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Anyák napja az alsóban
Május 6-án Anyák napi daloktól, versektől volt hangos iskolánk tornaterme. Hosszú szünet után, végre újra
együtt ünnepelhette az alsó tagozat
apraja-nagyja az édesanyákat.
A műsor bővelkedett vicces, és szívhez szóló pillanatokkal. Az édesanyák
szemében hol a nevetéstől, hol a meghatottságtól csillogott a könny.
Az újság hasábjain keresztül – így
utólag is- szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, az alábbi idézettel:
„Anyukámat meglepem,
de kicsi a tenyerem,
nem fér bele annyi virág,
amennyire szeretem.
Kis kezemmel mit adhatok,
csak az egész világot;
vagy tán, ami ennél is több,
e néhány szál virágot.”
Cser Gábor
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Sóskúton történt

Önkormányzati hírek
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A közbiztonság helyzete
A települések vezetői minden évben
áttekintik, hogy az előző időszakban
hogyan alakult a rendőrség munkája, a
közbiztonsági helyzet. Az erre vonatkozó megbeszélésre a sóskúti képviselő-testület előtt, április 19-én került
sor, amikor Nogula Tamás alezredes,
az érdi rendőrkapitányság vezetője értékelte a korábbi időszakot.
A beszámoló összegzése az volt,
hogy Sóskúton a bűnesetek száma az
országos átlaghoz viszonyítva, szinte
jelentéktelen, mivel öt lakásbetörés, illetve néhány gépkocsi feltörés történt,
ami a jelenlegi viszonyok között jónak mondható. Pusztazámoron pedig
egyetlen bűncselekmény sem történt.
A rendőrkapitányság vezetője elmondta: amikor a helyi lakásbetörésről
beszélünk meg kell állapítanunk, hogy

annak nagy része az Öreg-hegyen történik, amelyik eléggé kieső terület és
a közvilágítás sem megfelelő. A polgárőrség segítségével, vadkamerákkal
és a rendőrök személyes jelenlétével
mindent megtesznek az ilyen típusú
bűncselekmények megelőzésére.
A közlekedési helyzettel kapcsolatban nem ilyen pozitív a helyzet, mivel
hasonlóan az ország más területeihez,
romlott a közlekedési morál.
Általánosan elmondható, hogy háztartásonként két autóval számolhatunk,
és ezekkel az autókkal kell eljutni a
bevásárló helyekre, óvodába, iskolába,
és ezekkel hagyják el – gyakran ugyan
abban az időpontban – Sóskút területét.
A problémát ismerve a Sóskút – Tárnok – Biatorbágy – Etyek településeket
összekötő gyorsforgalmi utat külön el-

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Révász Dániel Péter – Alföldi Szandra
Szilágyi István – Fazekas Márta Edit
Csizmazia László – Szalkai-Tóth Melinda

Halálesetek:
Vörös Gáborné született: Gulyás Erzsébet 1956.
Baranyai Albertné született: Szabó Irén 1940.
Szekeres Józsefné született: Fekete Ilona 1942.
Bőke Ferenc 1943.
Kállai János 1955.

lenőrzi a rendőrség, és csaknem minden héten sebességmérést is végeznek.
A tehergépkocsik esetében gyakoriak
a komplex ellenőrzések, ami a Kresz
szabályainak betartása mellett kiterjed
a súlykorlátozásra, a pihenőidő betartására és a rakományok rögzítésére is.
König Ferenc polgármester az elhangzottakhoz hozzátette, hogy az év során
többször találkozott Pál Péter őrnaggyal,
a tárnoki rendőrőrs parancsnokával, és
azt állapította meg, hogy a kis létszám
ellenére, megfeszített munkát végeznek.
Örvendetes, hogy más települések és tájegységekhez képest, a sóskúti bűnesetek és szabálysértések igen alacsonyak,
azonban egy tervezett kamerarendszer
felállításával még ezeknek a száma is
jelentősen csökkenhet.
Pusztay Sándor

Polgárőri szolgálat
A Sóskúti Polgárőr Egyesület tagjai az elmúlt évben,
közel 160 óra szolgálatot teljesítettek. Ennek keretén
belül a tárnoki rendőrőrssel együttműködve közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szolgálatokat láttak el.
Az egyesület 2021 évben több mint Hatmillió-egyszázezer forint költségvetéssel gazdálkodott.
A COVID-járvány hatására elmaradtak a szokásos
rendezvények és csökkentek a feladatok is, azonban az
óvoda „Tökjó napján” és a Márton-napon is biztosítottuk a rendezvények helyszíneit. Ezen túlmenően az állatmentőkkel együttműködve elsősorban a kóbor, vagy
inkább a kóborló kutyák befogásában működtek közre,
de az önkéntes tűzoltókat is segítették tűzesetek és viharkárok megszűntetésében.
Csernyák Péter
elnök
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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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Önkormányzati hírek

Önkormányzati határozatok
42/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a település új
Településfejlesztési Koncepcióját.

