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Sóskúton történt

Képviselői megbeszélés
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét
felkeresett országgyűlési képviselőnk,
Aradszki András úr, hogy áttekintsük az elmúlt hónapokban történteket
és megbeszéljük azokat a teendőket,
amelyeket a következő időszak munkái megkövetelnek (ez a rendszeres
találkozás képviselő úr sajnálatos és
hosszantartó betegsége alatt szünetelt,
de úgy látom, hogy egészségét visszanyerve újra jókedvvel végzi a rábízott
munkát).
Képviselő úr tájékoztatót adott az elmúlt napok országos politikai döntéseiről, mely már a kormánypártok felkészülését jelezte a 2022-es országgyűlési
választásokra. Természetesen településünket azok a döntések érintik, melyet
a jelenlegi Kormány tart fontosnak a vidéki fejlesztések elősegítésére. Összes-

ségében elmondható, hogy tovább tart
a vidékfejlesztések által való felzárkóztatása, mely egyik fontos célja a jelenlegi országvezetésnek. Sóskút esetében
is jelenthet majd változást, hiszen Pest
megye kiválása a budapesti központi
régióból előnyt jelenthet számunkra
is, bár az iparűzési adóerőképesség
mértéke miatt a legtöbb pályázaton
nem nyerhetünk. Megpróbáljuk képviselő úrral megcélozni azokat a lehetőségeket, amelyekben esetleg Sóskút
is részt vehet. Mindez persze nem azt
jelenti, hogy hasznosságtól függetlenül
akár „szánkódomb létesítésére” fogunk
beadni pályázatot.
Tájékoztattam képviselő urat az ez évben megvalósított beruházásokról, építkezésekről, valamint elmondtam, hogy
jelen pillanatban milyen új beruházást

kezdünk meg és a jövő évre pedig milyen új célokat jelöltünk meg településünk fejlesztésére. Ezek után tájékoztatást kaptam a templomunk felújításáról,
mely egyházi támogatás keretében érkezett a Püspökségen keresztül. Ebben
a beruházásban önkormányzatunk nem
vesz részt. Megbeszélésünk azzal a közös ígérettel fejeződött be, hogy ahogy a
vírushelyzet engedi, újra ezek a „helyszíni” egyeztetések, megbeszélések hasonlóan a régebbi időkhöz folyamatosan
meg lesznek tartva.
König Ferenc

Tisztelt Ügyfelek!
A járványügyi védekezéssel összefüggésben a Községháza közegészségügyi
érdekből felkéri a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy az ügyeiket elsősorban telefonon,
e-mailben és ügyfélkapun szíveskedjenek intézni. Kérjük, hogy előzetesen
keressék az ügyintézőket telefonon,
ha személyesen kívánnak ügyet intézni és kérjenek időpontot, kivéve
halaszthatatlan ügyekben, ezeket személyesen ügyfélfogadási időben előzetes bejelentkezés nélkül intézhetik.
Ha személyesen keresik fel a hivatalt,
viseljenek maszkot és használják a kézfertőtlenítőt, az ajtónál kopogjanak be
és várják meg az ügyintézőt.
Kérjük, hogy az ügyfélfogadási
időt szíveskedjenek betartani!
Ügyfélfogadási időn kívül a
Hivatal nem fogad ügyfeleket!
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9:00-12:00 13-16:00
Szerda: 9:00-12:00 13:00-16:00
Péntek: 9:00-12:00

A Hivatal munkatársainak elérhetőségei:
Dr. Újházi Miklós jegyző
E-mail cím: jegyzo@soskut.hu
Telefon: 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző
Kereskedelmi, ipari tevékenység,
birtokvédelem
E-mail: aljegyzo@soskut.hu
Tel: 23-560-560
Titkárság
Kocsis Nóra
E-mail: titkarsag@soskut.hu
Tel: 23-560-560
Ügyfélszolgálat
Telefon: 23-560-561
Szimandlné Szolnoki Gabriella
Népesség nyilvántartás (lakcímbejelentés, házszám igénylés, házszám-hrsz. azonossági igazolás,
sírhelyek megváltása
E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu

Tel: 23-560-561
Velegi Ágnes
Anyakönyvi, hagyatéki ügyek,
termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztése
E-mail: anyakonyv@soskut.hu
Tel: 23-560-561
Geng Jánosné
Adóügyek
Telefon: 23-560-564
E-mail: ado@soskut.hu
Chrenkó Marianna
Szociális ügyek
Telefon: 23-560-563
E-mail: szocialis@soskut.hu
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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Terepjáró a felújított úton
Az elmúlt hetek folyamán nagyon sokan megtapasztalhatták, munkákat
folytattunk a Vörösmarty utcában. Először a közmű aknákat kellett megemelnünk és azokat a besüllyedéseket a járdán, ahol különböző távközlési kábelek
csatlakozási pontjai vannak elhelyezve.
Miután ezzel végzett a kivitelező, megkezdődhetett az utca végleges aszfalt
lezárása a kopóréteg elterítésével.
Mindenki tapasztalhatta már azóta, hogy ez nagyon jól sikerült, főleg
a gyerekek részéről érkeztek pozitív
visszajelzések, hogy végre egy olyan
út, amin nagyon jó gördeszkázni és
rollerezni. Szeretném megköszönni az
ott lakók türelmét és hozzáállását. De
hogy ne csak pozitívat írjak a munkával kapcsolatban, más negatív jelenséget is le kell írnom. Még az aszfaltterítő gép a húsboltnál tartott csak, már
egy hölgy annak ellenére, hogy behaj-

tani tilos táblával is el lett látva az út,
sőt korlát is akadályozta a behajtást,
már az úttesten bent volt a forró, friss
aszfalton a nagy terepjárójával. Nem
értette meg, hogy miért nem mehet ő
végig az iskoláig, hiszen ő csak ezt az
egy utcát ismeri és máshogy nem talál
oda. Azt sem értette meg, hogy a forró aszfalton az autójának a gumija is
kigyulladhat, valamint az aszfaltot terítő gép (ﬁnisher) a teljes útszélességet
teríti egyszerre, tehát a járda kivételével semmi hely nincs, még egy gyalogos számára sem, nemhogy egy terepjáró autó részére. Mentségére legyen
mondva a hölgynek, hogy a többszöri
ottlétem alatt az ő idején is néhány perc
alatt négyen-öten is be szerettek volna
hajtani az útra. Miután jeleztem, hogy
behajtani tilos, nem tudnak elmenni
az utcában a gépek miatt, többen is
„családfa kutatásba” kezdtek, főleg

