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Tájékoztató pályázatok
eredményéről
Sóskút önkormányzata a Magyar Falu Program keretében
augusztus-október között négy pályázatot nyújtott be. Két
pályázat eredményéről már értesítést kaptunk. Sajnos sem
az útépítés támogatására remélt 30 millió Ft-ot, sem a járdaépítésre kért 5 millió Ft-ot nem sikerült elnyernünk. Az
értesítésben az illetékes kormánybiztos mindkét pályázat
esetében rról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy „… pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló
forrás kimerült, ezért pályázata tartaléklistára került.”
A tartaléklista azt jelenti, hogy elvi esélyünk még lehet a
nyerésre, ha további forrás szabadul fel, pl. ha valamely önkormányzat visszalép a támogatott projekt megvalósításától,
de valószínűbb, hogy arról fogunk értesítést kapni, hogy a
tartaléklistát törölték, mert „további forráskiosztásra a pályázati kiírás vonatkozásában már nincs reális esély.”
Pályázataink tehát formai és tartalmi szempontok alapján
jók voltak, csak most önkormányzatunknak nem jutott a támogatásból. A Magyar Falu Program keretében nagyon sok
önkormányzat pályázott a szűkösre szabott keretösszegre és ezek közül szép számmal vannak Sóskúthoz képest
kevésbé fejlett települések. A nyerteseknek gratulálunk és
reménykedünk, hogy még mi is nyerhetünk valamelyik pályázatunkkal.
Dr. Újházi Miklós

MEGHÍVÓ
Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. december 16-án (hétfőn)
17.00 órai kezdettel
a Községháza Dísztermében
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.)

KÖZMEGHALLGATÁST
(FALUGYŰLÉST) tart.
Minden érdeklődőt várunk!
König Ferenc
polgármester

MEGHÍVÓ
Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Győri Gábor Emil és Fazekas Csenge
Baranyi Viktor és Egedi Mónika
Kovács Zsolt és Jónás Brigitta Melissza

Haláleset:
Kállai László Károly (1957)

XVII. évfolyam 9. szám
2019. november

Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 4-én 14:00 órakor kezdődő közmeghallgatásra és
az azt követő testületi ülésre.
Az ülés helye: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1. - a Községháza díszterme
Javasolt napirendi pontok:
1. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2. 2020. évi Trubelka fesztivál előkészületei
3. 2020 évi naptár megrendelése
4. Egyebek
Patocskai Nikolett
elnök

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. Címlapfotó: Mátrai Sándor
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Önkormányzati hírek

A 2019. október 13-án megtartott
önkormányzati választás eredményei
Sóskúton az önkormányzati választáson mind a polgármester mind a
képviselő választás érvényes és eredményes volt. A település szavazásra
jogosult polgárai a 2019–2024. közötti önkormányzati ciklusra megválasztották Sóskút polgármesterét és
a hat képviselőt és szavaztak még a
Pest megyei önkormányzati választáson listát állító pártokra. Továbbá a
nemzetiségi névjegyzékben szereplő
sóskútiak megválasztották a szlovák
önkormányzat képviselő-testületének
három tagját. A részletes adatokat az
alábbiakban ismertetjük:

Polgármester választás
Szavazásra jogosultak száma 2.824 fő,
választáson részt vett 1498 fő (53 %).
Érvényesen szavazott 1490 fő.
A megválasztott polgármester König Ferenc, aki 920 szavazattal, azaz
az érvényes szavazatok 61,74 %-ával
nyerte el a tisztséget.
A másik két jelölt közül Mészáros
József 465 szavazatot (31,21 %), Keller
László 105 szavazatot (7,05 %) kapott.

Képviselők választása
Szavazásra jogosultak száma 2.824 fő,
választáson részt vett 1498 fő (53 %).
Érvényesen szavazott 1.462 fő. A megválasztott képviselők:
Csernyák Péter 928 szavazattal
Chrenkó Edina 846 szavazattal
Bereczkiné Ulehla Anna 679 szavazattal
Vlasin Zsolt 677 szavazattal
Mátrai Sándor 652 szavazattal
Aradi Gergely 643 szavazattal

További eredmények:
Dr. Horváth Endre 477 szavazat

Kuzselné Schóber Ágnes 394 szavazat
Mátrai Miklósné 382 szavazat
Keztyűs Ádám 371 szavazat
Levius Nikolett 365 szavazat
Bódi Gábor 340 szavazat
Keller László 300 szavazat
Váradi Gábor 170 szavazat
Dr. Grundtner András 149 szavazat
Sarkadi Elemér 37 szavazat

Pest Megyei Önkormányzat
közgyűlés választása
Szavazásra jogosultak száma 2.824 fő,
választáson részt vett 1498 fő (53 %).
Érvényesen szavazott 1.426 fő.
FIDESZ-KDNP 704
Momentum Mozgalom 306
Demokratikus Koalíció 203
Jobbik Magyarországért Mozgalom
155
MSZP 58

Szlovák nemzetiségi választás
Szavazásra jogosultak száma 40 fő,
választáson részt vett 38 fő (95%). Érvényesen szavazott 32 fő. A Sóskúti
Szlovák Önkormányzat képviselő-testületébe választott képviselők:
Patócskai Nikolett 27 szavazattal
Mráz Gabriella 27 szavazattal
Horváthné Körtvélyesi Ivett 23 szavazattal
A választáson jelöltként indult még
dr. Horváth Endre, aki 10 szavazatot
kapott.
A Pest megyei szlovák választáson
a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete állított listát, amelyre
itt helyben 24 szavazatot adtak le. Az
országos választáson pedig a Magyarországi Szlovákok Szövetsége-Csa-

bai Szlovákok Szervezete-Identita
Szlovák Egyesület-Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete közös listája kapott 30 szavazatot.
A szavazás rendben, a törvényi előírásoknak megfelelően, az esemény
jelentőségéhez méltóan zajlott le.
Rendkívüli esemény nem történt. A
választás eredménye ellen jogorvoslati kezdeményezés nem volt, az eredmény 2019. október 17.-én jogerőssé,
véglegessé vált.