43/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet és a 2013. január elsejétől érvényes OTÉK előírásai alapján,
az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B.
§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
ﬁgyelembevételével Sóskút község
Településszerkezeti tervét jelen határozat 1-8. mellékleteiben foglaltak
szerint állapítja meg.
1.) Sóskút község Településszerkezeti terve jelen határozat alábbi mellékleteinek együttesen alkalmazandó
összessége:
1. számú melléklet: TSZT/2021. jelű,
M=1:10.000-es méretarányú „Településszerkezeti terv”;
2. számú melléklet: K/2021. jelű,
M=1:10.000-es méretarányú „Korlátozások, védelmek” című terve;
3. számú melléklet: M/2021. jelű,
M=1:10.000-es méretarányú „Módosítások 2021.” című terve;
4. számú melléklet: „Sóskút község
Településszerkezeti tervének leírása’ 2021” című szöveges dokumentum;
5. számú melléklet: „A település területi mérlege” című szöveges dokumentum;

6. számú melléklet: „Módosítások’
2021.” című szöveges dokumentum;
7. számú melléklet: „A területrendezési tervekkel való összhang igazolása” című szöveges dokumentum;
8. számú melléklet: „A biológiai aktivitás érték számítási eredménye”
című szöveges dokumentum.
2.) A Képviselő-testület felkéri a
Jegyzőt, hogy a Településszerkezeti
terv alapján az új Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási terv javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
3.) Jelen határozat a közlését követő
15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
4.) Sóskút község Településszerkezeti tervének 3.) pont szerinti hatályba
lépésével egyidejűleg Sóskút Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (VIII.9.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott
és többször módosított Településszerkezeti terve érvényét veszti és nem
alkalmazható.
5.) A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy az elfogadást
követő 15 napon belül gondoskodjon
a Településszerkezeti terv közléséről
és nyilvánosságáról, az elfogadott
településrendezési eszközt küldje

meg az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, valamint
a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint az elfogadásról tájékoztassa
a partnereket.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző (főépítész)

44/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gent Kft. kertépítéssel
kapcsolatos árajánlatát elfogadja azzal
kiegészítve, hogy a kiszáradt levendula növények cseréje, pótlása is történjen meg. A Képviselő-testület erre a
célra az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére 2.360.000 Ft-ot
biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
45/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére 100.000.-

Önkormányzati hírek

Ft-tal támogatja a sóskúti STORMS
csapat (Molnár Csaba, Molnár Boglárka, Molnár Veronika, Molnár Levente) FLL Lego League Robotprogramozó Világfesztiválon való részvételét,
2022. április 20-23-a között.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

46/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat a Sóskúti Római Katolikus Plébániának nyújtandó természetbeni támogatásként a 2022. évi
költségvetésének terhére megrendeli
a Busy Bees Garden and Cork Kft.
(7284 Somogydöröcske, Temető utca
1.) árajánlata alapján összesen bruttó
2.270.000 vállalkozói díj ellenében
a Sóskút Római Katolikus Plébánia
épülete kerítésének felújítását.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Plébánia képviselőjével és
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
47/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére megrendeli a Busy Bees
Garden and Cork Kft. (7284 Somogydöröcske, Temető utca 1.) árajánlata
alapján összesen bruttó 650.000 Ft
vállalkozói díj ellenében a Sóskút, Temető utcai temető kerítésének helyreállítását.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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48/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének út, -járda karbantartás
előirányzat terhére megrendeli a Sóskút,
Szabadság tér és környéke útfelújítási
és vízelvezetési munkáit a Puhi-Tárnok Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út
34.) árajánlata alapján, összesen bruttó
4.997.450 Ft. vállalkozói díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére
és a szükséges intézkedések megtételére.

49/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuzselné Halenár
Margit gyermek, felnőtt (intézményi)
étkeztetésre nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó áremelését az alábbiak szerint elfogadja:
Ennek megfelelően az általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó díjakat) a következők szerint jóváhagyom:
az óvodás napi étkezés díja: 825.- Ft/
fő/nap
az iskolás napi étkezés díja: 865.- Ft/
fő/nap
iskolás ebéd: 650.- Ft/fő/nap
felnőtt ebéd: 870.- Ft/fő/nap
A díjakat a vállalkozó 2022. április
1-től visszamenőlegesen érvényesítheti. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés módosítására
és utasítja a jegyzőt annak előkészítésére. Jelen határozat alapján a szerződés
módosítása szükséges, ezért utasítom a
jegyzőt annak előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

