Sóskúti Híradó
2021. július • XIX. évfolyam 6. szám

Az önkormányzat ingyenes lapja

A tartalomból
Útfelújítások nyáron
Önkormányzati határozatok
Kültéri fitnesz park
Állami támogatás templomaink felújítására

3
4
5
6

A sóskúti menyasszonyi ruha új élete
Hírek a Szlovák Önkormányzat háza tájáról
Gánton táboroztunk
HIGH-TECH SULI az Andreettiben

8
9
12
13

2

Sóskúti Híradó – 2021/6

Önkormányzati hírek

3

Sóskúti Híradó – 2021/6

Anyakönyvi hírek

Tájékoztatás
igazgatási szünetről

Házasságkötések
Csékey Fanni – Horváth Péter Imre
– 2021. május 28.
Gulyás Emese – Tóth Lajos
– 2021. június 19.
Szabó Kinga – Papdi Róbert Szilveszter
– 2021. július 9.
Rózsa Klaudia – Ulicska István
– 2021. július 23.

Halálesetek:
Pápa Róbert (1967)

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal 2021. augusztus 9.
és 2021. augusztus 19. között igazgatási szünetet tart a
képviselő-testület 41/2021.(VI.22.) sz. határozata alapján.
Utolsó ügyfélfogadási nap: 2021. augusztus 6. Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2021. augusztus 23.
Haláleset esetén az anyakönyvvezető az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el augusztus 9-13. között: 06
30/372-3998, augusztus 16-19. között: 06 30/381-3644
Egyéb halaszthatatlan esetben a következő ügyeleti
telefonszám hívható: 06 30/381-3644
Megértésüket köszönjük!
Önkormányzat

Útfelújítások nyáron
A nagy hőség ellenére sem álltunk meg
a falu fejlesztésével, út, járda, árok karbantartási munkákkal folytatódott a
nyár. Aszfalt réteget kapott a Biai út felső szakasza, és a Picesor utca, a Széles
utcán szegélykövet építettünk ki. A Szabadság téren a vízelvezetést, a lépcsőt és
a bedőlt korlátot kijavítottuk az ártézi kút
környékén. A Vörösmarty és a Fő utca
kereszteződésében a szemet is bántó
állapotban lévő szalagkorlátot (az állam

helyett) lecseréljük, szintén a Fő utcán
a plébániával szemben befejeztük a vízelvezetés kiépítését. Aki az Andreetti
lejtőn jár fel-le, a COOP bolt előtti csatornafedél körül lévő beszakadás felfestését is láthatta. Ugyan ez az útszakasz
a Magyar Állam útja, viszont az önkor-

mányzat költségére elvégezzük ennek is
a helyreállítását. Az augusztus folyamán
még több karbantartási munkát elvégzünk, a Szabadság téren, a Petőﬁ Sándor
utca felső részén és a Káptalan utcában
folytatjuk a munkát.
Önkormányzat

Tájékoztató búcsú időpontjáról
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti záró szentmiséjére látogat el a Szentatya, ezért az idén a
búcsú szeptember 19-én kerül megrendezésre.
Önkormányzat
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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 hírek

Önkormányzati határozatok
41/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat

44/2021. (VI.22.) 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 2021. augusztus 9-22-ig, 9 munkanapra igazgatási
szünetet rendel el.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, 3595/1.
és 3595/2. hrsz-ú ingatlanok eladását, felhatalmazza a polgármester az értékbecslés
megrendelésére.
45/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részére felajánlott Sóskút, Fő utca 30-32. szám alatti
ingatlanokat nem kívánja megvásárolni.

42/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat

46/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének tartaléka terhére 200.000
Ft támogatást nyújt a Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány számára a nyári táborozáshoz szükséges eszközök megvásárlására, valamint az ügyelet idejére 2021. július
1-től 2021. augusztus 18-ig a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére 1.002.120 Ft-ot
biztosít az iskolai nyári napközis táborban
dolgozók személyi juttatásaira és közterheire. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, Sóskút, 3112. és 3111. hrsz. alatti ingatlanokat nem kívánja eladni.

