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Közeledik az év vége
Önök, mikor kézükbe veszik ezt a
Karácsony előtti ünnepi lapszámot,
már nagyban az ajándékokkal, süteményekkel, az ünnepléssel lesznek
elfoglalva, mint eddig minden évben,
hiszen ez a természetes.
Az ünnepekre és az év végére minden, az előzőekben leírtak igazak,
csak hát így év végén megállapíthatjuk
már, hogy a 2021-es évre mindez nem
vonatkozik. Most, hogy már az utolsó napok következnek, elmondhatjuk,
hogy nem igazán jó évet fogunk zárni,
és ezt nem elsősorban az anyagiakra
értem, hanem inkább a lelkiekre. Tudható az évről, hogy már a kezdete is
ugyanolyan nehéz volt, mint az előző
év befejezése a vírushelyzet miatt,
nemcsak a lakosok, az egyes emberek,
hanem maga az egész társadalom öszszességében stresszben élt.
Egy önkormányzat részéről nemcsak a saját dolgozóinak az egészsége,
a biztonsága fontos, hanem a rábízott
településé is. Bár az év közepén már
úgy tűnt, hogy lesz egy kis lazítás és
könnyebbség, de ez most már az év
vége felé kanyarodva nem mondható
el. Mi is megpróbáltunk mindent megtenni, hogy a mindennapi élet könynyebb legyen Sóskút összes lakosának. Folytattuk azt a sajnos már lassan

hagyománnyá váló segítségnyújtásunkat, hogy mindazokat az embereket, akik valamilyen módon részesei
mindennapi életünknek, megóvjuk az
egyre terjedő betegségtől. Hiszen, ha
a tanáraink betegek, ha az óvónőink is
hasonlóan és azok is, akik az időseket
nap, mint nap ápolják és gondozzák,
vagy bármilyen módon segítik, kiesnek a munkából, akkor mindezt a családok is megérzik, hiszen a szülőknek
otthon kell maradniuk, hogy a gyermekeiket ellássák.
Mindezekért történtek azok a védekezési lépések, hogy megpróbáltuk mindezeket az embereket védeni a vírus ellen
tesztelésekkel, különböző védőeszközök, fertőtlenítők, maszkok szétosztásával. Idős lakosainknak is többször osztottunk védőmaszkot, hogy egyáltalán
ki tudjanak menni a lakásukból. Az előző napokban is a legidősebb lakosainknak 9000 maszkot osztottunk szét, hogy
egy kicsit gondtalanabbak legyenek az
év végi ünnepek. Összességében már
több 10 000 maszkot osztottunk így szét
és nemcsak az idős polgárainknak, hanem azoknak a ﬁataloknak is, akik nap,
mint nap kénytelenek településünkről
utazni iskolájukba. Reméljük, hogy
mindezekkel segíteni tudtuk településünk lakóinak az életét, bár mindezek