50/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete A STORMS robotprogramozó csapatot (Molnár Csaba, Molnár
Boglárka, Molnár Veronika és Molnár
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Levente tanulókat) a First Lego League versenyen való részvételhez nyújtott támogatáson felül további összesen 50.000.- Ft községi ösztöndíjban
részesíti az alábbi versenyen elért
eredmények elismeréseként:
EDU ROBOTICS CUP 2022 nemzetközi (online) robotprogramozó verseny:
Molnár Csaba és Molnár Boglárka
(VRstorms csapat) – Teens korosztály
1. helyezés
Molnár Veronika és Molnár Levente
(Ada and the Storms csapat) – Kids
korosztály 1. helyezés
FIRST Lego League 2021/2022:
Molnár Csaba, Molnár Veronika,
Molnár Boglárka, Molnár Levente
(STORMS csapat) – Tatabányai regionális forduló 1. helyezett, Nemzetközi
döntő 1. helyezett, kvaliﬁkáció a világdöntőre
Bednarik Lőrincet és Bihari Attilát
50.000 – 50.000.- Ft ösztöndíjban részesíti az alábbi versenyen elért eredményeként:
Szerbiában, Szabadkán megrendezett SKDUN Shotokan Karate Európa
Bajnokságon:
16-17 éves ﬁú kata versenyszámban
Bednarik Lőrinc 2. helyezés
16-20 éves junior férﬁ csapat kata
versenyszámban Bednarik Lőrinc 1.
helyezés
16-20 éves junior férﬁ csapat kumite
tagjaként Bihari Attila 1. helyezés
16-20 éves junior vegyes kumite
tagjaként Bihari Attila 3. helyezés
Szimandl Szidónia Annabell, Zaletnyik Noel és Holleiter Viktória tanulókat 10.000 – 10.000.- Ft ösztöndíjban részesíti az alábbi versenyen elért
eredményekért:
2022. március 19-én a Martonvásári
Sportcsarnokban a MASTERS Akrobatikus rock and roll Sportegyesület
által rendezett idei 3. háziversenyén:
– Szimandl Szidónia Annabell és
Zaletnyik Noel – Manó páros 1. helyezés
– Holleiter Viktória és Horváth Bettina – Children duó C kategória 1. helyezés
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51/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 arányú
tulajdonát képező Sóskút, 128. hrsz.
alatti kivett közterületből az Ábel Vera
és családja által hosszú ideje használt
rész kizárólagos használatára vonatkozóan megállapodást kössön, de azzal a
feltétellel, hogy a kérelmező lakóingatlanja előtti járda a gyalogos forgalom
elől nem zárható le. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

udvar megjelölésű (valójában ravatalozó) ingatlanra a 608/4 hrsz. alatti
ingatlan közterületről történő megközelítését és közművel való ellátását
biztosító szolgalmi jog legyen bejegyezve.
A szolgalmi jog alapítással és az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő
összes költséget a kérelmezőnek kell
vállalnia. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a megállapodás megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

55/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
52/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1
arányú tulajdonát képező Sóskút,
1872/3. hrsz. alatti terület eladását nem
támogatja, mivel ez a terület az önkormányzat középtávú tartalék területe.
Az eladáson kívül viszont támogatja
az ingatlan gazdálkodás céljából történő bérbe adását. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vételi szándékot benyújtó kérelmezővel egyeztessen a bérbeadásról.
53/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére 500.000.Ft keretösszeget különít el a Sóskút
083/1. hrsz. alatti út javítására.

54/2022. (IV.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát
képező Sóskút 609. hrsz. alatti, Sóskút, Liget utca 15., kivett lakóház,

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az RRF. 1.1.2-2021
kódszámú felhívás keretében új
bölcsődei férőhelyek létrehozása
tárgyában támogatást elnyert projekt megvalósítása keretében felhatalmazza a polgármestert, hogy
a tervezett 84 férőhelyes bölcsőde
épület kiviteli terveinek elkészítésére – amennyiben ezt jogszabály és a
támogatói okirat lehetővé teszi – bonyolítson le ajánlatkérést. Az ajánlatkérés eredményét a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja
el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős. polgármester, jegyző
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Határozati kivonatok (IV. 19., V.2.)
56/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érd Rendőrkapitányság

Önkormányzati hírek

Tárnoki Rendőrőrs 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

57/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Polgárőr
Egyesület 2021. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.

58/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sóskút Község
Önkormányzat intézményeinek alapító okirataiban a képviselő-testület átruházhatatlan hatáskörét nem érintő,
a jogszabályi előírásoknak megfelelő
módosításokat átvezesse.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

59/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Helyi
Építési Szabályzat módosítását olyan
módon, hogy az Mk jelű (korábban
M2 jelű) mezőgazdasági területek
(volt zártkerti területek) övezeteiben,
így Öreghegyen is, a jelenlegi beépíthetőségi százalékot 10%-ra növelje és
a kialakítható telkek legkisebb méretét csökkentse. A település egészének
érdekét sérti a zártkertek telkeinek további aprózódása, feldarabolása, valamint a jelenlegi beépítési százaléknak
a jelentős megemelése. További problémát jelent, hogy Öreghegy közműhálózatának bővítése sem megoldható.

60/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.

Önkormányzati hírek

évi költségvetésének út- és járdaépítésre elkülönített keretösszege terhére
az önkormányzat tulajdonában lévő
Sóskút, Gárdonyi Géza utcában a
többletmunkák elvégzését 4.387.018.Ft összegben jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a szerződés megkötése.