édesanyám vonalán. Úgy látom, hogy
az emberek még a saját érdekükben
elvégzett munkák alatt sem képesek
elfogadni azt, hogy legalább ilyenkor
próbáljanak másfelé közlekedni. Igaz,
hogy ez egy kis kitérővel jár együtt, de
a végeredmény őket is szolgálni fogja.
Ennyi türelmetlen és ideges emberrel
ritkán lehet találkozni.
König Ferenc polgármester

Járványügyi intézkedések
Látva
Magyarországon a fertőzöttek számának folyamatos emelkedését,
az év folyamán már többször hozott a
Képviselő-testületünk a járványügyi védekezéssel összefüggő döntéseket, a vírushelyzet helyi mérséklése érdekében.
Ilyen döntés született most is a testület
részéről, arról, hogy a Sóskúton élő 65
év feletti lakosok – az újra lendületet vett
fertőzések miatt – ingyenesen maszkokat kapjanak védelmük érdekében.
Amikor ezt a cikket írom, már folyamatban van a lista összeállítása és
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a maszkok is megérkeztek az
önkormányzatra, így megkezdődhetett azok csomagolása.
Minden lakos 10 db, a mindenki által ismert hagyományos orvosi
maszkot fog kapni, valamint most újdonságként a híradásokban szereplő
FFP2 maszkból is 5 db-ot. Az utóbbit
azért küldjük ki, mert nem tudható
még, hogy a fokozódó járványveszély
miatt esetlegesen a kormány egy erősebb védettséget biztosító maszkot fog
előírni különböző helyeken való megjelenéshez. Mindenesetre szeretnénk
továbbra is az idősebb lakótársainkat
megvédeni a vírusfertőzésektől.

Egy másik döntést is szeretnék leírni, mely a Sóskútról tömegközlekedési
eszköz igénybevételével iskolába járó
diákokról szól – hiszen az ő egészségük is nagyon fontos számunkra -,
mely döntés értelmében ők is az önkormányzat épületében 10-10 db orvosi maszkot átvehetnek ingyenesen, hiszen a tömegközlekedési eszközökön
már előírás a maszk kötelező használata. Ezt szeretnénk ezzel is segíteni.
A maszkok átvételéhez igazolni kell
a sóskúti lakcímet és egyben fel kell
mutatni a diákigazolványt is.
König Ferenc polgármester

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;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@kornetas.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu.
Kiadói szerkesztő: Pusztay Sándor Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler@kornetas.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
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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Önkormányzati hírek

Önkormányzati határozatok
Készült Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2021. október
21-i
rendkívüli ülésén hozott határozatokból
74/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
2021-2024 közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programját.
König Ferenc polgármester s.k.
dr. Újházi Miklós jegyző s.k.
75/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
1./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sóskút – egyesületi
ház építése új eljárás” címen lefolytatott
közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint
eredményessé nyilvánítja:
Érvényes és nyertes ajánlatot nyújtott be:
OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Vámospércsi út 44.)
Érvénytelen ajánlatot nyújtottak be:
Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1034 Budapest, San Marco u. 19. fszt. 1.)
The Builder Kft. (2030 Érd, Jegyző u. 86.)
A nyertes ajánlati ár nettó 147.506.522
Ft (bruttó 187.333.283 Ft).
A képviselő-testület a szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésében erre a
célra elkülönített keret, valamint a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve a nyertes ajánlattévővel létrehozandó szerződés megkötését is.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester
76/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sóskút Község Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
egyeztetési dokumentáció előzetes elfogadásáról, valamint a partnerségi egyeztetés
lezárásáról az alábbiak szerint határoz:

1./ Egyetért a „Sóskút településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatával és módosítási javaslatával, az ezt tartalmazó egyeztetési tervdokumentációban foglaltakkal;
2./ A partnerségi egyeztetést a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.
(VI.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lefolytatta és lezárja;
3./ Megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során az alábbi észrevétel érkezett:
A Pax-2. néven ismert terület Lke-2/2
jelű lakóövezetből Tk jelű természetközeli terület övezetbe történő sorolása ellen
emeltek szót a területen belül fekvő ingatlanok tulajdonosai. Észrevételükben rögzítették, hogy ragaszkodnak a terület korábbi
besorolásának változatlanul hagyásához.
Ezt a véleményüket a partnerségi egyeztetés keretében megtartott lakossági fórumon is megerősítették, fenntartották.
A képviselő-testület az észrevételt nem
fogadja el. Fenntartja változtatási javaslatát, melynek jóváhagyására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései biztosítják a hatáskört az önkormányzatok részére.
A változtatás indokait részletesen a Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Alátámasztó munkarészek c. dokumentáció 52-56. oldalai tartalmazzák. Az ebben
leírtakat a képviselő-testület továbbra is
változatlanul fenntartja.
4./ A képviselő-testület megállapítja,
hogy a közigazgatási egyeztetés során el
nem fogadott vélemény nem érkezett, így
egyeztető tárgyalás megtartására nem volt
szükség.
5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a
végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatalnál;
6./ Felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, az elfogadott észrevételek átvezetésére, a dokumentumok aláírására;
7./ Felkéri a Polgármestert, hogy a záró
szakmai vélemény beérkezése után a településrendezési eszközök módosítását
terjessze be a Képviselő-testület elé végső
jóváhagyásra.

Határidő: 2021. november 10.
Felelős: polgármester, jegyző
77/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazz a polgármestert,
hogy ajánlatkérést bonyolítson le az Egészségház felújítására vonatkozó építési tervdokumentáció elkészítésére bonyolítson le
ajánlatkérést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok
közül a legalacsonyabb ajánlatot tevővel a
tervezési szerződést megkösse és a szükséges intézkedések megtételére.
78/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít
„Sóskút – egészségház felújítása” projekt
tárgyában. Bírálati szempontként a következőket határozza meg:
Bírálati szempont

súlyszám

Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

70

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 tervezett 10
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
79/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 1/1
arányú tulajdonában lévő 3595/1. és 3595/2.

