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Anyák napja!
A képviselőtestület és az önkormányzat nevében szeretettel
és tisztelettel köszöntöm Sóskút község édesanyáit.
König Ferenc polgármester

AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT
2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
Telefon: +36 23 524 028
www.suzukierd.hu

Önkormányzati hírek

Változás a házi gyermekorvosi
rendelési időben
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

16–19
10–12
16–18
11–14
9–12

Prevenciós rendelés, tanácsadás, oltások
Kedd:
12–13
Csütörtök: 8–11
A veszélyhelyzet idején a 157/2020. (IV.29.) Korm.
rendeletben előírt telemedicinális betegellátás KIZÁRÓLAG előzetes bejelentkezéssel történik!
Ennek megfelelően igazolás, beutaló, táppénz,
gyógyszer írása elektronikus formában működik.

Elérhetőségeink:
23/348-012 rendelési időben
30/411-4130
gyermekorvossoskut@gmail.com
Éjjeli és hétvégi ügyelet Érden: 23/365-770
Rendelési időn kívül, sürgős esetben a 30/411-4130
számon keressenek.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Kondor Juliánna – Szimandl Béla Attila

Halálesetek:
Szalkai Tóth Judit (1961)
Szimandl István (1956)
Pataki Pál (1955)
Piskor János (1956)
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Tájékoztató
2021. ÉVI TAVASZI ZÖLDULLADÉK GYŰJTÉSI RENDJE
Az ÉTH Nonproﬁt Kft. a 2021.
tavaszi zöldhulladék gyűjtését
2021. április 17-ére tervezett (a
2021. évi hulladéknaptár szerinti időpontok) napon nem
kezdte meg. A szolgáltató jelezte, hogy a szállítás humánerőforrás problémák miatt
maradt el, amit a későbbiekben pótolnak. Változás a korábbi megszokott gyakorlathoz képest, hogy ebben az évben
a többi hónapban is alábbi mennyiségi korlátozásokkal viszik
majd el a háztartásoknál keletkezett zöldhulladékot:
– Ingatlanonként 3 x 120 l-es mennyiség bármilyen 120
l-es zsákban összekészítve, amennyiben több zsákot
kívánnak kitenni, lehetőség van ÉTH feliratos „zöld”
zsákot vásárolni 422 Ft bruttó áron, ügyfélszolgálatunkon. Cím: Érd, Diósdi út 29., Hulladékudvarunkba:
Érd, Sas u. 2. vagy viszonteladóinknál.
– A zsákokban KIZÁRÓLAG fű és lombhulladékot szállítunk!
– Ingatlanonként 3 köteg gallyat 1 m-es darabokban kötegelve szállítunk. Tilos fatuskót, fenyőt, tuját, törzset
kihelyezni a kötegek mellé!
– 2030 Érd, Sas utca 2. szám alatti hulladékudvarunkban
a zöldhulladék átvétel megszűnt! Lehetőség van évente
200kg/ingatlan/év zöldhulladékot leadni térítésmentesen
a Zöldhatár komposzttelepen. Cím: 2030 Érd, Zöldhatár
utca. 2021. április elsejétől a nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 06:00-15:00-ig. Leadáshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, NHKV Zrt. által kiállított hulladékelszállítási beﬁzetést igazoló csekk.
A komposzttelepre kizárólag zsákokban füvet és lombhulladékot lehet leadni, illetve kötegelve a gallyakat!
Az elszállításra összekészített zöldhulladékot kérjük,
hogy a kijelölt gyűjtési napon legkésőbb reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanok elé.
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a meghirdetett ingyenes mennyiséget ne lépjék túl, mert nem áll módunkban
elszállítani!
Megértésüket és együttműködésüket nagyon köszönjük!
Önkormányzat, ÉTH Nonprofit Kft.

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: Pusztay Sándor Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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Önkormányzati határozatok
14/2021.(III.12.) számú határozat
Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák felújítására
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021.
évi kiírására a 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcélra”
A pályázati támogatást az Árpád utca burkolatának felújítására és a Vak utca (felülvizsgálati alatti név) felújítására szándékozik felhasználni. A projekt burkolat felújítási
részének költségei:
Árpád utca – bruttó 17.443.850 Ft
Vak utca – bruttó 7.024.703 Ft
Összesen bruttó 24.468.553 Ft, melyhez az önkormányzat
12.234.276 Ft támogatást igényel a pályázati kiírás keretében, 12.234.277 Ft-ot saját, szabadon felhasználható bevételeiből biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés
meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve az átadásról-átvételről szóló szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

16/2021.(III.14.) számú határozat
Alapítványi támogatás
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített keret terhére a Segítő
szívvel, jó szándékkal, Közhasznú Alapítványt az alábbiak
szerint támogatom:
A SOTE II. számú Gyermekklinika (1094 Budapest,
Tűzoltó utca 7-9.) eszközbeszerzésre 50.000 Ft-tal
A Magyar Légimentő szolgálat (Budaörs, Légimentő út
8.) eszközbeszerzésre 50.000 Ft-tal támogatom.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-tes-

tület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen
döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve az átadásról-átvételről szóló
szerződés megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel
rendelkezem.

17/2021.(IV.14.) számú határozat
Épület bontásának megrendelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére az
önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, Kossuth Lajos
utca 10. szám alatti ingatlanon meglévő épületek bontását
megrendelem Kelemenné Orosz Edina egyéni vállalkozótól, az árajánlat szerinti bruttó 4.350.000 Ft-ért.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen
döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve az átadásról-átvételről szóló
szerződés megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel
rendelkezem.