43/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat

48/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2401. hrsz-ú ingatlan eladását elviekben támogatja, az alábbi feltételekkel:
Az értékesítés az önkormányzat tulajdonában lévő 2402. és 2403. hrsz-ú ingatlanokkal együttesen lehetséges, vagyis a három ingatlan együtt eladó.
Telekalakítással az adótoronyhoz tartozó terület önálló ingatlanként az önkormányzat tulajdonában marad.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az értékbecslést
rendelje meg.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében út, árok és járdafelújításokra elkülönített keret terhére 10.000.000
Ft keretösszeg felhasználását engedélyezi
bel- és külterületi út, járda, árok karbantartási, felújítási munkákra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a keret terhére a
szükséges munkákat megrendelje.

47/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott Sóskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a
Széles utca szegélykövezésére benyújtott
árajánlatok közül a legalacsonyabb árat
ajánló PUHI-Tárnok Kft. ajánlatát fogadja
el. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.

51/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 115. § (1) bekezdés

szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít
„Sóskút – egyesületi ház építése” projekt
tárgyában. Bírálati szempontként a következőket határozza meg:
Bírálati szempont

súlyszám

Egyösszegű nettó ajánlati ár 70
(forintban meghatározva)
Többlet jótállási idő vállalása (0-24 hónap között kerül
értékelésre)

10

MV-É felelős műszaki
vezető szakember szakmai
tapasztalata (maximum 60
hónap kerül értékelésre)

10

Fizikai teljesítésbe bevonni 10
tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (maximum 5 fő
kerül értékelésre)

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy közbeszerzési és
szükség esetén műszaki szakértő megbízásával gondoskodjon az eljárás megindításáról, a lehetséges legrövidebb időn belüli lebonyolításáról és a döntési javaslat
előterjesztéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
52/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete ideiglenes jelleggel hozzájárul, hogy a Sóskút, Gárdonyi Géza utca
1. szám alatti önkormányzati tulajdonban
lévő pályát a Sóskúti Sportbarátok Köre
Egyesület 3 irányból lezárja.
53/2021. (VI.22.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítésére a szakértői vélemény alapján
az IT Protect Kft. ajánlatát fogadja el. Az
önkormányzat 2021. évi tartaléka terhére
8.000.000 Ft-ot különít el a korszerűsítésre.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
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Kültéri fitnesz park
A Millenniumi Emlékparkban a felnőtt játszótér köré öt db újabb ﬁtnesz
eszközt telepítettünk. Mell- és hátizom erősítőt, dupla lábizom erősítőt,
mell- és bicepsz erősítőt, kerékpárt
és egy elliptikus trénert, amelyek
használatbavételi eljárása lapzártakor
folyamatban van. Az eszközök bár-

ki számára hozzáférhetőek lesznek,
a kihelyezett információs tábla segít
a biztonságos használatban. Kérjük,
hogy az eszközöket mindenki a rendeltetésének megfelelően használja.
Jó sportolást kívánunk mindenkinek!
Önkormányzat

AUGUSZTUS 20.
ÁLLAMALAPÍTÓNK SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Szent István ünnepén
ég felé szállj imánk
Első szent királyunk
ünnepel ma hazánk.

Jogerős államot
alkottál éltedben,
Így vertünk gyökeret
Európa szívében.

Jó királya lettél,
vándorló népednek
Biztos hont szerzettél
magyar véreidnek.

Szilárd életműved
Mária országa,
Most és mindörökké
szálljon áldás rája.

Küzdelemben, hitben
erős oszlop voltál,
Józan bölcsességgel
a jövőbe láttál.

Tormássy Erzsébet
2021.
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Sóskúton történt

Állami támogatás templomaink felújítására
A sóskúti katolikus templom is támogatást kap

A sóskúti templom kertjében
tartott sajtótájékoztatót június
24-én a koronavírus-fertőzésből
lábadozó dr. Aradszki András országgyűlési képviselő arról, hogy
templomunk felújítása mintegy
15 millió forint állami támogatásban részesül idén nyáron.
A honatya mellett jelen volt az eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára,
Menczer Tamás, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatásért
és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, valamint dr. Tarnai Richárd Pest megyei
kormánymegbízott.
A kormányzat Magyar Templomfelújítási Programja összesen 28,5 milliárd forint támogatást jelent hazánk
több egyházi épületének renoválására, korszerűsítésére. Pest megyében
76 településen 112 templom csaknem
másfél milliárd forintos támogatásban
részesül.
A tájékoztatón elhangzott a kormány határozott szándéka, amely szerint továbbra is támogatják a magyar

