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Látványos közterületek
Bizonyára többen látták már, hogy a falu főutcáján egyegy közterületi rész megújult a múlt évben. Célunk az volt,
hogy olyan ágyásokat alakíttassunk ki, amelyek fenntarthatóak és látványosak is egyben.

Idén tavasszal a megkezdett munkálatok folytatódni fognak, hogy az egyre több gondozott területtel településünk
összképe tovább javulhasson, fejlődhessen. Tudjuk, hogy
sok még a teendő. Igyekszünk mindezt maximális igényességgel megvalósítani, hiszen az utcák gondozottsága az
összbenyomás nagyban befolyásolja mindennapjainkat, a
településről alkotott véleményünket.
A nagy gonddal rendben tartott porták elött jó érzéssel
megy el az ember. A falu utcáit járva elmondható, hogy
sok-sok ilyennel lehet találkozni. Azonban mindig vannak
kivételek….
Úgy gondoljuk, hogy közösen, együttműködve a még
rendezettebb falu összhatása megvalósítható.
Ezért kérjük, hogy minden ingatlantulajdonos gondoskodjon portája és az ingatlanja előtti közterületi rész rendben tartásáról. Ha ezzel kapcsolatosan bármilyen segítségre lenne szükségük keressék önkormányzatunkat.
Aradi Gergely

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Tamás Csaba – Tódor Enikő
Olasz Bálint – Juhász Szilvia

Halálesetek:
Barina Mihály 1938
Elek József 1953
Bielik János 1955
Vörös László 1961
Nagy András 1946
Gremsperger Gyula Imre 1935
Sörös Antal 1992
Placskó Zoltán János 1944
Horváth Istvánné szül.: Váradi Mária 1951
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Tormássy Erzsébet: Tavaszvárás
Tavaszidő eljöttére,
rügyfakasztó melegére
napról-napra jobban vágyunk,
kedves vendég újra nálunk.
Lássuk napot felragyogni,
sugarait táncot ropni.
Érezzük az illatokat,
melyeket csak tavasz hozhat.
Ébredjen fel a természet,
átaludt egy hosszú telet,
pihengetett már eleget,
érjen ide a kikelet.
Sorban sok-sok szépségével,
erdők-mezők zöld színével,
csodálhassuk föld pompáját,
tavasz rég várt ajándékát.

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: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@kornetas.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu.
Kiadói szerkesztő: Pusztay Sándor Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler@kornetas.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István (szerkesztőség), telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai
munkák: Virtuoz Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Tolonics Gergely ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy
a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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Közös gondolkodás, cselekvő fejlesztés
Beszélgetés König Ferenc polgármesterrel
– Milyen évet zárt Sóskút, amely megfelelő alapot tud biztosítani 2022-re?
– Minden év más és más. 2021-ben
folytattuk településünkön azokat a fejlesztéseket, amelyeket már elkezdtünk
2020-ban. Az anyagi feltételek 2021re megteremtődtek, folytatódtak a már
megkezdett út-, járda-, parkoló építések és minden egyéb munkák, melyről
a képviselő-testület döntött.
Sóskút Önkormányzata sohasem készített „választási költségvetést”, mindig az volt a véleményük – és az enyém
is –, hogy a választásoktól függetlenül,
minden évben a pénzügyi helyzetnek
megfelelően a lehetőségekhez mérten,
egyformán kell a települést fejleszteni.
Így tettünk az előző évben is.
A körültekintő gazdálkodás eredményeként ma már ott tartunk, hogy
nem a pénz kevés (bár jó lenne belőle több), hanem a megbízható kivitelezők. A jó szakemberek többnyire
külföldre távoztak, sokan pedig nincsenek felkészülve a minőségi munkára. Ennek ellenére azokat a beruházásokat, amelyeket megkezdtünk,
jelenleg is folytatjuk, és újabbakba is
belekezdtünk, az elmúlt téli hetekben
sem álltunk meg. Újabb beruházások
terveit, dokumentációját készítjük elő
a folytatásra. Mire Önök ezt a cikket
olvassák az újságban, addigra már
településünk újabb utcáiban kezdjük
meg a járdák, utak, parkolók építését.
– Mekkora költségvetéssel dolgozik
egy ekkora település?
– Ha azt nézzük, mennyit vonnak el,
akkor kevés, ha azt, hogy mások mit
látnak, akkor sok.
A milliárdot meghaladja a költségvetésünk. Nemrég az egyik polgármesteri találkozón beszélgettem a
80-90 ezer fős megyei jogú város vezetőjével, aki elmondta, hogy ők 400
millió forintot tudtak az előző évben
fejlesztésre fordítani. Ehhez kell viszonyítani a mi elmúlt évben elvégzett