61/2022. (IV.19.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a
Sóskúti Víziközmű Társulattól átvett
pénzeszközök terhére a Sóskút, Géza
utca 3577. 3577/3. hrsz. ingatlanokon
a csatornabekötési munkák elvégzését
megrendeli az árajánlat szerinti bruttó
1.402.969 Ft összegben azzal, hogy az
érdekeltségi hozzájárulást a tulajdonosok kötelesek megﬁzetni.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.

viselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse
meg.
Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi, 5 millió
forintot meghaladó munkálatok elvégzésére folytasson le ajánlatkérést:
Sóskút, Tulipán utcában lévő focipálya mellett járdaépítés
nettó ár: 9.289.189.- Ft bruttó ár:
11.797.270.- Ft
Sóskút, Szent István király utcában
útépítés
nettó ár: 15.567.496.- Ft bruttó ár:
19.770.720.- Ft
Sóskút, Liget utcai temetőben járda
építése, lépcsős urnatároló alapozási,
vízvezeték építési és közkút áthelyezési munkálatok:
nettó ár: 6.717.426.- Ft bruttó ár:
8.531.131.- Ft
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó kivitelezővel szerződést
megkösse.
Határidő: 2022. május 30.
Felelős: polgármester, jegyző

64/2022. (V.2.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére megrendeli az alábbi munkálatokat:
Sóskút, Petőﬁ Sándor utcában (Bem
utca – Dózsa György utca között) járdaépítés
nettó ár: 3.862.354.- Ft bruttó ár:
4.905.190.- Ft
Sóskút, Tulipán utcában a focipálya
mellett kerítés építése
nettó ár: 3.490.750.- Ft bruttó ár:
4.433.253.- Ft
Sóskút, Jókai utcához csatlakozó
földút mechanikai stabilizációja
nettó ár: 498.960.- Ft bruttó ár:
633.679.- Ft
Sóskút, Malomhíd utca csatlakozásánál sárrázó építése
nettó ár: 2.497.508.- Ft bruttó ár:
3.171.835.- Ft
Sóskút Község Önkormányzat Kép-
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65/2022. (V.2.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2022. (III.3.) sz.
határozatát, miszerint „Sóskút Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy megvásárolja a Sóskút,
Géza u. 2676/1. hrsz. alatti ingatlant a
kialkudott 600.000.- Ft vételáron az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére” azzal módosítja, hogy
a Sóskút, Géza u. 2676/1. hrsz. alatti
ingatlan póthagyatéki eljárással és
adásvétellel kapcsolatos költségeit az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

66/2022. (V.2.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat ajánlatkérést bonyolított le a Helyreállítási
és Ellenállóképességi terv keretében
meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című RRF-1.1.2-2021. kódszámú felhívás keretében a bölcsőde
épület egyedi tervdokumentációjának
elkészítésére.
Az ajánlatkérésre a megadott határidőn belül 2022. április 22-ig összesen 3 ajánlat érkezett. Az ajánlatkérést
eredménytelenné nyilvánítja, mert az
árajánlatok értéke mindhárom esetben
meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.

67/2022. (V.2.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére a Sóskút
2000 Társaság 2022. évi rendezvényeinek – Szentivánéji zenés terasz program és Három falu két keréken program – megtartásához összesen bruttó
850.000 Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.

68/2022. (V.2.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2022. évi költségvetésének terhére
az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola Könyvtára által
2022. május 27-ére szervezett író-olvasó találkozó megtartásához 100.000
Ft támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére
és a támogatási szerződés megkötésére.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester
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First Lego League World Festival
élménybeszámoló
Két év online szezon után, végre élőben versenyezhettünk!
A sóskúti Storms csapat az országos
FLL döntőt megnyerve jutott tovább
a houstoni Világfesztiválra! Öröm,
büszkeség, izgalom, és egy jó adag
megszervezésre váró feladat.
Szerencsére több irányból is kaptunk segítséget, hatalmas köszönet az
EPAM Magyarországnak, az NI Alapítványnak, a Sóskúti Önkormányzatnak és megannyi barátnak, ismerősnek, családtagnak akik támogattak
minket! Megható volt látni, hogy a
csapatok, akikkel a döntőben együtt
versenyeztünk, most segítik a kiutazásunkat! Ez szép példája az FLL közösség szellemiségének, ezek a versenyek
sosem csak a robotokról szólnak!

