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JÁTSZÓTÉR-FEJLESZTÉSEK
Biztonságosak a játszóparkok

A ZEBRA-ÜGY
Soroksáron nem lehet „okos”

ÚJ VEZETŐ AZ ESZI ÉLÉN
Dr. Csiba Gábor arcképe

SEGÍTSÉG A FELZÁRKÓZÁSHOZ
A Táncsics fejlesztő foglalkozásai



TÁJÉKOZTATÓ

Boldog új évet, Soroksár!

év elején így kívánunk boldogságot egymásnak, bele
sem gondolva a szavak értelmébe, amolyan udvarias auto‐
matizmusként. Leggyakrabban csak annyit jelent, hogy
nem gondolunk haraggal, bosszúállással a másikra, mint‐
ha csak „minden jót!”-tal köszönnénk.

Pedig ez a kívánság ennél sokkal többet feltételez, hi‐
szen az ember egyetlen egyértelmű törekvését célozza, a
boldogságot. Senkinemkérdőjelezimegugyanis, hogyaz
életünk célja a boldogság, de nem a szó „rövidke, gyorsan
elillanó érzelem” értelmében. A modern társadalomtudo‐
mányok a boldogságot hosszan tartó, flow-élménnyel kí‐
sért állapotnak írják le, vagyis amikor az ember annyira
belefeledkezik egy tevékenységbe, hogy semmilyen külső
tényező nem tudja megzavarni. Pont, mint a játékba bele‐
feledkezett gyermek. Akkor vagyunk boldogok, amikor a
helyünkönvagyunk, azáltalunkkedvelt, sőt rajongott, de
mindenképpenabennünket leginkább foglalkoztató tevé‐
kenység végzése közben, legyen az autószerelés, gyermek‐
nevelés, gyógyítás, vagy takarítás.

Ebben az értelemben kívánok minden kedves soroksári
Olvasónknak boldog, igazán boldog új évet!
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– Ahogy újévi köszöntő beszédemben is mondtam,
2021 a túlélés éve volt, az idei pedig a remény esztende‐
je. Vadonatúj terveink nincsenek, hiszen a mögöttünk
hagyott időszak éppen a tervezésről szólt, ami kifelé
persze nemigen látványos, de nélkülözhetetlen része a
fejlesztéseknek. Most a megvalósítás következik.
– Konkrétanmely tervek kelnek életre?
– Új játszóterek fognak épülni, elkészülnek a gyalogos

átkelőhelyek, amit eddig a Főváros megakadályozott,
korszerűsítjük az intézményeinket, a tervszerű gázka‐
záncseréktől kezdve az óvodai légkondicionáláson át a
különböző elektromos fejlesztésekig. Belefogunk to‐
vábbáegynagyívű járdafelújítási programba, és –mivel
nagyon jók az eddigi tapasztalatok – a köztéri kamera‐
rendszer kiemelt fejlesztésébe.
–Miért akadtmeg tavaly a zebra-project?
– Érdekes, hogy Zuglóban van olyan gyalogátkelő‐

hely, amilyet mi is szeretnénk, prizmával, megvilágí‐
tással. Amikor az épült, akkorKarácsonyGergely volt
ott a polgármester. Ám most, hogy ő Budapest főpol‐
gármestere, az általa vezetett hivatal nem ad enge‐
délyt ilyenre. Számos környező és távolabbi
településen is vannak ilyenek, nálunk mégsem lehet‐
séges. Így hagyományos, felfestéses módon fogjuk
megoldani a kérdést.
– A keresztbe fekvés oka lehet esetleg pénzhiány a fő‐
városban?
– Semmiképpen sem, ugyanis nem pénzt kértünk,

hanemengedélyt, ami szükséges aberuházáshoz.Min‐
dent saját erőből finanszírozunk, a tervezőt és a kivite‐
lezőt is. Így mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy
miért nem kapunk engedélyt az eredeti tervekhez.

–Tavaly több soroksári intézmény, így egyes iskolák ésaz
egészségügyi intézmény élén is változás történt.Utóbbival
kapcsolatban sokannemértik, hogyaz eddigi vezetőmiért
nem folytathatta amunkáját.
–Dr. Csima Alfréd főorvos úr nem pályázott. A 2017-es

pályázatát úgy nyerte meg, hogy a képviselő-testület
feltételül szabta az orvosmenedzseri végzettség meg‐
szerzését 5 évenbelül, amiegyébkénta testület törvényi
kötelezettsége. A pótlás reményében akkor felmentést
adott ez alól, kétszer nem teheti, így a Főorvos Úr nem
is adott be pályázatot. Mindazonáltal köszönöm Csima
doktor eddigi munkáját és örülök, hogy háziorvosként
továbbra is a betegek rendelkezésére áll.

A nyertes egyedüli pályázóként Dr. Csiba Gábor lett,
aki több mint 25 éven át igazgatott nagy egészségügyi
intézményeket, többekközött aBorsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórházat is. A kiírt minimumfeltételeket mesz‐
sze túlszárnyalva, hatalmas szakmai tudással rendelke‐
zik és az első perctől kezdve részt vesz az új soroksári
egészségügyi központ tervezésében.
– Az idén országgyűlési választások lesznek, sőt népsza‐
vazás is. Van-e ezzel dolga az önkormányzatnak?
– Az ország vezetőinek megválasztása, amely hatással

van a személyes és a közösségi életünkre, szerintem
nemcsak jog,hanemkötelesség is. Ígyénazt gondolom,
hogymindenkinekkötelessége részt venni ebben, és lel‐
kiismerete, legjobbmeggyőződése szerintkifejezni avé‐
leményét. A soroksáriakat is arra kérem, hogy éljenek
a választás lehetőségével.

