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Az Andreettiben történt

Befejeződött a 2021/2022-es tanév
Tartalmas évet zártunk az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskolában.
A júniusi programok közé sorolható, hogy befejeződött a tanév, mint az
általános, mint a művészeti tagozaton.
A Pedagógusnap alkalmából átadtuk
az „Aranycsengő” oklevelet.
Tanévzáró értekezletet, majd jó hangulatú, közös ebédet tartottunk a König étteremben.
„A legjobb dolog a tanításban, hogy
tényleg számít a munkánk! A legnehezebb dolog pedig az, hogy minden nap
számít” – írta Todd Whitaker.
Az idézethez – a nyári szünet idejére
– érdemes hozzátenni a Johann Wolfgang Goethe maradandó szavait: „Ha

ﬁatalok akarunk maradni, minden nap
olvassunk el egy költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy

szép festményt, és amennyiben lehetséges tegyünk valami jót.”
Kuzselné Schóber Ágnes

Önkormányzati hírek
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Tisztelt Sóskúti Lakosok!
Elérkeztünk a 20192024-es önkormányzati ciklus feléhez.
A kezdetekben nem
sejthettük, hogy a választás utáni első két
évet – az országos
helyzethez hasonlóan, itt Sóskúton is – a
pandémia elleni küzdelem fogja meghatározni. A koronavírus –
járvány szinte egyik napról a másikra
átírta a képviselőtestület által elfogadott terveket, egyben a település lakóinak hétköznapi életét is. A pandémia
elleni védekezés során mindvégig az
vezérelt bennünket, hogy a szükséges
intézkedésekkel segítsük a településen
élők egészségének megóvását. Idős,
vagy közfeledatot ellátó lakosaink,

dolgozóink részére maszkokat, fertőtlenítő szereket,
védő eszközöket biztosítottunk, rászorulóknak bevásároltunk illetve online
ügyintézéssel biztosítottuk
a védelmet. Intézményeinkben egészségvédelmi
protokollal,
rendszeres
teszteléssel védtük az ő és
az intézménybe látogatók
egészségét.
A vírushelyzet ellenére továbbra
is az önkormányzat kiemelt feladata
maradt a szolgáltatások színvonalas
végzése, fenntartása. A képviselőtestület határozatai alapján – a nehezedő
gazdasági körülmények között – tovább folytattuk és folytatjuk közterületeink és útjaink felújítását. Ezekről
lapunk előző számában beszámoltunk.

Tájékoztatás
igazgatási szünetről

Jóváhagyott terveink vannak – kormányzati támogatással és önerőből
megvalósuló – további fejlesztésekre,
beruházásokra is. Folytattuk a település társadalmi- és civil szervezeteinek,
a lakosság sokszínű igényeinek, illetve
a rászorultság elve alapján, a változó
igényekhez igazodó támogatási rendszerünket.
A választási ciklus előttünk álló éveiben Sóskút lakosságával, a mellettünk
elterülő ipari park cégeivel együttműködve, az önkormányzat munkatársai
azért dolgoznak, hogy az itt élők részesei, haszonélvezői legyenek a fejlődésnek, és a következő években valamennyien otthonukként tekintsenek az
egyre szépülő Sóskútra.
König Ferenc
polgármester

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötések:

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal 2022. augusztus 15.
és 2022. augusztus 26. között igazgatási szünetet tart a
képviselő-testület 92/2022.(VI.15.) sz. határozata alapján.
Utolsó ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 12. (péntek 8:00-12:00 között)
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap
2022. augusztus 29. (hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00 között)
Haláleset esetén az anyakönyvvezető az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el: 06 30/372-3998
Egyéb halaszthatatlan esetben a következő ügyeleti
telefonszám hívható: 06 30/381-3644, 06 30/ 9836004
Megértésüket köszönjük!
Önkormányzat

XX. évfolyam 6. szám
2022. július

Rákosy György András- Rozs Andrea
Mészáros Balázs Mihály – Sipos Vivien Laura
Köllő Sándor – Bizonics Nikolett
Nádudvari Imre – Kollár Krisztina Alexandra

Halálesetek:
Ducsai Szabolcs 1971
Chrenkó Zsolt 1984
Springó György 1938
Temesiné Bárány Ildikó 1960
Muszula Ferencné szül.: Klein Zsuzsanna 1956