vallási közösségeket, ez elvi kérdés a
kereszténydemokrata kormányzat számára. Nagyon fontos, hogy hazánkban
a templomok felújításával újra felvirágozzék a hiteles keresztény élet. A
hagyományos közösségek megtartása
és megerősítése a magyar jövő alapja.
Menczer Tamás beszámolt a szomszéd választókerületet érintő támogatásokról. Tarnai Richárd garantálta,
hogy az összegek folyósítása gyors
és zökkenőmentes lesz a mielőbbi sikerek érdekében, Aradszki András
pedig tájékoztatást adott a választókerületünkben kiosztott egyházi támogatásokról. Eszerint a településeinken

működő egyházközségek és felekezetek közül:
– a sóskúti katolikus templom renoválására kb. 15 millió,
– a pusztazámori katolikus templom
felújítására 14,9 millió,
– a tárnokligeti katolikus templom
felújítására 14,7 millió,
– az MPE Késői Eső Gyülekezete
imatermeinek bővítésére 15 millió,
– az érdi baptista templom homlokzatának felújítására kb. 3,7 millió,
– az Érd-parkvárosi református
templom renoválására 15 millió,
– az érdligeti református templom
felújítására 15 millió, valamint
– a törökbálinti református templom
energetikai felújítására kb. 15 millió forint támogatást folyósít az
állam.
A támogatásokat a nyár folyamán
folyósítják a közösségeknek.
Aradszki András kifejezte azon
kívánságát, hogy majdan a külsőleg
megújult templomokba és imaházakba betérve, mindnyájan részesei lehessünk egy belső, lelki megújulásnak is,
ami elengedhetetlen a sikeres magyar
jövő építésének folytatásához.
Pusztay Sándor

Sóskúton történt
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Civil élet

A sóskúti menyasszonyi ruha új élete
Egyszer volt, hol nem volt egy ﬁatal pár Sóskúton. Marczis József és
Matyeinszki Ilona 1935-ben esküdtek.
A menyasszony a helyi szokás szerint
sóskúti szlovák viseletben állt az oltár
elé. Erről egy gyönyörű kép is készült,
mely napjainkig őrzi ennek a szép
napnak az emlékét.
2014-ben a Lovardában megrendezésre került egy kiállítás a helyi viseletekből. Ennek hatására jutott eszébe
Monostori Endrénének – született Szimandl Annának – az a régi fénykép és
az ötlet. Az ötlet, hogy ezt a ruhát el
kellene készíttetni és kiállítani, hadd
lássák és ismerjék meg ezt a szép
viseletet. 2015-ben meg is valósult
az ötlet, Pirisáné Nagy Katalin bátai
iparművész, viseletkészítő keze alól
került ki ez a csoda. Monostori Anikó nagylelkű felajánlásával a Sóskúti
Szlovák Önkormányzat tulajdonába
került és be is mutatták a Duna Palotában megrendezett kiállításon „Sóskúti tót menyasszony” címmel, 2016.
júliusában.
A kiállítás után a ruha szépen elrendezve, dobozokban pihent és csipkerózsika álmát aludta napjainkig.
2020 év sok új dolgok hozott az életünkbe és volt időnk új ötleteken, lehetőségeken is gondolkodni. Fontos
része a helyi szlovákság múltjának a
viseleteink megtartása, bemutatása,
így jött az ötlet, hogy állítsuk ki a
menyasszonyi ruhát az önkormányzat
nagytermében. Bár nagy álmunk egy
tájház vagy helytörténeti kiállítás, de
mint mindenki tudja, hogy ez a hely a
polgári esküvők színtere a községben,
így a legjobb helyen találkozhat a múlt
és a jelen.
Ezzel a javaslattal megkerestük Polgármester urat, aki lelkesen üdvözölte
a lehetőséget és segítő szándékkal állt
hozzá. Segített a lehetőségek felkutatásában és megtalálta számunkra a
megfelelő szakembert. Megrendelte és
elkészítette azt a csodálatos, tömörfa

ó é
i i amely
l hhelyet
l ffog adni
d ia
ónémet
vitrint
ruhának. A költségeket a Sóskúti Szlovák Önkormányzat vállalta magára.
Hálásan köszönet illet mindenkit,
aki az ügy mellé állt: Monostori Endrénét a ruháért, König Ferenc polgármester urat és Sóskút Község Önkormányzatának képviselő testületét

á
á é és
é a Sóskúti
Só kú i Szlovák
S l ák
a támogatásért
Önkormányzat képviselőit a munkájukért!
A ruha részletes bemutatása, a vitrin
berendezéséről és az átadásról a következő Sóskúti Híradóban tudósítunk!
Patocskai Nikolett

