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Október 23.
Az országos járványadatokat ﬁgyelemmel kísérve látható, hogy megint egyre gyorsabb ütemben nő a koronavírus fertőzések száma, az elmúlt napokban már az ezret
közelítette az új fertőzöttek száma. Ezt ﬁgyelembe véve
az idei önkormányzati megemlékezés elmaradt, de az
‚
emlékezés koszorúit az önkormányzat az 56-os emlékműnél elhelyezte a társadalmi szervezetek nevében is.
Önkormányzat

A TEMETŐ KÁPOLNÁJA
A temető kápolnája
Szeretteink háza tája.
Tisztelettel hajtsál fejet,
Te utad is oda vezet.

Sóskúton történt

A Benta-patak meder
rehabilitációja
Befejeződött a Benta-patak meder rehabilitációja
annak tizennyolc kilométeres szakaszán. A két
évig tartó munkálatoknak, ezen belül a mederkotrásnak,
tisztításnak
köszönhetően a víz szabadon lefolyhat, ezzel
nagymértékben csökkent
az áradás veszélye a környező településeken.
Amint azt dr. Aradszki Andrástól, a térség parlamenti képviselőjétől megtudtuk, a Közép-magyarországi
Operatív Program keretében zajló meder rehabilitáció
739 millió forintba került, amelynek 85 százalékát az
Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a hazai költségvetés ﬁnanszírozta. A beruházásnak köszönhetően jelentősen javult a patak vízszállító képessége. A munkák
során több mint harmincnyolcezer köbméter iszaptól és
földtől szabadították meg a Benta-patak medrét.
A Benta-patak a Duna jobb partjába torkolló vízfolyás, amelynek hossza a biai halastavaktól a dunai torkolatig több mint húsz kilométer, vízgyűjtő területe 410
négyzetkilométer. A rehabilitációs projekt Pest megyében öt település területét érintette: Százhalombatta,
Érd, Tárnok, Sóskút és Biatorbágy.
(P.S)

HALOTTAK NAPJA
Halottak ünnepe
emlékezés napja,
Ki már nincs közöttünk,
gondoljunk most arra.
Idézzük fel hangját
és kedves mosolyát,
Suttogjuk el neki:
szívünkben élsz tovább.
Nem leszel feledve,
nagy kincs voltál nekünk,
Emléked velünk van,
ameddig csak élünk.
Tormássy Erzsébet

Sóskúton történt
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Közös ügyünk
Az előző lapszámban még nem tudtam
megköszönni Szimandl Bélának, hogy
társadalmi munkában a ravatalozónál
megrongált lefolyókat újra cserélte.
Hogy mit kellett kijavítani, ezt Önök is
láthatják a fényképen. Majd javítás után
két nappal újra ”kezelésbe vették” a már
elkészült munkát, erről is láthatják a
fotót. Nem mondhatom el magamról,
hogy mintagyerek voltam gyermekkoromban. De egyet biztosan kijelenthetek, ha én ilyet mertem volna csinálni,
akkor szüleim lehet, a gipszelőbe küldtek volna, hogy a kezemet meggyógyítsák. Gondolom, azok az idősebb
sóskútiak is ugyanezt elmondhatnák
magukról, akik mélységesen fel vannak
háborodva. Talán nem telik el úgy nap,
hogy ne találkozzunk újabb és újabb károkozással. Szétverik a sportpályáinkat,
felhasogatják a védőhálókat, összetörik
a játékokat, eltörik a ﬁatal facsemetéket
és hosszasan sorolhatnám még, hogy mit tapasztalunk.
Szeretném megkérni a kedves Szülőket, mindezeket olvasva és látva, próbáljanak gyermekükkel, gyermekeikkel
A

A

néhány percet beszélni, hogy ezek a dolgok egy kulturált
országban nem megengedettek. Szeretném azt hinni, hogy
Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, bár
ebben néha erős kétségeim vannak, mert amikor a közútkezelő kaszálást végez a közutak mellett, mi havonta, másfél
havonta utánfutószámra szedjük össze az eldobott szemetet. Próbáljunk meg ezen közösen javítani és megértetni
gyermekeinkkel, hogy ezek a károkozások mindenkinek,
így saját szüleinek is a zsebére mennek. Hiszen valakinek
ezt ki kell ﬁzetni.
König Ferenc
polgármester

