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Jó hírek érkeztek december
végén: csaknem másfél milliárd
forint központi költségvetési tá-
mogatást kap kerüle tünk. Ebből
az összegből megépülhet a ré-
góta hiányolt soroksári önálló
rendőrkapi tányság, az újtelepi
Szent István Király Plébánia-
templom plébániája és zarán-
dokháza, valamint a szakren-
delő felújításához is érkezett ál-
lami támogatás. A részletekről
Geiger Ferenc polgármestert
kérdeztük.

– Hosszú évek után megépül-
het végre Soroksár önálló
rendőrkapitánysága. Erre a
célra egymilliárd forintot sza-
vazott meg a kormány az el-
múlt év végén.
– Előzményként annyit hadd
mondjak el, hogy Soroksár az
egyetlen olyan budapesti kerület,
amelynek nincs önálló rendőrkapi-
tánysága, csupán egy rendőrőrs
látja el a rendvédelmi feladatokat.
Szerettük volna, hogy ez megvál-
tozzon. A kapitányság megvalósí-
tásának igénye egy négy évvel
ezelőtti sajnálatos bűncselek-
mény, a futónő meggyilkolása
kapcsán került ismét reflektor-
fénybe. Önkormányzatunk akkor
megvásárolt erre a célra egy telket
közel 100 millió forintért, építési
engedélyt kértünk, terveket ké-
szíttettünk, már a kiviteli tervek
is elkészültek. Tavaly azonban
kiderült, hogy a beruházás meg-
valósítása mintegy 900 millió fo-
rintba kerül, amit a kerület saját
forrásból nem tud megfinanszí-
rozni, hiszen akkor két évig
semmi egyéb fejlesztésre nem
maradna fedezet. Ekkor megke-
restem Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselőt, a nemzet-
biztonsági bizottság alelnökét és
kértem a segítségét. Ő meg-
ígérte, hogy próbál segíteni,
személyesen Orbán Viktor mi-
niszterelnöknél is eljár ez
ügyben. Szeptemberben már

azzal a jó hírrel keresett meg,
ígéretet kapott arra, hogy köz-
ponti beruházás keretében meg-
valósulhat a beruházás. Kará-
csonykor hívott fel azzal az
örömteli hírrel, hogy a december
27-i Magyar Közlönyben benne
lesz: az önálló soroksári rendőr-
kapitányság megépítésre egy-
milliárd forintot biztosít az állam.
Azóta folyamatosan egyeztetek
a rendőrséggel, a beruházást az
Országos Rendőr-főkapitányság
bonyolítja majd le. Információink
szerint a kivitelezés a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása
után, nyáron kezdődhet el, a
munkálatok előreláthatólag 9-10
hónapig tartanak, tehát 2019-
ben kerülhet sor a rendőrkapi-
tányság átadására.
– További fejlesztési támoga-
tásokat is kapott a kerület.
– Így van. Kormányhatározat
született arról, hogy a Soroksár-
Újtelepi Fatimai Szűzanya tisz-
teletére épült Szent István Király
Plébániatemplom plébániája és

zarándokháza befejező munká-
latainak költségeire több mint
394 millió forint költségvetési tá-
mogatást biztosítanak.

Ezeken kívül 11 millió forintot
nyertünk a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény felújí-
tására is, aminek szintén nagyon
örülünk, bár ez sajnos csak ki-
sebb „foltozásra” lesz elég, hi-
szen ahogy korábban már
elmondtam, el kell kezdenünk az
intézmény szisztematikus felújí-
tását. A legnagyobb problémát
az okozza, hogy a rekonstrukciót
úgy kell megvalósítanunk, hogy
az intézmény közben működjön
is. Ezért több ütemre bontva tud-
juk csak elvégezni a felújítást,
aminek része lesz a közműháló-
zat cseréje és a tetőszerkezet
teljes felújítása. Az biztos, hogy
az elkövetkezendő 2-3 évben
több száz millió forintot kell erre
a célra biztosítania önkormány-
zatunknak. 

Jónás Ágnes
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A Dél-pesti Tankerületi Központ 2016. december végén alakult
két járási tankerület összevonásával. A működés első évének
tapasztalatairól szerveztek sajtóbeszélgetést január 12-én
Csepelen, a Jedlik Ányos Gimnáziumban. A beszámolót Tóth
János tankerületi igazgató tartotta.

Az új tankerület 2017. január 1-jétől működik, a soroksári működ-
tetési feladatokat ugyanettől az időtől, a csepeli működtetési fel-
adatokat pedig 2017. szeptember 1-jétől látja el. A tankerület éves
költségvetése 5,5 milliárd forint.

Illetékességi területén 23 köznevelési intézmény található. Az
általános iskolák száma 19, amelyből egy többcélú intézmény,
azaz általános iskola és alapfokú művészeti iskolaként fogadja a
tanulókat, egy pedig speciális gyógypedagógiai intézmény. A tan-
kerületben egy gimnázium és két zenei alapfokú művészeti iskola
működik. (Soroksáron 5 általános iskola és a Galambos János ze-
neiskola található.) Soroksáron 2003 általános iskolai tanulót tar-
tanak nyilván, közülük 310-en részesülnek zenei-művészeti
oktatásban – ismertette Tóth János.

Elhangzott, hogy ha Soroksár területén további lakóövezet-bő-
vítést terveznek, akkor arra is fel kell készülnie majd a tankerületi
központnak.

Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) a
tankerületben nincs, az utazó gyógypedagógusi hálózat feladatait
Soroksáron a Pesterzsébeti Benedek Elek Egységes Gyógypeda-
gógiai és Módszertani Intézmény látja el. A szakmai célok között
szerepel, hogy szeptembertől egységes módszertani intézményt
kell létrehozni.

A tankerület felmérései szerint a beiskolázásra szoruló gyere-
kek szüleinek fele nem a körzetes oktatási intézményt választja.
Meglehetősen hullámzó a beiratkozási korba érő diákok létszáma,
s ez jellemzi Soroksárt is. 

Megtudtuk, hogy elkezdődött az intézményekben a nyílászárók
cseréje és beadták a pályázatot napelemek üzembeállítására, így
Soroksáron a Török Flóris Általános Iskolában és a Grassalkovich
Antal Általános Iskolában jelentős energetikai megtakarítás lesz
elérhető. A két kerületre vetítve (amelyben összesen 2 soroksári
és 6 csepeli iskola részesül a napelemes fejlesztésben) ez a pro-
jekt lesz a legnagyobb értéket képviselő tankerületi beruházás,
aminek együttes értéke 250 millió forint.Tavaly a soroksári önkor-
mányzat is adott fejlesztésre támogatást.

A kiemelt fejlesztések között a szakmai célokat is megfogal-
mazták: szeretnék elérni, hogy az alapfokú művészeti ág oktatása
minden soroksári és csepeli gyerek számára elérhető legyen. 

A tankerülethez igény érkezett Soroksárról arra, hogy 4 évfo-
lyamos gimnázium induljon a kerületben. Tóth János elmondta:
annak vizsgálata még folyik, hogy az új intézmény különálló le-
gyen-e, vagy valamelyik általános iskolához kapcsolják a 4 gim-
náziumi évfolyamot. Erre leghamarabb 2020-ban tudnak választ
adni.

A tehetséggondozással kapcsolatban elhangzott: Soroksár és
Csepel egyaránt élen jár ebben. Mindkét kerületben a svábság ko-
moly hagyományokkal és kulturális múlttal rendelkezik, amelyek
megőrzésére érdemes időt fordítani. A nyelvoktatást kiemelten fon-
tosnak tartják mindkét kerületben, ezen belül a német nemzetiségi
képzést a tankerületben három általános iskolában folytatják.

Környezetvédelmi szempontból nagyon hasznos és érdekes
kezdeményezés az első osztályosok fája program. 2017 tavaszán
a beiratkozáskor a szülők kiválaszthatták, hogy milyen fát ültesse-
nek el a gyerekek, amelyet azután az első osztályosok fájaként 8
éven keresztül gondoznak és utána átadnak a leendő elsősöknek.
Így szoktatják a gyermekeket már igen korán környezettudatos-
ságra, a fák megbecsülésére.

Az eszközfejlesztéssel kapcsolatban elhangzott: a Közép-Ma-
gyarországi Régióban a Klebelsberg Központ által beszerzett in-
formatikai eszközök jelentősen modernizálták a tankerület alá
tartozó iskolák digitális eszközparkját. Az intézmények összesen

560 számítógépet, ugyanennyi monitort, 218 laptopot és 217 pro-
jektort kaptak múlt év decemberében, mintegy 230 millió forint ér-
tékben.

I. M.

Önálló gimnáziuma lehet Soroksárnak

2017 decemberében Magyarország Kormánya 125 millió fo-
rint támogatást hagyott jóvá a Jahn Ferenc Kórház Sür-
gősségi Betegellátó Osztályának bővítésére, felújítására és
korszerűsítésére.

A felújítási folyamat első fázisában, 2018. január 12-én 18 órá-
tól előreláthatólag 2018. február közepéig a gyógyintézet Sür-
gősségi Betegellátó Osztálya továbbra is fogadja a kórház
ellátási területéhez tartozó betegeket. A sürgős differenciáldi-
agnózist és/vagy állapotstabilizálást igénylő, egyértelműen sür-
gősségi osztályos elhelyezésre szoruló eseteket az Országos
Mentőszolgálat a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, a Magyar Hon-
védség Egészségügyi Központjába, a Semmelweis Egyetemre,
az Uzsoki utcai Kórházba, vagy a Szent Imre Kórházba szállítja
– írta közleményében a Dél-pesti Kórház.

A kapott támogatásból bővítik a Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály alapterületét, belső átalakítással megnövelik a betegellá-
tásra rendelkezésre álló helyiségek számát. A felújítás során
megújítják és komfortosítják a beteg- és hozzátartozói várót is,
klimatizálják az egyes helyiségeket.

Korszerűsítik a Dél-pesti 
Kórház sürgősségi osztályát

Fotó: Szerző

Tóth János
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A Táncsics Mihály Művelődési Házban
január 7-én 17 órakor tartották az újévi
koncertet az önkormányzat támogatásá-
val. A vezérdallamokat – az elmúlt évek-
ben megszokott módon – ismét a
Soroksári Városi Fúvószenekar szolgál-
tatta Jakab Gedeon karnagy vezényleté-
vel. A konferanszié szerepét az egykori
Kossuth rádiós bemondó, Zahorán Adri-
enn vállalta. 