Ami a Polgármesteri Hivatalt illeti, óriási teher há‐
rul ránk,hiszenazországgyűlési választás és anépsza‐
vazás mellett az idén népszámlálás is lesz. Mindezek

háttérlogisztikáját megteremteni – informatika, humánerőforrás – rend‐
kívül összetett és felelősségteljes feladat. Ezekre a költségvetésünkben is
külön figyelemmel kell lenni.
–Amúlt évbenapandémiamiatt igen szűkösekvoltaka lehetőségekahelyi rendez‐
vényekmegtartásában.Mire számíthatunk az idén?

– Valóban sok minden elmaradt. Különösen fájó, hogy az intézményi kitünte‐
téseket, például a pedagógusoknak sem tudtuk úgy átadni, ahogy megérdemel‐
nék, nagy ünnepség keretében megköszönni a munkájukat. Reménykedem,
hogyazélet lassanvisszatér amegszokottkerékvágásba,márcsakazért is,mert
Soroksáron mindig megszokott volt az aktív civil szervezeti élet, hogy az embe‐
rek megmutathassák másoknak és egymásnak is azt a hatalmas kulturális tra‐
díciót, amivel – jó értelemben – kilógunk a többi település sorából. A civil
szervezetek az idén először már februárban, a költségvetés megszavazásakor
megkapjákanekik járó támogatásokat, ígya tavalyesetlegesenkényszerűségből
megspórolt összegekkel együtt több lehetőségük lesz felpezsdíteni a szervezeti
életüket, találkozni egymással és ápolni a hagyományaikat.

Az Önkormányzat legközelebbi rendezvénye a farsangtemetés lesz a jégpá‐
lyán. Ez szabadtéri rendezvény, de a járványügyi előírások betartása mellett és
főleg beoltva veszélytelen. Mindenkit szeretettel várunk.
– Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy új év, új élet, új tervek. Ilyenkor nem csak az
intézmények, szervezetek kezdenek neki új lendülettel a munkának, hanem az em‐
berek személyes fogadalmakat is szoktak tenni. PolgármesterÚrnak van ilyen foga‐
dalma?

– Sohasem szoktam fogadalmakat tenni. Az adott pillanat dönti el, hogy az
ember mit cselekedjen. Hosszútávon pedig olyan terveim vannak, melyeket
nem szilveszterkor kell megfogadni. Egyébként pedig az embernek úgy kell él‐
nie, mintha mindennap fogadalmat tett volna.

pszr

ÖSSZEFOGLALÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
JANUÁRI DÖNTÉSEIRŐL

Az egészségügy témakörében arról döntött a testület,
hogy a felnőtt háziorvosok, és felnőtt fogorvosok rezsi‐
költségének elengedésén túl január elsejétől a gyermek
házi- és fogorvosi praxisok rezsijét is átvállalja az önkor‐
mányzat.

Az év elején kell határoznia a testületnek a nyári és téli
intézményi szünetekről is, így a bölcsőde és az óvodák
zárva tartásáról és ügyeleti rendjéről is döntöttek a kép‐
viselők. Ennek értelmében a bölcsőde 2022. július 25-től
augusztus 12-ig nyári ellátási szünetet tart, az előírt fes‐
tési és karbantartási munkák elvégzése érdekében. Az

óvodákesetébenmindenóvoda, és az I. számúóvodaösz‐
szes tagóvodái egyenként 5 hét időtartamra zárnak be, a
zárvatartás ideje alatt a többi intézmény látja el az ügye‐
letet. A gyermekétkeztetés díja az infláció mértékével -
szerződés szerint - emelkedik, ám Bese Ferenc polgár‐
mester javaslatára, a többletterhet önkormányzatunk
átvállalja. A soroksári szülőknek így nem kell többet fi‐
zetniük gyermekeik étkeztetéséért, mint tavaly. A képvi‐
selők többsége továbbá elfogadta, hogy a Dél-Pesti
Tankerület által megszabott iskolakörzetek változatla‐
nok maradnak.

VÁ
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A 2022-es év első képviselő-testületi ülésére január 20-án került sor kerületünkben,
a tagok teljes létszámú jelenléte mellett a következő fontosabb döntések születtek.

A TÚLÉLÉS ÉVE UTÁN A
REMÉNY ESZTENDEJE
KÖVETKEZIK
Új év, új élet, új tervek, az ünnepek után az Önkormányzatban és a
Polgármesteri Hivatalban is elindult a „szorgalmi időszak”.
Soroksár vezetőjét elsőként arról kérdeztük, milyen elképzelésekkel
vágnak neki 2022-nek?
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SoroksárÖnkormányzatamindentmegtesz annakérde‐
kében, hogy a fiatalabb korosztály veszélytelen, ugyanak‐
kor inspiráló környezetben hódolhasson a gyermek-
korban leginkább fejlesztő elfoglaltságának, a játéknak.A
minősítő szervezet a kötelező, jogszabályban előírt időkö‐
zönként felülvizsgálja a játszóterek állapotát. Észrevétele‐
iket figyelembe véve a hibákat kijavították. Mindezek
mellett lényeges fejlesztések zajlottak négy közterületi
helyszínen, és ezen felül öt óvodában is, hogy az intézmé‐
nyi környezet is megfelelő és igényes szórakozást nyújt‐
hasson a kicsiknek.