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
89/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
1./ Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Sóskút külterületi 061/2 hrsz. alatti földrészletet
bölcsőde létrehozása céljára.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy
kezdeményezze a Sóskút Község
Településszerkezeti tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részleges módosításáról
szóló egyeztetési tervdokumentáció
kidolgozását a jelen határozat szerinti
kiemelt fejlesztési terület ﬁgyelembevételével.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
terv partnerségi egyeztetését folytassa le, és
kezdeményezze tárgyalásos eljárás lefolytatását az állami főépítészi feladatkörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
90/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
1./ Sóskút Község Önkormányzat kezdeményezi a hatályos Szabályozási Tervben Mk
jelű kertes mezőgazdasági terület (a volt
zártkerti területek) övezeteire vonatkozó
szabályozás kiegészítését, az ott régóta kialakult beépítésnek megfelelően, a legalább
3.000 m 2 területű ingatlanokon, a korábbi
szabályozással megegyezően, lakórendeltetésű épület elhelyezésének lehetővé tétele
érdekében.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Sóskút Község Helyi Építési
Szabályzatának részleges módosításáról,
kiegészítéséről szóló egyeztetési tervdokumentáció kidolgozását.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a terv partnerségi egyeztetését folytassa le,
és kezdeményezze a 314/2012.(XI.8.) Korm.
r. 41. §-a szerinti egyszerűsített módosítási
eljárás lefolytatását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
91/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
1./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát a 067/2

hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával korábban
kötött településrendezési szerződés módosítására, illetve egy új településrendezési
szerződés megkötésére. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a konstrukcióról, illetve az önkormányzat részére folyósítandó
juttatás nagyságáról tárgyaljon.
2./ A képviselő-testület elviekben egyetért az önkormányzat részére felajánlott két
erdő művelési ágú ingatlan megvásárlásával. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy az előírások teljesítése érdekében a végleges döntés meghozatala előtt ingatlanforgalmi értékbecslést
készíttessen.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
92/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése alapján, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012 (III.7.) Kormányrendelet 13.
§ rendelkezéseit ﬁgyelembe véve 2022. augusztus 15-26-ig, 10 munkanapra igazgatási
szünetet rendel el.
93/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 5000-nél
kevesebb lakosú települések részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására kiírt pályázatra a maximálisan
lehetséges 160 m3 keménylombos tűzifa vá-

sárlására.
A Képviselő-testület a pályázathoz
szükséges önerőt, valamint a tűzifával kapcsolatban felmerülő szállítási
költséget a 2022. évi költségvetése
terhére, saját, szabadon felhasználható bevételeiből biztosítja.
Vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes
feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára,
vagy – tekintet nélkül annak természetbeni,
vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család előnyt élvezzen, és
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
biztosítására kerüljön sor.
Vállalja továbbá, hogy a szociális tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint sikeres pályázat esetén a vásárláshoz
szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
94/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Egyesületi Ház (2038 Sóskút, Kossuth u. 25. szám alatti ingatlan) parkolójának megépítésére vonatkozóan ajánlatkérést
folytasson le. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott
ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó
pályázótól a munka elvégzését rendelje meg
és a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Önkormányzati hírek

95/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére a Sóskút Római
Katolikus Plébánia által 2022. július 1016. között szervezendő nyári hittantábort
200.000.- Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
96/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Bereczki
Alpár 2038 Sóskút, Árpád u. 40. szám alatti
ingatlan tulajdonosának kérelmét, mely szerint a tulajdonában lévő Sóskút 3577/1. hrsz.
alatti területen egy utcafronti részt térítésmentesen átad az önkormányzatnak, melyért cserébe a 3577/2. hrsz. alatti telek felőli
részt kérné hozzácsatolni a saját telkéhez. A
kérelem célja, hogy az utcafronti kerítés egy
vonalba fusson a többivel, így az nem torzítaná az utcaképet.
97/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a Sóskút,
2033/2. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésével. Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
98/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a Szőllősi
Istvánné tulajdonát képező Sóskút, Rét utca
772. hrsz-ú, 237 m2 nagyságú kivett, beépítetlen területet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és az ajándékozási szerződést
kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
99/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költ-
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ségvetésének terhére megrendeli az Ősök
tere park részének rendszeres – kéthetente
történő – gondozását, karbantartását, illetve
az érintett területek egyéb, kertgondozáson
kívüli munkálatainak elvégzését (árok-, járdatisztítás, pihenő padok karbantartása) a
Gent Kft. által benyújtott árajánlat alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
100/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított
költségvetését.
101/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére megrendeli az alábbi
munkát:
Sóskút, Öreghegyen tervezett Biai úti
buszperonok felújítása
nettó ár: 755.878.- Ft
bruttó ár: 959.965.- Ft
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződést kösse meg.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
102/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére megrendeli az alábbi
munkát:
Sóskút, Szent Orbán utcában tervezett
martaszfalttal történő kátyúzása
nettó ár: 1.495.500.- Ft
bruttó ár: 1.899.285.- Ft
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződést kösse meg.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
103/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére jóváhagyja az
önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút,
Szabadság tér és környéke útfelújítási és

