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Sóskúton történt

Varga Lászlóné 90 éves
König Ferenc polgármester, a képviselőtestület és az önkormányzat dolgozói nevében köszöntötte a 90 éves Varga
Lászlóné sóskúti lakost.
Született 1932.08.31. Mráz Mária – Sóskúton, régóta ott
élő szülőktől (Mráz Tamás és Pluhár Margit középső gyermekeként, egy bátyja és egy öccse volt). Általános iskola
után a Sóskúti Óvodában dolgozott évekig, mint dada, majd
a Magyar Kábel Művek alkalmazásában állt nyugdíjazásáig.
Férjét Bézi Jánost, a debreceni számozású Sóskúton állomásozó ifjú katonát a második világháború után ismerte
meg, és rövid idő múlva, 1949-ben házasságot kötöttek. A
leszerelés után Bézi János is Sóskútra költözött. Az ötvenes
évek elején két ﬁú gyermekük született. Sajnos az egyik
súlyos betegségben ﬁatalon elhunyt. Mama nyugdíjazása
után (1987) a Kertbarát és Nyugdíjas klub tevékeny tagja
volt. A sóskúti kórussal is szívesen énekelt. Kapusztnyik
fesztivál és farsangi bál sem maradt ki soha az életéből. Két
lányunokáját minden évben elvitte a búcsúra, amíg gyerekek voltak (egy dédunokája született, aki jelenleg 13 éves).
Varga László nyugalmazott katonatiszttel (aki özvegy lett

nem sokkal Sóskútra költözés után) 1980-as évek végén találkozott, összeházasodtak és Laci bácsi 1990-es évek végéig társa volt. Együtt sokat utaztak, aktív részesei voltak
a falu életének.

Csóli Lászlóné – Szidi néni – köszöntése
Nemrég töltötte be 95. életévét a tevékeny életet élő, a világ
iránt nyitott gondolkodású Csóli Lászlóné Szidi néni, akit a
lakásán köszöntött König Ferenc polgármester.
Csóli Lászlóné született Pluhár Szidónia 1927. augusztus
27-én, Sóskúton. Az általános iskolát is Sóskúton az öreg
iskolában végezte. Szeretett tanulni, tanárai voltak Jirka Ferenc és Ress Imre.

1949-ben felvételt nyert a Budapest Főváros Egészségügyi Védőnőképző Intézetbe, ahol 1951-ben megkapta védőnői oklevelét. Vidéki lány lévén diákévei alatt kollégiumban lakott.
Férjével Csóli Lászlóval 57 évig éltek boldog házasságban. Két gyermekük született.
Védőnői munkáját Szekszárdon kezdte, folytatta Sóskúton. 1954–1956-ig a sóskúti idénybölcsőde vezetője volt.
A bölcsőde nagy jelentőséggel bírt. Létrehozásának kezdeményezője és fenntartója a helyi tanács volt. A bölcsőde az
év hat hónapjában, májustól októberig, a tavaszi munkák
megkezdésétől a betakarításig volt nyitva.
1957-ben az Országos Tisztiorvosi Hivatal az érdi orvosi rendelőkben helyezte el. Munkáját körzeti ápolónőként Érden, az orvosok és a betegek nagy megelégedésére
végezte. Többször részesült miniszteri dicséretben. Az
egészségügyben végzett munkája során őt a faluban sokan ismerik.
Szidi néni hivatalosan 1985-ben vonult nyugdíjba. Munkáját, hozzáértését a háziorvosok ezután is igényelték, ezért
még hosszú éveken át dolgozott velük.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
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Folytatódik útjaink,
közterületeink felújítása

Imre Gergő Márton – Wiczing Izabella

Születések:
Hegedűs Alíz Janka, született 2022.08.08. édesanyja
neve: Szélig Gabriella Ilona

Halálesetek:
Orosz Béláné (szül.: Oroszlány Katalin Valéria) szül.:
1950
Szalai László szül.: 1938
Grosch Györgyné (szül.: Gimpl Éva) szül.: 1938
Veszeli Béláné (szül.: Sztrakata Ilona) szül.: 1937
Molnár Sándor szül.: 1977
Szivcsák Jánosné (szül.: Auer Piroska) szül.: 1948
Bognár László szül.: 1960