– Az új esztendő kezdetét ősidők óta ün-
nepli az emberiség. Pár nappal ezelőtt
ismét átléptük az új év kapuját. Túl vagyunk
az évkezdeti fogadalmakon. Egy év hosszú
idő. S bár ha az időérzékünkre hagyatko-
zunk, akkor úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan
eltelt a mögöttünk hátrahagyott 365 nap, de
ha mélyebben felidézzük ezen időszak ese-
ményeit, rájövünk, mennyi minden fért bele
egy esztendőbe, legyen az jó, legyen az
rossz. A jó és a rossz megtörténte késztet
minket arra, hogy az új esztendőben a jó ér-
zésekre törekedjünk, a rosszat igyekezzünk
elkerülni. Tisztítsuk meg életünket minden
olyan rossztól, ami a tegnaphoz tartozik,
hogy ezzel ne akadályozzuk a holnap új le-
hetőségét – hangsúlyozta Weinmann Antal
alpolgármester újévi beszédében.
– A színpadon számos hangszer van jelen,
de engedjék meg, hogy egyet kiemeljek, ez
a trombita, amely a szívemhez is közel áll.
A trombita hangjában van valami sajátos
erőteljesség, amely kifejezheti az örömöt és
a bánatot vagy az életet és az elmúlást. A
trombita a megújulás és a feltámadás hang-
szere. Az újévi hangverseny trombitái ezért
megszólítanak, és az élet új lehetőségeire
emlékeztetnek. A zene segít megbékélni a
múlt fájdalmában és reményt ébresztve
segít átlépni a jövőbe – mondta az alpol-
gármester.

A koncerten elhangzottak részletek pél-

dául a Jézus Krisztus Szuper-
sztárból, Bach: D-moll toccata
könnyűzenei változatát is ját-
szotta a zenekar és helyet kaptak
európai és latin-amerikai dalla-
mok. Lehár Ferenc és Kálmán
Imre operettjeiből is hallhattunk
részleteket és klezmerzene is fel-
csendült.

A Soroksári Városi Fúvósze-
nekar kíséretében fellépett Pel-
ler Károly (ének), Bódi Barbara
(ének), Újhelyi Andrea (ének),
Czutor Ignác (ének), valamint a
debreceni Feeling Táncstúdió
szólistái.

Ilonka Mária

Újévi koncert a Táncsicsban
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A rendőrség 2017. december 21-én 2600 új
gépjárművet vásárolt, amelyekből a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII.
kerületi Rendőrkapitánysága ünnepélyes
keretek között 6 új autót vehetett át.

A régi rendőrautók megérettek a cserére,
mert a fokozott igénybevétel és a magas fu-
tásteljesítmény miatt folyamatosan szervi-
zelésre szorultak. Az új gépjárművek gyor-
sak és megbízhatóak, meg ér ke zésükkel a
rendőri személygépkocsik átlagos életkora
csökkent – írta a kapitányság. 

A legmodernebb környezetvédelmi és
biztonsági követelmények alapján készül-
tek, számos vezetést segítő és támogató
rendszer megtalálható bennük, közepes
vagy nagy teljesítményű motorral felszerel-
tek. A gépkocsikra új típusú, led-technikán
alapuló, szöveges feliratok megjelenítésére
is alkalmas fényhidakat szereltek.

H.Z.

A Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő évtizedek
óta az emberek közkedvelt strandja volt. A fürdő bezárásáig több
százan pihentek itt meleg napokon, a soroksáriak is átjártak ide
fürdőzni, gyógykezeltetni magukat. A lakosokat régóta foglalkoz-
tatja, hogy mikor nyílik meg újra a strand.

A Soroksári-Duna bal partján az 1920-as évek végén épült fürdő Bu-
dapest egyetlen olyan gyógyfürdője volt, amelynek gyógyvize a jódos,
brómos vizek csoportjába tartozik. Veszteséges működése miatt a
strandot 2001-ben, a gyógyfürdőt 2005-ben zárták be. Az épületegyüt-
tes rekonstrukciójára és bővítésére közbeszerzési pályázatot írtak ki. 

A fürdő tulajdonosa a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.
A társaság fejlesztési tervei között szerepel a pesterzsébeti fürdő újra-
nyitása, bővítése. Czinege Szilvia értékesítési és marketing igazgató
beszélt a hamarosan kezdődő rekonstrukcióról.
– A atrandfürdő újranyitással kapcsolatos döntés miért húzó-
dott ilyen hosszú ideig?
– A BGYH Zrt. jelenlegi vezetése 2010 végén vette át a cég irányítását.
Az új menedzsment 2011-ben – egy év alatt – stabilizálta a fi-
zetésképtelen helyzetben átvett társaságot, majd a következő
években is folyamatosan növelte piaci részesedését, műkö-
dési bevételeit és eredményét, erősítette likviditási helyzetét. A
társaság 2013 végére egy erős versenyképességű, eredmé-
nyét stabilan növelő piaci szereplővé vált. Ez tette lehetővé,
hogy a stratégiai célként kitűzött fürdőfejlesztéseket önerős be-
ruházásként megkezdje. A fürdő tulajdonosa és üzemeltetője
továbbra is a BGYH Zrt. marad.
– A felújítás során mennyire veszik figyelembe, hogy az
épület, illetve a strandfürdő összképe illeszkedjen a so-
roksári Duna-ág környezetéhez? Mennyibe kerül a beru-
házás? Mikor nyithat meg újra a fürdő?
– A jellegzetes, török kort idéző kupolarészt mindenképpen
megtartjuk, reméljük, hogy az elkészült fürdő fogja meghatá-
rozni a környék arculatát. A Dunával mindenképpen összeköt-
jük a fürdőt – kikötőt tervezünk az evezős sportok
szerelmeseinek, akár közvetlen megközelítési lehetőséggel a
fürdőbe. A strand területén kialakítandó büfék közül több a
Duna-sétányra is szolgáltatást nyújt majd. Előzetes becslésünk
szerint, a beruházás költsége több mint nettó 3 milliárd forint.
Január végén megkezdődnek a munkálatok és reményeink
szerint a zárt fürdőegység nyitása idén karácsonyra várható, a
kinti strandrész pedig a 2019-es strandszezonra készül el – tá-

jékoztatott a szakember. A 25 ezer négyzetméteres telken a felújítandó
fürdőépület alapterülete 1200 négyzetméter. Emellett megépül egy új
fürdőépület is 4300 négyzetméternyi hasznos alapterülettel. Felújított
állapotában – a kiírás szerint – 14 medencéje lesz a fürdőnek, az épü-
letben 11, míg a külső térben 3 medence üzemel majd. 
– Lesz-e a helyszínen a gyógyfürdőhöz kapcsolódó egészségügyi
szolgáltatás, például reumatológus szakorvos vagy éppen szak-
asszisztencia?
– A fürdő markáns eleme a jódos-sós víz. A fejlesztésben is hangsúlyos
szerepet kap az ehhez kapcsolódó gyógyszolgáltatások erősítése, min-
denképpen tervezünk szakorvosi és szakasszisztenciai jelenlétet.

Czinege Szilvia végül leszögezte: a fürdő területén belül 100 ál-
lású parkolót alakítanak ki, de természetesen a fürdő környezeté-
ben is lesznek változások. Erről jelenleg is folynak az egyeztetések
a helyi önkormányzattal. Terveik szerint a közelben még 100 par-
kolóhelyet hoznak létre.

Ilonka Mária 

Megújul a jódos-sós fürdő

Új autókat kapott a rendőrség

A  látványtervet a BGYH Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre

Fotó: Rendőrség
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H A L L O T T  R Ó L A ?

Hat évvel ezelőtt két oknyomozó újságíró – Gelei József és L.
Murányi László – tollából, Süllyedő világ címmel megjelent
egy riportkönyv. Írásuk a hétköznapi emberek számára isme-
retlen, az uzsorások, modernkori rabszolgatartók, és az in-
gatlanmaffia világába nyújtott betekintést. 

Hogy mindennek mi köze Soroksárhoz? Nos, az elmúlt hetekben,
hónapokban számos olyan hír látott napvilágot, mely azt bizo-
nyítja, a XXIII. kerületben is egyre inkább tetten érhetőek a könyv-
ben boncolgatott események. Tudomásunkra jutott, hogy egyesek
a közelmúltban hamisított munkáltatói igazolás birtokában, telje-
sen lerészegítve áldozatukat, megpróbáltak nagy értékű műszaki
cikkeket vásárolni. Természetesen kiszemelt prédájuk nevére.
Mások már több ingatlant is kicsaltak kiszolgáltatott helyzetbe ke-
rült áldozatuktól és saját családjuk nevére írattak, de olyan sze-
mélyről is hallottunk, akinek minden megtakarított pénzét
„lenyúlták”. 

A két újságíró többéves anyagyűjtése során Baranyától Borso-
dig, Békés megyétől a Tiszazugig bejárta az ország valamennyi
olyan veszélyeztetett területét, ahol az erre „szakosodott” szemé-
lyek kihasználva az egyedülélő, pszichés, alkoholos betegségben
szenvedőket, tudatlanokat mindenüktől megfosztották, ingatlana-
ikat saját nevükre íratták, megtakarított forintjaikat, nyugdíjukat el-
vették, mikor pedig már feleslegessé váltak, egyszerűen
„megszabadultak” tőlük.

A feltárt történeteket 2012-ben vetették papírra. Az akkor leírt
esetek között pedig számos olyan történet található, melyhez ha-
sonlóról manapság, 2017-18-ban egyre többen beszélnek Sorok-
sáron. A könyvben szerepelt alanyok közül többen már nincsenek
az élők között. Akadt, akit éjszaka elgázoltak az országúton, akadt,
aki önkezével vetett véget az életének, de olyan is volt, akit az
utolsó pillanatban sikerült a nyilvánosság erejének köszönhetően,
a hatóságok segítségével kiszabadítani „fogságából”.