vízelvezetési pótmunkálatainak elvégzését.
(Sóskút, 243. hrsz.)
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződést kösse meg.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
104/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére jóváhagyja a Sóskút,
Géza utca útfelújítási pótmunkálatainak elvégzését, nettó 6.800.000 Ft összegben.
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szerződést kösse meg.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
105/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet és az utak forgalomszabályozásáról
és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII.21.) KM rendelet felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy
– a Sóskút, Géza utca zsákutca végére egy
parkolni tilos tábla kihelyezése szükséges
– a Sóskút, Malomhíd utcához egy „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése
– a Sóskút, Bem utcai járdához egy „Megállni
tilos” tábla kihelyezése szükséges, valamint
– az Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola parkolójában „Kötelező
haladási irány” útburkolati jel felfestése
szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
106/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Ózon-Sóskút Kft-vel megkötött megállapodás alapján és azonos feltételek mellett az
Inert-Sóskút Kft.-vel kösse meg a szerződést.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
107/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2022. (V.24.) sz. határozatát
az alábbiak szerint módosítja.
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Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Karavella Színpad üzemeltetőjével annak érdekében, hogy:
– a sóskúti lakosok a 2022. június 15-től
sorra kerülő valamennyi nyári rendezvényen 50 %-os kedvezményű belépőjegy
vásárlásával vehessenek részt, valamint
– a korcsolyapályát a következő téli szezon
teljes ideje alatt a 14 éven aluli sóskúti
gyermekek 50 %-os kedvezményű belépőjegy vásárlásával vehessék igénybe
A megállapodás keretében az önkormányzat 2022. évi költségvetésében összesen 2.500.000.- Ft + ÁFA összeget különít el
a színpad támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az együttműködési megállapodás
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
108/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola nyári ügyeletét
ellátó pedagógusai részére a bért a 2021. évi
kerettel megegyezően az önkormányzat biztosítja a 2022. évi költségvetésének terhére.
109/2022. (VI.15.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az elkészült
látványtervek alapján az önkormányzat
rendelje meg a Polgármesteri Hivataltól a
Vörösmarty utca sarkáig a járdafelújítási, a
Flórián tér bal oldalának járdafelújítási és
parkolók kialakítása tervezési munkálatait.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
110/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút, „Egészségház bővítése
és felújítása” címen lefolytatott közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint eredményessé nyilvánítja:
Érvényes ajánlatot nyújtott be:
OutSys Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen,
Vámospércsi út 44.)
PMG Építőipari Kft. (2251 Tápiószecső,
Sági út 8.)
VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft.
(2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.)

Ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlatok
érvényesek.
Érvénytelen ajánlatot nem nyújtottak be.
A nyertes ajánlat:
OutSys Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen,
Vámospércsi út 44.) ajánlata, a nyertes ajánlati ár nettó 71.485.151 Ft (bruttó 90.786.142
Ft).
A képviselő-testület a szükséges fedezetet
a 2022. évi költségvetésében épületek felújítására elkülönített keret, valamint az általános tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve a nyertes ajánlattévővel létrehozandó szerződés megkötését is.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
111/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére megrendeli az OUTSYS Kft. (4034 Debrecen,
Vámospércsi út 44.) árajánlata alapján öszszesen bruttó 2.413.356.- Ft vállalkozói díj
ellenében a Sóskút, Kossuth Lajos u. 27.
szám alatti utcafronti kerítés megépítését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye és a szerződést megkösse.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
112/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos Szabályozási Terv
végrehajtása érdekében, közterület kialakítása céljából megvásárolja az egymással egy
tömböt képező, a sóskúti 1025 hrsz. alatt
nyilvántartott, 317 m 2 területű és a 2606
hrsz. alatt nyilvántartott, 101 m2 területű ingatlanokat 5.000.000 Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy kösse meg az adásvételi szerződést.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
113/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére megrendeli az önkormányzat tulajdonában lévő Árpád utcai