18/2021.(IV.14.) számú határozat
Ingatlan megvásárlása Sóskút, 1919. hrsz.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen
döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve az átadásról-átvételről szóló
szerződés megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel
rendelkezem.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
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Az első negyedévben történt
A Sóskúti Híradó márciusi számában
már közzétettük az önkormányzat
költségvetését azonban az idei tervekről még nem adtunk részletesebb tájékoztatást. Egyelőre az első negyedévben végzett feladatokról tudunk
beszámolni és azokról a projektekről,
amikbe még áprilisban belefogtunk. A
falu több pontján is végzünk különböző munkákat párhuzamosan.
Március végén elkészült az Ibolya
utcai vízelvezetés felújítása és ezzel
együtt a kapubejárók felújítása. Az
Öreghegyi munkák is tovább folytatódtak, a Bástya dűlő és a Széles utca
tavalyi járhatóvá tétele után a Forrás
utcában végeztünk márciusban útjavítási munkákat 110 méter hosszban.
A napokban újabb munkába kezdünk, a Liget utcában építünk járdát
és kiépítjük a kapubehajtókat, így a
temető és a ravatalozó is biztonságosan megközelíthetővé válik. Ezzel
párhuzamosan a Liget utcai temetőn
belül kialakítunk egy kisebb térkővel
burkolt teret, hogy a gyászolók ne sárban, hanem méltó módon tudjanak elbúcsúzni az elhunytaktól.
Folytatjuk tovább az öreghegyi munkákat is, a Biai út mentén, a Bástya

dűlő első keresztutcájától a fő út felé
egészen a felső Biai út felső végéig járdát építünk. Így biztonságosabbá válik
majd a gyalogos közlekedés a felső Biai
út Bástya dűlői végétől a Bástya dűlőig.
Jelenleg az út meredeksége és a fő út
mentén lévő növényzet is megnehezíti
az autósok számára, hogy az út mentén gyaloglókat észrevegyék. Főleg, ha
valaki túl nagy sebességgel közlekedik.

A járdafelújítások mellett belekezdtünk egy bontási munkába is, az önkormányzat által tavalyi évben megvásárolt Kossuth utca 10 alatti telken
lévő épületeket elkezdtük a héten
lebontani. A bontás után még az ingatlanon tereprendezést is végzünk,
így a romos és életveszélyes épületek
helyett egy tiszta területet nyerünk.
Mivel a mellette lévő telek, a Kossuth
utca 8 szám alatti ingatlan szintén önkormányzati tulajdonban van, a két
telek már alkalmas lesz arra, hogy az
önkormányzat távlati terveibe beépítve egy közfunkciót ellátó épületet helyezzünk el oda.
A korábbi szerződés szerint április-május hónapban elkészülhetnek a
közvilágítás bővítés tervei. A tervezett bővítésben szerepel az ipari park
felé a Homokbánya csomóponttól a
Jedlik Ányos utcáig tartó szakasz. A
falun belül a Völgy utca közvilágításának tervezése a feladat és az Árpád
utca és a Szent István utca sarkára
is beterveztetünk egy lámpát. Ha a
tervek elkészülnek, akkor tudunk továbblépni az engedélyezéssel.
Önkormányzat
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Sóskúton történt

Aradszki András legyőzte a vírust!

Dr. Aradszki András településünk
országgyűlési képviselője húsvétkor
gyógyultan térhetett haza a kórházból,
ahova covid-fertőzés miatt került. A
politikus, öt hétig volt lélegeztető-gépen, és gyakorlatilag a halál torkából
tért vissza a csodával határos módon.
Aradszki Andrást szilveszterkor vették
le a lélegeztetőgépről, majd január elején szállították át az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézetbe. Az altatásban töltött idő alatt a ﬁzikai állapota
megváltozott. Kezelő orvosai gyógy-

tornával segítettek rajta, emellett a
tüdőgyulladás okozta károkat is helyre
kellett hozni. Hosszas lábadozás és rehabilitáció után kezdett ismét dolgozni.
Ez azt jelenti, már az intézetben is
dolgozott, telefonált, informálódott,
amennyire ereje és orvosai engedték.
Olvasóink tájékoztatása érdekében
kerestük meg mi is dr. Aradszki Andrást, és érdeklődtünk jelenlegi állapota felöl.
„Az első feladataim közé természetesen a tájékozódás tartozott, hiszen

az elmúlt év novemberében kerültem
kórházba, és az azóta eltelt időt kellett
pótolnom. Ekkor értesültem, hogy sokan aggódtak, imádkoztak értem, bár
olvastam azt is, hogy még akkor is volt
olyan személy, aki az „agyagba döngölésemről” fantáziált nyilvánosan.
Hazaérkezésemkor fontosnak tartottam, hogy köszönetet mondjak a
sok imáért, az aggódásért, és azokért
az együttérzésekért, amit betegségem
ideje alatt tapasztaltam. Erkölcsi kötelességemnek tartom ezt most megismételni: mindenkinek köszönöm a
ﬁzikai, lelki segítséget.”
Joggal vetődik fel, hogy az elmúlt
hetekben, miként tartotta a kapcsolatot a választókerület polgáraival, polgármestereivel.
„Amíg kezeltek, nagyon sok sms,
e-mail és messenger üzenet érkezett
rokonoktól, barátoktól és a választópolgároktól is, akik érdeklődtek hogylétem felől, illetve jókívánságokkal
árasztottak el. Többségükre Éva, a feleségem, ha tehette azonnal válaszolt,
azonban ma már újra enyém lett a válaszolás lehetősége.
Jól esett és meghatott, hogy az
egészségi állapotomról – Érd kivételével –, valamennyi polgármester személyesen érdeklődött. Ezúton is megköszönöm együttérzésüket, az emberi
hangokat, és azt, hogy volt, aki egy
gesztus erejéig, félre tudta tenni a politikai nézetkülönbségeket.
Most, hogy kijöttem a kórházból,
májusra a rendszeres kapcsolattartás
újraindítását tervezem. Volt, akivel
csak telefonon beszéltem, de volt már
személyes egyeztetés is a választókerület különböző vezető tisztségviselőivel. Több olyan, a terület fejlesztését
érintő probléma van, amit záros határidőn belül, az itt élők érdekében, meg
kell oldani. Ezekhez kívánok rövid
időn belül segítséget nyújtani.”
Donkóné Simon Judit