Önkormányzati hírek

hrsz. alatti ingatlanokra meghirdetett nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
A benyújtott 1 db pályázatot érvényesnek
nyilvánítja é 104.000.000 Ft vételáron eladja
az ingatlanokat Molnár Zoltán Gábor részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint,
Felelős: polgármester, jegyző

selő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság javaslatára König Ferenc polgármester részére a 2020. és 2021. évben
végzett munkáját elismerve és nagyon jónak értékelve három havi illetményének
megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
kiﬁzetésről a 2021. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

80/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

85/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a Sóskút,
2014. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésével. Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sóskúti
Sportbarátok Köre Egyesület kérelmét
arra vonatkozóan, hogy a sportpálya és az
óvoda közötti járdát újítsa fel és egészítse
ki, 2022. tavaszán tűzi napirendre.

81/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
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ján a Széles utca Pincesor út felőli a végére és az utca elejére 30 km/óra korlátozó
táblát helyez ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
90/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének tartaléka terhére megrendeli a Sóskút, Petőﬁ Sándor utca 10-12.
közötti vízelvezető támfalának megerősítését. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határozati kivonat a képviselő-testület
2021. november 2-án megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére a Sóskút 2000
Társaság rendezvényeinek megtartásához
összesen 417.000 Ft támogatást nyújt. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a támogatási
szerződés megkötésére.

86/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

92/2021.(XI.2.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy
a Fő utca 30-32. szám alatti ingatlanokat
meg kívánja vásárolni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingatlanok tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot és vételi ajánlatot tegyen.

82/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

87/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő Sóskút, 060/4. hrsz. alatti kivett saját
használatú közút 063/15. hrsz-ú és a 3592.
hrsz-ú ingatlanok között 175 méter hosszan
a Mapei Kft. üzemeltetésébe adja át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre utca 26. szám
előtti járda javításához térkövet biztosít
az ingatlan tulajdonosának. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.

83/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének tartaléka terhére az október 23-ai műsorban fellépő 7. évfolyamos tanulóknak a szereplésükért fejenként
2000 Ft-os vásárlási utalványt ad jutalmul. A felkészítő tanárok – 5 fő –10.000
Ft összegű jutalomban részesíti, szintén
utalvány formájában. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

1./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sóskút Géza utca és
Wesselényi utca felújítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint eredményessé nyilvánítja:
Érvényes ajánlatot nyújtott be mindkét
részben:
– VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
(1215 Budapest, Vasas u. 65-67)
– VITÉP ‚95 Vízügyi és Építőipari Kft.
(2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A)
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be mindkét részben:
– ÚTKORONA Építő és Szolgáltató
Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50)
2./ Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot
mindkét részben a VITÉP ‚95 Vízügyi és
Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u.
1/A) nyújtotta be, ezért a képviselő-testület nyertesként hirdeti ki az
1. részben nettó 35 567 130 Ft ajánlati
árral,
2. részben nettó 25 608 904 Ft ajánlati
árral.
3./ A képviselő-testület a szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésében út,
árok és járdafelújítások bel- és külterületen célra elkülönített keret, valamint a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére, ideértve a nyertes ajánlattévővel létrehozandó szerződés megkötését is.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, zártkert 1645/3. hrsz. alatti
ingatlant térítésmentesen az ingatlant sok
évtizede tulajdonosként használó dr. Pálfay
Annamária tulajdonába adja. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
Az önkormányzat vállalja az ingatlan-nyilvántartási és a szerződéssel kapcsolatban
felmerült költségeket.
84/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat képvi-

88/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat

89/2021. (X. 21.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény felhatalmazása alap-
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Határozati kivonatok a képviselőtestület 2021. november 5-én megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

95/2021.(XI.5.) sz.
képviselő-testületi határozat

93/2021.(XI.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartaléka terhére megvásárolja a Sóskút, Fő utca 30-32.
(Sóskút, 181., 182. hrsz.) szám alatti ingatlanokat 65.000.000 Ft vételáron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és az
adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester, jegyző
94/2021.(XI.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére 2.000.000 Ft-ot
biztosít fabrikett vásárlására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester, jegyző

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére azoknak a helyi
lakosoknak, akik 2021. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, karácsonyi ajándékként 10.000 Ft támogatást nyújt, amit
települési támogatásként ﬁzet ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester, jegyző
96/2021.(XI.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat úgy dönt,
hogy Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-szakrendelő működését biztosító
Egészségházat (2051 Biatorbágy, Mester
u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez 2022. évre
3.500.000, azaz hárommillió-ötszázezer
forint összegű támogatást nyújt. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2022.
évi költségvetésébe be kell tervezni.
A támogatás átadása a Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Non-

Önkormányzati hírek

proﬁt Kft.-vel kötendő megállapodás
alapján történik.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester, jegyző
97/2021. (XI.5.) 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. december 27-30-ig, 5 munkanapra igazgatási szünetet rendel el.
98/2021. (XI.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére a koronavírus
járvánnyal összefüggő védekezéssel öszszefüggésben 5.000.000 Ft-ot különít el.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

A Sóskút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2021-2024 közötti
gazdasági programja
Melléklet a 74/2021.(X.21.) sz.
képviselő-testületi határozathoz
A gazdasági program célja, hogy a település jelenlegi helyzetét alapul véve, a Településfejlesztési Koncepció, a Helyi Építési
Szabályzat és a Településszerkezeti Terv
keretei között, ﬁgyelemmel az önkormányzat gazdasági lehetőségeire meghatározza azokat a prioritásokat, amelyeknek megvalósítására a képviselő-testület
Sóskút fejlődése és az önkormányzat biztonságos működése érdekében törekszik.
A jelenlegi folyamatosan, gyorsan, néha
év közben többször is változó jogszabályi
környezet, valamint az ennek következtében az anyagi lehetőségek körében előálló változás miatt nem vállalható évekre

meghatározott gazdasági program készítése. A képviselő-testület ezért a ciklus
egészére fogadja el rugalmas programját
úgy, hogy megjelöli a célkitűzések megvalósításának kívánt sorrendjét, amelyen
azonban akár az éves költségvetési rendeletben, akár év közben változtat, amenynyiben pályázati, vagy egyéb pénzszerzési lehetőségek következtében erre szükség
lesz. A kötelező feladatok ellátásán túlmutató bármely – jelen programban rögzített – elképzelés, terv, vállalás kizárólag
az anyagi lehetőségek függvényében valósulhat meg, ezért erre az egyes pontoknál
külön nem történik utalás.
A program értelemszerűen sok olyan
pontot tartalmaz, amelyet az önkormányzat már hosszú évek óta megvalósít.