Önkormányzati hírek

térköves járda elkészítését az árajánlatban
szereplő bruttó 3.422.981 Ft-ért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
114/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Árpád utca burkolatának felújítására (szegély, kötő és kopóréteg, kapcsolódó
munkák) vonatkozóan ajánlatkérést folytasson le.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a benyújtott ajánlatok
közül a legalacsonyabb árat adó pályázótól
a kivitelezési munkákat rendelje meg és a
szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
115/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Masason Antal Zoltánt az orosz
nyelvi országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny döntőjében elért 6. helyezése elismeréseként a községi ösztöndíjról szóló
3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. §,
valamint a 3. § (1) bekezdése alapján 15.000
Ft Községi Ösztöndíjban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg az ösztöndíj folyósításához szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
116/2022. (VI.21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére 50.000 Ft támogatást
nyújt az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola 2022. július 4-től 2022.
augusztus 7-ig szervezett nyári ügyelet idejére a tematikus hetek megszervezéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester
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Szentivánéji Zenész Terasz 2022
Két évnyi kényszerű kihagyás után
negyedszer rendeztük meg a Szentivánéji Zenész Teraszt Sóskút község
Önkormányzatának támogatásával.
Szerencsére idén az időjárás is kegyes volt hozzánk és nem kellett zárthelyre menekülnünk. Az alapkoncepciónk a kezdetektől fogva az, hogy
sóskúti vagy sóskúthoz köthető zenészeket kérünk fel, hogy szórakozztassanak minket.
Először a PlayGround zenekar lépett fel, akik 2018 tavaszán alakultak
egy zeneszerető baráti társaságból. Az
utcazenélés különleges élményének
hódoló ﬁatalok kedvenc dalaikat gyúrják át és sajátos akusztikus hangulatú
koncerteket adnak, amikor csak lehetőségük adódik rá. Majd a Zsemlye
Veronika quartett lépett fel és kellemes
jazz muzsikával szórakoztatot minket.
Az énekesnőjük zongoratanárként dolgozik az Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskolában. Végül de nem
utolsó sorban a Folkontinent zenekar
lépett színpadra, akik 2021-ben alakultak egy baráti társulásból. Zenéjükben
a magyar népdalok ősi erejét és friss,
sajátos zenei világot kötik össze.
Mind három fellépőnek zajos sikere
volt, a közönség alig akarta leengedni

őket a színpadról. Ezúton is köszönjük, hogy ilyen kellemes zenével szórakoztattak minket.
A rengeteg pozítív visszajelzésből
ítélve, érdemes volt azt a sok munkát,
energiát belefektetni a rendezvénybe,
köszönet illeti ezért minden tagunkat,
segítőnket. Nélkületek nem ment volna!

Nagyon köszönjük támogatóinknak:
Sóskút község Önkormányzatának,
a Sóskútiak Egyesületének, a Sóskút
Fruct Kft-nek, a Sóskúti Polgárőrségnek és az Ábel és Ábel Kft-nek, akik
anyagi ill. tárgyi segítséget nyújtottak
rendezvényünkhöz.
Sóskút 2000 Társaság
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Ismét Gánton táboroztunk
Zenekarunk ifjúsági szekciójáról legutóbb májusban adtunk hírt, amikor
is sikeresen nyertük meg a taksonyi
„Donau Gong” Díjat. Együttesünk
legﬁatalabb tagjai a nyár elejét sem
töltötték tétlenül, hiszen pályázati
forrásoknak köszönhetően majd egy
hetes zenei táborozáson vehettünk
részt a Fejér-megyei Gánt településen. A tábor célja volt, hogy ﬁataljaink az intenzív próbafolyamnak köszönhetően mind szakmailag, mind
közösségileg megerősödjenek. Elsősorban nemzetiségi vonatkozású darabok kerültek terítékre a táborozás
során, amelyek ízét elsajátítani nem
kis feladat az arra vállalkozók számára. Örömmel jelenthetem, hogy a
munka meghozta elvárt gyümölcsét,
és a tábor végére sikeres zárókoncertet adhattunk Gánton, a Szent Vendel
Apát tiszteletére szentelt templom

Civil élet
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kertjében, majd pedig az Igeliturgián
szolgálhattunk német egyházi népénekekkel a község fúvószene kedvelő
közösségének. Krausz János, Gánt
polgármestere ismét elismerően beszélt köszöntőjében együttesünkről,
akikkel évről-évre hazajárunk településükre. A tábor ideje alatt lehetőségünk nyílt arra is, hogy a helyi
lakossággal is szorosabb barátságba
kerüljünk. Köszönhető ez a Zimmermann Családnak, akik egyik nagyon
ifjú tagja, a 12 éves Dávid is egész
héten részt vett próbáinkon, és olyan
ügyesen teljesített, hogy a fellépésekre is meginvitáltuk őt sorainkba.
Schweighardt Ferenc helyi vállalkozó
jóságát is illik kiemelnem, aki már
hetekkel ezelőtt egy zenés kerti parti
szervezésébe kezdett, amelyre minket is meghívott. A szarvaspörkölt
vacsorát meghálálva, mi a zenénkkel
viszonoztuk a szíves vendéglátást. A
tábor után még nem utaztunk haza,
hanem becsatlakoztunk a Sóskúti
Ifjúsági Zenekar teljes legénységéhez, akikkel a Vértessomlói Kegy-

templom búcsúján vettünk részt. A
csodálatosan, több ezer szál kardvirággal díszített, egy hatalmas sátorban berendezett tábori oltár előtt kápráztattuk el Vértessomló és a közel s
távolból érkező hívek seregét nemzetiségi muzsikánkkal. Köszönet illeti
Visnyei László Atyát, a település plébánosát, aki kitűnő barátságot ápol
Sisa Lénárd Atyával, Sóskút plébánosával. Mindkettőjüknek köszönjük a
felejthetetlen fogadtatást és vendéglátást és ígérjük, máskor is szívesen

teszünk eleget annak, ha Vértessomlóra invitálnak minket fellépni.
Végezetül engedjék meg, hogy kifejezzük köszönetünket a pályázati
támogatásért a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, valamint a Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárságának, ezen
felül Sóskút és Pusztazámor Községek
Elöljáróságainak az anyagi segítségért,
aminek köszönhetően táborozásunk
megvalósulhatott!
Kaszás Sándor