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
2021. 10. 18. Tilk Zsuzsanna – Fésűs Gergő Imre
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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: 06 1 239-0146;
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Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István (szerkesztőség), telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai
munkák: Virtuoz Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Tolonics Gergely ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy
a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse. Címlapfotó: Mátrai Sándor
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Jogszabály módosítások
Újabb változások a turizmus-vendéglátás ágazatban
A szálláshely szolgáltatók körében már
nem ismeretlen az NTAK rendszere
– Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ – és az azzal összefüggő
adatszolgáltatások teljesítése. A 2021.
évi XCVIII. törvény – az egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról – a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvényt a turisztikai térségek
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI
törvényt, amellyel kiterjeszti a vendéglátó üzletekre és az egyes turisztikai
attrakciókra az NTAK rendszer felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget.
Az 501/2021. (VIII.18.) Korm. rendelet pedig ezzel összefüggésben módosítja mind a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X.20.) Korm. rendeletet, a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.)
Korm. rendeletet, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X.15.) Korm. rendeletet.
A fenti módosításokkal mind a szálláshely-szolgáltatók, mind a vendéglátó üzletek és az egyes turisztikai
attrakciók üzemeltetői az alábbiak
szerint tehetnek eleget jogszabályban
meghatározott kötelezettségeiknek:

1. szálláshelyek kötelező minősítése
Ami a szálláshelyek minőségi fokozatba sorolását jelenti, minőségi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát
követően, minősítő szervezet által. A
minősítés az állam hatáskörébe tartozó
tevékenység. Ezzel összefüggésben a A
Kormány a Kertv. 6/D. § (6) bekezdése
alapján a szálláshely-minősítési tevékenység ellátására a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonproﬁt Korlátolt
Felelősségű Társaságot (a továbbiakban:
szálláshely-minősítő szervezet) jelöli ki.

„A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén
az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig
szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében
2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében
2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében
2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében
2022. június 30-ig;
f) egyéb szálláshelyek esetében
2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében
2023. január 1-ig.
(2) Ha a szálláshely rendelkezik a
szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú,
érvényes tanúsító védjeggyel, az (1)
bekezdésben meghatározott időpontig
köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni
a szálláshely-minősítő szervezet felé,
aki ezt köteles elfogadni.
A szálláshely-minősítő szervezet a
szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.”
239/2009 (X.20.) Korm. rend 21/A, 21/B
Az első minősítési eljárás díjmentes,
ezt követően a további szálláshely-minősítési eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell ﬁzetni.

2. A turisztikai attrakciókra és a
vendéglátó üzletekre vonatkozó
kötelező adatszolgáltatás
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI törvény módosításával az NTAK
felé történő kötelező adatszolgáltatási
kötelezettség kiterjed a vendéglátó
üzletekre – a 210/2009. (IX.29.) Korm.

rendelet 4. mellékletében található valamennyi vendéglátóhely üzlettípus, amely
nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni – és a turisztikai attrakciók üzemeltetőire is – turisztikai attrakció: olyan turisztikai céllal
hasznosított és működtetett természeti
vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára
élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik – az NTAK
regisztráció határideje 2021. november 1.
az adatszolgáltatás megkezdésére pedig
2022. július 1-től kötelesek. Akik tevékenységüket 2021. november 1-jét követően kezdik meg, a működés megkezdésétől
számított 5 napon belül kötelesek regisztrálni az NTAK rendszerében.
Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók körét a 235/2019.
(X.15.) Korm. rendelet 3. melléklete
tartalmazza, ezek különösen a közfürdők, természetes fürdőhelyek, muzeális
intézmények, várak, kastélyok, kalandparkok, állatkertek, vidámparkok és zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés,
táncos rendezvények. A turisztikai
attrakciók jegykezelő szoftver alkalmazásával kötelesek ezt teljesíteni (- jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció
üzemeltető által kötelezően használt
olyan informatikai program, amely
helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ
számára adatok továbbítására alkalmas;- 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet)
A regisztrációval és adatszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat a
235/2019. (X.15.) Korm. rendelet tartalmazza.
A regisztráció és az adatszolgáltatás
teljesítésének ellenőrzése a jegyző feladata, és új szabály, hogy a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások
megsértése esetén az NTAK-ban nem re-