Ezúton szeretnénk megköszönni
• a Helyi Választási Bizottság tagjainak, Körmendy László Károlyné
elnöknek, Czigányik Péterné elnökhelyettesnek, Kovács Ferencnének, Cservenyi Attilánénak, és
Sipos Györgynek;
• az 1. sz. SZSZB tagjainak, Kovácsné Pátrovics Ildikó elnöknek,
Cziﬀra Istvánné elnökhelyettesnek, Ábel Juliannának, Cservenyi
Magdolnának, Tormássy Pálnak,
Vilonya Lászlónak;
• a 2. sz. SZSZB tagjainak, Melis Kálmánné elnöknek, Horváth
Anikó elnökhelyettesnek, Chrenkó Ferencnének, Kémeri-Greguss
Zoltánnak és Megyery Mártának;
• a 3. sz. SZSZB tagjainak, Munkácsiné Bózsó Melinda elnöknek,
Auerbachné Farkas Zsuzsanna
elnökhelyettesnek, Altman Jánosnénak, Paulik Istvánnak és Udvarhelyi Józsefnének;
• a Helyi Választási Iroda tagjainak, Kondrát Zita irodavezető-helyettesnek, Geng Jánosnénak, Kocsis Nórának, Szimandlné
Szolnoki Gabriellának, Velegi
Ágnesnek, Faragó Péternének,

Önkormányzati hírek

Karácsony Zsuzsannának, Vasné
Katona Erzsébetnek, továbbá az
önkormányzat munkatársainak,
Szimandl Jánosnak és Straub
Irénnek
• a 2019. évi önkormányzati választások problémamentes lebonyolítását, különösen a vasárnap hajnaltól hétfő hajnali órákig nyúló,
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csaknem 24 órás munkájukat! A
szavazás lebonyolítása korrekt
és pontos volt, a közreműködők
munkájával kapcsolatban egyetlenegy panasz nem érkezetett.
Maga a választás egy több hetes,
hosszú munkafolyamat volt, mindenki tisztességgel vette ki a részét belőle.

Köszönjük még az iskola és a gondozóközpont vezetőinek és munkatársainak, hogy gondoskodtak a megfelelő szavazóhelyiségek biztosításáról és
a szükséges technikai feltételekről!
Dr. Újházi Miklós
a Sóskúti Helyi Választási
Iroda vezetője

Megalakult a képviselő-testület
Az újonnan megválasztott képviselő-testület 2019.
október 28-án, ünnepélyes keretek között tartotta
meg alakuló ülését.
Elsőként König Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Himnusz elhangzása után Körmendy László Károlyné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette
az október 13-ai polgármester- és képviselőválasztás eredményeit, majd átadta a megválasztott polgármesternek és
képviselőknek a díszes megbízóleveleket.
Ezt követően a képviselők és a polgármester letették az
önkormányzati törvény szerinti esküt. König Ferenc ismertette polgármesteri programját. Röviden visszaemlékezett
polgármesteri megbízatásainak idejére, mely feladatra először 2002.-ben – és azóta folyamatosan – kapott bizalmat
a választóktól, majd most kezdődő évek feladatairól ejtett
néhány szót.
Ez után a képviselő-testület törvényi kötelezettségeit teljesítve meghozta az alakuló ülésen szükséges döntéseket. Sor
került az alpolgármester megválasztására. A polgármester
javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással ismét
Csernyák Pétert választotta meg alpolgármesternek, aki
vállalta, hogy továbbra is társadalmi megbízatásban fogja
ellátni feladatait.

A képviselő-testület a következő ciklusra két állandó bizottságot hozott létre, megválasztotta a bizottságok elnökét és
tagjait. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke Chrenkó
Edina lett, a bizottság tagjai Aradi Gergely, Bereczkiné Ulehla Anna, Mátrai Sándor és Vlasin Zsolt képviselők, valamint
Pluhár András, Szalay Hajnalka, Váradi Gábor és Zbiskó Sándorné lettek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének
Aradi Gergelyt, tagjainak Bereczkiné Ulehla Anna és Chrenkó Edina képviselőket, valamint Csékeyné Bálint Mártát és
Kovács Bélánét választotta meg a képviselő-testület.
Az ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy tervező kiválasztását célzó ajánlatkérést bonyolít le. A tervező
feladata az lesz, hogy a Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlanra
(Psenyák-ház) tervezze meg a Fúvószenekar méltó elhelyezését szolgáló épületet, melynek építését a tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után már jövő
év második negyedévében szeretné megkezdeni az önkormányzat. A cél az, hogy a jövő év őszén a zenekar birtokba
vehesse a tevékenységük színvonalához méltó klubházát,
melyben egy próbaterem is helyet kapna. Az ülés lezárásaként a testület döntött még civil szervezet rendezvényének
támogatásáról, és községi ösztöndíj megállapításáról is.
Dr. Újházi Miklós
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati rendeletek
Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2015.(III.25.)
önkormányzati rendelete az avar és
a kerti hulladék égetése, valamint a
szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az avar és a kerti
hulladék égetése, valamint a szabadtéri
tűzgyújtás szabályairól a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések 1. §
(1) Jelen rendelet hatálya Sóskút község
területére terjed ki. A rendelet szabályai
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak. Jelen rendelet szabályai nem
alkalmazhatók az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerinti irányított égetésre.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér, és
egyéb növényi maradványok
b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan
tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljára folytatnak
c) belterület: az ingatlan-nyilvántartásban belterületként nyilvántartott
ingatlanok
külterület: minden olyan ingatlan
Sóskút közigazgatási határain belül, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban nem belterületként tartanak
nyilván.
d) ünnepnap: január 1., március 15.,
húsvét, pünkösd, október 23., november 1. és december 25-26.
Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás
szabályai 2. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése
elsősorban helyben történő komposztálással, valamint az önkormányzat által
megszervezett hulladékgazdálkodási
közfeladatok keretében biztosított zöldhulladék-gyűjtéssel történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), továbbá komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos,
gombás, vírusos, vagy egyéb módon

