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Információk

Új Ford Focus
már

4 790 000 Ft-tól

*

AUTÓCENTRUM SZABÓ
H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028
www.fordszabo.hu | www.autocentrumszabo.hu
*Az ajánlat új Ford Focus (2018) 5 ajtós Trend 1.0l EcoBoost (125LE) EUR6 M6 modellre vonatkozik, 2019.03.31-ig megkötött vevőszerződésekre, illetve a készlet erejéig érvényes.
A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért kérjük keresse fel Ford márkakereskedésünket. Vegyes
üzemanyag-fogyasztás: 5-7 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 114-158 g/km. A képeken látható autó illusztráció.

2019 Sóskút hulladéknaptár
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Anyakönyvi hírek

Településrendezési eszközök
felülvizsgálata 2019
hirdetmény partnerségi és közigazgatási egyeztetésről

Halálesetek:
Ujházi Judit született: 1957.
Kummer Antalné született: Kiss Ilona Terézia, 1932.

Óvodai beiratkozás
Tisztelettel értesítem a kedves szülőket, hogy a köznevelési törvény értelmében óvodai felvételi jelentkezést
hirdetünk meg. 2019/2020-as nevelési évre.
Az óvodai jelentkezés időpontja:
2019. április 24. szerda 7.30-tól-13.00 óráig
2019. április 25. csütörtök 14.30-tól 17.30 óráig az
óvodatitkárnál!
Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik
életévét betöltötte. Be kell íratni minden gyermeket,
aki 2019.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, ugyanis a nevelési év kezdőnapjától 2019.szeptember 1-jétől
legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.
Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyerekükkel is a fenti időpontban jelentkezzenek, akik csak 2019. augusztus 31-e után a nevelési év
közben töltik be 3. életévüket.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy újabb állomásához
érkezett a településrendezési eszközök felülvizsgálatának folyamata. Hosszabb egyeztetés eredményeként elkészültek a mérnöki munkarészek. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Településrendezési
kódex) alapján az önkormányzat elkészíttette az érvényes
Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti
Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálatát és módosítási javaslatát.
Az említett jogszabály, a 7/2017.(VI.27.) önkormányzati
rendelet, valamint a 114/2018.(VIII.28.) számú és a 7/2019.
(I.18.) számú képviselő-testületi határozatok szerint az önkormányzat megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és
a közigazgatási véleményezési eljárást.
A teljes dokumentáció megtalálható a www.soskut.
hu honlapon a Helyi Építési Szabályzat/Településrendezési
eszközök felülvizsgálata 2019 menüponton belül, valamint
nyitvatartási időben megtekinthető a Községházán.

A beíratással, és az óvodába járási kötelezettség
alóli felmentéssel kapcsolatos kérdésekre is szívesen
adunk tájékoztatást az óvoda nyitvatartási idejében!

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét
1. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
2. helyi lapban,
3. önkormányzati honlapon, és
4. lakossági fórumon
közzé tesszük az alábbiak szerint:
A jóváhagyandó tervezetekkel kapcsolatos javaslataikat,
észrevételeiket a később meghirdetendő lakossági fórumon
szóban, illetve a folyamatosan, de legkésőbb a lakossági
fórumtól számított 8 napon belül írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán,
küldhetik postán az önkormányzat címére (2038 Sóskút,
Szabadság tér 1.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@
soskut.hu címre.

Kovács Károlyné
óvodavezető

Dr. Újházi Miklós
jegyző

A jelentkezéskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek lakcímét igazoló lakcímkártyát,
• a gyermek TAJ kártyáját
• a szülő lakcímkártyáját
Beiratkozásnál mindkét két szülő megjelenése szükséges!

XVII. évfolyam 2. szám
2019. március

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@chello.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu. Kiadói
szerkesztő: Kiss Zoltán Károly Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek
A Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2019.(II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről a
következők szerint rendelkezik:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Sóskút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatalra, valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sóskúti
Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön
egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz
tartozó feladatok – nem intézményi kiadások
– külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019.
évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 852.978.764. Ft-ban,
azaz nyolcszázötvenkétmillió-kilencszázhetvennyolcezer-hétszázhatvannégy forintban
b) kiadási főösszegét 852.978.764. Ft-ban, azaz
nyolcszázötvenkétmillió-kilencszázhetvenynyolcezer-hétszázhatvannégy forintban
határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos
Óvoda 2019. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 120.634.666 Ft-ban,
azaz százhúszmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat forintban
b) kiadási főösszegét 120.634.666 Ft-ban,
azaz százhúszmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázhatvanhat forintban
határozza meg.
(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 103.902.267 Ft-ban,
azaz
százhárommillió-kilencszázkétezer-kétszázhatvanhét forintban

b)

kiadási főösszegét 103.902.267 Ft-ban,
azaz
százhárommillió-kilencszázkétezer-kétszázhatvanhét forintban
határozza meg.
(4) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza
meg:
a) Önkormányzat:
621.168.218 Ft működési, közhatalmi bevétel
12.000.000 Ft felhalmozási bevétel
658.227.801 Ft működési és ﬁnanszírozási
kiadás
194.750.963 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
219.810.546 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
219.810.546 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint egyéb
ﬁnanszírozási bevétel
b) Dimbes-Dombos Óvoda 120.634.666 Ft
működési bevétel, melyből
118.902.078 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás (intézményi ﬁnanszírozás)
119.618.666 Ft működési kiadás
1.016.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
1.722.588 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
1.722.588 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
c) Sóskúti KÖH
103.902.267 Ft működési bevétel, melyből
23.923.994 működési célú támogatás (Pusztazámor hozzájárulása)
79.968.273 Ft belső ﬁnanszírozási bevétel
(irányító szervtől kapott intézményi ﬁnanszírozás)
103.140.267 Ft működési kiadás
762.000 Ft felhalmozási kiadás
Költségvetési bevételek és kiadások
4. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek
forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1.
sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti
részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az
3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi
mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és
ﬁnanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
627.500.625 Ft
személyi jellegű kiadás
64.369.600 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 13.321.909 Ft
dologi kiadások
192.162.671 Ft
ellátottak juttatásai
26.536.165 Ft
speciális célú támogatás
14.700.000 Ft
átadott pénzeszköz
30.829.200 Ft
ﬁnanszírozási kiadások
202.107.518 Ft
elvonások, beﬁzetések
83.473.562 Ft
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
119.618.666 Ft
személyi jellegű kiadás
88.210.416 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
17.823.250 Ft
dologi kiadások
13.485.000 Ft
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen:
103.140.267 Ft
személyi jellegű kiadás
75.235.865 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 14.671.000 Ft
dologi kiadások
13.233.402 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és
feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9/A.,
9/B., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és
felhalmozási kiadásai összesen 130 703 279 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
beruházások előirányzata
79.647.000 Ft
felújítások előirányzata
82.153.963 Ft
felhalmozási célú átadott pénzeszköz
2.950.000 Ft
(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
beruházási kiadásai összesen 762.000 Ft
(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási
kiadásai összesen 1.016.000 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B, 10., 11. és
15. sz. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartaléka 30.727.176 Ft, azaz harmincmillió-hétszázhuszonhétezer-százhetvenhat forint.

