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Köszöntések
A védőnői szolgálat intézménye hazánkban már 106 éves
múltra tekint vissza, egész Európában egyedülálló ez a
szakma, június 13-a magyar védőnők napja.
Polgármester úr a védőnők napja alkalmából köszöntötte
dr. Gálné Szegő Ágnest és Demeterné Orosz Juditot, hogy
munkájukkal segítik a sóskúti családokat a szülővé válás
folyamatában, és hogy a koronavírus járvány idején is kitartóan ellátták munkájukat.
Ugyanezen alkalommal polgármester úr a védőnők és
Zajkás Gábor gyermekorvos köszöntötték Csóli Lászlóné –
Szidi nénit, aki védőnői oklevelének 70 évvel ezelőtti megszerzése és szakmai munkája elismeréseként rubin díszoklevéllel jutalmazta meg az Emberi Erőforrások minisztere.

Tisztelt Ügyfelek!
2021. június 1-jétől a Községháza ismét fogad előzetes
időpont egyeztetés nélkül is személyesen ügyfeleket.
Kérjük, hogy az épületbe kizárólag maszkban lépjenek be! Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal nem fogad
ügyfeleket!

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-12:00, 13:00-18:00
Szerda: 9-12:00, 13:00-16:00
Péntek: 9-12:00

A Hivatal munkatársainak elérhetőségei:
Dr. Újházi Miklós jegyző
E-mail cím: jegyzo@soskut.hu Telefon: 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző
E-mail: aljegyzo@soskut.hu, engedelyezes@soskut.hu
Tel.: 23-560-560
Ipari igazgatás, kereskedelmi igazgatás, birtokvédelmi
ügyek
Népesség nyilvántartás, sírhelyek megváltása
Szimandlné Szolnoki Gabriella
Tel.: 23-560-560 E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Rácz Lukács, született: 2021. április 30. édesanyja:
Mészáros Mónika
Szemán Olívia, született: 2021. június 4. édesanyja:
Paulik Melinda

Anyakönyvi, hagyatéki ügyek, termőföld hirdetmények
Velegi Ágnes
Tel.: 23-560-560 E-mail: anyakonyv@soskut.hu
Szociális ügyek, gyermekvédelmi ügyek
Chrenkó Marianna
Telefon: 23-560-563 E-mail: szocialis@soskut.hu
Adóügyek
Geng Jánosné
Telefon: 23-560-564 E-mail: ado@soskut.hu

Halálesetek:
Balog Gizella, szül.: Sarkadi Gizella ( 1948)
Klein József László (1948)
Roller János Mihály (1944)
Simó Sándor Endre (1950)
Szabó Lajos (1950)
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Gazdasági Iroda
Faragó Péterné gazdálkodási előadó
Karácsony Zsuzsanna pénzügyi előadó
Telefon: 23-560-567, 23-560-569
E-mail: penzugy@soskut.hu
Önkormányzat
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Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
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Önkormányzati határozatok
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 – képviselő-testület tagjainak véleményét
ﬁgyelembe véve – a következőkről rendelkezem:

29/2021.(V.13.) számú határozat
Önkormányzati ingatlan
értékesítése
Az önkormányzat a tulajdonában lévő
Sóskút, 2515. hrsz-ú, 1 ha 3039 m2
nagyságú, zártkerti művelés alól kivett
terület minősítésű ingatlant eladásáról szóló 4/2021.(II.4.) sz. határozatot
az alábbiak szerint módosítom:
Az ingatlan vételárát a szerződés
hatályosulásától számított öt munkanapon belül egy összegben kell megﬁzetni. A határozat többi rendelkezése
változatlan marad.

32/2021.(V.28.) számú határozat
Községi ösztöndíj-helybéli
tehetségek támogatása
Szalai Kornél 3. osztályos tanulót
15.000 Ft ösztöndíjban részesítem az
alábbi versenyen elért eredményekért:
JKA Országos bajnokság – Magyar
Karate Szövetség – 2021. 05.08.
II. Kumita csoportban III. helyezés
Kumite versenyszámban
II. UP korcsoportban II. helyezés
Kumite versenyszámban
II. UP korcsoportban II. helyezés
Kata versenyszámban

Sóskút Község Önkormányzata a
2021. évre a víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására pályázatot nyújt be.