In memoriam Chrenkó Zsolt
„A kotta keresztjei olyanok, mint az
élet keresztjei – felemelnek!”
Beethoven
Miért? – teszi fel az ember a kérdést, amikor a közvetlen környezetében csap le a halál egy ﬁatal életre!
Semmi más nincs az emberben, csak
üresség és kérdőjelek! Hisz nemrég
még együtt mókáztunk, együtt szolgáltuk a közönséget a zenénkkel,
együtt nevettünk és sírtunk. Együtt
voltunk idestova 30 évet a Sóskúti
Ifjúsági Zenekarban, mint alapító tagok. És most búcsúznunk kell! Nem
szórakoztatsz már minket mindig bohókás bemondásaiddal, a nevek általad történő átalakításával, amik most már
végérvényesen ránk maradtak tőled! Együtt alapítottuk
a zenekart, te akkor 9 évesen, mint a többi még velünk
lévő alapító társad, én pedig 25 évesen, de a korkülönb-

ség senkit sem érdekelt akkor, hisz
egy csapat voltunk jóban, rosszban.
Trombitálni, majd klarinétozni kezdtél, azután évtizedekig az ütőhangszerek művelője voltál. Rengeteg fellépés őrzi emlékedet a közönségben
és rengeteg közös élmény a zenész
barátaidban. Mikor hírt kaptunk súlyos betegségedről, mindannyian
megdöbbentünk, de a reményt és a
hitet nem adtuk fel gyógyulásodban
bízva! Te most már az égi zenekarban muzsikálsz és vigyázol ránk,
egyengeted utunkat. Vígaszunk csak
az lehet: tudjuk, majd találkozunk
egyszer a mennyei Hazában, ahol csak szeretet és béke
van!
Drága „Krenya”! Isten nyugosztaljon! Örökre velünk
maradsz!
Hola Compadre! – Adios Amigo!
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Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál
A sóskúti Večernica Hagyományőrző Néptáncegyüttes több éve élvezi a
Csoóri Sándor Alap támogatását, így
az a megtiszteltetés ért Bennünket,
hogy részt vehettünk 2022. június
11-én a Csoóri Sándor Népművészeti
Fesztivál Százhalombattán megrendezett Pest megyei rendezvényén.
A Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál eddig sohasem látott, a
Kárpát-medence harminc helyszínén
egyidőben, azonos programpontokkal
megvalósuló nagyszabású rendezvény
volt. A fesztivál célja, hogy a nagy
nyilvánosság előtt megmutassa az öt
évvel ezelőtt elindult Csoóri Sándor
Program eredményeit, a népművészeti
mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát.
A fesztivál idején, Csíkszeredától
Körmendig, a Kárpát-medence harminc helyszínén, azonos időpontban,
sok ezer népviseletbe öltözött néptáncos részvételével zajlik istentisztelet,
majd a templom előtti tánc. Igazi látványosság volt a néptáncosok, népzenészek felvonulása, a déli harangszó
után elhangzó közös ének és körtánc.
A közös programokat követően délután, helyszínenként eltérő, változatos eseményekkel, tánctanításokkal,
népzenei és kézműves bemutatókkal,

folytatódott a különleges fesztivál. A
közel 20 000 táncos, zenész és kézműves részvételével létrejövő páratlan
rendezvényen az érdeklődők megláthatták, hogy miként őrzi, éli meg és
teremti ujjá a Kárpát-medence egyedülálló, csodálatos népművészetét sokezer idős és ﬁatal, határainkon innen
és túl.
A nagy meleg sem vette kedvünket,
hogy a Pest megyéből érkezett több
mint 30 néptánc csoport egyikeként
énekelve, táncolva tegyünk egy kört
Százhalombattán, majd az előre beta-

nult koreográﬁával és verssel vettünk
részt a programon. Kora délután a tűző
nap ellenére is volt még energiánk a 10
különböző tánctanításon részt venni,
ahol a Kárpát-medence igen sokféle
táncanyagából kaptunk ízelítőt. Voltak táncok, amelyek már ismertünk és
voltak újdonságok is.
Szívesen tettünk eleget a felkérésnek és vettünk részt ezen a jó hangulatú rendezvényen Csoóri Sándor Alap
szervezésében!
Večernica hagyományőrző
néptánc együttes
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Pünkösdölés Erdélyben