Önkormányzati rendeletek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka 30.000.000 Ft, azaz
harmincmillió forint.
A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata
tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat 2019-ben induló több éves
kihatással járó beszerzést nem tervez.
9. §
Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő,
EU támogatással megvalósuló projektje nincs.
10. §
Az önkormányzatnak a 2019. évben adósságot
keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége jelenleg nincs.
A költségvetési létszámkeret
11. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz.
mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között
a 2019. évben közfoglalkoztatást nem tervez.
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az
engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a
9/A. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására
vonatkozó szabályok.
12. §
Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
13. §
A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe
tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester
ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.
14. §
A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb
szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség,
akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan az önkormányzat vonatkozásában a költségvetési évben
alkalmanként 1.000. 000 Ft-ig dönthet az átcso-
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portosításról, azonban az összes átcsoportosítás
a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az
5.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes átcsoportosítás
a tárgyévben összesen nem haladhatja meg a
2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a
jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg
az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról
a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 1.500.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet,
azonban az összes felhasználás a tárgyévben
együttesen nem haladhatja meg a 4.000.000
Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a
jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
15. §
A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
Záró rendelkezés 16. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-ig
visszamenőleg kell alkalmazni.
dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2019. február 25-ei ülésen
fogadta el, kihirdetve 2019. február 27 -én lett.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019.(II.27.) önkormányzati
rendelete a Községi Ösztöndíjról
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3.
pontjában biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helybeli
tehetségek támogatásáról a következő rendeletet alkotja
Helybéli tehetségek támogatása
1. §
A Képviselő-testület a sportban, művészetben
kiemelkedő teljesítményt nyújtó sóskúti lakosokat Községi Ösztöndíjban részesítheti.

2. §
(1) Községi Ösztöndíjat kaphat az a huszonötödik életévét be nem töltött, sóskúti lakó-, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Sóskúton lakó személy aki
a) kiemelkedő sportteljesítményt nyújt;
b) a művészet területén sikereset alkot (pl.
szavaló-versenyen, irodalmi, képzőművészeti
pályázaton ér el kimagasló eredményt stb.);
(2) A javaslatot a polgármesterhez lehet benyújtani. A Községi Ösztöndíjra javaslatot tehet
a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága,
bármely települési képviselő, társadalmi szervezetek, az nevelési-oktatási intézmény igazgatója,
osztályfőnök, valamint bármely sóskúti lakos.
(3) A javaslatot az ösztöndíj igénylésére
alapot adó eredmény elérését követő harminc
napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.
(4) A Községi Ösztöndíj adományozásáról
a Képviselő-testület soron következő rendes
ülésén dönt.
(5) Ha az érintett a tárgyévben az ösztöndíj
odaítélését követően újabb, az (1) bekezdésben
meghatározott feltételnek is megfelel, akkor
újabb javaslat nyújtható be a (3) bekezdésben
meghatározott határidőn belül. Ebben az esetben a képviselő-testület soron következő rendes ülésén dönt az ösztöndíj kiegészítéséről.
3. §
(1) A Községi Ösztöndíj összege 15. 000 Ft.
Ha valaki a több feltételnek is megfelel, a Községi Ösztöndíj összege 20. 000 Ft.
(2) Ha a Községi Ösztöndíjban részesíthető
személy a 2. §-ban meghatározott területeken
Magyarország területén belül szervezett nemzetközi versenyen vesz részt, akkor a Községi
Ösztöndíj magasabb összegben, de legfeljebb
50.000 Ft-ban, ha külföldi helyszínen vesz részt
nemzetközi versenyen, akkor legfeljebb 100.000
Ft-ban is megállapítható. Ezekben az esetekben
az ösztöndíjra nem csak a 9. §-ban meghatározott határidők ﬁgyelembe vételével, hanem a versenyt megelőzően is lehet javaslatot tenni.
(3) Az ösztöndíj összege több feltételnek
való megfelelés és több alkalommal történő
javaslat esetén is a tárgyévben legfeljebb öszszesen 100.000 Ft lehet.
4. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. február 25.-ei ülésén
fogadta el. Kihirdetve 2019. február 27.-én lett.
dr. Újházi Miklós
jegyző
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Sóskúton történt