Önkormányzati hírek

gisztrált szálláshely üzemelését azonnali
hatállyal megtiltja, ezen kívül pénzbírságot szab ki, melynek mértéke a 239/2019.
(X.20.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az alábbiak szerint alakul.
„Az (1) bekezdés b) pontja szerinti
pénzbírság összege
a) szálloda esetében
aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 1,2 millió Ft,
ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 3 millió Ft,
ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 4 millió Ft,
ae) 200 ágy befogadóképesség felett 5 millió Ft;
b) panzió esetében 500 ezer Ft;
c) kemping esetében
ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 200 ezer Ft,
cb) 21 és 50 közötti lakóegység
esetén 400 ezer Ft,
cc) 51 és 100 közötti lakóegység
esetén 600 ezer Ft,
cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 800 ezer Ft;
d) üdülőháztelep esetében 100 ezer Ft;
e) közösségi szálláshely esetében
ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;
f) magánszálláshely esetében 100
ezer Ft;
g) egyéb szálláshely esetében
ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;
h) * nyaralóhajó esetében 100 ezer Ft.
A szálláshely szolgáltató az első minősítést követően három évente köteles a szálláshely minősítését a szálláshely-minősítő szervezettől kérni.
Az ellenőrzés a vendéglátóhelyek üzemeltetőire is kiterjed, szintén évente köteles az NTAK felé történő regisztrációt
és adatszolgáltatást hatósági ellenőrzés
keretében vizsgálni. Az MTÜ is kezdeményezheti az ellenőrzés lefolytatását a
jegyzőnél.
Kondrát Zita
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Dimbes-dombos utcabál
az óvodában
Október 15-én megtelt
a Tulipán utca, szeretettel, forgataggal, jókedvvel.
Idén már harmadik
alkalommal rendeztük
meg a Dimbes-dombos
hét záróeseményeként a Tök
jó napi utcabált. A tavalyi évben a
járványhelyzet nem tette lehetővé az
eﬀajta mulatságok megrendezését.

Pedig milyen fontosak az ilyen közösségi események! Szülők és óvodai
dolgozók már hetekkel előtte készültek, terveztek, sütöttek, dekoráltak,
hogy örömet szerezzenek kicsiknek,
nagyoknak. Az utca őszi díszruhába
öltözve várta a látogatókat. Az asztalok roskadásig teltek süteményekkel,
melyek nem csak ﬁnomak, de gyönyörűek is voltak. A levegő megtelt
a ﬁnom tea és a fűszeres forraltbor illatával. A faragott tökfejek vidáman
ﬁgyelték a forgatagot. A kemencében
mocorogtak az ízletes pizzák. Ámul-

va néztük, ahogyan a pizzatészta szinte repül Kelemen Csaba kezében.
Miután közösen elültettük az óvoda udvarán a „lepkecsalogató bokrot”, kezdődhetett
a Kalap Jakab koncert,
ami nem csak gyerekeknek,
hanem felnőtteknek is szórakozást
nyújtott.
Az óvónénik ügyességi feladatokkal, arcfestéssel, színesítették a programot. Lehetőség volt pónin lovagolni is. A szülők jókedvűen árulták az
óvoda javára az ízletes portékákat.
Az óvodai élet csúcspillanatai
ezek, amikor szülők, óvodai dolgozók együtt munkálkodunk, valami
szép dolog érdekében, majd együtt
ünnepelünk a gyerekekkel.

Igazi örömünnep volt ez a délután!
Nagyon köszönjük a szülői fáradozást, a sütemény felajánlásokat!
Köszönjük a Mészáros családi méhészet felajánlását! Köszönjük a
Bibok pincészet ﬁnom borát! Köszönjük a Sókútiak Egyesületének,
akik lehetővé tették a Kalap Jakab
koncertet! Köszönjük a Polgárőrség
és a Tárnoki Rendőrség munkáját!
Köszönjük Kelemen Csaba áldozatos munkáját és felajánlását! Köszönjük a Pancsi Farmnak a pónizás
lehetőségét!
És végül köszönöm a munkatársaimnak a szeretetteljes odaadó munkáját!
Pató Zita
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételt a 2021/2022-es
tanévre a Sóskút Község Önkormányzata kiírja a következő szempontok ﬁgyelembevételével:
– sóskúti lakosú, állandó lakóhelylyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő,
hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű
(nappali munkarend), alapképzésben,
mesterfokozaton résztvevő, felsőoktatási intézményben hallgató, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizet, pályázatott benyújtó
hallgató részére.
Szociálisan rászorult az a pályázó,
aki a vele egy háztartásban, lakásban,
életvitelszerűen együttlakó, ott állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők
egy főre eső jövedelme a legkisebb
öregségi nyugdíj mindenkori összegének a 150%-át (42.750.-Ft) nem haladja
meg.

A pályázat elbírálása során előnyt
élvez az a pályázó:
– aki árva vagy félárva,
– családjában levő eltartottak száma
három, vagy annál több,
– egyedül neveli gyermekét,
– családjában az egy főre eső jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíjminimum 150 %-t nem haladja
meg,
– valamilyen betegségben szenved,
rokkant vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy
rokkant van,
– eltartója/szülője munkanélküli
vagy öregségi nyugdíjban részesül,
– nem részesül kollégiumi ellátásban.
A támogatás mértéke havi 5.000.Ft/fő.

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 5. napja.