A Večernica hagyománőrző néptánc
együttes a pünküsdi hosszú hétvégét
két nappal megnyújtva egy Erdélyi
edzőtáborban töltötte. Elutaztunk
Rugonfalvára, ahol a székelyudvarhelyi Pipacsok táncegyüttes vezetője,
László Csaba – aki szeretett művészeti
vezetőnk Lőrincz Hortenzia első néptánc tanára volt – szakértő szemei előtt
átismételtük az összes eddig tanult erdélyi koreográﬁánkat. Meghallgattuk
és megfogadtuk autentikus tanácsait.
Elkísértek minket az Andreetti Ká-

roly Általános és Művészeti Iskola,
különböző életkorú néptáncosai is,
sőt az iskolából kinőtt ifjú táncosok
is csatlakoztak hozzánk. Horti néni
vezetésével az ifjak egy több mint 20
km-es zarándok utat megtéve vettek
részt a Csíksomlyói búcsúban, míg az
idősebb korosztály a Gyilkos-tónál és
a Békás-szorosban tett egy csodálatos
kirándulást.
Pünkösd vasárnap ifjú leányaink
részt vettek a Székelyszenterzsébeti Pünkösdi királynézáson, melynek

keretében zászlókkal, énekelve járják
végig a falut. A falu gyülekezetével
együtt hallgattuk meg a Pünkösd vasárnapi istentiszteletet a csodaszép
református templomban. A délután
folyamán átélhettük a Pünkösdi királyválasztás folyamatát. Ezután a
címet frissen elnyert Pünkösdi király
és királyné tiszteletére, a helyi Cickom néptáncegyüttessel felváltva öt
koreográﬁát mutattunk be, amelyek
nagy sikert arattak a közönség soraiban.
A végig csodálatos időjárás is hozzájárult a jó hangulathoz és a sikeres
tanulmányutunkhoz. Nagyon jó érzés
volt a hozzáértő erdélyi emberek előtt
megmutatni tánctudásunkat, bővíteni
ismereteinket és megélni az ottaniakkal egy olyan élő néphagyományt
mint a Pünkösd.
Kirándulásunk a Csoóri Sándor
Alap támogatásával valósult meg.
Večernica hagyományőrző
néptánc együttes
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Az óvodában történt

Lépten-nyomon nagyítóval
Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét
Junóról(római istennőről) kapta, aki
Jupiter felesége volt. A népi kalendárium pedig, Szent Iván havának nevezi,
ahogy a Wikipédiában olvashatjuk.
A nyár első hónapja, nagyon izgalmasan indult a sóskúti Dimbes-Dombos Óvodában. Ennek a hónapnak az
elején, illetve május végén az óvodások lezárták a nevelési évet. Az évzárók során a gyerekek kedvenc verseiket, dalaikat, meséiket mutatták
be, játszották el lelkesen szüleiknek,
vendégeiknek. Az évzáró műsorok
keretében elballagtatták nagycsoportos társaikat, elköszöntek az óvodától,
köszöntötték a nyarat, illetve voltak,
akik az édesapákat is.
Június 10-én gyermeknapi mulatságtól volt hangos az óvoda épülete.
A gyerekeknek 3 ugrálóvárban is volt
lehetőségük ügyességüket, erejüket kipróbálni. A vendég bohóc luﬁból hajtogatott minden gyereknek, szebbnél
szebb ﬁgurákat, és természetesen a fagyizás sem maradhatott ki a mulatságok
sorából. A legnagyobb attrakció viszont
délután várt a kicsikre. A csendes pihenő után az óvoda kitárta a kapuit és
szeretettel várta a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, rokonokat, barátokat,
akikkel a gyermekek együtt táncolhattak, mókázhattak, énekelhettek Kalap
Jakab együttes koncertjén. A családok
élvezettel hallgatták a koncertet. A műsor alatt az SZMK és a nevelőtestület
gondoskodott ﬁnomságokról, illetve limonádéról, akiknek munkáját ezúton is
nagyon szépen köszönjük.
Ebben a hónapban több csoport is
útra kelt és kirándulni indult a Dimbes-Dombos Óvodából. A Nyuszi csoport Martonvásárra, a Cica és a Süni
a Noel tanyára látogatott el. A Cicák
június 7-én még az uszodát is felkeresték. Útra kelt a Katica csoport is, hiszen
a 20. hét szinte minden napján Sóskút
egy-egy gyönyörű helyét keresték
fel Laura és Noémi néni vezetésével

(Pap-hegy, Játszótér, régi Malom-híd
a Bentán, patak parti rét stb.). Így jutottak el Kati Pék-Boltjába is, ahol a
pékség rejtelmeivel ismerkedhettek
meg a gyerekek. Megﬁgyelhették többek között, hogyan sülnek a péksütemények, mi a teendője egy boltosnak,
mit lehet vásárolni egy pékségben stb.
Az apróságok aktív közreműködői is
voltak a tevékenységeknek, a kiﬂiket ők készítették elő a sütéshez. Egy
lelkes apuka segítségével a csoport
tagjai a csokis croissant-ot is megkóstolhatták. Ezúton is szeretnénk megköszönni Kati néninek és az apukának is a lehetőséget és a sok élményt.
A Dimbes-Dombos Óvodában az Önkormányzat támogatásával zajlik a