fertőzött), valamint a növény természeténél fogva komposztálásra nem
ajánlott (pl. diófa, gesztenyefa levele
stb.) ártalmatlanítható.
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében
az avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1.-től a következő
év május 31-ig végezhető el. Június 1.
és augusztus 31. között, valamint az év
egészében az ünnepnapokon az avar és
a kerti hulladék égetése tilos.
3. §
(1) Az avar és a kerti hulladék égetése a
település belterületén a következő napokon és időpontokban lehetséges:
szeptember 1. és a következő év
május 31. napja között kedden és
csütörtökön 12.00-20.00 óra között.
(2) Az avar és a kerti hulladék égetése
a település külterületén a következő
napokon és időpontokban lehetséges:
szeptember 1. és a következő év május 31. napja között kedden és csütörtökön 7.00-18.00 óra között, szombaton 7.00-14.00 között.
4. §
(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot
lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot
előzetesen szárítani kell, az eltüzelés
folyamatosan kisebb adagokban történhet.
(2) Égetni csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet
jól kialakított tűzrakó helyen az emberi egészség és környezet károsítása
nélkül, ügyelve arra, hogy az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon, robbanás veszélyt ne jelentsen. Amenynyiben az égetéssel járó füst, bűz,
pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki
(pl. erős szél), az égetést azonnal be
kell fejezni.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC,
veszélyes hulladék). Tilos az égetés
párás, tartósan ködös, esős időben,
füstköd-riadó és erős szél esetén, va-

lamint tűzgyújtási tilalom esetén az
annak elrendelésben meghatározott
helyeken és időben.
(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális és egyházi
intézmények, ilyen rendezvények 50
méteres körzetében az intézmények
működési ideje, valamint a rendezvények, egyházi szertartások ideje alatt.
5. §
(1) A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetést
csak nagykorú, cselekvőképes személy végezheti, vagy felügyelheti. A
tűz őrzéséről, eloltásáról az égetést
végző, vagy felügyelő személy köteles
gondoskodni.
(2) Az égetés helyszínén olyan eszközök és felszerelések szükségesek,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejezésével a
tüzet el kell oltani és a parázslást meg
kell akadályozni. A tűz kihunyásáról
a tűzgyújtás helyszínének elhagyása
előtt meg kell győződni.
(3) A hatóságok által elrendelt tűzgyújtási tilalom alól jelen rendelet nem ad
felmentést.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 6. §
(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell
oltani.
(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg
a tűz eloltható.
Záró rendelkezések 7. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.
dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek
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Megkérdeztük a polgármestert
Lezajlott az önkormányzati választás. Hogyan értékeli a sóskúti választópolgárok döntését?
– kérdeztük König Ferenc régi/új
polgármestert.
K.F: Valóban a választásról, már
múlt időben beszélhetünk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a választáson akár
úgy, mint szavazó, akár úgy, mint a
lebonyolításban részt vevő személy.
A részvételi arány hasonló volt, mint
az elmúlt szavazásokon, a szavazásra jogosultak valamivel több, mint
fele járult az urnákhoz. Ez országos
átlagban is így volt, én úgy gondolom, hogy botrányoktól mentesen
zajlott le az előkészítés és a választások is. Ezért illet mindenkit köszönet. Azért pedig külön köszönet
jár, hogy a képviselő-testületbe csak
azok a jelöltek jutottak be, akik a csapatomban indultak, annak ellenére,
hogy nem folytattunk hosszantartó
kampányt és a kampányon belül pedig csak őszintén olyan dolgokról írtunk és beszéltünk, ami a valóságot
tükrözte. Büszke vagyok arra, hogy
egyetlen egy általunk közzé tett információt, tájékoztatást sem kellett
visszavonnunk, vagy helyesbítenünk
a kampány ideje alatt.
Szerk.: a kampányidőszakban többen jelezték, hogy nem folytattak nagy
kampányt, miért?
K.F.: Ahogy mondani szokás,
mindezt munka közben kellett szervezni és megvalósítani, de mivel
munka sok volt – és ma is sok van
–, ezért sok időt magára a kampányra nem tudtunk áldozni. Voltak és
vannak olyan beruházások, fejlesztések, amit határidőre meg kellett és
meg kell valósítanunk. Ez számomra
azért nem volt feltűnő, mert az előző
években is folyamatosan a településen ez volt, hiszen az előző években
több milliárd forint értékű beruházás

valósult meg. Ezt lehetett megﬁgyelni már az alakuló ülés alkalmával
is, amikor az eskütételek után már
gyakorlati dolgokról is azonnal döntenünk kellett. Egy településen – itt
Sóskútin is – egy percig nem állhat
meg a munka, hiszen választástól
függetlenül a települést működtetni
kell, bárki legyen a képviselő-testület
tagja, vagy akár a polgármester.
Szerk.: Mi volt az, amiről azonnal
dönteni kellett?
K.F.: Az újjáalakult képviselő-testület első döntése arról szólt, hogy
meg kell oldani az ifjúsági zenekar kulturált elhelyezését, és ezért
vizsgáljuk meg annak a lehetőségét,
hogy hol és milyen körülmények között tudnánk ezt megoldani. Ezért is
hoztuk azt a döntést, hogy kérjünk
árajánlatokat a Kossuth u. 25. szám
alatti önkormányzati épület lebontására és ott egy új épület felépítésével
oldjuk meg a zenekar elhelyezését.
Ezen az ingatlanon a meglévő pincerendszer felújításával pedig egy színvonalas közösségi teret is szeretnénk
kialakítani, ami a falu lakosságának

