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Tájékoztató
Tájékoztató a házi vízigényt kiszolgáló, legfeljebb 500 m3/év
kapacitású, régen fúrt/ásott kút
fennmaradási engedélyezéséről
A parlament döntése alapján 2023 év
végéig lehet bírság ﬁzetése nélkül kérni a meglévő ásott, vagy fúrt kutak
fennmaradási engedélyét. Ha a kút a
talajvízre lett telepítve, azaz nem történt meg a vízzáró réteg áttörése és a
kútból kinyert víz mennyisége nem
haladja meg az évi 500 m3-t, akkor a
fennmaradási engedély iránti kérelmet a helyi jegyzőhöz kell benyújtani.
Kinek kell benyújtani fennmaradási
engedély iránti kérelmet? Akinek a
telkén olyan használatban lévő kút
van, amelyet még korábban engedély
nélkül létesítettek. Akár a közelmúltban, akár évtizedekkel ezelőtt. De
annak is fennmaradási engedélyt kell
kérnie, aki a kutat vízjogi létesítési
engedély birtokában készíttette, de
megfeledkezett a vízjogi üzemeltetési
engedély megkéréséről.
A kérelem mellékleteként műszaki dokumentációt is csatolni kell. Az
ígérthez képest csaknem egy év késéssel kiadott miniszteri rendelet több
könnyítést tartalmaz a régen létesített kutakra vonatkozóan. A kérelem
benyújtását segítő nyomtatvány és a
mellékletekről szóló tájékoztató letölthető az önkormányzat honlapjáról
(www.soskut.hu) a letölthető űrlapok
közül és elérhető a Községházán is. A
miniszteri rendelet különbséget tesz
az ásott és a fúrt kutak között. Fontos
könnyítés, hogy a régi kutak esetében
nem szükséges tervezői végzettség,
nem szükséges mérnöki kamarai tagsággal rendelkező tervező a kérelem
benyújtásához.
Az ásott kutaknál elegendő a pontosan kitöltött kérelmet és azt lezáró
nyilatkozatot a tulajdonosnak aláírnia.
Mellékelni kell még a kútról és környezetéről készített fényképet is. Ha

a kút kizárólag háztartási vízigényt
szolgál ki. Vagyis az innen nyert vizet
öntözésre, esetleg mosásra, WC öblítésre stb. használják nincs más teendő.
Ha a kút biztosítja a lakóház, a család
ivóvizét is, akkor akkreditált laborban
vízminőség-vizsgálatot is végeztetni
kell és ennek eredményét is csatolni
kell a kérelemhez.
Fúrt kutaknál több az elvárás. A kérelmet a tulajdonoson (kérelmezőn)
kívül még kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakembernek is alá kell írnia
és műszaki dokumentációt is kell a kérelemhez mellékelni, valamint mellékelni kell a nyilatkozatot aláíró kútfúró
képesítését igazoló irat másolatát is.
A legtöbb gondot az jelentheti, hogy
a kérelemben meg kell jelölni a kút
helyének koordinátáit is (vagy EOV,
vagy földrajzi). Ezt az interneten a
www.google.com segítségével lehet
megtalálni. A kérelem kitöltését segítő
tájékoztatóban találnak ehhez útmutatót, de az önkormányzat munkatársai
is tudnak ebben segítséget nyújtani.
Ha a kút nem a talajvízre, hanem rétegvízre lett telepítve, vagyis a vízzá-

ró réteg is át lett fúrva, vagy a kiemelt
víz mennyisége meghaladja az évi 500
m3-t, akkor a kérelmet nem a jegyző
bírálja el, hanem az állami vízügyi hatóság.
Újonnan kutat létesíteni, fúrni csak
előzetesen megszerzett vízjogi létesítési engedély birtokában lehet. A létesítési engedély iránti kérelemre és
mellékleteire is a fenti szabályok vonatkoznak. Aki most engedély nélkül
kezd neki a kútfúrásnak, az komoly
összegű bírság kiszabásával számolhat.
A felszín alatti vízkészlet egyre nagyobb kincs, az egyes tájegységek,
de az egész ország érdeke annak felmérése és nyilvántartása, hogy ennek
évente mekkora részét emelik ki a házi
kutakból.
Ezért fontos, hogy minden korábban
létesített, de jelenleg is használt kút
rendelkezzen fennmaradási engedélylyel, az újonnan létesítettek pedig létesítési és üzemeltetési engedéllyel.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Virágültetés
Idén a Kertbarátok civil szervezet tagjai a veszélyhelyzet
miatt úgy döntöttek, hogy nem vállalják a település központjában a virágültetést, ezért a polgármester és a Hivatal
dogozói április 28-án begóniákkal ültették be a főteret.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Boc György – Marton Orsolya

Elhunytak:
Pecsenka Imréné született: Rostár Terézia (1926)
Marton Lajosné született: Varga Ilona (1925)
Kovács Béla (1945)

Tájékoztató

Mi lesz az idei
Kapusztnyík fesztivállal?
Az elmúlt 13 évben a tavaszi időszak egyet jelentett
a Sóskúti Szolvák Önkormányzat számára a készülődéssel, a várakozással. A táncosok készültek az új
koreográﬁáikkal, mi szervezők pedig már lázasan dolgoztunk azon, hogy a rendezvényen minden rendben
legyen. 13 éve szervezzük meg minden júniusban – támogatóink segítségével – a Kapusztnyík fesztivált!
A jelenlegi egészségügyi helyzet az idei évben sok
változást hozott az életünkben. Szomorúan vesszük tudomásul az események alakulását, de a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések értelmében az idei Kapusztnyík fesztivált nem szervezhetjük meg.
Mindannyian bízunk benne, hogy a jövő évre minden
rendeződik és újult erővel, új ötletekkel tudjuk megvalósítani a tervezett programjainkat és fesztiváljainkat!
Addig is kívánunk jó egészséget mindenkinek és vigyázzanak magukra!
Patocskai Nikolett