Tisztelt Lakosok!
Az Érd és Térsége Hulladékkezelő Kft. a közelmúltban jelezte az önkormányzat felé, hogy a külterületi, keskeny utcákban az útra belógó bokroktól, ágaktól a keddi napokon
szemétszállítást végző teherautók sok esetben csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak végig haladni. Emiatt
sajnos a szemétszállítás többször több helyen elmaradt és
csak kis autóval végzett pótlással tudott megvalósulni az
utóbbi időben. Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a külterületen
élők gondoskodjanak arról, hogy a tulajdonukat képező
telkekről ne lógjon be a növényzet az út vonalába, hogy
az ott szemétszállítást végző teherautó a külterületi utcák
teljes hosszán akadálytalanul végig tudjon haladni!
Amennyiben azt a visszajelzést kapjuk az ÉTH Kft-től,
hogy a kilógó növényzet továbbra is akadályozza a szemétszállító teherautók útját, az önkormányzat fog gondoskodni az útra belógó növényzet eltávolításáról a tulajdonos
költségére! Ebben az esetben viszont a tulajdonos nem élhet reklamációval a növényzet eltávolítását illetően!
A hulladékelszállítás gördülékenysége mindannyiunk érdeke, köszönjük együttműködésüket!
Önkormányzat

XX. évfolyam 7. szám
2022. szeptember

A képviselőtestület határozatai alapján – a nehezedő gazdasági körülmények ellenére – az önkormányzat továbbra
is kiemelt feladatának tekinti a szolgáltatások színvonalas
végzését, fenntartását. Ennek keretén belül az elmúlt időszakban tovább folytattuk és folytatjuk közterületeink és
útjaink felújítását.
Az Öreg-hegyen a Babgulyás utca, a Harangláb utca több
szakaszát, a Forrás utca Szent Orbán és Egres utca közötti részét, a Malom hídhoz vezető utat, valamint a külterületen a Rét
utcát martaszfaltos, bitumenemulziós felületzárással láttuk el.
Belterületen az Árpád utca aszfaltozását végeztük el, a
Szent László király utca szegélyezése elkészült, ezt követően aszfaltozzuk, a Völgy utca Temető utca felőli kereszteződésétől belefogtunk a Völgy utca teljes felújításába.
Fejlesztéseinkkel, útjavításainkkal az önkormányzat
munkatársai következetesen azon dolgoznak, hogy az itt
élők részesei legyenek a fejlődésnek.
König Ferenc

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.
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Önkormányzati határozatok
Készült Sóskút Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. július 7-i
rendkívüli ülésén hozott
határozatokból

117/2022. (VII.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére az iskola
konyhájában lévő melegítő pult cseréjére, valamint a felmerülő járulékos
költségekre 5.000.000.- forintot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
118/2022. (VII.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Öreghegy alábbi
utcáiban martaszfalttal történő útjavítási munkálatokra: Babgulyás utca
(Körtefa utca – Harangláb utca közötti
szakasz), Harangláb utca (Babgulyás
utca – Körtefa utca közötti szakasz),
Harangláb utca (Körtefa utca – Görbe
utca közötti szakasz), Harangláb utca
(Görbe utca – Meredek utca közötti
szakasz) és a Forrás utca (Szent Orbán
utca – Egres utca közötti szakasz) vonatkozóan ajánlatkérést folytasson le.
Az önkormányzat képviselő-testülete a fenti munkák elvégzésére, az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére 20 millió Forintot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó
pályázótól a kivitelezési munkákat rendelje meg és a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

119/2022. (VII.7.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2022. évi költségvetésének terhére
4.000.000 Ft-ot biztosít a Sóskút, Malomhídhoz levezető út martaszfalttal
történő javítására.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket és a munkát
rendelje meg.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Készült Sóskút Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. augusztus
4-i rendkívüli ülésén hozott
határozatokból

120/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének tartaléka terhére
megrendeli a Dimbes-Dombos Óvoda
(2038 Sóskút, Tulipán utca 9/a, 2857/2.
hrsz.) udvarán járda építését összesen
bruttó 1.143.135.- Ft összegben.