Szeretnénk elkerülni, hogy az események ilyen tragikus fordu-
latot vegyenek Soroksáron is. Ezért a Soroksári Hírlap következő

számaiban közzéteszünk néhány olyan, a könyvben bemutatott
tipikus – uzsorás, ingatlanos, rabszolgasorba taszító – esetet, me-
lyek tanulságul szolgálhatnak a környezetünkben élők számára.
Elsőként álljon itt egy uzsorás bűvkörébe került férfi története.

Hogyan lehet egy év alatt párezer forint miatt elveszíteni
egy tízmilliós ingatlant? Elég egy időben vissza nem fizetett
5.000 forintos „baráti” kölcsön, mely aztán egyetlen év alatt
nyolc számjegyű kamatot eredményez.

P. László saját házában egyedül élő, középkorú férfi volt, aki al-
kalmi munkákból tartotta fenn magát. Annyi jövedelme sem volt,
hogy hó végén megvegye a napi betevő falatot. Emiatt a hónap
végéig 5.000 forint kölcsönt kért egy számára ismeretlen, ám a
haverjai által ajánlott személytől. Életviteléből kifolyólag esélye
sem volt, hogy a következő hónapban annyit meg tudjon spórolni,
hogy visszafizesse a pénzt. „Jótevője” nagyvonalúan haladékot
adott, de megduplázta a tartozás összegét, azaz már 10.000 fo-
rintot kért vissza harminc nap elteltével. Ezzel egyszersmind re-
ménytelen helyzetbe is került László. Ebből a spirálból már nem
volt kiút számára, tartozása hónapról hónapra duplázódott, egy
év elteltével már 10 millió fölé (10.240.000) ugrott az összeg.
Mindeközben már korántsem baráti hangnemben tárgyalt a „jó-
tevő” Lászlóval, aki végül – némi fenyegetés hatására – ingatlana
önkéntes át(el)adásával rótta le 5.000 forintos adóságát. Az ügyle-
tet villámgyorsan lepapírozták egy ügyvédnél, s László már szed-
hette is a sátorfáját. Ettől kezdve nemcsak élelemre nem volt
elegendő pénze, de hajléktalan is lett egy csapásra. 

A Soroksári Hírlap következő számában bemutatjuk, miként
lehet valakit rövid idő alatt „legális” eszközökkel megfosztani az
élete során összespórolt több millió forintjától. 

Ugyanakkor arra kérjük olvasóinkat, hogy akinek ilyen vagy
ehhez hasonló eset a tudomására jut, esetleg elszenvedője a tör-
ténteknek – névtelenségét természetesen megőrizzük –, hívja a
polgármesteri hivatal 06-30-955-8075-ös telefonszámát, hogy
megoszthassuk esetét és még időben segíteni is tudjunk.

Gelei József

Uzsorások és ingatlanmaffiózók hálójában (I.) 

A BRFK-Fővárosi
Balesetmegelő-
zési Bizottság a
gyermekbalese-
tek megelőzése
érdekében fővá-
rosi rajzpályáza-

tot hirdet „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” címmel.

A rajzpályázatot három korcsoport ré-
szére hirdetik meg: óvodások (3-6
éves), alsó tagozatos tanulók (7-10
éves) és  felső tagozatos tanulók (11-
15 éves) részére.

A rajzoknak kiemelten a biztonsá-
gos, szabályos kerékpáros közleke-
dést kell bemutatnia.

A rajzok mérete kizárólag A/4 vagy
A/3 méret lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes
ceruza, zsírkréta, akvarell, lino, tus,
tempera, olaj, diópác, szénrajz.

A rajzokat az alábbi címre kell
megküldeni: BRFK-Fővárosi Bal-
esetmegelőzési Bizottság 1149 Bu-
dapest, Hungária krt. 149.

(Postacím: 1581 Budapest Pf. 27.)
Rajzok beküldésének ideje: 2018.

április 6-ig.
A rajz hátoldalán szerepeljen az al-

kotó adata: név, életkor, lakcím, óvoda
neve, iskola neve, címe, e-mail címe,
telefonszáma.

A BRFK-FBB szakmai zsűrije a leg-
jobb rajzok alkotóit, kategóriánként 6-6
művet, díjazásban részesíti. A helye-
zést elért gyermekek részére meghívót
küld.

A díjátadás várható ideje: 2018.
április 19-én 14.00 óra

A díjátadás helye: BRFK Közleke-
désrendészeti Főosztály (Színházte-
rem) 1149 Budapest, Hungária krt.
149.

A beküldött pályaműveket nem őrzik
meg, és nem küldik vissza!

További információt Vulevity Petra
c.r. főhadnagy a BRFK Közlekedés-
rendészeti Főosztály Balesetmegelő-
zési és Közlekedési Osztály előadója
ad, telefonszám: (06-1) 273-4000 (63-
302 mellék), e-mail cím: 
vulevitypm@budapest.police.hu.

Rajzpályázati felhívás

A Táncsics Mihály Művelődési Ház épületében decem-
ber 7-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) soroksári tagcsoportja összevont évzáró elnök-
ségi ülést tartott. Egyúttal megnyitották a tagcsoport
irodahelyiségét, ami a művelődési házban kapott he-
lyet. A helyiséget az önkormányzat díjtalanul bocsá-
totta a BKIK rendelkezésére. A jelképes szalagot Hiller
István, az Országgyűlés alelnöke, Szabó Szabolcs or-
szággyűlési képviselő, Földes Sándor, a tagcsoport el-
nöke vágták át. 

Hiller István felidézte azokat az esztendőket, amikor
a művelődési házban tartotta képviselői fogadóóráit.
Néhány érdekes történettel emlékezett vissza a kerü-
letek kettéválása előtti időkre és felidézte, milyen gaz-
dasági ügyek intézésében kértek segítséget akkoriban
a lakók.

Weinmann Antal alpolgármester kiemelte, hogy az
önkormányzat a maga módján segíti a kerületben élő
vállalkozókat, amit a megnyitott iroda is jelképez. 

Földes Sándor tagcsoporti elnök felhívta a figyelmet
rá, hogy ezentúl helyben tudják intézni kamarai ügye-
iket a soroksári vállalkozók, nem kell minden alkalom-
mal Pesterzsébetre utazniuk. 

Az irodát a soroksári, csepeli és pesterzsébeti tag-
csoportok vállalkozói közösen használhatják az elkö-
vetkezendőkben.   I. M.

Kamarai irodahelyiség nyílt
a Grassalkovich úton
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K U LT Ú R A  -  M Ű V E L Ő D É S

Az ötéves Fedák Sári Színház 2015. szeptember 1-jén nyitotta
meg kapuit már önálló játszóhelyén, Soroksáron, a Hősök tere
21. szám alatt. 

Célunk, hogy ne csupán Soroksár kulturális és zenei élete
váljon minél érdekesebbé és színesebbé, a környező települé-
sekről is szívesen jöjjenek el a nézők a kedvező időpontok, a jó
megközelíthetőség és a megfizethető árak miatt is.  

A 2017/18-as évad II. félévének színházunk új lendülettel lát
neki, mely magába foglalja az új bemutatók sorát és a nézőkö-
zönség kibővítését. Darabjaink zöme élő zenei kísérettel fut – mi-
után 2017 őszétől a színháznak saját kamarazenekara van –, így
tudjuk megteremteni a zenés színjátszás igazi varázsát. Az elő-

adások színvonalát a társulat tagjai mellett
rendszeresen neves vendégművészek,
színészek, zenészek közreműködésé-
vel színesítjük, több alkalommal hí-
vunk más társulatokat is Buda-
pestről és az ország távolabbi vi-
dékeiről is. 

Repertoárunkban eddig zöm-
mel operettek szerepeltek, kibő-
vítve gálaműsorokkal, de a
jövőben prózai darabokat és víg-
játékokat is tervezünk játszani.

Színház Soroksáron

Február 3., szombat 17.00 óra
Kálmán Imre: Cigányprímás – operett 2 felvonásban 
Február 4., vasárnap 15.00 óra
Kálmán Imre: Cigányprímás – operett 2 felvonásban 
Február 10., szombat 11.00 óra
Lassán Produkció Tündérládikó – zenés mesejáték 1 felvonásban
Február 17., szombat 17.00 óra
Ábrahám Pál: Viktória – operett 2 felvonásban
Február 18., vasárnap 15.00 óra
Ábrahám Pál: Viktória – operett 2 felvonásban
Február 24., szombat 11.00 óra és 15.00 óra
Tihanyi Vándorszínpad előadása: A Csodahegedű
Február 25., vasárnap 15.00 óra
Franz Arnold-Ernst Bach: Apa csak egy van – bohózat, a Pódium
Színház vendégjátéka
Március 3., szombat 17.00 óra
Huszka Jenő: Lili bárónő
Március 4., vasárnap 15.00 óra
Huszka Jenő: Lili bárónő
Március 11., vasárnap 15.00 óra
Kristóf Dániel: 1848

Március 15., csütörtök 18.30 óra 
Huszka Jenő: Mária főhadnagy – díszelőadás
Március 18., vasárnap 15.00 óra
Huszka Jenő: Mária főhadnagy
Március 24., szombat 11.00 óra
Nyuszifül hegyező
Április 7., szombat 17.00 óra
Presser-Varró-Teszlár: Túl a Maszat-hegyen
Április 8., vasárnap 15.00 óra
Presser-Varró-Teszlár: Túl a Maszat-hegyen
Április 14., szombat 11.00 óra
Bednai Natália: Szülinap Aprajafalván – Pódium Színház előadása
Április 21., szombat 11.00 óra
Eisemann Mihály: Egy csók és más semmi
Április 22., vasárnap 15.00 óra
Eisemann Mihály: Egy csók és más semmi
Április 28., szombat 11.00 óra
Tihanyi Tóth Kinga: Elvarázsolt Katinka – Tihanyi Vándorszínpad
előadása 
Április 29., vasárnap 15.00 óra
Harsányi Gábor: Édes alkony – Pódium Színház előadása

Az I. sz. Összevont Óvoda ebben a nevelési évben, központi
projekt keretében a Luca-napi néphagyományok megismer-
tetését tűzte ki céljául.

