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TESTÜLETI ÜLÉS
Tanulmányi ösztöndíj megalapításáról, pályázaton való indulásról, a 135-ös busz útvonalának meghosszabbításáról, az óvodai beiratkozás időpontjáról döntött többek között Soroksár képviselő-testülete az április 11-i ülésén.

Polgármesteri tájékoztató
Elkészült a Sebész utca új aszfaltburkolata. Március 31-én megvolt
a műszaki átadás-átvétel, azóta
nagy megelégedéssel használja a
lakosság a felújított utcát. A Budapest Közút arról tájékoztatta a
hivatalt, hogy a Tartsay utcában
a veszélyes burkolati hibák kijavítására megtették a szükséges
intézkedéseket. A Hősök terén a
közlekedési társaság hibajavítást végzett, így megszűntek a
komoly forgalmi galibát okozó
közlekedési lámpahibák a forgalmas kereszteződésben –
mondta el Geiger Ferenc.
135-ös busz
Május 2-tól meghosszabbított
útvonalon jár a 135-ös busz. Bár
ekkor még nem nyílik meg a soroksári IKEA-áruház, az ott dolgozó 300 ember közlekedésének megkönnyítése érdekében a busz már az áruházig közlekedik. A járat továbbra is
ingyenes marad, és a plusz egy
megállótól eltekintve a megszokott útvonalon közlekedik. A
BKK további egy busz beállítását ígéri, a járat menetrendje a
BKK honlapján lesz elérhető.
Kerékpáros fejlesztés
Határozat született arról, hogy a
Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések projekt keretében a műszaki dokumentáció készítésére a
közbeszerzési eljárást a három
érintett kerület – XVIII., XXI. és
XXIII. – közösen írja ki. A műszaki
ellenőrzés tekintetében azonban a
kerületi szakaszra vonatkozóan a
soroksári önkormányzat írja ki és
folytatja le a közbeszerzést.

ségi önkormányzatok 2016. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolók. A grémium elfogadta mind a
Soroksári Bolgár Nemzeti Önkormányzat, mind a Soroksári Német
Nemzeti Önkormányzat, mind a
Soroksári Roma Nemzeti Önkormányzat beszámolóját.
Tanulmányi ösztöndíj
A Soroksári Ifjúsági Koncepcióban, illetve az ahhoz kapcsolódó
cselekvési tervben meghatározottak szerint tanulmányi ösztöndíjat
alapított a képviselő-testület. Az
ösztöndíj alapításának célja a
Soroksáron élő tehetséges fiatalok segítése tanulmányaik folytatásában, bízva abban, hogy a
támogatott diákok tanulmányaik
befejezése után kerületünkben
kamatoztatják tudásukat. Az ösztöndíjat évente egy középiskolás
és egy egyetemen vagy főiskolán, nappali tagozaton tanuló soroksári diák kaphatja. Feltétel,
hogy legalább két éve bejelentett
állandó lakóhellyel rendelkezzen
a kerületben és életvitelszerűen
itt is éljen. Az ösztöndíj mértéke
a felsőoktatásban tanulók részére 50 000 Ft/hó, a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók részére 25 000 Ft/hó. Az ösztöndíjat havonta kapják majd
meg a diákok.
Tulajdonba vétel
Nem támogatta a testület azt az
önálló képviselői indítványt,
amely arra tett javaslatot, hogy
kerüljön önkormányzati tulajdonba egy, a Dunapataj utca
végén található, jelenleg MÁV-tulajdonban lévő ingatlan.
Pályázat

A Sósmocsár utcai háziorvosi
rendelő helyiségeinek felújításához, homlokzati nyílászáró-cseA testület elé kerültek a nemzeti- réjéhez és az Újtelep utcai
Nemzetiségi önkormányzatok

fogorvosi rendelő homlokzati
nyílászáró-cseréjéhez szeretne
támogatást szerezni az önkormányzat, ezért pályázatot nyújt
be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra.
Amennyiben nem sikerül a támogatást elnyerni, az önkormányzat önerőből valósítja meg
a felújítást.
Óvodai beiratkozás
Döntés született az óvodák felvételi-körzetének meghatározásáról, illetve az óvodai beiratkozás időpontjáról. Ennek értelmében a soroksári óvodákban a beíratás május 15-től
május 17-ig tart. (Az óvodai beiratkozásról szóló részletes hirdetmény a 4. oldalon olvasható.)
Beszámolók
Elfogadta a grémium a Galéria
’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Jónás Ágnes

Fogadóórákra bejelentkezés
Geiger Ferenc polgármester
287-3154, 289-2100/108 mellék
Polgármesteri Hivatal, I. em. 3.,
előzetes bejelentkezés alapján
vagy személyesen a
titkárnőnél (Bogár Jenőné) lehet
bejelentkezni.
Weinmann Antal alpolgármester
287-3153
Polgármesteri Hivatal I. em. 5-6. szoba
minden hónap második hétfője
14.00 és 16.00 óra között.
Orbán Gyöngyi alpolgármester
289-2150
Polgármesteri Hivatal II. em. 4. szoba
személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.
Képviselők:
Dr. Bajuszné
Veigli Katalin
Egresi Antal
Fuchs Gyula
Kiss Jenő
Dr. Kolosi István
Mikó Imre
Mizák Zoltán
Preklerné
Marton Ilona
Sinkovics Krisztián
Tüskés Józsefné

06-30-630-6306
06-20-973-0235
06-70-244-2829
06-20-466-8587
06-30-933-5095
06-30-274-2249
06-20-916-4099
06-20-567-1188
06-30-937-9244
06-20-466-8450

A képviselők telefonos egyeztetést
követően állnak a lakók
rendelkezésére.
Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő
06-30-977-5878 képviselői iroda
(Grassalkovich út 144.)

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a központi informatikai rendszerek
ütemezett karbantartása miatt a kormányablakban
2017. április 27-én, csütörtökön
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
Helyettesítő kormányablakok:
XX. kerület – 1201 Budapest, Vörösmarty utca 3.
XXI. kerület – 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. I.
emelet (Csepel Pláza)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcímváltozási ügyek és a kész okmányok kiadása
kivételével ügyeik intézését a főváros bármely
kormányablakában kezdeményezhetik.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük!
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Nemcsak hasznos, de biztonságos is – rekortán futópálya épül Soroksáron
Átmozgatja az egész testet, megelőzi a csontritkulás kialakulását
és hozzájárul a helyes testtartás kialakításához. Ez a futás élettani hatása, amit a tervek szerint egy ízületkímélő, ütéscsillapító,
úgynevezett rekortán pályán végezhetnek a sportolók a Molnárszigeten. Soroksár újabb 100 millió forint támogatást nyert a
TÉR_KÖZ pályázaton.

mítások után egyéb beruházásra is sor kerülhet a támogatásból – tette
hozzá az alpolgármester. Soroksár képviselő-testülete várhatóan a
nyári hónapokban dönt a pályázati forrás felhasználásáról, így a 400
méteresre tervezett futópálya kialakításának további részleteiről is.
Z.