Civil élet / Múltidéző
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Hírek a Szlovák Önkormányzat háza tájáról
2021-es év is nehezen indult, a vírushelyzet nem engedett könnyen. Nagy
bánatunkra a Trubelka fesztivált emiatt nem tudtuk idén megrendezni, de
a tavasz nem telt tétlenül. Tervezgettünk, szervezkedtünk és augusztus
2-án újra találkozik a Szlovák Klub,
hogy folytassa összejöveteleit. Ez a
nap egyben a közmeghallgatásé is
lesz! Nyár végére-ősz elejére közös kirándulást is tervezünk Tardosra, ahol
megtekintjük a helyi szlovák tájházat
és a kőbányát is. A tavaly első ízben
megrendezett közös programunkat a

Sóskúti Fúvószenekarral – a Búcsú
szombati Polkadélután és Kapusztnyík fesztivált – idén is szeretnénk
folytatni. Lehetőségekhez és a vírushelyzethez mérten kibővíteni a programot és ezzel is színesebbé tenni ezt
az ünnepet! Terveink között szerepel
még, hogy visszahozzuk a szlovák
nyelvű misék vagy igeliturgiák lehetőségét a sóskúti hitéletbe.
Terveink tehát vannak, és ha rajtunk
múlik meg is teszünk mindent, hogy
véghez vigyük őket!
Patocskai Nikolett

Séta az emlékek kertjében
1950-1960-as évekről

Régi, kedves ismerősöm kért meg,
írjak gyerekkorunk éveiről. Igen sokan a „Ratkó „korszakban születtünk.
Akkor ő volt a miniszter, aki abortusz
tilalmat és gyermektelenségi adót vezetett be.
Általános iskolás koromban két osztály volt az első tanévben, kb. 40-40
fő tanulóval. Korosztályom gyerekei
nagy számban éltek Sóskúton. Első
fontos emlékem 1956 őszéhez kötődik.
Házunk alatt nagy boltíves pince van. Ennek ellenére az Andreetti
lejtőn lévő házuk pincéjébe hívta
anyukámat Mihályi Irma néni, velem
együtt. Lehetett hallani a budapesti
bombázások hangjait. Övék beért a
sziklák alá, tehát védettebb volt, mint
a patakparti házunk pincéje.
1956 volt a „disszidálások „éve is.
Sóskútiak közül igen sokan indultak
egy új élet reményében útnak. Országhatárainkat már nem őrizték anynyira. Gyalogosan, autókon jutottak át

Ausztriába. Itt a menekülteket tárt karokkal fogadták, táborokban helyezték
el őket, segítették más országba bejutásukat. Természetesen Sóskútról is
mentek jó páran. Nagyapám, a Szabó
család kiterjedt rokonsággal rendelkezett, testvére ﬁa, Ottó, majd unokatestvére Szabó Gábor és édesapja
útnak indult. Szabó Gábor nevét meg
kell említenem, hiszen ő az USÁ a-ban
neves jazz zenész lett. Falunknak hírnevet szerzett zenei tudásával. Zenéhez kapcsolódó név Román Ferencé,
ki Angliából idős emberként hazatérve, segítette a Sóskúti Fúvószenekar
megalakulását. Neveiket azért írom
le, mert kinek kedvéért írom a cikket,
nagy zenekedvelő férﬁ. Sajnos még
többen is elkerültek falunkból, Falvai,
Ábel stb, kiket nem ismertem személyesen, de a szülők elmeséléseiből nevüket gyakran hallottuk.
A mi életünk itt folytatódott tovább.
Befejeztük az általános iskolát, továbbtanultunk. Éltük életünket, szóra-