Megújult többekközött aGrassalkovich Iskolamelletti,
Hősök terei játszótér. A legtöbb helyen elbontották és ki‐
cseréltékazelhasználódott rönkfaszegélyt.Azúj eszközök
alá azütődés erejét csökkentő gumiburkolat került. Rönk‐
szegély már csak a homokozót határolja, amelybe friss ho‐
mokot és új homokozójátékot telepítettek a Városüze-

meltetési Osztály munkatársai. De látványos változáson
ment át a Tartsay utcai játszótér is, ahol a régi játszóelem
helyére vadonatúj, több pódiumos, kétcsúszdás várrend‐
szert helyeztek ki, míg az újtelepi „nagyjátszón” új kötél‐
piramis, és a régi kedvencek – az új kapaszkodókkal
ellátott hajó, és a megjavított, speciális festékkel kezelt
vár – állnak a gyerekek rendelkezésére.

A teljesség igénye nélkül a közterületi fejlesztésekből ér‐
demes kiemelni, hogy három játszótér is gazdagodott új
árnyékoló napvitorlával. Az öt óvodát érintő intézményi
fejlesztések között a csúszást, mászást, függeszkedést,
egyensúlyozást segítő és gyakoroltató új eszközök – gyak‐
ran más eszközök áthelyezésével is járó – telepítésén felül
például a Szitás utcai óvodában a homokozó szennyes ho‐
mokját tisztára cserélték, a Napsugár Óvoda homokozója
pedig speciális, légáteresztő ponyvát is kapott.

h.e.
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JÁTSZÓTÉR-FEJLESZTÉSEK
SOROKSÁRON
Biztonságos játszóparkok várják a gyerekeket

A ZEBRÁK NYOMÁBAN, AVAGY
A GYALOGÁTKELŐHELY-ÜGY
Zuglóban lehet okos, Soroksáron nem

Budapest teljes területén a Budapest Közút Zrt. a for‐
galomtechnikai létesítményekkezelője ésüzemeltetője,
ezért Önkormányzatunk már 2020. május 20-án hely‐
színibejárással egybekötött szakmai egyeztetést tartott
velük, amelynek alapján Soroksár hét, kritikus gyalo‐
gos közlekedési csomópontját jelölték ki új gyalogosát‐
kelőhely létesítésére. Ígykerült bea tervekbeÚjtelepen
a Köves út Mesgye utcai buszmegállója, a Csillag utcai
tagóvoda előtti útszakasz, a Tárcsás-Könyves-Zománc
utca vasúttal nehezített kereszteződése, a Vecsés úton
három útkereszteződés, valamint a Majori út azon ré‐
sze, ahol játszótér működik. A tavaly júniusi nyílt köz‐
beszerzési eljárás után augusztusban olyan tervezési

szerződés köttetett, amelybe a led-prizmasorokat is be‐
lekalkulálták. Nem a pénz hiánya okozza tehát a késle‐
kedést. A Polgármester szerint az egyik megoldási
javaslat az volt, hogy amikor az autós közel ér a zebrá‐
hoz, akkor felvillannak a ledjei, mint például Balaton‐
füreden. Erre az volt a válasz, hogy balesetveszélyes,
mert az autós megijed, elkapja a kormányt, és ütközik.
Akkor indítványozták, hogy legyen olyan, mint Pápán,
ahol villogni kezdenek a ledek, ha a kamerarendszer
gyalogost érzékel az úttest közelében. Erre azt válaszol‐
ták, hogy a villogás elvonja az autós figyelmét, és elüti a

gyalogost, mert a villogásra figyel. Végül azt javasolták,
hogy égjenek folyamatosan a ledek, hogy figyelmeztes‐
sék az autóst a gyalogátkelőhely jelenlétére, de ezt a vál‐
tozatot is elutasították.

A dolog pikantériája, hogy a ledes zebra jelenleg is mű‐
ködikpéldául Zuglóban, ahogy azt a fotósunkáltal 2022.
január 14-én, az esti órákban készített kép is igazolja.
Ahogyan azt is, hogy nehezen elképzelhető, hogy „hatal‐
mas” fényével sorra ijesztgetné a gyanútlan autósokat,
feltételezzük,hogyez esetbenmáreltávolítottákvolnaa
felelős vezetők. A Budapest Közút Zrt. szerint azonban
Soroksárra elég maga az útburkolati jel, a taktilis burko‐
lat, a fluor-neon sárga keretű „Kijelölt gyalogos-átkelő‐
hely” jelzőtábla mindkét forgalmi irányból, továbbá a
közvilágítási hálózat megfelelő kialakítása. Kizárólag
csak akkor támogatják az okos-zebrák létesítését, ha
mindezenforgalomtechnikairendszerek legalábbféléve
már üzemelnek, és az átkelés továbbra sem biztonságos.