Fotó: Internet

Kinek a Némó, kinek pedig a hip-hop. A fantázianevek játékokat takarnak, amiket néhány hónapja telepítettek a Molnár-szigetre. Mára már
minden gyerek kiválasztotta a kedvencét a játszótéren és főleg hétvégén, napsütéses időben telis-tele van a Tündérkert gyerekekkel, kamaszokkal, szülőkkel. Az elképzelések szerint pedig a futók is ugyanígy
„otthonra” találhatnak a Molnár-szigeten épülő pályán.
– A korábbi, nyertes TÉR_KÖZ pályázat keretében újjászületett Tündérkert jó referencia, és nagyon bíztam benne, hogy a soroksári lakosok örömére tovább szépülhet a közpark – mondta Orbán Gyöngyi, a
kerület fejlesztésekért felelős alpolgármestere. Soroksár 100 millió forint támogatást nyert a Fővárosi Önkormányzat pályázatán, amit kifejezetten a közösségi terek fejlesztésére írt ki a hivatal. – Hosszú a
kívánságlista arról, hogy mi mindennel lehetne fejleszteni a Tündérkertet. A futópályán kívül biztos vagyok benne, hogy a szükséges szá-

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet az
önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és
a helyi közigazgatási területen működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek programjaira és támogatott
tevékenység folytatásához szükséges költség biztosítására.
1. A pályázat célja:
A támogatással az önkormányzat elismerését és megbecsülését nyilvánítja ki azon civil szervezetek felé, akik a helyi közéletben aktívan
részt vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységüket, valamint célja az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és
a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése.
2. Pályázatot nyújthatnak be:
a) társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett,
és a létesítő okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, kivéve az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezet, valamint a sportegyesület,
b) alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amely szervezetek, alapítványok előző évi beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet
esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték. (Új bejegyzett szervezet esetén nem kell benyújtani a beszámolót és közhasznúsági jelentést.)
3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek, tudnivalók:
- Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.
- A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szükséges
költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.
- Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható.
- A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 2. melléklete szerinti
SOROKSÁRI
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Pályázati Űrlapon kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban.
- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati
célhoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támogatás összegét.
4. Mellékletként csatolni kell:
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet –
a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint működik,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát,
amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani
kívánt célt tartalmazza,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi,
vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén a
közzététel iránti kérelmet,
f) a bírósági nyilvántartásba vételt és a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.
A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell
hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a
megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a
rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A d)–f) pontjaiban meghatározott nyilatkozatot, kérelmet és igazolást hiánypótlás keretében benyújtani nem lehet. Ezen dokumentumok csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
- A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.
A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése való
tekintettel – elutasításra kerülnek.
5. A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatokat pályázati űrlapon kell elkészíteni. A pályázatokat 2
példányban (1 eredeti és 1 másolati) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./3.)
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírás, a pályázati űrlap és adatlap átvehető: a polgármesteri titkárságon vagy letölthető a www.soroksar.hu/palyazatok/egyeb
palyazatok honlapról.
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ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL
SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTI AZ ÉDESANYÁKAT,
NAGYMAMÁKAT
Geiger Ferenc polgármester,
Orbán Gyöngyi alpolgármester, Weinmann Antal alpolgármester,
dr. Laza Margit jegyző,
valamint Soroksár képviselő-testülete
Hirdetmény a 2017. évi óvodai felvételről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján
történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai
nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt
a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amenynyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a
továbbiakban: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A Nkt. 47. § szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga,
hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön
attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési intézményben, óvodai csoportban, vagy a
többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító
okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni:
- enyhe értelmi fogyatékos
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- beszédfogyatékos
- pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő
- mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra
képes
- érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a
gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi
képességekkel rendelkező, jól beszélő.
Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.
Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda két
tagóvodájában:
-1238 Szitás u. 99. tagóvodában
-1238 Templom u. 10. tagóvodában
folyik német kétnyelvű óvodai nevelés.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákban a
beíratás 2017. május 15-től 2017. május 17-ig tart.
Az óvodai beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt
adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában közli a szülővel 2017. június 15-éig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell
benyújtani.
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.
Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2017. szeptember 1. (péntek)
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HIRDETMÉNYEK

A SOROKSÁR SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
Tisztelt Adózók!
A soroksári sportolók, egyesületek, intézmények támogatása a Soroksár Sportjáért Közalapítvány alapvető célja és feladata.
Az elmúlt évek eredményei reméljük, garanciát jelentenek az Ön/Önök számára a szervezet tevékenységét illetően, ezért
kérjük, felajánlásaikkal vagy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Közalapítványunkat.
Anyagi támogatásukat az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720018-20300766 számú bankszámlára átutalással,
vagy készpénz befizetéssel juttathatják el.
Adószámunk: 18229893-1-43
Legyen Ön is részese sikereinknek! Kérjük, támogassa Alapítványunkat!
Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma
SOROKSÁRI
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Közösségi Bűnmegelőzés és Segélyhívó Rendszer Soroksáron
Önkormányzatunk 2017 áprilisától beve- latfelvétel esetén az ügyeletes munkatárs a
zette a „HelpyNet” bűnmegelőzési és la- szolgálatot ellátó közterület-felügyelőket a
kosságvédelmi rendszert.
HelpyNet-rendszer számítógépes kezelőfelületén megjelenő GPS-jel alapján azonnal a
A „HelpyNet” egy okostelefonra letölthető in- helyszínre irányítja. A közterület-felügyelők a
gyenes lakosságvédelmi rendszer, amely helyszínen észleltek alapján intézkednek vagy
egy telefonos applikáción keresztül képes a továbbítják a jogkörrel rendelkező megfelelő
teljes lakosságot összekapcsolni a település társszervhez a helyszínen tapasztalt informásegítőcsapatával. Mindössze egyetlen gomb- ciókat.
nyomással lehetőség van arra, hogy segélySzeretné biztonságban tudni családtagjait?
kérést küldjünk, legyen szó egészségügyi Szeretne segíteni nekik bárhol és bármikor, ha
riasztásról, gyanús alakok bejelentéséről, vagy szükségük van rá? Nyugodtabb lenne, ha
akár S.O.S segítségkérésről. A háttérben mű- gyermeke egyetlen gombnyomásra lenne
ködő központi irányítási rendszer és védelmi öntől, és nem kellene izgulnia, hogy hazatértháló azonnali helyi segítségnyújtást tesz lehe- e az iskolából? Szívesen adna idősebb rokotővé bármilyen vészhelyzet esetén.
nainak egy biztos kapaszkodót, amivel minden
A HelpyNet-rendszer riasztási folyamata:
helyzetben segítséget kérhetnek? Fontos
A rendészeti osztály ügyeletére a HelpyNet- önnek lakókörnyezete biztonsága?
rendszeren érkezett vészhelyzeti riasztás után
Legyen ön is egy tudatos közösség tagja
az ügyeletes a riasztást leadó személyt a re- Soroksár biztonságáért! Töltse le az alkalmagisztrált telefonszámon visszahívja. Sikeres zást és állítsa be a kívánt személyek elérhetővisszahívás esetén az ügyeletes, a riasztást ségét. Az alkalmazás Android és IOS opeleadó személytől kapott információk alapján, a rációs rendszert használó okoskészülékekre
szolgálatban lévő közterület-felügyelőket a telepíthető.
helyszínre irányítja, ezzel párhuzamosan a se- HelpyNet honlap: http://helpynet.com/hu
gélykérést továbbítja a jogkörrel rendelkező Felhasználóknak szóló aloldal: http://helpymegfelelő társszervhez is (rendőrség, mentők, net.com/hu/vegfelhasznalok
katasztrófavédelem stb.). Sikertelen kapcso-