Önkormányzati hírek
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Tisztelt Ügyfelek!
A Községháza a Kormány által 2020.
november 4-én idén ismételten elrendelt veszélyhelyzet miatt, közegészségügyi érdekből felkéri a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy az ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben és ügyfélkapun szíveskedjenek intézni. Az
elmúlt időszakban a koronavírus fertőzöttek száma folyamatosan emelkedett. Lehetőség szerint olyan ügyek
intézése miatt keressék fel a hivatalt
személyesen, amelyek elengedhetetlen feltétele a személyes megjelenés
(ilyen ügyek pl. házasságkötés, apai
elismerő nyilatkozat, haláleset anyakönyvezése, szociális ügyek, szociális
kérelmek)

Kérjük, hogy az óvodai, iskolai étkezések díját, amennyiben mód van rá,
átutalással ﬁzessék meg (számlaszám:
OTP 11742111-15390266-00000000.)
A közleménybe a gyermek nevét írják
be, iskoláskorú gyermek esetében a
nevet és az osztály jelölését kérjük.
Kérjük, hogy előzetesen keressék az
ügyintézőket telefonon, ha személyesen kívánnak ügyet intézni.
Kérjük, hogy óvodai, iskolai étkezések beﬁzetéseit amennyiben van rá
mód, átutalással ﬁzessék meg.
Ha személyesen keresik fel a hivatalt, viseljenek maszkot és használják
a kézfertőtlenítőt, az ajtónál kopogjanak be és várják meg az ügyintézőt.

Kérjük, hogy az ügyfélfogadási
időt szíveskedjenek betartani!
Ügyfélfogadási időn kívül a
Hivatal nem fogad ügyfeleket!
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9-12:00, 13:00-15:00
Szerda: 9-12:00, 13:00-14:00
Péntek: 9-12:00
A Kormányhivataltól a települési
ügysegéd helyszíni ügyfélfogadást
bizonytalan ideig nem tart.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait telefonon tudják elérni:
Horváth Zsóﬁa 20-2926585
Rab-Kuti Alexandra 20-5699306
Önkormányzat

Újranyitott az általános iskola alsó
tagozata és az óvoda településünkön
A kormány döntése értelmében, a koronavírus ellen
beoltottak arányához viszonyítva a kormány úgy ítélte
meg, hogy április 19-től a gyerekek visszatérhettek az
óvodákba és az iskolák alsó tagozataiba. A felső tagozatos általános iskolások számára marad május 10-éig
a digitális oktatás. Nálunk is kinyitottak ezek az intézmények. Sokan hezitáltak, mi a helyes döntés, elküldeni a gyerekeket, az óvodákba, iskolákba, vagy egy pár
hétig még otthon tartani őket. Van ahol a település polgármestere rendelkezett úgy, hogy április 19-én nem
nyitnak ki a nevelési oktatási intézmények.
Az óvodában és az iskolában a zárás alatt is igénybe
lehetett venni gyermekfelügyeletet, ezt kevesen igényelték. A hétfői nappal az óvodások nagy része, közel
70 százaléka kezdett el ismét óvodába járni. Az alsó
tagozatos tanulók körülbelül 1/3-a nem kezdte meg hétfőn az iskolát.

ERDŐBEN
Fedezd fel az erdők
szelíd, zöld világát,
Csendes, andalító,
fenséges varázsát.
Fiatal és vén fák
el fognak bűvölni,
Sudár szépségükkel
nem tudsz majd betelni.
Ha szomorú lelked,
s úgy érzed szíved fáj,
Gyógyító csendjével
az erdő visszavár.
Tormássy Erzsébet
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Az Andreettiben történt

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”
…kérdezhetnénk Gyurkovics Tiborral.
Az eredetileg tréfás versnek, sajnos, napjainkban szomorú aktualitást
adott a pandémia, hiszen egy hónapja
otthonról, online folyik a tanulás. Az
iskola környéke elnéptelenedett, furcsa csend uralkodik az épületen belül
és kívül. Azonban ez nem az a fajta
csend, amire egy nap végén vágyunk.
Ez a csend sokkal zavaróbb, mint a
ricsaj. És ez a csend sok mindenre
rávilágított: Kiderült, hogy igazából
nem is zavaró a szomszéd teremből
átszűrődő trombita hangja. Még akkor sem, ha néha összetéveszthető egy
náthás elefánt hangjával. Tulajdonképpen nem baj, hogy egy órán húszszor megkérdezik, hol tartunk a munkafüzetben. Hogy nem jelentkeznek,
hanem belekiabálnak. Hogy minden
szünetben összevesznek, mindez nem
számít, mert ott vagyunk együtt, mint
egy nagycsalád: osztozunk egymás
örömeiben, fájdalmában, nevetünk
a vicceken, barátkozunk, megsértő-