ellenére nálunk is voltak vírusfertőzés
általi halálesetek. Jó lenne, ha a települések vezetői is tájékoztatást kapnának a
vírusfertőzöttek számáról.
Sajnos el kell mondani, hogy a többszöri ígérgetések ellenére sem kapunk
semmilyen adatot, semmilyen tájékoztatót, hogy egy-egy település mennyire fertőzött. Ennek ellenére továbbra
is készek vagyunk mindent megtenni,
hogy megvédjük településünk lakosait
ezekben a viharos időkben. Lehetne itt
írni, hogy mindezek mibe kerülnek a falunak, de én azt hiszem, amikor emberi
életekről van szó, akkor semmilyen öszszeg és semmilyen nagyságú pénz nem
lehet akadálya a védekezésnek.
Eddig a vírushelyzetről írtunk, de
mindezek mellett azért egy településnek működni kell és amennyiben
lehetséges fejlődni, gyarapodni. Most
lehetne panaszkodni, hogy mennyi
volt az önkormányzat bevétele és az
állam mennyit vont el belőle, vagy
mennyit nem engedélyezett beszedni
a vállalkozásoktól (itt például az egyik
legfontosabb, hogy a beszedhető iparűzési adót a Kormány megfelezte),
vagy újabb adónemeket megtiltott bevezetni és a régieket pedig nem engedélyezte, hogy növeljék, ez utóbbi kettőt mi nem is gondoltuk, így az nem
befolyásolt minket. Tudomásul kell
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vennünk, hogy ezekben az időkben a
Kormány teljes magyarországi lakosság érdekét veszi ﬁgyelembe és annak
érdekében dönt. Még akkor is, ha ez
egy-egy településnek fájó lehet. Ilyen
esetben egy önkormányzatnak nincs
más dolga, mint a rendelkezésére álló
pénzt újra gondolva elossza, és azt a
mindenképpen szükséges feladatokra
költse.
Ebben az évben is, hasonlóan az előző évekhez Sóskút fejlesztése tovább
folyt. Ezt Önök is láthatták nap, mint
nap, amikor azokon a helyeken jártak,
ahol mindezeket a munkákat végeztük. Legyen az belterület vagy külterület. Külterületen több beruházást
is végeztünk, ilyen volt a felső Biai
út és a Bástya dűlőt összekötő járda
megépítése vagy az egész felső Biai
út aszfaltozása, a Széles utca csapadékvíz elvezetésének megoldása és a
Széles utca folytatásaként a Pincesor
utca aszfaltozása. Ide írhatjuk az Ipari Park több utcájának is újra aszfaltozását. Belterületen is folytattuk a
járdaépítést például a Liget utcában,
valamint az útépítést a Vak utcában és
a Damjanich utca végén. Csapadékvíz
elvezetésével is kellett foglalkoznunk
mind a Géza utcában, mind pedig az
Orgona és Ibolya utcákban. Egy település életében nemcsak ennyi az elvégzendő munka, hanem ennél sokkal
több. Ebből a csokorból emeltünk ki
néhányat. Az egyik idei legfontosabb
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munkakezdésünk pedig a Közösségi
ház építésének megkezdése, melyben
más épületek megújítása is szerepelni
fog a teljes környezetükkel együtt, de
ezek már legnagyobb részt a következő, 2022-es évben fognak megvalósulni.
Településünk vezetői még nem ismerik és nem ismerhetik, vagy csak
részben Kormányunk mindazon döntéseit, melyek befolyásolják mind a
jövő évi költségvetésünket, mind pe-
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dig azon szándékunkat, hogy milyen
beruházásokat, fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Természtesen elképzeléseink vannak, ezek érdekében
már terveket készítünk és megkezdtük a pályázatok előkészítését, hogy
a lehető leggyorsabban szerződéseket
tudjunk kötni a vállalkozókkal, hiszen, mint Önök is tudják, jövő évben
választások lesznek, megkezdődött
az óriási pénzosztás, így hatalmas űr
keletkezik majd, mert nincsenek olyan
vállalkozók, akik mindezeket a munkákat el tudják végezni.
A fentiek után már csak egy feladatom van, hogy megköszönjem az Önök
idei együttműködő támogatását, hogy
mindezeket a munkákat el tudtuk végezni. A jövő évre pedig mindenkinek
sok erőt, egészséget kívánok, hogy
azokat a terveket és elképzeléseket
meg tudják valósítani, amit célul tűztek ki maguk és családjuk elé.
Végezetül engedjék meg, hogy Sóskút valamennyi lakójának ezúton kívánjak Békés Ünnepeket és Boldog
Újévet.
König Ferenc
polgármester
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Tájékoztató
A tűzijáték termékek év végi vásárlásáról és felhasználásáról
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban:
rendelet) meghatározott rendelkezések
az elmúlt évhez képest nem változtak,
ugyanakkor indokolt a termékek biztonságos felhasználás és a termékek
ellenőrzött és engedélyezett forgalmazása (árusítása) vonatkozásában az
alábbiakra felhívni a ﬁgyelmet:

Felhasználás, forgalmazás egész
évben
A rendelet lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony
kockázat és elhanyagolható zajszint),
emberi tartózkodás céljára szolgáló
épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály), illetve az
alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt
2. pirotechnikai osztályba (régen: kis
vagy II. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását.
Ezek a termékek olyan üzletekben is
forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, pl.: „tortagyertyát”
cukrászdában is meg lehet vásárolni.
Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai
osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják
és használhatják.