Soroksári körzeti megbízottak elérhetőségei
Néhány körzetben változás történt a
körzeti megbízottak személyében. Az
alábbiakban közzétesszük a körzeti
megbízottak nevét, körzetét, telefonszámát, e-mail címét. Szükség esetén forduljanak hozzájuk bizalommal!
Révész Norbert c. r. főtörzszászlós XXIII/1 KMB
Tel.: 06 70/490-32-23
ReveszN@budapest.police.hu
Köves út – Alsóhatár út – Vadőr utca – Mezőlak utca – Szent
László utca – Kiskócsag utca – Hrivnák Pál utca – Mezsgye utca
által határolt terület.
Kurucz Szabolcs r. törzsőrmester XXIII/2 KMB
Tel.: 06 70/490-32-16
KuruczSz@budapest.police.hu
Köves u. – Mezsgye u. – Hrivnák Pál u. – Kiskócsag u. – Szent
László u. – Szentlőrinci utcák által határolt terület.
Tomesz Milán c. r. zászló XXIII/3 KMB
Tel.: 06 70/490-32-30
TomeszM@budapest.police.hu
Szentlőrinci út – Szent László utca – Mezőlak utca – Vadőr utca
– Alsóhatár út – Temető sor – Erzsébeti temető délkeleti határvonala – Kő utca – Könyves utca – Kelebiai vasútvonal – Erzsébet utca – Szentlőrinci út – Közös legelő dűlő – Vecsés út –
Szamaránszki dűlő a Gyáli-patak Budapest közigazgatási határáig – Sóderes út – Majori út – Dózsa György utca – Ültetvény
utca – Búzakéve utca – Somberek sor – Szélső utca – Hunyadi
János utca – Nagykőrösi út – Szentlőrinci út által határolt terület.
Szepesvári Attila c.r. főtörzszászlós XXIII/4 KMB
Tel.: 06 70/490-32-38
SzepesvariA@budapest.police.hu
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Grassalkovich út – Tárcsás utca – Láng Endre utca – Erzsébet
utca –Kelebiai vasútvonal – Könyves utca – Alsóhatár út – Vágóhíd utca – Bólyai János utcák által határolt terület.
Sánta Zoltán c. r. törzszászlós XXIII/5 KMB
Tel.: 06 70/490-32-32
SantaZ@budapest.police.hu
Helsinki út – Grassalkovich út – Haraszti u.- Rianás u. – Láva u.
– Láva köz – Déli Temető u. – Vágó u. – Vadevezős u. – Tusa u.
– Ráckevei- Soroksári Duna – Bolgárföld – Kajak dűlő – Meddőhányó utcák által határolt terület.
Csonka Zoltán r. főtörzsőrmester XXIII/6 KMB
Tel.: 06 70/490-32-28
CsonkaZ@budapest.police.hu
Grassalkovich út – Vecsés út – Sínpár utca – Gyáli-patak – Szamaránszki dűlő – Vecsés út – Közös legelő dűlő – Szentlőrinci út
– Erzsébet utca – Láng Endre utca – Tárcsás utca – Grassalkovich út által határolt terület.
Vinyarszki Dániel c. r. zászlós XXIII/7 KMB
Tel.: 06 70/490-32-36
VinyarszkiD@budapest.police.hu
Grassalkovich út – Haraszti út – Szent István utca – Hunyadi
utca – Hungária Köz – Kamion utca Budapest közigazgatási határáig – Gyáli-patak – Sínpár utca – Vecsés út – Grassalkovich
út által határolt terület.
Gencsi Csaba r. főtörzsőrmester XXIII/8 KMB
Tel.: 06 70/490-32-25
GencsiC@budapest.police.hu
Ráckevei-soroksári Duna Bp. közigazgatási határától – Tusa u.
– Vadevezős u. – Vágó u. – Déli Temető u. – Láva köz – Rianás
u. – Haraszti u. – Szent István u. – Hunyadi u. – Hungária köz –
Kamion utca Bp. közigazgatási határáig.
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Elsősegélyverseny

Ismét bizonyítottak
a mikszáthos diákok
Mozgalmas és valóban sikeres hónapon vannak túl a Mikszáth Kálmán Általános Iskola diákjai. Nagy Eliza hetedikes tanulónk márciusban a fővárosi rajzversenyen bizonyította tehetségét, ahol 10.
helyezést ért el. Eliza nem sokat pihenhetett, ugyanis iskolánkat
képviselte a kerületi vers- és prózamondó versenyen is, ahol 3. helyezést ért el vers kategóriában. Fiatalabb diákjaink is megmérették
magukat ugyanitt, méghozzá nem akármilyen sikerrel, hiszen vers
és próza kategóriában is mikszáthos diák lett az első: az ötödikes
Lakatos Patrik az 5-6. osztályos versmondók, a hatodik osztályos
Mike Kristóf a prózások között bizonyult jobbnak mindenkinél. A két
fiú képviselte iskolánkat a fővárosi versenyen is.

A Magyar Vöröskereszt fővárosi szervezete március 31-én az ADU
Oktatási Központban területi elsősegélyversenyt rendezett mintegy
90 tanuló részvételével. Ötfős csapatok mérték össze tudásukat,
kreativitásukat, problémamegoldó képességüket elsősegélynyújtásban, valamint tesztkérdésekre is válaszoltak. A kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola öttagú csapata (Balázs Eszter,
Gottlieb Gyula, Horváth Hunor, Nagy Tamás, Semsei Dániel) – az
általános iskolai kategóriában – 4. helyezést ért el, ami igen jó
eredménynek számít – tájékoztatott Németh Zoltánné, a Vöröskereszt Dél-pesti Régiójának területi vezetője.
A gyerekek előzetesen felkészítésen is részt vettek a Magyar
Vöröskereszt székházában. A „grassis” felkészítő tanár Balló Andrea volt, munkáját Dudás Zsuzsanna védőnő segítette. A verseny
célja mindenekelőtt a fiatalok életvédelmének, valamint a felnövekvő nemzedék társadalmi aktivitásának előmozdítása volt.

Fotó: Magánarchívum

Nagy Eliza, Mike Kristóf, Lakatos Patrik

Foto: Iskola

IM

A sport terén is kitettek magukért tanítványaink. Fiú floorball-csapatunk bronzérmes lett a kerületi versenyen, ahonnan fantasztikus
élménnyel távoztak a gyerekek.
De már a legkisebbek is bontogatják szárnyaikat: Csalári Tibor
első osztályos tanulónk 1. helyezett lett az Országos Mécs László
Irodalmi Társaság által kiírt pályázat KÉP/MÁS kategóriájában.
Gratulálunk diákjainknak! Büszkék vagyunk rájuk!

Sportolni jó, válaszd a súlyemelést!
Huszadik alkalommal rendezték meg Soroksáron a súlyemelés hazai,
de talán Európa egyik legnagyobb ifjúsági, kulturális, és sporttalálkozóját. A Soroksár Kupák történetében eddig 21 ország több mint 1500
sportolója vett részt. A találkozó fővédnöki tisztét Geiger Ferenc polgármester, védnöki tisztét pedig Orbán Gyöngyi és Weinmann Antal
alpolgármesterek látták el. Ez évben a hatnapos eseménysorozaton 22 szervezet több
mint kétszáz tagja képviseltette magát és
gyűjtött élményeket, tapasztalatokat.
A főprogram, a súlyemelők seregszemléje,
március 17-18-án a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában zajlott. 12 ország közel 100
sportolója mérte össze erejét, felkészültségét.
Orbán Gyöngyi alpolgármeter, Szabóné
Makra Ágnes a Mikszáth Kálmán Általános
Iskola igazgatónője, a Fővárosi Önkormányzat részéről Szlatényi György BSU főtitkár,
valamint Szűcs Endre, a Soroksári SSZSE elnöke adta át a díjakat a sportolóknak. Fellépett Tóth Dani profi testépítő, aki hatalmas
sikert aratott. A verseny két napján több százan szurkoltak, és érdeklődtek a súlyemelés
iránt.
– Mi hiszünk a sport társadalomformáló
SOROKSÁRI
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erejében, hiszünk abban, hogy a sport mindenkié. A sport a kultúra
része, fontos nevelési eszköz! Köszönöm mindenkinek az elmúlt két
évtizedben végzett munkáját és támogatását – többek között e szavakkal zárta a 20. Soroksár Kupát Szűcs Endre, aki alapítója és szervezője volt a találkozóknak.
Reméljük, minél többen kapnak kedvet,
akár e rendezvény miatt is a sporthoz. Ha
pedig súlyemelés, akkor a Mikszáth Kálmán
Általános Iskolában várják (minden hétfőn és
szerdán 15 és 17 óra között) a sportág iránt
érdeklődőket.
A soroksáriak eredményei:
I. helyezést ért el: Csipkés Erika, Rigler Fanni,
Szűcs Petra, Perjési Eszter, ifj. Szűcs Endre,
Harasztovics Gergő, Beleznai Gábor, Molnár
Csongor, Perjési Benjámin, Báder Gábor, Antaly Aliz Gréta, Somfalvai Balázs, Földvári
Péter, Antaly Vajk, Kardos Richárd.
II. helyezést ért el: Bán József, Molnár Botond,
Muzellák Máté, Papp Noel, Papp Marcell.