Vajon jól értelmezzük, ha ezek után azt gondoljuk,
hogyaz elsőbalesetekrevárnak?SoroksárÖnkormány‐
zata azonban nem vár: folyik az engedélyeztetési eljá‐
ráshoz szükséges hozzájárulások beszerzése, hogy
mielőbb kiviteli tervei legyenek az önkormányzatnak.
Ha Soroksáron nem is lehet „okosba” megoldani, gya‐
logátkelőhelyek akkor is lesznek.

szhe
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Babaház amőba játékkalA Templom utcai óvoda kéttornyú csúszdás vára

Tartsay utcai játszótérHősök téri játszótér
Az Egressy út és a Kövér Lajos utca
sarka a XIV. kerületben, 2022. január 14-én

Soroksár Önkormányzatának fontos, hogy a kerületben biztonságos gyalogos közleke‐
dési rendszert tudjon kiépíteni. Hogy ez a lakosságnak is szívügye, mutatja, hogy a
decemberi közmeghallgatáson is felmerült a téma. Bese Ferenc akkori válaszából, va‐
lamint a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály tájékoztatásából az derült ki, hogy csak
a Fővárosnak nem fontos.
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– A Polgármester Úr szép szavakkal illette önt a minap,
elmondta, hogy a kvalitásaimessze túlszárnyalják a veze‐
tői pályázatban kiírt minimumfeltételeket. De mégis, a
miskolcimegyei kórház igazgatásautánmiért lehet vonzó
egyBudapest külkerületében lévő egészségügyi intézmény
vezetői posztja? Egyáltalán hogy kerül valaki Miskolcról
Soroksárra?
– Nagyon egyszerű a válasz: Szikes utca 20. Itt éltek a

nagyszüleim, bár a ház már nincs meg. Tehát van kötő‐
désemSoroksárhoz.Amipedig a gyakorlati részét illeti,
az itteniek talánmár tudják,hogyegyúj rendelőintézet
épül a kerületben, amelynek a szakmai tervezésébe a
kezdetektől bevontak. Örömmel tettem eleget a felké‐
résnek, hiszen a szakmai múltamban valóban sok min‐
den van, többek között az is, hogy kórházat igazgattam,
több egészségügyi intézménynek, köztük a miskolci
megyei kórháznak a teljes rekonstrukcióját végigvit‐
tem.Azt is szeretnémelmondani,hogyén irányítottam
az ország legkisebb egészségügyi intézményét is, a Mál‐
tai Szeretetszolgálat 70 ágyas ápolási otthonát.

Már több mint egy éve dolgozom Soroksár egészség‐
ügyi jövőjének alakításán, ezért is vállalkoztam a veze‐
tői pályázaton való részvételre.
–Mi az, amitmármeg tud osztani az olvasókkal az új so‐
roksári egészségügyi intézményről?
– Amit kívülről látunk majd, az egy szép épület, ami‐

nek a tervezés-előkészítése már zajlik. Sokan nem tud‐
ják viszont, hogy egy ilyen fejlesztés nem csak
építkezést jelent, hanem az intézményt – és ez talán az

izgalmasabb – szakmai tartalommal is meg kell tudni
tölteni.Aza cél, hogy sokkal több szakmában, tehát egy

szélesebb struktúrában lehessenüzemeltetni és a sorok‐
sáriaknak minden olyan betegséggel, ami járóbeteg-el‐
látásban kezelhető, ne kelljen máshová menniük,
itthon kapják meg az ellátást.

Tervezünk egynapos ellátásokat is. Ilyenek például
egyes sebészeti és nőgyógyászati kisműtétek, szemésze‐
ti-, ortopédiai beavatkozások. Ezeknek is meg szeret‐
nénk teremteni a feltételrendszerét. Ehhez pénzen
kívül szakemberekre is szükség van, és nekem többek
között az is a feladatom, hogy megtaláljam őket.

– Talán ez lesz a nehezebb része a fejlesztésnek. Lehet,
hogy ott áll majd egy csillogó épület orvosok nélkül?Ma ez
reális veszélyMagyarországon.
– Inkább úgy fogalmaznék, van erre esély. Mindamel‐

lett, hogy az egészségügyben volt egy hatalmas méretű
bérrendezés, ami üdvözlendő, ugyanakkor kicsit nehe‐
zebbé is tette a kisebb intézmények életét.Azok, akik ed‐
dig egykórházbandolgoztak, ésmásodállásbaneljöttek
ide, ők most keresnek annyi pénzt a jelenlegi munkahe‐
lyükön, hogy nem is akarnak másodállást vállalni. Bi‐
zony itt helybennincs sebész, nincs ortopédorvos, több
mindennincs, ezeket a szakembereket kell felkutatni és
meg kell győzni arról, hogy jó Soroksáron is dolgozni.
–Már folyik a toborzás?
– Még nem nevezném toborzásnak, de már gondolko‐

dunk rajta. Először is jó lenne felkutatni azokat, akik
szakorvosként Soroksáron laknak. Lehet, hogy nem is
tudjuk, de lakik itt például három sebész, vagy két fül-
orr-gégész, akiknek kényelmesebb lenne idejárni, mint
átutazni a városon. A másik lehetőség pedig az, hogy én
keresemmegazokatazembereket,akiketeddigiszakmai
tevékenységem során megismertem az egészségügyben.
– A mostani humánerőforrás elegendő? A háziorvos
utánpótlás is elég nehézkesmanapság.
– Vidéken, kis falvakban sajnos nincs értéke a praxis‐

nak. A praxis addig az orvosé, amíg végzi a munkáját.
Ha elmegy nyugdíjba, esetleg meghal, és nincs egy gye‐
reke, aki orvos és örökli, akkor a praxisjog visszaszáll
az önkormányzatra és ezzel együtt az utód keresésének
kötelezettsége is. Sajnos azt látom, hogy ez a probléma
begyűrűzött már Budapestre is. A háziorvosi szakma
nagyonszép–édesapámis52évigkörzeti orvosvolt, így
közelről láttam ezt –, de elöregedő szakma. Itt a 60 éves
orvos még viszonylag fiatalnak minősül.
–Miért nemvonzó?
– Azoknak vonzó, akik szeretnének egy kis közösség