beruházásainkat és azt, hogy ebben
az évben közel egymilliárd forintot
tudunk majd fejlesztésre költeni. Köszönhető mindez az Ipari Parkunknak
és az onnan befolyó iparűzési adónak.
Nálunk, ellentétben sok szomszédos
településsel, a lakosságnak nem kell
különböző adónemeket (kommunális,
ingatlan, építmény) ﬁzetni és mindemellett a vállalkozásoknak is tudunk
több száz millió forintnyi adókedvezményt biztosítani azzal, hogy sem az
iparűzési adót, sem pedig az ipari létesítmények építményadóját nem adóztatjuk maximálisan.
– Ez a fejlődési lehetőség, a rendelkezésre álló pénz elsősorban az Ipari
parkban levő cégeknek köszönhető. Ez
azt jelenti, hogy a fejlődés továbbra is
töretlen marad?
– Én úgy gondolom, hogy Sóskút
híre a gazdasági befektetők körében
nagyon jó. Egy vállalkozótól kérdeztem, aki nemrég parcellázást végzett –
harminchat telket alakított ki –, hogy
hány eladó ingatlan van még belőle.
A válasza az volt: már csak négy darab. Ebből a számból is látható, hogy
mekkora igény van arra, hogy Sóskúton letelepedve vállalkozások induljanak. Jelen pillanatban közel hatvan
hektáros terület az, ami még szabad
fejlesztési terület. Lehetségesnek tartom, hogy ebben az évben az összes
ilyen területünk el fog kelni. Ez azt
jelenti, hogy jelentős számú kis- és kö-

zépvállalkozás fog letelepedni nálunk.
A befektetők terveiből azt látjuk, hogy
különböző logisztikai központokat,
kereskedelmi szolgáltató egységeket
szeretnének kialakítani, hogy ezekből
tudják kielégíteni a térségünk igényét.
– Ezt úgy értelmezhetem, hogy nem
elsősorban ipari termelőüzemek létesülnek, hanem kereskedelmi, logisztikai központok települnek az Ipari
Parkba?
– Igen, többnyire szolgáltató, kereskedelmi és logisztikai cégek jönnének
ide. Ezek a logisztikai cégek innen
akarják ellátni Budapestet és környékét. Van azonban most is gyártó cég
– ilyen például a MAPEI –, aki a megrendeléseinek a megnövekedése miatt
kénytelen az üzemét bővíteni.
– Milyen további fejlesztések várhatók a településen belül, annak a központjában?
– Egy település életében mindig fontossági sorrendet kell felállítani, hogy a
lakosság igényét legjobb tudásunk szerint ki tudjuk elégíteni. A választások
körül mindig készülnek olyan felmérések tudományos intézetek részéről,
hogy milyen igények vannak és azoknak mi a fontossági sorrendjük. Bár
sokan úgy gondolják, hogy az olyan
kérdések, mint a kulturális, szórakozási lehetőségek kiépítése, kielégítése az
elsők között szerepel, de a felmérések
ezt nem támasztják alá, hiszen a lakosságot az úthálózat, közbiztonság, mun-
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Képviselői megbeszélés
Február közepén dr. Aradszki András országgyűlési
képviselő és König Ferenc polgármester áttekintették az
elmúlt években Sóskúton történt fejlesztéseket és a település előtt álló feladatokat. Dr. Aradszki András ígéretet
tett arra, hogy az ipari park és a falu tervezett beruházásait, fejlesztéseit a továbbiakban is kiemelt ﬁgyelemmel
kíséri, segíti.

kahely teremtés sokkal jobban érinti és
érdekli. Ezt az utat önkormányzatunk
is végig járta, így voltak azok a kezdeti
fejlesztések is, mint pl. az iskola rendbetétele és bővítése, az óvoda felújítása
és bővítése, a járható úthálózat kialakítása, mind-mind olyan lépés volt,
melyet a lakosság igényelt. Most jutott
településünk arra a fejlettségi állapotba, hogy már egyéb beruházásokra is
merjünk gondolni, ilyen pl. a zenekar
elhelyezését szolgáló zeneház építése vagy az orvosi rendelő teljes külső
felújítása, parkolóinak kiépítése vagy a
Szociális Gondozó Intézet és gyermekjóléti ellátás kulturált új helyének biztosítása. Szándékunkban áll egy olyan
épület megvásárlása, mely hosszabb
távon is megoldaná a kulturális rendezvényeink lebonyolításának helyszínét.
Ez egyben egy olyan helyszín is lenne,
ahol különböző utcai rendezvényeket is
szervezhetnénk. Ebben az ügyben jelenleg is még tárgyalások folynak, ezek
befejezésével részletesebb tájékoztatást
fogunk adni lakosainknak.
– A járványhelyzet már a második
éve velünk van. A település szociális
helyzetét ismerve, hogyan ítéled meg
a további támogatásokat, az önkormányzat hogyan tud tovább segíteni?
– A járvány megjelenésének kezdete óta képviselő-testületünk minden
lehetőséget megragad arra, hogy az itt
élő embereket, főleg a veszélyeztetett
korosztályokat segítse. Többször osztottunk védőmaszkokat a 65 év feletti
lakosságnak, a más településekre utazó tanulóinknak, védőfelszerelést biztosítottunk az iskola pedagógusainak,
az óvónőinknek. Állandó ellenőrzést
és szűrést végzünk az önkormányzat