Rigler Fanni

K.ZS.
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Pénz7 a Feketében

Filmet forgattak a diákok

Március 6-tól 10-ig immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Pénz7, amely Európa-szerte mintegy 30 országban működik. Célja, hogy felhívja az általános és középiskolások figyelmét a pénzzel való tudatos gazdálkodás jelentőségére. Iskolánkban is egyre több pedagógus kapcsolódik
be a programba és tart külön foglalkozásokat a pénzügyi fogalmak, számítások megismertetésére.
A Pénz7 repertoárjában szerepelt családi költségvetés készítése, pénzügyi tervezés és takarékosság is, de a program
legnépszerűbb része az önkéntes banki szakember látogatása
volt.
A pénzügyekkel való ismerkedés során diákjaink tudása is
megmérettetett. Erre nagyszerű lehetőséget adott a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! című vetélkedője, melyen több csapat is
indult iskolánkból. Végül egy negyedikes és egy nyolcadikos
csapatunk be is jutott a regionális középdöntőbe, ahol kiváló
teljesítményt nyújtottak. Nyolcadikosaink (Tircsi Andrea, Szijj
Zita, Lakatos Lóránt, Staudinger Máté, Szabó Bence) a III. helyen, míg negyedikeseink (Gelányi Csenge, Kovács Eszter,
Gábor János, Wirth Gergő) I. helyen végeztek, továbbjutva az
országos döntőbe.
Az általános pénzügyi ismeretek ma már elengedhetetlenül
fontosak mindennapjainkban. Iskolánkban törekszünk arra,
hogy a tárgyi tudáson túl a diákok ezirányú képességeit is fejlesszük.
W.T.

A Fekete István Általános Iskola 2012-ben csatlakozott a United
Way Magyarország Biztibusz, Biztonságos Iskola programjához,
melynek fő támogatója a Generali a Biztonságért Alapítvány. A
program célja, hogy csökkentse a megelőzhető gyermekbalesetek miatt bekövetkező halálesetek számát. A program szórakoztató, játékos formában adja át a gyerekeknek azt a tudást, amelynek
segítségével biztonságtudatosabban élhetik mindennapjaikat.
Iskolánkban gyermekeink egészségnapok, drámapedagógiai foglalkozások keretében, korosztályuknak megfelelően sajátítják el azt
a tudatos viselkedésformát, amellyel a balesetek elkerülhetők illetve
azt, hogy mit kell tenniük, ha esetleg mégis bekövetkezne egy baleset. Az elmúlt évek közös munkájának eredményeként kaptuk a United Way azon felkérését, hogy iskolánk diákjaival forgatnák a
programot népszerűsítő kampányfilmet. Örvendetes volt számunkra,
hogy munkánkat ezzel a felkéréssel is elismerték.
A filmforgatáson az 5.a, 5.b és a 3.a osztály tanulói vettek részt, diáksegítőink a 7.b, 8.a és 8.b osztály tanulói voltak. A forgatáson a
gyerekek fegyelmezett jókedvvel, kreatív gondolkodással és kitartó
csapatmunkával vettek részt. A stáb türelmesen, kitartóan, céltudatosan végezte munkáját, amelyben a diákok nagyon jó partnerek voltak. Büszkék vagyunk tanítványainkra, hogy ügyesen
vették a kamerák mellett is az akadályokat.
Örülünk, hogy a többéves közös szakmai munka mellett személyes kapcsolatot is kialakíthattunk az alapítvány munkatársaival.

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Stein Ildikó, Vidra Ágnes

Fotók: Óvodaa

Már az ovisok is tudják, milyen fontos kincs a víz
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Március 22-én, a víz világnapján
az újtelepi III.sz. Összevont
Óvoda két tagóvodájában – a
Pistahegyiben és a Béke oviban
– a csoportoknak ugyanazokat
a tevékenységeket szervezték.
A gyerekek ismereteket szereztek a víz fontosságáról, a víz különböző halmazállapotáról. A
foglalkozásokon megbeszélték,
hogy miért fontos az ivóvíz tisztaságának védelme. Különböző
játékos „kísérleteket” is végeztek a vízzel.
– Valamennyi csoportban az
óvodapedagógusok a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelően szervezték a foglalkozásokat. Bevitték a vizet a cso-

portokba, megismertették
a kicsikkel a vízi állatokat
(például a halat, az ebihalat,
a teknőst, az óceánok élővilágát, a folyami hüllőket: kígyót, krokodilt). A földgömböt is láthatták az óvodások, akik azt is tudják, hogy
ha nem fogyasztunk elegendő mennyiségű vizet,
akkor a szervezetünk kiszárad, megbetegszik. A gyerekek tudják, hogy mi a különbség az édesvíz és a tengervíz között.
A Jeles Zöld Napok – amelyeknek része a víz világnapjára való megemlékezés – komplexen, a környezettudatos nevelés részeként beilleszkednek és kapcsolódnak az egész évben zajló nevelő, oktató
tevékenységhez – foglalta össze Ternesz Ferencné, az újtelepi összevont intézmény vezetője.
I.M.
SOROKSÁRI

HÍRLAP

K U LT Ú R A - N E V E L É S

Remekeltek a feketés és törökös diákok a katasztrófavédelmi versenyen
Általános iskolás korosztály:
I. helyezett
Fekete István Általános Iskola „Segíteni jó!” csapata
II. helyezett
Fekete István Általános Iskola „Mindig tettre kész!” csapata
III. helyezett
Török Flóris Általános Iskola 2. számú csapata
Középiskolás korosztály:
I. helyezett
Török Flóris Általános Iskola 3. számú csapata (8. osztályt
elvégzett, visszajáró diákok)
II. helyezett
Fekete István Általános Iskola 3. számú csapata (8. osztályt elvégzett, visszajáró diákok)
III. helyezett
Qualitas Középiskola „Migránsok” csapata

Auf Wiedersehen!
A Grassalkovich Antal Általános Iskola vendégei voltak március 28. és április 4. között a nürtingeni Geschwister Scholl Realschule diákjai.
Nagy izgalommal vártuk a találkozást. Hatodikosként először fogadtunk cserediákot. A
hetedikesek már a viszontlátás örömével várták a német gyerekek érkezését. Hozzám szerencsére egy kedves és barátságos lány
került. A nyolc nap alatt sokat beszélgettünk,
nevettünk, jól megismertük egymást. Kiderült
számomra, hogy sok mindenben hasonlítunk

Fotó: Iskola
SOROKSÁRI
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német kortársainkhoz, de sok eltérő szokásunk is van.
Változatos és érdekes programokon vehettünk részt iskolánk szervezésében. Jártunk
Szentendrén, boboztunk Visegrádon, ismerkedtünk Budapest nevezetességeivel, etettük
Veresegyházán a medvéket, sétáltunk a gödöllői kastély parkjában, játszottunk a Tündérkertben, apró ajándékot kaptunk a Soroksári
Polgármesteri Hivataltól. Esténként és hétvégén is igyekeztünk tartalmas programokat
szervezni vendégeinknek. Bowlingoztunk, hajóztunk a Dunán, felültünk a budapesti óriáskerékre, ellátogattunk a Csodák Palotájába,
fürdőztünk, megnéztük Budapestet esti fényben, kártyáztunk, fociztunk. Az időjárás kedvező volt, szinte nyári melegben élvezhettük a
kinti programokat. Összességében nagyon élvezetes hét volt, sok új német szót, kifejezést
tanultam, ugyanakkor nagyon fárasztó is volt.
Nehéz volt a búcsú, és várom már a következő évet, amikor Németországba megyek, és
újra találkozom a cserediákommal.
Roób Csenge
6.b osztályos tanuló

Ilma

A népdaléneklés
kiválóságai
A március 29-én Üllőn megrendezett területi
népdaléneklési versenyen Sipos Péter és Levente, a Galambos János Zenei AMI növendékei, az 5-6.osztályosok között kisegyüttes
kategóriában kiemelt arany minősítést szereztek.
Ugyanezen a versenyen Sipos Tímea és
Rainer-Micsinyei Anna a 7-8. osztályosok között, szintén kisegyüttes kategóriában, arany
minősítéssel zárták az egész napos versenyt
– számolt be a remek eredményekről Sipos
Ágnes.