megbecsült tagjaként dolgozni. Anyagilag nagyjából
ugyanaz, mint bármely más szakma képviselőjének a
fizetése, akár egy kórházi orvosé, ezt a múlt év folya‐
mánaKormány rendezte.Aperspektívában, a szakmai
előmenetelben kell keresni az okot. Sokan úgy gondol‐
ják, ha elmennek háziorvosnak pláne egy kis faluba,
akkor ott „elássák” magukat, távol kerülnek a szakmai
társadalomtól. Hozzátartozik a témához, hogy az el‐
múlt évtizedekben kitágult a világ. Amikor én végez‐
tem, akkor csak az országon belül lehetett menni ide,
vagy oda dolgozni, most ha valaki akar, akár Ameriká‐
ban is vállalhat munkát.
– Az amerikai vagy kuvaiti fizetésekkel Magyarország
soha nem fogja felvenni a versenyt, mint ahogy egyelőre
sok európai ország orvosbéreivel sem. Ön viszont akkor
semment, amikormár lehetett.Mi tartotta itthon?

– Az én helyzetem speciális, mert nagyon szerettem
azt az intézményt, ahol dolgoztam. Én abban a kórház‐
ban születtem Miskolcon. Amikor leérettségiztem a
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, előfelvételivel
vettek fel az egyetemre, így volt egy évem a tanulmá‐
nyaim megkezdéséig. A miskolci kórházban dolgoz‐
tam műtősfiúként, segédápolóként, beteghordóként.
Nem is jutott eszembe, amikor elvégeztem az egyete‐
met, hogy máshol keressek munkát. Egyébként az
egyetemi szünetek alatt is visszajártam egy-egy hó‐
napra. Sebész, baleseti sebész lettem, aztán elvégez‐
tem a közgazdasági egyetemet, majd a jogot, és ezek
birtokában pályázhattam különböző posztokra ugyan‐
abban az intézményben, ahol műtősfiúként dolgoz‐
tam. Miskolc mellett, Sajószentpéteren születtem, ott
laktak a szüleimés ez is közrejátszott abban, hogynem
mentem más helyre.
– Térjünk be még egy kicsit a Szikes utca 20-ba, a nagy‐
szülőkotthonába.Mennyi időt töltött ott ésmilyenemlékei
vannak Soroksárról?
–Sokatvoltamitt anyári szünetekben.Anagyszüleim

Felvidékről kitelepített magyarok voltak, a Csallóköz‐
ből kellett eljönniük. Addigi életükből mindössze 80 ki‐
logrammos csomagot hozhattak magukkal. Egy itteni
üres svábházba telepítették őket, de szó sincs arról,
hogy bárkit is kitúrtak volna.
– A történet itt Soroksáronmindenkinek ismerős.
– Nos, az emlékeim? Az almásrétes jut eszembe elő‐

ször.Anagymamámklasszikusan–ahogymegvan írva
– az asztalon húzta ki a tésztát hajszálvékonyra és töltöt‐
te meg mindenféle földi jóval. Volt egy nagyon szép ba‐
rackosuk, ami nyilván nem volt olyan nagy, de
gyerekkoromban óriásinak láttam. Templomjáró csa‐
lád voltunk és azóta is azok vagyunk. Gyerekként Sajó‐
szentpéteren ministráltam, és amikor itt voltam
Soroksáron, bekéredzkedtem itt is ministrálni. Mond‐
hatni vendégministráns voltam.
– Aztmár tudjuk, hogy ön követte az édesapját a pályán,
az édesapja orvos volt. Sikerült a szakma szeretetét to‐
vábbadni a családban önnek is?
– Nemcsak én követtem édesapámat. Nyolcan va‐

gyunk testvérek, hárman lettünk orvosok. Nekem há‐
rom lányom van, közülük a középső lett orvos, a
legkisebb védőnő, a legnagyobb pedig magyar-angol
szakos tanár.Vanegy ikertestvérem is –hölgy –, akinek
6 fia van, közülük öten lettek orvosok.
– Hányan vannak egy családi összejövetelen?
–Karácsonykörnyékénmindenévbenösszejöna szűk

család Sajószentpéteren, a szülői házban, ahol felnőt‐
tünk. Gyerekek, unokák, dédunokák, feleségek, me‐
nyek és vejek, körülbelül 70-en vagyunk.

Péter-SzabóRozália

2022. január 1. óta új igazgatója van a soroksári Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intéz‐
ménynek. Dr. Csiba Gábor 25 éven keresztül dolgozott vezető beosztásban a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, előbb orvos-igazgatóként, majd 2000-től főigazga‐
tóként. A Semmelweis díj és a Pro Caritate kitüntetés mellett még számos társadalmi
elismeréssel rendelkezik. Három cikluson át Miskolc Város önkormányzati képviselő‐
jeként működött és tagja volt a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlésnek. Nevéhez fűződik a Kis‐
kunhalasi mobil járványkórház orvosszakmai programjának kidolgozása.
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ÚJ VEZETŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNY ÉLÉN
Dr. Csiba Gábor irányítja az új orvosi rendelő
szakmai előkészületeit is
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talán mondanunk sem kell,
Csilla szereti a sci-fit, és mindig ér‐
dekelte a csillagászat, a látáskáro‐
sodásával kapcsolatos egyik első
élménye is az ég fürkészéséhez kap‐
csolódik, ahogyan ezt a művészt be‐
mutató Jankó Judit művészeti
újságíró, szerkesztő is említette
méltatásában. A Pécsi Tudomány‐
egyetem Művészeti Karának szob‐
rász szakán tavalyvégzettművész a
spaceagedizájntermékeit –például
a 60-as évek „Saturnus” márkanév‐
re hallgató porszívóját – is felhasz‐
nálva főleg acéllal dolgozik, ezt
kombinálja rézzel, bronzzal, plexi‐
vel. Különlegességük, hogy többsé‐
gükbe világítás is van beépítve.