Felhasználás, forgalmazás év végén
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó
tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély
nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18

órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó,
nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték
termékeket természetesen ebben az
időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes
felhasználási engedély birtokában.
Pirotechnikai termék csak működési
engedéllyel rendelkező nyílt árusítású
üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre – pl.:
bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezi. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a
rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és
tanúsítottnak kell lenniük. Vásárokon és
piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai
termékek hozhatók forgalomba.
Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat
és környezetünket is veszélyeztetjük!
A fel nem használt 3. pirotechnikai
osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket,
szilvesztert követően 5 napon belül a
forgalmazónak vissza kell szállítani.
A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül
visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles
tájékoztatni, a visszavétel helyének,
időpontjának feltüntetésével.
A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű,
közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi ﬁgyelmeztetést is tartalmaz. Ezen
információk ismeretében – a rendeltetésszerű felhasználás során – biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége
ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más
ember és az állatok életét, testi épségét,

egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

Tárolásra vonatkozó szabályok
1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó
tűzijáték termékeket magánszemély
egy időben és helyen összesen 1 -1 kg
nettó tömegig tárolhat, míg a csak év
végén megvásárolható tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg tárolható.
A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. A magánszemélyek által szabadon felhasználható
pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:
– más tűzveszélyes anyagokkal (pl.:
üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;
– el nem zárt pirotechnikai terméket
felügyelet nélkül hagyni tilos;
– lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;
– tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni
nem szabad;
– elnedvesedett és utána kiszáradt,
illetve valamilyen okból sérült
burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;
– a hibás terméket felhasználni tilos,
a vásárlás helyére kell visszavinni;
– a pirotechnikai termékek eredeti
szerelési formáját megbontani, a
terméket szétszerelni nem szabad;
– egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az
egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai
termék tárolható.
Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg
felhasználni.
A pirotechnikai termék birtoklása is
pirotechnikai tevékenységnek minősül,
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ezért a szabálysértési törvény alapján
az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a
tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést
elkövették, el kell kobozni.
A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés

eredményeként, ezért felhívjuk a ﬁgyelmet a tárolási szabályok betartására, és
felhasználás előtt a használati útmutató
elolvasására. A balesetek elkerülése és
megelőzése érdekében a szülők hívják
fel gyermekeik ﬁgyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre, melyek ismertetésében
a média is aktív szerepet vállal a szakszerű, pontos információk átadásával.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának
és használatának megakadályozása összehangolt intézkedéseket tesz
szükségessé. A Rendőrség fokozott
ellenőrzéseket végez minden év ezen
időszakában.
Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván az:
Országos Rendőr-főkapitányság

Egy nehéz év margójára
Az idei év még a tavalyinál is nehezebb
volt. Ez közhely, de sajnos igaz. A Covid miatt tavaly november 3-tól újra
veszélyhelyzetet rendeltek el. Ez idén
folyamatosan érvényben volt és van. Különböző korlátozások voltak érvényben
májusig, amit fokozatosan szüntettek
meg. A veszélyhelyzet és a korlátozások
mindenkinek megnehezítették az életét
és a munkáját. Nem volt másként ez az
önkormányzatnál, a hivatalnál sem. Ráadásul komoly változások voltak a hivatal állományában is. Tavaly nyártól idén
nyárig a dolgozók közül négyen távoztak. A teljes hivatal negyede hiányzott
az év elején. Ezen belül a pénzügyekkel
foglalkozók 40%-a hagyott itt minket.
Ez nem kevés.
De ez csak a kezdet volt. Dolgozóink közül többen kisgyermekes édesanyák. Az óvodai csoportok, az iskolai
osztályok karantén alá kerülése, majd
az óvodák és az iskolák bezárása miatt
ők kisebb megszakításokkal hónapokra
dőltek ki a munkából. Az első negyedévben voltak olyan hetek, amikor a dolgozók csaknem kétharmada volt távol.
Pontosabban igyekeztek néhány órára
bejönni, amikor megtudták oldani gyermekeik felügyeletét, vagy otthonról dolgozni Home Oﬃce módon. Csakhogy
egy helyi önkormányzatnál, mondhatom
úgy, hogy az első vonalban, sok olyan
feladat van, amit nem lehet úgy elvégezni. Sok feladatnál (pl. anyakönyvi, szociális, gyermekjóléti ügyek stb.) a személyes jelenlét és a személyes ügyintézés
nélkülözhetetlen.