Az ösztöndíj időtartama:
– „A” típusú pályázat a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók részére
10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév, 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a
2022/2023. tanév első (őszi) féléve,
– „B” típusú pályázat a jelenleg,
2021/2022. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőfokú intézménybe még nem nyert érettségizettek,
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, nappali tagozatos felsőoktatási alapfokozatot,
szakképzésben kívánnak részt
venni. A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézményben és tanulmányaikat a
2022/2023. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag
ﬁnanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján történik, amely a tanulmányi
eredménytől független.
A pályázati elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ösztöndíjra
minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa (https://www.eper.hu/eperbursa/

paly/palybelep.aspx..)
rendszerben
pályázói regisztráció szükséges. A
pályázó elektronikusan tölti ki a
nyomtatványt, majd ezt kinyomtatva, aláírva nyújtja be az önkormányzathoz a szükséges mellékletekkel
együtt.

Kötelező mellékletek:
• felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022 vagy
2022/2023. tanév első félévéről,
• a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban, a lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részéről havi nettó jövedelemigazolás, (munkabér
igazolása, nyugdíjszelvény, NAV
igazolás, FHT, EGYT igazolása,
családi pótlék összegéről igazolás,
GYES, GYET, GYED, tartásdíj,
árvaellátás, ösztöndíj, stb...),
• kérelem a szociális rászorultság
igazolására,
A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A pályázat csak az önkormányzat a
Támogatáskezelőhöz megküldött csatlakozási nyilatkozat elfogadása után
válik aktuálissá.
König Ferenc sk.
Polgármester
dr. Újházi Miklós sk.
jegyző
Aradi Gergely sk.
Szoc.és Egü. Bizottság elnöke

Sóskúton történt
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Csupa örömhír!
Miért is írom ezt a címet írásomnak? A
napokban kaptam meg König Ferenc
polgármesterúrtól az információt,
hogy elhárultak az akadályok próbatermünk építése elől. 2019 karácsonya
óta – a nagy bejelentés óta várunk a
pillanatra, vajon mikor kezdhetjük
meg új életünket hőn áhított zenekari
otthonunkban. Nos kis időre még biztosan szükség lesz az épület tető alá
hozásához, de most már – a kivitelező
kiválasztásánál tartva – bizton mondhatjuk, hogy ez lesz az utolsó telünk,
itt a kimondhatatlanul lepusztult Polgárok Háza falai közt!
Másik örömhírünk, az a hír, amely
az előbbi lapszámban még csak jövő
időben szerepelt. Nevezetesen, hogy
Zenekarunk az ősz folyamán is folytatta sikersorozatát a fellépések terén.
Szeptember 11-én szuper Polkadélutánt rendeztünk a Sóskúti Szlovák
Önkormányzattal karöltve. Olyan hangulat töltötte be a Szent Flórián teret,
amelyhez foghatót nemzetiségi-zenei
berkekben ritkán látunk, hallunk. Patocskai Nikolett elnökasszony vezetésével, a Večernica ifjabb és idősebb
tagjainak részvételével, a rendezvény
közelről s távolról jött vendégeivel
együtt elmondhatjuk, hogy a Niki által
POLKAPUSZTNYIK-nak aposztrofált eseményen mindenki fergetegesen
érezte magát. Zenekarunk és Egyesületünk nevében köszönjük, hogy a
Pest-megyei Szlovák Önkormányzat
100.000,- Forint támogatással jutalmazott minket, helyi barátaink ajánlásának köszönhetően! Természetesen
minden közelről s távolról érkezőnek is
köszönjük az adományokat!
A következő örömhír, hogy Zenekarunk szeptember 18-án két településen
is öregbíthette Sóskút jó hírnevét. A
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Minisztériumának köszönhetően, a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat
sikere által, a Sóskúti Ifjúsági Zenekar

hagyományőrző kirándulást tehetett
a Fejér-megyei Gánton, ahol a helyi
nemzetiségi kultúra képviselőivel, a
helyi lakosokkal találkozva, térzene
keretében bemutatkozva, a gánti gasztronómiával ismerkedve sikeres napot
tudhat magáénak. Köszönet azoknak,
akik e festői kisközségben mindig úgy
fogadnak minket, mint akik hazatérnek. Köszönet Krausz János polgármester úrnak és a Zimmermann család
minden tagjának, valamint a gántiak
közösségének a sok-sok szeretetért,
amit községükben kapunk.
A szeptember 18-a még koránt sem
ért véget, hiszen a gánti kirándulás
után buszunk tovább robogott a szintén Fejér-megyei Pusztavám településre, ahol a szüreti mulatságon vettünk
részt. Gerlinger Tibor barátom, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke eszközölte számunkra a meghívást, amely rövid szüreti felvonulással kezdődött, majd a meghívott kultúrcsoportok műsorával folytatódott.
Pusztavámra szintén „hazajárunk”,
hiszen több alkalommal megfordultunk már e gyönyörű bányásztelepülésen. Bár ez a nap kissé hosszúra és
fárasztóra sikerült, mégis elmondhatjuk, hogy kiegyenlítette az sok öröm
és jókedv, amelyet együttesünk fellépése okozott Fejér-megyében.
Családi örömhírek is vannak a tarsolyomban, hiszen alig egy hónap elteltével ismét kedvderítő eseményekről számolhatok be. Szeptember 4-én,