dünk, kibékülünk, egymás agyára
megyünk.
Mi az Andreettiben, gyerekek és
tanárok, monitoron innen és túl, reménykedünk. Hisszük, hogy minden rendbe jön, és lesz még idegesítő
hangzavar az iskolában.
És most néhány szót szeretnénk
szólni a leendő kis elsősökhöz: különleges helyzetben vagytok kedves
kis nagycsoportosok! Sajnos most
nem lehet bejönni látogatni az iskolába, nem láthatjátok a tanító néniket, a
tantermeket, a sok játékot, hangszert,
az óriási iskolaudvart, a szépülő tornatermet. (Bár a kerítésen azért bekukkanthattok!) De ne bánkódjatok
emiatt! Itt csupa meglepetés vár rátok
szeptembertől. Mi már nagyon készülünk a fogadásotokra, tervezzük
a közös életünket. Reméljük, Ti is nagyon várjátok már a találkozást. Hogy
gyorsabban teljen az idő, színezzetek,
rajzoljatok, gyurmázzatok sokat.
Segítsetek anyának sütni, főzni. Ez-

zel ügyesedik a kezetek is. A többit az
iskolában megtanuljátok!
Nagy szeretettel várunk Titeket
mindannyian itt az Andreettiben!
„Az összefogás óriási erővel bír,
melyben nincsenek vesztesek, csak
győztesek.”
(Sir Edmund Shalmic)
Rávai Ildikó,
Kostyánszkiné Vadon Judit
tanító nénik
Az iskolánk honlapján megtekinthető
az Andreettit bemutató kisﬁlm, amely
segít megismerni a csodás természeti
környezetben fekvő intézményt. Tudjuk, hogy nem csak a külcsín, hanem
belbecs is fontos!
Link: youtu.be/jzXFeO0wpKY
SÓSKÚT KÖZEL VAN HOZZÁD!
Leendő elsősök, várunk az
Andreettiben!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Az Andreettiben történt
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Andreetti! Abrakadabra! Vissza a padba!
Az ötödikesekkel János vitéz útját követjük nyomon.
János vitéznek – akárcsak most a
gyerekeknek – számos megmérettetésen kellett átesnie. Hősünk a boszorkányok tanyáján is megfordult, ahol
nagy varázslások folytak…
Ezen felindulva a gyerekek is írtak
vidám varázsigéket, amelyek az iskolába repítenek minket vissza.
Olvassák szeretettel, hátha így hatásosabb a varázslat!

Béka, csiga, bőregér,
patkány, gyík és csirkebél…
Kilapítva, üstbe dobva,
ingyom-bingyom abrakadabra,
gyerekek, mars vissza a padba!
(Kovács Bulcsú)
Egy, kettő, három,
iskola ide, iskola oda,
kedves varázsigém,
repíts minket normális suliba!
(Krausz Lilien)

Vengardium levi ósza go to suli in
the online!
(Benyiczki Balázs)

Békaláb és varjúszárny
a Covidon bosszút állj!
Póklábak a hamuba,
nyisson ki az iskola!
(Magyar Alex)

Csiribí, csirbá! Classroom zárva, iskola tárva!
(Muszula Zsombor)

Digitális oktatás, nem nagy kedvenc, nem vitás!
Iskolába menni kell, ott van, mitől
több leszel!
(Pásztory Bodza)

Ábelesz-bábelesz az iskola visszavesz!
(Herda Máté)

Abrakadabra! Azonnal vissza az iskolapadba!
(Kovács Kincső)

Tárczy Alica
társ.tud.-munkaközösség-vezető

Félkrajcár Alapítvány a sóskúti óvodásokért
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
sóskúti óvodás gyerekeket!
Adószámunk: 18702745-1-13
Alapítványunk célja: A sóskúti
óvoda eszközbeszerzéssel és rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének
magasabb szinten való biztosítása.

Alapítványunk tevékenysége: Az
óvoda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, felújítása. A
gyermekek számára játékok és készségfejlesztő eszközök beszerzése.
Óvodánk alapítványa – a Félkrajcár
Alapítvány – hálásan köszöni azoknak,
akik adójuk egy százalékát az eddigi

években is nekünk adták. A Sóskúti
Híradóban és a közösségi oldalakon
folyamatosan beszámolunk aktív tevékenységünkről. Kövessenek minket
2020-ban is! Köszönjük, hogy idén is
támogat minket!
Az alapítvány kuratóriuma és a
sóskúti óvodás gyerekek
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Civil élet

Nagyanyáink konyhájából
Takto varila starká
Az elmúlt egy évben az utazások, a kirándulások, a különféle rendezvények
elmaradása és a kényszerű otthonlétek
miatt egyre többen fordultak a gasztronómia és a konyha világa felé. Az
interneten fellelhető számtalan recept
és a boltok polcain megtalálható szakácskönyvek bő tárháza komoly segítséget nyújthatott a sütés-főzés iránt
érdeklődőknek, legyen szó kezdőről
vagy gyakorlott konyhaművészről.
Nemrégen jelent meg Aszódi Csaba András, Katarína Király és Lukics
Gábor „Takto varila starká – Nagyanyáink konyhájából” című, érdekes
és értékes szakácskönyve. Ez a mű
a Pest környéki szlovák őslakosságú

települések hagyományos ételgyűjteményének a harmadik, bővített kiadása. A szerzők célja a gasztronómiai örökség megóvása és továbbadása
volt, hogy ne csak a fesztiválok, ünnepségek alkalmából találkozzanak
az érdeklődők régi szlovák ételekkel,
hanem akinek kedve tartja, otthon is
elkészíthesse.