Az ilyen esetben ezek megtartását jelenti, hogy szerepel a jövőre néző programban.
A program elkészítését megnehezíti,
hogy az önkormányzati rendszer, az önkormányzati és állami feladatok különválasztása még mindig folyamatban van.
A ciklus végére valószínűleg más feladatés hatáskörökkel kell számolni, mint a
program jóváhagyásakor.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a alapján Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatása
idejére, azaz a következő általános önkormányzati választásokig gazdasági programját a következők szerint fogalmazza
meg:

Önkormányzati hírek

I. Település-üzemeltetés:
(Az 1. pontban rögzítettek rangsorban
az elsők, míg a 2-11. pontok nem jelentenek sorrendiséget)
1./ Elsődleges, minden mást megelőző
célkitűzés, hogy a jogszabályok előírásainak betartásával, a meglévő színvonal
megtartásával és lehetőség szerinti emelésével biztosítani kell az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátását.
Ennek végrehajtása érdekében törekedni kell a feladatok ellátásának optimalizálására. Folyamatosan vizsgálni kell az
önkormányzat intézményei működését.
A gazdaságosság érdekében szükség
esetén át kell szervezni a feladat-ellátás
módját. Törekedni kell a szabályozás szigorítása és ezzel összefüggésben a partnerek hiánya miatt beszűkült társulási
lehetőségek optimális kihasználására.
A feladatellátások során az önkormányzat
közhatalmi szerepe mellett erősíteni kell a
szolgáltató jelleget.
2./ A társulások, a civil szervezetekkel és a gazdasági szereplőkkel történő
együttműködés erősítésével a lakossági
szolgáltatások szélesítése, a meglévő szolgáltatások színvonalának emelése érdekében bővíteni kell az önkormányzat önként
vállalt feladatainak körét.
3./ Nem pusztán a törvényben rögzített kötelezettség teljesítése, hanem a
hagyományok ápolása és a szlovák nemzetiségi gyökerek megőrzése érdekében
is, támogatni kell a sóskúti Szlovák Önkormányzat működését, első sorban a hagyományok ápolását célzó rendezvények
természetbeni (helyiségek, berendezések
térítésmentes használata stb.), és az önkormányzat anyagi lehetőségei szerint
pénzbeli támogatással.
4./ Folytatni és lehetőség szerint szélesíteni kell az együttműködést Biatorbágy
önkormányzatával és a Biatorbágyi szakrendelővel az egészségügyi ellátások körének bővítése, a szakrendelésekhez történő mihamarabbi hozzáférés érdekében.
5./ Folytatni kell a civil szervezetek
működésének, programjaik megvalósításának támogatását.
6./ Meg kell vizsgálni egy Pusztazámor
önkormányzatával közös, vagy egy önálló Sóskúti rendészeti szerv létrehozását a
közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat működtetésére. Ennek célja, hogy hatékonyabban lehessen fellépni a jogsértők
ellen, az illegális hulladéklerakók visszaszorítása és felszámolása érdekében.
7./ A közbiztonság további javítása cél-
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jából a megvalósult energiatakarékos közvilágítás továbbfejlesztése, mind a bel-,
mind a külterületeken (ez a közlekedést is
segíti). A rendőrség további támogatása, a
polgárőrség munkájának anyagi és erkölcsi támogatása. Térﬁgyelő rendszer kialakítása egy, vagy több ütemben.
8./ Az eddigi gyakorlatnak megfelelően
ingyenes helyi újság kiadása, az elektronikus ügyintézés feltételei megteremtésének kiszélesítése.
9./ A terület tulajdonos Magyar Állam
vagyonkezelőjénél újból kezdeményezni
kell a Szent Flórián téri végállomással
közlekedő buszjáratok végállomásának
áthelyezését a 81107. sz. út belterületi határához, a Bajcsy-Zsilinszky utca végére.
10./ A sportolási lehetőségek bővítése,
az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya fejlesztése. A szabadtéri sportolási
lehetőségek (pályák, eszközök) bővítése.
Újabb nyilvános játszóterek létesítése.
11./ A temető felújításának folytatása.
II. Település-fejlesztés:
(a felsorolás nem jelent sorrendiséget,
mert pályázati keretek, esetleg más, célzott bevétel rendelkezésre állása esetén
azt a feladatot kell előre venni, amelyre a
források biztosíthatók)
1./ Egyesületi ház építése, azaz a megkezdett beruházás befejezése.
2./ Az egészségház felújítása.
3./ Művelődést szolgáló közösségi tér
kialakítása saját tulajdonú ingatlanban,
vagy magán tulajdonú ingatlanban hosszú
távú együttműködés kialakításával.
4./ Bölcsődei ellátás, vagy azt helyettesítő szolgáltatás (pl. családi napközi)
megoldási lehetőségeinek vizsgálata, lehetőség szerint biztosítása akár önállóan,
akár helyi vállalkozásokkal együttműködve (vegyes munkahelyi-önkormányzati bölcsőde), vagy más önkormányzattal,
első sorban Pusztazámorral együttműködve.
5./ A belterületi utak, járdák burkolatának felújítási programjának folytatása.
Ideértve a lakossági önerős járdaépítések
támogatását. A külterületi, ezen belül első
sorban a zártkerti övezetekben található
utak állapotának javítása.
6./ Az ipari parkban és az azzal közvetlenül határos gazdasági építési övezetben lévő ingatlanok szennyvíz-elvezetési
rendszerének kiépítésének megkezdése az
ott működő vállalkozásokkal együttműködve, közös tehervállalással.
7./ A tágabban értelmezett faluközpont