Magyar Ákos körzeti megbízott részére a településért végzett kitartó
és eredményes munkájáért 100.000
Ft jutalomban részesítem. Felkérem
a pénzügyi irodát, hogy a 100.000 Ft
vásárlási utalványt szerezze be.

A Sóskúti Római Katolikus Plébánia
által 2021. július 19-24. között szervezendő nyári hittantábort az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
terhére 100.000 Ft-tal támogatom.

36/2021.(VI.14.) számú határozat
Agárdi pop strand megállapodás
31/2021.(V.27.) számú határozat
A Tárnoki Rendőrőrs 2020. évi
beszámolójának elfogadása
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Érd Rendőrkapitányság Tárnok Rendőrőrs 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 250.000 Ft támogatást
nyújtok a Sóskúti Fúvószenei Egyesület 2021. évi táborozási költségeihez.

33/2021.(VI.7.) számú határozat
Körzeti megbízott jutalma

34/2021.(VI.8.) számú határozat
Nyári hittantábor támogatása
30/2021.(V.21.) számú határozat
Önkormányzati ingatlan
értékesítése

37/2021.(VI.14.) számú határozat
Sóskúti Fúvószenei Egyesület
támogatása

Az Agárdi Popstranddal Együttműködési megállapodást kötök és támogatom a nyári rendezvényeit, amiért az
Agárdi Popstrand a sóskúti lakosok
részére 50%-os kedvezménnyel belépőjegy vásárlást és korlátozott számban tiszteletjegyeket biztosít.

38/2021.(V.28.) számú határozat
Községi ösztöndíj-helybéli
tehetségek támogatása
Marcinkovics-Kovács Keve és Marcinkovics-Kovács Bende tanulókat
15.000-15.000 Ft ösztöndíjban részesítem az alábbi versenyen elért eredményekért:
2021. május 9-én
Marcinkovics-Kovács Keve: MSSZ
959 U14 sumo válogatóverseny 60 kgban 1. helyezés.
Marcinkovics-Kovács Bende: MSSZ
960 Gyermek Sumo Országos Bajnokság 35 kg-ban 1. helyezés.
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 ösztöndíj
megítélésére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
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Sóskút Községi Önkormányzat zárszámadásáról
Sóskút Községi Önkormányzat 4/2021.(VI.10.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
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) bekezdése alapján
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az
önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,
valamint a költségvetési szerveire.
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Közös Önkormányzati Hivatal
b) Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési
szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.
2. Az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének főösszege
3. §
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 1.216.792.167 Ftban, azaz egymilliárd-kétszáztizenhatmillió-hétszázkilencvenkétezer-százhatvanhét forintban
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
teljesítésének bevételi főösszegét 1.216.792.167
Ft-ban, azaz egymilliárd-kétszáztizenhatmillió-hétszázkilencvenkétezer-százhatvanhét forintban állapítom meg.
II. Fejezet
A 2020. évi költségvetés teljesítésének
részletezése
1. Költségvetési bevételek és a kiadások
4. §
Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek
és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott
részletezését, összevont mérlegét az 1. sz. táblázat
tartalmazza. Az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat szerint,
önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint állapítom meg.
5. §
Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti – működési
és működési ﬁnanszírozás kiadásainak összege
összesen 577.226.490 Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-kétszázhuszonhatezer-négyszázkilencven
forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás
65.708.721 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 10.414.810 Ft
c) dologi kiadások
141.380.284 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
17.112.613 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 38.067.600 Ft
f) elvonások (szolidarit.hozz.)
64.283.361 Ft
f) finanszírozási kiadások
195.596.126 Ft
g) államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 44.662.975 Ft
(2) Az önkormányzat működési célú bevételi
és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató
jelleggel mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza.
6.§
(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés
kiadásai 259.898.786 Ft, azaz kétszázötvenkilencmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszáznyolcvanhat forint, ebből:
a) beruházás (felhalmozás)
63.031.503 Ft
b) felújítás
160.461.974 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás
4.055.310 Ft
d) felhalmozási célra átadott
visszatérítendő támogatás
2.350.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatás
visszaﬁzetése
29.999.999 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a
Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 109.049.074 Ft, azaz
százkilencmillió-negyvenkilencezer-hetvennégy
ebből:
a) személyi jellegű kiadás
77.402.606 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 12.687.418 Ft
c) dologi kiadások
11.931.837 Ft
e) beruházás
0 Ft
(2) A hivatal működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a
Dimbes-dombos Óvoda teljesített működési,
fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege
összesen 120.380.559 Ft, azaz százhúszmillió-háromszáznyolcvanezer-ötszázötvenkilenc forint,
ebből:
a) személyi jellegű kiadás
93.438.109 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 15.682.643 Ft
c) dologi kiadások
9.384.377 Ft
d) beruházás
1.875.430 Ft
(2) Az óvoda működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