Mapei gyáravató Sóskúton

A sóskúti Ipari Parkban március 20-án átadták a Mapei Kft.
2,8 milliárd forintos beruházással épült új telephelyét. Az elsősorban építőipari ragasztókat és
építő kémiai termékeket előállító
vállalat a zöldmezős beruházással
ötvenötezer tonnáról, száztízezer
tonnára növelheti magyarországi gyártókapacitását. Emellett a
betonadalékszer gyártása egy
nyolcezer tonnás keverőgéppel is
bővült.
Az üzemcsarnok átadásán többek között részt vett Veronica Squinzi tulajdonos, a Mapei csoport fejlesztési
igazgatója, Marco Squinzi kutatási
igazgató, König Ferenc polgármester,
Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Rákossy Balázs
államtitkár, Scheer Sándor az építő
Market Zrt. vezérigazgatója.
Mint azt Veronica Squinzitől, a családi vállalkozás fejlesztési vezetőjétől
megtudtuk, az 1937-ben Milánóban
alapított Mapei cégcsoport ma világelső a különböző típusú padló-, és
falburkolatokhoz való ragasztók, illetve kiegészítő termékek gyártásában,
továbbá a falfelületek védőbevonatai
tekintetében. Mindamellett olyan épí-
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tőiparban használt vegyi termékeket
is gyártanak és forgalmaznak, mint a
vízszigetelő termékek, a speciális habarcsok, betonadalék szerek, továbbá
a földalatti építkezésekhez és a történelmi épületek helyreállításához használt speciális termékek.
A cég a világ legjelentősebb építkezéseinél hosszú évtizedek óta jelen
van. Öt földrészen, nyolcvanegy leányvállalattal és hetven gyártóegységgel tevékenykednek. Az elmúlt évben 2,4 milliárd euró volt a forgalmuk,
amelyet a Mapei csoporton belül több
mint tízezer munkavállalóval értek el.
A Mapei mindig nagy hangsúlyt
helyezett a kutatásfejlesztésre mondta
– Marco Squinzi igazgató –, amit jól
mutat, hogy éves árbevételének öt százalékát a világ különböző pontjain működő kutatóbázisokra fordítják. Fontos
feladatuknak tekintik, hogy megfeleljenek a szakmai kihívásoknak, az építőiparban levő ügyfeleik elvárásainak,
ennek köszönhető, hogy több mint hatvanezer ügyféllel tartanak kapcsolatot.
Az elmúlt csaknem hatvan évben a cég
nemzetközi terjeszkedési stratégiájához tartozott, hogy minél jobban megismerjék, ezáltal alkalmazkodjanak a
különböző országok helyi követelményeihez, illetve az adott építőipari cé-
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gek elvárásainak megfelelően, magas
minőségi szinten alakítsák ki fejlesztési tevékenységüket, valamint csökkentsék a szállítási költségeket.
Markovich Béla megnyitó beszédében elmondta, hogy náluk alapszabály:
„adj többet és többet kapsz, adj jobbat
és jobbat kapsz, adj olyat, amit más nem
ad és mindent megkapsz”. Ennek az
elvnek megfelelően dolgozzák ki éves
terveiket, amelynek működését mutatja,
hogy 2018 évben a nettó árbevétel több
mint 16 milliárd forint volt, amelyet 176
fővel állítottak elő. Magyarországon az
építőipar 22 százalékkal fejlődött, ám a
Mapei Kft. árbevételének növekedése
csaknem 30 százalékos volt.
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König Ferenc polgármester úr megnyitó beszédében kiemelte a településnek igen fontos, hogy az ipari park minél
több jól működő cégnek biztosítson letelepedési lehetőséget. Amikor Markovich Béla, a Mapei Kft. vezérigazgatója
először jött a 2000-es évek elején erre
a területre, még szántóföldek voltak itt.
Szerencsére több cég vezetője lett az önkormányzat partnere, akiknek az álmai
megvalósultak az ipari parkban, ezen a
helyszínen. Ezek közé tartozik a Mapei
Kft., amely a jelenlegi csarnok átadásával működési területét növelte duplájára
és új munkahelyeket is teremt. Külön
örömére szolgált, amikor a tulajdonosokat képviselő Veronica Squinzi a családi vállalkozás szerepéről és sikereiről
beszélt. A Squinzi család, amely tulajdonosa a Mapei csoportnak, arról híres,
hogy mindig a legmagasabb értékeket
a legmagasabb színvonalat képviseli az
általuk gyártott termékekkel. Ezt a családi értékrendet vette át a hazai Mapei
vezetője és menedzsmentje, valamint a
cég valamennyi dolgozója. Most láthatjuk, hogy itt Sóskúton az építkezésen
megjelent az értékek harmadik követője, a Market Zrt. Ez a hármas találkozás
hozta létre azt a kivételesen jó minőségben, határidőre elkészült épületegyüttest, amit itt láthatunk.
A gyáravató ünnepségen felszólalt
Rákossy Balázs a Pénzügyminisztérium Európa Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár is, aki többek
között elmondta, minden nemzetgaz-
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daság számára fontos, hogy a befektetések számarányokban és értékükben
folyamatosan nőjenek. Az elmúlt harminc évben Magyarországra csaknem
80 milliárd euró áramlott. A külföldi
befektetők fontos szerepet játszottak
abban, hogy a magyar gazdaság folya-
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matosan erősödő teljesítményt érhetett
el. Ebben jelentős szerep jutott az olasz
befektetőknek is, amelynek egyik jó és
meghatározó példája a Mapei csoport
és annak most átadott új sóskúti beruházása.
Pusztay Sándor

