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Sóskúton történt

Kenyérszentelés a Templomkertben
Az idei augusztus 20-ai ünnepségünket a Kertbarátok szervezésében ismét
a Sóskút Római Katolikus Templom
kertjében tartottuk meg. A megemlékezéssel párhuzamosan kisebb terménykiállítást szerveztünk, és az
ott elmondott beszédek, felolvasott
versek méltó módon emlékeztek meg
államalapítónkról. Az ünnepségen
közreműködött a Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar. Az ünnepi kenyeret felszentelte Sisa István Lénárd plébános
és König Ferenc polgármester.
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Értesítés

Anyakönyvi hírek

A sóskúti temetőket üzemeltető IHAROS Kft. felhívja a temető látogatók ﬁgyelmét, hogy a sóskúti temetőkben 1995ben, vagy azelőtt megváltott sírhelyek érvényességi ideje
lejárt.
Kérjük a lejárt sírhelyek felett rendelkezési joggal bírókat, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban Szimandlné Szolnoki Gabriellánál az újra megváltás, vagy az
esetleges lemondás miatt.
Aki a sírhelyet nem kívánja újra megváltani, a sírhely feletti rendelkezési jogáról írásban kéretik lemondani.
A megváltatlan sírhelyeket a temető üzemeltetője a hatályos jogszabályok alapján jogosult felszámolni.

Házasságkötések:
Bogos Norbert – Kovács Cintia
Murai Dániel – Dobos Renáta
Török Antal – Grózer Virág
dr. Erdei Árpád Lajos – dr. Király Eszter

Elhunytak:
Ujházi Tamás (1952)
Springó Imréné szül.: Zrubec Irén (1942)

Szarka Miklós

Bemutatkozik az új plébános
Tisztelt Sóskútiak!
Sisa István Lénárd vagyok, az új sóskúti plébános. Spányi Antal
Megyéspüspök Atyám
2020.augusztus.01-től
helyezett ide, hogy legyek nemcsak a sóskúti, hanem a tárnoki,
tárnokligeti és pusztazámori plébániáknak a
plébánosa. Vallásos családból származom, Szár településről és
két nővérem van. 1992.06.26-án születtem Budapesten, Tatabányán érettségiztem, utána egy 2 éves vendéglátó OKJ-s tanfolyamon vettem részt,
utána jelentkeztem papnövendéknek.
2013-ban kezdtem el a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Ka-

XVIII. évfolyam 7. szám
2020. szeptember

rán a teológiai tanulmányaimat. Elmúlt egy évben ugyan ezen a karon
Hittanár és nevelőtanár
szakot végeztem el.
Hatalmas öröm van
bennem, hogy püspök
atyám
idehelyezett.
Nincsenek nagy terveim, egyszerűen szeretni
akarom az embereket,
ami az elsődleges feladatunk, úgy gondolom, papoknak. Ez
a feladat viszont csak úgy teljesíthető,
hogy a kitartó, mély és intim imádság
mellett, felebarátaimban meglátom
azt a személyt, akiért pap lettem, Jézus Krisztust. Miért? Mert egy Isten
van, és ez az Isten teremtett minden
embert, ezzel a tudattal kell szolgál-

ni a Mennyei Atyát, embertársainkon
keresztül. Emellett nem kívánok megfelelni az embereknek, egyedül csak
az Istennek, hiszen ő fog földi életem
végén megítélni, hogy mégis hogyan
viseltettem az ő teremtett gyermekeivel, jelenesetben a 4 településen élő
embertársaimmal szemben.
Fontos az ember, üdvösségének
elérésében kell, hogy segítse a pap,
de a boldogságot egyedül Istennel
folytatott szoros kapcsolatban lehet elérni, úgyhogy Isten akaratát
megismerve a helyemen vagyok. Én
a helyemen vagyok! Kérem Testvéreim és honﬁtársaim imáit, hogy
alkalmas lelkipásztor lehessek. Köszönöm szépen!
Baráti üdvözlettel:
Sisa I. Lénárd atya
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Megkérdeztük

Töretlen fejlődés
Beszélgetés König Ferenc polgármesterrel

Aki Sóskút határában jár, vagy az
autópálya felől közelíti meg a települést, magasba nyúló darukat,
munkagépeket, állandó építkezést, növekvő teherautó forgalmat
lát. Mindez, egy állandó fejlődésre
utal.
– A választások előtt a képviselőjelöltek azt ígérték, ha nyernek, beindulnak a fejlesztések – kezdte a beszélgetést König Ferenc polgármester.
– Sóskút esetében, ez kicsit másként
volt. Fejlesztések már az előző ciklusokban is voltak, tehát én azt látom, a
képviselőtestület döntései alapján, ez
a munka nálunk mindig folyamatos
volt. Való igaz, a korábbi ipari létesítmények mellé megkezdődött néhány
új épület építése. Azt látni, építenek
vezérigazgatóságokat, irodaházakat,
csarnokokat, amelyeknek munkálatai
nagyon látványosak.
Mi nem választási ciklushoz kötjük
egy-egy ipari létesítmény megnyitását, hanem a folyamatos munka következtében újabb, és újabb létesítmények épülnek.
A település élete nem állhat meg,
sőt az életminőség javítása érdekében
gondolni kell a faluban is a fejlesztésekre. Nemcsak a falu belterületét tekintjük fontosnak, hanem tervezzük a
külterületek úthálózatának javítását,
építését is.
– Most az ipari és gazdasági fejlődésről beszélünk, de nem kerülhetjük
meg a pandémia kérdését sem.
– Speciális helyzetben vagyunk. A
vírus elleni védekezés folyamatos,
amely leköti erőink nagy részét. Szinte állandó készültségben vagyunk. A
napokban is különböző védőeszközöket, fertőtlenítőket vettünk, újabb
kéréseket teljesítettünk. Az állam
különböző listákat és útmutatásokat