zenekarunk oszlopos tagjának esküvői
„tanúi” és közreműködői lehettünk.
Százhalombattán a Duna partján kelt
egybe tubásunk, Varga György – akit
a sóskúti foci rajongók más posztról is
ismerhetnek –, élete párjával, Laurával.
Kívánunk nekik sok boldogságot az
éltben ezúton is! A másik örvendetes
esemény szeptember 29-én ért minket,
hiszen megszületett Pete Barnabás zenekarunk 12. csemetéje – remélhetőleg
harmadik Keresztﬁam. Szüleiknek,
Geiger Katalin fuvolistánknak, és Pete
Tamás ütősünknek, valamint a Pete
család többi tagjának – Daninak, Robinak és persze az újszülött Barnabásnak – jó egészséget, sok boldogságot, a
Jóisten minden áldását kívánjuk!
Nem marad más hátra, mint, hogy
az örömhíreket fokozva arra invitáljam
kedves Közönségünket, hogy vegyenek részt közelgő programjainkon! Az
október 23-i ünnepségen és karácsonyi
koncertünkön, amelyet december 23án, csütörtökön szeretnénk megtartani az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskolában. Isten adja, hogy
mindnyájan ott lehessünk!
Pályázati
azonosító:
NKULKP-1-2021/1-000132
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Önkormányzati hírek

Sóskút főépítészének köszöntése
Augusztus 26.-án
adták át az év főépítészi elismeréseit.
Az év főépítésze díjat Pányi Zsuzsanna Pest megye főépítésze vehette át. Az indokolás szerint több
mint tíz éves települési és tizenöt éves
megyei főépítészi munkája „….nagyban
hozzájárult az emberhez méltó és esztétikus környezet létrejöttéhez. Munkáját
több évtizedes tapasztalat, a megbízhatóság, az együttműködési készség,
a pozitív hozzáállás és az értékteremtő
javaslatok jellemzik.”
Sokaknak lehet ismerős a név és sokaknak ismerős a napi kapcsolatokban,
munkában mindaz, ami az elismerés
hivatalos indokolásában olvasható. Az
indokolás nem teljesen pontos. Pányi
Zsuzsa nem több mint tíz éves, hanem
sokkal több éves települési főépítészi
munkát mondhat magáénak.
Emlékeim szerint – kimondani is
borzasztó – Zsuzsával először mintegy
harminc éve dolgoztam együtt. Ő akko-

riban lett Érd főépítésze és még én is az
érdi önkormányzat munkatársa voltam.
Rövid munkatársi kapcsolatunk idején
is megtapasztalhattam szakmai tudását, rokonszenves személyiségét. Az
önkormányzat 1993-ban őt és csapatát
kérte fel Sóskút első önálló Általános
Rendezési Tervének megalkotására.
Pányi Zsuzsa és mérnöktársai készítették el azt a településrendezési tervet,
amely felváltotta a korábbi, Pusztazámorral közös összevont rendezési tervet. Az azóta eltelt időben sokszor volt
ez az első terv módosítva, sőt két alkalommal a régi alapokra építve, de szinte
új terv készült. Utoljára 2009-ben fogadott el a testület új építési szabályzatot,
szabályozási tervet, településszerkezeti
tervet. Mindegyiknek Zsuzsa volt a
vezető tervezője. Sóskút településrendezési tervei az általa vezetett csapat
munkáját dicsérik, de ebben a munkában az oroszlánrészt mindig ő vállalta.
Ezen túl számtalan egyedi ügyben segítette Sóskútat véleményével. Mindig

komolyan vette azt a megyei feladatot,
hogy az a település, amelyiknek nincs
saját főépítésze, kérheti a megye
főépítészének szakmai segítségét.
Tőle bármikor lehetett és lehet kérni,
minden esetben és szinte azonnal teljesítette a kérést. Mindezek miatt nem
túlzás leírni, Pányi Zsuzsanna sok más
feladata mellett Sóskút főépítésze is
több mint 25 éve. De a környéken más
település is elmondhatja ezt. Pusztazámor településrendezési tervei szintén
kizárólag hozzá köthetőek. Sokszor
dolgozott Tárnoknak is. Megyei főépítésszé történő kinevezése előtt Érden és
Százhalombattán látta el ezt a feladatot.
Tagja Biatorbágy város tervtanácsának
is. Az elmúlt években csak olyan emberrel találkoztam, aki Zsuzsa szakmai
tudásáról, egyéniségéről elismerően
szólt. Sóskút önkormányzata nevében
gratulálok kitüntetéséhez és remélem,
hogy még hosszú ideig számíthat a falu
az ő munkájára!
Dr. Újházi Miklós