Tavasszal még felbukkantak betegségek is. Volt, akit hosszabb ideig
kellett helyettesíteni. Csak nyár végére kezdett a helyzet normalizálódni.
Részlegesen sikerült pótolni a távozókat, a betegség miatt távollévők újra
csatasorba álltak. Úgy tűnt, jobb idők
köszöntenek be. De aztán jött az október, november és a 4. hullám. Kezdődött minden előről.
A munkát részben átszerveztük. Sóskúton nagyobb részt Kondrát Zita aljegyző viszi az ügyeket. Persze nekem
is van számos és fontos Sóskúti ügyem
és az aljegyző is intézi a reszortjába
tartozó Zámori ügyeket, de nyártól a
Zámori ügyekkel első sorban én foglalkozom, hiszen több évtizedes helyismeretem van ott. Természetesen a
szakterületükhöz tartozó feladatokat a
többi kollégám változatlanul mindkét
településen ellátja.
Két új munkatárs is segítségünkre
van július óta, de ideiglenesen újabb
dolgozónk távozik. Igaz ő örvendetes
okból, anyai örömök elé néz.
Mikor felmerült, hogy az év végén
írjak néhány sort a hivatal működéséről eltöprengtem, mit is írjak? Statisztikai adatokat tartalmazó cikket,
száraz tényeket sorolva? Vagy mást?
A más mellett döntöttem. Úgy gondoltam megismertetem az olvasót a
nehézségeinkkel. A fenti sorokból láthatják, hogy a hivatal sem volt védett.
Minket ugyanúgy sújtott a járványhelyzet. Az itt dolgozókat és családjukat ugyanúgy terhelték a mindenna-

pok problémái és az ezt tetőző járvány,
mint minden magyar családot.
Munkánkat nehezítette, hogy a felsőbb hatóságoktól, akkor sem kaptunk a járványhelyzetre vonatkozó
adatokat, amikor kértünk. Csak azért
nem tapogatóztunk teljes sötétségben,
mert Sóskút és főleg Zámor elég kicsi
ahhoz, hogy legalább részleges informális ismereteink legyenek a járvány
okozta problémákról. De ezt is tudomásul véve próbáltunk meg segíteni
a Sóskútiaknak ügyes-bajos dolgaikban, úgy gondolom, többnyire pozitív
eredménnyel.
Az év végéhez közeledve szeretnék
köszönetet mondani minden Sóskútinak, aki megértéssel, türelemmel viszonyult a hivatali dolgozókhoz, magához
a hivatalhoz! Köszönetet mondok mindenkinek, aki korrekten, emberséges
módon kommunikált az itt dolgozókkal!
Ők voltak többségben az elmúlt egy évben. Végül köszönetet mondok Zámor
és Sóskút önkormányzat minden tisztségviselőjének és dolgozójának, ideértve az óvoda és a szociális gondozóközpont dolgozóit, azért a tisztességes és
sok munkáért, amit ebben a helyzetben,
ebben az évben végeztek! Bár nem az
önkormányzat alkalmazottai, de a sóskúti gyermekekért munkálkodnak az iskola pedagógusai és technikai dolgozói.
A köszönet őket is megilleti! Abban a
reményben kívánok mindenkinek meghitt és békés karácsony, hogy a jövő év
szebbet és jobbat hoz mindenkinek!
Dr. Újházi Miklós, jegyző
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Önkormányzti határozatok
99/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
RRF-1.1.2-2021 kódszámú bölcsőde
építésre pályázatot nyújt be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
100/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének terhére a bölcsőde építésre benyújtandó pályázattal
összefüggő költségekre 5 millió forintot különít el. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
101/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat

rendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
r. alapján kezdeményezi a helyi településrendezési eszközök részleges
módosítását. A módosítással érintett
terület a Szent László király utca, a
8104 j. országos közút, a 044/3 hrsz.
alatti út és 3359-3501 hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló terület-tömb
által határolt településrész.
A településrész szabályozásának
felülvizsgálata és részleges módosításának célja, hogy a terület jelenlegi
lakóövezeti (Lke és Vt övezet) besorolása lakó, kereskedelmi, szolgáltató,
rekreációs és sport övezeti besorolásra
változzon.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, kezdje meg a
Korm. r. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
103/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gárdonyi Géza utca
útburkolatának felújítására vonatkozó
ajánlatkérést folytasson le. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott ajánlatok közül
a legalacsonyabb árat adó pályázótól
a munkát rendelje meg és a szerződést
megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharos Kft-vel az önkormányzat tulajdonában lévő temető
üzemeltetésre megkötött szerződést
az Üzemeltető javaslatára 2022-től
módosítja azzal, hogy az évente felmerülő, és az Üzemeltető által igazolt szemétszállítási költség összege
-300.000 Ft - a szerződés része legyen.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