Ezen kívül az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének tartaléka terhére megrendeli a játszótértől (Sóskút,
2807/1. hrsz.) az óvoda kapujáig vezető járda felújítását összesen bruttó
2.000.000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
121/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatkérést folytasson
le a tervezett három új játszótér kialakítására (Rét utca 772. hrsz., Damjanich utca 1025., 2606., hrsz., Vadász
utcában lévő 488/1. hrsz. alatti közterületre) annak bekerítésére a játszótéri
játékok nélkül, az oda vezető út martaszfaltos kialakításával együtt
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlanok kitűzését rendelje meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó pályázótól a
munkát megrendelje és a szerződést

Önkormányzati hírek

megkösse. A fenti munkákra a képviselő-testület az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének tartaléka terhére
biztosítja a fedezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
122/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Dimbes-Dombos Óvoda (2038 Sóskút,
Tulipán utca 9/a) hátsó udvari kerítésének javítását 25 méter hosszban, az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
24/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatkérést folytasson
le LED-es közvilágítás kiépítésének
tervezési feladataira.
A képviselő-testület a benyújtott
ajánlatokat a soron következő ülésén
bírálja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
125/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatkérést folytasson
a Rét utca (Sóskút, 3021. hrsz.) külterületi szakaszának martaszfalttal és
kétrétegű bitumenemulziós lezárással
történő javítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó
pályázótól rendelje meg a munkálatokat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
126/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
2022. évi költségvetésének tartaléka
terhére rendelje meg az Egészségház
(2038 Sóskút, Rendelő köz 1. 39/1.
hrsz.) jobb oldalán lévő kerítés lebontását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
127/2022. (VIII.4.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének terhére rendelje
meg a focipálya melletti töredezett
lépcső (2038 Sóskút, 2804. hrsz.) 150
cm szélességben térkővel történő felújítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Készült Sóskút Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. augusztus
11-i rendkívüli ülésén hozott
határozatokból

128/2022. (VIII.11.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete bölcsőde Sóskút Község
Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részleges módosításáról
szóló egyeztetési dokumentáció előzetes elfogadásáról, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról az alábbiak
szerint határoz:
1./ A településrendezési eszközök
részleges módosításának célja a Sóskút 061/2 hrsz. alatti ingatlanra vo-

natkozó változtatás bölcsőde megvalósításának lehetővé tétele érdekében.
A képviselő-testület egyetért a módosítási javaslattal és az ezt tartalmazó
egyeztetési tervdokumentációban foglaltakkal.
2./ Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdés szerint a várható környezeti
hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján – a környezet védelméért
felelős szervek véleményének ﬁgyelembevételével – megállapítja, hogy a
tárgyi módosításhoz környezeti vizsgálat készítése nem szükséges;
3./ Jelen határozatban rögzíti, hogy
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.
4./ Megállapítja, hogy a partnerségi
egyeztetés során észrevétel, vélemény
nem érkezett, a partnerségi egyeztetést lezárja.
5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a
89/2022.(VI.15.) sz. határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
ingatlanra vonatkozóan kezdeményezze a településrendezési eszközök módosítása igazgatási egyeztetésére tárgyalásos eljárás lefolytatását, majd azt
követően a végső szakmai vélemény
kiadását az állami főépítészi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál.
6./ Felhatalmazza a polgármestert a
további szükséges intézkedések megtételére.
7./ Felkéri a polgármestert, hogy az
egyeztetési eljárást lezáró szakmai
vélemény beérkezése után a településrendezési eszközök módosítását
terjessze be a Képviselő-testület elé
végső jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Újházi Miklós König Ferenc
jegyző
polgármester
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Javaslat utca elnevezésére
A közterületek elnevezése, az elnevezések megváltoztatása és a
házszámozás szabályainak megállapítása a 9/2014. (X.28.) számú
önkormányzati rendelet szerint a
Képviselő-testület hatásköre
A rendelet 7. §-a alapján az utcaelnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok
során ki kell kérni az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét.
7. §
(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a
Képviselő-testület bizottsága, a
helyi önkormányzat képviselője, a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a településen bejelentett
lakcímmel rendelkező állampolgár,
valamint azok, akik a településen
ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkeznek.
(2) A javaslatokat a polgármesterhez
kell írásban benyújtani, vagy a képvi-