9. §
(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló
07/A. sz. űrlapja szerint 379.666.891 Ft-ban, azaz
háromszázhetvenkilencmillió-hatszázhatvanhatezer-nyolcszázkilencvenegy forintban hagyom
jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.
(2) A hivatal 2020. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé
készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja
szerint 7.027.213 Ft-ban azaz hétmillió-huszonhétezer-kétszáztizenhárom forintban hagyom jóvá,
amely teljes egészében szabad maradvány.
(3) Az óvoda 2020. évi gazdálkodása során
fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A.
sz. űrlapja szerint 1.301.561 Ft-ban azaz egymillió-háromszázegyezer-ötszázhatvanegy forintban hagyom jóvá, amely teljes egészében szabad
maradvány.
10. §
Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 10. sz. táblázat
tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését
a 11. sz. táblázat tartalmazza.
2. A költségvetési létszámkeret, a
pénzmaradvány és egyéb rendelkezések
11. §
(1) Az Önkormányzat átlagos létszámkeretét, a 7.
sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 15
főben állapítom meg.
(2) A hivatal létszámkeretét a 9/A. melléklet
szerint 13, az Óvoda átlagos létszámkeretét a 9/B.
sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 25
főben állapítom meg.
12. §
Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2020.ban adósságállománya nem volt és az év során
adósságot keletkeztető ügylete sem volt.
13. §
Az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar Államkincstár felé
készített költségvetési beszámoló 11/A.-11/L sz.
űrlapja szerint hagyom jóvá a 12. sz. táblázatban.
3. Záró rendelkezések
14. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

A rendeletet a polgármester 2021. június 10.-én
alkotta meg, kihirdetve 2021. június 10.-én lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Sóskúton történt

Sóskúti falunapok a Karavella színpadon

2021. június 14-étől indult rendezvénysorozat Sóskúti Falunapok –
Karavella színpad néven, változatos
programokkal, színházi előadásokkal, koncertekkel, élő Foci Eb közvetítéssel hatalmas LED panelen.
A programok már május végén
megkezdődtek, a gyermeknapi Halász Judit koncert a vártnál is több érdeklődőt vonzott május 31-én. Június
5-én az Edda koncerten is több mint
500 résztvevő volt, ezt követte a Hatan pizsamában, a Játékszín teltházas előadása, olyan ismert nevekkel,
mint Hajdú Steve, Csonka András,
Barabás Kiss Zoltán, Lévai Viktória,
Szőlőskei Tímea és Fábián Anita, június 14-én.
A Foci Eb közvetítések szintén jelentős számú érdeklődőt vonzottak
és a június 19-ei P Mobil koncert is
hatalmas siker volt. Az idei évben az
önkormányzattal együttműködésben

Sóskúton történt
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a tervek szerint lesznek olyan programok, melyekre a helyi lakosok kedvezményes belépőt vásárolhatnak. Ennek
részleteiről folyamatosan tájékoztatja
az önkormányzat a helyi lakosságot.
P.S.