Felhívás az avar és a kerti hulladék ártalmatlanítására
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében
az avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1.-től a következő
év május 31-ig végezhető el.
Az avar és a kerti hulladék égetése
a település belterületén a következő
napokon és időpontokban lehetséges:
szeptember 1. és a következő év május
31. napja között kedden és csütörtökön
12.00-20.00 óra között.
Az avar és a kerti hulladék égetése
a település külterületén a következő
napokon és időpontokban lehetséges:
szeptember 1. és a következő év május 31. napja között kedden és csütörtökön 7.00-18.00 óra között, szombaton 7.00-14.00 között.
Égetni csak száraz kerti hulladékot
lehet. A füstképződés csökkentése ér-

dekében az avart és a kerti hulladékot
előzetesen szárítani kell, az eltüzelés folyamatosan kisebb adagokban történhet.
Égetni csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet
jól kialakított tűzrakó helyen az emberi egészség és környezet károsítása
nélkül, ügyelve arra, hogy az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon, robbanás
veszélyt ne jelentsen. Amennyiben az
égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási
körülmény alakul ki (pl. erős szél), az
égetést azonnal be kell fejezni.
Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC,
veszélyes hulladék). Tilos az égetés
párás, tartósan ködös, esős időben,

füstköd-riadó és erős szél esetén, valamint tűzgyújtási tilalom esetén az
annak elrendelésben meghatározott
helyeken és időben.
Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális és egyházi
intézmények, ilyen rendezvények 50
méteres körzetében az intézmények
működési ideje, valamint a rendezvények, egyházi szertartások ideje alatt.
A tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Önkormányzat

Az Andreettiben történt
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Szüreti Táncház – kicsiknek és nagyoknak
2021. október 8-án, pénteken a tárnoki
Bara zenekar muzsikájától volt hangos
a sóskúti gazdaság kultúrterme, vagy
ahogy mostanában hívják, a Kúria! Az
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola néptánc tanszaka tartotta
hagyományos szüreti rendezvényét. A
vírushelyzet óta először került megrendezésre, a hagyományos báli formát mellőzve, kicsit lazább, kötetlen
keretek között.
A kicsik táncházával indult az este.
Népi játékok, gyermektáncok váltották
egymást a kisﬁúk és kislányok nagy
örömére. A táncoktatást Lőrincz Hortenzia és Tatár Péter biztosították. Ezután következett Boka Gábor egyszemélyes előadása, a János Vitéz. Nem kell
őt bemutatni a sóskútiaknak, az elmúlt
években rendszeres résztvevője és betanítója darabjainak, melyet mindig a
Večernica tánccsoport táncosai adtak.
Idén új formában, egyedül kápráztatta
el a közönséget, óriási sikerrel.
Az este moldvai, felcsíki, magyarpalatkai muzsikával folytatódott. A
szünetben a közkedvelt tombola sem
maradt el. Büfé és házi süteménykíná-

lat gondoskodott róla, hogy senki ne
maradjon se éhes, se szomjas.
Jó hangulatú, kellemes estét töltöttek együtt a jelenlévő gyermek és felnőtt táncosok, szülők, ismerősök.
A rendezvény bevételét teljes egészében a néptánc tanszak programjainak ﬁnanszírozására, viselettár bővítésre, táncoktatások ﬁnanszírozására,
stb. fordítjuk, tehát minden kis ﬁllér
a táncos gyerekek érdekeit szolgálja!
Köszönjük a támogatást!

A résztvevőkön kívül köszönet
Sóskút Község Önkormányzatának
a zenekar ﬁnanszírozásért, Rostár
Józsefnek a ﬁnom borokért, Sóskút
Fruct Kft-nek a helyszín biztosításért
és természetesen nem utolsó sorban a
segítőknek, vagyis a Večernica táncosainak és szülőknek, akik nélkül ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre!
Köszönjük, hogy vagytok és számíthatunk rátok!
Patocskai Nikolett
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„A zene mindenkié…” az Andreettiben is