küldött mind az iskolák, mind az óvodák számára. Ebből minket valójában
az óvoda érintene, de ide járnak a település gyerekei, ezért az iskolánál is
meg kell tenni a szükséges lépéseket.
Nem véletlen, hogy napi kapcsolatban
vagyunk az igazgatónővel. Igen, értjük az állami útmutatást, de mindenki
arra vár, hogy az önkormányzat oldja
meg a KLIK helyett. Nemrég például
kihelyeztünk automata kézfertőtlenítőket. Ezt kérték az óvoda, az iskola,
az orvosi rendelő, az önkormányzat
dolgozói. Ezeket meg kellett rendelni,
meg kellett vásárolni, majd felszerelni. Az eszközök nemrég érkeztek meg.
Az orvosokkal beszélve egy másik
eszközt is beszereztünk, az ózongenerátor nevű gépet, amely teljesen csírátlanít és mindent lefertőtlenít. Igaz,
hogy az ózonnal dúsított levegőjű helyiségbe, használat közben, veszélyes
bemenni, ezért bizonyos időt várni
kell. Ennek a gépnek a kezelése nem
bonyolult, majdnem úgy működik,
mint egy háztartási mikrosütő. Az
időpont beállításának lejártát követő
egy óra múlva, minden további nél-

kül be lehet menni a terembe. Egy óra
után teljesen steril levegőjű lesz az a
helyiség, ahová bemehetnek az iskolások, az óvodások. A jövő héten már
megérkeznek ezek a gépek.
Előírták, hogy a gyerekek a közösségbe, maszkba menjenek. Úgy döntöttünk, hogy az iskolának átadunk
maszkokat, hogy azok a gyerekek is
be tudjanak menni, akik otthon felejtették. Folytatjuk az idősekre való
odaﬁgyelést is, amelyet a vírus első
szakaszában már megkezdtünk, tehát
maszkokkal fogjuk ellátni a településen élő 65 év felettieket, így jobban
védjük őket.
Az óvodának, az egészségháznak és
az önkormányzatnak is olyan digitális
hőmérőket szereztünk be, amellyel az
ajtóban már a testhőmérsékletet tudunk
mérni, nehogy lázas, beteg, fertőzést
hordjon be. Mivel a Kormány döntött,
hogy október 1-től kötelező az iskolában
is a hőmérséklet mérés, várjuk, hogy
hány darabot ad az állam és ha pótolni
kell, akkor azt mi megtesszük. Ezeket a
kiosztott és kiosztásra kerülő készülékeket az önkormányzat vásárolta.
– Nem mehetünk el egy olyan beruházás mellett, amely a hazai sajtóban
nagyobb figyelmet kapott. A híradások szerint itt Sóskúton megindult egy
beruházás, amelyre az állam nagyon
odafigyel.
– A Dél-koreai Donghwa cégcsoport
beruházását az állam valóban kiemelt
beruházásként kezeli, de van más hasonló nagyságrendű beruházás is Sóskúton, amely nem kiemelt kormányberuházás ugyan, hanem csak olyan
vállalkozások, amelynek tulajdonosai
megfelelőnek találták a helyszínt, ezért
kezdték meg itt az építkezést, vagy már
korábban is itt voltak, jól érzik magukat, ezért tovább fejlesztenek.
A koreai beruházást illetően olvashatjuk, hallhatjuk, hogy az említett