dolgozóinál és az óvoda pedagógusainál. Ezen időszak alatt a kiosztott
segélyek számában is növekedés volt,
hasonlóan növekedett az egy-egy
családnak szánt összeg nagysága is.
A képviselő-testület az óriási költségnövekedések mérséklésére az eddigi
50 ezer forintos temetési segélyt 100
ezer forintra emelte. Az elmúlt évek
hagyományának megfelelően Karácsony előtt Sóskút idősebb lakosainak
pénzügyi támogatást nyújtottunk.
– Mindezekre megvolt a pénzügyi
fedezet?
– Az előbb említett szociális és egészségügyi támogatásokra a képviselő-testület minden mást hátrább sorolva a
fedezetet mindig biztosította. Sokkal
fontosabb egy-egy család életének a biztonsága, egy-egy ember egészségének
megőrzése, mint bármilyen új út vagy
épület építése. Úgy gondolom, hogy ez
a jövőre is igaz, hiszen adóbevételeink
mindezt lehetővé teszik. Itt kérdésként
csak az merülhet fel, hogy a Parlament

milyen más döntést hoz, hogy az önkormányzatokat, benne Sóskutat is, újabb
elvonással terheli. Sajnos, azokon az
önkormányzati, társulati üléseken, ahol
rendszeresen részt veszek azt látom,
hogy a települések legnagyobb része,
akik anyagi gondokkal küzdenek, a
náluk gazdagabb települések zsebébe
nyúlkálnának. Ezen azt értem, hogy pl.
a sóskúti adóbevételeket szeretnék, ha
más településeken oszthatnák szét. Vannak települések, amelyek semmilyen
fejlesztést nem fogadnak el, mert ők
csak a reggeli madárfüttyöt szeretik hallani, nem pedig a teherautó- és kamionforgalmat. Úgy gondolják, azt hallgassa
a sóskúti lakos, ők pedig majd hajlandók
szívességet tenni abban, hogy az adóbevételeinket elköltik. A magyarországi
3200 település zöme jobban kedveli a
tücsökzenét.
– Befejezésül mivel telnek a Polgármester úr napjai mostanában a tél
vége felé?
– A télen sem álltunk meg a munkákkal, jelen pillanatban is munkavégzés
folyik a Wesselényi utcában, a Gárdonyi
utcában, a zenekarnak a próbatermét
építjük. Tervezést végeztetünk több útszakasznál, amit meg szeretnénk idén
még valósítani. Hasonlóan előkészítés
folyik több épület felújítására és építésére. Reményeink szerint mindezek az
elképzelések megvalósulnak ebben az
évben, bár egy kicsit izgatottan várjuk
a március közepén esedékes adóbevételeket. Bár a helyi nagy adózók vezetőivel folytatott beszélgetések alapján már
előre látható, hogy egy nagyon jó évet
fogunk kezdeni.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Önkormányzati rendeletek, határozatok
Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.11.) önkormányzati rendelete a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról és
illetménykiegészítéséről
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234.
§ (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.
§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről a következők szerint rendelkezik:
1. §
(1) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapja a 2022. évben 58.600 Ft.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke
a 2022. évben (a 2021. évben érvényes
kiegészítéssel megegyezően):
a) a felsőfokú iskolai végzettségű

köztisztviselő esetében az alapilletmény 20 %-a,
b) a középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő esetében az alapilletmény 20 %-a.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2022. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Dr. Újházi Miklós König Ferenc
jegyző
polgármester
Jelen rendeletet a képviselő-testület
2022. január 10.-ei ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2022. január 11.-én lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
1/2022.(I.10.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 71. § rendelkezései szerint 2022.

január 1. napjától König Ferenc polgármester illetményét havi 780.000 Ft-ban,
költségtérítését havi 117.000 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a közszolgálati tisztviselőkre irányadó törvényi rendelkezéseknek megfelelő éves cafetéria-juttatást
állapítja meg részére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, Felelős: jegyző
2/2022.(I.10.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. § és 80. § rendelkezései szerint 2022. január 1. napjától
Csernyák Péter alpolgármester tiszteletdíját havi 351.000 Ft-ban, költségtérítését havi 52.650 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, Felelős: jegyző
Dr. Újházi Miklós König Ferenc
jegyző
polgármester

