotban
van. A felújítás ezek után már nem jöhetett szóba, bár kértük a Magyar Falu
Pályázat keretében nem volt lehetőség,
hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő bármilyen más ingatlant újítsunk
fel, vagy más helyszínen újat építsünk.
A pályázattal elnyert támogatás felhasználásnak határideje leteltével nem
találtunk más megoldást, mint hogy a
pályázati összeget visszaﬁzetjük a Magyar Államkincstár részére.

Az önkormányzatot az ingatlan egy
részét használó család megkereste,
hogy szeretne a családjuknak jobb feltételeket biztosítani és településünkről elköltözni. A képviselő-testület a
kérésüket támogatta és az ingatlanuk
megvételével sikerült a kérésüket teljesíteni.
Mindezek után újabb pályázaton
indult önkormányzatunk, ugyanis lehetőség volt pályázni önkormányzati
ingatlanokon lévő és közterületeken
elhagyott hulladék összegyűjtésére. Sajnos a pályázaton nem jártunk
sikerrel. Ezt követően árajánlatokat

kértünk a felgyülemlett szemét összeszedésére és elszállítására és hivatalos
lerakóban történő elhelyezésére. Akik
arra jártak, láthatták, hogy az elmúlt
hetekben több géppel és emberrel az
utcán elhelyezett óriási konténereket
töltöttük az ingatlanon lévő szeméttel.
Most már elmondhatjuk, hogy öt óriási konténer, egyenként 35 m3 szeméttel
és három 10 m3 konténerben elhelyezett szemét lett elszállítva. Tisztelt Olvasó, és most tessék megkapaszkodni,
erről az ingatlanról a Pusztazámori
lerakó hivatalos mérlegjegye alapján
összességében 69,18 tonna, azaz közel 69.180 kg szemét lett elszállítva. A
munkából még hátra van a veszélyes
hulladéknak minősülő pala kézi munkával történő leszedése és konténerbe
rakása, hogy a hivatalos megsemmisítőbe el tudjuk szállítani, ezen kívül
pedig a maradék faanyagok leszedése
és az építőanyag vályog-kő lerakóba
való szállítása. Ezeket a munkákat
fogjuk hamarosan folytatni, hogy egy
olyan terület maradjon az önkormányzat tulajdonában, amit az önkormányzat későbbi terveibe be tud illeszteni.
König Ferenc
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Sóskúton történt

Pancsi Farm: állatsimogató és lovarda
Nagyszerű nevelési eszköz

A Sóskút határában, a Pusztazámor
felé vezető út közelében, a Pancsi
Farmon most a gyerekek kedvence a
három pici, ugrabugráló kecskegida.
Szerencsére itt még a járvány idején is
lehet a szabadban sportolni, lovagolni,
nagyokat sétálni, az állatokkal ismerkedni és kirándulni.
– Célunk, hogy látogatóink már pici
kortól megszokják az állatok közelségét, megtanulják, miként kell gondozni, etetni őket – mondja Lázin Anita, a
Pancsi Farm vezetője.
Nálunk az állatok természetes közegükben, szabadon élnek. Éppen ezért
nem mindegy, hogy miként viselkedünk a közelükben, hogyan kell megközelíteni azokat. A gyerekek mielőtt
lóra ülnek, lekefélik a pacikat, megtisztítják a patájukat, megtanulják, hogyan
kell felnyergelni azokat. A lovaglás, az
állatokkal való kapcsolat nem csupán
kiváló sport, fegyelemre, felelősségre
tanít, nagyszerű nevelési eszköz.
A Pancsi farm folyamatosan új állatokat fogad be. Minden lakójának külön története van. Így például Barbit, a
szürke pónit és Szélvihart, a mini lovat
korábbi gazdája egy kocsihoz kötve tar-

totta. Mindössze egy-két lépést tudtak
tenni. Nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Eleinte nagyon féltek mindenkitől,
valószínűleg bánthatták őket. Itt szabadon nyargalhatnak. Ám, ha a hátukon
ülnek, akkor ma már nagyon kezesek.
Meghálálják a sok szeretetet, törődést.
Főnix, a három és fél éves csikó, nevét
onnan kapta, hogy nagyon nehezen
maradt életben. Első napjait, anyjával,
Makaccsal az üllői állatkórházban töltötte. Már mindenki lemondott róla, de