Megkérdeztük

Dél-koreai cég beruházása itt indul
Sóskúton, ugyanakkor azt is tudni
kell, hogy hasonló nagyságrendű,
vagy nagyobb gyárból, ami most ide
épül, már huszonhárom van Magyarországon.
A növekedést nézve, óriási fejlődést ért el Magyarország. Néhányan
felvetették, nem jár-e környezetszenynyezéssel ezeknek a cégeknek a működése. Látni kell, az ilyen típusú üzemeknek szigorú Uniós előírásoknak
kell megfelelni. Magyarország környezetvédelmi törvénye sok esetben
azt meghaladja, sőt a visszajelzések
alapján, sokkal erősebb, keményebb,
ellenőrzések vannak, mint más országokban.
– Milyen további fejlesztések zajlanak a településen?
– Reméljük; a vírus nem fogja számításainkat áthúzni. A képviselőtestülettel egyeztetve megbeszéltük,
hogy a településen is rendet rakunk.
Elmaradásaink vannak. Elkezdtük a
Hegy utcai támfal építését, és az ottani aszfaltozást, a templom és kör-
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nyékének rendbehozatalát. A zenekar
próbatermének és székhelyének építkezési helyszínére már jogerős építési
engedélyünk van, a pályázatíró elkészítette a pályázatot, várjuk a vállalkozói árajánlatot. Ahogy lezajlik a hivatalos folyamat, úgy gondoljuk jövő
tavaszra – nyárra, már készen lesz az
épület.
Az önkormányzat épületével szembeni Fő utcai sarokingatlant megvásároltuk, ez már az önkormányzat tulajdona. A Kossuth utcában is
megvásároltunk egy épületet, így
az az ingatlan is az önkormányzaté
lett teljes egészében. Tervünk az volt,
hogy egy rendőrségi szolgálati lakást
alakítunk ki, azonban olyan rossz állapotban van az épület, hogy azt le kell
bontani. Pályázatunk eredetileg egy
régi lakás felújítására szólt, azonban a
család kiköltözése után derült ki, hogy
a ház annyira életveszélyes, hogy azt
le kell bontani. A tűzfal beomlott, a
Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
majd az Érdi Hivatásos Tűzoltók a
helyszínt szalaggal körbezárták.
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– Közmeghallgatás volt az elmúlt
napokban. Erről néhány gondolatot
hallhatunk?
A Donghwa koreai cég beruházásának kapcsán az engedélyezési eljárás szerint kötelező közmeghallgatást
tartottunk ahová Sóskútról, Tárnokról
érkeztek a résztvevők, érdeklődők.
A közmeghallgatáson nagyobb számban tárnoki lakosok voltak jelen, az
üzem működéséről, a tárolt veszélyes
anyagokról és az esetleg környezetszennyezésről szóltak a hatóságokhoz
és a beruházó szakértői felé feltett
kérdések. A hatóságok és a szakértők
a kérdésekre igyekeztek választ adni,
és elmondták, hogy az üzem veszélyességi besorolására a tárolt anyagok
mennyisége miatt van szükség. Önmagukban az ott használatos anyagok
nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a környezetre. A hatóságok
pedig az engedélyt csak akkor adják
meg, ha a cég minden feltételnek, előírásnak eleget tud majd tenni.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Dél-Koreai beruházás Sóskúton

Mintegy 11 milliárd forintból létesít
üzemet Sóskúton a Donghwa Electrolyte Hungary Kft., amellyel első
lépésben 90 új munkahelyet teremt –
mondta Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter szeptember 3-án
Budapesten, a beruházást bejelentő
sajtótájékoztatón.
A tárcavezető elmondta, hogy a
Samsung SDI, az SK Innovation és
más nagy koreai akkumulátorgyártók
magyarországi beruházásai olyan beszállítói igényt teremtettek, amely a
Dongwha magyarországi beruházását

is kellőképpen indokolttá tette. Nagy
verseny volt a beruházásért, tekintettel arra, hogy a Donghwa-csoportnak
négy kontinensen vannak gyárai.
Ezúttal a vállalat azonban úgy döntött, hogy Európába hoz egy gyárat, így a csoport első európai gyára
Magyarországon, Sóskúton jön létre mintegy 13 ezer négyzetméternyi
termelő területtel, ahol részben az
akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyártják majd, részben pedig
az akkumulátorgyártás során előálló
oldószereket, vegyi anyagokat újrahasznosítják – tette hozzá.
Szijjártó Péter kiemelte: öt évvel ezelőtt Magyarország a 26. helyen állt a
világon abban a rangsorban, amelyet
az elektromobilitáshoz kapcsolódó,
alapvetően akkumulátort exportáló
országokról készítettek, ám jelenleg
már a tizedik.
Az elmúlt 4,5 évben, 2016 elejétől
mostanáig, összesen 23 akkumulátor-gyártáshoz kapcsolódó beruházás
érkezett Magyarországra. Ezek 1300
milliárd forintnyi beruházási értéket
képviselnek és 6300 új munkahelyet
teremtettek – mondta.
Kitért arra is, hogy Magyarország
együttműködése Koreával mindenfaj-

ta problémától mentes, a kereskedelmi
forgalom az év első hat hónapjában a
világjárvány ellenére további 16 százalékkal nőtt, a magyar export 26 százalékkal emelkedett, a kereskedelmi
forgalom már június végére megközelítette a 2 milliárd dollárt.
Lee Si Jun, a Donghwa Enterprise elnöke videóüzenetben elmondta, hogy a Donghwa Sóskúton plyan
elektrolit és NMP ﬁnomító üzemet
épít, ahol Magyarországon elsőként
kezdi meg az NMP-ﬁnomítási (n-metil-2-pirrolidon - más néven NMP) tevékenységet, amely a másodlagos ak-