A szlovák-magyar nyelvű könyv településenként mutatja be az ételeket,
megjelölve, kitől származik a recept és
a gasztrofotózáshoz ki készítette el azt.
A sóskúti Szlovák Önkormányzat is
részt vett a könyvkészítési előkészületekben és a szervező munkában. Majd
négy, a sütő-főző feladatot elvállaló
hölgy elkészítette a fényképezéshez a
sóskúti szlovák ételeket, a Túbelkát,
Kapusznyíkot, Savanyú káposztás
nudlit és a Vakarcsot.
Tudomásunk van olyan nagyszerű
háziasszonyról is, aki már szinte az
összes, a könyvben található receptet
elkészítette, családja nagy örömére.
Néhány ﬁnomság a receptek közül:
Töltött görhöny, Siska, Lakodalmas
örömkalács, Ganca, Flutni, Piroha,
Pépka.
Ha majd eljön újra a baráti látogatások és a vendégeskedések ideje, ragadjanak fakanalat és lepjék meg rokonaikat, ismerőseiket ezekkel a régióra
jellemző, ízletes ételekkel!
Mráz Gabriella

Az óvodában történt
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Óvodai beiratkozás
Tisztelettel értesítem a
kedves szülőket, hogy a
köznevelési törvény értelmében óvodai felvételi
jelentkezést hirdetünk
meg a 2021/2022-es nevelési évre.
Az emberi erőforrások
minisztere a járványügyi helyzetre való tekintettel, a 2021/2022.
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI
határozatban online beiratkozási mód
lehetőséget határoz meg.
A minden évben április hónapra
meghirdetett személyes beiratkozás
idén is elmarad!
A 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás online történik!
Kérnénk, hogy a lent felsorolt szükséges dokumentumokat szkennelve az
óvoda email címére soskuti.ovoda@
gmail.com megküldeni szíveskedjenek 2021. április 26–30. közötti időszakban!
Óvodánkba az a gyermek vehető
fel, aki 2021. augusztus 31-ig betölti
a 3. életévét valamint sóskúti lakcímmel rendelkezik vagy bármelyik szülő
sóskúti telephelyű munkáltatói igazolást mutat be.

Be kell íratni tehát
minden olyan gyermeket, aki 2021.
augusztus
31-ig
betölti a 3. életévét,
ugyanis a nevelési év kezdőnapjától
2021. szeptember 1-jétől legalább napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben
részt venni.
A szülő kellő indokoltsággal az
óvodaköteles gyermekének jogos érdekét szem előtt tartva 2021. május
25-ig kérvényezheti az Érdi Járási
Hivatalnál az óvoda megkezdésének
elhalasztását, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 4.
életévét betölti.
A jelentkezéshez szükséges eredeti dokumentumok bemutatására és
leadására a 2021-2022-es nevelési év
első nevelési napján kerül majd sor,
melyről később részletes tájékoztatást nyújtunk! Erre a napra kérjük
feltétlenül hozza magával az alább felsorolt dokumentumokat.

Szükséges dokumentumok:
• a gyermek részére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

igazolványokat (szem.ig., lakcímkártya)
a gyermek TAJ kártyáját
a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (szem.
ig., lakcímkártya)
a gyermek ellátásával kapcsolatos szakértői dokumentumokat,
amennyiben van ilyen
tartós betegségről szakorvosi igazolást, amennyiben van ilyen
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, amennyiben
van ilyen
HH, HHH státuszról határozatot,
amennyiben van ilyen
óvodai felvétel iránti kérelmet
adatvédelmi nyilatkozat
nyilatkozat a szülői felügyeleti
jogról
étkezési nyilatkozatot
nyilatkozat az óvodai nevelés első
alkalommal történő igénybevételéről

A nem sóskúti lakosú gyermek esetében további dokumentumok szükségesek:
• Szándéknyilatkozat
• Munkáltatói nyilatkozat
A szükséges dokumentumokat elérhetik óvodánk (www.dimbesdombosovoda.hu) és Sóskút település (www.
soskut.hu) honlapján egyaránt!
A felvételről szóló határozatot az
óvoda postai úton küldi meg!
A felmerülő kérdésekre szívesen
adunk tájékoztatást az óvoda elérhetőségein:
tel: 23/ 348-055 hétköznap 8.0012.00 valamint az soskuti.ovoda@
gmail.com címen!
Kovács Károlyné
intézményvezető
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Az óvodában történt