Útfelújítás, járdafelújítás
Az elmúlt hónapban is folyamatos volt a munkavégzés, két munkát tudtunk befejezni, az egyik
a Liget utcában a járda és a kapubehajtók felújítása, egészen ravatalozóig. A másik a Damjanich
utca torkolata után a Névtelen utca helyreállítása
a csatornaépítés után. Elkészült még az Ibolya
és az Orgona utca vízelvezetésének felújítása és
jelenleg a Pincesor utcánál folytatjuk az utak állapotának javítását.
Önkormányzat
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Civil élet

Zenekari élet – 2021
Lassan eltelik a 2021-es esztendő első
fele, és úgy tűnik túl vagyunk november óta tartó bezártságunkon. Sajnos ez
alatt az idő alatt, mint mindenki más,
mi is beszorultunk az online térbe.
A zeneórák ilyetén való megtartása maradt az egyetlen lehetőség arra,
hogy zenei tudásunkat valamelyest
csiszolni, vagy legalábbis szinten tartani tudjuk. Bár tavaly karácsonyra
stúdió keretek között sikerült néhányunknak – Udvarhelyi Ádám és barátai jóvoltából – egy kis meglepetés
videót összehozni. Ádámnak köszönhető az is, hogy legkisebb növendékeink tanév végi bemutató videóját nála
készíthettük el. Bár karácsonykor és
húsvétkor az ünnepi szentmisék alkalmával némi zenei kísérettel tudtunk
szolgálni, gyakorlatilag csak május
végén kezdhettük el ismét a közös
próbákat egyelőre szabadtéren. Sajnos
a hűvös, esős május nem volt kegyes
hozzánk, így ezen alkalmak közül is
egyet le kellett mondanunk.
Június aztán már kicsit barátságosabb volt, így az Úrnapi körmeneten
már nagyobb létszámú zenekarral kí-

sérhettük a szentségi énekeket. Június 12-én Polkadélutánra invitáltuk a
közönséget, amely alkalom mindenki
számára örömteli volt, hiszen régen látott barátainkkal újra találkozhattunk.
Köszönet mindenkinek, aki eljött!
Hogy mit hoz a közelebbi jövő, már
az is körvonalazódik. Július elején
ifjúsági nemzetiségi zenei táborba
utazhatunk néhány ﬁatalabb tagunkkal Gántra. A tábor a Miniszterelnökség támogatásával, a Bethlen Gábor
Alapkezelő által kiírt sikeres pályázatunknak köszönhető! Sóskút, valamint
Pusztazámor Község Önkormányzata
is kiegészíti a táborozási költségvetést, így a résztvevők csak minimális
önrészt kell, hogy ﬁzessenek. Hálásan
köszönjük mindenki nagylelkű támogatását.
A tábor programjában szerepel a
Gánti templomban a szentmisén való
közreműködésünk, illetve egy záró
térzene, amelyen bemutathatjuk a héten tanult darabokat.
Július 10-én tartunk legközelebb
Polkadélutánt, majd július 23-án Pestszenterzsébetre hívtak meg minket

egy rövid térzenére. Július 31-én a
Sóskút határában lévő, újonnan létesült Karavella színpadon fogunk bemutatkozni.
Augusztus 14-én lesz a következő Polkadélutánunk, majd augusztus
20-án Államalapító Szent István Királyunk ünnepén a szentmise után
közreműködünk a közös ünneplésen.
Másnap, augusztus 21-én Szigetszentmártonba kaptunk meghívást a helyi
Lohr Kapelle jubileumi ünnepségére.
A nyár folyamán szeretnénk a Sóskúti Ifjúsági Zenekar teljes tagságával egy kirándulás keretében Gántra
visszalátogatni, amelyre szintén a
Miniszterelnökség által támogatott
pályázatunk segítségével tudunk sort
keríteni.
Reméljük, a most felsorolt programokkal a mi kedves sóskúti közönségünknek ismét kínálhatunk lehetőséget a kikapcsolódásra, feltöltődésre.
Kérjük, kövessék ﬁgyelemmel honlapunkon és a közösségi oldalunkon
közzétett információkat is! Szeretettel
várjuk Önöket!
Kaszás Sándor

Múltidéző
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Aki Sóskútinak is érezte magát
Tíz éve hunyt el Habsburg Ottó, községünk díszpolgára