A Galéria ‘13 ez utóbbi tulajdon‐
ságot kihasználva, besötétített tér‐

ben, a végtelen űrt idéző hangeffektekkel tűzdelt
elektronikus zenével vezette föl az alkotásokat. A tér
kilenc pontján – innen a kiállítás címe – sorra világo‐
sodtak ki a szobrok, körbejárható, tapintható, moz‐
gatható, belenézhető mivoltukban.

Titokzatosság, távoliság, szépség ésmegfejthetetlen‐
ség – ezt jelentik a csillagok Csillának –, vagyis azt a
tágasságot, amely az örök művészi kíváncsiságnak
nyújt teret. Egyetértünk a kiállítás megnyitását kö‐
szöntő Sinkovics Krisztián alpolgármester úr szavai‐
val, miszerint: „Berkes Csilla lenyűgöző, futurisztikus
művei új és üde színfoltjai lehetnek Soroksár kulturá‐
lis életének”.

B.M.

OLTÓPONT LETT AZ ESZI
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Nemes Nagy Ágnes 100

A Fekete István Általános Iskola minden évben izgalmas
programokkal igyekszik a gyermekeket még hatékonyab‐
ban terelgetni az olvasóvá nevelés útján.
Idénaz országszerte zajló eseményekhez csatlakoztunk: a
tanév során folyamatosan ismerkedünk Nemes Nagy
Ágnes verseivel, valamint iskolánkban is több rendez‐
vényt szervezünkaköltőnő születésének 100. évfordulója
alkalmából.
Ennek első állomása volt a január 5-én megvalósult közös
versmondás, amikor kicsik és nagyok, pedagógusok,

fejlesztők, de még az iskola pszicholó‐
gusa is kivonult az udvarra, és együtt
elszavaltuk Nemes Nagy Ágnes: Ta‐
nulni kell című versét.
A gyerekek és felnőttek nevében is
mondhatom,hogy igazi közösségi él‐
ményt kapott az, aki ott volt, a lelkesebb versmondók pe‐
dig elkezdtek készülni a tavasszal megrendezésre kerülő
Nemes Nagy Ágnes versmondó versenyre.

Asztalos-Varga Csilla

2022. januárjától aDr.NádorÖdönEgészségügyi Intézményoltópontként
is funkcionál, vagyis hétvégenként várják a regisztráció nélkül oltakozni
szándékozókat.Csütörtökönéspénteken 14-18óráig, szombatonpedig 10 és
18 óra között, TAJ-kártyájuk felmutatásával, illetve az előző oltások igazo‐
lásával kérhetik az ötféle vakcina – Pfizer, Moderna, Jansen, Astra Zeneca,
Sinopharm – bármelyikét a 18. életévüket betöltött személyek a Táncsics
utcai rendelőintézet 2. emeletén, ahol az oltást követő 15-20 perc kötelező
várakozás után meg is kapják az oltakozás tényéről kiadott igazolást. A la‐
kosság körében a kényelmi lehetőség kedvező fogadtatásra talált, az eddigi
hétvégéken szép számmal jelentekmegavakcinát felvennikívánók.A jelen‐
legi információk szerint a regisztráció nélküli oltakozás februárban is foly‐
tatódik, az új soroksári oltópont továbbra is várja a súlyos szövődményeket
elkerülni szándékozó felelős állampolgárokat.

A Galéria ‘13 mindig fontosnak tartotta a fiatal tehetségek felkarolását,
Berkes Csilla (30) kiállításával pedig Geiger Tamás igazgató – mondjuk
úgy – galaktikus perspektívába helyezte a 2022-es év kezdetét. Mind‐
emellett nagyon trendi témát választott, gondoljunk csak a Csillagok
háborúja reneszánszára, a tavaly kijött új Dűne-filmre, vagy akár az
Érkezés című sci-fire, amely ihletője volt az egyik, a kiállításon is bemu‐
tatott alkotásnak. A tudományos fantasztikum rajongóinak kedvez a
főtéri múzeum az idei év első kiállításával.

NONAGON



Alapozó terápia:
Afoglalkozások 5–8 éves, idegrendszeri éretlenségből

adódó problémákkal küzdő gyermekeknek szólnak.
Amikora szülővagyapedagógusvalamilyenproblémát
észlel, akkor minden esetben először egy állapotfelmé‐
résen ismerkednek meg a családdal, ebből derül ki,
hogy mely területeken szükséges a gyermek fejlesztése.
A foglalkozások célja elsődlegesen az idegrendszer fej‐
lesztése. A fejlődést főleg mozgásos feladatokkal érik el,
mivel a terápia fő alapvetése, hogy ha a gyermek egy

meghatározott sorrendben, megfelelően és elég ideig
gyakorolja a fejlődéstani mozgásokat, akkor az ideg‐
rendszere is megtanul optimálisan működni. A csopor‐
tok maximum 7 fővel működnek.