Fotó: Magánarchívum

Tóth József tűzoltó ezredes, dél-pesti polgári védelmi felügyelő köszöntötte az önkormányzat munkatársait, a rendészeti osztály beosztottait, az önkéntes segítőket, valamint a gyerekeket. Ezt követően
Geiger Ferenc polgármester vette át a szót, és elmondta, ez a 21. ilyen
verseny. – Nagyon fontos, hogy a mai fiatalok minden veszélyhelyzetet megismerjenek, és megfelelő tapasztalatuk legyen ezek elhárításában. Ezért úgy gondoljuk, ezt a felmérőt minden évben meg kell,
hogy tartsuk – emelte ki a polgármester, majd megköszönte a verseny
szervezőinek és a felkészítő tanároknak a közreműködést.
A csapatok 13 állomáson mérték össze tudásukat: katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, iparbiztonsági ismeretekről adtak számot
tesztlapok kitöltésével. A leglátványosabb a Vöröskereszt (újraélesztési technikák ambubabán), a rendőrség (KRESZ-ismeretek, kerékpár szakszerű felszerelése) és a tűzoltóság által meghatározott
elméleti és gyakorlati feladatok megoldása (például fecskendőgurítás)
volt. Ezek a gyakorlatok jól szolgálják a mindennapokat, például ha
tűz van, tudják a diákok, hogyan kell kimenteni az embereket, hogyan
kell oltani, illetve miként kell elsősegélyt nyújtani, újraéleszteni az öntudatlan embert. Sőt, azt is megtanulták, hogy kimenekítésnél mik a
legszükségesebb holmik, amelyeket a lakosok magukkal vihetnek.
Láthattunk vegyvédelmi ruhába öltözött diákokat, illetve gyakorolták
a mocsárjárást, nyúlgátépítést homokzsákokból. Ez utóbbi két ismeretanyag például különösen nagy esőzések, illetve árvizek idején jól
hasznosítható.
A Török Flóris Általános Iskola 3. számú csapatának tagjaitól – Lilitől, Mirától, Borókától, Dóritól – megtudtuk: évek óta közösen jönnek
a versenyre. Még nem kerültek „éles” helyzetbe, de mint mondták,
nem árt az ismeretanyag, hogy tudják, miként segíthessenek embertársaikon, ha bajba kerülnek az utcán. Minden kérdés logikus volt és
igyekeztek a legjobb tudásuk szerint válaszolni.
Az elismerésül szolgáló okleveleket, díjakat és jutalmakat Weinmann Antal alpolgármester adta át az eredményhirdetés végén.

A résztvevő csapatok helyezési sorrendje:

Fotó: Teszár Ákos

Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt tartottak április 2-án a Soroksári Sportcsarnok parkolójában az önkormányzat támogatásával. Az eseményen 13 csapat vett részt (az öt általános
iskolából 9 csapat 4-4 fővel, valamint 4 középiskolás korosztály),
összesen 54 tanuló. A szervezők igyekeztek érdekes feladatokat
összeállítani, hogy lemérjék a csapatok tudását.
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Cserediákok a Páneurópa Általános Iskolában
Március 25-én, mintegy kilencórás vonatút után 10 lelkes német cserediák két kísérőtanárukkal érkezett meg Budapestre, ahol egy izgalmas és változatos programokkal teletűzdelt hét várt rájuk. A fogadó
családok nagy örömmel köszöntötték őket a pályaudvaron, majd mindenki hazatért, hogy kipihenje az út fáradalmait. A vasárnapi kikapcsolódásról és szórakozásról a családok gondoskodtak, mindenki
külön programot szervezett a vendégeknek. A Neckar-Realschule tanulóinak beszámolói alapján sikerült igazán élvezetessé tenni számukra e napot.
Március 27-én, hétfőn iskolánkba látogattak a tanulók, s megtekintettek két tanórát, diákjaink örömére, akik lelkesen meséltek arról,
milyen sikerélmény volt számunkra anyanyelvi gyerekekkel kommunikálni.
Ezt követően a Városházán fogadták őket, Weinmann Antal alpolgármester rövid köszöntőbeszéde után pogácsával, süteménnyel és
üdítővel kedveskedtek nekik. Az alpolgármester úrral készített közös
fotó után megtekintették Soroksár nevezetességeit, így például a
templomot, a sváb tájházat és a magyarországi németek elhurcolásának emlékére épített szobrot.

Keddtől péntekig a magyar vendéglátó diákokkal és kísérőtanáraikkal
útnak indultak, hogy felfedezzék a főváros legszebb és legérdekesebb látnivalóit. Megtekintették többek között az Állatkertet, a Hősök
terét, a Margit-szigetet, a János-hegyet, a Pál-völgyi-barlangot, Visegrádot, a Parlamentet, kellemes hajósétát tettek a Dunán, utaztak
kisvasúttal, libegőztek és sorolhatnánk még. A napok végén a családokkal több este is további programokon vettek részt. Zárásként
pedig péntek este egy kellemes hangulatú, közös pikniket tartottak a
Molnár-szigeten.
Egy rendkívül tartalmas, élményekkel teli hét után április 1-jén búcsút vettek, és vonattal hazaindultak. Reméljük, felejthetetlen emlékekkel tértek haza.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a soroksári önkormányzatnak és a német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy támogatták ennek az egy hétnek a megvalósulását, elősegítve a
testvériskolák kapcsolatápolását.

Jól fújták a kerületi trombitások

Olimpiai bajnok volt a fotósuk

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Demecserben rendezték a IV. Demecseri Országos Rézfúvós Fesztivált és Versenyt, amelyen először
vettek részt a Galambos János zeneiskola diákjai. A trombitásoknak
egy kötelezően előadandó művet kellett játszaniuk, majd egy szabadon választott darabot is bemutathattak. A kötelező mű Sugár: Dal és
tánc című szerzeménye volt.
A Galambos trombitásai a fesztiválon előkelő helyezést értek el: Horváth Bálint, Clifford P. Barnes: Az ifjú artista című művével a második
helyet szerezte meg. Sipos Péter Balogh Sándor: Két könnyű tételéből
a II. tételt adta elő, amellyel első helyezést kapott, Sipos Levente Beethoven: Kontratáncával szerepelt, amellyel szintén az első helyet vívta
ki. Mindhárom tanuló Tóth Gergely tanítványa.
Dobó István harsonán játszott, Mozart Kontratáncát és J.S.Bach: Arietta című számát adta elő, amivel második helyezést ért el. Felkészítő
tanára Marschall Norbert volt. Zongorán Tassonyi Zsolt kísérte a soroksári diákokat.
Ilma

A bölcsődék napját április 21-én ünnepelték. Ekkor a bölcsődei
dolgozókat köszöntik és emlékeznek azokra, akik sokat tettek a
szakmáért.

Slajkó Éva

A budapesti Kalap utcában nyitották meg az első magyar bölcsődét
1852. április 21-én. A bölcsődei mozgalmat a Pesti Első Bölcsődei Egylet indította el, amelynek első elnöke Forrainé Brunszvik Júlia volt. A
bölcsődék napja 2010-től államilag elismert ünnepnap, amelyet miniszteri rendelet szabályoz. 2013-ban régi vágya teljesült a bölcsődei
dolgozóknak, amikor is rendeletbe foglalták, hogy a bölcsődékben április 21-e, vagy ha az pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az
azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás
nélküli munkanap.
– Itt a kerületben is ünnepeljük a bölcsődék napját minden évben más
programmal. Mivel ez nevelés-gondozás nélküli munkanap, a szülőkkel egyeztetve, ezen a napon a gyerekek nem jönnek az intézménybe
– mondta el Mile-Király Beatrix bölcsődevezető, majd így folytatta: –
Tavaly a bölcsőde dolgozói Visegrádra kirándultak. Dolgozói összefogás keretében három saját autóval mentünk. A kellemes tavaszi napon
a délelőttöt sétával töltöttük, majd ebéd után elmentünk Párkányba. A
programot a visegrádi bobpályán zártuk.
Amikor visszafelé indultunk a kirándulásból, megálltunk egy közös fotót
készíteni Visegrádnál. Éppen akkor fotózták Kovács Koko István olimpiai és világbajnok bokszolót egy motor társaságában. Hozzánk jött és
felajánlotta, hogy lefényképez minket, hogy mindenki rajta legyen a
képen. Így készült a mellékelt fénykép, visszafelé az úton, háttérben a
Dunakanyarral. Idén a Kopaszi-gátnál töltöttük el csapatépítéssel a
napot – zárta élménybeszámolóját a Rézöntő utcai bölcsi vezetője.