Egy gyáravató háttere
Nagy öröm egy település vezetőjének, ha részt vehet egy olyan gyáravatón, mely
jelentős befolyással rendelkezik a falu életében. Ha egy világ élvonalához tartozó termékeket gyártó cég helyben fejleszt, az különösen öröm. Már csak azért
is, mert így az általa megnövelt termeléssel az adóbeﬁzetése is növekszik. Ha
megnézzük a környező településeket és ott a lakosságra kivetett különböző helyi
adókat, kommunális adó, ingatlan adó a házra és a hozzá tartozó telekre, építési
telek adó, akkor elmondhatjuk, hogy ezeket Sóskúton nem ismerik, mert az ipari
park adóbeﬁzetései lehetővé teszik, hogy a lakosság ezek alól mentesüljön.
Hogy mindezt miért írom le? A gyár építése az elgondolástól a szalag átvágásáig, több mint három év alatt valósult meg, és ez idő alatt az igény további növekedése miatt már kicsi lett a termelés. Új területet kell vásárolni (szeretnénk, ha
ez Sóskúton lenne), újabb üzemet kell építeni. A Homokbánya úton, aki naponta
közlekedik, az láthatja, hogy reggelente már több tucat kamion közlekedik, vagy
áll az üzem előtt a termékre várva. Ezeknek a járműveknek rendszámát megnézve láthatjuk, hogy kisebb hányada magyar, a nagyobbik része pedig a környező
országokból érkezett. Naponta 800 tonna áru érkezik be alapanyagként, áruként,
és ugyanennyit kell elvinni. Mindezt azon a Homokbánya úton, amelyen az elmúlt hetek, hónapok tárgyalásai alapján újabb tucatnyi cég fog megjelenni, hiszen itt már többen telket vásároltak a fejlesztésükhöz, köztük többek között egy
betonkeverő üzem is.
Fontosnak tartom erről a tájékoztatást, mert könnyen elfelejthetjük azt, hogy a
jólétünket ezektől az üzemektől várjuk, ugyanakkor, ha csúcsforgalomban egykét percet várnunk kell, vagy lassítanunk kell az üzemi ki-bejárás miatt, akkor
már hangosan tiltakozunk. Mindezeket a kérdéseket valamennyiünknek fel kell
tenni magunkban, amikor a forgalmat a zavaró tényezőket mérlegre tesszük településünk fejlődése, jövője érdekében.
König Ferenc polgármester
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Civil élet

25 éves a Sóskúti Ifjúsági Zenekar!

Az idén 25 éve, hogy megalakult a
Sóskúti Ifjúsági Zenekar. Ezen jeles
alkalomból sok-sok színes programot
tervezünk megvalósítani. Legelőször
is hagyományos Tavaszi hangversenyünket rendezzük majd meg 2019.
május 4-én, szombaton este 18:30-

tól az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola Tornacsarnokában.
Az eseményre szokásunkhoz hűen a
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarral közösen készülünk. Május 11-én,
hagyományőrző Polkadélutánunkra
invitáljuk majd a kedves közönséget,

A Sóskúti Fúvószenei Egyesület ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik jövedelemadójuk

1 %-át egyesületünk
célkitűzéseinek támogatására
a Sóskúti Ifjúsági Zenekar
számára ajánlották fel!
Örömmel jelenthetjük, hogy a befolyt összeg nagysága:
611 731,- Forint volt,
amelyet egyesületünk a zenekar fenntartására, valamint rendezvényeink
lebonyolítására fordít.
Köszönjük, hogy segítenek céljaink elérésében, kérjük önöket,
hogy a jövőben is támogassák a Sóskúti Fúvószenei Egyesületet!
Adószámunk: 18683655-1-13

amely dátum az idén pont egybeesik zenekarunk hivatalos megalakulásának napjával. A jubileumi év
alkalmából Fesztivált is szeretnénk
rendezni, amelyre június 15-16-án
kerül sor egy nagy befogadóképességű rendezvénysátorban. Erre az alkalomra vendégzenekarokat is meghívunk. Mindenekelőtt bajorországi
testvérzenekarunkat, az Aitrachtaler
Jugendkapelle-t, Mengkofenből. Terveink szerint részt vesznek majd a
rendezvényen a biatorbágyi, dányi és
szomódi fúvósok is. Természetesen
szeretnénk felsorakoztatni községünk művészeti csoportjait is a találkozón! Az első napi programon kerülne sor egy könnyűzenei koncertre,
amelyen a résztvevő együttesek önállóan és együtt is szórakoztatnák a
kedves közönséget. Ezt egy fergeteges „sátor-buli” követi majd, amelyhez a talpalávalót a pilisvörösvári
Bergländer Buam Zenekar valamint
a dányi rock and roll csapat, az Atrium Zenekar szolgáltatja. A második
napra szeretnénk kisebb együtteseket
meghívni, akik elsősorban hagyományőrző fúvószenét játszanak majd
táncra, de természetesen mi is fellépünk e műfaj tolmácsolásával.
Egy kis szünet után, július 13-án, valamint augusztus 10-én, ismét Polkadélutánra várjuk majd a tisztelt nagyérdeműt, hasonlóan a szeptemberi Búcsú
alkalmából tartandó szabadtéri rendezvényükhöz. Az idei Karácsonyi Gálahangversenyünket pedig december 22én, vasárnap 17 órától rendezünk meg,
szintén az iskolában.
Szeretnénk az idén egy jubileumi
kiadványt is megjelentetni, amelyben
zenekarunk aktuális életéről kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők, valamint támogatóinknak is biztosítunk
benne reklámlehetőséget. Mindezt a
Szent Gellért Kiadó és Nyomda jóvoltából.

Civil élet / Információ

A rendezvényeink lebonyolításához
szükséges anyagi forrásokat elsősorban fő támogatónk, a Sóskúti Önkormányzat biztosítja majd, de igyekszünk saját forrásainkból spórolt, a
Sóskúti Fúvószenei Egyesület által
biztosított pénzeszközeinket is igénybe venni, illetve pályázatokat is készítettünk a siker érdekében. Természetesen ezek a források nem feltétlenül
elegendők ahhoz, hogy teljes mértékben megvalósíthassuk a méltó ünneplést, ezért kérjük eddigi és jövőbeni
nagylelkű támogatóink szíves segítségét is az anyagi források előteremtése
érdekében! Kérjük tehát magánszemélyek és vállalkozások szíves felajánlását is, amelyet az B3 Takarékszövetkezetnél (májustól TakarékBank Zrt.)
vezetett: 64800066-10602067 számú
bankszámlaszámunkon helyezhetnek
el a segítségünkre lévők. E felajánlások tényét is szeretnénk majd jubileumi kiadványunkban megjelentetni!

Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődésüket jubileumi évünk programjaira, amelyekre nagy-nagy szeretettel
invitáljuk a zenebarátokat!
Kaszás Sándor karmester
Fotó: Mátrai Sándor
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Tájékoztató a bírósági ülnökök
soron kívüli választásáról
A Köztársasági Elnök 95/2019.
(III.5.) KE határozatával a bírósági
ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé
eső időtartamra tűzte ki.
Pest Megye Önkormányzatának
Közgyűlése a Budapest Környéki
Törvényszékre, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra, valamint a Budakönyéki
Járásbíróságra választ ülnököket.
Ülnökké választható:
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 212. § (1) és 220. § (1) d)
pontjában rögzített általános feltétel
szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg,
aki nem áll a cselekvőképességet
érintő gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel
szerint a ﬁatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi
igazgatás keretében az ellátottak
gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését,
gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi
vagy főiskolai végzettséghez kötött
munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
Jelölés:
– A Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú magyar állampolgárok, a

bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az
egyesületek –kivéve a pártokat – jelölik.
– A Bjt. 213. § (2) bekezdés alapján a ﬁatalkorúak büntető ügyeiben
eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig
az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) c) pontja
szerinti munkakörben foglalkoztató,
vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
– A Bjt. 213. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi
bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A jelölés során benyújtandó iratok:
– jelölő nyilatkozat, (ülnök, ﬁatalkorúak ülnöke, munkaügyi ülnök)
– elfogadó nyilatkozat,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja azt,
hogy a jelölt büntetlen előéletű és
nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt
– a ﬁatalkorúak büntetőügyeiben
eljáró nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell a Be. 680. § (5) c)
pontjában foglalt feltételek meglétét
(bizonyítvány)
Az iratokat 2019. április 10-ig kell
a következő címre eljuttatni postán
vagy személyesen:
1052 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Titkárság.
Pest Megye Önkormányzatának
Közgyűlése 2019. április 26-i ülésén
választja meg az ülnököket, akik megválasztásukról írásbeli értesítést kapnak.
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Sóskúton történt

Együtt a közbiztonságért
Március 7-én folytatódott a polgármesteri hivatalban az a megbeszélés sorozat, ami évek óta rendszeresen történik
az érdi kapitányság mindenkori vezetőjével és a minket közvetlen érintő
tárnoki őrsparancsnokkal. Ebben az
évben már második alkalommal ültünk le Sóskúton áttekinteni a településünket érintő ügyeket. A kapitányi
tájékoztatásból megtudhattuk, hogy
településünk bűnügyi statisztikai adatai jelentősen javultak sok tekintetben,
bár ezeknél a statisztikáknál el kell
mondanunk mindig, hogy az egy bűncselekmény is jelentős lehet az érintett
személy szempontjából. Áttekintettük
a közbiztonság helyzetét és ezen belül
is a közbiztonsággal összefüggő kamerarendszerek kiépítésének lehetséges
változatait.
Az elmúlt időszakban több környékbeli településen megtekintettük
az ott működő rendszereket és azok
tapasztalatait. Egységes az az álláspontunk, hogy nem a darabszámra
kell mennünk, hanem a kevesebb, de
sokkal jobb minőséget biztosító és a
csomópontokat megﬁgyelő rendszerek
jelentenek jó megoldást. A kapitányság
segítségével a kamerák helyének kijelölése csak akkor lesz lehetséges, ha az
új szolgáltató belép Sóskút távközlési

rendszerébe. (Nálunk a DIGI szolgáltató lép be újként és az ő tájékoztatásuk szerint a jelenleg teljesen kiépített
rendszert akkor tudják rákapcsolni a
hálózatra, ha vagy Biatorbágynál az
M1-es autópálya, vagy Tárnoknál az
M7-es autópálya alatti kábelátvezetésre megkapják az engedélyt. Az előzetes
ígéretek alapján jelentős számú kamerát tudunk rákapcsolni az optikai hálózatra.) Ettől függetlenül már most is a
kapitányság emberei felmérik azokat a
helyeket, amelyek bekamerázásával a
településünk az ő szakmai kifejezésükkel „lefoghatóvá” válik. Más kérdéseket is átnéztünk, amik a településünk
mindennapi életét érintik és a település
közbiztonságát javíthatják. Így megtárgyalásra került az interneten megjelent
„zaklatási ügy-ügyek”, ami egy iskolai
osztályhoz köthető. A megjelenés után
az első pillanattól kezdve mind a hivatal dolgozói, mind pedig a rendőrség
teljes erejével az ügy-ügyekre koncentrált. Ennek a munkának a legnagyobb
része a nyilvánosság kizárásával a háttérben folyt. Nem csak a helyi polgárőrség végzett fokozott járőrszolgálatot,
hanem együttműködve a rendőrséggel
közösen is járőröztek. A rendőrség jelentős erőket bevonva civil és hivatali
autókkal fokozottan ellenőrizte a gyer-

mekek által elmondott területeket, más
településről átcsoportosított törökbálinti kutyás polgárőröket is bevonva.
A rendőrség részéről körzeti megbízottunk osztályfőnöki órán tájékoztatást tartott a témával kapcsolatban.
A gyermekek által megadott helyszíneket vizsgálva és az ott lévő magánkamerák felvételét átnézve nem
igazolták a gyerekek által elmondottakat. Hivatalos bejelentés ezekben az
ügyekben a mai napig a hatóságok felé
nem érkezett. Az az interneten terjedő
hozzászólás, hogy a rendőrség beszélte le a bejelentésről az érintetteket, teljesen alaptalan, valótlan. A rendőrség
minden ilyen ügyben a törvény által
megszabott intézkedéseket megteszi.
Az az óriási munka és energia, amit
ebbe az ügybe a rendőrség és a polgárőrség beletett, nem hozott eredményt.
Mind a rendőrség mind a település
vezetői kérjük a lakosságot, hogy jobban ﬁgyeljünk egymásra és bármilyen
problémát észlelnek, azonnal jelezzék
a hatóságoknak, ezzel nagyban elő
tudjuk segíteni a gyors, hatékony intézkedéseket.
Köszönjük a lakosság közreműködését, segítségét!
König Ferenc
polgármester

Nogula Tamás r. alezredes mb. rendőrkapitány , Bátyi László r. őrnagy, őrsparancsnok