és a csoportjainak az igényeit is szolgálná. A zenekar elhelyezésével megnyílna az út a faluközpont rendezéséhez is és a Polgárok háza épületének a
további sorsa is megoldódhatna.
Szerk.: Más munkák is folytatódnak
a faluban?
K.F.: Igen, természetesen a megkezdett út, és járdaépítéseket is egy nap
megszakítás nélkül folytattuk és folytatjuk mindaddig amíg, az időjárás ez
évben engedi.
A cikk írása előtt újabb járdaszakaszokat mértem fel. Erre azért volt
szükség, hogy a vállalkozásoktól kért
árajánlatok ismeretében még ebben
az évben folytassuk a megkezdett utcákban a járdaépítést. Szeretném még
ezeket a fejlesztéseket is a testület elé
vinni, hogy megvalósíthassuk ebben
az évben.
Szerk.: Mit szól a képviselő-testület
ahhoz, hogy a döntéseket gyorsan kell
megbeszélni és meghozni?
K.F: Mikor összeállt a választás előtt
a képviselő jelölti csoportunk, már akkor mindenki egyet értett abban, hogy
felelősségteljesen és gyorsan kell a településsel kapcsolatos döntéseket meghozni, hiszen – mint ahogy mondják –,
az idő pénz, és minél tovább húzódik
egy döntés meghozatala a mai viszonyok között, úgy kerül többe is annak
megvalósítása. Ennek érdekében is
döntöttünk úgy, hogy a felmerülő kérdéseket nem több bizottságban tárgyaljuk meg külön-külön, majd összeülve
közös bizottsági ülésen egyeztetjük
tovább, hanem egy bizottság tárgyalja
végig a felmerült kérdést. Így meggyorsítva az egész döntési folyamatot.
Az eddig tapasztalat azt mutatja,
hogy sokkal hatékonyabb az így elvégzett munka, mint az amikor mindezt sokszor, sok helyen, újra és újra
átbeszéltük.
Szerk.: Sok sikert kívánunk a további munkához.
(P. S.)
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Sóskúton történt

Az avarégetés káros hatásairól
Az avar, kerti hulladékok, zöldhulladékok égetése (a továbbiakban: avarégetés) jelentősen hozzájárul a légszennyezettséghez.
A szennyező anyagok kibocsátását elsősorban a rossz légellátás,
az alacsony égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Ilyen körülmények között a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid mellett az
emberi egészséget, a környezetet, az éghajlatot károsító anyagok kerülnek a levegőbe. Az égetés során egyúttal értékes tápanyagok vesznek el, hiszen a zöldhulladékból humuszt lehetne
előállítani, míg az égetéskor keletkező hamu csak korlátozottan
alkalmas talajerő-utánpótlásra. Jelenleg Magyarországon az
avarégetést országosan jogszabály tiltja, kivéve, ha azt az önkormányzatok külön rendeletben lehetővé teszik az adott településen. Az alábbiakban tájékoztató és szabályzati javaslati anyagot
nyújtunk a témában Sóskút település számára.

Az avarégetés okozta környezeti és egészségi károk
Az avarégetés rendkívüli légszennyezést okoz. 100 kg kerti hulladék elégetésekor a következő anyagok keletkeznek
(csak a legfontosabbak említve):
Szén-monoxid: 5-7 kg (5-7 milliárd μg!)
Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és
hallásképesség csökkenése.
Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését
csökkenti, elősegíti a koszorúér- elmeszesedést, szűkíti a
koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza a vér oxigénszállító képességét. Egészségügyi határértéke 10000 μg/m3.
PM10 részecskék: 3,3-4,9 kg (3,3-4,9 milliárd μg!)
Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció, szív- és érrendszeri zavarok.
Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer károsító, szívinfarktus, agyérgörcs, tüdőgyulladás. Egészségügyi határértéke 50 μg/m3.
Szénhidrogének: 1,5-2 kg
Rákkeltők, mutagének, károsítják az immunrendszert.
Ha a születés körüli időszakban jutnak be a szervezetbe,
életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését,
és felnőtt korban idézhetnek elő súlyos, esetenként halálos
megbetegedéseket.
Nitrogén-oxidok: 20 g (20 millió μg!)
Izgatja a szemet és a légzőszervet. Belégzése tüdővizenyőt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat methahemoglobin képződést. Egészségügyi határértéke 200 μg/m3.
Metil-etil-keton: 3,6 g
Irritálja, izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet
a központi idegrendszerre, toxikus hatása lehet az emberi
reprodukcióra.