kumulátor gyártása közben keletkező
NMP-t fogja újrahasznosítani. Ez az
erőforrások felhasználását csökkenti,
környezetet kímél és az alapanyagárak
csökkenéséhez vezet majd.
Aradszki András országgyűlési
képviselő (KDNP) – a tájékoztatón
részt vevő König Ferenc polgármester
jelenlétében – elmondta, hogy az általa
képviselt Pest megye 1. számú választókerület örömmel fogadja azokat a
beruházásokat, amelyek hozzá tudnak
járulni a magyar gazdaság fejlesztéséhez, az ott dolgozó emberek jólétéhez
és a települések fejlődéséhez.
(P. S.)
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Közmeghallgatás
Tájékoztató a Donghwa beruházás biztonsági jelentésével
kapcsolatban megtartott véleményezési eljárásról és közmeghallgatásról.
A Donghwa Electrolyte Hungary Kft.
beruházásának megvalósítása során az
első engedélyek egyike, amit meg kellett kérjen, a gyártóüzem biztonsági
jelentésének jóváhagyása. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011.évi CXXVIII. törvény, valamint
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011.(X.20.) Korm. rendelet
alapján az üzemeltetőnek készítenie
kellett egy kivonatos, nyilvános biztonsági jelentést. A jelentést 15 napra
közzé is kellett tenni azért, hogy ahhoz bárki hozzászólhasson, azzal kapcsolatban kérdést tehessen fel.
A közzététel megtörtént. A biztonsági jelentés augusztus 24-én felkerült
az önkormányzat hivatalos honlapjára
és erről a honlapon és a hirdetőtáblákon tájékoztattuk az érdeklődőket.
A kérdéseket, észrevételeket szeptember 8-ig lehetett benyújtani az önkormányzat hivatalához, vagy közvetlenül a katasztrófavédelmi hatósághoz.
Több sóskúti és tárnoki személy élt
is ezzel a lehetőséggel. A kérdéseket,

észrevételeket haladéktalanul továbbítanunk kellett az engedélyező hatóság,
valamint az üzemeltető képviselője
részére. A biztonsági jelentéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása, a
vélemények értékelése ugyanis nem
helyi feladat. Azt első sorban az üzemeltetőnek kell megválaszolnia, másodsorban az eljáró hatóságnak kell
értékelnie.
A véleményezés lezárásaként a polgármester feladata volt egy közmeghallgatás összehívása, melyre szeptember 9-én került sor a Községházán.
Ez a közmeghallgatás egy szakmai
közmeghallgatás volt. Az üzemeltető
által elkészíttetett biztonsági jelentésről szólt. Nem arról, hogy az üzem legyen, vagy ne legyen. Ezt a Kormány
már eldöntötte jogszabályban, kor-

mányrendeletben. Ha a beruházó teljesíti a magyar jogszabályi előírásokat
és ezek alapján megkapja a szükséges
engedélyeket, akkor a tervezett üzem
meg fog valósulni.
Ezen a szakmai közmeghallgatáson
a biztonsági jelentéssel kapcsolatban
előzetesen megküldött, valamint a
helyszínen felmerülő kérdésekre igyekezett választ adni az üzemeltető képviselője, a kötelezően meghívott hatóságok megjelent képviselői. A Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az üzemeltető által benyújtott
(a nyilvános jelentésnél részletesebb)
dokumentáció, az eljárás és a véleményezési szakasz során felmerült kérdések, észrevételek és az azokra adott
válaszok a közmeghallgatáson, elhangzottak ﬁgyelembe vételével zárta
le az eljárását.
A hatóság a hirdetményben jelzett
napon, szeptember 14-én kiadott határozatában elfogadta a biztonsági jelentést és iparbiztonsági szempontból
hozzájárult az építési engedély kiadásához.
A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv megtekinthető az önkormányzat honlapján a helyi hírek között.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Önkormányzati határozatok
47/2020. (VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrse 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
48/2020. (VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sóskúti Polgárőr
Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
49/2020. (VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő épület
(2038 Sóskút, Rendelő köz 1.) fűtési rendszerének műszaki felülvizsgálatát megrendeli,
felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. A felülvizsgálat
eredményének függvényében dönt, a fűtési
rendszer lehetséges korszerűsítéséről.
50/2020. (VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése alapján, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012 (III.7.) Kormányrendelet 13.
§ rendelkezéseit ﬁgyelembe véve 2020. augusztus 17-19-ig 3 munkanapra (hétfő, kedd,
szerda) igazgatási szünetet rendel el.
51/2020. (VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 5000-nél
kevesebb lakosú települések részére szociális
célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására
kiírt pályázatra a maximálisan lehetséges 154
m3 keménylombos tűzifa vásárlására.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt, 154.000 Ft + ÁFA összeget,
valamint a tűzifával kapcsolatban felmerülő
szállítási költséget a 2020. évi költségvetése
terhére, saját, szabadon felhasználható bevételeiből biztosítja.