Anita nem. Az orvosok segítségével
három nap három éjszakán keresztül
folyamatosan igyekezett talpra állítani,
sétált vele, megfejte anyját, szoptatta
s szerencsére életben maradt, mint a
hamvaiból újjáéledő szent főnix madár.
Napjainkban már Anita lovagolja be.
Bundi kutya gazdái, egy idős házaspár,
néhány nap különbséggel meghaltak.
A kutyus nagyon hálás, hogy befogadták. Védelmezi a farmot, a gazdáit. A
cicák is a farmhoz csatlakoztak, s jó
barátságban vannak a kutyákkal. A
felelős állattartás jegyében ivartalanítják őket. A kecske ikerpár az amerikai
elnök beiktatásának napján született,
ezért Joe Bidenről és feleségéről, Jillről kapták a nevüket. A harmadik gida,
Folti pedig két nappal korábban látta
meg a napvilágot. A farm legújabb lakói a három kis vadmalac, ám sajnos az
egyik elszökött. Reménykednek, hogy
hátha visszatalál.
A gyerekek itt megtanulják, hogyan
kell bánni az állatokkal, mivel kell etetni őket. Nagyon fontos a jó minőségű
takarmány. Olykor csak távolról lehet
például egészséges szénát hozatni. Jó
dolguk van a Pancsi farm állatainak.
A lovak mindig kapnak csemegeként
répát, almát. Ha betegek az állatok,
meleg gyógynövény teával itatják őket.

Sóskúton történt
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lyek az állatok gondozására, a lovak
felépítésére, fajtáira, történetére is kiterjed, természetesen játékos keretek
között. Találós kérdések, rejtvények,
rajzolás formájában ellenőrzik, hogy
mennyit jegyeznek meg a gyerekek a
tanultakból, s ismétlik azokat.
– Tapasztalataink szerint az állatok
közelsége még az emberi kapcsolatokra is pozitívan hat. A gyerekek között
is gyakran szövődnek barátságok, de
volt olyan család, ahol a szülők látható feszültséggel érkeztek, ám körbejárva a telepet, megsimogatva a kisgidákat, a pónikat, megnézve csemetéik
lovaglását, felszabadultan, vidáman,
kéz a kézben távoztak – mondta Lázin
Anita, a Pancsi farm vezetője.
B.M.É.

Természetesen folyamatosan ellenőrzi őket állatorvos. Ha új állat kerül
a farmra, két hétig karanténban tartják, nehogy megfertőzzön másokat.

Az iskolai szünetekben rendezett
táborokban több idő jut a lovaglás
mellett, akár angolul vagy németül is,
olyan ismeretek elsajátítására, ame-

Pancsi Farm, 2038 Sóskút,
Bajcsy-Zsilinszky utca 61/a
lazinanita@gmail.com
Facebook: Pancsi Farm

További gyógyulást, képviselő úr!
Dr. Aradszki András, térségünk országgyűlési képviselője jobban van.
Ismert: a honatya az elmúlt év novemberében fertőződött meg a Covid–19 vírussal. Kórházba került,
ahol öt héten át volt lélegeztetőgépen,
amelyről szilveszter napján vették le.
Az intenzív osztályról január elején
került át az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, ahol folytatták a
kezelését, mindenekelőtt gyógytorna
segítségével, illetve tüdőkapacitásának emelésével. A hosszas altatás
ugyanis a ﬁzikai erőnlét jelentős
csökkenését eredményezi.
„Jól vagyok, kiegyensúlyozott lelki világgal, napról napra javuló ﬁzikai állapottal. De nem az az érdekes,
hogy milyen állapotban van az ember, hanem hogy le tudjuk győzni ezt
a járványt, ha betartjuk a szabályo-

kat. A Jóisten szeretete és kegyelme
kellett ahhoz, hogy el tudjuk kerülni
a legrosszabbat, ami egyszer eljön,
de szerintem még korai lett volna;