2022 Sóskút hulladéknaptár
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Örömhírek a zenekarról
Az előző év derekán megjelent írásom
címének a „Csupa örömhír-t” adtam.
Most ismét jó hírekkel szolgálhatok
községünk lapjának olvasói számára.
2021. karácsonyán, hosszú idő után
újra közönség elé állhatott a Sóskúti
Ifjúsági Zenekar.
Úgy hiszem, mind zenészeink, mind
pedig a közönség számára nagy élmény volt a kényszerű kihagyás után,
az eddig évtizedek megszokott karácsonyvárásán újra együtt lenni. Ha
valaki nem tudott volna eljönni, az internet segítségével bekapcsolódhatott a
koncertbe, hiszen a háttérben dolgozó
barátaink, Udvarhelyi Ádám és Toma
László, mindent megtettek azért, hogy
közvetítsék, rögzítsék az eseményt. A
hangversenyen nemcsak komoly-, és
könnyűzenei művekkel szórakoztattuk
a publikumot, hanem a zenekarunktól jobbára csak a polkadélutánokon
hallható nemzetiségi muzsikával is.
Köszönjük Peller Zoltán részvételét,
aki Pilisvörösvárról érkezett hozzánk,
hogy énekhangjával segítse a zenekart,
valamint Bass Vincének, ifjú házi költőnknek, aki ﬁatal kora ellenére remek
verseit mondta el az elhangzó darabok
előtt, hogy a közönség minden tagja értse az azok mondanivalóját. Így volt ez
Ernst Mosch „Gyermekszemek” című
számának elhangzásakor is, amikor segítőink is akadtak, hiszen zenekarunk
tagjainak gyermekei – a mi utánpótlás
reménységeink – csillogó szemmel álltak a közönség elé. Ezen a koncerten
került sor arra is, hogy azokat a jubiláló

tagjainkat köszöntsük, akik 2020-ban,
illetve 2021-ben ünnepelték zenekari
tagságuk kerek évfordulóit. 2020-ban
Pecsenka Nóra és Varga György 10
éve, Városi Bernadett és Balog Gábor
15 éve, Kovács Gáborné, Czigányik
Tamás és Pluhár Zsolt 20 éve, Tóthné
Tilk Mónika pedig 25 éve muzsikált
velünk. 2021-ben Wéber Anikó 15 éve,
Juhász Attila, Keztyűs Ádám és Pete
Tamás 20 éve, valamint Kovács Ádám
és Mészáros Imre 25 vett részt munkánkban. A koncert lehetőséget adott
arra is, hogy újonnan belépő tagjainkat is köszöntsük, akik már 2020-ban
zenekari taggá váltak, de ünnepélyes
keretek között csak most tudtuk őket
felavatni. Íme a névsor: Bass Vince,
Garbacz Dominik, Sax Noel, Sax Bernárd. Gratulálunk és mindenkinek jó
munkát kívánunk tagjaink sorában!
A koncert végén nem csak magyar,
hanem szlovák és német karácsonyi
énekeket is énekeltünk a közönség
részvételével. 2021-re visszatekintve
tartozom még egy köszönettel Körmendy Lászlónénak, aki fáradságot
nem kímélve segít pályázataink elkészítésében. A tavalyi évben több
sikeres pályázatot készítettünk, amelyek közül az ifjúsági zenei táborról,
valamint a kulturális rendezvényekről
beszámoltam. Honlapunkon, közösségi oldalunk szörföző követőink biztosan találkoztak azokkal a hírekkel is,
amelyek egyesületünk alapműködését
biztosító pályázatunkról tanúskodnak. Nevezetesen arról, hogy 2021-

ben a Miniszterelnökség, valamint a
Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt
NCIV-KP-1-2021/1-000287
azonosítószámú pályázaton 2 000 000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban
részesültünk. Ennek keretében működési költségeinkből irodai eszközünk
bérleti díját, posta, bank és telekommunikációs költségeinket, tudtuk fedezni. Zenekari hangszereinkből 1db
baritonkürt generáljavítását, 1 db tuba
nagyjavítását, 1 db fuvola és 1 db klarinét generáljavítását,
1 db klarinét nagyjavítását tudtuk
elvégeztetni. E mellett új hangszereket, 1 db fuvolát, 1 db harsonát,
valamint 1 db baritonkürtöt, 15 db
trombita és 5 db harsona hangfogót
tudtunk beszerezni. Azt is örömmel
jelenthetem, hogy a 2022-es évre is
elkészítettük pályázatainkat, amelyeken szintén sikeresen szerepeltünk.
Így újra lehetőségünk nyílik majd működési, ifjúsági zenekari táborozási,
valamint kulturális rendezvényeink
tekintetében kitűzött céljaink magvalósítására. Akik a Kossuth Lajos utca,
„sóskútiasan” az „Új utca” felé járnak
mostanában, biztosan tapasztalják,
hogy nagy lendülettel készül zenekarunk leendő otthona. Ma már a födém
elkészítésén munkálkodnak az ott
dolgozók. Köszönjük az építtetőnek,
azaz Önkormányzatunknak, valamint
a kivitelezésben résztvevőknek a sok
munkát! Végezetül engedjék meg,
hogy már most felhívjam ﬁgyelmüket
arra, hogy május 7-re tervezzük tavaszi hangversenyünket, valamint május
14-re az első idei szabadtéri polkadélutánunkat, amely egyben zenekarunk
28. születésnapja is lesz.
Kaszás Sándor
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Sóskúton történt