Ezen a napon a néphit szerint tilos volt fonni, sütni, varrni. Időjósló
napként is számon tartották. Tizenkét napon át figyelték az időjá-
rást, ami a következő év 12 hónapjának időjárását jósolta meg,
ez volt a Luca-napi kalendárium. A magyar néphit szerint Luca
lehet jóságos és lehet boszorkány is. A boszorkányság ellen min-
denféle varázslattal védekeztek, ellopták a seprűjüket, Luca-napi
széket faragtak, fokhagymával kenték meg az ajtókat, ablakokat.
Férjjósló napként is számon tartották: a lányok férfi neveket írtak
cédulákra, amiket belesütöttek pogácsába, melyben, ha szeren-
cséjük volt, megtalálhatták jövendőbelijük nevét. Az is szokás volt,
hogy Luca-napi búzát hajtattak, a meggazdagodás reményében.

Az óvodai projekthét folyamán kiemelt szerepet kapott az ér-
zékszervek fejlesztése, hiszen a folyamatos játéklehetőség bizto-
sításával fejlődik a tapintás, érzékelés, észlelés. E tevékenységek
fejlesztésére egy teljes hetet terveztünk, melynek egyik mozza-
nata a zárónapon megrendezett boszorkánytalálkozó volt.

Reggel a gyerekek jellel és névvel ellátott seprűvel érkeztek az
óvodába. A délelőtt folyamán boszorkánykeresés, boszorkány pár-
keresés, seprűs vetélkedők várták a gyerekeket. Emellett elfo-
gyasztották az előző napon megsütött Luca-napi pogácsát.

Záróakkordként a nagycsoportos óvodások boszorkánytáncot

lejtettek, majd az udvaron tűzre vetettük az elmúlt év rossz törté-
néseit, hogy helyet adjunk a jónak.

A későbbiekben is igyekszünk megteremteni a lehetőséget a
közös élmények biztosítására.

Weller Noémi

Luca-nap a Rézöntő oviban

Előadásaink:
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V I S S Z A N É Z Ő

Bár már elérkezett az új év, és a karácsonyi lakomák pompája is
halványulni látszik, mégis szeretnénk néhány momentummal meg-
emlékezni az elmúlt hetek Grassalkovich iskolai történéseiről.

Az ünnepi készülődés hagyományos karácsonyi koncertünkkel
vált teljessé, mely nemcsak az iskolai év zárásaként, hanem egyfajta
nyugvópontként is szolgál az előkészületek forgatagában, hogy fel-
töltődve egy új időszámítás kezdődjön mindenki szívében.

Az év minden percében a felnőttek mutat-
nak példát a gyerekeknek, de ebben az idő-
szakban ők taníthatnak minket. Ezen a
varázslatos estén a zene erejével tették
mindezt. 

Üzenetük közvetítésében segítségükre
voltak vendégeink, a Kispesti Vegyeskar -
Gyöngyvirág Kórus tagjai, akik előadásukkal
nemcsak példát adtak, hanem megmutatták
a kisebbek és nagyobbak számára, hogy az
éneklés szépsége kortalan, és ez a varázslat
mindenkiben megtalálható, csak elő kell
hívni azt.

Előadásuk fényét növelte, hogy a Kicsi-
nyek Kórusa új pelerinekben pompázhatott a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásának kö-
szönhetően.
A „Stille Nacht – Csendes éj” elhangzása után,

melyet közösen énekeltünk el, a templom addig tömött padsorai las-
san kiürültek, mindenki megpihenve és feltöltődve térhetett haza.

Összességében mozgalmas féléven vagyunk túl. Sok minden tör-
tént az intézményünk falain belül és kívül is. Az új évben is azon le-
szünk, hogy minél több élményt megoszthassunk az olvasókkal.
Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!

PR

Ünnepi visszatekintés Grassalkovich-módra
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A Fekete István Általános Iskolában az
adventi időszakban lázasan készült a sok
gyerek és velük együtt a felnőttek a kará-
csonyi műsorokra. 

December 9-én a Hősök terén adtunk
egy kis ízelítőt dalainkból, verseinkből.
December 20-án a Fatimai Szűzanya tisz-
teletére emelt Szent István Király Plébáni-
atemplom adott helyet adventi hang-
versenyünknek, ahol gyerekek, felnőttek
kórusai, próza-, versmondók, és hang-
szeresek is gazdagították előadásunkat.
Utolsó számként nagy erővel tört elő a
„Halleluja” háromszólamú kánonja, mely-
ben minden szereplő együtt énekelt.

Ebben az évben az 5.a osztállyal tanul-
tunk meg egy csíki betlehemes játékot, ci-
tera és fuvolakísérettel. A Béke utcai
Óvodában, a Virág Benedek utcai Idősek
Otthonában és iskolánkban is előadtuk
hagyományőrző műsorunkat.

Köszönjük a figyelmes közönségnek a
hálás tapsokat, mely a jövőben is motivál
minket!

ZKO

Karácsony a Feketében

2018. január 1-jétől megváltozott nyitvatartás-
sal várjuk kedves olvasóinkat. 
H: 12-18, K: zárva, Sz: 12-18, Cs: 9-15, P: 12-18,
Szo: zárva
fszek2301@fszek.hu, 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / f s z e k . s o r o k s a r i / ,
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/grassalkovich_ut_128
A Grassalkovich úti könyvtár megújult folyó-
irat-választékkal várja olvasóit, melyek a kö-
vetkezők:

Újdonságok a tékában
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Amiről az orvos nem min-
dig beszél
Blikk Nők-Konyha
Blikk Nők-Otthon és Kert
Bravo
Burda
Éva magazin
GamesStar
Garfield
Gombolyag

Heti Válasz
HVG
Interpress Magazin
Kiskegyed
Magyar Hírlap
Magyar Idők
Magyar Nemzet
Men's Health
Minimax Magazin
National Geographic

Népszava
Nők Lapja
Nők Lapja Ezoterika
Nők Lapja Psziché
Ötlet Mozaik
Ridikül
Rubicon
Story
Tappancs Magazin
Test&lélek

HÍRLA
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H E LY T Ö R T É N E T  -  H A G Y O M Á N Y Á P O L Á S

A közösségi médiának köszönhetően bukkant fel a hír, hogy
Soroksáron svábul tanulnak az emberek. A kezdeményezés
Roth Ilonának köszönhető, aki a Grassalkovich Kör tagja és
anyai ágon magyar, apai ágon pedig sváb gyökerekkel ren-
delkezik.

Ilona svábul beszélő családban nőtt fel, ám
édesanyja mosolygott lánya kiejtésén, hogy
„de aranyos!”. Ezért gyermekfejjel Ilona „meg-
sértődött” és nem szólalt meg többé svábul,
de a mai napig mindent ért a körülötte zajló
sváb beszédből. Ám Soroksáron az utóbbi
évekre alig maradt, aki beszéli még ezt a táj-
nyelvet.

Az ötletet, hogy felelevenítsék a svábot,
egy közösségi oldalra felkerült mondat adta:
„Hogy mondjuk svábul..?”. Ez a mondat volt
az alapja annak, hogy Roth Ilona klubot ho-
zott létre, amely a Táncsics Mihály Művelő-
dési Házban működik havonta egyszer. A
sváb beszélt nyelv, vannak sajátosságai,
amelyek eltérnek az irodalmi némettől. A szó-
készlete közel 3-4 ezer aktív szó. Mint meg-
tudtuk, Dunaharasztiban, Taksonyban vagy
Némediben másként fejezik ki magukat a
svábok, mint Soroksáron. Nem is mindig értik
meg egymást.
– Megvan a császártöltésiek sváb szótára és

néha én sem értem azt, hogy mit is jelenthet ugyanaz a szó. A so-
roksári sváb szavakat múlt év augusztusa óta gyűjtöm tudatosan.
Nagymamám, nagypapám svábul beszélt, édesapám is, szerin-
tem előbb értettem a svábot, mint a magyart. Mindent megértek,
ki tudom javítani, ha valaki rosszat mond, de én is folyamatosan

tanulom kiejteni a szavakat, amit gyermekko-
romban elmulasztottam. 

A nyelvi klubban a legfiatalabb tanuló kö-
rülbelül 10 éves, a legidősebb pedig közel van
a 90-hez. Meghívok az órákra svábul még jól
beszélő embereket, ők segítenek nekünk a ki-
ejtésben. Az órák anyagát én állítom össze és
Jäckl Henriett vezeti a foglalkozásokat, aki né-
metnyelv szakos tanár a Grassalkovich Antal
Általános Iskolában. Sokat segítenek a Tanulj
Svábul Soroksár közösségi oldalon aktívan
résztvevő hozzászólók is – mondja Ilona, aki
maga is meglepődött az akció sikerén. Saját
maga készíti az órákhoz a tematikát, a szó-
szedetet és a mondatokat is. Eddig 4 foglal-
kozást tartottak, gyűjtik az énekeket, nép-
szokásokat is, hogy a hagyományok ne vesz-
szenek el. A tervek szerint augusztusra sze-
retné elkészíteni az első soroksári ma-
gyar-sváb szótárt. Addig is lelkesen tanulnak,
gyakorolnak, kijavítják egymás hibáit, és bár-
kit szeretettel várnak a következő foglalkozá-
sokra.      I. M.

Tanuljunk svábul!
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Valamikor a soroksári jegesek a befagyott Dunából ilyenkor vág-
tak ki hatalmas, több mázsás jégtáblákat, amit elvermeltek, nyáron
pedig naponta szállították széles szekereikkel, és árulták helyben
és a fővárosban. Nem volt könnyű mesterség. De a jégvágás télen
jó pénz volt a fuvarosoknak és a napszámosoknak is, akik ilyen-
kor nem sok munkalehetőséget találtak.

A jégvermek több méter mély, földbe vájt, szalmával bélelt vermek vol-
tak, a tetejét fagerendák tartották, náddal fedték, ajtaját jól szigetelték,
zárták. Anyaga miatt könnyen meggyulladt, leégett, ezért 1905-ben ki-
tiltották a lakóházak közeléből a települések szélére. Valószínű, hogy
ezért volt Soroksáron több jégverem a
község alsó, Dunaharasztihoz közeleső
határban, a Duna-parttól nem messze.
Az 1800-as években nemcsak az élelmi-
szerek tartósítására, italok hűtésére
használták a jeget, hanem gyógyászati
célokra is, láz csillapítására. A települé-
seket rendelet kötelezte, hogy közösségi
jégvermet tartsanak fenn, s szükség ese-
tén – betegség, járványok idején orvosi
rendelvényre ingyen adjanak belőle a
betegeknek. 