Lépten-Nyomon Mobil Környezeti
Nevelő Programcsomag, melynek keretében az óvodásoknak a növény és
állatvilággal van lehetőségük alaposabban megismerkedni. A kirándulások során a gyermekek az ezen foglalkozásokon hallottakat ﬁgyelhették
meg, tapasztalhatták és vizsgálhatták
meg a természetben nagyítóval, látcsővel, bogármegﬁgyelővel.
A Vakáció beköszöntével kissé elcsendesedett az óvoda. Sokan szabadságra, nyaralni mentek, így kevesebb
lett a gyermek. A nyári felügyelet alatt
a nevelők továbbra is törekednek arra,
hogy a gyermekeknek élvezetes legyen az óvodában töltött idő.
K. Noémi

Múltidéző
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150 éve született Jirka Ferenc
sóskúti igazgató-tanító
„Nincs szebb, nemesebb és hasznosabb a tanításnál.” /Vajda Péter/
Ünnepi szentmise keretén belül 2022. július 9.-én emlékeztek
meg a sóskúti hívek, tisztelők, a
még élő tanítványok és hozzátartozóik Jirka Ferenc iskolaigazgató
születésének 150-ik évfordulójáról, a Sóskúti Kisboldogasszony
templomban. A tisztelők a mise
előtt, néhány korabeli fényképen
mutatták be igazgató úr iskolai és
közösségi tevékenységét, majd a
temetőben megkoszorúzták Jirka Ferenc egyéni adakozásból
felújított síremlékét. Az emlékező szentmisét Sisa István Lénárd
atya celebrálta. Az Atya az alábbi emlékező beszédben méltatta
Jirka Ferenc iskolaigazgató munkásságát.
Méltó kötelessége az
utókornak, hogy megemlékezzen születésének 150-ik évfordulóján
iskola igazgatójára Jirka
Ferencre, hisz közel három évtizedik volt oktatója, nevelője igazgatója
a sóskúti közösségnek.
Ez alatt az időszak alatt
sokat tett a sóskúti emJ
F
berekért, főleg a ﬁatalokért, nagy ﬁgyelmet
szentelt az oktatásnak, a nevelésnek,
az ifjúsági szervezetek, a színjátszó
körök, dalárdák működésének.
Jirka Ferenc iskolai igazgató, tanító
a Temes vármegyei Németságon született 1872. július 13.-án. Tanulmányait Nagyszebenben és Csiksomlyón
végezte.
Gróf székhelyi Mailáth Gusztáv Károly gyulafehérvári püspök neveltje
volt, aki sokat tett a szegények érdekében. Nagy ﬁgyelmet szentelt az ok-

tatásnak, nevelésnek. Magánvagyonából és papi jövedelméből tanulmányi
segélyeket osztott, iskolákat és ifjúsági szervezeteket támogatott, ezért
is hívták a lelkeket és iskolákat építő
püspöknek.
Jirka Ferenc Mailát püspök úr útmutatásait követve, pályáját, mint
kántortanító Simonfalván kezdte,
itt 2 évig volt. Onnan Győr megyei
Gyarmatra került kántor főtanítónak,
majd 1907 óta Sóskúton működött,
mint osztály tanító és 1909 óta pedig
a kilenc tanerős iskola igazgató-tanítója. Nyugdíjazásáig 1936-ig nevelte
egyhuzamban Sóskúton a gondjaira
bízott tanköteles gyermekeket hazaﬁas és vallásos szellemben, hogy derék
polgárai legyenek majdan a hazának.
Képviselőként részt vett a község
közéletében is, mint kötelességtudó
néptanító, puritán jellemével és életmódjával általános népszerűséget és
közmegbecsülést vívót
ki nevének. Kulturális
érdeklődéséből, és tehetségéből kifolyólag fáradhatatlan munkásságot
fejtett ki ifjúsági egyesületek, szinjátszókörök és
énekkarok alakításával,
működtetésével.
Váli Járási Tanítókör
elnökeként, továbbképzések szervezésével gondoskodott a tanító társak
tudásának fejlesztéséről. Így válhatott
nemcsak a gyerekek, hanem a tanítók
tanítójává is.
Oktatási, közéleti, társadalmi tevékenységeivel kiérdemelte, hogy Fejér
Vármegye legbefolyásosabb személyei között tartsák nyilván.
Prohászka Ottokár a nagy teológus,
neves gondolkodó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, szociális
reformer, nemzetgyűlési képviselő, az
1920-as évek legbefolyásosabb embe-