Vállalja, hogy a szociális rászorultság és a
2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő
10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy:
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára,
vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család előnyt
élvezzen, és
c) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
biztosítására kerüljön sor.
Vállalja továbbá, hogy a szociális tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint
sikeres pályázat esetén a vásárláshoz szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
52/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszélj Velem Alapítvány részére a 2019/2020 nevelési évre összesen
720.000 Ft támogatást biztosít. Az alapítvány
a támogatás terhére biztosította (biztosítja) az
általa fenntartott Beszélj Velem Alapítványi
Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben és/vagy Kipp-Kopp
Óvodában egy fő sajátos nevelési igényű sóskúti lakos gyermek óvodai ellátását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg az alapítvánnyal
a szükséges megállapodást és gondoskodjon
a nevelési évre meghatározott támogatás
egy összegben történő kiﬁzetéséről.
Határidő: 2020. augusztus 15.
Felelős: polgármester, jegyző
53/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
A sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kész részt venni az Ipari parkban

lévő 3508/8 hrsz. alatti út burkolását célzó
beruházásban. Erre a célja – támogatásként
– a költségvetés felhalmozási tartaléka terhére 4.055.310 Ft felhasználását engedélyezi. Felhatalmazza a polgármester az együttműködési megállapodás meg kötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
54/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni
fogja a tulajdonában lévő zártkerti 1477,
1600, 1899/1, 2515 hrsz. alatti, valamint a
belterületi 761 hrsz. alatti telkeket. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az ingatlanok
eladásából befolyó bevételeket ingatlanok
vásárlására kell felhasználni. Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítés első lépéseként értékeltesse fel az ingatlanokat.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
55/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kornétás
Kiadó árajánlatát elfogadja és az önkormányzatiság eddigi 30 évét bemutató jubileumi kiadvány elkészítését rendeli meg, az
árajánlatban szereplő 388.000 Ft+Áfa értékben, 1500 példányban az önkormányzat
2020. évi költségvetésének tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
56/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VE-DE-KŐ Kft. árajánlatát
a Fő utca 27. számú ingatlan és a Polgárok
háza közötti árok felújítására, és megrendeli
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
terhére, bruttó 2.567.826 Ft vállalkozói díj ellenében. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
57/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VE-DE-KŐ Kft.
árajánlatát és megrendeli az általános iskola
ingatlanán (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) szer-

Önkormányzati hírek

tár alapozási munkáinak kivitelezését bruttó 2.205.166 Ft vállalkozói díj ellenében, az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének
terhére. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.

Kedves Testvérek!
Külön köszönöm azoknak, akik jó
testvérként szívélyesen befogadtak és
őszinteségükkel, közvetlenségükkel,
bizalmukkal, barátságukkal megajándékoztak. Mindig nagy öröm volt
számomra, ha valaki együtt készült
velem a szentmisére vagy egy ünnepre és egy szép verset ajánlott a ﬁgyelmembe. A jó Isten áldása, kegyelme
kísérje további életeteket, ezzel a szép
verssel búcsúzom:

58/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az építési felújítási munkálatok
sorrendjét a következők szerint határozza
meg: 1. Öreghegyi utak a Fő utcai árokfelújítással párhuzamosan 2. Iskolai szertár alap
3. Járdafelújítás Szent István király utca.
59/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet felhatalmazása alapján úgy dönt,
hogy sóskút Öreghegyre 12 tonnás korlátozást
vezet be és korlátozó táblákat helyez ki a Bástya dűlő, a Széles utca, a Szent Orbán utca, a
Petőﬁ Sándor utca felső részének torkolatainál.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
60/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola melletti parkoló, az
óvodai parkoló és a kosárlabda pálya megvilágításának megoldását támogatja 2020ban, vezeték nélküli, napelemes rendszer
kiépítésével. Az előzetes felmérések szerint ehhez 12 db oszlop és azokon 14 db
lámpatest elhelyezése szükséges. Felkéri a
polgármestert és Váradi Gábort a Településfejlesztési Bizottság tagját, hogy ennek
kiépítésére kérjenek konkrét árajánlatot.
Határidő: szükség szerint
Felelős. polgármester
61/2020.(VIII.11.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ingatlanvásárlásra elkülönített előirányzata terhére
megvásárolja Egervári Istvánné 1/1 tulajdonát képező Sóskút, Fő u. 1. szám, 242. hrsz-ú
ingatlant 19.000.000 Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés megkötésére.
König Ferenc
Polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző
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ADY ENDRE:
JÓSÁG SÍRÓ VÁGYA
Az augusztusi áthelyezésemkor
sokan nyaraltak még, a nyári szabadságukat töltötték, így nem jutott
alkalmam arra, hogy mindenkitől
elbúcsúzzak. Szeretnék ezúttal köszönetet mondani mindazoknak, akik
imádságukkal, kétkezi munkájukkal,
és anyagilag nagylelkűen támogatták
a plébánosi szolgálatom alatt a katolikus egyházat. Jó szívvel gondolok
vissza a szép szentmisékre, közös
zarándoklatainkra, a hittantábor
örömteli perceire, a 24 órás szentségimádásokra, a búcsúkra, a szép úrnapi, húsvéti körmenetekre. Nagyon
köszönöm az önkormányzatok készséges együttműködését, támogatását,
segítségét. Meghitt élmény mindenkor visszaemlékezni a sóskúti fúvós
zenekar kedves templomi szerepléseire. Szüntelen szemem előtt tartottam azt a gondolatot, hogy értetek
akarok lenni pap, és veletek testvér.

Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Buzgóságban sohsem lohadni,
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni:
Milyen jó volna mindig adni.
Még az álmokat se hazudni,
Mégis víg hitet adni másnak,
Kisérő sírást a sirásnak:
Milyen jó volna áldni tudni.
Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Imádságos szeretettel gondolok rátok:
József atya
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Andreettiben történt

Rendhagyó évnyitó az Andreettiben

H
Az idei tanévnyitón Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető tartotta
rendhagyó megnyitóját. Szeretettel
köszöntötte a szülőket, a kollégáit és
az elsős, ANDREETTIS diákokak,
mivel csak nekik szólt most a köszöntés, és a 3. évfolyam műsora. Az iskola
többi tanulója iskolarádión át hallgatta
meg az évindító köszöntőt a szigorú
járványügyi protokoll miatt.
„Egy régi mondás szerint:
Minden út, a leghosszabb is, az első
lépés megtételével kezdődik, de mind-

egyiket meg kell tenni ahhoz, hogy
célhoz érjünk. Hát tegyük meg mi is
az első lépést - kezdte megnyitó beszédét az igazgatónő.
Vannak az életünkben pillanatok,
amelyek éles határvonalként vágják
ketté napjainkat, vagy akár az évet is. A
tanévnyitó napja, bizonyára ilyen, főleg,
ha ilyen rendkívüli módon kezdődik.
Az életünk 2020. március 16-ától
megváltozott. A szabadság fogal-

mát már másképpen értelmezzük. Új
fogalmak kerültek be a szókincsünkbe
és a mindennapi használatuk igen
magas számot öltött. Ilyen a veszélyhelyzet, a Covid, a karantén, az elkülönítés, járványkórház, online tanítás,
digitális platformok, protokoll, és sorolhatnám.
Sokáig nélkülözni kellett a gyerekek
és egymás társaságát, amit mindenki
nagyon nehezen viselt a pedagógusok

Andreettiben történt
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körében. Most boldog vagyok, hogy
itt vagyunk és egészségesen kezdjük a
sok-sok szabállyal telített tanévünket!
Nem lesz könnyű, de tudom, hogy
nagy fegyelemmel és egymásra ﬁgyeléssel minden problémát megoldunk.
Mától mindennap naponta leszünk
együtt, és a sok szabályt, amit lefektettünk be is kell tartanunk!
Kedves Gyerekek!
Ez az iskolakezdés évszaka. Idén a
SZABÁLYKÖVETŐ, EGYMÁSRA
NAGYON FIGYELŐ közös munka
fontosságát szeretném hangsúlyozni.
Ti meg akartok tanulni valamit, nekünk meg az a feladatunk, hogy ebben
segítsünk nektek. Online vagy kontakban, a lényeg hogy haladjunk a feladatainkkal. A tanítóink, tanáraink feladata, hogy megtanulhatóvá tegyék a
tudást! Ennek gyürkőzünk neki a mai

nappal, ebben segítünk nektek kedves
diákjaink.
Most hozzátok szólnék kedves első
osztályosok!
Izgalmat, pici félelmet látok csillogni a szemetekben. Higgyétek el, jó hely
ez! Andi néni, Zsóﬁ néni, Erzsi néni,
Tünde néni itt Sóskúton, Mariann néni
és Heni néni Pusztazámoron segít nektek abban, hogy eligazodjatok az iskolában.

Kedves ötödikes diákjaink!
Felkerültetek a felsősök világába, a
felső tagozatba. Új lehetőségek és új
feladatok várnak rátok és sok-sok új
tanár néni és tanár bácsi. Legyetek nagyon ügyesek és alakuljatok egymást
segítő közösséggé. Ebben segít nektek
Kati néni és Éva néni!
A nyolcadikos, idén végzős diákjainkat arra kérném, vegyétek nagyon
komolyan ezt a tanévet, hogy sikeres
felvételivel, mindenki meg tudja valósítani álmait és elérje kitűzött célját.
Ugye vannak céljaitok?
A magadban tett válaszotok, remélem
az „IGEN” volt! Akkor induljunk el az
úton, amely a 13. közös tanévünk!”
Ezzel a záró mondattal az igazgatónő a 2020-2021-es tanévet megnyitotta.
(P. S.)

Ez az, AMI nap!
Művészeti Nap – 2020. augusztus 27.
Ez évben először került sor a Művészeti Nap szervezésére az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában. Az eseményre a leendő
első osztályos gyerekeket vártuk,
akik érdeklődnek a művészeti iskola
képzései iránt. Az egésznapos programon a részvevők bepillanthattak a
graﬁka és a kerámia foglalkozások
hangulatába, néptánc bemutatót lát-

hattak és gyermekjátékokat játszhattak. Megismerkedhettek a különböző
hangszerekkel és néhányat ki is próbálhattak közülük. A foglalkozásokat
a művésztanárok tartották, mely lehetővé tette a gyerekeknek, hogy megismerkedhessenek egymással.
Élményekkel teli nap volt művésznek, gyereknek egyaránt!
Szinyéri Judit
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Sóskúton történt

Szentmise Sóskúton
A búcsú napján tartott szentmisére
zarándokok érkeztek Pusztazámorról
és Tárnokról. A Mária napi szentmisét
megelőzően Sisa István Lénárd atya
szeretettel köszöntötte a megjelenteket, majd. König Ferenc polgármester
üdvözölte az egybegyűlteket, köztük a
két szomszédos település zarándokait.
Ezt követően köszöntötte Sisa István
Lénárd plébánost abból az alkalomból, hogy ez az első búcsúi szent miséje, és Sóskút Község Plébániahivatala
a három egyházközséggel együtt az
első plébánosi kinevezési helye. A köszöntés után a polgármester úr átadta
Sóskúton élők és a képviselők ajándékát. A plébános úr meghatódva vette
át községünk ajándékát, a szertartásokhoz illő, díszes reverendát.