Sóskúton történt
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Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc ünnepén
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola tornatermében
március 14-én este hat órai kezdettel
került sor az 1848-1849 évi Forradalom és szabadságharc sóskúti ünnepi
megemlékezésére. A rendezvényt a
Sóskúti Ifjúsági Zenekar Kaszás Sándor vezetésével nyitotta meg, majd ezt
követően Kuzselné Schóber Ágnes
igazgató asszony mondta el ünnepi
beszédét.
Ezt követte az ünnepi műsor, amelyet az iskola negyedik évfolyamának
tanulói adtak elő, Kuzmáné Pintér
Nóra, Csékeiné B. Márta és Tatár Péter felkészítésével. A műsor megálmodója Fodor Miklós volt.
A rendezvény után az 1848-as emlékműnél került sor a koszorúzásra, az
emlékezés virágainak elhelyezésére,
amelyen König Ferenc polgármestert
és Csernyák Péter alpolgármestert
követően a községi önkormányzat
képviselő-testülete, a szlovák önkormányzat, a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség és több sóskúti cég illetve
civil szervezet vett részt.
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Óvodában történt

Méhes nap az óvodában
Már ébredezett téli álmából a természet és a melengető napsugarak ölelésében, előbújtak védelmet nyújtó
kaptárjaikból az első méhek, mikor
március 8-án, immár negyedik alkalommal méhes nap került megrendezésre a sóskúti Dimbes – Dombos
Óvodában. A helyi intézményben, a
hét valamennyi napján, a gyermekek
a méhekkel kapcsolatos kisﬁlmeket
tekinthettek meg és a csoportos foglalkozások is e téma köré kerültek
szervezésre.
Az idei esztendőben, 6 csoportban,
közel 120 óvodás gyermek vett részt
a helyi méhész házaspár évente megtartásra kerülő előadásán és a méhek
életéhez kapcsolódó játékos foglalko-

zásán. A részvételi szám önmagáért
beszél, hiszen a legkisebb generáció
tagjai vehettek részt a programon, azon
generáció tagjai, kiknek a gondolkodása, környezetünkhöz fűződő kapcsolata fogja meghatározni mindannyiunk
jövőjét. A sóskúti óvoda élen jár a környezettudatos nevelésben, példa erre,
hogy az intézmény sikerrel nyerte el
a Zöld Óvoda címet, és a pályázatnak
meghatározója volt a méhek áldásos
tevékenységének a megismertetése az
óvodás korosztállyal.
A foglalkozás legfontosabb célja,
hogy a gyermekek már a legkisebb
korban megismerkedjenek a méhek
fontos és nélkülözhetetlen szerepével,
továbbá a megszerzett ismeretek által
környezettudatos felnőtté váljanak. A
program során, a gyermekek játékosan, interaktív formában ismerkedhettek meg a méhcsaládok mindennapi
életével, testközelből élő méhekkel
találkozhattak és megszemlélhették
őket munka közben. Ízelítőt kaptak a
méhész mesterség feladataiból, valamint bemutatásra kerültek a méhész
által használt legfontosabb eszközök.
A játékos ügyességi foglalkozásokat,
a gyermekek együttesen – hasonlóan a
méhek munkamegosztásához – hajtották végre, melyben mindenkinek előre
meghatározott feladatot kellett elvégeznie. Az eredményes játékot követően, a

SIMA SÜTI

megérdemelt jutalom sem maradt el,
valamennyi kisgyermek mézes ﬁnomságokat fogyaszthatott. A szervezők
szándéka, hogy a kezdeményezés a
következő esztendőkben is megrendezésre kerüljön és ezt a fajta játékos ismeretterjesztést, hagyománnyá tegyük
a sóskúti óvoda gyermekei számára.
Reméljük, hogy az átadott ismeretekkel hozzájárulhattunk a gyermekek
fejlődéséhez és alapot nyújthattunk
számukra abban, hogy a későbbiek
során tiszteljék, óvják a természetet és
lakóhelyüket.
Mészárosné Kandra Katinka;
Mészáros József

OLVASTA MÁR?

Cukrászműhely

• Kézműves cukrászati
• piték
termékek:
• cupcake-ek
• egyedi dísz- és formatorták
• teasütemények
• sós aprósütemények

Sóskút, Fő utca 34. | simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti | +36302440013

A magazinokat keresse az újságárusoknál, vagy
a rendelje meg a Stúdió könyvesbolt címén.
1138 Budapest, Népfürdő u. 15. | E-mail: titkarsag@kornetas.hu

Óvodában történt
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A mi óvodánk
Óvodánk az elmúlt években több címre is sikeresen pályázott.

Madárbarát óvoda
A Magyar Madártani intézethez pályázatot nyújtottunk be. Óvodánk megfelelt
a kiírt pályázati feltételeknek, így 2017
februárjától hivatalosan viselhetjük ezt
a címet. A gyerekekkel megﬁgyeljük a
nálunk lakó madarak életét, gondoskodunk téli etetésükről, itatásukról. Feltételeket biztosítunk számukra a biztonságos fészkeléshez.

A Biztonságos Óvoda
Ezt a címet 2018-ban nyertük el és a
biztonságos közlekedés megtanítását
célozza meg.
A programhoz kapcsolódva a helyi
Polgárőrség minden gyerek számára

láthatósági mellényt biztosított, mely
biztonságosabbá teszi az óvodai sétákat és kirándulásokat. A program keretében százezres értékben közlekedési táblákat és lámpákat nyertünk egy
majdani kresz-park kialakításához.

Ovi-zsaru program
A programhoz 2018 decemberben csatlakoztunk és a mindenkori nagycsoportosaink vesznek részt benne. Idei
első foglalkozásunk az érdi kapitánysággal közösen indul el a hónap végén.
A program a bűnmegelőzést és a veszélyhelyzetek tudatos felismerésének
megtanítását célozza meg.