selő-testület ülésén kell írásban, vagy
szóban megtenni.
(3) A javaslatot az önkormányzat
hivatalos honlapján a benyújtást követő három munkanapon belül 15
napra közzé kell tenni, valamint véleményezésre meg kell küldeni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.
(4) A javaslatot a képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a közzétételt
követő harminc napon belül véleményezi, a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete véleményezheti.
A javaslatról a Képviselő-testület a
vélemények beérkezése – vélemény
hiányában a véleményezésre biztosított határidő letelte – után soron
következő ülésén dönt. A döntési javaslathoz mellékelni kell a beérkezett
véleményeket is.

közterületnév és településrész-név a
kihirdetés napjától érvényes. Ettől az
időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.
A döntésről értesíteni kell a járási
hivatalt, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot,
mentőállomást, közműszolgáltatókat,
cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.
A tervezett elnevezéssel kapcsolatban tájékozódhatnak a www.soskut.
hu weboldalon a helyi hírek között,
az önkormányzat Facebook oldalán,
a Községháza Titkárságán ügyfélfogadási időben és 2022. szeptember
…..-ig jelezhetik írásos véleményüket
a Községháza Ügyfélszolgálatán, Titkárságán leadva, a Képviselő-testület
részére címezve.

8. §

Sóskút, 2022. szeptember 12.

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A megállapított

Dr. Újházi Miklós s.k. jegyző

132/2022. (VIII.11.) sz. képviselőtestületi határozat

133/2022. (VIII.11.) sz. képviselőtestületi határozat

166/2022. (IX.7.) sz. képviselőtestületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2014. (X. 28.) számú, a közterületek elnevezésének, az
elnevezések megváltoztatásának és
a házszámozás szabályainak a megállapításáról szóló önkormányzati
rendelete alapján az önkormányzat
tulajdonát képező Sóskút, külterület
083/1. hrsz.-ú út elnevezésére a „Jókai Mór utca” nevet javasolja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet szerinti eljárást
folytassa le a közterület elnevezéssel
kapcsolatban.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2014. (X. 28.) számú, a közterületek elnevezésének, az
elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak a megállapításáról szóló önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat tulajdonát képező Sóskút, belterület 3009/4.
hrsz-ú, a 3015/5. hrsz.-ú és a 3018/4.
hrsz.-ú kivett útszakaszok elnevezésére a „Domb utca” nevet javasolja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet szerinti eljárást
folytassa le a közterület elnevezéssel
kapcsolatban.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2014. (X. 28.) számú, a közterületek elnevezésének, az
elnevezések megváltoztatásának és
a házszámozás szabályainak a megállapításáról szóló önkormányzati
rendelete alapján az önkormányzat
tulajdonát képező Sóskút, külterület
0111. hrsz.-ú út elnevezésére a „Diós
utca” nevet javasolja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet szerinti eljárást
folytassa le a közterület elnevezéssel
kapcsolatban.

Önkormányzati hírek
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Tájékoztatás
Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési
egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi
helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó,
közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás,
hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás
eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése)
A 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelet 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági
bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. A R. 7/A. § (7) bek. alapján „ha az egyetemes szolgáltató azt
észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban
foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016=679 sz. rendeletében (GDPR) továbbá az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. törvényben (Infotv.)
foglaltakra ﬁgyelemmel történt.
Az adatkezelő a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal, képviselője dr. Újházi Miklós jegyző, honlapja
www.Sóskút.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási előadó, munkáltató jogkör
gyakorlója, a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtőé az ügyfélre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek
joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának
lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.