1886-ban Pest megye alispánja ren-
delettel korlátozta a jég kitermelését. Eiz-
rich Mihály és társai ugyan a belügy-
miniszterhez fellebbeztek ez ellen, ered-
ménytelenül. A tiltás – feltehetően – ami-
att történt, hogy 1872-ben a soroksári Duna-ágat zsilippel zárták el,
kevesebb víz jutott a mederbe, csökkent a folyó sodrása, a növekvő
gyártelepek, a csatornázás hiánya is szennyezte a vizet. Ezért több so-
roksári jeges kénytelen volt ahhoz a módszerhez folyamodni, mint a
folyók, tavak nélküli települések. A mezőkön „termelték” a jeget. Saját,
vagy a községtől bérelt földeket ½-1 méter mélyen kiásták és ebbe ve-
zették a patak vizét. Amikor legalább 20 centi vastagra hízott a jég, fel-
törték – vigyázva, hogy ne legyen szennyezett, ne tapadjon rá föld, fű
– és begyűjtötték. 1899-től Napholcz Ferenc, Scheuring Lőrinc, Purc-

zeld Tamás és társaik is kénytelenek voltak így keresni kenyerüket. 
1905-ben Ledofszky Géza, a gőzmalom tulajdonosa és társai megala-
pították Soroksáron a jéggyárat (ma Cola üzem). 

A két világháború között ismét megjelentek a község belterületén a
jégvermek. Ezek már téglával voltak kirakva, tetejük azonban továbbra
is a hagyományos fagerenda vázas, nádtetős. Több ilyen is volt a Gras-
salkovich úton – például a Varga és a Schuszter hentes udvarán, (eze-
ket az 50-es évek elején temették be). És bár már kapható volt műjég
is a községben, de a kocsmárosok, hentesek továbbra is inkább a
Duna jegét vették, az olcsóbb volt. 

Keveseknek volt már jégszekrényük, de ezek valóban „jégszek-
rények” voltak. Többnyire fából ké-
szült, belül fémborítással, amibe
jeget kellett tenni, hogy hűtsön.
Ezen elv alapján készült szekrénye-
ket használtak a hentesek, vendég-
lősök, cukrászok is.

A háború után a soroksári jegesek
változatlanul, lovas kocsijukról árulták
a Duna jegét és az asszonyok, gye-
rekek vödrökkel, lavórokkal álltak
sorba nyári hétvégeken. 1949-től
vége lett a maszek világnak, megala-
kult a Jégértékesítő Vállalat, a sorok-
sári jegesek is itt, mint alkalmazottak
hordták a jeget Pest utcáin. De ez
már nem a Duna jege volt. Még lovas
kocsival szállítottak, igaz ezek már

zárt rendszerűek voltak, csak később, az 50-es évek elején került sor
a járműcserére. A teherautók ajtókkal zárt, rekeszes elosztásúak voltak,
ezekből árulták a jeget. A hideg jégtáblától bőrből készült átvetővel véd-
ték a vállukat. A táblákat úgynevezett pikével vágták félbe, vagy ne-
gyedbe, annak megfelelően, ki mennyit kért.  

A 60-as években aztán elterjedt az elektromos jégszekrény, a
„fridzsider”. Már nem volt szükség arra, hogy az utcákon felhangozzék
a kiáltás: Jegeees! Itt a jegeees! 

P.A. és S.J., Soroksári Grassalkovich Kör

Jegeees! Itt a jegeees!
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MEGHÍVÓ
a 

Páneurópa Általános Iskola és 
SOROKSÁR 

ÖNKORMÁNYZATA 
által közösen rendezett

JÓTÉKONYSÁGI SVÁB BÁLRA

Időpont: 2018. február 3. 20-04 óráig
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház

1238 Bp. Grassalkovich út 122.

A jó hangulatról a Takser Spatzen zenekar
gondoskodik

A belépőjegy ára: 2000 Ft

Belépőjegy és asztalfoglalás  a 
Páneurópa Általános Iskola titkárságán.

Érdeklődni a 287-17-37 vagy a 06-30-831-86-54-es
telefonszámokon lehet. 

Vendégeinket meglepetésműsorral, 
tombolával várjuk!
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A karácsonyi ünnepkör végével, vízkereszt napjával belép-
tünk a farsangi időszakba. A soroksári nevelési intézmé-
nyekben is megkezdődött a készülődés a farsangi
ünnepségekre.

A soroksári bölcsődében a farsangi ünnep februárban
lesz.

Az I.sz. Összevont Óvoda tagintézményeiben február 6-
tól 9-ig tartanak a farsangi mulatságok.

A Napsugár óvo-
dában a farsang
február 9-én lesz.
Az előkészületek
már január végén
elkezdődnek.

A III-as számú
Összevont Óvodá-
hoz tartozó intézmé-
nyek közül a Béke
utcai Tagóvodában
február 12-én, míg a
Pistahegyi Tagóvo-
dában február 14-
én tartják a far-
sangot. Valamennyi
intézményben a
szülők is segítenek
a mulatságok szer-
vezésében. 

IM

Farsang a kerületi bölcsődében 
és óvodákban

GALÉRIA’13 SOROKSÁR
(1238 Budapest, Hősök tere 13.)

2018. március 1-jén, csütörtökön 18.00 órakor nyílik
Németh Marcell szobrászművész kiállítása.
Megnyitja Wehner Tibor művészettörténész,

közreműködik Sztojanovics Andrea.
A kiállítás megtekinthető 2018. április 13-ig, 

csütörtöki és pénteki napokon 
4.00 órától 18.00 óráig.

SOROKSÁRI 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

(1238 Budapest, Szitás utca 105.)

„Helytörténet 2017” c. állandó kiállítás
Nyitvatartás: csütörtök, péntek, 14.00 – 18.00 óráig.

e-mail: iroda@galeria13.hu
www.galeria13.hu

Telefon: 06-1-287-3057; 06-20-333-0257

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze 

a mammográfiás szűrővizsgálat.

A XXIII. kerületben lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet

kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a
MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán

(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., 
Szakrendelő mögötti parkoló

tel.: +36 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!                                Éljen vele!

2018. január 8. – február 19.

Felhívás mammográfiás 
szűrővizsgálatra
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A közelmúltban megjelent a hír, hogy
a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült
Szent István Király Plébániatemplom
plébániája és zarándokháza befejező
munkálatainak költségeire több mint

394 millió forint összegű költségvetési
támogatást biztosít a kormány. 

A részletekről kérdeztük Király At-
tila katolikus plébánost, aki mi-
előtt elkezdtünk beszélgetni,
megmutatta, hol tart most az
építkezés. Az emeleti részen
már folynak az átalakítások, kí-
sérleti jelleggel egy bemutató-

szobát is létrehoztak, hogy lássák az emberek, milyen
szálláshelyiségeket alakítanak ki. Az emeletről jól rá lehet látni a
nagyteremre is, ahol még hiányzik a parketta. Attila atya az enge-
délyezett építési tervdokumentációból sorolta, mi minden lesz majd
a zarándokházban. 
– A várhatóan 2019 őszére befejeződő épületnek 3 funkciója lesz:
az egyik maga a plébánia, ami magánban foglalja a plébánosi la-
kást, irodát, hittantermet, könyvtárat, mellékhelyiségeket, azaz ami
a plébánia napi működéséhez szükséges. 

A másik rész a közösségi ház, ahol lehetőség van közösségi
programok szervezésére, ez magába foglal egy nagytermet, illetve
annak kiszolgáló létesítményeit, egy viszonylag nagyobb konyhát.
A harmadik funkció pedig a zarándokház funkció lesz, ahol lehető-
ségünk nyílik 40-50 embernek szállást adni 2-3 ágyas, fürdőszobás
szobákban.

Az épületben társalgó, szálláshely, ebédlő, közösségi terem, hit-
tanterem, raktárak, garázsok lesznek. Amikorra elkészül, megköze-
lítően 1200 négyzetméter lesz majd. Ebből csak a nagytermünk
alapterülete 160 négyzetméter, maga az épületegyüttes három-
szintes lesz. Ahol most működik a plébánia, azok a helyiségek is át-
alakulnak, mivel vendégszobákat alakítunk ki. Ez utóbbiból
tizenhatot építenek. 
– Mióta folyik a beruházás, az építkezés?  
– A Budapest-Esztergomi Érsekség intézi a beruházással kapcso-
latos gazdasági ügyeket. Rajtuk keresztül fogjuk ezt a pénzt meg-
kapni. Az érsekség szakembere felügyeli az állami támogatásokat,
közbeszerzéseket. 2006 környékén kezdtük el az építkezéseket.
Eddig a plébánia alapvető funkcióit tudtuk működtetni (iroda, kö-
zösségi terem, hitoktató terem). Az épületegyüttes teljes befejezé-
sére már nyolc éve folyamatosan nyújtjuk be a pályázatainkat. Eddig
3-4-5 millió forintot sikerült évente kapnunk, ebből próbáltunk ap-
ránként fejlődni az elmúlt években. 
– Mennyivel növeli a Szent István Király Plébániatemplom je-
lentőségét a zarándokház? Összekapcsolható-e ez a fejlesztés
a turizmussal?
– Igen jelentősen. Lehetőségünk lesz lelkigyakorlatok szervezésére,
ami azt jelenti, hogy országosan is meg tudunk hirdetni akár bent-
lakásos, több napos lelkigyakorlatokat, fogadni tudunk zarándoko-
kat az egyházi rendezvényeinken. 

A zarándoklatot vallási turizmusnak is szokták nevezni, aminek
egyre nagyobb divatja van. Magyarországon autóbusszal keresik
fel a hívők a szent helyeket, és állomásnak a mi plébániánk is meg-
felelő lesz. A lényeg: mind spirituális, mind vallási és kulturális te-
kintetben is gazdagodik majd Soroksár az új beruházással.