Mézes nap az óvodában
Az óvodában többéves hagyománya
van a mézes napnak, amit idén március 5-én tartottunk meg. Csalós ez az
elnevezés, hiszen a mézes nap, inkább
lezárása az egész heti „munkának”.
Ilyenkor egy egész héten keresztül
minden a méhek, a méz körül forog.
Méhekkel kapcsolatos meséket, verseket hallgatnak, tanulnak a gyerekek,
de a foglalkozásokon is ilyen-olyan
formában megjelennek a méhek, a
méz. Megismerkednek a méhek fajtáival, hasznosságukkal és szerepükkel a természet körforgásában és
sorolhatná tovább. Változatosabbnál,
változatosabb méhekkel kapcsolatos gyermekmunkák díszítik az óvoda falait ilyenkor, amik az óvodapedagógusok ötletességét dicsérik.
Ez idén sem volt máshogy. De egy picit mégis! Ugyanis a vírus, az óvoda
falain belüli munkába is, olykor-olykor
beleszól. Ez történt sajnos most is. Eddigi években, a Mészáros méhészet volt
ezen a napon látogatóban, itt az óvodában, amikor is a gyerekek, természetesen megfelelő biztonsági intézkedések
mellett, testközelből ismerkedhettek
meg a méhészek eszközeivel, illetve a
méhekkel.
De miért is ilyenkor tartjuk a mézes
napot az óvodában?
Erre egyszerű a válsz. A tavasz,
az újraéledő természet időszaka, így
a méheknél is, akiknél a téli időszak
egyébként 10°C alatt kezdődik. Efelett
már kirepülnek a méhek a kaptárból.
Ezért, itt az óvodában, miután elkergettük a telet, a méhekkel köszöntjük
a tavaszt. A méhészek, mivel nem látogathattak el hozzánk, így óvodánk
is idén, az internetet hívta segítségül.
Ezen a napon, az óvoda minden csoportja megnézett egy 8 perces ﬁlmet,
amely a Méhek nyomában – méhek
útján, Alma és Véda: Hogyan készül
a méz?. illetve az Elképesztő videó a
méhek születéséről című videókból
lett összevágva. Ezzel igyekeztünk

pótolni a méhészek bemutatóját, illetve a gyerekeknek megmutatni, hogyan
is jut el a méz, az asztalunkig. Majd,
Molnár Örsi: Méhek tánca című dalára táncoltak a gyerekek, utánozva a
méhek kommunikációját. Ettek mézes
kenyeret és számos méhekkel kapcsolatos játékban vehettek részt (pl soduku, mézes útvonal, méhes társasjáték
stb). Volt olyan csoport, ahol a gyerekek, ha volt kedvük és lehetőségük,
méhes ruhában érkeztek az óvodába.
De mit is tudunk a méhekről és a télről?
„A méhek nem alszanak téli álmot,
ugyanakkor téli viselkedésük fajtafüggő. Magyarországon a méhészek
által is tartott, őshonos Pannonméh
a kaptárban fürtként összeállva vészeli át a telet. Ezt a fürtöt úgy kell
elképzelni, mint egy megközelítőleg
egy kg-os hagymát, csak itt a rétegeket méhek alkotják, akik szorosan
egymás mellett, szárnyrezegtetve melegítik egymást. Középen a méhanya
található, őt védik a legjobban. A rétegek folyamatos mozgásban vannak,
a kívül lévő méhek beljebb vándorolnak melegedni a fürt belsőbb részeibe, s így cserélődnek. A fürt a kaptáron belül is mozog, hogy a méhcsalád
hozzáférjen a lépekben tárolt mézhez,
ami elengedhetetlen energiaforrásuk
a téli időszakban. Mivel a méheknek
télen is szükségük van élelemre, mely
elsősorban maga a méz. A méhcsalád
ugyanis élelem nélkül pár óra alatt
elpusztulhat, így kiemelten fontos a
méhészek szerepe, akik gondoskodni

tudnak arról, hogy a méheknek kellő
mennyiségű élelme legyen. A méhészek már ősszel elkezdik felkészíteni a
családjaikat a telelésre, védik őket a
kártevők ellen, szigetelik a kaptárat,
a bejáratot szűkítik, illetve gondoskodnak a család élelemkészletéről.
Ez utóbbit úgy próbálják megoldani,
hogy hagynak a családoknál mézzel
teli kereteket, illetve pótolják a hiány, ezért olykor a méheknek cukros
vizet adnak. Ezt a méheknek kevesebb munkájába kerül átalakítani,
fogyasztásával pedig a mézkészlet
hiányában is energiához juthatnak.”
Olvashatjuk fmc.hu oldalán Temesvári Márta 2021.01.05-ei interjúját
Páprádi Anna Bíborkával. (Mi történik a méhekkel télen? https://fmc.
hu/2021/01/05/mi-tortenik-a-mehekkel-telen)
Egy kis érdekesség még a méhekről,
akik rendkívül tiszta állatok, így nem
ürítenek a kaptárba, hanem azt a kirepülések során teszik meg „A méhek a
tavaszi kirepülésekor az ürítés mellett
megkezdik a virágpor- és a nektárgyűjtést, s ezáltal az élelemszerzést,
valamint a beporzást.”
Reméljük, a gyerekek élményeikről
boldogan számoltak be családjaiknak
és bízunk abban is, hogy pár információ
újdonság is volt az otthoniak számára.
Köszönjük a családok segítségét, hiszen munkánk, csak a családokkal
együttműködve válik teljessé.
A képeken a Katica csoportos gyermekek munkái láthatók
K.N.