Sóskút, 2022. ................................ (hónap) .............(nap)



............................................................
Kérelmező aláírása
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Önkormányzati hírek

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
Tel.: 06-23-560-560 Fax: 06-23-348-062
E-mail: jegyzo@soskut.hu

Ügyiratszám: SO/

/2022.

Tárgy: kérelem hatósági bizonyítvány kiadása
iránt
Alulírott

név: ..................................................................................................................................................................
született (hely, idő): .........................................................................................................................................
anyja neve: .......................................................................................................................................................
lakcíme: ...........................................................................................................................................................
elérési lehetősége (e-mail, telefon): .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelmezett ingatlan
címe: ................................................................................................................................................................
1. a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
2. a kérelmezett ingatlanon található lakások száma: .....................................................................................

Kérem a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzőjét, hogy az
(intézmény neve, ahol kérelmező a hatósági bizonyítványt felhasználja:
..........................................................................................................................................................................
intézmény címe: ............................................................................................................................................ )
előtt történő bemutatásra részemre hatósági bizonyítványt állítson ki a tekintetben, hogy a kérelmezett ingatlanon található lakások száma: ...................................................................................................................

Sóskút, 2022. ................................ (hónap) .............(nap)



............................................................
Kérelmező aláírása

Egészség
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Az ősz jótékony gyümölcsei
Vitaminpótlás
Megérkezett az ősz, és a hűvös
évszak beköszönte sokféle változással jár együtt életmódunkban és étrendünkben is. A nyári
gyümölcsökről fokozatosan le
kell mondanunk, de szerencsére
van utánpótlás.

A z
itthoni gyümölcsök nem csupán élvezetes és jóízű étkek, hanem egytől
egyig jótékony hatású vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek gazdag
tárházai. A fekete és kék szőlők hatásosan oldják a különféle hurutokat. A
szilva, a szőlő és a körte évszázadok
óta szolgál egészséges táplálékul az
emberek számára.
A Közép-Ázsiából és Perzsiából
származó körtéről az első feljegyzések az időszámításunk előtti negyedik
évezredből valók. Jó néhány fajtája
közül válogathatunk ízlésünk szerint.
Vannak köztük olyanok is, amelyek
gond nélkül elállnak a tél végéig. A
körte gazdag a többi között B- és Cvitaminban, de sok benne a kalcium, a vas, a magnézium, a foszfor
és a cink. A szénhidráttartalma
elég magas, ezért cukorbetegek
csak mértékkel fogyaszthatják.
Magas pektintartalma serkenti a
belek működését, megakadályozva
a székrekedést. Csökkenti a vérnyo-

mást, illetve a vér koleszterinszintjét.
A benne található vas segíti a vörös
vérsejtek képzését.
A szilva a rózsafélék családjába tartozó csonthéjas gyümölcs. Őshazája
Közép-Ázsiától a Fekete-tengerig terjed. Több mint kétezer fajtáját ismerjük. ennek a gyümölcsnek is magas a
cukortartalma. A friss
szilva gazdag káliumban, amely

szabályozza és normalizálja a szívritmust, alacsonyan tartja a vérnyomást.
Magas élelmirost-tartalma miatt serkenti a vastagbél működését, kíméletesen szünteti meg a székrekedést.
Nagyobb mennyiségben van benne
A-vitamin, béta-karotin, B1- és B2,
illetve csaknem valamennyi B-vitaminféleség, továbbá C-vitamin. Fontos
ásványi anyagai a kálium, kalcium,
foszfor, és magnézium.