Országgyűlési képviselők választása,
Országos népszavazás 2022. április 3.
Hol és hogyan lehet
szavazni?
A választópolgár a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szavazhat a polgármesterre, a helyi
képviselőkre és a megyei listára.
A szavazásnál a legfontosabb a
szavazásra való jogosultság igazolása. Azaz a személyazonosság, valamint a lakcím igazolása.
A választás napján reggel 6.00
órától este 19.00 óra között lehet
szavazni. A szavazóhelyiségben
először arcképes igazolvánnyal igazolni
kell a személyazonosságot. Erre alkalmas a személyi igazolvány, az útlevél,
vagy a jogosítvány. Ezek mellett szükség van a lakcím igazolására is, azaz a
lakcímkártyára. A választási jogosultság igazolását a választói névjegyzék
aláírása és a szavazólap, valamint a boríték átvétele követi. A szavazat leadásához rendelkezésre áll a szavazófülke. A
szavazás a jelöltek neve melletti, illetve a
listák feletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal (+, vagy X), tollal
történhet. A borítékba tett szavazólapokat pedig a szavazatszámláló bizottság
előtt elhelyezett urnákban kell bedobni.
A vírushelyzetre tekintettel a szavazóhelyiségbe belépni kizárólag
maszkban lehet majd, és ügyelni kell
a megfelelő távolságtartásra a sorbanállás és a szavazatok leadása során.
A szavazóhelyiségben pedig mindenki addig tartózkodhat amíg szavazatát
le nem adta, ami eddig is elvárás volt a
választópolgárok felé.
Átjelentkezéssel történő szavazás
esetén: Az átjelentkezési kérelmeket
legkésőbb 2022. március 25-én 16:00
óráig lehet benyújtani, amennyiben
lakóhelyétől eltérő településen kíván
szavazni. Az átjelentkezéssel szavazók az 1. sz. szavazókörben (Községháza) adhatják le szavazatukat.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás
napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén
tartózkodik.
Átjelentkezésre irányuló kérelme a
közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési
képviselő-választásra és az országos
népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak
meg kell egyezniük a lakcímkártyán
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe)
lehet.
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört
jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.
Átjelentkezés esetén mozgóurna
is igényelhető, ha egészségi állapota
vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
A kérelem benyújtása során arra is
lehetőség van, hogy olyan értesítési

cím (akár külföldi címet is) kerüljön megadásra, ahova a helyi
választási iroda megküldi a döntésről szóló értesítést.
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételére irányuló kérelem
benyújtásának szabályai
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem a
közös eljárásban lebonyolított mindkét
választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem
kell külön-külön kérelmet benyújtania.
A kérelemben feltüntetett adatainak
meg kell egyezniük a lakcímkártyán
feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet
elutasítja.
A külképviseletek listája a valasztas.hu weboldalról érhető el.
Felhívjuk a választópolgárok ﬁgyelmét, hogy a koronavírus-világjárványra tekintettel a helyi járványügyi
előírások a külképviseleti szavazás
megtartását befolyásolhatják, vagy
akár el is lehetetleníthetik.
A kérelem benyújtása során arra is
lehetőség van, hogy olyan értesítési
cím (akár külföldi címet is) kerüljön
megadásra, ahova a helyi választási
iroda megküldi a döntésről szóló értesítést.
Egyéb információkkal kapcsolatban
érdeklődni lehet a Helyi Választási
Irodánál
A Helyi Választási Bizottság (HVB)
választott tagjai és elérhetősége:
Körmendy László Károlyné elnök,
Czigányik Péterné elnökhelyettes,
Kovács Ferencné a bizottság tagja,

Az óvodában történt

Cservenyi Attiláné és Sipos György a
bizottság póttagjai.
A HVB székhelye a Községháza
(Sóskút, Szabadság tér 1.), elérhetőségei megegyeznek az önkormányzat hivatalával (tel: 23 560 560, fax: 23 348
062, e-mail: soskut1@t-online.hu, valamint titkarsag.soskut@t-online.hu

A szavazóhelyiségek címe
változatlan:
1. sz. szavazókör: Községháza (Szabadság tér 1.) – akadálymentes
2. sz. szavazókör: Gondozóközpont
(Fő u. 3.) – akadálymentes
3. sz. szavazókör: Iskola (Tulipán u.
9.) – akadálymentes
Az országgyűlési és európai parlamenti választásokhoz hasonlóan lehető-
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ség van mozgóurnát kérni. Mozgóurnát
az alábbiak szerint lehet igényelni:

ONLINE igénylés
– ügyfélkapus azonosítás nélkül:
a szavazást megelőző 4. napon
(szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
– ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
SZEMÉLYESEN történő igénylés
– A szavazást megelőző második
napon (pénteken) 16.00 óráig
nyújtható be.

POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:
– ha írásbeli meghatalmazással rendelkező személy kéri, akkor a szavazást
megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási
irodához (Sóskút, Szabadság tér 1.)
kell eljuttatni, vagy a szavazás napján
12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
– a szavazást megelőző negyedik
napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi
választási irodához vagy, a szavazás
napján 12.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújtható be.
dr. Újházi Miklós jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:
Szennyvízcsatorna karbantartó

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:
Villanyszerelő, szennyvízcsatorna karbantartó

Munkaköri feladat: Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízelvezető hálózatán üzemeltetési, hibajavítási, karbantartási és
kapcsolódó feladatok ellátása.