Egyházi turisztikai központ jön létre Újtelepen

E G Y H Á Z I  H Í R E K

A cikket írta Ilonka Mária. Fotók: Szerző és a plébánia archívuma
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Egy esztendeje, hogy elfoglalta szolgálati helyét Barta Károly
református lelkész, aki tavalyi ars poeticájában a közösségé-
pítést emelte ki. Az azóta eltelt időről beszélgettünk vele.

– Több mint egy év telt el a hivatalba lépése óta. Mi az, amire
a legnagyobb sikerként tekint vissza?
– A legnagyobb sikernek azt tartom, hogy a gyülekezet-
ben megmaradt az egység, a békesség, a nyugalom és a
szeretet. Az elmúlt év arról szólt, hogy a lehetőségeinkhez
mérten próbáltunk minél több sikeres alkalmat teremteni.
Eredményes volt az áldozócsütörtök, a nyári táborunk Bala-
tongyörökön, ahol gyerekek és felnőttek együtt voltak jelen.
Idén is megismételnénk ezt. A templom udvara is megszé-
pült. Nagy öröm az is, hogy a vasárnaponkénti gyermek-
eknek szóló istentiszteletek is elindultak. Az iskolai
hitoktatás is eredményesen működik.
– Tavaly beszéltünk arról, hogy mintegy 400 fő a gyü-
lekezet létszáma. Sikerült növelni a létszámot? Sike-
rült a presbitérium tagjaival felkeresni valamennyi
református hívőt?
– A presbitérium is megújult. A választás
során részben a régi, részben új tagok ke-
rültek be a szervezetbe. A tapasztaltabbak
és a fiatalabbak együtt vannak. A visszajel-
zésekből azt tapasztalom, hogy pozitív kép
alakult ki a közösségünkről. Istené a dicső-
ség és köszönöm minden segítőmnek, aki
ebben közreműködött. Jelenleg 350 körüli
az a biztos létszám, akiket nyilvántartunk.
Közel 50 fő mindig jelen van az egyes is-
tentiszteleteken.
– Sikerült-e a kulturális programokkal bevonzani mind a civi-
leket, mind a hívő embereket?
– Azt, amire szántuk ezeket a programokat, elértük, hiszen feltűn-

tek új arcok is, akik megmaradtak a gyülekezetben. A gyülekeze-
tünk befogadó, szívesen látunk mindenkit ezután is.
– Említette, hogy a templomudvart is sikerült felújítaniuk.
– Az önkormányzattól kértünk segítséget és pályáztunk. Az egyik
részt füvesítettük és öntözőrendszerrel láttuk el.
– Tavaly érdekes programokat kínált a reformáció 500. évére
való megemlékezés. Emellett a település létrejöttének 300.
évére emlékeztek. Az idén várható-e hasonló nagyszabású
programsorozat és annak mi lenne az apropója?

– Igen, a tervezés még most zajlik, a missziói munkatervünket
január végéig kell elkészítenünk. A templomunkat 1948-ban, min-
tegy 70 évvel ezelőtt kezdték el építeni. Az idei esztendő ezért a
gyülekezetépítés éve lesz különböző programokkal, az utóbbiak
részleteit még nem tudom elmondani, a tervezés fázisában van-
nak. Január 22-től 26-ig ökumenikus imahetet szerveztünk, amely-
nek keretében az istentiszteleteket minden este 18 órakor tartottuk
a református templomban és minden este más-más felekezet mu-
tatkozott be. A vezérmottó a Bibliából, az Ószövetségből, Mózes
2. könyvéből a 15. rész első 21 verse, amely az Egyiptomból való
szabadulás, kivonulás történetét mondja el. A különféle megkö-

tözöttségek, akár fizikai vagy lelki megkötözöttségek-
ből való szabadulásnak a gondolata, ami végigkísérte
ezt az imahetet. Ennek apropóját a karibi térségben
működő egyházak helyzete adja. Az imahét vezérfo-
nala a szabadság, a szabadulás, Isten szabadító ha-
talma. E köré csoportosultak az egyes napok üzenetei.
Az istentiszteleteket bibliatanulmányozó alkalmaknak
szántuk, ezt a hetet egy közös katolikus-református ren-

dezésű farsangi bál zárja a Táncsics Mihály Műve-
lődési Házban. Utána készülődünk a húsvétra a
gyerekekkel. Az istentiszteleteinket vasárnaponként

9 óra 30 perctől, a Tappancs nevű gyermekfoglalkozásokat pén-
tekenként 16 óra 15 perctől tartjuk.

Idén ismét ünnepelnek az ófalui reformátusok

E G Y H Á Z I  H Í R E K

A cikket írta Ilonka Mária. Fotók: az egyház archívuma
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Soroksár evangélikus vallású polgárai a re-
formáció 500. évfordulójának évében nagy
ajándékot kaptak az államtól. Megnyílt a le-
hetősége annak, hogy templomot építsenek.

Első lépésként megvásárolták a Hősök tere 42.
szám alatti polgári házat, amelynek átalakítá-
sával és egy templomhajó hozzáépítésével el-
készülhet a kerület első evangélikus temploma.
A tavalyi Luther-emlékév miatt már nevet is
adtak az épületnek: Evangélikus Lutherház So-
roksár.
– A török időben az alföldi és dunántúli lutherá-
nusok szinte teljesen kihaltak, míg a reformáció
későbbi követőjének református gyülekezetei
Erdélyben túlélték a török inváziót. Ezzel egy
időben a Dunántúl nyugati részén a katolikus
Habsburg hatalom irtotta ki a lutheránus híve-
ket. Nem kímélte a magyar evangélikusságot a
20. század sem, kitelepítették az egyházat nagy
létszámban alkotó két nagy nemzetiséget. A
szlovák evangélikusokat Csehszlovákiába szál-
lították, míg a német nemzetiségű evangéliku-
sokat kényszertelepítéssel tüntették el az
országból. Természetesen ez utóbbi kitelepítésnek voltak katolikus ál-
dozatai is szép számmal. Ennek tudható be, hogy a világon többség-
ben lévő evangélikusság Magyarországon erős kisebbségbe került.
Számunkra nem véletlen, hogy azon a Hősök terén épülhet első temp-
lomunk, amelynek közepén bizonyságot tesz Kligl Sándor szobrász-
művész alkotása a magyarországi német nemzetiségűek
hányattatásáról. Evangélikus viszonylatban a mi feladatunk, épülő
templomunk tiszte, hogy segítsen „visszatelepíteni” a kerületben lévő
evangélikusokat eredeti vallásukba, eredeti gyülekezetükbe. Tesszük
mindezt azzal az akarattal, hogy katolikus és református testvéreink is
„visszatelepedjenek” saját közösségükbe – foglalta össze Győri János
Sámuel evangélikus lelkész. Hozzátette: jelenleg az építési engedé-
lyeztetés van folyamatban. – Reméljük, hogy nyárra a kedves olvasó-
kat, lakosokat meghívhatjuk a templomszentelési ünnepségre. Azt már
tudjuk, hogy ezen az alkalmon három keresztelő is várható – mondta
befejezésül az evangélikus lelkész. 

Az evangélikusok készülnek a templomszentelésre

A Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet alkalmait a Luther Házban (So-
roksár, Hősök tere 42.) közreadják. Az evangélikusok előadásaikat az említett
címen tartják. Az előadások Luther önmagáról írt feljegyzéseiről szólnak 5 ré-
szes sorozatban, hétről hétre igei, istentiszteleti összefoglalóval, vetített képes,
élő beszámolóval. 

Januárban már két előadást tartottak Luther Márton életéről az újévi soro-
zat keretében. A következő alkalmakra január végén és februárban kerül majd
sor: január 28-án 16 órakor a 3., Luther Márton: A római út és a 95 tétel lesz
a téma; február 4-én 16 órakorúrvacsorai istentiszteletet tartanak, majd a so-
rozat 4. része Luther Márton Wormsban következik. Február 11-én 16 órakor
filmes szeretetvendégségre kerül sor, vendégelőadót is meghívtak: Mit jelent
az, hogy evangélikus vagyok? címmel. Február 18-án 16 órakor tartják az 5.
előadást Lutherről, amely a német vallásreformer utolsó éveiről szól, illetve a
magyar tulajdonban lévő végrendeletét mutatja be. 

Soroksáron évek óta nagy sikere van a különböző
egyházközösségek által rendezett farsangi rendez-
vényeknek. 

A Táncsics Mihály Művelődési Házban január 27-
én 19 órakor katolikus bált tartanak. Ehhez csatla-
koznak az ófalui reformátusok is, közösen ünneplik
a farsangot.

Az élénk közösségi élet jeleként február 2-án
este a Szent István Király Plébániatemplom közös-
ségi házában gyermekeknek szerveznek farsangi
mulatságot. Február 3-án családi farsangra kerül
sor, ami jelentős eseménynek számít a plébánia kö-
zösségi életében.

A február 10-én tartandó Szent István bál immár
hagyományosnak mondható. Ilyenkor jelen van a
családok apraja-nagyja, vendégeket is szoktak
hívni. Különböző produkciókkal, színdarabbal, tán-
cokkal készül a közösség. Ez mindig nagyon jól si-
kerül, hajnalig szokott tartani a mókázás és a tánc,
ebből az alkalomból mindig a Török Flóris Általános
Iskola ebédlőjét bérlik ki, hogy mindenki elférjen.

Egyházi farsangi hírek

Az oldal cikkeit írta Ilonka Mária. Fotók: Szerző és az egyház archívuma

E G Y H Á Z I  H Í R E K
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Az év első hónapjában ismét utánpótlás focitornákat rendez a Sorok-
sár SC a sportcsarnokban. A Soroksár Kupát 5 korosztályban, ösz-
szesen 40 csapat részvételével bonyolítják le. A meghívott csapatok
között van az FTC, a Gyirmót, a Dorog, az ESMTK, a Dunaharaszti
valamint számos dél-pesti utánpótlás-nevelő egyesület. Január 13-
án az U-9-es korosztályban rendezett kupán hazai siker született, a

Soroksár SC csapata veretlenül lett kupagyőztes. Az U-12-es és U-13-
as korosztály január 21-én, az U-10-es és U-11-es csapatok január
28-án mérkőznek meg a trófeákért.
További információk: 
www.soroksarsportcsarnok.hu és facebook/soroksarsportcsarnok ol-
dalakon. K.P:

Hazai győzelem a Soroksár Kupán

Január 15-én, hétfőn a Soroksár
SC együttese megkezdte a felké-
szülést a másodosztályú labda-
rúgó bajnokság tavaszi idényére.
Az őszi szezon tapasztalatairól, a
felkészülés menetéről a klub
ügyvezető igazgatóját, Dragóner
Attilát faggattuk.