Etil-benzol: 3,3 g
Irritálja, izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet
a központi idegrendszerre, toxikus hatása lehet az emberi
reprodukcióra.
Sztirén: 6,8 g
Irritálja, izgatja a szemet és a légzőrendszert, belégzése
tüdővizenyőt okozhat, hatása lehet a központi idegrendszerre, lehetséges emberi rákkeltő, halláskárosodást okozhat, hatása lehet az emberi reprodukcióra.
Fenol: 3,3 g
Hatása lehet a központi idegrendszerre, szívre, vesére,
okozhat görcsöket, kómát, szívműködési zavarokat, légzési
elégtelenséget, ájulást.
Dibenzo-furán: 0,45 g
A Seveso-i katasztrófát a nagyon hasonló vegyi felépítésű dibenzo-dioxin okozta. Rákkeltő anyag, károsíthatja a
hormonrendszert. Születési és fejlődési rendellenességeket
okozhat, az immunrendszert károsíthatja, a szervezetben
felhalmozódik, nem bomlik le.
Benz-a-pirén (BaP): 0,06 g (60 millió nanogramm!)
A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO szerint az I. veszélyességi kategóriába tartozik, egészségügyi
határértéke 1 nanogramm/m3. Az anyag emberi rákkeltő.
Öröklődő genetikus károsodást okozhat az emberi csírasejtekben. Állatkísérletek arra utalnak, hogy ennek az anyagnak toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra.
További problémát okoz, hogy gyakran keveredik
műanyag és műgyantával kezelt fa a kerti hulladékok, avar
közé, illetve növényvédőszer-maradványok is megtalálhatók a növényi részeken. Így égetéskor PAH-ok, formaldehid
és foszforos, kénes alkilező gyökök is felszabadulnak, amelyek karcinogén és mutagén hatásúak.

A hatályos jogszabályi keret
Hulladékkezelési szempontból:
A lehullott avar és más kerti hulladékok a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.)
szerint hulladéknak minősülnek. A Htv. 7. § (1) bekezdése
állapítja meg az ún. hulladék-hierarchiát, vagyis azt, hogy
a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek közül melyek a
leginkább előnyösök a környezet védelme szempontjából,
és így a hulladékkezelés mely módját kell előnyben részesíteni. A sorrend a következő:
• a hulladékképződés megelőzése,
• a hulladék újrahasználatra előkészítése,
• a hulladék újrafeldolgozása,
• a hulladék egyéb hasznosítása, különösen energetikai
hasznosítása, valamint

Sóskúton történt
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• a hulladék ártalmatlanítása.
A Htv. 7. § (2) szerint a fenti tevékenységek közül azt kell
választani, amely összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja. A Htv. 39. § (1) bekezdése szerint az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő
települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt – e törvényben meghatározott kivételekkel – a közszolgáltatónak átadja. A (4) bekezdés ennek kiegészítéseként előírja, hogy ha
az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját
maga nem gondoskodik, akkor a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható
legyen. A Htv. a közszolgáltató kötelezettségei oldaláról is
megfogalmazza a zöldhulladékok kezelésének megkívánt
módját. A 43. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy
az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy legalább a települési papír-, üveg-,
műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a
zöldhulladék begyűjtés szabályait tovább részletezi.
Levegővédelmi szempontból:
A hatályos környezetvédelmi törvény tartalmazza azokat
a területeket, amelyeket a települési önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatnak. Ilyen szabályozási terület
az avarégetés is, vagyis ezt a tevékenységet a helyi önkormányzat által alkotott rendelet lehetővé teheti, korlátozhatja, vagy akár meg is tilthatja.
1995. évi LIII. tv. 48. § (4) A települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 27. § (2) bekezdése rögzíti a hulladékok nyílt téri,
valamint a nem a Htv. előírásai szerinti berendezésben való
égetésének általános tilalmát, de ugyanezen szakasz (1) bekezdése egyidejűleg lehetővé teszi, hogy a szakasz rendelkezéseitől jogszabály eltérő rendelkezéseket állapítson meg. A
tilalom megszegőivel szemben az eljáró hatóság levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki, ami jelenleg nyílt téri égetés és magánszemély esetében legfeljebb 100.000 Ft lehet.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 05.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése szintén kimondja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetésének
általános tilalmát, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy jogszabály (akár egy önkormányzati rendelet) kivételt engedjen és
eltérést állapítson meg, vagyis pl. a zöldhulladék égetését
meghatározott feltételekkel lehetővé tegye.
Levegő Munkacsoport

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél
(volt Állami Gazdaság)
Sóskút, Orgona u. 12.

Gála, Idared, Golden, Jonagored
200–250 Ft/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig
Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041
Sóskút Fruct Kft.
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Az Andreettiben történt

Együtt dobogó szívek
Megemlékezés az 1956-os eseményekre

Az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskolában került sor
a település október 23-i ünnepi
megemlékezésére.
„Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, még a Föld is megállt egy pillanatra – kezdte ünnepi megemlékezését
Kuzselné Schóber Ágnes, az iskola
igazgatója.
Olyankor érezzük így, amikor nagy
igazságtalanság ér bennünket, valami szörnyű hírt hallunk, vagy épp az
ellenkezője történik, hatalmas boldogság köszönt ránk.
Ezek azok a pillanatok, melyekre
életünk végéig emlékezünk.
De vannak olyan pillanatok, melyekre nem csak egy emberöltőnyi időre, és nem csak azok emlékeznek, akik
átélték őket, hanem újabb és újabb
nemzedékek, örökre emlékeznek.