Munkaköri feladat: Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízelvezető hálózatán üzemeltetési, hibajavítási, karbantartási és
kapcsolódó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- középfokú (szakmunkás) iskolai végzettség,
- B kategóriás jogosítvány.

Pályázati feltételek:
- villanyszerelő, vagy ezzel egyenértékű középfokú iskolai végzettség,
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázat értékelésekor előnyként értékeljük:
- C és E kategóriás jogosítvány,
- nehézgépkezelő jogosítvány,
- víziközmű hálózatok üzemeltetésében és ipari környezetben
szerzett tapasztalat.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel

A pályázat értékelésekor előnyként értékeljük:
- érintésvédelmi képesítés,
- C és E kategóriás jogosítvány,
- nehézgépkezelő jogosítvány,
- víziközmű hálózatok üzemeltetésében és ipari környezetben
szerzett tapasztalat.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Foglalkoztatás jellege: normál munkarend, teljes (heti 40 órás)
munkaidő, készenlét ellátásával

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel

Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep és ÉTCS Kft.
teljes szolgáltatási területe (Érd, Diósd, Tárnok települések)

Foglalkoztatás jellege: normál munkarend, teljes (heti 40 órás)
munkaidő, készenlét ellátásával

Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos
belső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.

Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep és ÉTCS Kft.
teljes szolgáltatási területe (Érd, Diósd, Tárnok települések)

Álláshely betölthető: az elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés szerint
Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz bérigény megjelölésével
Jelentkezés határideje: folyamatos
A pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjük megküldeni.

Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos
belső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.
Álláshely betölthető: az elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés szerint
Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz bérigény megjelölésével
Jelentkezés határideje: folyamatos
A pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjük megküldeni.
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Sóskúton történt

Farsangi mulatság
Iskolánkban idén is megtartottuk az
immár hagyományos farsangi mulatságot. Igaz, a járványügyi korlátozások miatt a szokásostól eltérő módon,
osztálykeretben zajlott, de a gyerekek
így is nagyon jól érezték magukat.
Szinte mindenki „alakoskodott”, jelmezt öltött. A szülők kitettek magukért. Minden évben rácsodálkozunk,
hogy honnan az a sok remek, kreatív
jelmez ötlet!
A 3. osztályosok rövid téltemető
műsorával indult a nap. Farsangi dalokat hallhattunk Kucsera Klára és Köhler Erzsébet tanárnő citerakíséretével,
majd egy vidám versike után a telet
jelképező szalmabábot a „folyóba” vetettük, remélve, hogy nem csak a telet,
hanem minden bajt, betegséget ma-

gával sodor. Ezután mindenki a saját
osztálytermébe vonult, ahol a tanító
nénik irányításával folytatták tovább
a mulatozást.

Nagyon jólesett pár órára elfeledni
a járványt, a korlátozásokat, megszabadulni a félelmeinktől és átadni magunkat az önfeledt játéknak!
Kuzmáné Pintér Eleonóra
3. osztály osztályfőnöke, szervező

Sóskúton történt
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Magyar kultúra napja
Hungarikumok kiállítás az ANDREETTIBEN
2021. január 21-én iskolánkban a magyar kultúra napjára emlékeztünk.
A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban
kultúránk ismerete adja. Bartók Béla
szerint: „Kultúrát nem lehet örökölni,
az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.” Ezt az
idézetet ﬁgyelembe véve határoztuk

el, hogy erre a napra pályázatot hirdetünk a gyerekek körében. Alkotásra
invitáltuk őket a hazai sajátosságok,
hungarikumok kapcsán.. A kiválasztott magyar különlegességeket bármilyen módon elkészíthették.
Arra viszont ﬁgyelniük kellett, hogy
a nemzetünk kultúrájához kapcsolódjanak. Nagyszerű pályamunkák érkeztek
be, melyek iskolánk alsó szintjén ke-

rültek kiállításra. A gyerekek körében
kiváló témát adtak a pályamunkák egyegy beszélgetés közben. Mindemellett
az iskolarádióban is megemlékeztünk
nemzeti imádságunk születésnapjáról.
Műsorunk zárásaként pedig iskolánk
fúvós zenekara kíséretében közösen
elénekeltük a Himnuszt. Jó volt aznap
együtt ünnepelni, megemlékezni, örülni a kiállított munkáknak.