Beszédindító ésmozgásfejlesztő terápia:
A terápiákra olyan 2–3 éves gyermekeket várnak,

akiknek vagy a mozgás, vagy a beszéd terén vannak el‐
maradásaik, illetve idegrendszeriproblémákatészleltek
a szülők. Ha a gyermek elmúlt 2 éves és nem beszél,

vagy csak pár szót mond; ha a mozgása bizonytalan, a
mászókán fél, és nagyon gyakran esik el; ha kimaradt
neki valamilyen csecsemőkori mozgás, vagy szabályta‐
lanul gyakorolta; illetve ha gondjai vannak az alvással,
akkor érdemes szakemberhez fordulni vele. A foglalko‐
zás egyik célja, hogy a gyermekeknél elindítsák a beszé‐
det, hogy a mozgásukat ügyesítsék, illetve megál-
lapítsák, ha komolyabb probléma áll a háttérben.

E két foglalkozásra jelentkezni e-mailbenvagy tele‐
fonon lehet StieberMagdolnánál:
gloriettfejlesztohaz@gmail.com, tel.: 06703896102

Bővebb információ és árak:
www.gloriettfejlesztohaz.hu

Aktuális információk:
https://www.facebook.com/GloriettFejlesztohaz.

Iskolaelőkészítőfoglalkozásokkomplexfejlesztéssel:
A foglalkozásokra nagycsoportos óvodásokat, vagy

iskolában még bizonytalan elsősöket is várnak. A talál‐
kozásokona fejlődéshez szükséges tevékenységek – játé‐
kok és mozgásos feladatok – biztosítása által speciális,

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-jén

hatályba lépett a kóbor állat befogásával, tulajdon‐
jogának átruházásával és elhelyezésével kapcsola‐
tos feladatok ellátásának részletes szabályairól
szóló 785/2021. (XII.27.) Kormányrendelet.

A rendelet külön kiemeli, hogy kóbor állat befo‐
gását, elhelyezésétcsakolyanállatgondozásban jár‐
tas személy végezheti, aki rendelkezik a megfelelő
képzettséggel, szaktudással, védő- és befogóeszkö‐
zökkel ahhoz, hogy az állatot a lehető legkímélete‐
sebbmódonbiztonságosan lehessenbefogni.

Budapest teljes közigazgatási területénbelül az
állategészségügyi és ebrendészeti feladatokat
(kóbor állatok befogása, állattetemek átvétele
stb.) kötelezően a Fővárosi Rendészeti Igazgató‐
ság Állategészségügyi Szolgálata végzi.

Amennyiben közelében kóbor állatot kíván be‐
jelenteni, kérjük hívja a +36-1-347-08-30-as tele‐
fonszámot! (FÖRI Állategészségügyi Szolgálat)

a két agyfélteke összehangolásán alapuló módszerrel
dolgoznak. Ennek során a gyermekek észrevétlenül sa‐
játítják el azokat a képességeket és készségeket, melye‐
ket az iskolában alkalmazni tudnak. Például helyes
ceruzafogás, kézügyesség, irányok differenciálása, ku‐
darctűrés fejlesztése, vagy az ok-okozati összefüggések
felismerése. Ezáltalmagabiztosabbáválnak, és kevésbé
is fáradnak el. Eredményeket és fejlődést a foglalkozá‐
sok rendszeres látogatásától lehet várni. A foglalkozás

maximum5 fős létszámmal indul, szombatonként 10 és
11 óra között. Ára: 3500 Ft/alkalom
Bővebb információ:
Német Ildikó pedagógus, fejlesztő, MOZAIK Tanulás‐

fejlesztő Központ.
e-mail: mozaiktfk@gmail.com

Logopédia:
Nagy Rita logopédus 2020 óta tart egyéni gyermek-lo‐

gopédiai foglalkozásokat aTáncsicsMihályMűvelődési
Központban, jelenleg hétfői napokon. A foglalkozásai
során beszéd, nyelv és kommunikációs nehézséggel és -
zavarral küzdő gyermekek fejlesztése történik. A legna‐
gyobb számban az artikulációs zavar – pöszeség, diszle‐
xia-veszélyeztetettség és a nyelvlökéses nyelés – fordul
elő, melyek hatékony módszerekkel nagyon jó eredmé‐
nyekkel kezelhetők. A foglalkozások személyre szabott
terápia keretében zajlanak, igazodva a gyermekek egyé‐
ni fejlődési üteméhez. A fejlesztés fókusza a beszéd, de
mellette a gyermekjóga és a drámapedagógia elemei is
megjelennekalkalmanként.Aszülőkkelvalóközvetlen,
folyamatos kapcsolattartás fontos eleme a terápiának,
mert ez teszi lehetővéazállandóvisszajelzést az eredmé‐
nyességről, a további fejlesztés irányairól. A másik na‐
gyon fontos elem pedig a napi szintű otthoni gyakorlás.
Bővebb információ az
eszter.rita.nagy@gmail.comcímen kérhető.

Tájékoztató
A telekalakítási engedélyezési eljárások vonatkozásá‐

ban a Jegyzők szakhatósági hatásköre – a telekalakítási
eljárást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet értelmében –
2021. december 22. napja hatályával megszűnt.

Ezzel együtt a szakhatósági állásfoglalások kiadási
menetrendje is módosult:
- egy teljes eljáráson belüli szakkérdés meghozatalára,

amire Budapest közigazgatási területén, ezáltal Sorok‐
sáron is az Állami Főépítész jogosult [Iványi Gyöngy‐
vér; 1056 Bp., Váci u. 62-64.]

Mindezekből következően az Ügyfeleknek az a lehe‐
tőségemegszűnt, hogy előzetes szakhatósági állásfogla‐
lást igényeljenek.