Múltidéző
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Hős Édesanyák
Emlékezés a Hős Édesanyákra, az I.
Világháborús Emlékmű felavatásának 90 éves évfordulóján, Hősök Emléknapja alkalmából
Az anyák ünneplését már az ókori Görögországban is megtartották. Hazánkban a
keresztény Mária tisztelet hagyományait
felhasználva, május első vasárnapján ünnepeljük és emlékezünk az édesanyákra.
Minden édesanya hős a hétköznapokban is,
azonban a történelem sokszor rendkívüli
helytállásra kényszeríttette, a gyermekeikért mindent elkövető édesanyákat.
Anyák napja alkalmából köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat, és szeretettel
gondolunk a már nem élő dédnagymamákra is, a történelem nehéz időszakában
hősies helytállást tanúsító sóskúti édesanyákra. Az alábbiakban megemlékezünk
az I. Világháborús Emlékmű kilencven
éves felavatásáról, Hős Édesanyákról, a
háborúkban hősi halált sóskúti hőseinkről, Kummer Ferenc (1921-2007) 1991-ben
elhangzott emlékező beszédének részletével, születésének 100-ik évfordulójára is
emlékezve.
(90) esztendővel ezelőtt 1931. május
25.-én Hősök vasárnapján avatták fel
Községünk I. Világháborús emlékművét.
A nevezetes évforduló emlékezésre szólít bennünket. Az emlékezés első szava a
Hősöké, nemzetünk balsors akit régentép,
a magyar balsors. Századunk első felében
két világháború mért ránk mértéktelen
vért és milliókban számolható emberveszteséget. A hősi halottak e végelláthatatlan
seregében ott vannak a mi falunk ﬁai is.
Ők, akik annak idején szeretteiktől elszakadva, az otthon aggodalmából kisérve
távoztak a harctérre. Az I. világháborúból
130, a II. világháborúból 94-en soha nem
tértek vissza. Így a hitveseknek a gyászos
özvegység lett a sorsa, gyermekeiknek az
árvák keserű kenyere jutott. A ﬁaikat vesztett Édesanyák és Édesapák bánatának, kik
holtukig várták vissza ﬁaikat, az életre szóló gyásznak a sír vetett végett. Helyénvaló
és úgy gondolom, hogy hősi halottaink sem
lennének ellenére, ha most lélekben, gon-

dolatban neveik mellé vésnék azoknak a
hős édesanyáknak a neveit, akik annak idején férjeik elveszítésével a nehéz időkben
egyedül nevelték fel gyermekeiket. Az Ő
sorsuk is hosszú, közülük két édesanyának
a története, élete különös módon is megragadott. Amikor lehetőségem volt arra, hogy
a falunkból az I. világháború folyamán a
hadba vonultak névsorát olvashattam, egy
név előtt döbbenten kellett megállnom.
A név Rozbora János és mellette a megrázó bejegyzés 39 éves, 9 gyermek atyja,
hősi halált halt. Az édesanya Rozbora Jánosné, Mária néni, aki a háború éveiben és
az azt követő szűk esztendőkben egyedül
nevelte fel kilenc gyermekét, csak sajnáljuk, hogy nem tőle hallottuk, hogy életének
e nagy művét, miként valósította meg.
Amit tudunk az az, hogy gyermekei
szűkös kenyéren, az anyai szeretet bőségében nőttek fel, és amit ugyancsak tudunk
biztosan, Édesanya volt a szó legnagyszerűbb értelmében, nevét csupa nagybetűvel
írva Édesanya és Hős egy személyben.
A másik Édesanya története ugyancsak
megrázó, hihetetlennek tűnik, de igaz. Ez az
Édesanya az én apai nagyanyám.
Nagyszüleimnek öt gyermeke volt
(Béla, József, Imre, János, Mária), az I. világháború idején mind a négy ﬁú katonák.
A három idősebb a fronton.
Az Édesanya nagyon aggódott a fronton
levő ﬁaiért. Egy idő után ellenállhatatlan
vágyat érzett, hogy a fronton levő katona
ﬁait láthassa, hozzájuk mehessen.
Azon az éjszakán, amikor nagyapám
mélyen aludt, elindult hogy ﬁait megkeresse. Egy idő után ugyancsak az éjszakában
odaért Doberdó Sziklái közé, ahol akkor a
frontvonal húzódott. A sötétben észrevette
Őt egy magyar tiszt, rákiáltott:
Maga mit keres itt, hogyan jutott ide, amikor olyan szoros az ellenőrzés, hogy hosszú
ideje a madár sem juthat be.
Az Édesanya mondja.
Engem senki nem állított meg, én jöttem,
mert érzem itt találom a ﬁamat.
A tiszt lágyabbra vette a hangját és kérdezte.
– Hogy hívják a ﬁát?

Az Édesanya sorolta ﬁai nevét és mikor
József nevű ﬁához ért, a tiszt döbbenten
felkiáltott.
Hisz Ő az én katonám.
Azonnal intézkedett, hogy pár lépésnyire a lövészárokban levő katonáját leváltsa
és így az Édesanya az első vonalban találkozott ﬁával. (Kummer János ﬁa 1915.
március 20.-án Csieszkokovivicze, Galiciában, hősi halált halt.)
Megrázó történetek, nehéz szomorú életek. A Hős élő Édesanyáknak legyen tisztelet és kegyelet szálljon sírjaikba.
A továbbiakban emlékeznünk kell azokra a tiszteletre méltó elődeinkre, akik ezt
a gyönyörű emlékművet alkották. Itt Grieger Miklós apát urat kell először megemlítenem, aki annak idején a nehéz időkben
1911-1931 között húsz éven át volt az Egyházközség plébánosa. Az Ő egyénisége, tekintélye, lelkesítő és buzdító szavai nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy az emlékmű idejekorán felépüljön. A korabeli feljegyzések
szerint az emlékmű létrejöttében nagy érdemei vannak Andreetti Károlynak. Ő a Képzőművészeti Főiskolai tanár, országgyűlési
képviselő volt. Bérelte a helyi kőbányát és
fejlesztette azt.
A legjobb tudomásunk szerint Ő tervezte az emlékművet és a bánya legjobb kövét
ajándékozta az emlékműnek.
A pénzbeli fedezetet a falu lakossága
teremtette elő gyűjtés útján.
A gyűjtő párok házról-házra jártak és
elutasításban sehol sem volt részük. Így az
akkor módosabbak, a részes aratók, a napszámosok, erősen verejtékszagú ﬁlléreiből,
pengőiből összejött a szükséges fedezett és
ez akkor volt, mikor a háború fakasztotta
könnyek még nem száradtak az arcokba,
amikor a háború okozta mélyreható fájdalmas testi-lelki sebek még véreztek.
A háború utáni szegénységben az országot akkor sújtó gazdasági válság idején.
Az emlékmű a Hősöké, a Hősök jelképepes sírja, de lehet jelkép arra, hogy
gondban, bajban, ínségben és szegénységben is jó szándékú összefogással lehet
érdemeset alkotni.
-K.J.-
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Séta az emlékek kertjében
Április–május hónapról