A World Festival helyszíne a George
Brown Convention Center volt. Hatalmas épület, ahol pár napra átvették az
uralmat a világ minden tájáról érkező
gyerekcsapatok és robotjaik.
Mint minden csapat, mi is kaptunk
egy 3x3méteres „pit”-et, ahol bemutathattuk az országunkat, csapatunkat, a
projektünket és a robotunkat. Az első
napon főleg építkeztünk, dekoráltunk,
barátkoztunk.
A pit megépítése után, másnap
próbameneteket mentek a robottal a

srácok. Nem volt tökéletes, de elégedetten indulhattak a projekt prezentációra. Angolul kellett bemutatniuk a
kutatásuk eredményét, majd válaszolni a bírók kérdéseire. Projektjük az
élőállatszállítás biztonságosabbá tételéről szól, mesterséges intelligencia
alkalmazásával. Mikor ezzel megvoltak, rögtön jöhetett is a robot design
prezentáció, melyben a robot működését, programozását kellett ismertetni.
Majd némi kötetlenebb csevegés után
következhetett a megérdemelt pihenő.
A délután folyamán sok csapattal cseréltek kitűzőt/matricát/apróbb emlékeket, ez szerves része a versenynek,
az összegyűjtött kis ajándékok sokáig
felidézik majd a verseny hangulatát,
eseményeit.

Másnap a hivatalos robotmenetek
következtek. Három menetből a legjobb számít. Nagy volt az izgalom,
sajnos Tatty – a robot- a versenyasztalokon nem tudott maximális pontszámot produkálni, de egy bíztató 630-al
az élmezőnyben végzett, a 9. helyen,
108 csapat között.
A gyerekek ezzel majdnem elégedettek, természetesen szerették volna a lehető legtöbbet (710) kihozni a versenyből,
de így is nagyon büszkék az eredményre. A záró napon már csak ünneplés várt
mindenkire, hiszen kivétel nélkül mindmind nagyon ügyesek voltak!
Ha már Houstonban voltunk, természetesen a Space Centert is meglátogattuk, nagy élmény volt mindannyiunknak.
Azóta kis csapatunk hazaért, már a
következő versenyre készülünk lelkesen.
A csapat tagjai: Molnár Levi (10),
Molnár Verus(12), Molnár Bogi(14),
Molnár Csabi(16)
Coachok: Molnár Zsolt és Molnár
Hajnalka
A csapat munkájáról bővebben a facebook.com/stormsteam oldalon lehet
olvasni.

Civil élet
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Taksonyi győzelem, tavaszi hangok
Május 6-án az Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége zenei versenyt rendezett, amelyre
zenekarunk ifjabb korosztályával is
beneveztünk. A Taksonyban szervezett eseményre olyan nemzetiségi zenét játszó zeneiskolások nevezhettek,
akik szóló, duó, illetve kamarazenei
kategóriákban mérhették össze tudásukat.

Bár a mi ifjú zenészeink nem zeneiskolában, hanem egyesületünk
berkein belül tanulnak muzsikálni, a
nevezésnek nem volt akadálya.
A kamarazenekari kategóriában
rajtunk kívül 3 együttes mérette meg
magát. Ők Pilisvörösvárról, Érdről és
Ceglédbercelről érkeztek Taksonyba.
Örömmel jelenthetem, hogy sikerült
nemcsak, hogy arany minősítést elérnünk, hanem elhoztuk a rendezvény
fődíját, a „Donaugong-díjat” is!
A győztes csapat tagjai: Bajkai Csák
Csanád, Hajdu Zsombor – fuvola,
Garbacz Dominik, Kleinheizer Balázs

– klarinét, Drevenka Máté, Bass Vince, Barátki Viktor, Sax Noel – trombita, Réder Bálint – kürt, Hajdu Kolos –
tenorkürt, Utassy Máté – baritonkürt,
Sax Bernárd – tuba, Solymosi Attila
– dob. Gratulálunk a ﬁatal tehetségeknek! Csak így tovább srácok!
A fárasztó nap után, május 7-én ismét nagy megmérettetés várt ránk, hiszen a már jó előre meghirdetett tavaszi koncertünk került megrendezésre.
Ezt a hangversenyt 2019 óta szüneteltetnünk kellett a járvány miatt. Mint
az már hagyománnyá vált az évtizedes együttműködés során, most is a
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarral
karöltve készült fel a koncertre a Sóskúti Ifjúsági Zenekar.
A helyszín ismét az Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola volt.
Ezúton is köszönjük az intézmény vezetőjének és minden munkatársának a
sok-sok segítséget, amit a lebonyolítás
terén nyújtottak számunkra!
Amint az már ilyenkor szokás új tagot is avatott a sóskúti csapat, hiszen
Cservenyi Bence, aki az ütő szólamot erősíti, most kapta meg zenekari
egyenruháját! Kívánjuk neki, hogy
állja meg helyét sorainkban, folytassa
nagypapája zenei tevékenységét!
Jubiláló tagokat is köszöntöttünk,
akik 10, illetve 15 esztendeje zenélnek
körünkben: Varga Krisztina, Szalmási
Attila, Réder Ferenc, Lehel Péter, valamint Tóth Máté. Szívből gratulálunk
nekik!
Mivel még közel voltunk az egyik
legszebb májusi ünnephez, Anyák