XVIII. évfolyam 4. szám
2020. május

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket, hogy az április 30-án megjelent, IV/4265/2020/EAT számú miniszteri utasítás értelmében az érdi szakorvosi rendelőintézet elsődlegesen sürgős
(azaz életveszély vagy tartós egészségkárosodás elhárítását
szolgáló) ellátásokat végez. A nem sürgős ellátásokat kizárólag a szakorvossal rendelési időben történt telefonos konzultáció alapján kapott előzetes időpont foglalása után végezhetjük.
Kérem a változásokat honlapunkon (www.erdirendelo.hu)
kövesse! Megértésüket köszönöm.
Bárány Zsolt
főigazgató

Fogászati rendelés
2020. május 11-től ismét működik fogászati rendelés Sóskúton. Dr. Tállai Zsuzsanna minden páciensétől azt kéri,
hogy a veszélyhelyzet második szakaszára való tekintettel,
mindenképpen előzetesen telefonon jelentkezzen be.

Foglalkoztatási tájékoztató
Azok a lakosok, akik elveszítették a munkahelyüket a veszélyhelyzet miatt, az Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Főosztály Foglalkoztatási Osztályán az ügyeket az Ügyfelek
elsősorban telefonon intézhetik, az alábbi telefonszámokon:
E-mail: erd.foglalkoztatas@pest.gov.hu
Telefon: (23) 363-020, fax: (23) 363-020/202, 121
Mobil: 20/241-7198, 20/242-1678

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
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leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse. Címlapkép: Mátrai Sándor
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Fontos döntéseket hoztunk a vészhelyzetben is
Szerkesztő: A koronavírus
miatti veszélyhelyzetben a
kormány közös teherviselésre hívta fel az önkormányzatokat, ennek első
intézkedéseként elvonta az
önkormányzatokhoz befizetett gépjárműadót, sok
helyen az ingyenes parkolás miatt is kiesett bevétel.
Az elmúlt napokban egyre
több önkormányzat jelezte, hogy bajban vannak, a dolgozókat
nem tudják fizetni. Sóskúton kell-e
ilyen intézkedéseket alkalmazni? El
kell-e küldeni a dolgozókat, mennyivel
csökkenhet az önkormányzat 2020. évi
várt bevétele?
König Ferenc: Én is olvasom a napi
sajtót és látom, hogy nagyon sok önkormányzat a csőd szélére kerülhet,
vagy olyan jelentős mértékben csökkennek bevételeik, ami miatt dolgozóiktól meg kell válniuk. Itt Sóskúton
én, és a képviselő-testület is mindent
meg fog tenni azért, hogy a dolgozóinkat ne kelljen elküldeni és senkit
nem is küldünk el, sem ﬁzetés nélküli
szabadságra, sem elbocsátás nem volt.
Az óvoda dolgozói sem tétlenkednek, az intézményvezetővel egyeztettem, megnéztük, hogy milyen munkát
tudnának végezni az óvoda épületében,
és úgy láttam a legjobbnak, ha kedvezményes munkarendben, felváltva az
épület kifestésében működnek közre.
Az óvodában már most is van ügyelet
és egyre több szülő jelzi, hogy igénybe
is kívánja ezt venni.
A gépjárműadóból idén befolyt beﬁzetéseket már át kellett utalnunk az
állam részére, ez összesen 21 millió forintnyi mínuszt jelent az idei költségvetésben, de nem itt lesz a vége. Egyelőre
még nem tudjuk megbecsülni, hogy az
ipari parkban és a településen működő
vállalkozások iparűzési adóﬁzetési kötelezettségeiknek eleget tudnak-e tenni, hogy az ő működésüket, forgalmukat milyen mértékben érinti a válság.

Szerkesztő: Mi lesz a
nyáron a gyerekekkel, kinyit majd az iskola és az
óvoda?
König Ferenc: Először
is azt tisztázni kell, hogy
az iskola felett nem rendelkezik az önkormányzat.
Azt viszont megvizsgáljuk
– és ezzel a képviselő-testület is egyetért és támogatja – hogy hogyan lehet
nyári tábort szervezni. Egyelőre erről
bővebben még nem tudok nyilatkozni,
de remélem, hogy egy-két héten belül
tisztázni tudjuk ezt is.
Az óvodai nyitva tartás és a korábban
meghirdetett nyári táborozás miatt is sokan érdeklődnek. A szülők nagy részének már gondot okozna a minden évben
megszokott négy heti zárás. A munkáltatók már kiadták azokat a szabadságokat, amik felett ők rendelkeznek és sok
szülőnek a veszélyhelyzet miatt alig
vagy csak kevés szabadsága maradt. Erről is egyeztettem az intézményvezetővel és természetesen a képviselőkkel is.
Az a döntése született, hogy idén nyáron
nem lehet bezárni az óvodát, ezt ebben
a helyzetben nem engedhetjük meg a
szülőkkel szemben. Az óvodában korábban a polgármester által megszervezendő gyermekfelügyeletet látták el. A
kormány döntése szerint kizárólag kis
csoportokban tartózkodhattak egy szobában a gyerekek, maximálisan öt fő. A
kormány május 20-án úgy döntött, hogy
május 25-től újra nyitnak az óvodák.
Éjjel a kormányrendelet is elérhető volt
már az interneten, ami szerint a jövő
héttől a megszokott rendben nyitnak az
óvodák.
Szerkesztő: Most, hogy az önkormányzat bevételektől esett el, hogy
haladnak a tervezett beruházások?
Ezeket is el kell halasztani, vagy csak
a nagyobb költségvetésűeket?
König Ferenc: Egyelőre úgy látom,
hogy nem kell megállnunk a betervezett
beruházásokkal. A képviselőkkel folya-