Október 1. a zene világnapja, ezért
ezen a héten két programot is szerveztünk, mely a zenéről szól, mindkét
program pályázat útján került iskolánkba.
A CSÍK zenekar rendhagyó koncertjét (néprajz óráját) gyönyörű napsütésben a színpadon tekinthettük meg. A
zene, az ének és a tánc segítségével
varázsolták a művészek a történelem

korszakaiba a gyerekeket és a felnőtteket.
Az összekötő szövegekkel pontosították az információkat és a kérdések segítségével kiderült az is, hogy

mennyi mindent tudnak a gyerekek.
A programot megkoronázta a közös
fotózás.
A „Köszönjük Magyarország” pályázat segítségével érkezett iskolánkba és zenélt a Jambalaya együttes.
A három zenész Amerikába repítette a közönséget, pontosabban a New
Orleans-i zene történetét ismerhették
meg a gyerekek.
Érdekes volt, hogy egy kevésbé ismert stílus is el tudja varázsolni a tanulókat és tanárokat egyaránt. Többen
érezték a késztetést, hogy táncra perdüljenek a jazz zene hallatára.
Egyben biztosak lehetünk, hogy
minden hallgató és néző jól érezte magát és élményekkel telve ment haza a
programok után.
„A zene erő, mozgás, történés.” (Kirkegaard)
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Sóskúton történt
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

„Polgártársak, polgártársak! Hallottátok-e hírét a magyar szabadságharcnak, kitörésének, küzdelmeinek,
leveretésének? 1849. október hatodikáról hallottatok-e? XXI. századi polgártásaim, emberek!
Ismeritek-e akár egynek is a nevét,
egyetlen egynek százezrek közül, ki
elhagyta szülői házát, elhagyta szerelmesét, ki elveszítette összes vagyonát,
kit megnyomorított a hónapokig tartó
ádáz öldöklés, kit megbolondított a
szenvedés?”
Ezekkel a szavakkal kezdődött az
Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola ünnepi műsora.

Idén iskolai szintű megemlékezést
tartottunk, így mindenki tiszteletét
leróva ünneplő ruhába öltöztette testét-lelkét!

Így kezdtük a megemlékezést a 13
aradi vértanúról, akik életük feláldozásával bizonyították hazaszeretetüket.
A műsorban az éneket, az élő zenét
és a mozgást hívtuk ehhez segítségül.
A közönség átszellemülten ﬁgyelte a
műsort, hallgatta a keserű dallamokat
és emlékezett a vértanúkra.
„Ősz az idő hideg a tél
lehullik minden falevél
de sok anya azt fölszedné
ha a fiát megmenthetné…”
Nagyon köszönjük a szép műsort a
művészeti iskola növendékeinek, tanárainak!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető
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Óvodában történt

Méhes – Mézes Nap
a Dimbes-Dombos Óvodában
Milyen eszközöket használ a méhész
a munkája során? Hol élnek a méhek?
Milyen tevékenységet végeznek a méhek az életük során? Mit gyűjtenek a
méhek? Hogyan épül fel egy méhcsalád?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapták meg a választ a gyerekek,
a 2021. szeptember 17-én a sóskúti
Dimbes -Dombos Óvodában megtartott Méhes-Mézes Napon, ahol tematikus foglalkozás keretében, játékos
formában került sor a méhészkedést
és a méhek életét bemutató elméleti
előadásokra. A bemutató program célja, az óvodás és kisiskolás korú gyermekek környezeti tudatosságra való
nevelése, szemléletmódjának formálása, amelyet immár ötödik alkalommal
Mészáros József és Mészárosné Kandra Katinka sóskúti méhész házaspár
valósított meg a helyi óvodában.
Korosztálytól függően, a gyermekek
csoportokban, egymást váltva vettek
részt az eseményen, ahol a bemutatott méhészeti eszközökön és a méhek

által előállított termékeken keresztül,
bepillantást nyerhettek a méhek világába. Természetesen a szemlélődők
számára a legnagyobb érdeklődést a
helyben felállított bemutató kaptár
jelentette, amelynek üvegfalán keresztül, munka közben kerülhetett
megtekintésre egy élő méhcsalád.
Az ismeretterjesztést követően, a
gyermekek önfeledt játékkal egy kis

időre a méhek életét és feladatát végezhették, melyet követően mézédes
ﬁnomságokat fogyaszthattak.
Az előadások során, külön öröm
volt találkozni a sok-sok érdeklődő
kérdéssel és jó érzés volt látni a boldog arcokat, amely az egész napot végig kísérte. Jövőre ismét találkozunk!
Mészárosné Kandra Katinka

Múltidéző
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Pancsi Farm Sóskúton
Lovaglás és állatsimogatás
Gyönyörű természeti környezetben,
Budapesttől mindössze 23 kilométerre,
az M7-es autópályán megközelíthető
kis családi lovardánkban igazi gyermekparadicsom várja a látogatókat.
Nem csupán lovagolni tanulnak a
gyerekek, de elsajátítják, hogy miként

kell gondozni, törődni az állatokkal.
A Pancsi Farmon a pónik, a lovak mellett kutyák, cicák, nyuszik, kecskék, csacsi, boci várja a kicsiket és a nagyokat.
Gyakran kirándulunk, s ilyenkor
csatlakozik hozzánk az állatsereg.
Óvodai, iskolai szünetekben táborokban

foglalkozunk a gyerekekkel. Angol és
német nyelven is oktatunk.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Szeretettel várjuk a sóskúti Pancsi
Farmon!