koztunk. Megjártuk az Antal bányát,
buliztunk, Babó lyukba is felmásztunk körülnézni, majálisoztunk.
A felújított régi hídon a gépjármű
közlekedés zajlott, mai közlekedő híd
még nem volt. Házasodtunk, gyerekeket neveltünk. Sokan elhunytak a régi
barátok, ismerősök közül. Családtagjaik, örököseik a házaikat eladták. A
külterületek benépesültek, valamikori
szedliszkói részen lakótelepek épültek, az Öreghegy családi házakkal lett
tele. Sztávka is kiépült. Barátházhoz
vezető úton lakóházak, lovas tanyák
vannak. Magának a Barátok Házának,
pincéinek, hétvégi házainak lassan
már a nyomai sem láthatók. Ipari park
is létrejött sok gyártó üzemmel. Lassan már csak az emlékek az ismerősök, a falu lakói már kevésbé. A Benta
(Bara) patak medre, vízszintje sem a
régi. Boldogan fürödtünk a Zuhogónál
és a Zuhanynál. Ma már nem lehet az
1950-60-as évek falujára ráismerni.
Farkas Magdi
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy - amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a
kötelezettségének - a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése
kimondja: „A földhasználó köteles az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”.
A növényvédelmi tevékenységről
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A
földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás
– bekövetkezése, e körben elégséges a
védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű
védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi
borítottság a 30%-ot meghaladja. A

parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében
a közérdekű védekezést belterületen a
jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület esetében
a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest
megye és Budapest területén; a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi,
Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a
továbbiakban: növény- és talajvédelmi
hatóság) rendeli el. Amennyiben az
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat
nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű
védekezést.
A jegyző által elrendelt közérdekű
védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha
az ügyfél jelzése alapján időközben
maga eleget tesz kötelezettségének. A
közérdekű védekezéssel kapcsolatban
felmerült költségeket az ügyfélnek
kell megﬁzetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a
közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az
eljárásra jogosult hatóságnak. A
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen és
külterületen is egyaránt 15.000 Fttól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési
területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek,
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti
sávok.
A védekezési kötelezettségét nem
teljesítő tulajdonos/földhasználó a –
bírságon túl – vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére
is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfűmentesítés minden állampolgár közös
érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással
érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek.
Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel
lenni arra is, hogy nem elegendő az,
hogy valaki lekaszálta a szennyezett
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Önkormányzat

Önkormányzati hírek
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Civil élet

Gánton táboroztunk
Amint azt az előző lapszámban megjelent cikkemben írtam, július 4-9-ig zenekarunk ifjabb generációjával nemzetiségi zenei táborozáson vettünk részt a Fejér-megyei Gánt
településen. A táborozás elsősorban azt a célt szolgálta,
hogy ifjúságunk minél jobban elmélyülhessen nemzetiségi
muzsikánk olyan apró, a külső szemlélő számára talán nem
sokat jelentő zenei fogások rejtelmeiben, amelyek igazán
ízessé teszik muzsikánkat.
Programunk a tábor során napirend szerint zajlott, amely
délelőtti szólam és délutáni hosszabb lélegzetű összpróbákból állt. Természetesen a zenei munka mellett lehetőségünk
nyílt a község nemzetiségi vérkeringésébe is bekapcsolódni, hiszen több helyi családdal is összeismerkedtünk, sőt
táborzáró koncertünk főpróbáját egy helyi vállalkozó Sweighardt Ferenc meghívására a saját udvarán álló pavilonban
tarthattuk meg fergeteges vendéglátással körítve.
Táborozásunk alatt részt vettünk a falu Szent Vendel Apát
tiszteletére szentelt templomában az ünnepi liturgián, ahol
néhány német nyelvű szentmiseéneket is kísérhettünk. Ellátásunkról, szállásunkról a több, mint 100 esztendeje létező
Vértes Vendéglőben a Zimmermann család gondoskodott.
A kedves famíliával hosszú évtizedek óta ápolunk kitűnő
kapcsolatot. Köszönjük nekik a szívből jövő, odaadó gondoskodást. Táborunk utolsó napján egy órás zárókoncerttel
köszöntük meg a Gántiak vendégszeretetét, amelyre a helyi
iskola udvarán álló pavilonban került sor. Bár az időjárás kissé megtréfált minket egy hirtelen jött záporral, a közönség
gyorsan esernyőt nyitott, így a koncertet, amelyen a tábor
folyamán tanult darabokat adtuk elő, nem kellett félbeszakítanunk. Krausz János, Gánt község polgármestere e sorokkal
méltatta a Sóskúti Ifjúsági Zenekar utánpótlás növendékeinek zenéjét közösségi oldalunkra küldött üzenetében:

„Tisztelt Sóskúti Ifjúsági Zenekar! Kedves Sándor!
Köszönjük, hogy itt voltatok nálunk, mert különlegessé tettétek kis közösségünk Vasárnapi Miséjét és a hétköznapjait is
a próbákkal! Ugyan a záró koncertet az eső miatt kevesebben
láthatták, így is csak a hála szavaival tudok róla beszélni!
Remélem még sokszor gazdagodhatunk az Általatok nyújtott zenei élménnyel!
Üdvözlettel: Krausz János polgármester Gánt.”
A 24 táborozó ﬁatal, valamint jómagam is rengeteg pozitív élménnyel térhettünk haza ebből a festői kisközségből,
ahol az emberek szíve, csakúgy, mint Sóskúton azonnal
megdobban a fúvószene tradicionális hangjaira! Köszönet az anyagi támogatásért Magyarország Kormányának,
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a pályázati lehetőségért, melynek keretében 700.000 Forint vissza
nem térítendő támogatást nyújtottak a majd egy hetes tábor
megvalósítására. E mellett köszönettel tartozunk még Sóskút, valamint Pusztazámor Községek Önkormányzatainak,
illetve Bajkai Ádámnak és családjának is az anyagi plusz
támogatásért!
Kaszás Sándor

Az Andreettiben történt
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HIGH-TECH SULI az Andreettiben
MEGVALÓSULT ÁLOM
2021-2022-es tanévben már az Andreettiben is lesz
DIGITÁLIS TANTEREM!
„A digitális oktatás, ahogyan azt mostanában megismerjük,
még egészen új, friss szemlélet a tanításban, hiszen – noha
számítógépekkel már korábban is dolgoztunk informatika
órán – a digitális eszközök igazán az elmúlt 10-15 évben
fejlődtek olyan szintre, hogy az oktatás szinte minden terén

segítséget nyújtsanak a tanárnak és a tanulónak egyaránt.
Ezzel a lehetőséggel pedig élni kell, mivel így olyan szemléletet vihetünk a gyerekek tanításába, amely nem csupán
a lexikális ismereteket biztosítja, hanem megtanítja őket
önállóan is megismerni, megérteni a körülöttük levő világot, problémákat felvetni és megoldást is találni rájuk. Ez
pedig olyan képesség, amelyre egyre nagyobb szükség van
az életben való eligazodáshoz” - mondta el Horváth Ádám,
a digitális oktatás szakértője és egyben a High-Tech Suli
program szakmai tanácsadója.
Óriási öröm számunkra, hogy a sok száz pályázó közül
az Andreetti is a 10 nyertes pályázó között lehet! A pályázat
támogatási értéke – pályázatonként- 20 millió forint!
A Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány, mint civil szervezett pályázott az Andreettiben tanuló diákok támogatása
céljából. …és SIKERÜLT!
Örüljenek velünk, hogy az oktatási intézményünk itt
Sóskúton, a XXI. század elvárásainak megfelelő tanteremmel rendelkezik 2021. szeptemberétől!
Köszönöm a segítő kollégáim munkáját!
Kuzselné Schóber Ágnes

Nyári ügyelet / Nyári táborok az Andreettiben…
2021 nyarán is, a tavalyi évhez hasonlóan az Önkormányzat és az Iskola együtt, egymás munkáját segítve tábort,
ügyeletet szervez ezzel is segítve a családokat.
A tematikus hetek között volt természetvédelmi- angol
hét, indián hét, digitális munkák hete …
Néhány pillanatkép az eddigi két hét eseményeiről.
Mindenkinek további szép nyarat kívánok!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető
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Múltidéző

Ötven éve avatták fel
a sóskúti klubkönyvtárat
1970-ben az egész ország nyilvánossága elé került a sóskúti klubkönyvtár
ügye, a televízió a korabeli sajtó is bemutatta a leállt, félbehagyott építkezést. Ezekből tallózva elevenítjük fel
az eseményeket.
Márciusban kezdte el az építkezést a
sóskúti – zámori Tolbuchin Tsz. Építőipari részlege.
A tervezett átadást november 7-re
tervezték. A kivitelezést bonyolította
az egyedi terv, az alapozáskor feltárt
régi pincék, az építőanyagok hiánya.
Az épület vasbetonszerkezetének
vasalatát országon belül nem lehetet beszerezni, így külföldről kellett
behozni, ami drágította az építkezés
végösszegét.
A közvélemény hatására intenzíven
megindult a munka. A nyílászárókat
a Töki Egyetértés Tsz vállalta. Sok
társadalmi munkával, főleg a helyi
sóderbánya dolgozói járultak hozzá az
építéshez.
A Klubkönyvtár avatása ötven évvel
ezelőtt 1971. augusztus 19.-én volt.
Az ünnepségen Peresztegi Ferencné tanácselnök köszöntötte a magyar,
szovjet és csehszlovák vendégeket.
Az avatóbeszédében Barinkai Oszkárné a Pest megyei Pártbizottság
titkára többek között az alábbiakat
mondta.
– Szocialista társadalmunknak