matosan egyeztetek erről is. A napokban elkészül a Temető utca és a Rét utca
találkozásánál a vízelvezető felújítása,
erről még tavaly nyáron hozott határozatot a képviselő-testület, így erről nem
kellett külön döntenem. Jó hír, hogy a
Magyar Falu pályázaton is nyertünk
járdaépítésre, így hamarosan megkezdjük a Szent István király utcában a járdaépítést. A Hegy utcai támfal építési
munkálatai is megkezdődnek ezekben
a hetekben. Öreghegyen, ahogy a képviselő-testület erről is döntött korábban
megpróbáljuk a legrosszabb állapotú
utakat úgy felújítani, olyan technológiával, hogy az tényleg időtálló megoldást
jelentsen. Az elmúlt években ugyanis
több módszerrel próbálkoztunk, de mivel az Öreghegyi utak keskenysége és
terepadottságai miatt nincsen kiépített
vízelvezetés, a víz az utcákon hömpölyög, az elmúlt évek nagyobb zivatarai
a javításokat sajnos elmosták. Ezeket
a munkákat is minél hamarabb szeretnénk megkezdeni. Ami még jó hír, hogy
elkészültek a Kossuth Lajos u. 25. szám
alatti ingatlanra tervezett zenekari próbaterem építési engedélyezési tervei, és
ha az engedély meg lesz, akkor tudjuk
kezdeni az építkezést. Egyelőre ott is
elkészült minden olyan munka, amit
engedély nélkül el lehet végezni, főleg a
tereprendezés, bontási munkák, támfal
építés, az Egészségház kerítése, és most
már készen áll a terület az építkezésre.
Szerkesztő: Mit lehet tudni, Sóskúton volt-e koronavírussal fertőzött?
König Ferenc: Nem tudunk róla, de
ilyen adatokat nem is közölnének velünk. Arról tudunk, hogy házi karanténban, azaz járványügyi megﬁgyelés
alatt a veszélyhelyzet kihirdetése óta
összesen huszonegyen kerültek. A
karantén oka nem fertőzöttség volt,
mindegyikőjük a határon túlról érkezett haza. A helyi körzeti megbízott
tájékoztatása szerint a kijárási korlátozás miatt összesen egy feljelentés
volt.
Pusztay Sándor
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Kirándulók, kutyasétáltatók vs. legeltetők
Hosszú ideje folyamatosan visszatérő
problémát jelent a kutyasétáltatók, kirándulók és a legeltetést végző pásztorok, nyájtulajdonosok ellentéte, sokszor
veszekedésig fajuló vitája.
Mi is ennek a háttere? A kirándulók, különösen a kutyát sétáltatók egy
része úgy gondolja, hogy bárhol, bármikor korlátok nélkül kirándulhat és
sétáltathatja házi kedvencét a külterületeken, hiszen az mindenkié. Sajnos
ez így nem igaz! Egyetlen terület sem
gazdátlan.
Sóskúton a legtöbb külterületi földnek magántulajdonosai, bérlői, használói vannak. Nem csak a szántóknak,
hanem a legelőknek, erdőknek is. Van
még területe az Államnak, amelyet
bérlőnek, használónak engedett át és
főleg zártkerti területeken van még néhány önkormányzati telek. Ezeken kívül közterületek, vagy köztulajdonban
álló területek a földutak. Az, hogy nem
minden tulajdonos tesz ki táblát, arról,
hogy a szóban forgó földdarab magánterület, belépni tilos, vagy belépni
csak engedéllyel lehet, vagy nem keríti
be földjét kerítéssel, villanypásztorral
nem azt jelenti, hogy szabad a vásár.
Főleg nem akkor, ha esetleg a területen birkák, tehenek, vagy lovak legelnek. A legelő állatoknak elsőbbsége
van. Az állatokra, különösen a juhokra
pásztorkutyák is vigyázni szoktak. A

kirándulók, főleg ha sokan vannak és
zajosak, vagy kutyákkal vannak, öszszeverekedhetnek a pásztorkutyákkal,
megriaszthatják a legelő állatokat. Főleg a Malom-híd környékén, vagy az
M7 alagút felőli részeken a riadt állatok
akár a forgalmas főútra is tévedhetnek.
Veszélyeztetve ezzel nem csak magukat, hanem a közlekedőket. Volt példa
az elmúlt két-három évben útra tévedt
birkákra, szarvasmarhákra, sertésekre.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vadászatról szóló törvény szerint vadászterületen kutyákat tilos elengedni, csak
pórázon szabad sétáltatni. Vadászterületnek minősül minden nem lakott terület. Vagyis a kirándulók, ahogy az utolsó
lakóházat elhagyják, máris vadászterületen sétálnak. Több településen okozott
közfelháborodást, hogy a vadász lelőtte
a felügyelet nélkül kóborló kutyákat.
Olyat is, amelyik a gazdájával volt, csak
a pórázról elengedett eb többszáz méterre kalandozott el és őzeket riasztott meg.
Sóskúton szerencsére ilyen eset még
nem fordult elő és reméljük nem is fog!
Én úgy gondolom, hogy a törvény indokolatlanul szigorú, de jelenleg sajnos ez
az előírás.
Persze mindez nem azt jelenti, hogy
nem lehet kirándulni, nem lehet letérni az útról a rétekre, legelőkre. Csak
a nem kijelölt turistaúton (van ilyen
Sóskúton piros jelzéssel van jelölve) ﬁ-