Fotó: Zeneiskola

Ilma
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Fotó: Magánarchívum, Kovács Koko István
SOROKSÁRI
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Táncsics programajánló
Egészségnap a Tündérkertben!
Május 13-án, szombaton 10 és 18 óra között Egészségnapot szervez
a Táncsics Mihály Művelődés Ház a molnár-szigeti Tündérkertben.
Ami várja az érdeklődőket: egészséges termékek, sütemények, selyemmandalák, sálak, gyógyító kristályékszerek, ingyenes angyali üzenetek és rúnakő jóslás, orgonit elektroszmog elszívó termékek,
víz-energetizáló kristálymandalák, festmények, spirituális tanácsadás,
tarot jóslás, számmisztika, főnix masszás, lábmasszás, természetgyógyász, aura energetikai felmérése, hennafestés, gyógyteák és tanácsadás, kristálygyógyászat, Reiki, Bach virágterápia, magyar elixír
termékek, csillámtetoválás, aurafotó, asztrológia, kineziológia, grafológia, kristályékszer, füstölők, malák, karmalák.
A belépés díjtalan, várnak mindenkit szeretettel!
Idén is lesz térzenei sorozat, méghozzá június 30-tól, a szokott helyen, a Hősök terei zenepavilonban.
Fellépők: Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar, Wedana
Együttes, Schorokscharer Burschen, Frim Fram Kanadai Swing, Biatorbágyi Fúvós Kisparti, Soroksári Városi Fúvós Zenekar, Bóta Nóra
Akusztik
A nyári Bababörze időpontja: 2017. június 11., vasárnap 9:00-12:00

Koncert a könyvtárban
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár soroksári könyvtárában március 28án zenés programot tartottak. Aznap nem volt könyvtári nap, ám a
meghirdetett zenei rendezvényen szép számban megjelentek a kerületi lakosok, akiket dr. Őriné Fekete Piroska könyvtárvezető üdvözölt.
A koncert az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója
alkalmából megrendezett sorozat része volt. A budapesti könyvtárakban körbement egy képkiállítás a forradalom eseményeit megörökítő
fotókból. Hogy ne a szokványos '56-os megemlékezésről szóljon az
ünnepségsorozat, ezért a forradalom fővárosi eseményeiről pillanatképeket mutattak be az érdeklődőknek.
A Grassalkovich úti tékában a tárlat „kísérőjeként” Zenés '56 címmel a Sturcz Quartet adott koncertet. Az érdeklődők részleteket hallhattak Mozart: Requiemjéből (a Lacrimosát), Rózsavölgyi Márk: Első
magyar társastáncából, Chopin: Noctumjából, Erkel Ferenc Palotásából, Weiner Leó: I divertimentójából, D. Sosztakovics: II. keringőjéből,
J. Brahms: 5. magyar és 1. magyar táncából, továbbá Bartók Béla:
Román népi táncából.
A Sturcz Quartet tagjainak – Csonka Gábor hegedű, Sturcz-Molnár
Beáta hegedű, Benkő Gyula brácsa, valamint Sturcz András cselló –
játéka nyomán szinte magunk elé képzelhettük azt a korszakot, amelyben a művek megszülettek.
(im)

De: legyőzetett minden Kereszt
az Áldozat, a Mennyben
Trónol

Mégis a hitehagyott Korpuszokon Kérubok seregei között
láthatóan szenved a
fények összessége, - Őreá
Jézus
Fókuszol
Arany nyakláncok függelékén
kaloda-kínokban, még vérzik a
Megváltó

Hatalmat kapott az Isten Fia
- hogy az Életet elválassza, a
haláltól
S. Kiss István

Nem felejtünk, Marika!
A napokban szomorúan kísértük utolsó útjára Weimper Józsefné Lautner Mária dalos társunkat. Sok-sok éven keresztül énekelt velünk
a Hagyományőrző Dalkörben.
Pár évvel ezelőtt azt mondta, „Lányok, sajnos nem megy tovább,
elfogyott a szufla”. Nagyon sajnáltuk, mert a hangja, hallása, elkötelezettsége, embersége nagy hiányt hagyott maga után. Ugyanakkor
még nem szakadt el tőlünk teljesen, hisz a kórustalálkozókra azért
még betegen is eljött, és őszinte kritikájára, vagy dicséretére mindig
számíthattunk.
Tudtuk, hogy nagyon beteg, de^ Most itt állunk megrendülve, és
nem hisszük el, hogy Ő már nincs többé.
Marika, búcsúzunk Tőled, és köszönjük, hogy voltál nekünk. Neked
most kezdődik egy boldogabb élet. Nélküled mi lettünk végtelen szegények. Nyugodj békében.
Hagyományőrző Dalkör
SOROKSÁRI

Fotó: Szerző

Krisztus Keresztje Húsvét után!
Ezen a Kereszten, már
nincs rajta a Krisztus
- Feltámadott

HÍRLAP

Hírek a könyvtárból
Az alábbi új könyvek érkeztek a Grassalkovich úti könyvtárba:
• Lee Child: Esti iskola (Jack Reacher – krimi)
• Jodi Picoult: Magányos farkas (sikerkönyv)
• Borbás Mária: Édes békeidők: édes-krémes művészet (szakácskönyv)
• Susan Kreller: Égig érő szerelem (tini)
• Megan Abbott: Majd megismersz (sikerkönyv)
• Mayer István: Fel a netre, öregem! – Windows 10 (szakkönyv)
• Christian Tielmann: Berci óvodába megy (képeskönyv)
• Jennifer Moore-Mallinos: Elváltak a szüleim (gyerekkönyv)
• Arnaldur Indriđason: Rókalyuk (sikerkönyv)
• James Grippando: Szökésben (krimi)
• Neil Gaiman: Északi mitológia (fantasztikus)
• Dick Lehr: Fekete mise: Whitey Bulger, az FBI és az ördögi
alku (sikerkönyv)
• Giles Kristian: Téli tűz (történelem)
• Suzanne Francis: Utazás a fények felé: Disney jégvarázs:
Északi fény (gyermekregény)
• Steve Berry:Veszedelmes hazafiak (sikerkönyv)
Beiratkozási díjak:
• 16 éves korig, illetve 70 év felett a beiratkozás ingyenes.
• Kedvezményes ár (diákigazolvánnyal, GYES, GYED, nyugdíjas, munkanélküli kiskönyvvel): 1 250 Ft (egy évre)
• Aktív dolgozó: 2 500 Ft
Nyitvatartás: H, Sz, P: 13-19; Cs: 9-15; K: zárva
Cím: 1238 Grassalkovich út 128.
11

EGYHÁZI HÍREK

Időutazás a múltba – dalokon keresztül
Újtelepen, a református imaházban április 2-án délelőtt istentiszteletet tartottak. Ezután – a reformáció jegyében – Huszár Gál énekeskönyvének dalaiból énekelt Dinnyés József, aki egyben
bemutatta az 500 évvel ezelőtt élt dalszerző rekonstruált műveit
koboz hangszerén.

zenés tudósításaiból” is bemutatott néhány éneket. Az énekek, dalok
között átvezető szövegként egy kis zenetörténetet is mesélt a református gyülekezet tagjainak. Előadása az 500 évvel ezelőtt élt emberek
életéről, az akkori gazdasági-történelmi viszonyokról, a reformáció fejlődéséről is szólt. A szolgálat szeretetvendégséggel zárult.