2011. július 4.-én kilencvennyolc éves korában, németországi otthonában a Starnbergi-tó partján fekvő Pöckingben
érte a halál.
Földi maradványait a bécsi
Kapucinusok Templomában, a
szívurnáját Pannonhalmán helyezték örök nyugalomba.
Habsburg Ottót hét gyermeke, köztük családjával Sóskúton élő Habsburg György,
jelenleg Magyarország párizsi nagykövete, számos unokája, dédunokája
gyásza mellett, tisztelői az Egységes
európai gondolat hívei, elvesztését az
óta is pótolhatatlannak tekintik.
Otto von Habsburg 1912. november
20,-án született az alsó-ausztriai Reichenauban.
Szülei az 1916-ban megkoronázott
Boldog IV. Károly osztrák császár,
magyar király, anyja Zita pármai hercegnő.
A XX. század történelmi eseményeinek részese volt. Harmincegy éven
át volt elnöke a Páneurópai Uniónak,
húsz éven át tagja az Európai parlamentnek, ahol a vasfüggöny időszakában ﬁgyelemfelkeltésként, sokszor
magyarul szólalt fel Strassburgban. A
magyar ügyekkel foglalkozó delegáció elnökeként szervezője volt a magyar-osztrák határon rendezett 1989.
év augusztusi Páneurópai Pikniknek,
amely ünnepség keretében hétszáz
keletnémet jutott át Ausztriába. Ez az
esemény lett a vasfüggöny leomlásának, a szocialista rendszerű állomok
megszűnésének egyik elindítója.
Az ifjú Habsburg Ottó Sóskúttal
való kapcsolata édesapja a magyar király IV. Habsburg Lotaringiai Károly
1922. évben bekövetkezett halála után
élénkült fel. Községünk apátplébánosa, nemzetgyűlési képviselő Griger
Miklós a legitimista mozgalom egyik

meghatározó képviselője lett. A legitimisták szerint a magyar trón továbbra is Habsburg-dinasztiáé, IV. Károly
halála után az öröklési rendnek megfelelően ﬁáé Ottóé. Az ország államformája hivatalosan királyság volt, de
király nélküli, akinek bizonyos jogait
a kormányzó gyakorolhatta.
A királyság visszaállítása érdekében megjelent legitimista program,
amelynek fő képviselője a Nemzeti
Legitimista Néppárt vezetője Grieger
Miklós volt, olyan alkotmányos királyságot képzelt el, amelyben a parlamentáris demokrácia és a szociális
reformok egyszerre valósulnak meg.
Programjuk megismertetése céljából
legitimista-vacsorákat un. Ottó vacsorákat tartottak. A Király Napja
Ottó főherceg születésnapján november 20-án lett megtartva. Magyarországon 1922-től egészen a második
világháborúig rendszeresen ünnepi
keretek között emlékeztek meg Habsburg Ottó születésnapjáról. A november 20-i rendezvényekre Budapesten
került sor, ahol a magyar legitimista
körök szervezésében volt olyan, hogy
több ezer fő is megjelent a Szent István Bazilikában tartott hálaadó szentmiséken, illetve a Pesti Vigadóban
rendezett bankett vacsorákon. Számos
jelentős közéleti személyiség is részt
vett ezen az eseményen, a teljesség
igénye nélkül például gróf Apponyi

Albert, illetve több alkalommal a későbbi vértanú bíboros
Mindszenty József is. Griger
Miklós és az ifjú trónörökös
többször találkoztak, élete végéig tartotta a kapcsolatot a
trónfosztott Habsburg király
családjával. Személyesen látogatta meg Steenockerzeelben (Belgium) Zita királynét
és családját. Községünk másik nemzetgyűlési képviselője
Andreetti Károly szintén a legitimista
mozgalmat támogatta. Mivel a meghatározó személyiségek mélyen a királypártiság mellett kötelezték el magukat, így a sóskúti polgárok is nagy
királyi tiszteletben éltek.
A rendszerváltás utáni első önkormányzat dr. Habsburg Ottót kiemelkedő nemzetközi tevékenységéért, az
egyetemes magyarság nehéz időkben
való európai képviseletéért, Sóskút
községgel való történelmi távlatú
kapcsolatáért díszpolgári kitüntetésben részesítette, melynek ünnepélyes
átadása 1993. augusztus 15.-én volt.
A díszpolgári kitüntetést követően
rendszeresen tartotta kapcsolatát a
községgel, majd a Habsburg rezidencia átadása után, számos diplomatával, politikussal, gazdasági élet meghatározó személyiségeivel Sóskúton
találkozott, ismertette meg és vitte jó
hírünket a világba.
A Habsburg Ottó Baráti Kör találkozóin beszámolt a világon történt
események hátteréről, a XX. század
jelentős eseményeiről, amelynek közreműködője, az akkori történelmi állami vezetőkkel alakítója volt.
Számos bölcselettel gazdagított,
melyben az alábbi megjegyezendő:
„Aki nem tudja, honnan jött, nem
tudhatja, hová megy, mert nem tudja,
hol van e világban.”
Kummer János -
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Az Andreettiben történt