gyelembe kell venni, hogy nem a kirándulónak van „elsőbbsége”, hanem az
állattartónak, legeltetőnek. Kérek mindenkit, hogy ha természetjárás közben
legelő állatokat észlel, akkor – főleg ha
kutyákkal sétál – kicsit változtasson az
útirányán, megfelelő távolságot tartva
kerülje el az állatokat! Ha esetleg kutyáját szabadon engedte legalább addig
kösse pórázra, amíg elhalad a nyáj mellett! Nem jut minden percre, minden
táblára legelő állat így az sem megoldhatatlan, hogy észlelve az állatokat
eleve a falu másik pontjára megy át a
kiránduló. Neki könnyebb úticélt módosítani, mint többszáz birkát máshová
terelni a túrázók kedvéért.
Köszönet és tisztelet illeti mindazokat, akik eddig is így tettek! Remélem,
egyre többen fogják követni a példájukat! Ugyanakkor az élni és élni hagyni
elv alapján a legelő állatok tulajdonosait
is együttműködésre kérem! Tanúsítsanak önmérsékletet, a kirándulókat viszszafogottan, kulturált módon kezeljék!
Kifogásaikat udvarias formában tegyék
meg és sokszor célravezetőbb kérni,
mint felszólítani! Járjanak el így és ezt
kérjék, várják el alkalmazottaiktól is!
Elég nagy Sóskút külterülete. Jut bőven
hely a kirándulóknak és a legelésző állatoknak egyaránt.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Tájékoztató
191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti
engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18.
napján lépett hatályba a 191/2020. (V.8.) Kormányrendelet,
melynek értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában
nyújthatók be. A bejelentést a következő e-mail címen lehet
megtenni: engedelyezes@soskut.hu, vagy a korábban megszokott rendben cégkapun, ügyfélkapun, e-mailen keresztül.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket, a Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésében
megjelöltek kivételével.
Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére
vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, a bejelentéstől
számított 8 napon belül közölt értesítés közlését követően.
Azokban az eljárásokban ahol igazgatási szolgáltatási díjat kell ﬁzetni, a Kormányrendelet értelmében a kapcsolódó
szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni. Ennek módjáról e-mailben vagy telefonon tájékozódhatnak a megadott e-mail
címeken. A Kormányrendelet a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazható, amennyiben az ügyfél ezt kérelmezi.

További kérdés esetén tájékoztatást nyújtanak Munkatársaink az alábbi elérhetőségeken:
dr. Újházi Miklós jegyző jegyzo@soskut.hu 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző aljegyzo@soskut.hu 23-560-560
Az alábbi ügyekben ez a bejelentés nem alkalmazható:
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Határrendészeti engedélyezések
3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás
alapján történő engedélyezése
5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari
és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
6. Vezetékjog engedélyezés
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti
ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek,
valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra
irányuló ügyek
9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
10. Földügyi és földforgalmi eljárások
11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi,
egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
szóló törvény szerinti minősítési eljárások
16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési
eljárások
Kondrát Zita
aljegyző

Önkormányzati hírek
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Nyilatkozat a nemzeti összetartozásról
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a száz évvel
ezelőtt, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, a nemzeti öszszetartozás napja alkalmából, a következő nyilatkozatot tesszük:
A hódoltság után csaknem teljesen elnéptelenedett falut részben a
Kárpát-medence más tájairól érkezettek tették újra élő és virágzó településsé. Évszázadokon át folyamatosan
érkeztek újabb és újabb családok a
Délvidékről, Erdélyből, a Felvidékről,
Kárpát-Ukrajnából és hazánk mostani
határain belülről. Sóskútnak így saját
történelméből fakadóan is különösen

jelentős élmény a nemzeti összetartozás, melynek érzése az elmúlt száz

évben soha nem múlt, csak erősödött. Valljuk, hogy Magyarország és
szűkebb hazánk, Sóskút múltjának,
jelenének és jövőjének meghatározó
élménye nemzeti összetartozásunk,
mely érzés nem múlhat el, amíg lesz
olyan Sóskúti ezen a földön, aki magyar nyelven szólal meg.
König Ferenc polgármester
Csernyák Péter alpolgármester
Aradi Gergely képviselő
Bereczkiné Ulehla Anna képviselő
Chrenkó Edina képviselő
Mátrai Sándor képviselő
Vlasin Zsolt képviselő

Rendelkezés a köztéri játszóterek
megnyitásáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörömben eljárva, ﬁgyelemmel
a 207/2020.(V.15.) kormányrendelet
rendelkezéseire a Tulipán utcában és a
Millenniumi Emlékparkban lévő gyermek- és felnőtt játszótereket (ﬁttnes teret), valamint a szabadtéri sportpályák
közül a kosárlabdapályát a mai naptól,
azaz 2020. május 18.-tól (hétfőtől) újra
megnyitom.
A fenntartó sportegyesület kérésére
a labdarúgópályák, a füves nagypálya
és a műfüves kispálya egyelőre zárva
marad! Azokat az egyesület tagjain,
sportolóin kívül más nem használhatja!

A játszóterek, parkok, sportpálya
használatával kapcsolatban – újabb
intézkedésig - a következő rendelkezések betartására kérem a tisztelt Sóskútiakat:
A játszóteret, parkot, kosárlabdapályákat csak egészséges felnőtt és
gyermek vegye igénybe. Mellőzzék a
területen tartózkodást, ha bármilyen
betegségre utaló tünetet észlelnek magukon, vagy gyermekeiken!
A játszótéren az egy családhoz (közös háztartáshoz) tartozók kivételével egymástól legalább másfél méter
távolságot kell tartani. A szülők ezt
lehetőség szerint gyermekeikkel is
tartassák be!
Kérem, hogy a gyermekekre felügyelő felnőttek a játszótéren, parkban szájat, orrot eltakaró maszkot,
vagy kendőt viseljenek!
A kosárpályán egy időben pályánként legfeljebb két csapat, összesen
maximum 10 fő tartózkodhat. A mér-

kőzéseket, edzéseket nézőközönség
nélkül kell megszervezni.
Aki betegen használja a megnyitott
tereket, vagy beteg gyermeket visz ki,
az teljes személyi felelősséggel tartozik ennek káros következményeiért,
beleértve akár a büntetőjogi felelősséget is!
Kérek mindenkit, hogy felelősségteljes magatartást és kellő önmérsékletet tanúsítva használja az újranyitott
köztereket annak érdekében, hogy
folyamatosan és zavartalanul használható maradjon, és ne legyen szükség
újabb korlátozásra!
Felhívom mindenki ﬁgyelmét, hogy
aki a játszótereket, sportpályát használva a rendelkezésben meghatározott
kötelezettségeket megszegi szabálysértést követ el és eljárás indítható ellene!
König Ferenc
polgármester
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Mese

Dimbes-dombos manómese

Csoszi kalandjai
A meséket írta: Pató Zita
A figurákat készítette: Aradi-Szabó Barbara