Köszönet!
Ezúton szeretném megköszönni a sóskúti gondozó központ három munkatársának: Krisztinek, Bernadettnek,
és Gabikának, hogy a veszélyhelyzet alatt mindennel el-

láttak, semmiben nem szenvedtem hiányt. A szívem tele
van hálával és szeretettel.
Verba Jenőné Manyi néni

Sport
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Minden kezdet nehéz,
de ezt páran könnyebbé tették
A 2020-as esztendő nyarának elején
összeült 12 (nem dühös) ember, hogy
megalapítson egy teljesen tiszta lappal
induló, játékos központú, közösségteremtő sportegyesületet, mely a „Sóskúti Sportbarátok Köre Egyesület”
nevet viseli.
A korábbi egyesületet nem jogutódló friss társulásnak kapásból több nehézséggel is szembe kellett néznie, de
szerencsére volt pár személy és szervezet, mely segítő jobbot nyújtott az
egyesületet elnökölő és vezető Pártovics Zsoltnak, valamint alelnökének,
Czifra Istvánnak, akik szabályosan
gyermekükként kezelik az egyesületet
és naphosszat a társaság jövőjén, jelenén dolgoznak.
Továbbra is kiemelt helyen szerepel
ezen tekintetben Sóskút település Ön-

Pihenni vágy’
A TERMÉSZET
Pihenni vágy’ a természet,
üres asztal fogad téged,
Hiába mégy a határba,
éléstára immár zárva.
nyáridőben-őszidőben
ajándékát adta bőven,
Gyümölcs, zöldség, érett kalász
érted termett, mind reád várt.
Természet, a gondos gazda,
összes kincsét szétosztotta,
Megilleti a nyugalom,
csendes, békés téli álom.
Mihelyt ébred, szorgoskodik,
ismét rólunk gondoskodik
Legyen termés újra bőven
a ránk váró esztendőben.
Tormássy Erzsébet

kormányzata, valamint a Tectum Kft.,
melyek a csapat két fő támogatójának
számítanak.
Nem titkolt vágya volt az új vezetésnek az öltözőkomplexum tatarozása,
felújítása. Ebben hatalmas segítségünkre volt Mészáros Gábor, aki kifestette öltözőinket, az öregﬁúk gólzsákja, Szabó Ferenc, aki a festéshez
szállította az alapanyagot, valamint
Melis Kálmánné „Magdika”, aki az
utolsó porszemet is kitakarította a helyiségekből.
Óriási köszönettel tartozunk továbbá Rák Lászlónak, aki az öntözőrendszerünk betegeskedésén segített, valamint Gál Tibornak, aki a vízszerelést
és az öntöző puﬀertartályának kivezetésének javítását végezte.
Folyamatosan számíthattunk a pálya
karbantartásánál és a fűnyírásnál az

alábbi segítőkész úriemberekre: Nagy
András, Langermann Dénes „Dini”,
Román Róbert, Bartha Árpád, Reiner
Ákos és Király Sándor.
Rajtuk kívül említést és köszönetet
érdemel további két támogatónk is
Zrubercz József és Kovács János személyében, valamint az egyesület másik alelnöke, Kovács Ferenc „Kokó”.
Ahogyan a címben is utaltunk rá,
minden kezdet nehéz, viszont Sóskút és
annak lelkes, összetartó polgárai zökkenőmentesebbé tették ezt az indulást
egyesületünknek, amiért nem győzünk
elégszer köszönetet nyilvánítani!
Reméljük meccseinken viszont látunk mindannyiótokat!
Hajrá Sóskút!
A Sóskúti Sportbarátok
Köre Egyesület nevében
Berzéki Gábor
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Múltidéző

Séta az emlékek kertjében
a Kertbarátokkal
Alapításuk éve 1991 november hónapban volt. 25 fős tagságának elnöke Bátori Miklós volt.
1992.-ben létszámuk 61 főre emelkedett. Ekkor tartották először augusztus 20.-i kiállításukat.
Vidéki Ferenc 1979. évben lett
nyugdíjas. Autodidakta módon képezte magát bio kertésszé.
Tevékenységét magas szinten végezte, igyekezett társait is megtanítani ilyen zöldség, növénytermesztésre.
Lényege ennek az, hogy ne kelljen
vegyszerekkel óvni a növényeket a
károkozóktól. Meghatározott zöldségek, növények ültetésével, permetezőszerek alkalmazása nélkül, érhetők el
ezek egészséges fejlődése.
1994. év májusától Vidéki Ferenc
lett elnöke a sóskúti Kertbarát társa-