Búcsúzók és búcsúztatók az Andreettiben!
Június 11-én tartotta a 2020/2021–es tanév évzáró ünnepségét és az utolsó évfolyam ballagását az Andreetti Károly
Általános Iskola és Művészeti Iskola. A búcsúztató beszédet Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető tartotta. Írásunkban az általa elmondottakból idézünk.
„Végigtekintünk rajtatok, hogy mivé lettetek a kezeink
alatt, s munkánk gyümölcsét néha megtaláljuk, néha csak
keressük. Olyan jó lenne tovább gondoskodni rólatok, bebizonyítani, hogy még sikerülhet és ti is szeretnétek a jobb
eredményeket. Már nincs idő…Nehéz volt néhányatokat terelgetni, néha szinte lehetetlennek tűnt. Az, hogy most itt
állunk, bizonyítja, hogy megbirkóztunk a feladattal.
Illyés Gyula ezt így fogalmazza meg: „A szél kihívásaira
a fa a gyökereivel válaszol.”
Tanáraitokban benne van: a hivatásukból fakadó kötelességtudat és az a sok-sok éves tapasztalat, mely mögöttük
áll. Ennek köszönhető, hogy most – annyi akadály legyőzése után –, elengedhetjük a kezeteket, mert bízhatunk abban,
hogy elég érettek vagytok, hogy elinduljatok egy másik
úton.
A mélységek és magasságok évfolyama voltatok. Nagyon
tehetséges, kreatív, egyéni tálentumokat meg-megvillantó
diákok. Talán ebből is fakadt, hogy folyton feszegettétek a
határokat. Pedig a határokat a féltés szabályozza, és a szeretet szerez nekik érvényt. És ahhoz, hogy a határokat
túllépjük, előbb meg kell tanulnunk a szabályokat követni.
Iskolánk falait elhagyva lehetőséget
kaptok arra, hogy újabb fogadalmakat
tegyetek, újabb célokat tűzzetek magatok elé. Mindig ragadjátok meg a

lehetetlen által kínált lehetőségeket, a kihívásokat! S minden kihívásban maradjatok hűek önmagatokhoz! Akkor
minden egyes határátlépés, melyet elkövettek a végtelenre
nyit számotokra kaput.A végtelen pedig nem ismeri az idő
határait!
„Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen,
de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen.” – üzeni Ady Endre.
Sokféleképpen értelmezhetjük ezeket a sorokat, de én
most azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy abban az
értelemben legyetek emberekké, hogy mindig pozitív módon tekintetek előre.
Kedves ballagó nyolcadikosok.
Nektek lehetőségetek volt arra, hogy naponta formálódjatok olyan emberek által, akik tudnak a
szépben, a jóban reménykedni.
Olyan osztályfőnök gondjaira bíztalak benneteket, az alsó és felső tagozatban is, akik sok
más pedagógusi érdemük mellett ilyen értelemben is emberi példaképeitek lehettek.
Szó volt rólunk, pedagógusokról és szó volt
rólatok, diákokról, de legyen szó a szüleitekről
is, akiknek a legtöbbet köszönhettek, s akiknek
szintén az a legfőbb elvárása veletek szemben,
hogy emberré váljatok. Ők mindig úgy gondolnak rátok, hogy csak a jót, csak a szépet remélik veletek kapcsolatban. A ti örömeiteket, sikereiteket mindig a magukénak
fogják, és fogjuk mi is érezni.
El kell engednünk benneteket, de mindig visszavárunk,
benneteket!”
Az ünnepség során adták át azokat az elismeréseket, akik
az évek során kiemelkedően teljesítettek. Volt, aki aktív
közösségi-, és diákönkormányzatban végzett munkájával
segítette az Andreetti mindennapjait. Ők a következők:
Magyar Petra Lili, Városi Viktória, Hegyi Bende, és a diákönkormányzat diákvezetője: Bihari Barbara