Első fejezet, melyben Csoszit, a manót elrabolja a vihar

C

soszi felnézett az égre. Fekete
felhők gyülekeztek és vészjóslón
takarták el a napot.
– Ennek fele sem tréfa! – gondolta a
manó. Szednem kell a lábam, ha még a
vihar előtt haza akarok érni.
Ebben a pillanatban hirtelen feltámadt a szél és cibálni kezdte az ágakat,
a levelek riadtan menekültek. Csoszi
a sapkájához kapott, de már késő volt.
A manósapka magasba repült a széllel.
A manó szaladni kezdett utána, de a
szél őt is felkapta.
– Jaj nekem! Szélanyó tegyél le!
– kiáltotta Csoszi, de hangját elnyelte a vihar. Törékeny kis manóteste
pörgött-forgott a magasban, mint egy
ringlispil. Ekkor hirtelen robajjal
megdörrent az ég és óriás cseppekben
szakadni kezdett az eső. Egy Rózsabogár csapódott Csoszi testének és remegve-félve kapaszkodtak egymásba.

– Fogj erősen! – rimánkodott a bogár! – Épp egy fűszálon pihentem a
tónál, amikor felkapott a vihar.
– Ne félj Rózsa! Tárd szét a szárnyad
és próbálj kormányozni!
Csoszi erősen megfogta a bogár testét, Ő pedig széttárta fényes szárnyait.
Így hányódtak egy darabig a viharban. Rózsabogár minden erejét összeszedve próbálta szárnyával irányítani
az eszeveszett repülést. Süvítve repült
el mellettük egy faág, aztán még egy.
Apró rovarok próbáltak fedezéket találni, de csak tehetetlenül vergődtek a
szélben. Csoszi szeme megtelt porral,
alig látott.
Egy ázott Rozsdafarkú vetődött
melléjük és riadtan újságolta el, hogy
nem messze fákat csavart ki a szél.
A manó szívét aggodalom járta át,
rossz előérzete támadt. Egy odvas öreg
tölgyfa volt az otthona. Csoszi na-

gyon megbecsülte, lakájos kényelmet
és biztonságot nyújtott neki, Ő pedig
cserébe megtisztogatta törzsét a mohától és harkályokat hívott, ha túl sok
volt rajta a kártevő.
– Rózsabogár! Próbálj a sziklánál
jobbra fordulni az erdő felé! Ott az otthonom és haza kell jutnom!
Szerencséjükre a szél fordult egyet
és pont az erdő irányába sodorta őket.
Már éppen megközelítették az erdőt
és Csoszi meglátta az öreg fát, amikor megdörrent az ég és tűzkardként
csapott le egy villám egyenesen a
tölgyfába. A manó rémülten nézte,
ahogy a fa öreg törzse kettétörik és
óriási robajjal a földre zuhan.
Ebben a pillanatban egy széllökés
elszakította őt a bogártól és még magasabbra repítette.

Második fejezet, melyben Csoszi egy füvészkertbe érkezik

C

soszi zavartan ébredt ezen a reggelen. Sajgott minden porcikája,
érezte bőrén a hűvös hajnali Szellőt,
amely már szelíd volt, nem viharos.
A Nap lágy melegével ébredésre
biztatgatta. Lassan kinyitotta szemét.
Az előző éjszaka emléke rémálomként nyomta szelíd manó lelkét. Egy
rozmaringbokor alján feküdt. Felült
és szomorú szívvel búnak eresztette
kócos manófejét. A Rozmaring illedel-

mesen biccentett és átölelte fűszeres
illatával. – Ki vagy Te? – kérdezte.
– Csoszi vagyok, az éjszakai viharral érkeztem.
– Szomorúnak látszol.
– Elvesztettem az otthonom. Félek
soha nem juthatok már vissza arra a vidékre, ahol felnőttem, és még a sapkám
is odaveszett - sóhajtotta. Hol vagyok?
– Ez egy füvészkert. – válaszolta
Rozmaring.

Mese
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A manó körülnézett. – Milyen különös hely! – gondolta. Illatos növények vették körül, volt ott zsálya, kakukkfű, bazsalikom, de a többit nem
ismerte. A növények illedelmesen köszöntötték a fura jövevényt és sorra
bemutatkoztak.
– Még sosem voltam füvészkertben.
– Egy füvészkertben csupa olyan
növény van, ami ehető. Vannak köztünk gyógyító növények is. – Elgyötörtnek tűnsz! – mondta aggódva Zsálya. - Menta, segítenél?
Menta harmatcsepp limonádét készített, melybe a gondoskodó szeretet
cseppje is bekerült. Csoszi megkóstolta Menta italát és elámult a frisses-

ségén. – Nagyon köszönöm! – mondta.
Egy széncinke érkezett az itatóhoz és
kedvesen köszöntötte a manót.
Csoszi részletesen elmesélte az
előző éjszaka történetét. Cinke és a
növények együttérzőn hallgatták. –
Nincs többé hová mennem! – sóhajtotta végül Csoszi. – És még a sapkámat is elvesztettem – dörmögte az
orra alá.
– Hát akkor maradj nálunk! Bár ez is
egy szomorú hellyé vált mostanában.
– Veletek mi történt?
– Ülj a hátamra, megmutatom neked, és megérted majd Te is. Csoszi felült Cinke hátára és a magasba
emelkedtek.