102/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat

104/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000 Ft ösztöndíj jutalomban részesíti Benyiczki Balázst a 79.
DanceNet Kupa táncversenyen Junior

Közép-Haladó Latin kategóriában elért
2. helyezésért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
105/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének tartaléka terhére
az érdi Rendőrkapitányság Tárnoki
Rendőrőrs állományában lévő rendőröknek, az Esély Szociális Társulás sóskúti Gondozási Központjában
dolgozóknak és az Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola sóskúti
intézményében tanító pedagógusainak
- a vezetőség kivételével -valamint az
iskolában nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak részére (gondnok, takarító, konyhai alkalmazott)
karácsonyi ajándékként 10.000 Ft/fő
vásárlási utalványt ad.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
106/2021 (XI.29.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének tartaléka terhére
800.000 Ft+ÁFA összeget különít el a
Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal GDPR (General Data Protection
Regulation) EU általános adatvédelmi
rendelet megfelelésével összefüggő
költségekre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Újházi Miklós König Ferenc
jegyző s.k.
polgármester s.k.
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Kedves Mikulás bácsi!
Nagy örömöt szereztél nekünk, amikor idén is ellátogattál hozzánk az oviba! Bár a csoportokba nem tudtál bejönni, mindenért kárpótolt minket az
aranyos műsor. Ilyen menő ajándékot
még soha sem kaptunk Tőled! Visszavárunk jövőre is!
Szeretettel: Ovisok
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Fények gyúlnak
Élő adventi kalendáriummal hangolódunk Sóskúton
Újra kezdetét vette – falunkban második alkalommal – az Adventi Ablak-Kalendárium projekt, mellyel
csatlakoztunk egy országos civil kezdeményezéshez.
Rengeteg helyszín lesz ebben az évben, hála a sok résztvevőnek!
Az Adventi Kalendárium 2021. december 1-től kezdődik. 24 napon keresztül minden nap pompába borul
egy-egy ablak/ kapu/ udvar, melyet a
csatolt plakáton jelölt utcákban kereshettek, találhattok meg napról napra.
A helyszíneket később is felkereshe-

és ebben az évben az intézmények is,
akik részvételükkel jelentősen hozzájárulnak falunk ünnepi hangulatához,
várakozással teli időszakához!
A koszorú gyertyáinak meggyújtása mellett egyre elterjedtebb módja

titek, hiszen a számok növekedésével
egyre több ablak fog ragyogni egyszerre - a korábbiakkal együtt. Szívesen látjuk a poszt alatt az ablakokról
készített fotókat is! Köszönetet érdemelnek a lelkes, helyi díszítő családok
a várakozás kifejezésének az, hogy
a települések közösségei élő adventi
kalendáriumot alkotva napról napra
borítják fénybe ablakaikat.
A program lényege, hogy december minden napján más – egy, vagy
akár több – ház ablakában gyulladnak ki az ünnepi fények. A számokat
minden esetben 1-től 24-ig előre kiosztják. Ezek a számok jelennek meg
aztán a megadott napon a feldíszített
ablakban. December elsejétől kezdve,
karácsonyhoz közeledve egyre több
ablak világít majd a várakozás fényével, szentestére a kalendárium mind a
huszonnégy ablaka egyszerre világít.
Egy országos Google Maps-térképen
követhetjük, hogy mely települések
csatlakoztak a kezdeményezéshez.
Az adventi kalendárium tartalmazza az utcákat, ahol a fények esténként
felgyúlnak.
Sétára, keresésre fel!
Önkormányzat