napjához, nem feledkeztünk meg a
köreinkben tevékenykedő édesanyákról sem, akik fáradságot nem kímélve,
a gyermeknevelés mellett a zenekari
munkát is vállalják! Isten éltesse őket!
Hangversenyünk műsorpalettájának
első részében komolyzenei darabokat
hallhatott a közönség. Ezen darabok
közül is kiemelésre méltó ﬁatal trombitaművészünk Pusztaszegi Ákos produkciója, aki májusban végez a Zeneakadémián!
Még egy ifjú trombitásunk neve is
említésre érdemes, aki a nemrégiben
Brno-ban megrendezett nemzetközi
trombitaversenyről az első díjat hozta
el. Gratulálunk Toma Tamásnak!
A koncert második részében olyan
darabok hangzottak el, amelyek az
elmúlt évek során már bemutatásra
kerültek.
Aki jelen volt, vagy a közösségi
médián keresztül kísérte ﬁgyelemmel
rendezvényünket biztosan nem csalódott, hiszen egy igazi showműsorral
rukkoltunk elő.
Közeledik a nyár és ezzel együtt fellépéseink is lesznek bőven, amelyekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd.
Tudósításom végére mi más kívánkozhatna, mint a köszönet támogatóink felé, akik közül is kiemelésre
méltó a Kvarchomok Bányászatai és
Feldolgozó Kft., valamint a törökbálinti V és Bíró Kft. Nem mellesleg
a népes közönség, akik szintén sok
anyagi áldozatot hoznak értünk!
Kaszás Sándor

10

Sóskúti Híradó – 2022/4

Civil élet

Az ékszerdoboz gyöngyszemei
Szentendrét gyakran említik a Dunakanyar ékszerdobozaként. A városka földrajzi adottságai, történelmi- és kulturális öröksége alapján méltán érdemelte ki ezt az elnevezést.
Sóskútról nem szükséges Szentendrére utaznunk ahhoz,
hogy megcsodálhassunk egy újabb „ékszerdoboz” települést, mert itt található a közvetlen szomszédságunkban
Pusztazámor. Szép tájban itt sincs hiány és történelmi nevezetességeket is láthatunk a faluban.
Szembetűnő az a változás és fejlődés, amely az ezredforduló óta történt Zámoron! Új óvoda-iskola és egészségház
épült, rendezett utcák, tájékoztató térképek és feliratok,
virágokkal díszített, szemet-lelket gyönyörködtető parkok
üde látványa fogadja a községbe látogatókat. Zámorhoz rokoni- és baráti kapcsolatok kötik a sóskútiakat és többen itt
találtak munkalehetőséget, megélhetést is.
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat klubjának tagjai egy
szép tavaszi nap kora délutánján felkerekedtek -többen
gyalogosan kirándulva a mezőkön keresztül, mások közlekedési eszközökkel-, hogy megtekintsék Pusztazámort és
gyöngyszemeit.
Első állomásunk a Barcza kastély volt, ahol Kajcsovics
Olivér fogadta az érdeklődőket. Az épület és a csodálatos
park kedves emlékeket idézett fel a látogatókban. Van, aki
emlékezett arra, hogy egykoron ide járt ministrálni, amikor templomként is használták a kastélyt. Télen kályhával

fűtöttek, jó meleg volt a szertartások idején, eltérően más
templomoktól, ahol nem volt fűtés. A Kastélyban működő
iskolába 40-50 évvel ezelőtt Sóskútról tanítani járó pedagógusoknak az egykori tantermek, tanítványok és a tanítási
órák történései jutottak eszükbe. Természetesen nem merültek feledésbe a parkba szervezett rendezvények emlékei
sem! Nagy érdeklődéssel tekintettük meg a helyiségekben
elhelyezett régiségeket: bútorokat és használati tárgyakat.
Igazán méltó helyre kerültek! Itt csatlakozott csoportunkhoz Pátrovics Benedek polgármester úr és Dr. Fekete Zsuzsanna is, akik megtiszteltek minket avval, hogy velünk
tartottak a kirándulásunkon.
A Remeteségnél sok érdekes, számunkra új információt
tudtunk meg a község történelméről Dr. Fekete Zsuzsannától
és a Polgármester úrtól. A régészeti leletek tanúsága szerint
már 5000 évvel ezelőtt éltek itt emberek. A falutól délre húzódó egykori római hadiút mentén két gazdag római sírját
tárták fel, melyeket a Nemzeti Múzeumban őriznek. A Kommunális Hulladéklerakó építését megelőzően a volt Barcza
tanya területén gazdag leletanyagú avarkori sírokat tártak
fel, a leletanyag a szentendrei Ferenczy Múzeumhoz került.
Kálti Márk Képes Krónikája szerint, itt járhatott Szent István
utódja, Orseoló Péter király, a tatárjárást követő országjárása
során IV. Béla töltött a kolostorban néhány napot. Nem mindennapi találkozás volt ez a Remeteségnél a mintegy 1000 év
előtti múlttal! Kmoskó Mihály síremlékénél megismerhettük
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az életútját is. Itt tudtuk meg, hogy nagytudású, nagyszerű
ember volt az 1920-as években Pusztazámoron szolgáló pap
és akadémikus. A remetetemplom felső szintjén lévő helytörténeti kiállítás újabb érdekességekkel szolgált számunkra.
Annak a levélnek a tartalmába nyertünk betekintést, amelyet a község lakói írtak egykoron püspöküknek. Megható
és tiszteletre méltó az cselekedet, ahogyan kiálltak szeretett
lelkipásztoruk mellett, kérve a püspök urat, hogy ne vigye el