Az 56-os eseményekre gondolva
ilyen pillanatot idézünk fel.
Akkor, az ottani események hősei,
átélték az érzést: Megállt a Föld!
Megállt, mert mérhetetlen bánat és
igazságtalanság miatt dobogott együtt
milliónyi szív ebben a hazában.
Az együtt dobogó szívek ismerték az
egymásra hangolódás titkát. Spontán akcióik egy kívülállónak a legjobban megszervezett hadműveletnek tűnhettek.
Az együtt dobogó szívek tudtak
olyan erőt képviselni, hogy ha rövid
ideig is, de világrengető hatalmakat
késztettek meghátrálásra.
Az együtt dobogó szívek bátrak voltak, hisz a közös cél érdekében felvállalták azt is, amit csak a legnagyobb
magányban lehet elszenvedni, egyedül: a halált, a hősi halált.
63 év után egy pillanatra, akár a
Föld, mi is tisztelgünk az együtt dobogó szívek emléke előtt. Leperegnek
előttünk az események. Fájó személyes emlékek, vagy másoktól hallott
szomorú szavak benyomásai. Gyászolunk, majd értelmét keressük a történteknek. Mert ilyenek vagyunk, min-

dig okokban és következményekben
gondolkodunk. A szívünkbe van írva,
hogy hiábavaló semmi sem lehet.”
Az igazgatónő Szentkúti Ferenc
megható soraival zárta beszédét.
„Te pesti srác, te hősök hőse
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs – esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért…
Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!”
A megemlékezést követően az iskola tanulói nagy sikerrel adták elő az
erre az alkalomra összeállított műsorukat.
Pusztay Sándor

Az Andreettiben történt
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TÖK-JÓ-NAP az Andreettiben!

Ügyes szervezés, kreatív szülők és gyerekek! Idén is megrendeztük őszi tökfaragó versenyünket, melyre gyönyörű tököket
faragtak a gyerekek. A versenyre lehetett nevezni egyénileg és
csoporttal is. Október 24-én és 25-én az elkészült műveket az
iskola földszintjén kiállítottuk, ezeket mindenki megcsodálhatta. A zsűri az őszi szünet után hirdetett eredményt.
Az alábbi eredmények születtek:
TÖKéletes: Eszenyi Maja (2. a)
TÖK ijesztő: Juhász Attila (1. o.)
TÖK természetes: Preiner Natália (2.a)
TÖK vicces: Lukács Fanni (5. a)
TÖK színes: Glavati Anna (2. a)
TÖK ötletes: Zachar Alíz (3. b)

TÖK halloweenes: Tormási Vivien (4. a)
TÖK mesés: Garamszegi Zita (2. a), Takács Hanga (2.b),
Lacsik Emese (2. b)
TÖK kreatív: Németh Roland (4.a), Takács Hunor (4. a),
Molnár Veronika (4.a)
TÖK-ÖKO: Öko szakkör
„LegTÖKösebb” alsós osztály: 2. a
„LegTÖKösebb” felsős osztály: 5. a
Köszönet illeti a DÖK-ösöket, akik kitalálták, megszervezték, lebonyolították és értékelték a munkákat!
Az izgalmas alkotásokról készült fotókat iskolánk honlapján tekinthetik meg az érdeklődők.
Kuzselné Schóber Ágnes
igazgató

...mert jó együtt...

Andreetti Művészeti Iskola csapatépítő délután
Október 24-én egy kedves kolléga jóvoltából Sóskúton bográcsoztunk és egy kellemes délutánt töltöttünk el együtt. Az időjárás is kegyes volt hozzánk – paprikáskrumpli, sütik, gyümölcs
és sok ﬁnomság, beszélgetés, humor, nevetés – mindenkinek
emlékezetes nap marad ez. Ez már a második év, hogy az isko-

lából a művésztanárok egy közös csapatépítő délutánra összejöttek, amivel hagyományt teremtünk. Jövőre újra találkozunk!
Köszönjük, Debreczeni Ádám, a szuper szervezést, és
Schmidt Orsolya a sok segítséget!
Kuzselné Schóber Ágnes igazgató

Eredményes felkészítés

felvételire, érettségire
Budaörsi
helyszínen:
(+36) 20 244-7287
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Óvodai hírek

Svédországban jártunk
2018. májusában svéd kollégákat fogadtunk óvodánkban, akik a dél-svédországi Lund városából érkeztek hozzánk. Nagy szeretettel és örömmel
fogadtuk Őket és egy remek szakmai
napot töltöttünk el együtt. Büszkén
mutattuk meg nekik a mi csodaszép
óvodánkat, a működési rendszerünket
és a szakmai életünket. Részt vettek
egy-egy foglalkozáson a Katica és a
Cica csoportban, és megtekintettek
egy óvodai jóga órát. Megosztottuk
egymással a pedagógiáról alkotott
elképzelésünket,
tapasztalatainkat,
beszélgettünk az oktatási rendszerbe
való beágyazottságunkról.
A nap végére már nemcsak szakmai,
hanem baráti kapcsolatok is szövődtek
közöttünk. Ők is mi is tudtuk, hogy
lesz még folytatás. Meghívást kaptunk
Lundba.
2019. szeptemberében lett rá lehetőségünk, hogy éljünk svéd barátaink,
kollégáink meghívásával.
9 fős csapatunk (4 óvodapedagógus,
1 dajka, 1 pedagógiai asszisztens és 1
fejlesztőpedagógus) szeptember 26án kelt útra. Repülővel mentünk Koppenhágába, ahonnan vonat vitt minket

Lund városába. Nagy szeretet fogadott
és vett körül bennünket az itt töltött napokon. Egy egészen más rendszerben
működő óvodát ismerhettünk meg, ahol
nincsenek csoportok és csoportszobák.
Projektszobák vannak. Van kézműves
helység, építő szoba, zene szoba, torna
szoba, helység a szerepjátékokhoz és
a pihenéshez. A gyerekek ott tartózkodnak, ahol szeretnének, nincsenek
kötöttségek számukra a nap folyamán.
Nincsenek foglalkozások, csak több
hónapon át tartó projektek, melyeket
a gyerekek érdeklődése irányít. Egy
egészen más szellemiségű pedagógiai