ságnak. Előadásokat tartott bio kertész ismerőseivel a tagoknak, valamint
az érdeklődő sóskútiaknak is.
Elnöksége ideje alatt sokat fejlődött
a Kertbarát közösség. 1996. évben
OMÉK kiállításon is részt vettek, bemutatták terméseiket.
Rendszeresen ünnepelték a falu elöljáróival közösen az augusztus 20.-i
ünnepet. Rendbe tették a szociális gondozó kertjét. Fedett részén körben asztalokat, padokat helyeztek el. Ide tehették terményeiket, gyümölcseiket, évelő
virágaikat, süteményeiket, mézüket,
maguk által készített kézműves tárgyaikat a kiállítók. A gondozó kerítését
feldíszítették látványos módon, hogy
öröm legyen meglátogatni az ünnepséget. Templomból a fúvós zenekar kíséretében hozták a megszentelt kenyeret.

Tagjaik egy része, régi sóskúti ruhába
öltözötten osztotta a kenyeret.
Voltak évek, mikor borversenyt is
rendeztek az ünnepség után. Közösen
látogatták meg, más község Kertbarát
köreit. Részt vettek főző, sütőversenyeken is.
Említésre méltó falunk közterületi
kertjeinek ápolása, gondozása. Templom
előtti, emlékmű előtti, Flórián téri, Nepomuki Szt. János szobor előtti rész kertjeinek virágokkal beültetése, rendben
tartása az ő tevékenységüket dicsérte.
Cikk megírásához, adatok közlésével, hozzájárult Vidéki Ferenc Sóskúton élő lánya.
Ugyan ez a cikk nem a reklám helye,
de hasznos lenne, ha új, aktív tagokkal
bővülne a Kertbarátok Köre.
Farkas Magdi

Helyesbítés
A Sóskúti Híradó 2020. júliusi számában a 36/2020.
(VII.9.) számú képviselő-testületi határozatban tévesen
lett leírva Masason Anatal Zoltán neve, ezért elnézést kérünk.

Ugyanebben a számban az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete tévesen jelent meg, egy korábbi dokumentum maradt a rendelet szövegének végén, a rendeletet a
www.soskut.hu weboldalon is megtekinthetik.

Sóskúton történt
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Jó hangulatú polkadélután
Szeptember 12-én, búcsú szombatján
egy különleges polkadélután került
megrendezésre! Rendhagyó módon
közös rendezvényt hirdetett a Sóskúti
Ifjúsági Fúvószenekar és a Sóskúti
Szlovák Önkormányzat. Az alapötlet
Lőrincz Hortenziától, Vecernica Néptáncegyüttes vezetőjétől származik,
ezt gondoltuk tovább a szlovák önkormányzat testületével. Nagyon jó
partnerre találtunk Kaszás Sándor, a

zenekar vezetőjének személyében. Így
ezen a délutánon részt vettek a sóskúti
Vecernica viseletben öltözött táncosai
és a sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola néptáncos
növendékei. Az idei évben nem koreográﬁákkal készültek, hanem elvegyülve a táncolók között színesítették
a délután programját. Természetesen a
kapusztnyík sem maradhatott el, kóstolást tartottunk! A süteményeket a

helyi lányok, asszonyok sütötték. Felkérésünkre rögtön igennel válaszoltak
és versenyzés nélkül is szívesen segítettek, sütöttek, hogy megvendégelhessük az polkadélután közönségét! Hálás
köszönet illeti őket: Lukács Istvánné,
Papp Istvánné, Mráz Gabriella, Csanda Inez, Péter Zoltánné, Melis Ferencné, Varga Jánosné, Czigányik Péterné,
Erős Józsefné, Mizsei Jánosné, Zoller
Kata, Varga Ferencné, Városi Jánosné,
Pluhár Márta, Horváthné Körtvélyesi
Ivett, Langermann Andrásné!
Kellemes délutánt-kora estét töltöttek együtt a megjelentek, jó zenével,
tánccal és ﬁnom kapusztnyíkkal!
Köszönet illeti a Pest Megyei Szlovák Önkormányzatot, a Sóskút Község Önkormányzatát, a Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekart, minden sütő
asszonyt, táncost és résztvevőt!
Nagy örömünkre szolgált ez az
együttműködés és bízunk benne, hogy
folytathatjuk a következő években is!
Patocskai Nikolett
elnök

Közös zene és tánc
A Sóskúti Fúvószenei Egyesület nevében ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik a nyári
hónapokban, valamint szeptemberben,
a Sóskúti Búcsú előestéjén részt vettek
szabadtéri Polkadélutánjainkon. Külön köszönet illeti a Sóskúti Szlovák
Önkormányzatot, akikkel ez utóbbi
rendezvényt közösen szervezhettük és
akik által a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat támogatásában is részesülhettünk. Reméljük, még sok ilyen jó
hangulatú közös szervezést tudhatunk
magunkénak a jövőben!
Egyesületünk és zenekarunk valamennyi tagja nevében kívánok Sóskút minden polgárának további jó
egészséget!
Kaszás Sándor

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