tőlük Kmoskó Mihály atyát más helyre, hagyja továbbra is
Pusztazámoron szolgálni!
Széchenyi István írta: „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg temetőit.” A
pusztazámori temetőben az ősök sírköveiből emelt emlékkert arról tanúskodik, ebben a községben becsülik a múltat,
tisztelik az ősök emlékét!
A Remeteség melletti Kálvária domb stációinak egyedülálló tűzzománc képei megtekintésével újabb gyöngyszemeket találtunk az ékszerdobozban. A múlt és jelen
összekapcsolódásának szép példája a zámori kisiskolások
által megrajzolt Jézus Krisztus-i szenvedéstörténet művészi formába öntése.
Kmoskó Mihály egykori lakóházánál elhelyezett emléktábla mondatai számunkra arról tanúskodnak, hogy az értékes civil kezdeményezéseket az önkormányzat felkarolja
és támogatóan együttműködik a megvalósításban. Ismét
egy gyöngyszem!
A Koroda kertben újabb ámulatba estünk a szépen gondozott, hangulatos, példaértékű szabadtéri közösségi tér
és a korszerű játszótér láttán! Megint gyöngyszemet találtunk!
A kirándulás zárásaként Polgármester úr az Önkormányzat nevében megvendégelte a társaságot a Miska presszóban és nem maradhatott el egy vidám szlovák nóta eléneklése sem.
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat klubjának tagjai hálásan köszönik a szíves vendéglátást, az emlékezetes és értékes együtt töltött órákat!
Mráz Gabriella

Baba mama klub
Örömmel szerveztük újra a helyi
kisgyermekes anyukákkal a baba-mama klubot. A COVID időszaka alatt ez is kimaradt az életünkből,
ezért ahogy a jó idő beköszöntött
úgy gondoltuk ideje kimozdulni és
közösen eltölteni pár órát. Kezdetben 2 hetente 9:30-10:30-ig vagy 11
óráig tartjuk az összejöveteleket, attól függ milyen az időjárás. Akinek
van kedve kimozdulni és közösségbe vágyik várjuk szeretettel a Községháza dísztermében minden 2.
héten kedden.
Csóli Barbara
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Az Andreettiben történt

A minőség jegyében
Művészeti iskolák találkozója
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg 2022. május 13.-án,
az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolában a művészeti iskolák vezetőinek, pedagógusainak találkozóját.
A nagyszabású rendezvényen Kuzselné Schóber Ágnes
igazgatónő többek között beszámolt a sóskúti iskola működéséről, valamint a pedagógiai értékek és módszerek növelésének szükségességéről.
„Iskolánk azon kevés iskola közé tartozik, akiknek névadója személyesen kötődik annak történetéhez. Az ő példája, az oktatás, nevelés iránt elkötelezett alakja eleve kötelez
bennünket, hogy a képzeletbeli tükröt magunk elé tartsuk.
Ilyen módon Andreetti Károly szelleme naponta jelen
van velünk, s ez olyan kiváltság, ami keveseknek adatik
meg. Akár ő is mondhatta volna azt a bölcsességet, hogy:
Annak a tükörnek, amelyet mások elé tartasz, mindkét oldalán tükör legyen!
A művelődés számára sem pusztán a tankönyvek leckéinek a megtanulását, megtanítását jelentette, hanem többek
között a művészetek szeretetét, a közösségi élmények átélésének lehetőségét. Ha nagyon tömören szeretnénk megfogalmazni azt az üzenetet, melyet életével, munkásságával
nekünk üzent, az ez lenne: Éljünk minőségi életet!
Ez az üzenet átfogalmazva így hangzik: Hozzunk létre
minőségi iskolát, vagyis elsőrangú, kiváló, kitűnő, első
osztályú, márkás, szuper iskolát.
Válassza ki mindenki a neki leginkább tetsző kifejezést!
De bármelyiket választjuk, azt hiszem a lényeg az, hogy
mindenki minőségi iskolába szeretne járni vagy abba sze-