rendezése az itt található önkormányzati
tulajdonú épületek sorsának rendezésével
(felújítás és átalakítás, vagy elbontás, átépítés, esetleg új építése).
8./ Az ipari parkban működő vállalkozások megtartása, újabb vállalkozások
letelepítése, stratégiai együttműködések
kialakítása, stratégiai együttműködési
megállapodások megkötése.
9./ A Benta patak öreg híd környékének
parkosítása, a Malom-híd felújítása.
III. A program megvalósítás forrásai
1./ Támogatások:
Törekedni kell a központi költségvetési
támogatások maximalizálására.
Bár ehhez egyre nehezebb partnert találni, de meg kell kísérelni az önkormányzati társulásokban, vagy a társulásokon
kívüli együttműködésekben rejlő lehetőségeket kihasználni.
Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok benyújtása. A pályázatoknál
erősíteni kell a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, és az egyházzal
meglévő kapcsolatot közös pályázatok benyújtása érdekében.
2./ Saját bevételek:
Az eddig Sóskúton ingatlant vásárolt
és munkahelyteremtő beruházásokat létrehozó vállalkozások megtartása, újabbak letelepedésének ösztönzése az elmúlt
ciklusokban kialakított vállalkozásbarát
környezet megtartásával, további erősítésével.
Ezt elősegítő adópolitika folytatása,
melyben a bevételek növelését első sorban
nem az adó mértékének emelése, hanem
az adóalanyok (vállalkozások) és az adótárgyak (épületek) számának növelése
szolgálja.
Az önkormányzat vagyonának hasznosítása, a vagyon szerkezetének átalakítása. Az előző ciklusban megkezdett
és eredményesnek bizonyult folyamatot
folytatni kell. A zártkerti ingatlanok értékesítését és helyette belterületi ingatlanok
vásárlását, első sorban a tágabb értelemben vett faluközpontban. Több kisebb értékű ingatlan helyett legyen kevesebb, de
értékesebb, jobban hasznosíthatóbb ingatlana az önkormányzatnak.
A jelenlegi feladatellátás gazdaságosságának erősítése, felszabadítható források
felkutatása.
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Az Andreettiben történt

Emlékezés és felelősség
Október 23-án az Andreetti Károly
Általános Iskola és Művészeti Iskola
tanárai, diákjai körében mi is megemlékeztünk az 1956-os forradalomról.
Az ünnepség során vetődött fel, mit is
jelent a XXI. század emberének 1956?
Erre a kérdésre kerestük a választ.
Az örökösök örök felelőssége ez a
válaszadás, mert a történelem természete az, hogy örökséget hagy, ami
felelősséget rak a későbbi nemzedékek
vállára. Úgy érzem, hogy számunkra
a legfontosabb üzenet az egészséges
önbizalom az önmagunkba, kisebb és
nagyobb közösségekbe, nemzetünkbe
vetett hit lehet.
Minden korban voltak nehézségek,
válságok, világégések, háborúk, olyan
természeti katasztrófák, járványok,
melyeket mi eddig szerencsére csak a
könyvekből vagy a hírekből ismerünk.
Sajnos már érzékeltük ennek borzasztó következményeit és nagyon kell vigyáznunk egymásra és magunkra.
Anatole France szerint a „Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is;
nemcsak terveznünk, de hinnünk is.”
Amikor az 56-os hősökre emlékezünk, legyenek azok sportolók, katonák, vagy csak az utcán sétáló emberek, nem fogjuk elfelejteni, hogy
önmagunkban kell keresni az erőt
mindenhez.

Az iskolai ünnepélyen Lőrincz Hortenzia, Szarka Beatrix, Drevenkáné
Pátrovics Krisztina felkészítésével
a 7. osztályos tanulók adták elő azt a
műsort, amelynek az emlékezés volt a
központi témája.
E rövid írást Szentkúti Ferenc Pesti
srácokra emlékező, soraival zárom.

„Te pesti srác, te hősök hőse
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs – esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért…
Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró
kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!”
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Sóskúton történt
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A falu tulajdonába került újra
A Képviselő-testület már az elmúlt években is
fontos szempontnak tartotta azt, hogy az ingatlan
eladásokból vagy adóbevételből befolyó bevételekből
ne csak beruházásokat valósítsunk meg, hanem olyan
értékes ingatlanokat is szerezzünk meg településünk
számára, amelyek már jelenleg, vagy hosszabb távon
a falu közösségét szolgálják. Ezért vásároltuk meg
az előző években már a Kossuth Lajos u. 8. számú
telket és felépített szuterént, valamint a mellette lévő
házat, melyet közben már el is bontottunk, mivel életveszélyes volt. Hasonlóan vásárlóként léptünk fel a
Fő u. 1. szám alatti (Községháza épületével szembeni
ház) ingatlannál is, amelyet a Szabadság tér átépítése miatt és más célra való felhasználása okán vásároltuk meg. Árverésen vettük meg a Fő u. 24. szám
alatti ingatlant (volt Bogica vendéglő és bolt épülete), mely a faluközpont szerves része és a későbbiekben az
önkormányzatnak más célú fejlesztési területévé válhat.
Ami miatt pedig ez a cikk megszületett és a címében
már jeleztem, hogy véleményem szerint a falu jelképévé
vált épületet is újra sikerült az önkormányzat tulajdonába
visszaszerezni. Az épület korábban már volt önkormányzati tulajdonban, de 1998-ban elidegenítésre került. Most
elmondhatjuk, hogy a képviselő-testületi döntés alapján
megvásároltuk ezt az épületet, mely többféleképpen is szerepel az emberek tudatában, mint Andreetti-ház vagy Redut, mely a Fő u. 30. és 32. házszáma alatt helyezkedik el.
Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan épület, amelynek kötelezően a falu tulajdonában kell, hogy legyen és ott is maradjon. Jelen elképzelésünk szerint egy olyan emlékházat
és múzeumot szeretnénk benne létesíteni, mely megőrizné
településünk őseinek hagyományát és életét. Ezt az épületet
vétek lakóépületként fenntartani, ennek az épületnek köte-

lezően a falu közösségi céljait kell biztosítani. Aki arra jár,
láthatja, hogy bár elég jó állapotban van – köszönhetően a
régebbi tulajdonosoknak –, de még jelentős összeget kell
ráköltenünk a következő években, hogy mind az épület,
mind a környezete méltó legyen ahhoz a célhoz, amit a képviselő-testület kijelölt.
König Ferenc

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Egyed Zoltán – Tóth Enikő
Gáspár Kristóf – Engler Brigitta Livia