munkát láttunk. Nagyon sokat tanultunk egymástól. Őket lenyűgözte a mi
átgondoltságunk, szervezettségünk,
tudatosságunk, a hagyományaink és az
anyanyelvi nevelés magas színvonala.
Minket elvarázsolt a spontenaitásuk és
a gyermekközpontúságuk.
A szülők svéd ebéddel és reggelivel kedveskedtek nekünk. A szakmai
programokon túl büszkén mutatták
meg nekünk városukat is.
Hazafelé Koppenhágában eltöltöttünk még egy tartalmas napot.
Jót tett nekünk ez az utazás. Jó volt
ez a szeretetteljes nemzetközi környezet, hiszen itt vagy ott a pedagógus
mindenhol szolgálatot, hivatást teljesít. Jót tett nekünk, hogy találkoztunk
egy más szellemiségű hozzáállással,
amiből sokat tanulhattunk. Jót tett
nekünk, hogy másokra kitekintve jobban felismerjük és büszkén vállaljuk a
saját értékeinket.
Jót tett nekünk, hogy együtt lehettünk egy ilyen szép kalandban.
Köszönjük a szülőknek, hogy a nevelés nélküli munkanappal lehetővé
tették számunkra ezt az élményt!
Köszönjük a fenntartó önkormányzat anyagi támogatását, ami nélkül
nem tudtuk volna vállalni ezt az utazást!
Pató Zita
gyógypedagógusintézményvezető helyettes

Információk
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Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Sóskút
községben 2019. december 2. és december 6.
között tüdőszűrés lesz.
A tüdőszűrés helye: Sóskút, Rendelő köz 1. Egészségház
A tüdőszűrés időpontjai:
December 2. hétfő:
December 3. kedd:
December 4. szerda:
December 5. csütörtök:
December 6. péntek:

1215–1730
815–1400
1215–1730
815–1400
815–1400

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági
vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg. A beﬁzetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek a vizsgálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi
tüdőszűrő igazolást!

Megtanítom tanulni gyermekét,
az aktuális tananyagon keresztül;

egyéni fejlesztés (3–12. osztályig)
• A tanulási folyamat beindítása;
• Az önálló tanulási képesség kifejlesztése;
• Nehezen tanulók
elakadásainak
korrigálása;

Budaörsi helyszínen:
(+36) 20/244 – 7287

SIMA SÜTI Cukrászműhely
Minőségi kézműves cukrászati termékek
egyedi dísz- és formatorták
teasütemények
sós aprósütemények
cupcake-ek
macaronok
Egyes termékeinket cukor, glutén, tej és/vagy tojás
tartalmú alapanyagok nélkül is elkészítjük!
KARÁCSONYI TERMÉKEINK:
• diós, mákos és gesztenyés bejgli – 2.200 Ft-tól
• pozsonyi kifli és mákos patkó – 5.400 Ft/kg-tól
• zserbó – 4.300 Ft/kg
• gyümölcskenyér – 3.200 Ft/kg
Novemberben karácsonyi termékeinket kedvezménnyel
lehet megrendelni.
TERMÉKKÓSTOLÓ: 2019. november 30. (szombat)
9-13 óráig, vagy a készlet erejéig
KEDVEZMÉNYES RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2019. november 30.
RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2019. december 15.
TERMÉKEK ÁTADÁSA: 2019. december 20-22. 10-16 óra között

Sóskút, Fő utca 34. (a vaskapu mögött)
+36 30/244-0013
simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

14

Sóskúti Híradó – 2019/9

Múltidéző

Sóskúti Ifjúsági Zenekar

Fúvós hangszerekhez nem értő, laikus, sóskúti nő írom le gondolataimat. Hangszerek közül a dob a gitár,
zongora, harmonika a legismertebbek
számomra. Aki nem ismeri életkoromat, azok kedvéért leírom, ifjú koromban a beat zene tombolt. Twist, rock
and roll volt a megfelelő tánc. Polkázni a régi falusi esküvőkön, hozzáértő
partner segítségével tudtam.
A zenekar karácsonyi koncertjeire
elmegyek. Volt számomra egy nagyon
emlékezetes, mikor a falra Charlie
Chaplin „Borbély „című némaﬁlmje
volt kivetítve. A zenekar, Kaszás úr
vezénylésével, Brahms „Magyar táncok „művének áthangszerelt változatát
játszotta hozzá kísérőzeneként.
Szívesen hallgatom a fúvószenekart.
Örömmel látom, igen ifjú zenészekkel bővül évről évre tagjainak száma.
Kaszás úr segítségével tanulnak meg
egyre többen kottát olvasni, az egyesülettől kapott hangszereiken jól zenélni. Látom, minden sóskúti rendezvényen szerepel az ifjúság. Huszonöt
évvel ezelőtt alakult fúvószenekar
tagjai közül sokan kiléptek, ezért Kaszás úr új zenészeket oktat.
Temetésekre is gyakran meghívják,
ahol az elhunyt kedvenc dalát trombitálja, majd utána rendszerint az „Il

Silenzió„ hangzik fel. Ekkor mindig
könnybe lábad a szemem.
Polkadélutánokra szeretek elmenni,
hallgatni zenéjüket. Flórián téren rendezett legutóbbi rendezvényükön ismét mulatságos jelenetek zajlottak le.
Kaszás úr bemutatta keresztﬁát. Ő egy
két és fél éves kisﬁú, ki vászon katonasapkában felmászott a karmesteri pódiumra. Édesanyja kezébe adott egy
„karmesteri„ műanyag pálcát. Ő kezdett el vezényelni. Zenészek dicséretére legyen mondva, az ifjú karmester
pálcájának lengetése alatt is kiválóan
játszottak. Voltak számok, melyeknél
Kaszás úr énekelt. Hangja is nagysze-