Sóskúton történt
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Adventi, karácsonyi gondolat
Kedves Olvasó!
Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy
gyorsan megy az idő. Advent 1. vasárnapjával kezdődik az újév, így már
a katolikus keresztény testvéreimmel
kívánunk egymásnak boldog új évet!
Ismét eltelt egy egyháziév és lassan
a polgári évben is köszönthetjük a
2022-es évet. Advent beköszöntével
az emberekben vegyesérzelem támadhat. Öröm, bánat, szorongás. Öröm,
hogy közeleg az ünnep, együtt a család, minden békés. Szorongás, hogy
mit süssünk, mit vegyünk a boltban és
hogy mennyit.
Mai világban nagyon felgyorsultak az
események, ennek köszönhetően a nagy
kapkodásban elfeledkezünk a Vendégünkről! Milyen örömmel is szoktunk
készülődni egy születésnapra. Meghívjuk, várjuk azt a személyt, akiről szól az
ünnep és ezért kitakarítunk, díszítünk,
főzünk, a család minden tagja izgalomtól ég, hogy meglepjük azt, kinek születésnapjára készülünk és várjuk, hogy
ő ehhez mit fog szólni, mekkora lesz a
meglepődés az arcán.
Elcsépelten a szeretet ünnepének
hívjuk a karácsonyt, de elsősorban

nem ember és ember között, nem férj
és feleség, nem szülő és gyermek között kell meglennie a szeretetnek, hanem Isten és ember között. Karácsony
a mi Jézus Krisztusunknak a születésnapja. Ő az ünnepelt, Őt kell befogadnunk a lakásunkba és elsősorban a szívünkbe! Ha Krisztus, mint meghívott
vendégünket be is engedjük az ő ünnepére, akkor születik meg a béke és
a szeretet az otthonunkban. Nem a békét és szeretetet kell megteremtenünk,
hanem készülni Jézus Krisztus születésnapjára, készíteni Krisztus helyét a
szívünkben és az ünnepeltet mindig a
legelőkelőbb helyre ültetjük le.
Advent szó eljövetelt jelent, az Úr
eljövetelét. A karácsony szóljon Jézusról és ez nem azt jelenti, hogy nem
veszünk ajándékot, nem csomagoljuk
azt be, nem főzünk ﬁnomat a szeretteinknek, hanem azt, hogy Jézus születésnapjának megünneplésén Jézusé
az első hely. Már az ünnepre készülve
előre és az ő megérkezésekor, szenteste
megadja azt a békét és azt a szeretetet,
amellyel teljes lesz az emberi készület és az egymás megajándékozása,
ember és ember között, férj és feleség

között, szülő és gyerek között. Ez az
ünnep nem ér véget decemberben,
sem januárban, hanem elkísér. Vártuk, eljött, megünnepeltük az Urat,
viszont nem szeretnénk Őt marasztalni? Miért is engednénk el Őt karácsony főünnepe után, az Ő békéjét és
szeretetét, hogy amikor az ég beborul
felettünk és viharba kerül az életünk,
tudjunk Őhozzá mindig is fordulni?
Advent, eljövetel, eljött az Úr hozzánk
karácsonykor, megragad minket ezen
az ünnepen a Szentháromság csodája.
Megragadott emberek leszünk és csak
a megragadott ember tud megragadó
emberré válni. A megragadottak tudják kinyújtani kezüket a másik felé,
megosztani velük „kenyerüket”, bármekkora is az és ők tudnak örömet,
színt vinni egy olyan világba, ahol
sok a keserű, panaszkodó, életunt, cinikus ember. Megteremtve Krisztus
helyét és őt várva, őt megünnepelve a
szeretet szó a szívünkben nem ünnep
lesz már csupán, hanem egy állapot,
melynek természete az, hogy adjon,
adjon magából a világnak és az ember
elragadóvá váljon.
Sisa István Lénárd atya
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Márton-nap
„Aki Márton napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik”
Nagy örömünkre szolgált, hogy a
kényszerű kihagyás után idén ismét
meg tudtuk rendezni, a sóskúti Dimbes-Dombos Óvodával közösen, a
„Márton-napi libaságokat”. Az ovisok
előre elkészítették a lámpásokat, az
ovi SZMK-ja rengeteg szendviccsel
és természetesen libazsíros kenyérrel
készültek. Az óvoda biztosította forró
teát a gyereknek, tagjaink pedig forralt bort a felnőtteknek. A fenti mottó
alapján tagjaink libamájpástétomos és
sült libacombból készült falatkákkal
várták a vendégeket.
„A bornak szent Márton a bírája”
Természetesen újborból is kínáltunk
kóstolót. A Tárnoki Rendőrőrs és a
Sóskúti Polgárőrség biztosításával, az
este beálltával, megkezdődött a lámpás
felvonulás. Az ovi bejáratától az iskolát
megkerülve érkezett az éneklő menet,
s szerencsére megint bebizonyosodott,
hogy sok jó ember kis helyen is elfér,
épphogy befértünk a gazdaság Kúria
épületébe. Nagy sikere volt a kézműves
foglalkozásoknak, idén is sok gyermek
kipróbálhatta, hogy milyen fárasztó is
a kukoricamorzsolás. A Nagynapocska tánccsoport segítségével táncházat
tartottunk a kicsiknek. Mikor minden