Sokféleképpen felhasználható: nyersen magában is ﬁnom, de szeletelhető
gyümölcssalátákba, lehet belőle befőttet, dzsemet, lekvárt, levest, ivólevet,
kompótot, savanyúságot és süteményt
készíteni. Aszalva télen is ﬁnom és
egészséges csemege.
Az évnek ebben a szakában szőlő
számtalan fajtája közül választhatunk. Ez a gyümölcs is kedvező táplálkozás-élettani hatású: jó vértisztító,
megakadályozza a vesekőképzést. A
szervezet számára emésztés nélkül,
közvetlenül is felhasználható cukrot
szolgáltat. A fekete és kék szőlők hatásosan oldják a különféle hurutokat.
A szőlőben található, gyorsan felszívódó szénhidrátok – a glukóz, fruktóz
és szacharóz – mennyisége évjárattól,
termőhelytől és fajtától függően változik.
Kúraszerűen különösen vérszegénységre, betegségből való lábadozás
idején ajánlható. Sajnos erre a gyümölcsre is elmondható, hogy cukorbetegek számára a gyors felszívódás
és a magas cukortartalom miatt nem,
vagy csak minimális mennyiségben
ajánlott a fogyasztása. Tíz deka szőlő 5,4 gramm élelmi rostot tartalmaz,
ezért kedvező az emésztésre, a bélműködésre és a székrekedésre. Savtartalmának köszönhetően étvágyjavító
hatású. Frissen préselt leve alkalmas
tisztítókúrára. Jelentős a karotin-, a
B1- és B2, valamint a C- és K-vitamin,
valamint a folsavtartalma.
M.I.
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A Harmadik Polkapusztnyík
A Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar
és a Sóskúti Szlovák Önkormányzat harmadik közös rendezvényét is
kegyeikbe fogadták az égiek. Bár a
polkadélutánt megelőző napokban
bőségesen hullott a csapadék, szombat délutánra a szabadtéri programra
napsütéses, kellemes idő várta az érdeklődőket.
A füleket és a lelkeket a Fúvószenekar nagyszerű muzsikája gyönyörködtette, a Večernica Táncegyüttes népviseletbe öltözött tagjainak tánca pedig
a szemeket.
Tizennégy
ügyes
sütőasszony
gondoskodott arról, hogy a Szlovák
Önkormányzat által biztosított süteményes dobozokat megtöltse ﬁnomabbnál-ﬁnomabb kapusztnyíkokkal,
amelyek a polkadélutánon kínálásra
kerültek.
A koncert idején a templomkertben a Sóskútiak Egyesülete által felállított sátrak alatt a gyermekek a
békéscsabai, galgamenti, kiskőrösi,
pilisszentkereszti és zempléni szlovák

Civil élet

Civil élet
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Kapusztnyík recept
Hozzávalók:
1 kg liszt, 2 teáskanál só, 1 nagy doboz tejföl, 0,5 dl olaj,
1 dl tej+pici cukor+1 kocka élesztő
Káposztatöltelék: 1-2 kg reszelt káposzta, só, bors, olaj,
csípős és pirospaprika (ízlés dolga ki mennyire szereti
vastagon a káposztát benne)

Elkészítés
A hozzávalókból tésztát dagasztunk, jól gyúrhatónak kell lennie. Szükség
esetén mehet még hozzá tej vagy víz. 1 órát kelesztjük, rudat formázunk
belőle és 8 részre vágjuk.Egyesével kör alakúra nyújtjuk, az egyik felére
káposzta tölteléket teszünk, ráhajtjuk a másik felét, lenyomkodjuk a szélét.
Kikent tepsibe tesszük, villával megszurkáljuk, felvert tojással megkenjük a
tetejét. 200 fokon szép pirosra sütjük.
Káposztatöltelék: egy lábasba olajat teszünk, rátesszük a reszelt káposztát
és megpároljuk. Sóval, borssal, pirospaprikával ízesítjük. Nálunk csípősen
szokás készíteni, így teszek bele csípős paprikát is
népviselettel ismerkedhettek. Kifestőt
színezhettek és papírbábokat készíthettek belőlük. A népi játékok közül a
diótörőnek volt hatalmas sikere.
Úgy gondolom, a Fúvószenerkar és
a Szlovák Önkormányzat jól sikerült
rendezvénye minden résztvevőnek

örömöt adott. Ö
Örömöt azoknak, akik
szórakozni, kikapcsolódni jöttek és
örömöt azoknak is, akik a rendezvény
sikeréért tevékenykedtek.
Köszönjük a közönség érdeklődését
és a közösségért végzett munkát a zenekarnak, a táncosoknak, a sütőasszo-

nyoknak, a Sóskútiak Egyesületének,
a Szlovák Önkormányzatnak!
A rendezvény anyagi támogatását
pedig a Pest megyei Szlovák Önkormányzatnak!
Mráz Gabriella
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Az Andreettiben történt