éreztem az emberek erejét, hogy ha
baj van, akkor a másik segítségére
sietnek – nyilatkozta a mandiner.hunak.
Aradszki András az orvosok és
az egészségügyi szakdolgozók hozzáértő, odaadó munkáját is dicséri:
„Azonnal szolgálatkészen, egymást
kisegítve, magas szakmai tartalommal, bátran és gyorsan döntve gondoskodtak rólunk, ez engem nagyon
megnyugtatott, megerősített, bátorított.
Országgyűlési képviselőnk koronavírus-fertőzésen átesett emberként azt
tanácsolja: „Mindenki oltassa be magát, és tartsa be a szabályokat, mert ez
a vírus az ember háta mögé megy, és
egyszerűen leüti, mint egy bandita.”
K.F.
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Az Andreettiben történt

Rendhagyó Lovagi Torna
„Amit olvasok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok,
azt tudom.”
Kínai mondás
A tanár egyik fontos feladata, hogy
megtanítsa diákjainak a helyes tanulás
módját.
A ﬁatal nemzedéket egyre több inger
éri, a pedagógus pedig arra törekszik,
hogy megtalálja azt az utat, mellyel a
gyerekek számára a tanulás igazi élménnyé válhat.
A fenti idézet volt a követendő példa, amikor néhány évvel ezelőtt lelkes
tanárok csapata úgy döntött, megmutatja a tanulóinak, hogy, amit „megcsinálnak”, azt sajátítják csak el igazán
alaposan.
Így született meg az Andreettiben
a mára már hagyománnyá vált lovagi
tornánk.

Az idei járványhelyzet miatt a hagyományokon változtatnunk kellett.
Így jött létre a lovagi tornához köthető projekthetünk.
Ennek termékeként születtek meg a
hatodikosok által megalkotott csodás

„Toldi-makettek”, melyek egy héten át
díszítik iskolánk alsó folyosóját.
Kép: Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola
Kuzselné Schóber Ágnes

ITK = ISKOLA TÁMOGATÓ KIRAKÓ
A meghirdetett szlogen az volt, hogy
színesítsük iskolánk szabadidős programjait és szimbolikusan, iskolánk
hatalmas fényképét a színes kirakó
darabokkal!
SIKERÜLT! A diákok kirakták a 350
darabos ANDREETTI KIRAKÓT!
Köszönetet mondunk mindenkinek,
– legyen az tanuló, szülő, kolléga vagy
Sóskúton működő cég – aki támogatta iskolánk alapítványát és ezzel az
Andreetti Iskola diákságát!
Kérem, támogassák „A Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány”-t adójuk
1%-val is. Köszönjük az eddigi segítséget a tanulóink nevében!
Kuzselné Schóber Ágnes

Az Andreettiben történt

11

Sóskúti Híradó – 2021/1

Farsang az Andreettiben
Az idei évben a járványügyi előírások
betartásával projektnap keretében tartottuk meg a farsangot. Az osztályok
saját termükben ünnepeltek, jelmez-

ben voltunk egész nap. A rossz gondolatokat szalagra írtuk és a kiszebábra
kötöttük, a szalagokat pedig a diákönkormányzatok képviselői gyújtották

meg az udvaron. Ezzel remélhetőleg
sikerült elűznünk a rossz gondolatokat
és bizakodva várjuk a tavaszt.
Kuzselné Schóber Ágnes
iskolaigazgató
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Sóskúton történt

Karácsonyi adomány
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban hallunk, olvasunk különböző
gyűjtésekről, melyeket rászoruló családok megsegítése céljából szerveznek.
Ezeknek a támogatáson túl, a családok ünnepének gondtalanabbá tétele
is célja. Nagy örömmel töltött el, mikor a Műszaki Egyetem Méréstechnikai tanszékéről megkeresett az egyik
volt kolléganőm, miszerint ismét megszervezték, az immáron már hagyománnyá vált pénzgyűjtést az ottani
dolgozók között.
Úgy gondolták, hogy óvodáskorú
gyermekek családjait szeretnék segíteni, hiszen ők is tudják, hogy a karácsony csodájának, az ünnep meghittségének a megteremtése, talán
ezeknek a családoknak a legfontosabb.
Az összegyűlt pénzből bevásároltak és mivel tudták, hogy én a sóskúti
óvodában dolgozom a segítségemet
kérték a támogatandó családok kiválasztásában.
Az összeállított adománycsomagokba a tartós élelmiszereken, a tisztítószereken kívül, színes ceruzák, csoki