Az Andreettiben történt

Sóskúti Híradó – 2021/5

11

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Esküvő, házassági évforduló, nyaralás,
vendégség, születésnap, céges rendezvény?
Mi szívesen sütünk Ön helyett.

Példamutató szorgalmával és kitűnő tanulmányi eredményével élen járt:
8.a
Bihari Barbara, Hegyi Bende, Molnár Csaba
8.b
Paulik Panna, Lázár Dóra, Perczel Nagy Eszter, Városi
Viktória,
Gábor Alexandra, Magyar Petra Lili
A tantestület döntése alapján az ÉV-diákja díjat kapta:

egyedi dísz- és formatorták
teasütemények • sós aprósütemények
kekszek • szendvicsek
Sóskúton és Pusztazámoron igény szerint
házhozszállítást is vállalunk.

Telefon: +36 30 244 0013
Cím: 2038 Sóskút, Fő utca 34.
E-mail: simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

8.a
Bihari Barbara
8.b
Paulik Panna, Városi Viktória
Andreetti díjat kapott:
Molnár Csaba
Kiváló versenyeredményeikkel és kiváló sportteljesítményükkel öregbítették az iskola hírnevét, aláírásukkal örökre nyomot hagynak az Andreetti Aranykönyvébe.
8.a
Molnár Csaba
Robotprogramozó országos versenyeken elért kiváló
2021-ben I. helyezéséért, amely lehetőséget adott a nemzetközi megmérettetésre Görögországba.
8.b
Donát Boglárka
Körzeti és tankerületi rajzversenyeken elért kiváló eredményeiért.
Pelczer-Nagy Eszter
Az országos akrobatikus tornán ért el kiemelkedő eredményeket!
Ihász Norbert
Karate országos bajnokságán többször, II. helyezést ért el.
(P.S.)

Agárdi POP strand idén is!
A héten az önkormányzat megállapodott az Agárdi
POP strand szervezőjével és ebben az évben is 50 %-os
kedvezménnyel vásárolhat minden sóskúti lakos belépőjegyet a lakcímkártya és a védettségi igazolvány felmutatásával.
Jó szórakozást kívánunk!
Önkormányzat
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Az óvodában történt

Kirándulás a Noel Tanyán
A nehéz hónapok véget értek, végre kisütött a nap. Újra
gyerekzsivajtól hangos az óvoda. A csalogató jó időben
örömmel hallottuk, hogy megnyitott a Noel tanya. A nyu-

szi, a katica és a cica csoport felkerekedett és egy kirándulás keretében ellátogatott a pusztazámori állatparkba. Gyö
nyörű, vidám, felszabadult napot töltöttünk együtt.

Gyereknap az óvodában
Az óvoda végre megnyithatta kapuit
és vendégeket fogadhattunk. Gyermeknap alkalmából ellátogatott hozzánk Misi bohóc és barátaival egy
varázslatos Jégvarázs showba repítet-

ték a gyerekeket. Volt arcfestés, luﬁhajtogatás, jégkrém, egyéb ﬁnomságok. Sok örömben és nevetésben volt
részünk ezen a napon. Jólesett önfeledten együtt lenni a nehéz hónapok

után. A programok megszervezéséhez
támogatást kaptunk az önkormányzattól és a szülői munkaközösségtől.

Nagyon köszönjük!