Március 15-ei Községi Megemlékezés
Tisztelt Sóskútiak!
Az idei évben is meghosszabbítottaa a
Kormány a veszélyhelyzetet egészen júgy
nius végéig. Az önkormányzat ezért úgy
r tj
tjuk
döntött, hogy ebben az évben sem tartjuk
lom és
meg az 1848-as március 15-ei forradalom
os forszabadságharc emlékére hagyományos
mában a községi megemlékezést.
tület a
Az önkormányzat a képviselő-testület
helyi civil szervezetek nevében az 1848-as
elyezi. Teremlékműnél lehet a koszorúkat elhelyezi.
l iis.
mészetesen lehetőség van erre egyénileg
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 4.
osztályos tanulói által előadott ünnepi műsort az iskola az
idei évben közzéteszi, amit felvételről bárki megnézhet.
Köszönet a pedagógusoknak a felkészítésrért.
Önkormányzat
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HOLLE ANYÓ
Egyfelvonásos táncjáték az Andreettiben
„Élt egyszer egy özvegyasszony,
annak volt két lánya: az egyik szép
és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya
volt.” Így kezdődik a Grimm testvérek
kedves és tanulságos meséje emberi
erényekről és az igazságról, amelyben
mindnyájan bízunk. A Lázár Ervin
Program keretében a Budapest Táncszínházért Alapítvány táncosai a modern tánc eszközeivel és sok humor-

nyűgözte nem csak a gyerekeket, hanem a jelenlevő pedagógus kollégákat
is. A mese tanulsága korunkban éppen
olyan aktuális, mint generációkkal
ezelőtt, de ezek bemutatása mellett a
táncművészek nem titkolt szándéka
volt az is, hogy időben megmutassák
és megértessék a táncművészet értékeral jelenítették meg a színpadon ezt a
népszerű és tanulságos Grimm mesét,
melynek hangulata, látványvilága le-

it és szépségeit a ﬁatal korosztállyal,
hogy kultúra és művészet szerető felnőttek váljanak belőlük.
Sinkó Erika
programfelelős

Micimackóról tanultunk
140 éve, 1882. január 18-án született Alan Alexander Milne
A. A. Milne angol írót a Micimackó (1926)
című gyerekkönyve tette világhírűvé. Milne a könyv főhősét, Róbert Gidát saját ﬁáról, Christopher Robinról mintázta, Micimackót, Malackát és a többieket pedig
ﬁa plüssállatairól. A Micimackó (angolul
Winnie-the-Pooh) hivatalos születésnapja
is ismert: Christopher Robin 1921. augusztus 21-én kapta első születésnapjára
játékmackóját.
A világ legnépszerűbb medvéjének
csillaga van a hollywoodi hírességek
sétányán, Budapest XXIII. kerületében utcát neveztek el róla. Egy
józsefvárosi park pedig a Százholdas
pagony nevet viseli.

A Micimackó a 19. század legnépszerűbb regényei közül a tizenhetedik, idehaza A Nagy
Könyv című olvasásnépszerűsítő mozgalomban bekerült a legjobb tizenkettő közé.
Számos ország a tanrendjébe is bevette
Milne művét, ahogy az idén mi is tettük
angol óráinkon. Eredeti nyelven volt lehetőségünk felismerni, hogy a csekély
értelmű medvebocs és barátai, Nyuszi,
Malacka, Kanga, Zsebibaba, Tigris, Füles
és Bagoly igazából emberi karakterek. A
Százholdas Pagonyban zajló történetekben saját magukra, osztálytársaikra, jó
és rossz tulajdonságaikra ismerhettek
rá a sóskúti gyerekek.
Szervezők

Az Andreettiben történt
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Utazás a tiszta levegő felé!
A Levegő Munkacsoport Mérj velünk!
2.0 című kampánya keretében, lehetőség volt pályázni ingyenes, levegőmi-

nőségmérő elhelyezésére. a pályázatot
megnyertük, így kihelyezése megtörtént az Andreetti iskola udvarán.

A mérések tájékoztató jellegűek, a
hivatalos mérőállomások rendszerét
kiegészítik, abból ugyanis mindöszsze 58 darab van az országban, a levegőminőség
pedig akár utcáról-utcára
változik.
A mérések eredménye
folyamatosan megtekinthető, az alábbi linken:
https://opensensemap.
org/explore/6200def92d6155001bc5cddd
A készüléket a gyerekek
megtekinthetik környezet,
természetismeret és földrajz órák keretében.
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Olvasta már?

A Szlovákiában található egykori magyar
várak történetével foglalkozó,
színes fotókkal illusztrált, kétnyelvű könyv
kedvezményesen kapható a kiadónál!
4800 Ft helyett 3000 Ft
Kornétás Kiadó Kft.
1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
Telefonon: 36-1-359-1964
E-mail: titkarsag@kornetas.hu
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Sóskúton történt

Gyerekszáj
Nagy örömmel gyűjtögetjük a
gyerekek legviccesebb mondásait, aranyköpéseit. Ezeken a rácsodálkozásokon, félreértéseken,
félrehallásokon mi felnőttek jókat
szoktunk derülni.
Íme néhány, amik között egészen
biztosan akad olyan, amelyek az
olvasó arcára is mosolyt csalnak!
Beszoktatás közben Larának mondja az óvónéni: – Ne izgulj, jönni fog
érted anya! Olyan még nem volt, hogy
valaki itt maradt volna estére! A kislány elkerekedett szemmel kérdezi: –
Miért az óvónénik nem itt laknak?
Adának mondja az óvónéni: – Lefotózlak! Mondd, hogy Csííííííz! Erre ő
mosolyogva: – Csipsz!
Hanna vizsgálja a dadusnénit, aki
kérdezi: – Doktornéni van lázam? –
Igen, fél tíz! – hangzik a komoly, de
nem túl aggodalmas válasz!
Fütyörészve jön be a csoportszobába
az egyik óvónéni, Lili ránéz és azt