Köszönetnyilvánítás!
Egyesületünk és Zenekarunk ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik
a 2020-as évben szerzett jövedelmük
adójának 1 %-ával ismét a Sóskúti
Fúvószenei Egyesületet támogatták!
A 601.840,- Ft zenekarunk fenntartására fordítjuk. Kérjük, hogy a következő adózási évben is gondoljanak
ránk az adóbevallásuk kitöltésénél.
Örömmel adjuk azt is hírül, hogy
immár évek óta sikeresen indulunk

a Németországi Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által támogatott, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által kiírt
pályázatokon. Az idén egy harsonával lett gazdagabb zenekarunk e lehetőség által. Köszönet az 530.000,- Ft
hozzájárulásért mind a támogatónak,
mind a kiírónak.
Kaszás Sándor
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Az óvodában történt

Mindennapjaink a pillangó csoportban
A pillangó csoport gyerekei immár 4.
éve járnak óvodánkba, rengeteg dolgot
sajátítottak el ezen évek alatt. Sok népdalt, mondókát, népi játékot tanultunk
közösen, játékos keretek között megismertük a saját kultúránkat. Az Így
tedd rá! módszer, melyet napi szinten
beiktatunk a mindennapjainkba, magába foglalja a népi kultúránk örökségét a
mai, XXI. századi keretek között, mely
ezáltal újraélhető és élményszerű képességfejlesztést biztosít a gyermekek
számára. A játékban, dalban, táncban
gazdag foglalkozások komplex személyiségi és mozgásfejlesztést biztosítanak. A gyerekek magabiztosak,

önállóak, kreatívak, együttműködőek,
ügyes mozgásúak, kommunikatívak és
mindig nagyon vidámak.
A sakkal is barátkozunk, a Polgár
Judit Sakkpalotájával ismerkedünk,
egy egyedülálló, új módszertani program, mely az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban
fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására nagyon hatékony.
Mindegyik kisgyerek nagyon szereti
és élvezi ezt a foglalkozást.
Mindezek mellett nagyon szeretünk
énekelni, kreatív dolgokat készíteni,
barkácsolni, ﬁnomakat készíteni, sokat
kirándulni, kertészkedni, sokat játszani
és mindig vidámak vagyunk. Megünnepeljük közösen a születésnapokat, névnapokat és a nagyobb ünnepeket.
Molnár Judit
óvodapedagógus

Az Andreettiben történt
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Őszi iskolaelőkészítő az Andreettiben
Nagy örömmel invitáltuk az iskolába készülő gyerekeket az
október 8-án rendezett hagyományos őszi iskolaelőkészítő
foglalkozásunkra az Andreettibe.

Konténeres almavásár
Sóskúton
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

A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt sajnos a tavalyi
foglalkozások elmaradtak, pedig nagyon hasznosnak tartjuk
ezeket az alkalmakat. A tanító nénik játékos feladatokon keresztül ismertetik meg az iskola világát a leendő első osztályosokkal. Emellett megismerkedhetnek az iskola épületével,
az osztálytermekkel, beülhetnek a padokba és egy kicsit belekóstolhatnak az iskolai életbe. Az első tanítási napon már
ismerősként jöhetnek az új intézmény falai közé, ami talán
enyhítheti izgalmukat és oldhatja szorongásukat.
Ezúttal is nagy gonddal készültek a tanító nénik, változatos és játékos feladatokkal igyekeztek kedvet csinálni a
tanuláshoz. Amíg a gyerkőcök az öt állomás kihívásait teljesítették, addig igazgatónőnk készséggel válaszolt a szülők
kérdéseire.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a következő három alkalommal is, amelyek időpontjai a következők:
December 10. 16 óra Sóskút
Január 28. 16 óra Pusztazámor
Március 18. 16 óra Sóskút, Művészeti Iskola
Alsó tagozat munkaközössége

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Születésnap, házassági évforduló, vendégség,
céges rendezvény, karácsony vagy szilveszter?
Mi szívesen sütünk Ön helyett.
•
•
•
•
•
•

egyedi dísz- és formatorták
teasütemények
sós aprósütemények
bejglik, kiflik
mézeskalács
és még sok egyéb

•
•
•
•
•
Sóskúton és Pusztazámoron igény szerint házhozszállítást is
vállalunk, más környező településeken egyelőre csak korlátozottan.

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

„A sóskúti gyémánt”
KÖSZÖNTJÜK A SÓSKÚTI SZÜLETÉSŰ SEBEK MIKLÓS SZOBRÁSZMŰVÉSZT, SZÜLETÉSÉNEK
NYOLCVANADIK ÉVÉBEN
– Sebek Miki olyan nekünk, mint a
gyémánt, drágakő, nagy értékű, tiszta, kemény, kevés van belőle, műveiről
visszavert fények sugárzásával érezzük a szülőföldet, az őshazát, múltunkat, amely reményt ad az itteni jövőhöz is. Ezt a megállapítást az Egyesült
Államokban élő Pluhár Antal, Toncsi
és a köré tömörülő emigráns sóskútiak
mondták el Miklósról.
Sóskúton született 1941. december
6.-án Miklós napján, így régi magyar
szokás szerint születése napján levő
szent nevét kapta meg a keresztségben. Védőszentje is kötelezte, hisz a
Miklós név egyik jelentése: NÉP RAGYOGÁSA. Miklós egész életében
sóskúti népéből kikerülve, tehetségével, szorgalmával, született intelligenciájával, mindenkor alázatosan ellátva
feladatait, igazi emberi gyémánt fényével ragyog.