Az óvodában történt
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Ovis ballagás

Milyen gyorsan elrepült ez a három
év, amit velünk töltöttetek! Soha nem
felejtjük el azt a napot, amikor először
jöttetek az óvodába. Valóságos csoda
volt látni, ahogy kinyíltatok, nőttetek,
ahogy egyre ügyesebbek, okosabbak önállóbbak lettetek. Most csak
ámulunk, hogy már búcsúzni kell és
iskolába készülődtök. Sok új barátot
szereztetek, izgalmas élményekkel
gazdagodtatok, fontos dolgokat tanultatok. Mindezek kísérjenek benneteket utatokon! Szeretettel engedünk
ki benneteket a fészekből, repüljetek,

szárnyaljatok!
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Darázsfészek
Séta az emlékek kertjében
Az emberek különböző tulajdonságairól írok. Minden kisebb közösségben, faluban, ahol az emberek ismerik egymást, mások is jó részt hasonló tulajdonságokat írnának le.
Kezdem a jó, segítőkész emberekkel, kik ismerőseiket,
ahogy tudják ﬁzikai munkával, egyebekkel segítik. Őket
nevezem méhecskéknek, hisz gyűjtik a jó szavakat, köszöneteket, mint a méhek az édes mézhez a virágport.
Léteznek közömbös emberek, kiknek minden jó, úgy
ahogy van.
Vannak még igen jó emlékezőtehetséggel megáldottak,
kik villámgyorsan még sóskúti családfákat is felsorolnak.
Eljutok a darázsfészekhez. Élnek falunkban is egoista,
hiú, öntelt, álszent, nagyképű emberek.
Amit mondanak, beszélnek, arról szól, hogy ők a mindent tudók, mások véleménye nekik nem számít. Kedves,
barátságoknak tűnő emberek, ha egyéni érdekük úgy kívánja. Ők másoknak mindig máshogy nyilvánulnak meg.
Szeretnek a falu élvonalába kerülni, ezért sokszor képmutató emberek, nem a valódi személyiségük látható mások
számára. Róluk, velük kapcsolatban nekem, másoknak is,

régi, tanított- tanult beszéd jut eszembe. Sok évszázaddal
ezelőtt politikai okokból meg akarták ölni Gertrúd királynét. Tanácsot kértek az akkori esztergomi érsektől. Válaszának kettős értelme volt.
„ A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.”
Egyik értelmezés „A királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én
nem ,ellenzem.
Másik értelmezés: A királynőt megölni nem kell félnetek
,jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem
ellenzem.
Nem mindegy hogy az írásjelek, beszédben a hangsúlyok
hova és hogyan kerülnek.
Falusi pletykákra, híresztelésekre mindenki jó, ha ﬁgyel,
és az igazságot hiszi el.
A darazsak, ha nem vigyázunk, igen nagyot és fájdalmasat tudnak csípni.
Farkas Magdi

Virágszönyeg Úrnapján
Sóskúton Sisa István Lénárd plébános atya celebrált Szentmisét június 13-án Úrnapja alkalmából. A pünkösd kettős
ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét”
(Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli az
egyház. Ebből az alkalomból igen sok sóskúti lakos jött el a

virágszőnyeges Szentmisére.

Hirdetés
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RENAULT ZOE
E-TECH
100%-ig elektromos

2,5 millió Ft állami
+ 2,5 millió Ft Renault támogatással
Akár

Ráadás 100 000 Ft értékű

*

ajándékutalvánnyal**

*A kedvezmény 2021.05.17. napjától 2021.06.30 napjáig vagy visszavonásig, a készlet erejéig érvényes, minden Új ZOE E-TECH Intens R135 Z.E. 50 gépkocsira, metálfényezés opció választása esetén, az alábbi feltételekkel.A feltüntetett
kedvezmény az elektromos gépjármű beszerzésékre vonatkozó állami pályázat alapján elnyerhető 2 500 000 Ft támogatást, és sikeres pályázat esetén, a gépkocsi hivatalos listaárából adott további 2 500 000 Ft árengedményt
tartalmaz. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. **A magyarországi Renault Márkakereskedéseknél 2021. 05.15
után eladott első 50 db ZOE E-TECH modell mellé 100 000 Ft értékű MOL Plugee ajándékutalványt adunk, a MOL általános szerződési feltételei szerint. Új Renault ZOE E-TECH Intens R135 Z.E. 50 vegyes fogyasztás Wh/km: 169,
l/100 km: 0; CO2 -kibocsátás g/km: 0,.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 üzemanyag-gazdaságossági 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 és nem minősülnek ajánlattételnek.
Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

renault.hu

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

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