– Ugyan hivatalosan április elsejé-
től tölti be a posztot, az előző baj-

nokság utolsó két hónapja talán arra
volt igazából jó, hogy megismerkedjen a

„szakma” rejtelmeivel. Tulajdonképpen az őszi idényben ug-
rott a „mélyvízbe”, hiszen ez volt az első szezon, amikor már
minden felelősség az Ön vállára nehezedett. Hogyan értékeli
a bajnokság első felvonását?
– Úgy gondolom, amit elterveztem, azt többé, kevésbé sikerült
megvalósítanunk – felelte kérdésünkre Dragóner Attila. – Ren-
dezett, anyagilag stabil lábakon álló klub vagyunk, az utánpót-
lásvonalban szemmel látható fejlődés tapasztalható. Bár
elismerem, jó lett volna gyorsabb ütemben fejlődni, pályafutásom
alatt megtanultam, nem ajánlatos egyetlen lépcsőfokot sem ki-
hagyni az eredményesség érdekében, mert visszaüthet.
– Nem ejtett szót az első csapatról. Az előző bajnokságban
végig harcban volt a feljutásért, most viszont csak a tizen-
harmadik helyen telelt...
– Tavaly egyértelműen erőn felül teljesített a gárda, így várható
volt, hogy lesz némi visszaesés. Különösen úgy, hogy gólkirá-
lyunk, Lovrencsics Balázs Ferencvároshoz való távozása azért

komoly érvágásnak bizonyult. Ráadásul a nyáron felvállaltuk a fi-
atalítást, s a keretátalakítás után Lipcsei Péternek egyértelműen
új csapatot kellett építenie. Megmondom őszintén, nem is helye-
zésben gondolkodtunk a szezon elején, a célunk az volt, hogy az
új gárda játékában legyen benne a siker, a győzelem lehetősége.
Szerintem van potenciál az együttesben, aki látta a meccseinket
megerősítheti, 5-6 pontot bent hagytunk az ősszel. Ha egy kis
szerencsénk van, simán lehetnénk az ötödik, hatodik helyen. Tart-
sanak elfogultnak, de nem megbántva ellenfeleinket, például a
Vác vagy a Cegléd semmivel nem jobb csapat, mint a Soroksár.

A hathetes felkészülés menetéről annyit árult el az ügyvezető
igazgató, hogy télen nem megy edzőtáborba a csapat, végig So-
roksáron, illetve a Ferencváros népligeti bázisán lesznek az ed-
zések. Hat meccsen lép pályára a gárda a bajnoki rajtig, az
ellenfelek között három NB I-es, valamint egy-egy NB II-es, NB
III-as és szlovák együttes található.

G.J.

Akár az ötödik, hatodik helyről is várhatná a tavaszt a Soroksár SC
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A Soroksári Sportcsarnok felvételt hirdet 
takarítónő munkakörbe, kiemelt bérezéssel. 

Érdeklődés fényképes önéletrajzzal 
az alábbi email címen:

csarnok@soroksarsportcsarnok.hu

Álláshirdetés
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Elhagytuk a 2017. évet, kezdődik egy új év. Értékeljük a Sorok-
sári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület elmúlt évi munkáját. 

A 22 éve alakult civil szervezet kiváló közösséget alkot, öt szakosz-
tályban közel 200 taggal értékes sport és nevelési eredményeket ér el
évről évre. Az egyesület elnöke, Szűcs Endre értékeli kérésünkre a
2017. évet. 
– Köszönettel szeretném kezdeni. Köszönjük támogatóinknak, akik
mellettünk állnak: Soroksár Önkormányzatának, a Buci Pékségnek, a
RAGE Cross Kft.-nek, a Hotel Berlin szálloda igazgatóinak, a Mikszáth
Kálmán Általános Iskola igazgatóasszonyának és tantestületének. Kö-
szönjük kerületünk iskoláinak figyelmét munkánk iránt. A szülők, akti-
visták és a sportolóim összefogtak az elmúlt évben is, és tudtuk
folytatni a közösségünk építését, tehetségeink gondozását, nevelését.
Sumo, erőemelő és darts szakosztályaink  tagjainak sikerült a szűkös
anyagi helyzet ellenére versenyeken részt venni, színesítve a szak-
mai munkánkat. Szabadidős programokat is szerveztünk. A súlyemelő
szakosztály a hazai 38 egyesületből a tizenhatodik helyen végzett a
szakosztályi pontversenyben. Az országos bajnokságok eredmé-
nyességében a 11. helyezést értük el. Összesen 21 versenyen vet-
tünk részt, melyből 11 nemzetközi, 5 pedig országos bajnokság volt.
A súlyemelő szakosztályban 58 fő versenyzett és további 27 fő előké-
szítő csoportban ismerkedett a sporttal. Ők több mint 150 érmet sze-
reztek, aminek szinte fele aranyérem. Országos bajnokságokon 14
sportolóm indulhatott, a megszerzett 8 éremből 4 bajnoki cím. Sikere-
sen működtetjük a „Tehetségkutató” versenysorozatot. Itt közel félszáz
soroksári fiatal próbálta ki, mire képes. Hét országban jártunk, edző-
táboroztunk, és az év minden napján tettünk lépéseket a sikeres jövő,
az egészség megőrzése érdekében. Közösséget építünk és értéket
teremtünk. Egyesületünknek nincs fizetett alkalmazottja, mindenki tár-
sadalmi munkában látja el feladatát. Erőt ad a munkánkhoz a gyere-
kek sikere, a szülők elismerése, akik segítik munkánkat. Köszönet érte!
– zárta értékelését Szűcs Endre.

Kókai Zsolt

Évadzáró súlyemelő verseny
A Budapesti Súlyemelő Szövetség és a RAGE Sportközpont, decem-
ber 9-én rendezte meg hagyományos évzáró tehetségkutató verse-
nyét, a Mikulás Kupát. A jó hangulatot a teltházas rendezvényen több
program is biztosította. A versenyt és számos más szabadidős ese-

ményt, Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tá-
mogatta. A díjakat Kercsmarics Balázs, a RAGE Cross Kft. tulajdonosa
adta át, aki elkötelezett híve és támogatója az utánpótlás sportnak. A
közel száz súlyemelő és edzőik, kísérőik az érmeken, okleveleken túl
sport és közösségi élményekkel gazdagodtak. Igazi ünnepe volt ez a
nap a sportolásra, közösségre vágyó budapesti lakosoknak. A követ-
kező megméretés február 3-án a RAGE-ben, majd február 24-én a
Testvériség tornacsarnokában lesz, ahol már a Budapest Bajnoka cí-
mért emelik a súlyokat kicsik és nagyok.

A soroksári súlyemelők eredményei: 
Kölyök II korcsoport (8-10 évesek): Fiúk: 36 kg-os súlycsoport: I.
hely: Földvári Péter, 47 kg összetett eredmény. 40 kg-os s.cs.: I. hely:
Takács Gábor Marcell, 36 kg ö.e. 50 kg-os s.cs.: I. hely: Somfalvai Ba-
lázs, 54 kg ö.e. 
Kölyök I korcsoport (11-12 évesek): Leány: 53 kg-os súlycsoport: I.
hely: László Lili Elvira, 56 kg összetett eredmény. Fiúk: 30 kg-os súly-
csoport: I. hely: Molnár Botond, 46 kg ö. e. 77 kg-os s.cs.: I. hely: Be-
leznai Gábor, 138 kg ö.e. 
Serdülő korcsoport (13-15 évesek): Fiúk: 62 kg-os súlycsoport: I.
hely: Báder Gábor, 118 kg összetett eredmény. 69 kg-os s.cs.: I. hely:
Molnár Csongor, 141 kg ö.e. 77 kg-os s.cs.: I. hely: Deák Ferenc, 62
kg ö.e. 85 kg-os s.cs.: I. hely: Harasztovics Gergő, 203 kg ö.e. +85 kg-
os s.cs.: II. hely: Bandula Marcell, 76 kg ö.e.
Ifjúsági korcsoport (16-17 évesek): Női: 48 kg-os súlycsoport: I. hely:
Csipkés Erika, 122 kg összetett eredmény. 69 kg-os s.cs.: I. hely: Per-
jési Eszter 106 kg-os ö.e. Fiúk: 77 kg-os súlycsoport: I. hely: Muzellák
Máté, 137 kg ö.e. +94 kg-os s.cs.: I. hely: Varga Richárd, 220 kg ö.e. 
Felnőtt korcsoport (21 évtől): Nők: 69 kg-os súlycsoport: I. hely: Dr.
Bene Viktória, 134 kg összetett eredmény. 75 kg-os s.cs.: I. hely: Mol-
nárné Szűcs Petra, 128 kg ö.e. 90 kg-os s.cs.: II. hely: Czimre Dorina,
92 kg ö.e. Férfiak: 69 kg-os súlycsoport: II. hely: Nagy Bence, 109 kg
összetett eredmény. 77 kg-os s.cs.: I. hely: Végh Sándor, 227 kg ö.e.
85 kg-os s.cs.: I. hely: Szentes Péter, 192 kg ö.e. 94 kg-os s.cs.: III.
hely: Gacsádi Ferenc, 195 kg ö.e. IV. hely: Nizsalóczki Erik, 156 kg
ö.e. V. hely: Szentes Balázs, 155 kg ö.e. VI. hely: Gyuris Balázs, 128
kg ö.e. 105-kg-os s.cs.: II. hely: Kállai József, 98 kg ö.e. +105 kg-os
s.cs.: II. hely: Horváth László, 200 kg ö.e. III. hely: Kovács Tibor, 155
kg ö.e. IV. hely: Gáspár Balázs, 135 kg ö.e. 

Csordás Mihály

Mérlegen a súlyemelők

HÍRLA
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NACHRICHTEN  DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Liebe Leser und Leserinnen!
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung 

von Schorokschar 
wünscht Ihnen ein glückliches, 

gesundes Neues Jahr!