A Sebek család, gazdálkodással és
ősi tehetségükből adódóan a kőhöz
való nagy szaktudással, kőfaragással, kőszobrászattal, bányabérléssel,
Sebek bányaként ismert kőfejtéssel is
foglalkozott. Közreműködői voltak az
I. világháború hőseinek állított emlékmű kőszobrászati, kőfaragói munkáiban. A kővel való nehéz elfoglaltság
mellett, zenei tehetségüket is megmutatták. Miklós nagybátyjai Sebek Frédi és Sebek Nándi tagjai voltak a nagy
múltú Sóskúti 24 tagú rezes zenekarnak. Sajnos 1947-ben a csehszlovák–
magyar lakosságcserével Pozsonyban
telepedtek le. Nándi kiemelkedő zenei
karriert futott be, ő lett Pozsonyban, a
művészeti ágában az országos zenekar
és énekkar karnagya. Magyarországi
vendégszereplésükkor sohasem mulasztotta el szülőfaluját meglátogatni,
a templom lépcsőjén zenekarával és
a kórussal felejthetetlen művészi élménnyel köszöntötte földijeit. Talán
élünk még néhányan akik emlékeznek
ezekre a felejthetetlen, megható koncertekre.
Miklós kisgyerekkorától zenét tanult az akkori híres rezes zenekar
karmesterénél, Falvai Pali bácsinál.
Pali bácsi legtehetségesebb tanítványa volt, ezt mindig is híresztelte, és
a többi zenét tanuló gyerek példaképévé tette. Az általános iskola elvégzése
után, 1955-ben, zenei gimnáziumban
való továbbtanulásáról szó sem lehetett, pedig tehetségével erre a művészeti pályán is indulhatott volna. Kőfaragó ipari tanuló lett. Tanulótársaitól
kitűnt tehetsége és szorgalma miatt a
gyakorlatot szerző vállalata ajánlásával technikumba vették fel. Esténként
a Képzőművészeti Főiskolán a szobrászat és fafaragás technikáját tanulta.
Tehetségére felﬁgyeltek, és művésztelepen folytathatta gyakorlati tanulmányait. Három év után felveszik,
mint szobrász tanulót a Képzőművészeti Alap Kivitelező Vállalathoz.

A műemlék védelemben levő épületek
helyreállítása építészi és szobrászati
ismereteket igényelt. Magasabb fokú
tudás elsajátítása érdekében felvételt
nyert az Ybl Miklós Építőipari Felsőfokú Technikum esti tagozatára, ahol
a napi művészeti munka mellett is
képezi magát. Sorkatonai szolgálatát
1961-62-ben teljesítette.
Ifjúkori művészetét a család Széchenyi utcai házának udvarán, kertjében ﬁgyelhettük meg. Az utcában
lakó nagymamám, aki nagy köztiszteletben állt, a sóskútiak Bábi néninek
hívták, valamint Miklósék közvetlen
szomszédja, a kertkultúrában kimagasló tehetségű Újházi Marka néni,
(Tyetka Mári), aki kertészeti szaktudását édesapjától az Andreetti család
vincellérétől sajátította el. Nagynénémet naponta többször is látogattuk,
így a Sebek házban mindig felfedezhettünk, egy készülő kis szobor fejet,
kerti kődíszeket. Trombita gyakorlásakor élvezhettük zenei tehetségét is.
Többünk szülei követendő példaképnek állították elénk, tisztelettudó magatartása miatt is.
1969-ben Olaszországba utazott, és
onnan 1970-ben az Egyesült Államokba emigrált. Tehetsége itt is továbbtanulásra kötelezte. New Jerseyben a
Montclair State College-ben művészetekből szerzett diplomát, és 1976-tól
főállású művészként tevékenykedik.

Múltidéző

Művészetét a sokoldalúság jellemzi,
így a hagyományos realista műven kívül a modern absztrakt alkotásokat is
megtaláljuk. Kedvenc stílusa az OBSTRUCT.
Műveit számos amerikai kiállításon mutatta be, köztéri szobrai több
amerikai városban megtalálhatóak.
A Szent Korona másolatát a Manhetteni Székesegyház megrendelésére
készítette el. Szobrai Németországban, a Vatikánban, Japánban is megtalálhatóak.
Nyilvános művészetére Sóskúton
először 1963-ban alig 22 éves korában
ﬁgyelhettünk fel. Rózsika nővérének
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halála után, mellszobrát a temetőben
állította fel.
1988 évben Kummer Ferenc által
kezdeményezet II. világháborúban
elesett hősök emlékét megörökítő emlékműhöz, Pluhár Antal felkérésére,
a sóskúti hősök tiszteletére, szülőföldje szeretetének megnyilvánulásaként megalkotja a két bronzplakettet,
amellyel művészeti berkekben is nagy
elismerést szerzett.
Alkotási vágya töretlen, erről győződhetett meg e sorok írója is, akit
Miklós New Jersey otthonában fogadott, és bemutatta háza kertjében, és
lakásában elkészült, vagy készülő

félben tökéletességre alakított műveit. A műgyűjtők körében is keresett
művész, a jómódú emberek szívesen
rendezik be kertjüket, szobáikat szobraival. Megállapíthatjuk, hogy benne
az amerikai – magyar - sóskúti kortárs művészet kiemelkedő alakját tisztelhetjük, mivel művész életét igazi
értékteremtésre fordította.
Születésének nyolcvanadik évében
szülőfaluja, ahonnan elindulhatott tehetsége teljes kibontakoztatására, szeretettel köszönti, és kívánja, hogy még
sokáig alkosson erőben, egészségben.
Kummer János

Év végi hírek a Sportbarátok Köre Egyesület
idei teljesítményéről
Befejeződött csapatunk számára az
őszi félszezon, melyet csapatunk holtversenyben az első helyen zárt.
Az ősszel eddig 9 mérkőzést játszottunk, melyből 8-at nagy magabiztossággal meg is nyertünk imponáló 42
rúgott és mindösszesen 6 kapott góllal. Az egyetlen döntetlenünket hazai
pályán a Dunaharaszti második csapatával játszottuk, ám a csapat erejét
jelzi, hogy azon a mérkőzésen 0-2 es

hátrányból sikerült végül kiegyenlítenünk.
Csapatunkból a legtöbb gólt Varga
Gyuri szerezte, összesen 8-at, de a gólokból a csapat nagy része – összesen
12 játékos – kivette a maga részét.
Mérkőzéseink között érdemes megemlítenünk a Szigetcsép elleni 11-0 -ás
győzelmünket, ahol a félidőben már
7-0 ra vezettünk, de szép eredmény a
Ráckeve otthonában aratott 5-0- ás si-

ker is, tekintettel arra, hogy a Ráckeve
9 meccséből 7 et „behúzott”.
Jó érzés, hogy hazai meccseinket
egyre többen teszik be hétvégi programjukba, így velük a cél nem is lehet
más, mint a bajnoki cím – és a feljutás.
Czifra István és a vezetőség pedig az
alapozás során biztos, hogy meg is fog
tenni mindent ennek érdekében, hogy
ez sikerüljön.
Berzéki Zoltán SPKE
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Egészség