retné járatni a gyermekét, minőségi iskolában szeretne tanítani, vagy abban a bizonyosságban szeretne élni, hogy
településén minőségi iskola működik.
Tudom, hogy akik elfogadták meghívásunkat és jelen
vannak a MŰVÉSZETI ISKOLÁK TALÁLKOZÓJÁN
ilyen iskolába járnak, dolgoznak.
A recept, amit mi alkottunk a MINŐSÉGRE a következő:
1. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha derűlátóan, optimistán
állunk hozzá minden feladathoz, minden problémához.
2. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha nyitottak vagyunk
arra, hogy megismerjünk más iskolákat, s bátrak, hogy változtassunk a sajátunkon, ha érdemes.
3. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha kitartóan képviseljük
saját értékeinket, s ha tudjuk, hogy valamiben jobbak vagyunk,
akkor azt nem akarjuk önző módon kisajátítani, hanem szinte
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missziós lelkülettel megosztjuk más iskolákkal, más pedagógusokkal, más gyermekekkel nemzetünk javát szolgálva.
4. Attól lesz minőségi az iskolánk, hogy ha bizonyos
eredményeket elérünk, akkor nem elégszünk meg azokkal,
hanem mindig keressük, hogy hogyan tehetjük még jobbá,
még értékesebbé, még hatékonyabbá munkánkat.
5. Attól lesz minőségi az iskolánk, ha tudunk örülni elért eredményeinknek, ha elismerést, dicséretet adunk s kapunk, ha fel tudunk töltekezni a sikereinkből.
Az öröm számunkra az, ami keretbe foglalja a programunkat.
Itt mindenki csak nyertes lehet, mert minőségi időtöltésben lesz része, maradandó emlékekkel, élményekkel térhet
haza, legyen az törökbálinti, herceghalmi, diósdi, budaörsi,
biatorbágyi, pilisvörösvári, érdi, sóskúti, pusztazámori kisdiák. Ragyogó pillanat, amikor az ilyen találkozás segíti a

FELHÍVÁS
A sóskúti 3051.–3161. hrsz. ingatlanok
tulajdonosainak!
A Jókai utca mögötti két új utca áramellátásához
igénybejelentést gyűjtünk az E-ON számára továbbításhoz. Az E-ON a tervezés előkészületeit megkezdte.
Az igénybejelentés ingyenes, már 21 ingatlan-tulajdonos jelentkezett, az E-ON azt elfogadta..

Információ és jelentkezés:
Bárdi Mária:
06/20-3136330, bardi43m@gmail.com
Dr. Hudy Zoltán
06/20-5100639, dr.hudy.zoltan@gmail.com
21 ÉV UTÁN ITT A VÁLTOZÁS!
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közös munkánkat, a kapcsolatot, amely összeköt bennünket, és egy kicsit más dimenzióba helyezi.
Ezt írja Paulo Coelho: „Ahelyett, hogy vennék Neked
valamit, amit szeretnél, valami olyat adok Neked, ami az
enyém, ami tényleg az enyém. Egy ajándékot.
Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki itt ül
velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire
fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy
kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.”
Hát így adunk és kapunk most ajándékot. Mi lehet itt az
ajándék…? Az időnk, az energiánk, a tudásunk, a kapcsolataink, a zene, művészet egész személyiségünk az az ajándék, mellyel egymás felé közelítünk.
Köszönjük hát mindenkinek, aki részt vesz ebben az
ajándékkörforgásban!”
(K.S.Á.)
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Az óvodában történt

Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba
Május 5-én reggel a Micimackó és a
Katica csoport kirándulni indult a Budakeszi Vadasparkba. Nagyon várták
már a gyerekek ezt a kirándulást, hiszen
a COVID járvány ideje alatt nem lehetett kirándulásokat szervezni. A buszozás izgalmaitól mindenki kellőképpen
megéhezett ezért megérkezésünk után
azonnal előkerestük a hátizsákokat, melyekből ﬁnomabbnál-ﬁnomabb falatok
kerültek elő. Miután mindenki jóllakott,
elindultunk vadasparki sétánkra.

Sokféle állatot láthattunk, csodálatos környezetben. Nagy sikert arattak
a vidáman ugrándozó mókusok, a sárban dagonyázó vaddisznók és a kedves őzikék.
A pénztárban megvásárolt nyomgyűjtő füzetbe satírozással lehetett „
belevarázsolni” a különböző állatnyomokat, a gyerekek izgatottan keresték
a nyomokat és ﬁgyelték ahogyan a satírozás hatására előbukkantak a papíron.

Lehetőségünk volt az állatsimogatóban őzikéket simogatni és a bátrabbak
zoo- csemegével meg is etették őket.
Mire sétánk végére értünk, ismét
nagyon megéhezett a csapat, evés-ivás
következett, majd szabad játék a fák
lombjai alatt a játszótéren.
Az idő hamar elrepült, kellemesen elfáradva, sok szép élménnyel gazdagodva indultunk vissza az óvodába.
Balázs Lászlóné, Gabi néni

Hirdetés
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Elektromos hulladékgyűjtési akció
A ROLFIM Kft. és Sóskút Önkormányzatának szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során INGYEN leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2022. május 28.,
(szombat), 08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola parkolója lesz (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.)
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy szélesedjen az
újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az
e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel - azaz
nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az elektronikai hulladékok a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet
(ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az
e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük
ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található
környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező
anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”
A ROLFIM Kft. továbbá lehetőséget biztosít, hogy
egész évben a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig, 8-13 óra között.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1/269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttműködésüket előre is köszönjük,

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.

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

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