Becsengettek az Andreettibe
A 2022-2023-as tanév megnyitása
alkalmával megállapíthatom, ismét
örülünk egymásnak, de kicsit félünk
is az új feladatoktól, követelményektől. Bizakodva nézünk a 2022-2023-as
tanév elé, hiszen ez a 15. közös tanévünk!
Sokakat érdekel: vajon milyen titkokat, izgalmakat rejt ez az új tanév?

Nem divat örülni a szeptemberi
iskolakezdésnek, de titkon jó érzés
bepakolni az új könyveket, füzeteket a
táskába, a frissen hegyezett ceruzákat
a tolltartóba. Minden olyan új, minden
olyan nyitott. Bármi megtörténhet.
Sok új gyerek várakozik és nézelődik.
A legkisebbek, akik most lépik át
először ennek a bűvös épületnek a ka-

puját, s az a szó, hogy „iskola” csupa
rejtélyt jelent még nekik. Akik most
kerülnek iskolába, új barátságokban
reménykednek, s abban, hogy tanáraik majd felfedezik a bennük szunnyadó tehetséget, s felébresztik bennük
a vágyat, hogy tanuljanak minél többet.
A pedagógusok is tele vannak várakozással, bizakodással, hogy ebben a

Az Andreettiben történt
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szombaton – ismét szervezünk Fuss
az iskolaudvarért programot! Várjuk
Önöket!
A régi játék pótlására egy puzzle
játékot is szeretnénk indítani, mint
ahogy megszínesítettük az iskolánkat
a pandémia idején, amikor nem tudtunk alapítványi bált rendezni.
Egy kis puzzle darab 1000 Ft lesz,
amit a gyerekek fel tudnak helyezni a
faliújságra!
Kérem, Önöket segítsenek az iskolaudvarunkat ismét széppé varázsolni.
Előre is köszönöm a segítségüket!
Ebben a nehéz időszakban is lesznek új kollégáink: Váraljai Sára tanító, magyartanár, Réderné Simon Éva
tanító, Brum Alejandra Jánosi Attila néptánctanárok, Molnár-Fritsch
László ének és angoltanár, Tóth Renáta fejlesztőpedagógus.
tanévben a gyerekek még többet akarnak majd tanulni, s még szorgalmasabbak lesznek.
Együtt vagyunk itt sóskútiak és
pusztazámoriak is, hiszen össze akarunk tartozni és várjuk, mit ajándékoz
számunkra ez a tanév.
De ne feledjük, hogy az iskola mi
magunk vagyunk! Nem csak az igazgató, az igazgatóhelyettes, az osztályfőnök, a tanárok, hanem a gyerekek
és a szülők is, igen a szülők is, hiszen
ők is ehhez a közösséghez tartoznak,
a hármas fogat részei. A szülők folyamatosan bizonyítják, hogy ﬁgyelnek

intézményünkre, jelen vannak programjainkon, nyitottak a velünk való
kommunikációra.
Sok szép fejlesztés készült el a
nyár folyamán. A nyert Magyar Falu
programban megújult a vizesblokkok
elválasztó fala, a földszinti terem burkolata és a kialakítottunk egy új zenetermet!
Új játék kerül felszerelésre az udvaron a Fuss az iskolaudvarért program
segítségéből.
Sajnos a régi játékokat le kell bontanunk, mert nem javítható. Ezért október 15-én – a munkanap áthelyezéses

Kedves kollégák, kedves szülők!
Gondozzuk
közösen
iskolánkat,
hogy alkalmas legyen minden olyan
kihívás, próba, új követelmény teljesítésére, melyet a folyton változó
körülmények állítanak elénk, mert
Szent-Györgyi Albert szerint „Olyan
lesz a jövő, amilyen a ma iskolája”, s
nekünk nem mindegy milyen a jövő,
hiszen a jövő a gyermekeink sorsa.
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