Ismerjük fel a mániás depressziót
Látomásoktól a zárt osztályig
A WHO Európai Régiójában a mentális betegségek okozta terhek legnagyobb részét – az Európai Unióban
26 százalékát – a depresszió teszi ki.
A betegség gyakorisága 1990 és 2017
között ötven százalékkal nőtt világszinten, és az elmúlt időszakban a
Covid sem volt jó hatással a mentális
egészségünkre. A járvány a depressziós és szorongásos panaszok 2,5-3-szoros emelkedését hozta.
Szomszédaink, ismerőseink közöttünk élnek ezzel a betegséggel. Van
akiről tudunk, mások rejtve maradnak. Van, akiről csak azt tudjuk, időnként balhézni szokott, furcsán viselkedik, mások egy-egy hónapra eltűnnek.
A mániás depresszió az egyik legszörnyűbb betegség, amelyben nem
csupán az szenved, akit érint, hanem
családja, környezete egyaránt.
Történetünk „főhőse” most a zárt
osztályon fekszik. A napokban vitte el
a mentő, amikor azzal fenyegetőzött,
hogy felrobbantja az otthonukat. Mint
most kiderült, a mániás depressziós
férﬁ, aki a helyi szakorvosnőhöz járt,
rossz kezelést, s nem a megfelelő orvosságokat kapta. A pont az i-re, amikor az orvos kijelentette, hogy nem
folytatja a beteg ellátását, anélkül,
hogy kijelölt volna egy helyettest.
Beszélnünk kell róla, hogy felismerjük a betegséget, hogy időben és rendszeresen orvosi ellátást kapjon a beteg –
mondja a felesége, aki fontosnak tartja,
hogy felhívja a ﬁgyelmet, hogy másoknak ne kelljen azon a pokłon keresztül
mennie, mint neki és a családjának.
Esetünknél a szorgalmas férjjel
együtt közösen alapították vállakozásukat. Egyrészt építkezésekhez
köveket, megfelelő ragasztókkal
forgalmaznak, másrészt egy állattenyésztéssel és feldolgozással foglalkozó gazdaságot hoztak létre.
Egy idő múlva feltűnt, hogy a máskor oly aktív férj olykor napokig, majd

hetekig ágyban maradt, nem jött ki a
lakásból semmivel sem foglalkozott.
Szorongás elleni orvosságot írt fel az
orvos. Hullámokban jelentkeztek a
tünetek, amelyek egyre súlyosabbak
lettek.
Ahogy rosszabb lett az idő, zömmel
ősszel, ahogy rövidültek a nappalok
mindenkibe belekötött. Zaklatta az
alkalmazottakat, ellenséges volt a családdal, uszította a rokonokat. Pszichiáterthez fordultak, s kiderült, hogy
gyógyíthatatlan betegségben, mániás
depresszióban szenved, amelyet karban kell tartani. Sajnos a férﬁ nem fogadta el, hogy beteg. Sok minden múlott az orvosokon is, mert volt, amikor
hajlandó volt szedni az orvosságokat,
akkor jobb állapotban volt.
Ám máskor napokra eltűnt, részeges
barátokkal milliós adósságokat csinált.
Sokan élősködtek rajta. Otthonról eladogatja az értékeket. Ládaszám viszi
el hazulról a húst, a zöldséget, a gyümölcsöt. Elkótyavetéli az állatokat. Pedig ő maga ültette el a kertben a kétszáz
gyümölcsfát, építette a tanyát.
Tönkretett maga körül mindent.
Előfordult, hogy arra érkezett haza a
felesége, hogy kiengedte az állatokat.
Kétszáz disznó túrta fel a kertet, térdig
mocsokban jártak.
Volt, hogy kényszerzubbonyban vitték a „sárga házba”, hogy leszedálják
s próbálják beállítani az orvosságokat.
Ami nem egyszerű nála, mert ingadozik a testsúlya, amelyhez képest írják
elő az orvosságok mennyiségét. Van,
hogy sokáig nem eszik, nem törődik
magával. Nem fürdik, ápolatlan. Elhagy mindent.
Hosszú évek után sikerült gyámság
alá helyezni, így legalább már nem adhatja el a család ingatlanjait.
Látomásai, félelmei, üldözési mániája van, amely hullámokban tör rá.
A két gyermekét is nagyon megviselte apjuk betegsége, hiszen koráb-

ban ő volt a példaképük. Az egész
család segítene, nem szeretnék, hogy
csövesként végezze.
Ám a beteg közreműködése, a megfelelő orvosi ellátás nélkül reménytelen.

A mániás depresszió tünetei
A bipoláris zavar, amelyet a köznyelv
mániás depresszióként ismer, drámai
hullámzást produkál a az érzelmi élet
teljes skáláján a kitörő jókedv és a kóros nyomottság között. A motivációs,
a viselkedéses és a testi tünetek szorosan követik a hangulati változásokat.
A depressziós epizódban az érzelmi élet zavarai a vezető tünetek közé
tartoznak, és intenzitásuk széles skálán mozog: az enyhe kedvetlenségtől
a mély lehangoltságig. A beteg saját
magáról kialakított képe negatív, általában értéktelennek, alacsonyabb rendűnek, visszataszítónak tartja magát,
az önértékelési zavarok rendszerint
igen súlyosak. Jövőjét sötétnek és reménytelennek látja, és az érzelmi állapotot a betegségre jellemző szorongás
mértéke is befolyásolja. Érdeklődése
beszűkül, gondolkodása lelassul, tanácstalanná válik.
A depresszió jellemzően korai tünete a ﬁgyelemzavar. Az érdeklődés beszűkülése először a lendület, a
kezdeményezőkészség elvesztésében
nyilvánul meg. Enyhe esetben a beteg mindig fáradtnak, lassúnak érzi
magát, de előfordul, hogy egész nap
fekszik, és nem látja értelmét felkelni
az ágyból. A depresszió egyik leggyakoribb tünete az alvászavar.
Mivel nem látja be, hogy beteg, a
mániás önszántából nem fordul orvoshoz. A depressziós az élet terhétől
való szabadulás végső eszközének az
öngyilkosságot tartja.
B. Mezei Éva
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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