Harmadik fejezet, melyben feltárul a titok

C

soszi átkarolta Cinke nyakát és
a magasból nézte a tájat. Most
látta csak, hogy a füvészkertek egy
kis udvart fognak közre, középen egy
kút volt. A füvészkert mellett egy kék
és egy barna házikó állt. Látott homokozót, hintákat, csúszdát és árnyat
adó fákat. Itt-ott széthagyott játékok
hevertek a fák alatt. Hat óriás fenyő
integetve köszöntötte Őt. Egy szép
nagy épület fogta körül az udvart.
Cinke leszállt az egyik ablak párkányára. Az ablakokat színes képek
díszítették. Csoszi bekukucskált. Egy
színes játékokkal teli szobát látott, kis
asztalokkal és székekkel.
A manó megállapította, hogy ez egy
gyönyörű hely, de volt benne valami
nagyon különös és nyomasztó.
– Ez egy óvoda? – kérdezte a Cinkétől.
Cinke szomorúan bólintott.
– És hol vannak a gyerekek?
– Eltűntek.
– Eltűntek? - álmélkodott Csoszi.
– Egy veszélyes, gonosz vírus sza-

badult el a világban és megbetegíti az
embereket. Ezért otthon kell maradnia
a gyerekeknek, nehogy bajuk essen.
A manó szörnyülködve nézett körül.
– Tennünk kell valamit! Mit ér egy
óvoda gyerekek nélkül?
– Szeretnél bent is körülnézni?
– Nagyon.
Az udvari ajtó nyitva volt, nyikorogva jajongott, ahogy megmozdította a
szél. Beléptek a folyosóra. A cserepes
virágok lekonyultak bánatukban. A faliújságon egy-egy üzenet árválkodott.
Csoszi fülelni kezdett, több irányból sóhajtozást hallott. Elindultak a
hangok irányába és megtalálták Pillangót, Katicát, Mackót, Cicát, végül rábukkantak Sünire és Nyuszira.
Mindannyian a gyerekeket siratták:
– Annyira hiányoznak! Mi tévők legyünk most?
A Manó vigasztalni próbálta őket,
támadt egy ötlete:
– Egyszer biztosan visszatérnek a
gyerekek! Mit szólnátok, ha addig
sem tétlenkednénk és még szebbé va-

gdh
Folytatás a következő lapszámban.

rázsolnánk az óvodát?
Az állatok felkapták a fejüket. – Milyen remek ötlet! – kiáltották.
– De hogy csináljuk?
– Irány mindenki a füvészkertbe!
Itt bizony akciótervre van szükség! –
kiáltotta lelkesen a manó, és érezte,
hogy talán új otthonra és új barátokra
találhat itt.
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Múltidéző

A hajnal varázsa
Ma már szinte mindenki zsebében
ott lapul az okos telefon, amelyek
egyikében – másikában egészen kiváló kamera van beépítve. Automatika, nagy fényerő, kevés fényben való
fényképezés lehetősége, az elkészített
fotó módosítása különböző szűrőkkel,
fekete-fehér képpé alakítása, stb. Bizonyos korlátok között remek fotókat
lehet készíteni velük. Használják is
sokan, megszámlálhatatlan kép készül
naponta, Facebookra, Instagramra feltöltve, vagy csak úgy, a telefon memóriájának.
Aki sokat használja a telefonja kameráját, óhatatlanul egy fejlődési folyamaton megy keresztül, egyre jobb
képeket készít, és nem csak technikai vonatkozásban. Egy jó képhez
sok minden szükséges: kompozíció,
megfelelő fények, színek, esetleg a
színek hiánya, hangulat stb. Fotós
szempontból a délidő környéke nem
igazán megfelelő. A magasan álló
Nap merőlegesen szórja sugarait, az
árnyékok rövidek, a színek tompák,

a kép lapos lesz, nincs térérzet. Az
igazi fotózásra való idő a hajnal és a
naplemente előtti időszak. Ha valaki
eljut ennek felismeréséig elmondhatja, hogy kezd tudatosan fotózni. Persze ahhoz, hogy napkeltére kint legyünk a kiszemelt helyszínen, korán
kell felkelni. Ez nem mindig megy

könnyen, de ha belevág az ember, és
szerencséje is van, nagy élményekben lehet része. Amikor egy markáns
hidegfront utáni kitisztult levegőben
felkel a Nap, hihetetlen színeket tud
produkálni a természet. A megnyúlt
árnyékok, ahogy a felszálló párában
a napsugarak áttörnek a fák lomb-

Az óvodában történt

jai közt, utánozhatatlan hangulatot
teremt. Vagy egy vékonyködös őszi
reggelen, amikor a felkelő Nap áttöri magát rajta, varázslatos a látvány.
Nem mindig jön össze, amit az ember remélt, sokszor elmarad a műsor,
de a korai kirándulás sem haszontalan dolog. A hajnalnak a természetben különleges varázsa van. Csend
és nyugalom, a növényeken harmatcseppek csillognak, a színek és fények percről-percre változnak. Talán
ilyenkor érzem magamat legközelebb
a természethez.
A napnyugta hasonló rugóra jár,
mégsem egészen ugyan az. Talán a
legszembetűnőbb különbség a levegő
párásságának hiánya. Szeles nap előtt
sokszor élénk sárgára, vörösre festi a
lemenő Nap a felhőket, páratlan tűzijátékot varázsolva az égre.
Egy sikeres napkelte fotózásom története: tavaly október második felében,
amikor a legszebb az ősz, elmentünk
pár napra a szlovéniai Bledi tóhoz. Szerettem volna a tó melletti hegytetőn
lévő kilátóból lefotózni a tavat napfelkelte előtt. Korán keltem, mert sötétben
kellett elindulnom az egy óráig tartó
felmenetelnek a keskeny, kanyargós
gyalogösvényen. Előző nap világosban terepszemlét tartottam, így tudtam
mire vállalkozok. Időben felértem, a
Nap még a hegyek mögött tanyázott,
éppen csak derengett, lámpavilágítás
mellett kellett felszerelnem a fényképezőgépet az állványra. A városban
égtek az utcai lámpák, s én elkezdtem
fotózni. Addig fényképeztem, ameddig
a hajnali fények domináltak. Egészen
más jellegű, hangulatú képek készültek, mint amit nappal fotóztam ugyanott. Az utazás legnagyobb élménye volt
ez a hajnal.
Nyilvánvaló, az ilyen fotózásnak
megvannak a technikai feltételei, telefonnal nem ugyan az lenne az eredmény, de ha fényképezőgép nélkül
mentem volna fel, az élmény akkor
is meg lett volna. Csak bíztatni tudok
mindenkit, próbálja meglátni a szépet
gyönyörű világunkban, fényképezőgéppel, vagy anélkül.
Mátrai Sándor
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Falfestmény került
elő az óvodában