Az elmúlt években többször írtunk arról,
hogy a Soroksár-Újtelepi Református
Missziói Egyházközség templomépítésbe kezdett. Azóta a lelkészlakás és a
parókia elkészült, a használatba vételi
engedélyt is megkapták. Jelenleg is
használják a hívek a már elkészült épületrészt, hiszen az istentiszteleti alkalmakat már itt tartják. A közelmúltban
Péterffy György lelkipásztortól hírt kaptunk arról, hogy a református templom
építése tovább folytatódik.
– A magyar kormány és a Dunamelléki
Református Egyházkerület között született megállapodás szerint az állam biztosítja a templom befejezéséhez
szükséges anyagi forrásokat. Mivel közbeszerzési eljárást írnak ki az építésére
és a kiviteli tervek részletezésével Rüll
Tamás tervezőnknek még feladatai
vannak, így reményeink szerint nyár
végén vagy ősszel folytatódhat az építkezés. A kiviteli tervek május közepére
készülnek el. A szükséges építési engedéllyel is rendelkezünk. A tervek között az szerepel, hogy 2018 végére
felépül az újtelepi református templom.
Azért imádkozunk, hogy Isten adjon további áldást, erőt, elszántságot ahhoz,
hogy mind a lelki templom (gyülekezet),
mind pedig a fizikai templom építése tovább folytatódhasson – foglalta össze a
lelkipásztor.

közönként találkoznak egymással, hogy
kapcsolataikat, barátságukat ápolják. Az
első találkozóra március 24-én került sor
az újtelepi Református Gyülekezeti Házban. Az eseményen részt vett Hantos
Jenő nyugdíjas csepeli református lelkész, Kapi Zoltán nyugdíjas evangélikus
lelkész, Király Attila újtelepi katolikus plébános, valamint Péterffy György újtelepi
református lelkipásztor. Hantos Jenő, a
csepeli református egyházközség nyugalmazott lelkipásztora felidézte, hogyan
működött szolgálata idején a lelkészkör.
A tervek szerint a kerület lelkészeinek találkozója a jövőben folytatódni fog.

Helyesbítés
A Soroksári Hírlap 2017. februári számában a nevemmel, szolgálati helyzetemmel
kapcsolatban pontatlan információk jelentek meg. Kiss Pétert nem helyezték más
szolgálati állomásra.
Kiss Péter 2016. szeptember 11-én jelentette be távozását (nem lemondását) a
soroksári református közösség éléről.
Ennek oka, hogy elfogadta a Sárkeresztúri
Református Egyházközség Presbitériumának 2016. júliusi meghívását, valamint a
Sárkeresztúri Református Egyházközség
Közgyűlésének augusztus 28-i választását, ahol egyhangú döntéssel megválasztották a gyülekezet lelkipásztorának.
Kiss Péter
Sárkeresztúr, Sárszentágota és Perkáta
református lelkipásztora

Evangélikus templom
épülhet a kerületben
Felröppent a hír, hogy evangélikus templom épülhet a kerületben. A részletekről megkérdeztük
Győri János Sámuel evangélikus lelkipásztort, aki
Pesterzsébetről jár át Soroksárra istentiszteleteket
tartani a híveknek.
– Mindig laktak kis számban evangélikusok a területen, hiszen a Pest körüli evangélikus sváb községekből
is történt bevándorlás a főváros felé. Jelenleg körülbelül 300 evangélikus vallású ember él Soroksáron, és
sosem volt templomuk. A katolikusok fogadtak be bennünket mintegy 10 esztendeje az Otthon Közösségi
Házba, jelenleg pedig a Soroksári Nagyboldogasszony
Főplébánián található Cserkészterembe (Pázmáneumba). Havonként egyszer és nagy ünnepekkor
zenés, áhítatos rendezvények formájában tartjuk istentiszteleteinket.
– A templomnak még most is keresik a helyét. Milyen helyszínek merültek fel, és mikorra épülhet
fel?
– Annyi bizonyos, hogy a reformáció 500 éves jubileumi évében – a nyári hónapok elején – mindenképpen elkezdődik az építkezés, és jövő év közepéig
átadásra kerül a templom. Ám, hogy pontosan hol, milyen helyszínen építik, az még nem dőlt el.
Több helyszín is felmerült az elmúlt hetekben. Az
építkezést az evangélikus egyház a központi költségvetéséből finanszírozza.

Fotó: Szabó László

Tovább épül
Dél-pesti ökumené –
az újtelepi
avagy lelkészkör először
dél-pesti római katolikus és protestáns
református templom Alelkipásztorok
elhatározták, bizonyos idő-

Fotó: Szerző

Megtudhattuk, hogy Huszár Gál 1512-ben születhetett és Krakkóban
tanult. Beszélt görögül, latinul, héberül és németül, emellett zenei ismeretekkel is rendelkezett. Összegyűjtötte a magyar nyelvű keresztyén
énekeket. Az első írásos emlék a katolikus egyházból 1553. augusztus
4-én történő kiközösítéséről tanúskodik. Ekkor Vízkelet lelkipásztoraként működött, amely állást 1551-52-től tölthette be. A kiközösítés miatt
menekülnie kellett és Habsburg Miksa magyaróvári birtokán Wohnitzky
Zakariás várkapitány védelmét élvezte. Magyaróváron és Kálnokon is
ellátta a lelkipásztori tisztséget. Megérkezése után nem sokkal iskolát
alapított és papokat taníttatott ki. 1555 pünkösdjén nyilvános hitvitája
volt két pozsonyi kanonokkal. Egy 1557-es bécsi látogatása után, ahol
Raphael Hoffhalter nyomdásszal barátságot kötött, 1558-ban nyomdát
rendezett be Magyaróváron.
Erről beszélt a Szegeden született Dinnyés József előadóművész,
aki 1963-ban kezdett énekelni. Számos kazetta és CD, illetve vallásos
ihletettségű vers és zeneszám szerzője. Újtelepi szolgálata alkalmával
nemcsak Huszár Gál műveiből, hanem Tinódi Lantos Sebestyén lantra,
illetve Balassi Bálint költő kobozra átírt énekes verseiből, „korabeli

Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária
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Feljutást érő helyről várja a Soroksár SC a hosszú tavaszi hajrát
A másodosztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idényében továbbra
is őrzi idei veretlenségét a Soroksár SC legénysége. A sorozatos
győzelmek, illetve pontszerzések pedig azt eredményezik, hogy változatlanul a feljutást jelentő második helyen – szorosan a listavezető Puskás Akadémia sarkában – tanyázik a gárda.
25. forduló
Soroksár SC-Cigánd 0-0
Olyan mérkőzést játszott a sárga-fekete legénység a kiesőjelölt
ellen, amilyen minden „esélyes” csapat életében előfordul egyszer-egyszer. Hiába dolgozott ki számtalan helyzetet a Sori, még
a gólvonalról sem sikerült a kapuba találni.
26. forduló
Aqvital FC Csákvár-Soroksár SC 1-1 (1-0)
Gólszerzők: Szalai Tamás, illetve Lorentz Márton
A hazaiak erejét megkétszerezte a hátsó régió közelsége, s miután
megszerezték a vezetést, foggal-körömmel őrizték előnyüket. Szinte felbillent a pálya a Lucsánszky-csapat fölényétől, ám az egyenlítő találatért is vért kellett izzadnia. A hajrára átszervezte csapatát
a vendégek mestere, s a támadósorba fellépett védőnek, Lorentz
Mártonnak két perccel a vége előtt sikerült egyenlítenie.
27. forduló
Soroksár SC-Vác 1-0 (0-0)
Gólszerző: Gárdos András
A rangadón óriási taktikai csata zajlott, a kapuk a szokásosnál kevesebbszer forogtak veszélyben. A csereként pályára lépő Gárdos András nem sokkal a lefújás előtt értékesítette ziccerét, s ez
három pontot eredményezett.
28. forduló
Zalaegerszeg-Soroksár 2-2 (1-0)
Gólszerzők: Babati Benjamin 2, illetve Lovrencsics Balázs, Papp
Máté
Kiállítva: Króner Martin, illetve Gyepes Gábor, Peszmeg Viktor
Az első félidő képe alapján a levegőben lógott a hazaiak sikere,
ám szünet után már úgy futballozott a Sori, ahogy egy bajnokesélyeshez illik. Már-már győztesnek is tűnt a sárga-fekete együttes, ám a 94. percben megítélt, igencsak „kétes” tizenegyesből
végül döntetlenre mentette a mérkőzést a házigazda.
Gelei J.