mondja: – Én nem tudok még fütyülni, de megtanulok majd az egyetemen!
Bedót kérdezi az óvónéni: – Neked
melyik a kedvenc gyümölcsöd? – Pilóta keksz! – válaszolja teljes meggyőződéssel, higgadtan.
Fondanttal díszitett torta evés közben Kadosa kérdezi: – Gabi néni meg
lehet enni a gyurmát a tetejéről?
Rolikát biztatjuk: – Egyél szőlőt, nagyon ﬁnom! – Én nem eszek
szőlőt, csak ha azt mondod rá, hogy
vízibomba!
Emilinek mondja a dadusnéni január
3-án: – Edd meg a lencsét, mert akkor
sok pénzed lesz! – Nem kell nekem a
pénz! Tele van a perselyem!
A templom előtt sétál a csoport,
Hanga felnéz a torony tetejére és azt
mondja: – Itt az a ház, amibe szoktak
bimbamozni!
Kati néni kölyökpezsgőt hozott a
gyerekeknek! Vilmos az asztal körül
rohangálva, örömmel kiabál a gyerekeknek: – Gyertek gyertek, megjött a
pálinka!

Az asztalnál színezünk pár lánnyal,
a ﬁúk a szőnyegen játszanak! Valaki
azt mondja: – Yes!
De jó! Ezt ki mondta? – kérdezi az
óvónéni. – Kadi te voltál? Tudod mit
jelent ez az angol szó? A válasz mély
hangon, tömören: – No!
Mondjatok nekem veszélyes állatokat! Hanna: – A Bea cicája, mert annak nagyon harapós a körme!
Az autókról folyik a beszélgetés,
mindenki elmondja, hogy milyen autója van az apukájának otthon! Lara
így jellemezte az övéket: – Nekünk
fehér autónk van! Nincs kiszínezve, és
le lehet húzni az ablakát!
Kadosa a krumplifőzelékre: – Andi
néni, ezt egy kicsit utálom, de azért
szeretem!
Betegség után Hanna és Liza lelkesen meséli, hogy: – Képzeld Gabi
néni, anya bekente Hanna hasát fülzsírral! (Mentolos légúttisztító krémre
gondolt.)
Ketter Gabriella
óvodapedagógus

Félkrajcár Alapítvány a sóskúti óvodásokért
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
sóskúti óvodás gyerekeket!
Adószámunk: 18702745-1-13
Alapítványunk célja: A sóskúti
óvoda eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb
szinten való biztosítása.
Alapítványunk
tevékenysége: Az óvoda működtetéséhez
szükséges
tárgyi eszközök beszerzése,
felújítása. A gyermekek számára játékok és készségfejlesztő eszközök beszerzése.

Óvodánk alapítványa – a Félkrajcár
Alapítvány – hálásan köszöni azoknak, akik adójuk egy százalékát az
eddigi években is nekünk adták. A
Sóskúti Híradóban és a közösségi oldalakon folyamatosan beszámolunk
aktív tevékenységünkről.

Kövessenek minket 2022-ben is!
Köszönjük, hogy idén is támogat
minket!
Az alapítvány kuratóriuma
és a sóskúti óvodás gyerekek

Hirdetés
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A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

FELVÉTELT HIRDET
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú
munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ,
BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ,
FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELŐ, TÁLALÓ
(Alapbér hivatásos: 290.000 Ft-tól 392.800 Ft-ig,
nem hivatásos esetében minimum 260.000 Ft)
Munkavégzés helye:
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár
Felvételi feltételek:
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

Sütőolaj gyűjtés
Kedves Sóskúti Lakosok és Kedves Andreettis Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk udvarán használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényt helyeztünk
ki, mely a tanári parkoló kapuja mellett található.
Örökös Öko-iskolaként fontosnak tartjuk környezetünk
védelmét, vizeink tisztaságának megőrzését.
A nem megfelelően elhelyezett sütőolaj környezetszennyezést okoz. A lefolyóba öntve a csővezetékek falára tapadva
dugulást idéz elő. Tavak, folyók felszínén úszva meggátolja az
oxigén bejutását, így a vízi élővilág pusztulását okozhatja.
Kérjük, éljenek Önök is a használt sütőolaj szelektív
gyűjtésének lehetőségével!
A gyűjtés folyamata nagyon egyszerű:
• Sütés után hagyjuk kihűlni az olajat!
• Öntsük egy üres PET palackba vagy zárható befőttesüvegbe!
• Üvegestül, ﬂakonostól dobjuk az olajgyűjtő edénybe!
Célunk, hogy ezzel a lehetőséggel sokkal kevesebb sütőolaj kerüljön a szennyvízelvezető csatornákba, kommunális lerakókba, így óvjuk természetes környezetünket.

Környezetünk védelme közös feladatunk!
Köszönjük együttműködésüket!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

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

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