Márciustól rendkívüli helyzet állt
elő ország-világ szerte.
Bár óvodánk egyetlen napra sem
zárt be, gyerekek nélkül maradtunk!
Az óvodai korosztály nem sorolható
be a digitális oktatás rendszerébe,
ennek ellenére óvónőink igyekeztek
a szülőket tapasztalatukkal, ötleteikkel és eszköztárukkal segíteni.
Ebben a megváltozott helyzetben is szerettünk volna minőségi
tartalmat a falak közé csempészni.
Az óvoda dolgozói az elmúlt hetekben – az önkormányzat javaslatára – előkészítették, megkezdték és
folyamatosan végzik a festési munkálatokat. Minden tőlünk telhetőt
megteszünk az óvoda épületének
szebbé tétele érdekében, hogy az

intézmény hivatalos újra nyitásakor
megújult, megszépült környezetben
várhassuk a gyerekeket! A felújítás
során meglepetések is értek bennünket. A Nyuszi csoportban az
évtizedes festékrétegek alól előkerült egy több mint 40 éves falfestmény. Örömteli izgalom volt feltárni korábbi kollégáink munkáját.
Bizonyára sokakban ébreszt kedves emlékeket az itt közölt néhány
fénykép.
Nehéz volt, hogy óvodásaink
olyan hirtelen tűntek el az életünkből, s ez az élmény ihlette a nekik
írt mesét, Csoszi manó kalandjait. A
meséhez ﬁgurák is készültek és a facebook csoporton keresztül jutattuk
el a varázslatos kalandokat a gyerekekhez. Szerettük volna fenntartani kötődésüket, ragaszkodásukat a
megszokott, szeretett óvodai tárgyaikhoz és az óvodai élethez.
A kis manó megható, vidám történetét szívesen adjuk közre – most és
a lap következő számaiban –, reméljük örömet szerzünk vele!
Kovács Károlyné
intézményvezető
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Búcsúzunk az ovisoktól
Ezekkel a képekkel búcsúzunk sok
szeretettel nagycsoportos ballagó óvodásainktól! Kívánunk sok sikert az iskolai évekhez!
Dimbes-dombos Óvoda
dolgozói

Az óvodában történt

Az óvodában történt

13

Sóskúti Híradó – 2020/4

Az iskoláról írták
CSALÁDI KÖR 2020
(Pelczné Szőnyi Katalin)

ONLINE SULI
(Rávai Ildikó)

Új napra ébredt a család
másképp, mint hajdanán.
A reggel sem ugyanaz már
Lassított felvétel tán?

Online suli, digitális
Ez a helyzet kriminális!
Ti otthon, én itt a gépnél.
Minden dokumentumot megnéztél?
Lemásoltad? Énekeltél?
Hóembert is építettél?
Beküldted vagy elsunnyogtad?
Kiszámoltad? De jófej vagy!
Itt van még egy matek példa,
hadd örüljön anya, apa!
Ha már kész a mosogatás,
kezdődhet az osztogatás
Hogy milyen? Hát írásbeli!
Már a hócipő is teli!
Így telnek a napok sorra
virtuális osztályunkba’
Hősök vagytok kedves ások
Köszönjük a kitartástok!

Az óra nyolc körül jár
Sehol egy gyermek
Mi van már?
Ki az ágyból lustaság
A suli online vár.
Reggeli majd fogmosás
Öltözés és tanulás
Ez a sorrend, nem vitás
Napirend is így diktál.
Anya neten várja
Mi a feladat mára?
Meg is kapja hamarosan
Kinyomtatja azon nyomban.
Apa iszkol is az emeletre
Nyugalomba, csendbe, rendbe
Home oﬃce volt minden vágya
Lehet, hogy már bánja?
Ebéd is kéne mára
El is készül két órára.
Délutánra egy kis játék
Pihenésnek jóajándék.
A mozgást se feledd
Indulj hát és fuss egyet.
Betegséget elkerülöd
Ha egészséged megőrzöd.
Így telnek a mindennapok
Kis pajtások, hiányoztok
Hamarosan találkozunk
és újra együtt tanulunk.

A NYUSZI CSOPORT
BALLAGÓI

AZ OTTHONI TANÓRA
(Bartis Noel családja)
Reggel mikor kinyitom a szemem,
egyből a tanuláson jár az eszem.
Anyukám én és a tanár
a csapatjátékban király.
Jönnek a feladatok nem is kevés,
de ettől szép ez az egész.
Neki is esek a napnak,
kitudja hogy milyen jegyet adnak.
Szabadidőm van elég,
de a lecke még ettől nehéz.
Adott egy kép füzet toll vagy ceruza,
lássak neki vár a tanóra.
Míg küzdök a számokkal és betűkkel,
addig anyukám főzi nekem az ebédet.
Haladok gyorsan és egyedül,
belőlem lesz a szuper zseni gyerekük.
Jöhet ige vagy többesszám,
rajtam nem fog ki a tanulás.
Befejezem leckém, utolsó pár sorát,
mert véget ért mára az online tanulás.
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Sóskúton történt

Séta az emlékek kertjében
Kertben sétálva mindenki más növényt
néz meg, így lehet, hogy emlékekeink
mások, mint amit én felidézek.
Elsőként Simó doktor úrról írnék.
1960-as években ismertem meg munkáját. Templomban a kismisén a lányok
a baloldalon lévő padsorok előtt állva
vettek részt az istentiszteleten. Volt,
hogy elájultam. Elvittek Simó doktorhoz, a lakóházába, vasárnap a reggeli
órákban. Megvizsgált és a diagnózisát elmondta a felnőtteknek. Tehát, ha
szükség volt rá, bármikor ellátott bárkit. Gyerekkoromban, fájós fogamat is
kihúzta. Rendelője az Ady Endre utcában volt, hiszen akkor még a mai orvosi
rendelő nem létezett. A Fő utcában lévő
házukból beteg, sérült lábával gyalogosan járt be rendelőjébe. Útközben
benézett a Vendi kocsmába, és ha ott
meglátott egy táppénzen lévő dolgozót,
behívta a rendelőbe, és máris kiírta.