„Ein neues Jahr rückt uns entgegen;
es bringe Dir viel Glück und Segen,

erfülle Dir die Wünsche all'
ob noch so groß sei ihre Zahl.”

Nachrichten/Hírek
Gedenkmesse – Zum Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit „Má-
lenkíj Robot” wird in der schorokscharer Kirche am 4. Februar (18:00)
eine Gedenkmesse veranstaltet.
Emlékmise – Településünk hagyománya, hogy adózunk a soroksári
polgári lakosság tömeges Szovjetunióba, jóvátételi munkára hurcol-
tak emléke előtt. A soroksári Nagyboldogasszony-templomban 2018.
február 4-én 18:00 órakor emlékmise kerül bemutatásra a „Málenkíj
Robot”-ra elhurcolt soroksári honfitársakért. 

Schwabenball – Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung ve-
ranstaltet am 10. Februar 2018 in dem Táncsics Kulturhaus den tradi-
tionellen Schwabenball.  Musik: Schütz Kapelle von Nadasch
Svábbál - A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezé-
sében 2018. február 10-én a Táncsics Mihály Művelődési Házban meg-
rendezésre kerül a hagyományos Svábbál. A bál alatti talpalávaló
muzsikáról a mecseknádasdi Schütz Zenekar gondoskodik. 

Faschingsbegrabung - Am 13. Februar 2018. wird wieder die traditi-
onelle Faschingsbegrabung veranstaltet. Ort: Táncsics Kulturhaus, Ze-
itpunkt: 16:00
Alle Interessenten werden herzlich erwartet!
2018. február 13-án ismét megrendezzük a hagyományos Farsang-
temetés-t. Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház, Időpont: 16:00
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Schwäbisches Schweineschlachten – Am 17. Februar findet wieder
ein traditionelles schwäbisches Schweineschlachten in dem Scho-
rokscharer Heimatshaus in der Szikes Straße statt. Alle Interessenten
sind herzlichst erwartet!
Sváb disznóvágás – 2018. február 17-én  ismét megrendezésre kerül
a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében a népszerű sváb
disznóvágás. Az érdeklődőket és a segítő szorgos kezeket szeretettel
várják a Tájházban.

Faschigszeit ist da
Fasching, Fastnacht oder Karneval sind die Namen für das fröhlich
bunte Fest, das jedes Jahr im Frühjahr sieben Wochen vor Ostern
mehrere Tage lang gefeiert wird. 

Seit jeher begrenzt der Zeitraum zwischen Dreikönige und A-
scher-Mittwoch die närrische Zeit, die heute, je nach Region, unter
den Bezeichnungen Karneval, Fasching oder Fastnacht bekannt ist.
Im engeren Rahmen sind es allerdings nur sechs Tage, welche tra-
ditionell mit "Fastnacht" betitelt werden. Sie beginnen am Donners-
tag vor dem Fastnachtssonntag, allgemein auch als Wei ber-
fastnacht bekannt und enden mit dem Fastnachtsdienstag.

Die Faschingszeit steht im Zusammenhang mit dem Beginn der
Fastenzeit vor dem Osterfest. „Carne vale“ist lateinisch und heißt
übersetzt „Fleisch lebe wohl“. Während des Fastens dürfen die ka-
tholischen Christen kein Fleisch essen und keinen Alkohol trinken.
Durch den Verzicht sollen sie sich wieder stärker Gott zuwenden.
Da liegt es nahe, dass die Menschen vor der Fastenzeit noch ein-
mal das Essen und Trinken richtig genießen wollen.

Programme 
der Deutschen Nationalitäten 

Selbstverwaltung für das Jahr 2018
Januar: Rezitationswettbewerb (8., 22. Jan. Táncsics Kulturhaus)              
Februar : Schwabenball (10. Februar)

Faschingsbegrabung (13. Februar)
Schwäbisches Schweineschlachten (17. Februar)

März: Kranzniederlegung am Nationalfeiertag (15. März)
April: TrachtTag 
Mai: Maifest auf der Müller- Insel (1. Mai)

Gedenktag der Vertreibung, Kranzniederlegung (6. Mai)
Juni: Umzug der Holbig Jugendlichen- Handwerkerfest (3. Juni)
August: Schorokscharer Kirchweih (11.,12.August)
September: Weinlesefest- Leseumzug (22.September)
Oktober: Kranzniederlegung am Nationalfeiertag (23.Oktober)
November: Kranzniederlegung (4. November)

Martinstag- Laternenzug (11. November)
Dezember: Weihnachtsfest 

A Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2018-ra tervezett

programjai
Január: Német nyelvű vers - és prózamondó verseny

az általános iskolások számára 
a Táncsics Mihály Művelődési Házban (jan. 18., 22.)

Február: Svábbál (febr. 10.) 
Farsangtemetés  (febr. 13.)
Sváb disznóvágás (február 17.)

Március: Nemzeti ünnep - Koszorúzás (márc. 15.)
Április: Népviselet napja
Május: Majális (máj. 1.) a Molnár-szigeten,     

Kitelepítési megemlékezés, koszorúzás (máj. 6.)
Június: Holbig Ifjak felvonulása-„Iparosünnep” (jún. 3.)
Augusztus: Búcsú (aug. 11., 12.)
Szeptember: Szüreti felvonulás, szüreti bál (szept. 22.)
Október: Nemzeti ünnep- Koszorúzás (okt. 23.)
November: Koszorúzás (nov. 4.)

Márton-nap - lámpás felvonulás (nov. 11.)
December: Nemzetiségi Karácsony

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

HÍRLA
P
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19-20. SZÁZADI MA-
GYAR ÉS KÜLFÖLDI
MŰVÉSZEK FESTMÉ-
NYEIT KERESSÜK
meg vételre készpénzért
gyűjtők, befektetők ré-
szére.
Nemes Galéria 1024.
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 Mobil: 06-
30-949-29-00
Email: nemes.gyula@ne-
mesgaleria.hu
R E K L Á M T Á B L Á K ,
CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁB-
LÁK, VILÁGÍTÓ KIVI-
TELBEN IS.
Felíratok, ábrák, dekorá-

ció kirakatra, autóra, in-
gyenes látványtervvel!
Lézergravírozás,bé-
lyegző készítése.Emb-
léma logó terve zés.
T.:06-209-209-981.
www.ringtex.net.hu/rek-
lam.
SOROKSÁRI VASBOLT-
BA NYUGDÍJAS ELA-
DÓ KOLLÉGÁT KERE-
SÜNK.
Eladói tapasztalat nem
követelmény, segítünk a
betanulásban.
Jelentkezés: +36 30 266
3684 

APRÓHIRDETÉS

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok, kíván-

ságra házhoz megyek. 
Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, 

ajtó-ablak csere falbontás nélkül. 
Erkély beépítése stb.

Regdon Csaba:  06/209/579-533,  284-
9213

„Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptör-
vényben rám ruházott felelősséggel – külön köszöntve az
először szavazó fiatalok százezreit, és tisztelegve az első
szabad választások emléke előtt –, a 2018-as általános or-
szággyűlési választásokat április 8-ára írom ki.” – írta köz-
leményében Áder János.

A választás kitűzésével hivatalosan még nem kezdődött meg a
kampány, mert az a választást megelőző 50. napon, azaz feb-
ruár 17-én indul.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a vá-
lasztópolgárok két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksol-
hatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben
(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönt-
hetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják.
Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.

Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nemzeti-
ségi választóként vehessenek részt a választáson, nem párt-
listára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak. A
nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az
Országgyűlésbe.

Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt in-
dulhat jelöltként, akit a választókerületben legalább ötszáz vá-
lasztópolgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek március 5-
ig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú aján-
lást.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc
megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerü-
letben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkor-
mányzat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben
nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok leg-
alább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos lis-
tákat március 6-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási
Bizottságnál.

A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok
Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor sza-
vazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 31-ig jelentkeztek a
külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Ma-
gyarország egy másik településén élni kíván a választójogával,
április 6-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási
irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott te-
lepülésen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöl-
tekre szavazhatnak.

Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt
közöl majd az Nemzeti Választási Iroda, de a választás jogi
eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó
urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok meg-
számlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek
eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos
eredményét pedig április 27-én. Az új Országgyűlésnek legké-
sőbb május 8-ig kell megalakulnia.

Április 8-án lesznek az országgyűlési választások
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A  Molnár-sziget 
Sporthorgász Egyesület

értesíti tagjait, 

hogy az éves rendes közgyűlést  
2018. március 9-én 18 órai kezdet-

tel tartja
a Közösségi Házban.

Vezetőség.

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/1 150x302 121,620.-

1/2 215x149 67,210.-

1/4 fekvő 215x73 37,020.-

1/4 álló 106x149 37,020.-

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/8 fekvő 106x73 18,350.-

1/16 fekvő 106x35 8750.-

1/16 álló 51x73 8750.-

1/32 51x35 3630.-

SOROKSÁRI
HÍRLAP

médiaajánlat

Lakossági 1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói 2130.- + 60 szavanként

Egyszerre történő befizetésénél 3 alkalom esetén a harmadikból

20% kedvezmény

4-5 alkalom esetén az utolsóból 50% kedvezmény

7 alkalom esetén a hetedik díjtalan

Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól 10% törzsvásárlói kedvezmény

Tisztelt Hirdető!

Keretes hirdetések ese-
tén csak elkészített
CMYK színterű PDF for-
mátumú hirdetéseket áll
módunkban elfogadni. Az
ezekben szereplő képek
minősége minimum 300
DPI felbontású kell, hogy
legyen és CMYK színterű.
A fekete szövegek 100%
feketék legyenek, a szí-
nes szövegek és az al-
nyomatok maximum 2
színből álljanak.

KERETES HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK

KEDVEZMÉNYEK

Kedves Olvasók!

Észrevételük, 
témajavaslatuk, 

ötletük van 
a Soroksári Hírlappal 

kapcsolatban? 
Esetleg 

nem kapják meg 
az újságot?

Kérjük, írjanak nekünk!

Február
Lapzárta: 2018. február

12. (hétfő) 12:00
Megjelenés: 2018. feb-

ruár 23. 
(péntek)