Április hónapnak több nevezetes napja van.
Kezdem elsejével, hiszen ez a „bolondok „napja. Ekkor különböző tréfákkal, átverésekkel
fakasztották nevetésre egymást az emberek.
Voltak jól, és kevésbé jól sikerültek is. Például kapott egy gyerek, ifjú ember valakitől egy
tízezer milpengős pénzt, az 1950-es években.
Ezzel nagy örömet okozva. Ment a töprengés,
mire költöm el ezt a sok pénzt? Fogalma sem
volt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank által
kiadott bankjegy egy fabatkát sem ér már.
Áprilisban jó dolgok is történtek. Törökbálinton kaptam védőoltást, meséltem idős ismerőseimnek, a sóskúti emberekről, név szerint, kik szintén vártak
oltásukra. Kérték írjam le, ők is voltak oltáson, Sóskúton.
Elfelejtettek pénzt tenni tárcájukba. Utána mentek vásárolni.
Pénztárnál ﬁzettek volna, de a pénzük nem volt elég. Mögöttük álló ﬁatalember hallotta a bajt, elővett egy tízezrest, átadta

nekik. Kérték, menjen velük házukhoz, rögtön megadják a
kölcsönt. Ez meg is történt. Bemutatkozott. Családjának vezeték nevét én említettem meg, a törökbálinti várakozók között.
Külön megkértek, írjam meg ezt az önzetlen, váratlan segítséget, ami a kölcsönt adó, kapó, akkor még ismeretlenek között
történt. Öröm tölti el őket, hogy ilyen ifjúság is él falunkban.
Feltétlen bizalom példaképét látták. Nevüket nem írhatom le,
de az érintettek tudják, kikről van szó.
Húsvéti ünnepkör napjai alatt: Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagy péntek, Nagyszombat és Húsvét vasárnap is a
misék meghallgatása volt a hívők dolga. A böjtöt ezeken a
napokon nem kellett tartani. Húsvét hétfőn locsolni indultak a ﬁúk, férﬁak. Siba vessző volt kezükben, szlovák (tóth)
mondókával mondták el versikéjüket. Zalavári Sándor úr,
2014-ben közzétette a siba fonásának menetét. Tótul és magyarul ismertette a verset. Különböző fordításait ismerem
a mondókának. Szlovákok lakta településeken más-más
volt a mondóka. Zalavári úr által leírtak voltak a nekünk
megfelelőek, hiszen alaposan utána járt a sibafonásnak, és
a hozzátartozó versnek. A meglocsoltak színes szalagokat
kötöttek a siba végére. Természetesen a locsolók nem csak
tojást, hanem itókát is kaptak a házaknál. Ezek végeredménye látható „Sóskút képes története” című könyv 170.oldalán. Zalavári úr által írtakat és érdemes elolvasni. Milyen
ruhában várták régen a locsolókat a nők, erről mellékelek
egy fotót, napjainkban 90 éves férﬁ édesanyjáról. A kép feltehetőleg az 1900-as évek elején készült.
Említenem kell a május elsejéket, a Munka ünnepét. Falunkban hosszú éveken át, a Malom réten tartották meg. A
vírusjárvány és egyéb okok miatt ez elmaradt.
Május első vasárnapjához kötődik az Anyák napja. Ennek ünneplését régi görögök kezdték el.
Napjainkban a megfelelő szabályok betartásával a gyermekek köszönthetik Édesanyjukat.
Farkas Magdi

Hirdetés
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Karbantartót keresünk
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola karbantartó munkakörbe keresi új kollégáját.

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások

Munkakörhöz tartozó feladatok
• napi karbantartási feladatok teljes körű ellátása,
• felmerülő kisebb meghibásodások javítása (zárcsere,
csapok javítása),
• egyéb épületgondozás, épületrendezési, karbantartói
feladatok ellátása,
• kertészeti feladatok ellátása, külső és belső területek
rendezése, növények gondozása

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje
2021. május 20.

Illetmény és juttatások

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető nyújt a
06/23/348-072-es telefonszámon.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja

Pályázati feltételek
• szakmunkás végzettség, szakmunkás képesítés
• büntetlen előélet, cselekvőképesség

KŐSZEGEN, AZ ALPOKALJÁN
(az osztrák határtól három percre)

KÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ
– esetleg lakásonként is –

ELADÓ.
Az egyik lakás üzlethelyiségként is használható.

UGYANITT ÉPÍTÉSI
TELEK IS ELADÓ.
Telefon: 06

70 210 0553
E-mail: b06702100553@gmail.com

Személyesen vagy postai úton
(Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola,
2038 Sóskút, Tulipán u. 9.)
e-mailben: iskola@andreetti.hu

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