és szaloncukor is került a gyerekek
számára.
Végül négy családnak juttattuk el a
felajánlást, melyekben Aradi-Szabó Barbara kolléganőm volt a segítségemre.
Hatalmas lelki feltöltődés volt látni
a csillogó szemeket és jó érzéssel töltött el minket, hogy a mai rohanó világunkban, és a járványhelyzet ellenére

is sikerült bizonyítanunk, hogy nem
vagyunk közömbösek egymás iránt,
hogy igenis oda tudunk állni egy jó
ügy mellé, ha ezzel másokat segítünk.
Hálásan köszönjük a tanszék dolgozóinak felajánlását és külön köszönet,
hogy a mi óvodánkat választották!
Zrubeczné Drubics Andrea

Még lehet kerti hulladékot égetni
Tájékoztató a kerti növényi
hulladékok égetésének a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó
szabályairól.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő
szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.)
kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig (jelen állás
szerint még hónapokig) továbbra is
,,a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik
a háztartási tevékenységgel okozott

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, avar és kerti hulladék égetésre
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”.
Sóskúton a 2020. november 4-én
életbe lépett veszélyhelyzet alatt még
nem került sor az égetést megengedő
önkormányzati rendelet visszavonására. Az jelenleg még továbbra is hatályos. Vagyis Sóskút közigazgatási
területén lehetőség van az avar és
kerti zöldhulladék égetésére meghatározott napokon. Az 5/2015.(III.25.)
önkormányzati rendelet olvasható

honlapunkon a helyi hírek között,
valamint a nemzeti jogtárban (www.
njt.hu).
Sóskúton SZÁRAZ KERTI HULLADÉK égethető a lakott belterületen
kedden és csütörtökön 12.00-20.00
óra között, a többi területen kedden
és csütörtökön 7.00–18.00 óra között,
szombaton 7.00–14.00 óra között.
Azaz, aki a megadott időpontokban éget száraz növényi hulladékot,
az nem követ el szabálysértést!
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Az óvodában történt
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Medve-hét az óvodában

Ebben az évben ismét sort kerítettünk
a mackók tanulmányozására. Szokásos medve hetünket idén, január utolsó
hetében tartottuk, mikoris a gyermekek öt napon át ismerkedhettek a nagy
ragadozóval. Bő tudást szerezhettek
az állat különböző fajairól, azok életmódjáról, többek közt táplálkozási
szokásaikról, élőhelyükről. Ennek ke-

retében, volt csoport, ahol medvebarlangot is eszkábáltak az ovisok.
Az előző évek irodalmi anyaga még
több verssel, mondókával bővült, de
éneklésben, mesehallgatásban sem
volt hiány. Az óvónénik szebbnél
szebb alkotások készítésére invitálták
a kicsiket, melyekben a szülők a folyosókon kihelyezett faliújságon gyö-

nyörködhettek. A különleges helyzetre
való tekintettel idén nem tudtunk ellátogatni a veresegyházi medveparkba,
így ehelyett, az udvaron kedveskedtünk egy kis játékkal az ide járóknak.
A gyermekeknek hét darab elrejtett
képet kellett megtalálniuk a friss levegőn, amelyről aztán a mackók által
imitált tornamozdulatokat próbálták
lekövetni.
Természetesen említésre került a
híres néphagyomány is, miszerint
emlősünk február 2-án kibújik barlangjából és megnézi árnyékát. Ha ezt
napsütésben jól látja, visszabújik még
szundizni, ellenkező esetben, vagyis
borús idő esetén felmondja albérletét
és téli álmát megszakítva kint marad,
ugyanis úgy véli kezdetét veszi a tavasz.
Mindent összegezve csodás hetet
tudhatunk magunk mögött melyet felnőtt/pedagógus és gyermek egyaránt
élvezett.
Kovács Adél
óvodapedagógus
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Múltidéző