rű. Közben az új karmester irányította
a zenekart. Mikor polka számot „vezényelt” a kisﬁú a zenekarnak, Kaszás
úr felkért hölgyeket polkázni. Megdöbbentem, milyen kiválóan táncol.
Összefoglalva:
Hangszerismeretre,
tudásra képzi ifjúságunkat. Kiváló az
énekhangja, tánctudása. Kreativitása,
új ötletei, rendezvényeiken örömmel
töltik el nézőiket, hallgatóikat.
Megemlítem Román úr nevét, akinek ötleteként 1994-ben megalakult
a zenekar, részletek honlapjukon olvashatóak. Első hangszereiket tőle
kapták. Külföldön élő sóskúti férﬁ is
úgy támogatta az indulásukat, hogy
ragaszkodott Kaszás Sándor úrhoz.
Döntésük kiváló volt, hiszen a zenekar a Magyar Fúvószenei Szövetség
főbb díjait nyerte el.
Kívánom a magam és sok sóskúti
ember nevében, legyen sok civil szervezet vezetője is hasonló képességekkel ellátott ember. Hozzanak hírnevet
falunknak, és örömöt az itt élőknek.
Cikkem aktualitását támasztja alá,
az újonnan megalakult képviselő-testület egyik fő napirendi pontja a zenekar
épületének Psenyák ház területén való
kialakítása, ennek elfogadása volt.
Farkas Magdi
A fotókat Mátrai Sándor készítette
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Hálózatbővítés miatt
sofőröket keres a SPAR
A SPAR Magyarország üzletlánca – az újabb áruháznyitásoknak és a franchise hálózat szélesedésének köszönhetően – dinamikusan, gyors ütemben növekszik. A jelentősen megnőtt
forgalom miatt a SPAR megkezdte a bicskei és üllői logisztikai
központjainak bővítését. Az első körben négy-négyezer négyzetméterrel megnövelt elosztó- és szervezőcentrumok így öszszesen már 90 000 m² területen szolgálják ki és támogatják az
üzlethálózatot. A látványos növekedés indokolja, hogy a kiskereskedelmi vállalat új gépjárművezető kollégákkal erősítse a
munkatársai mintegy 13 000 fős csapatát.
A SPAR Magyarország a bicskei logisztikai központjába sofőr
munkatársakat keres, akik legalább C kategóriás jogosítványnyal és emelő-hátfal kezelői engedéllyel rendelkeznek. Az E besorolású vezetői engedély előny, de nem feltétel, mivel a vállalat
a C kategóriával jelentkezőket – tanulmányi szerződés keretein
belül – E minősítéshez segíti.
A vállalat kiemelkedő kereseti lehetőséget biztosít: a sofőr kollégák átlagosan havi bruttó 500-600 ezer forintot kereshetnek,
amely teljesítményarányosan jóval több is lehet. A dolgozók 13.
havi bért, havonta bruttó 10 000 forint béren kívüli készpénzes juttatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a délutáni, éjszakai és hétvégi munkavállalás esetén. A versenyképes alapjövedelem és a számos béren kívüli juttatás mellett a vállalat
támogatja a munkatársak szakmai fejlődését is. A döntést segítő szempont lehet, hogy a belföldi fuvarozás a nemzetközivel
szemben azért előnyös, mert a munkatárs minden nap otthon
lehet a családjával.

A bejelentett, az érvényes jogszabályoknak minden tekintetben
megfelelő – többek között a vezetési időt és pihenőidőket maximálisan betartó – hosszú távú munkalehetőség során a SPAR
a rugalmas műszakbeosztás lehetőségét is kínálja. A kulturált,
minőségi munkakörülményeket a legmodernebb eszközpark
és közel 100 hűtős szerelvényből álló gépjármű-flotta garantálja, a járművek átlagkora mindössze 3 év. A magyarországi
kiskereskedelmi láncok piacán a SPAR az egyetlen cég, amely
saját járműállománnyal rendelkezik, ezáltal is jobban oda tud
figyelni kollégái igényeire. Bicskén például a közelmúltban készült el a saját járműflotta-bázis, ahol korszerű szociális, pihenőblokkok, saját kamionmosó és üzemanyag-töltő állomás
várják a sofőröket.
Aki szeretne egy összetartó, dinamikus csapat tagja lenni és szereti az önálló, felelősségteljes munkát, küldje el az önéletrajzát az
olah.krisztina@spar.hu e-mail címre a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével, vagy érdeklődjön +36 20 823 8352-es telefonszámon.

Új

Renault CLIO
Az életre hangolva

Már havi 29

990 Ft-tól, 1 millió forint beﬁzetése esetén*
FIX 0% THM-mel!
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.11.01 után megkötött szerződésekre érvényes és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: ﬁx 0%, devizanem: forint, önerő minimum 30%, futamidő maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj maximum 40%,
THM: ﬁx 0%, konstrukció: zárt és nyíltvégű pénzügyi lízing. A kiemelt ajánlatban szereplő 29 990 Ft-os havidíj a 200 000 Ft kedvezménnyel csökkentett 3 149 000 Ft bruttó vételár, 1 000 000 Ft kezdőbeﬁzetés, 36 hónapos futamidő és 35% kiemelt
utolsó lízingdíj esetén érvényes, Új CLIO Life SCe 65 verzióra. A kamat összege: 0 Ft, a ﬁnanszírozás teljes összege 2 149 000 Ft, a ﬁzetendő teljes összeg: 2 149 000 Ft, a kiemelt utolsó lízingdíj: 1 102 150 Ft. Reprezentatív példa: ﬁnanszírozás összege:
3 000 000 Ft, futamidő: 36 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, ﬁzetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 25 714 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 2 100 000 Ft, THM: 0%. A THM meghatározása az
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A ﬁnanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit
ﬁnanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. Új CLIO Life SCe 65 vegyes fogyasztás l/100 km: 5,3 – 6,0; CO2-kibocsátás g/km: 120 – 136. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása
a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.

renault.hu

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