Elérhetőségek:
2038 Sóskút,
Bajcsy-Zsilinszky út 61 /a.
+36209 418-7091
Facebook : Pancsi Farm

Konténeres almavásár
Sóskúton

TOJÁS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

SÓSKÚTON

,&%%oUØMoJH
• friss tojás, hazai termelőtől
• szalmonella-mentes állománytól
• L méret, A osztály
3FOEFMÏTGFMWÏUFMIÏUGǮ LFEE T[FSEB

ØSÈUØMØSÈJH
"LFEEJT[ÈMMÓUÈTSBIÏUGǮØSÈJH
LÏSKàLBSFOEFMÏTFLFUMFBEOJ

JOGP!IBQQZFHHIV
GBDFCPPLDPNIBQQZFHHIV

5ÈMDÈTUPKÈTUÏSUÏLFTÓUàOL'UUÈMDB EC 

Alma fajták:
Idared, Jonagored, Red Jonaprince, Golden, Gála
Ára: 250 Ft/kg, mennyiségi kedvezmény 30 kg felett
Nagyméretű Xénia körte: 600 Ft/kg
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
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Folytatódik a sóskúti menyasszonyi ruha meséje
Augusztus 30-án, hétfőn csodás napra virradtunk.
Minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy berendezzük
a vitrint. Mráz Gabi és Monostori Anikó segítségével
felöltöztettük a babát és elfoglalta méltó helyét a
házasságkötő teremben. Csodájára járhat mindenki,
aki csak belép ide, a Községháza Dísztermébe.
Először felkötöttük a sóskúti viselet alapvető kellékét – a vurslit vagy más néven hurkát –, ami egy textilből varrt hosszúkás,
kitömött henger forma, megkötővel és időnként vállpántokkal.
Ennek a lány derekánál kell lenni, biztosítva a rá kerülő szoknyák szép esését. Erre kerültek az alsó szoknyák, szám szerint két pamut, húzott, keményített darab. Ezután következik a
gyönyörű rakott felső szoknya melyet hófehér, virágos brokát
selyemből teljes vásznazással készített Pirisáné Nagy Katalin
viseletkészítő. A szoknya eleje nem rakott, egyenesen szabták,
erre kerül rá a kötény. Sóskúton ezt fertuskának hívják. Ez
a gyönyörű fertuska két méter ﬁnom sűrű vászonból készült
keményítve és rakva van. Csipke díszíti és az alján is megtalálható. Már csak a felsőrész hiányzik ahol újra a gyönyörű
hófehér brokát és csipke kerül
elő, csinosított fazonban elkészítve. Ezt a ruhadarabot Sóskúton kacamajkának nevezték.
A fején pedig elfoglalja méltó
helyét a viaszvirágokból és fehér masniból álló fejdísz, ezzel
kiegészítve a ruha szépségét.
Az összhatás csodálatos,
gyönyörű lehetett annak idején
egy ilyen menyasszonyt látni,
hát még ilyen ruhát viselni egy
lánynak élete nagy napján!

Duguláselhárítás fix áron
Duguláselhárítás
és vízvezeték szerelés
profi szinten Budapest
vonzáskörzetében.

Tel.: 06-70 904 5280

Boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak és azért is, mert végre méltó helyére került! Még egyszer
szeretném megköszönni a segítséget, támogatást, a beszerzésben és a vitrin tervezésében nyújtott segítséget König
Ferenc polgármester úrnak. A ruháért nem lehetünk elég hálásak Monostori Endréné Anikónak, nagylelkű felajánlásának köszönhetően olyan értékkel gazdagodtunk, ami fontos
része a sóskútiak és a sóskúti szlovákság múltjának!
Köszönöm a munkát képviselőtársaimnak, nélkületek
nem tudott volna megvalósulni ez a feladat sem!
Patocskai Nikolett

TURKÁLÓ SÓSKÚTON
Szeretettel várunk
Ady Endre utca 11. szám alatt nyílt
használtruha boltunkba
minden érdeklődőt.
Nyitvatartás:
Hétfő-Pétnek: 8:00-:11:00 14:00-17:00,
szombat 8:00-12:00-ig.

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

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

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

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

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