elfogyott, megköszöntük a részvételt
vendégeinknek s véget vetettünk a mulatságnak.

Szeretnénk megköszöni a Dimbes-dombos Óvoda, a Tárnoki Rendőrőrs, a Sóskúti Polgárőrség segítségét és
Sóskút Község Önkormányzatának támogatását, amelynek segítségével tudtuk immár hagyományosnak mondható
rendezvényünket lebonyolítani.
Márton napja a karácsony előtti 40
napos böjt előtti utolsó ünnepnap,
így már a karácsonyhoz kapcsolódik,
ezért a Sóskút 2000 Társaság szeretne Sóskút község minden lakójának
békés adventi ráhangolódást és áldott, boldog Karácsonyi Ünnepeket
kívánni.
Szakács András
elnök

Az Andreettiben történt
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Adventi készülődés zenével
„Mert az ünnep sokkal szebb lesz,
ha gyertyafényben rá emlékezünk…”
Az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola tanárai, diákjai,
mit egy nagy család álljuk körbe az
adventi koszorút, melyen hétről hétre
meggyúlnak a gyertyák, miközben a
gyerekek szavalnak, zenélnek, táncolnak és énekelnek. Így készülünk
együtt karácsonyra!
Iskolavezetés

Kedves Támogatóink, Kedves Sóskúti Lakosok,
Kedves Andreettis Szülők!
Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.
Márai Sándor

Őszinte szívvel köszönjük, az
Andreetti Károly Általános Iskola,
illetve A Sóskúti Iskola Diákjaiért
Alapítvány nevében, hogy bálunk

sikerességét felajánlásukkal, adományukkal, munkájukkal, részvételükkel támogatták.
További eredményes együttműködésünk reményében ezúton kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag
Boldog Új Évet!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Karácsony éjjelén
Karácsony szent éjjelén
ragyogóbb a csillagfény.
Tündöklik ma Betlehem,
minden szem a Kisdeden.
Ezernyelvű hálaének
köszönetet mond az égnek
Világváltó Messiásért,
megszületett kis Jézusért.
Áhítat leng a föld felett,
öröm tölt el minden lelket.
Békejobbot nyújt a világ,
így köszönti Isten ﬁát.
Érzi az egész föld,
megtörtént a csoda,
ezért más, ezért szent
Karácsony éjszaka.
Tormássy Erzsébet
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Áldott, békés karácsonyt, és sikeres, boldog
újesztendőt kívánunk minden sóskúti lakosnak
a Kornétás Kiadó és a szerkesztőség nevében!
Újévi köszöntő
2022.
Éjt ütött az óra,
s betoppant az Új Év,
reménykedéssel várt
titokzatos vendég.
Egy éve van arra,
hogy közöttünk legyen,
egy kerek esztendő,
hogy sok-sok jót tegyen.
Élhessünk mindnyájan
békében, bőségben,
Istentől megáldott
erőben, épségben.
Váljon valósággá
régi szép köszöntőnk:
Legyen örömteli
Boldog Új Esztendőnk!
Tormássy Erzsébet

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a
Szlovák Önkor ányzat
Veselé vianoce a šťast ý nový rok praje
Slovenská Samospráva

Hirdetés
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TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
ELSŐ OSZTÁLYÚ
ROSTÁLT TERMŐFÖLD
KAPHATÓ!

30 949-4443,
30 242-3102, 20 919-0194

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