J
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re, Székesfehérvár megyés püspöke is
kereste barátságát.
Tanítványa, Zámori Kummer Imre,
iskolaigazgató majd Fejér Vármegye
tanügyi főigazgatója, kivel gyermekkorában a Fő utca 5. szám alatti közös
udvari házban egymás mellett éltek, a
„Prohászka Ottokár Jubileumi Sorozat”- ban a következőket írta róla:
„Jirka Ferenc, a sóskúti iskola igazgatója egyik legkiválóbb tanítónk volt,
Mailáth püspök úr nevelte. Legény
ember volt, és életét annak szentelte,
hogy papokat, tanítókat nevelt a hazának és az Egyháznak. Harminc körüli
volt azoknak a száma, akiket ő nevelt
tanítóvá, pappá. Én az ő neveltje vagyok. Prohászka püspök úr igen megbecsülte. Asztalánál állandó vendége
volt. Jirka Ferenchez intézett utolsó
levelében ezt írta neki Prohászka püspök úr: Boldog vagyok, hogy adósának vallhatom magam, Krisztusban
atyja Prohászka Ottokár”.
Jirka Ferenc iskola igazgató 1941.
április 27-én hunyt el, sírhelye a Temető utcai temető kápolnája közelében található. Amikor rá, és pályatársaira emlékezünk, imádkozzunk
azért, hogy a Jóisten adjon a sóskútiaknak Jirka Ferenchez hasonló vezetőket, tanítókat, papokat, akik képesek
a közösség, a gyermekek testi, lelki,
szellemi, hazaﬁas, keresztény nevelése érdekében cselekedni.
Kummer János
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Sóskút múltjából
Falunk lakossága teljesen megváltozott. Bővült lakóinak
száma, nagyobb lélekszámú falu lett, mint ezelőtt 20-30 évvel. Idős sóskútiak már csak ritkán találkoznak régi ismerőseikkel. Sétálva az utcákon, ők emlékeznek a házak régi
lakóira, tulajdonosaikra.
Új lakók számára semmit nem mond, jelentése sincs a
Sztávkának, a Pockalának, Telkeknek, Iváncsai utcáknak,
Zsabárnyának. (Tót neveket kiejtés szerint írtam.) A Kokas
domb, a Pap hegyek, csak a kirándulók számára ismertek.
Fiatalok, idősek, régóta itt élők tudják, falunk mely részére
gondolunk, ők is így emlegetik.
Falunkban az igen régen telepített levendulást, ennek létre jöttét az idős emberek ismerik. Benta patak, melyet mi
Bara patakként említünk, ismert. Az úszkáló vadkacsáit,
velük egy csoportban lévő tavaszi kiskacsákat, a nagy fehér
kócsagokat, gémeket sem sokan nézik. Kálváriát, Malom
hidat már azok az új lakók is ismerik, kiket érdekel falujuk.
Vagy a túraútvonalat követők. Öreghegyen élők, hiszen itt
is szaporodnak a lakóházak, lehet, hogy a Kökény forrásról
sem tudnak, iható vizéről. Ahol még megmaradt, a közlekedési útvonal akadályaként gondolnak rá.
A régi kőbányáinkról, vimolakról, (természetes vízmosás) melyek közül nevezetes a Funduklin völgy, csak ter-

mészetbarátok tudnak. Jó harminc évvel ezelőtt Sztávka
végén, egy ösvényen bementünk végigjárni. Úgy hallom,
ma már igen bozótos, különböző állatokkal ellepett völgy.
Már nem igen tanácsos végigmenni rajta. Temetőinket már
sokan kénytelenek megismerni, hiszen a Sóskúti Híradóban olvashatjuk az elhunytak neveit. Számtalan helye van
még Sóskútnak, Kálvária, Babó luk, Barátház, amit mindenkinek ismernie kellene.
Azt is hallom az Önkormányzatot sokan úgy kezelik,
mintha a falu saját tulajdonuk lenne, ezért néhányan, fura
kérések teljesítésére szólítják fel a vezetőket. Természetesen igen sok kivétel is van, hiszen a nem őslakó ﬁatal emberek dolgoznak a táj rendbetételével, rendezéssel, Sóskút
szebbé tételén.
Nem kértek fel rá, de javaslom minden érdeklődő
lakónak, szerezze be az önkormányzat által kiadott Mátrai Sándor fotós „Dombok ölelésében Sóskút” valamint
„Sóskút képes története” című könyveket. Internettel
rendelkezők pedig Zalavári Sándor úr gyűjteményét ismerhetik meg, több témakörben, amit Sóskútról írt. Jövő
is fontos, de az itt élők, a múltról is tudjanak a felsorolt
kiadványokból.
Farkas Magdi

Hirdetés
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Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483,
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www.soskutfruct.hu,
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