szép hagyománya, hogy nemzeti ünnepeinken, a munkásmozgalom ünnepnapjain új létesítményeket adunk
át a lakosság számára. Ennek vagyunk tanúi ma, itt Sóskúton is. Szép
korszerű klubkönyvtár kerül most
átadásra. Az itt lakók véleményét fejezem ki akkor, amikor azt mondom,
hogy nagy ügy ez a község életében,
de így tekintjük ezt a járásban, sőt
az egész megyében is. De rendkívül
tanulságos születésének az ezzel járó
vajúdásának, a nehézségeket legyűrő közös összefogásnak a példája is.
Nemcsak az elhatározás, az akarat
volt egy és közös, hanem a munka, az
anyagi hozzájárulás is. Úgy gyűjtötték, rakták a pénzt a tizenkét esztendőn át, mint valami nagy család egy
olyan kedves dologra, amit semmiképp sem tud nélkülözni, amit mindenképpen akar.
Tavalyig majd másfél milliót gyűjtöttek az építésre. Hozzájárult a járási
párt és KISZ-bizottság és a megyei
tanács is. A további hiányokat a községben kibontakozó széles körű társadalmi munka pótolta. A helyi termelőszövetkezet vezetősége a legnagyobb
segítséget nyújtotta részben anyagiakkal, részben azzal, hogy építőbrigádjukat állították csatasorba. Építőanyaggal és erőgéppel segítettek az
itteni kavicsbányászok, parkosítottak,

PÉNZKERESET OTTHONI MUNKÁVAL!
Különféle termékek csomagolása
és egyebek elérhetőségei
érd:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu
(ügyfélszolgálat: +36 20 910 4517
4517))

AK
1971.

19.-

terepet rendeztek a katonák. Mindezek ellenére sok minden nehezítette
a munkát, különösen az anyaghiány
akadozott. Az emlékezetes televíziós
riport után új lendülettel fogtak munkához, hogy az alkotmány ünnepére
készen álljon a kultúra és művelődés
kis palotája.
Nagyszerű dolog, hogy végre áll tehát Sóskút község könyvtára. Mégis,
az igazi gazdagságot majd az jelenti,
ha élettel telnek meg a falak, ha a közel ötezer kötetes könyvtárt a község
apraja-nagyja látogatni fogja, ha a
most induló népi együttesnek, pártszervezetnek, az ifjúságnak is otthont
ad, szellemi központjává válik Sóskútnak, és Pusztazámornak.
Kummer János
Forrás: PM Hírlap
1971. augusztus 20. száma

Kati Nénje kifőzdéje
Kovács Ádám Maximilián vagyok, az anyósommal indítottuk el a
kifőzdét. Az évek folyamán rengeteg tapasztalatot szerzett, mivel a
vendéglátás minden területe érdekelte és érdekli is. Ezért is adtuk a
„Kati Nénje kifőzdéje” nevet, mert szeretnénk megmutatni, hogy a
Házias ételek mindig divatosak és ízletesek. Miért éppen „Házias”?
Az anyagbeszerzés, az előkészítés, a főzés, a tálalás, a szórólapok
készítése, a weboldal üzemeltetése mind-mind a család, a mi feladatunk, tehát „Háznál marad”.
Sóskút,
Szent Flórián tér 10.
Nyitvatartás:
10–15 óra

Hirdetés
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ÚJ

RENAULT
ARKANA
sokoldalúnak
születünk

Vár a sokoldalú SUV,
ismerd meg testközelből!
Renault Arkana E-TECH HYBRID 145 vegyes fogyasztás l/100km: 4,9 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 111 – 116. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében
előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az
időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett
adatok tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7–9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

Termelői gyümölcsvásár Sóskúton!

• Kajszibarack
• Őszibarack
• Meggy
• Szilva
Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, facebook/Sóskúti Kertecske

renault.hu

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
ELSŐ OSZTÁLYÚ
ROSTÁLT TERMŐFÖLD
KAPHATÓ!

30 949-4443,
30 242-3102, 20 919-0194