A KORNÉTÁS KIADÓ AJÁNLATA
Pusztay Sándor:

Pusztay Sándor:

Mesélő kövek

Zsinagógák
Szlovákiában

77 vár és várkastély
Szlovákiában

Zsinagógák, zsidó
temetők, emlékhelyek

Ajánljuk a magyar–szlovák
nyelvű könyveket.
Megrendelhetők
a kiadóban!
1138 Budapest,
Népfürdő utca 15/D,
Tel.: +36 1 359-1964;
E-mail: titkarsag@kornetas.hu
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Múltidéző

Aszályok és áradások
Sokan furcsának találják, hogy ebben az aszályos évben a
Benta patak kiáradásait említem, azonban tudni kell, hogy
ez nem volt mindig így.
Emlékeinkben van a Malom hídnál levő malom épület,
melynek már csak a romjai láthatók. Egy működő malom
volt itt valaha, a felduzzasztott patak vize zsilipekkel ellátva. Három boltív volt a patakon, az egyik a működő malomnál, másik kettő a hídnál.
Meg kell említeni a feltörő forrásokat is. Káldor bányában dolgozó kőfejtőknek gyerekeik vitték fel az elemózsiát
a nagy nyári melegben is. Alig várták, hogy felérjenek és
ihassák a feltörő forrás friss vizét. Kökény forrás Öreghegyben eredt, vize a patakig folyt.
Említésre méltóak a természetes vízelvezetők. Ilyen az
a Funduklin völgy, a mai Takarékszövetkezet mellett található mélyedésről, árokról, vagy a Bajcsy Zsilinszky utcában lévő szárazárokról, vagy a Zsabárnyáról, a vízzel teli
kacsaúsztatóról. Petőﬁ Sándor úton is van, mely a Kökény
dombról lefolyó esővizet vezeti el. Az artézi kutunk mellett
is van egy vímol, mely valaha a Zsabárnya vizét vezette
el. Patakunk medrét többször is átalakították, kialakult a
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mai mederforma. Házam a patak mellett van. Vakolásakor
vettek le faláról egy vasból készített táblát. Közepén V J,
azaz vízjel van. Egyik oldalán már kevésbé kivehető jelzés, másik felén pedig egy királyi kiscímer. Súlya kb. két
kilogramm. Két felében ujj vastagságú vascsavar helyezkedik, el Nagybátyám meséléséből tudom, fel volt erősítve
a ház falára, ﬁgyelmeztetve a közlekedő népet, eddig a jelig
tudott áradáskor a patak szintje felemelkedni. A gyalogos
hídnál zsilipekkel tudták a vizet felduzzasztani, télen jégtáblákat kiszedni a jégvermekbe. Pincém bejáratánál is van
egy kőtartó pilonba bevésték: vízszint: 1893.
Patakunk utolsó áradása 1996. évben volt. A Kőszikla
utca zöldséges kertjeit, állattartó ólait elöntötte a víz. Malacokat kellett kimenteni. A parton lévő pincékből is szivatytyúzni kellett a vizet. Ma láttam Petőﬁ Sándor utcai 1996
évben készített Petőﬁ Sándor utcai fotókat is, ahol a krumpli és hagymaágyások egyéb zöldségek álltak vízben. Tehát
voltak aszályos évek, áradások is falunk területén. A jövőt
pedig még nem látjuk előre. Bízunk benne, hogy az időjárás kegyesebb lesz.
Farkas Magdi

Sóskúton történt
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Az Idősek világnapja
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október
1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Szeretettel köszöntjük Sóskút szépkorú lakóit.
Önkormányzat

Kosztolányi Dezső:
Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

ALMAVÁSÁR
Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483,
06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu,
facebook/Sóskúti Kertecske

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

FELVÉTELT HIRDET
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú
munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ,
FOGLALKOZATÁSI FELÜGYELŐ,
ÉS FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR
(Alapbér hivatásos: 406.900 ft-tól 509.800 Ft-ig,
nem hivatásos esetén minimum 270.000 Ft.)
Munkavégzés helye:
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár
Felvételi feltételek:
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