Zöld Óvoda

A környezettudatos életre nevelés kiemelt céljaink közé tartozik.
Megtanítjuk a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosítás lehetőségeit,
elemgyűjtő pont vagyunk. Áprilisban
kerül átadásra a pályázati pénzből,
adományokból és önkormányzati támogatásból megvalósuló füvészkertünk.
Az elnyert címekre nagyon büszkék vagyunk, törekszünk azok megtartására és tartalommal való megtöltésére.
Az óvodai logónk az óvoda életét és
szellemiségét tükrözi, mely nagyszerű
óvó nénink Balázs Lászlóné Gabi néni
munkája.

A címet szintén pályázat útján nyertük
el, 2019-től hivatalosan viselhetjük.

Tavaszi hérics vadászat az ovisokkal
Március második hetében lelkes óvodás csoport vette birtokba a
Kálvária domb északnyugati oldalát egyik legszebb, korai vadvirágunk a Tavaszi hérics felbukkanása miatt.
Már messziről sárgállott a domboldal, kedves kis csokrokban várták csodálóikat ezek a védett növények.
A 2012-ben „Az év vadvirága” címet is elnyerő szépség azért maradhatott fenn ilyen nagy számban a sóskúti Kálvária domb lankáin, mert
mérgező növény, így a legelésző állatok nem irtották ki. A növény évelő,
így sokan szeretnék a kertjükben látni, de már az óvodások is tudják,
hogy nem szedjük le, nem ássuk ki, csodáljuk, és hagyjuk élni!
Miután a virágokat megcsodáltuk, a lelkünknek kedveskedve, a testünket is edzésre bírtuk egy kisebb tornával a szép időben! Várunk téged Tavasz!!!!
Gabi néni 

Kovács Károlyné, Anikó néni
Intézményvezető
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Múltidéző

Régi időkre emlékezés
Tudom, régi idők emberei is követtek
el hibákat, de most a követendő jól elvégzett dolgaikról írnék.
Ellentétbe állítom a mai lakók, részemről nem elfogadott tevékenységéről is írok.
Kezdem a kerttel, szőlővel, földműveléssel foglalkozó sóskúti emberek
régi szokásaival. Földjükre, akár az
Öreghegyre, Sztávkába, Barátházba,
Szedliszkóba, Dolinába, egyéb falunk
külterületi részére gyalogosan, kerékpárral, lovaskocsival jutottak ki. Nem
dobtak el semmit, mindent felhasználtak, pl. konzervdobozt kiürítve. kimosva, tárgyak tárolására használták.
Nagyapám halkonzerves dobozkáira
emlékszem, csavarokkal, alátétekkel,
egyéb fém használati tárgyakkal megrakva. Igaz akkor még nem használtak
műanyag zacskókat, ﬂakonokat, fémből készített, energia, sörös dobozokat.
Sétáimon látom például az öreghegyi
utakon az eldobált említett tárgyakat.
Öröm töltött el, mikor téli fagyos időben egy ﬁatalember tizenéves ﬁával,
műanyag zsákokba szedte az eldobált
szemetet öreghegyi út mentén. Odaérve megkérdeztem merre lakik? Öreghegyen élnek, jött a válasz. Nézni nem
tudja ezt sok szemetet, ezért ﬁával
vasárnaponként szedik össze. Öröm
azért is töltött el, mert a talajnak sem jó
a rengeteg eldobált szemét, műanyag,
hiszen a fák, bokrok nem a régi, természetes módon fejlődnek, így megváltozik a légkörre gyakorolt hatásuk.
Visszatérve a régi idők jó szokásaihoz,
kinek szőlője, földje volt, összegyűjtött
minden éghető anyagot. Így a levágott
venyigét, kukoricacsutkát. Gyűjtötték, hagyták száradni, majd nagyszerű
gyújtósuk volt.
Egyébként a kukoricát górékban tárolták, mely falécekből készült tároló
volt. Télen a padláson lemorzsolták,
volt az háziállatoknak eleségük. Ahol
háziállatok voltak, udvar volt elkülönítve, „trágya dombbal”, ide szórták a
növények felesleges részeit, a tyúkok

boldogan kapirgáltak itt. Bizonyos háziszárnyasok tollaival megtöltve meleg
dunyhát, paplant készítettek. Kertben
a faleveleket összegyűjtötték és ami
nem volt trágya dombra való, várták
a tavaszt, míg megszáradt, majd utána
meggyújtották egy megfelelő helyen.
Évek óta az önkormányzat meghatározza egy rendeletben a tűzgyújtási
időszakot, annak napjait.
Iskolába gyalogosan jártak, ki meszszebb lakott a tanintézménytől, korábban indult. Középiskolások a tömegközlekedést használták. Ma majd mindenki
gépjárművel viszi gyerekeit iskolába,
óvodába. Gépkocsi nyilván kell a családoknak, szülőknek a munkába járáshoz,
nagy bevásárlás lebonyolításához stb.
Napjainkban, a reggeli órákban gyalogos embernek csaknem lehetetlen átmenni a Petőﬁ utca túloldalára.
Télen a hóeséskor a szülő gépkocsiba berakja a szánkót, a gyereket
és irány a szánkózó hely. Elképedve
néztem a Malomhíd környékét, tele
autókkal. Régi időkben öröm volt a
havon húzni a szánkót, taposni a friss
havat, majd megérkezve a domboldalakra, felhúzni a szánkót, majd felül-

ve rá lecsúszni. Ezt annyiszor lehetett
megismételni, míg a gyerekeknek idejük és energiájuk volt rá.
Napjainkban főleg idős embereket látni utcáinkon gyalogosan járni. Mindenki autóba ül, ha dolga van
két utcával arrébb. A mozgáshoz,
tevékenységhez szokott emberek, falunkban is magas életkort élnek meg
(ha csak nincs komoly betegségük).
Ismerek idős, 90 év körüli embert, ki
két bottal segítve mozgását, eljut oda,
ahova mennie kell, holott megkérhetné ismerőseit, vigyék el. Levegőnk
minőségéhez patakunk rendben tartása is hozzájárulna. Többen szóltak
hogy nyáron felvesznek gumicsizmát,
és legalább falunk közepén kitisztítják
a sással, eldobált szeméttel megtöltött
patakmedret.
Végezetül leírom az én, és sok más
hasonlóan gondolkodó sóskúti ember
véleményét: régi időkben vigyáztak az
emberek a tisztaságra, rendben tartották portájukat, földjeiket. Napjainkban, aki még ﬁzikailag képes rá, ezt
megteszi. Persze ma is élnek Sóskúton
olyan emberek, kiket már ez nem érdekel. A régi idők szerinti életmód
becsben tartásán nem kell, és nem is
akar sok sóskúti ember változtatni.
Mi mindannyian örülünk a tavaszi
madárcsicsergésnek, várjuk a kis cinegék, rigók szárnyalását kertjeinkben. Ugyanúgy mint régen!
Sok ember egyetértésével
gondolatait lejegyezte :
Farkas Magdi