Séta az emlékek kertjében, a Temető utcáról
Életem egy részét nagyszüleim Temető utcai házában éltem le. Felsorolom
a házak régi tulajdonosainak nevét.
A temető oldali házak: Szabó Károlyék háza, mellette Pece Imre földje,
Paulik Rudi ( Rucé ), háza. Heﬀnerék,
Andrejkovicsék, Kummerék háza,
földjei voltak. Leértek a Szedliszkóig. Ezekben veteményeskertek szőlők,
gyümölcsfák biztosították megélhetésüket. Következett a temető, majd
Szolnoki ház.
A kanyarban volt a Garicskár ház.
Garicskár neve azért lett, mert itt
kútgyűrűket készítettek elő. Osztálytársnőm volt egyik lányuk, Bielik
Kati. Telkeik nem voltak nagyok, de
Maris néni virágoskertje bámulatra
méltó volt. Az utca másik oldalának
házai: Rostár ház, lefelé a Markovics
ház. Először másik házban éltek, a
Park utcában, majd itt építkeztek.
Következett Sztankovicsék háza.
Mellette a Paulik ház, Mídi néniéké.
Fiaik voltak a bátyám, Farkas Jancsi
jó barátai. (sok másik velük, egykorú
emberrel). Cservenyiék háza, utána
emlékeim szerint Zalavári néni által
lakott ház, majd Pátrovicséké. Következett az Eskulits ház, és Kúzselék,
majd másik Kúzsel ház. Sarkon volt a
Mészáros ház. Telkeik a Pap hegyek
felé szintén nagy területet foglaltak
el. Park utca utáni házban a sarkon,
Kovácsék laktak, majd Marcinkovics
(Fazi Imi) háza következett. E ház
mögött, a kis közben éltek Brosekék,

Mrázék, a köz sarkán pedig Ujváriék laktak. Liget utca sarkán lévő ház
pedig Németh családé volt. Főleg a
nevek felidézésénél segítségemre volt
Pátrovics Imréné, Wiczing Milka.
Régi tulajdonosok jó része már nincs
közöttünk. Az utca lakói változtak,
a falu lakossága is. Változnak a külterületi részek is. Emlékek kötnek a
Malom híd környékéhez is. Ma már

csak a gépjárművek, motorok által
összekaristolt, és nem a fűvel borított gyalogutat, és tavaszi hériccsel
teli domboldalakat látunk a Kálvária
dombtól a hídig. Gyönyörű hely volt
a „malomrét”. A falunk változik, de
emlékeinket őrizve előjönnek szép,
békés szülőfalunk csodái.
Farkas Magdi

Köszönetnyilvánítás

Közvilágítás hibabejelentés

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára férjemet, Popják Imrét.

A közvilágítás meghibásodását az alábbi e-mail címre,
vagy telefonon lehet jelezni:
E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu
Tel: 23-560-561

Popják Imréné

Hirdetés
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KIMAGASLÓ
VEZETÉSI ÉLMÉNY

EZ A FORD PUMA HIBRID
AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7-9., TEL.: +36 (23) 524 028
WWW.FORDSZABO.HU | WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU
A képeken látható autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford
márkakereskedésünkhöz! További részletek a www.fordszabo.hu weboldalon. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,0-6,6 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 113-150 g/km. A feltüntetett adatok
alap, opciók nélküli változatra értendőek.

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

TOJÁS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SÓSKÚTON
• friss tojás, hazai termelőtől
• szalmonella-mentes állománytól
• L méret, A osztály
A megrendeléseket hétköznap 18 óráig várjuk:
+36 70 636-68-22 • info@happyegg.hu

Szállítási napok:
kedd: 9 - 11 között
szerda: 9 - 11 között
csütörtök: 13 - 15 között
Aktuális tojás árunk 2021. március 1-ig érvényes
Nárcius 2-tól: 1.200 Ft/tálca (30 db)

Tálcás tojást értékesítünk! 1.100 Ft/tálca (30 db)

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