Telekalakítási eljárást az illetékes Földhivatalnál
(Kormányhivatalnál) lehetkezdeményezni; a szükséges
szakkérdés tekintetében belső megkereséssel a Kor‐
mányhivatal él.
Mindezek mellett – helyi szinten – a kerület Főépítészénél

[Tóth András] továbbra is van lehetőség telekalakítási ügye‐
ket érintő kérdésekben főépítészi konzultáció igénybevételére.
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„NEKEM EZ MÁR MEGY!”
Fejlesztő foglalkozások a Táncsicsban

A címben szereplő mondat egy idén szeptemberben iskolába induló kisfiú
szájából hangzott el a művelődési ház egyik fejlesztő foglalkozásán. Közis‐
mert tény, hogy egyre több a tanulási nehézséggel küzdő gyermek, Soroksár
Önkormányzata ezért is létesített új gyógypedagógiai álláshelyeket minden
kerületi óvodába a decemberi képviselő-testületi ülésen. A lenti összeállítás
azoknak szól, akik úgy érzik, sürgős segítségre van szükségük. Számukra
szeretnénk támpontokat nyújtani.
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MESÉLJÜNK!
A januári szürkeséget elűző tevékenység lehet a
meseolvasás. Rejtvényünk fősoraiba egy híres
néprajztudós nevét, és az általa gyűjtött mesék
kötetcímét rejtettük el, amelyet 90. születés-
napja alkalmából adtak ki nemrégiben.
Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk
„Rejtvény” megjelöléssel február 4-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

A megemlékezés a Soroksári va-
sútállomáson kezdődött a fagyos
januári estén. – A Soroksáriakra
nem januárban, hanem csak má‐
jusban került sor – mondja Fuchs
Gyula gyorsan, hiszen a januári idő‐

pont azt jegyzi, amikor az elsőmarhavagon elindult Bu‐
daörsről az ismeretlen felé. Mert hát mit is tudtak a

svábok Németországról 1946-ban? Legtöbben a háború
alatt találkoztak először igazi némettel, az országról pe‐
dig legfeljebb az újságban olvastak.

A csendes gyertyagyújtás és főhajtás után átsietünk a
Táncsics Mihály Művelődési Házba, miközben Fuchs
Gyula arról mesél, hogyan érintette az ő családját a kite‐
lepítés. Mindkét dédmamáját elhurcolták, sokáig nem
is tudtak róluk semmit. – Nehéz idők voltak, nem csak
a kitelepítetteknek, hanem azoknak is, akik itt marad‐
tak – emlékezik vissza az alpolgármester. Bár ő maga
nem élte át a kitelepítést, a családi eseményeken és a
mindennapokban is sok szóesett gyermekkorábanróla.
A legtöbb sváb család hasonlókat élt át, 1946 után zava‐
ros és szomorú évek következtek a kitelepítettekre és a
hátrahagyottakra egyaránt. A Németországba kénysze‐
rítettek a társadalom szélére kerültek, akik itthon

maradtak, azoknak a családtagokhiányával és gyakran
a magánnyal kellett megküzdeniük.

Közben megérkezünk László Gábor dokumentum‐
filmjére, amely nem annyira a kitelepítéssel, mint in‐
kább a svábok több évszázados hagyományaival
foglalkozik. A filmben több magyarországi német is
megszólal, köztük néhány soroksári, például Lux Antal,
kerületünk díszpolgára is. Tanulságos és megható tör‐
ténetekből áll az alkotás, különösen azok számára,
akiknekeznemcsakegy történelemóra,hanemcsaládi
tragédia.

A legmegkapóbbazonban talán az, ahogy afilm feltár‐
ja a magyarországi németek hihetetlenül erős beillesz‐
kedési vágyát a többségi társadalomba. Hiszen éppen
ezért mondhatták ki ezt a megrázó igazságot: mi svá‐
bok, mindig jó magyarok voltunk…

HartmannM.
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MI SVÁBOK, MINDIG
JÓ MAGYAROK VOLTUNK

„DISZNÓVÁGÁSKOR
FŐZTÉK”

Paradicsomos máj
Hozzávalók:

50 dkg sertésmáj
4 fej közepes vöröshagyma
1 db sárga húsú paprika
2 dl házi készítésű paradicsompüré
0,5 dl víz, só, bors, pirospaprika,
1 evőkanál majoranna, 2-3 evőkanál zsír

Elkészítés:
A vékonyra szeletelt hagymát a zsíron üvegesre dinsztel‐
jük, a felénél hozzáadjuk a vékonyra szeletelt paprikát,
megfonnyasztjuk. Beletesszük avékony csíkokra vágott
májat, nem sózzuk, mert a máj megkeményedik a sótól,
de a majorannával és a borssal már beízesítjük. Felönt‐
jük a házi sűrített paradicsommal, és a fél deci vízzel, és
amikor a máj megpuhult, sózzuk, pirospaprikázzuk.

1946. január 19-énkezdtékmegakollektívbűnösségelvealapjánamagyarországi
németek kitelepítését. Idén az Önkormányzat a koszorúzáson túl egy 2019-ben
készült dokumentumfilmvetítésével emlékezettmegakitelepítés áldozatairól. A
történelmi traumáról FuchsGyula alpolgármesterúrral beszélgettünk.

A receptet Asztalos Krisztina kolléganőnk aktualizálta a
hétköznapokra, a recept Péhl Gabriella Főzzél fiam tungit!
című sváb szakácskönyvéből való. Köszönjük!