HELYESBÍTÉS
Az újság februári számában írtam Kovács Béláról, közismert nevén Prézliről.
Már a vázlat elküldésekor jelezte családja a négy unokát. Tehát tudtam erről.
Ki is javítottam a cikket. De az új számítógépes programom, az „informatika”
ördöge kifogott rajtam, így a három unokás cikket küldtem el. Elnézést kérek
a családtól és az olvasóktól.
Farkas Magdi
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Érd, Sóskút, Diósd, Herceghalom
településekre

Recyclen Műanyagfeldolgozó Kft. keres

gépkezelőt és fémipari
szakmunkást
Munkaidő:
1 vagy több műszakos munkarend, heti 5 nap
Munkavégzés helye:
Budapest, XXII. ker. Ipari park
Szerződés időtartama: Határozatlan
Kimagasló kereseti lehetőségek.
Jelentkezés:
Budapest, XXII.ker Bányalég u 80-84.
E-mail: recyclen@recyclen.hu
Tel.: 06 1 207 5389

rész- vagy teljes állásban, rugalmas
NVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM BLÈSBMLBMNJ
foglalkoztatásban is,
levelek kézbesítésére

KERÉKPÁROS
ÉS MOTOROS
,²;#&4¶5ý
munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
• nagymotorra „A” kategóriás,
kismotorra ,,B” kategóriás jogosítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
• QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
A munkakör CFUÚMUIFUÿB[POOBM
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Vas Edit - tel: (30)771-1446
Email: Vas.Edit@posta.hu
Cím: 2030 Érd Angyalka utca 1/a
"[ BEBULF[FMÏTSÿM UFMKFTLÚSĀ UÈKÏLP[UBUÈT FMÏSIFUÿ B
www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
" KFMFOULF[ÿ B KFMFOULF[ÏTTFM ÚOLÏOUFTFO IP[[ÈKÈSVM  IPHZ B
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca
  $H BEBUWÏEFMNJ UJT[UWJTFMÿ BEBUWFEFMFN!
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett
QP[ÓDJØoB[ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJEÿT[BLÈCBOGFMNFSàMÿNÈTJLQP[ÓDJØ
– betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az
adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan
CFUÚMUIFUÿ FHZÏC QP[ÓDJØLLBM LBQDTPMBUCBO JT )P[[ÈKÈSVMÈTÈU
B KFMFOULF[ÿ CÈSNJLPS LPSMÈUP[ÈT OÏMLàM WJTT[BWPOIBUKB B 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen,
F[B[POCBOOFNÏSJOUJBWJTT[BWPOÈTFMÿUUGPMZUBUPUUBEBULF[FMÏT
KPHT[FSĀTÏHÏU

www.posta.hu

Zöldvilág

Fotópályázat 2019
A Jövő Háza Alapítvány fotópályázatot hirdet a természetjáróknak, a szabadidősportokat és a természetet kedvelőknek.
A pályázat célja: a fotográﬁa eszközeivel és kifejezésmódjával bemutatni a természetjárás szerepét, a természetjárás során átélt kalandokat,
a hegyek, völgyek, erdők, természeti tájak szépségeit, az ember alkotta
kulturális, történelmi építményeket, a természettel való együttélés követendő példáit.
Részvételi feltételek: A pályázaton korra, nemre, foglalkozásra való
tekintet nélkül, az ország bármely pontjáról bárki részt vehet.
A pályázaton két évnél nem régebben készült alkotásokkal lehet pályázni,
amennyiben a beküldött képek nyilvános fotópályázaton, kiállításokon még
nem szerepeltek, és a pályázó megfelel a természetfotózás etikai szabályainak. Nevezési díj nincs.
Egy pályázó maximum öt színes vagy fekete-fehér önálló, A/4-es méretű
papírképpel pályázhat. Manipulált fotó nem küldhető be! A beküldött képek mérete: minimum 20×30 cm-es, kasírozatlan papírkép.
Díjazás: I. díj: 30 ezer forint értékű; II. díj: 20 ezer forint értékű; III. díj: 10
ezer forint értékű sporteszköz, szabadidő-ruházat, könyvcsomag. A díjakat
a bírálóbizottság megoszthatja.
Minden felvétel hátulján kérjük megjelölni a kép címét, a szerző nevét,
címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint az adott kép

készítésének helyét és magassági pontját (a feliratokat lehetőleg alkoholos
ﬁlctollal vagy ráragasztott címkével adják meg!). A digitális technikával készült képek esetében nem számít manipulációnak a kép zavaró elemeinek
levágása, a digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása, a színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
Beküldési határidő: 2019. április 1.
A pályázati anyagok leadhatók személyesen A Jövő Háza Alapítvány
címén (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D) munkaidőben, vagy ugyanerre a címre megküldhetők. A borítékra írják rá: Zöldvilág. Fotópályázat
2019.
A postai szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk! A pályázók tudomásul veszik, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok bemutatásával, kiállításával esetleg okozott személyiségi
és szerzői jogsértésekért a felelősség a pályázót terheli. A résztvevők elfogadják a megállapított pályázati feltételeket és egyben hozzájárulnak,
hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják.
Eredményhirdetés: 2019. április 18-án, a Föld Napja alkalmából
megrendezésre kerülő, kiállítással egybekötött nagyszabású rendezvényen.
Szép felvételeket, sikeres pályázást kívánunk!