Édesanyám halála előtt engem küldtek Simó doktorért. Temető utcába
való eljutásához kocsit kellett hívatni,
hiszen nem tudott hosszú távon gyalogolni. Édesanyám, súlyos betegsége
miatt az Ő gondoskodása ellenére, jelenlétében halt meg.
Ehhez a rendelőhöz kötődnek dr.
Benkő Imréhez fűződő emlékeim.
Felnőttkoromban kezelte különböző
betegségeimet. Fiam totyogós korában, kaktuszok közé esett. Hosszú ujjú
kis ingben volt. Kézfején lévő tüskéket
én szedtem ki. Majd este, fürösztés
előtt vettem észre a karjába, oldalába
befúródott, méretes tüskéket. Ezeket,
Benkő doktor késő este szedegette ki,
üvöltő ﬁamból. dr. Simónak egy aszszisztense, a felesége volt, Simó Sári
néni. Benkő doktornak több segítője
volt, de főként a felesége, Évike.
Végül emlékeim kötnek még Ká-

tai Péter állatorvoshoz is. Anno a
veszettség elleni oltásokat Ő adta be
a kutyáknak. A régi tűzoltó szertár
volt a „rendelő”. Régen, majd minden
háznál, láncon tartott ebek voltak,
különböző fajtájúak, tulajdonságúak.
Nyakörv, póráz nem igen volt használatos a régi időkben.
Gazdáik bőr derékszíjukat, melyet
megfelelő helyen átlukasztva, egyéb
dolgot nyakukra kötve, pórázt helyettesítő madzagokat, köteleket ráerősítve vitték őket oltatni. Emlékeimben
ma is mulatok azon a látványon, ahogy
vitték gazdáik az ugatós, harapós, félős kutyáikat Fő utca felé. A rendelő
előtt várakozva, betartották a védőtávolságot. Kiskapun mentünk be, szertár nyitott ajtajánál oltott Kátai doktor,
majd a nagykapunál vitték, vittük ki
beoltott ebeinket.
Farkas Magdi

A sóskúti családsegítő tájékoztatása
A sóskúti családsegítő tájékoztatása a veszélyhelyzet idején történő ügyfélfogadásról és ügyintézési lehetőségekről:
Az elhúzódó egészségügyi veszélyhelyzet, és a meghosszabbított kijárási korlátozásra való tekintettel, 2020.
április 21.-től minden kedden és szerdán 08.00 órától
16.00 óráig ügyeletet tartunk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodájában, a 2038 Sóskút, Szabadság tér 1. szám alatt (Községháza udvara). Halaszthatatlan ügyintézésekhez nyújtunk segítséget kizárólag előre
egyeztetett időpontban.
Soron kívüli ügyintézés vagy családlátogatás továbbra
is csak krízis esetén, vagy hatósági felkérésre történik.
Időpont egyeztetés a 06-20/569-93-06, a 06-20/808-5117 telefonszámokon, vagy a gyejososkut@eselytarsulas.
hu email címen lehetséges.
Erre azért van szükség, hogy várakozás nélkül tudjunk
segíteni a hozzánk fordulóknak, és el lehessen kerülni,
hogy adott esetben több ügyfél is feltorlódjon. Az irodá-

ban az családsegítőn kívül, egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, ezért kérjük, hogy lehetőleg egyedül keressék
fel a családsegítőt.
Kérjük továbbá, hogy ügyintézés esetén viseljenek
maszkot a saját, és a családsegítő egészségének védelme
érdekében. Az ügyfeleknek maszkot biztosítani nem tudunk!
Ha rászoruló személyről tudnak a környezetükben,
családon belüli erőszak áldozatává válnak vagy tudnak
ilyen esetről, veszélyhelyzetben lévő vagy elhanyagolt
gyermekről van információjuk, akkor azt a fent megadott elérhetőségeken jelezhetik a családsegítő felé. Az
ilyen jelzéseket minden esetben zártan kezeljük, a jelző
személyéről senkinek nem adunk ki semmilyen információt.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Érczi Zsolt
családsegítő
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Kedves Sóskúti lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy megnyitottuk
zöldség és gyümölcs üzletünket
Sóskúton a Fő utca 34 szám alatt (a pékség mellett).
Naponta frissülő cca. 160 féle zöldséggel
és gyümölcsökkel várjuk kedves vásárlóinkat.
Egyedi igényeket kiszolgálunk és előrendelést is
fel tudunk venni.
Sóskút területén 5.000 Ft rendelés felett ingyenes
a házhozszállítás. Tárnok-Pusztazámor-BiatorbágyÉrd-Budaörsre a kiszállítás 5.000 Ft rendelés felett
+400 Ft.

Elérhetőségeink: www.mmzoldseg.hu | információ: 06-70 671 0194
Jelen hirdetés felmutatásával egyszeri 10% -os nyitási kedvezmény felhasználására válik jogosulttá.
Várjuk Önöket szeretettel!

A Mapei Kft. bővíti csapatát!
Raktárost keresünk sóskúti munkavégzéssel!
Feltételek
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési, komissiózásban szerzett gyakorlat
• jó fizikai erőnlét
Előny
• precizitás, pontosság
• sóskúti vagy Sóskút környéki lakhely

Automata-gépsor kezelőt három műszakos
munkarendben, sóskúti munkavégzéssel!
Feltételek
• gépészeti vagy karbantartói ismeretek
Előny
• targoncavezetői jogosítvány
• gyártósor kezelői gyakorlat
• alapfokú számítógépes ismeret

Bérezés: alapbér+Cafeteria+jutalékok
Önéletrajzokat az allas@mapei.hu e-mail címre várjuk!

15
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