Jól kezdődött a versenyszezon a
Sorte aerobikos lányoknál
Április 1-jén a Csömöri Sportcsarnokban a 13. Országos Dinamik Gyermek Aerobic Kupán mind a 10 induló egység dobogós
helyen végzett: négy 1. helyet, három 2. helyet és három 3. helyet hoztak haza a versenyzők.
Eredmények:
1. hely: Pál Szilvia
1. hely: Németh Petra – Pusztai
1.hely: Sugar Girls csapat (Bereczky, Iváncsevits, Kovács, Ozsvald, Riegler, Tárnoki, Tóth, Várhegyi, Weisz, Zsigmond)
1. hely: Meggyes Kata Prémium egyéni
2. hely: Balázs– Meggyes
2. hely: Simongáti Lilien
2. hely: Black Girls Prémium csapat (Balázs, Meggyes, Pál, Pandur, Simon, Szalontai)
3. hely: Simon Bernadett
3. hely: Rainer-Micsinyei – Sipos
3. hely: KOMBISHOW (Balázs, Bélteki, Meggyes, Németh, Pál,
Pandur, Pusztai, Rainer-Micsinyei, Simon, Simongáti, Sipos,
Szalontai)
Gratulálunk a lányoknak és köszönet a szülőknek a kitartó támogatásért és a szurkolásért!
Jesz
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A bajnokság állása:
1. Puskás
Akadémia FC
2. Soroksár SC
3. Kisvárda
4. Balmazújváros
5. Békéscsaba Előre
6. Vác FC
7. Szeged 2011
8. ZTE FC
9. Dorogi FC
10. Szolnoki MÁV FC
11. Mosonmagyaróvár
12. Nyíregyháza
Spartacus FC
13. Soproni VSE
14. BFC Siófok
15. Budaörs
16. Ceglédi VSE
17. FC Csákvár
18. Kozármisleny FC
19. Cigánd SE
20. SZEOL SC

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
15
15
15
14
13
11
10
11
11
11

8
9
6
5
5
7
10
11
7
7
6

4
4
7
8
9
8
7
7
10
10
11

51–31
49–24
39–21
34–26
39–28
34–26
33–17
45–37
30–27
35–35
37–31

+20
+25
+18
+8
+11
+8
+16
+8
+3
0
+6

56
54
51
50
47
46
43
41
40
40
39

28
28
28
28
28
28
28
28
28

10
8
9
9
9
6
8
5
4

5
11
6
5
4
12
5
8
3

13
9
13
14
15
10
15
15
21

30–34
28–31
29–36
30–43
36–44
32–44
23–39
17–45
16–48

–4
–3
–7
–13
–8
–12
–16
–28
–32

35
35
33
32
31
30
29
20
15

Beadta a licence-kérelmet a klub
Mint azt a Soroksár SC ügyvezetőjétől megtudtuk, a klub beadta licence-kérelmét az NB I-ben való indulásra. Ennek elfogadása az egyik feltétele, hogy amennyiben a csapat a
szezon végén kiharcolja a feljutást – azaz az első vagy második helyen végez –, megkapja a rajtengedélyt a 2017-18as első osztályú bajnokságra.

Mozdulj Soroksár!
2017. május 20.
A „Mozdulj Soroksár” rendezvénysorozat tavaszi eseménye, az előző
évhez hasonlóan, a Decathlon áruházzal és a XVIII. kerülettel közösen
kerül megrendezésre a
Soroksári Decathlonban és az áruház parkolójában.
10 órától 17 óráig folyamatosan sportbemutatók,
kispályás labdarúgó, streetball és darts versenyek lesznek.
Várunk mindenkit, aki szeret sportolni, sportágakat kipróbálni,
játszani, pecséteket gyűjteni és a tombolán nyerni.

VII. Soroksári Tánc-és Mozgásgála
2017. április 28. péntek 18.00
Soroksári Sportcsarnok
1237 Budapest Sprotcsarnok u. 2.

Sztárfellépő: Bereczky Zoltán
Zumba, akrobatikus Rock&Roll, Hip-Hop, Aerobik,
Fitness, Néptánc, Rúd fitness
Várunk minden érdeklődőt!
A belépés ingyenes!
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NACHRICHTEN DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Alles Liebe zum Muttertag
Von Anfang an hast du im Leben
mit deiner Liebe mich umgeben,
hat deine Hand mich sanft geführt,
dein warmes Lachen mich berührt.

und Csilla Györgypál freuten sich über die Gelegenheit, das Theaterstück, „Der Wolf und die sieben Geißlein” an einem richtigen Festival
dem Publikum zeigen zu können. Die Jury beurteilte die Leistung der
Kinder mit Auszeichnung und sie erhielten einen Sonderpreis.
Während des Programms hatte die schorokscharer Gruppe auch die
Möglichkeit einige Sehenswürdigkeiten der Siedlung Tarian, so auch
das Dorfmuseum zu besichtigen.
Wir gratulieren den Kindern und wünschen viel Erfolg in der Zukunft!

Noch immer stehst du mir zur Seite,
mein Glück ist deine größte Freude.
Die Worte wollen mir nicht reichen,
dir meine Dankbarkeit zu zeigen.

Fotó: Schule

Nachrichten/ Hírek
Maifest /Majális

Am 1. Mai wird wieder das traditionelle Kochprogramm in der Organisierung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung und der örtlichen ungarndeutschen Zivilorganisationen auf der Müllerinsel
veranstaltet. In Rahmen des Programms wird der Maibaum mit Hilfe
der Lustigen Holzhackerburschen aufgestellt. Alle Interessenten werden herzlich erwartet!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi sváb szervezetek
ebben az évben is megrendezik hagyományos főzőprogramjukat a soroksári majális ünnepén a Molnár-szigeten. A program részeként a
Vidám Favágók ismét felállítják majd a soroksári májusfát. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gedenkfeier der Vertreibung/
Megemlékezés a kitelepítésről
Anläßlich des 71. Jahrestages der Vertreibung der Schwaben aus
Schorokschar veranstaltet die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung am 7. Mai (Sonntag) eine Gedenkfeier. Um 9.00 Uhr beginnt
die traditionelle Gedenkmesse für die verstorbenen und noch lebenden vertriebenen Schorokscharer in der Kirche. Nach der Messe wird
man sich zum Denkmal der Vertriebenen ziehen, wo eine kurze Gedenkfeier stattfindet. Anschließend kommt es an dem Vertriebenendenkmal zu einer feierlichen Kranzniederlegung.
A soroksári svábok Németországba való kitelepítésének 71. évfordulója
alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi hagyományos megemlékezését, melynek időpontja május 7.,vasárnap. Délelőtt 9 órakor a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban
ünnepi mise keretében emlékezünk az elhunyt és a még élő egykori kitelepítettekre. A mise után az egybegyűltek átvonulnak a templom
szomszédságában lévő kitelepítési emlékműhöz, ahol megemlékezést
és koszorúzást tartanak.

Theatertreffen in Tarian
Am 7. April wurde ein deutschsprachiges Theatertreffen für die Grundschulen in Tarian veranstaltet. Am diesjährigen Treffen standen 7 Theatergruppen auf der Bühne, unter anderen auch die Gruppe der Anton
Grassalkovich Grundschule aus Schorokschar.
Die kleinen Kinder der Klasse 2.c und ihre Lehrerinnen, Andrea Breier

Schüleraustauschprogramm in
Schorokschar
Die Grundschule Anton Grassalkovich pflegt einen mehr als 20 jährigen
Kontakt mit der Geschwister-Scholl Realschule in Nürtingen. Von Jahr
zu Jahr besuchen regelmäßig ungarische Schülergruppen die Nürtinger und umgekehrt. Anfang April empfingen die ungarischen Kinder
und ihre betreuende Lehrerinnen, Edina Gút und Renate Ruff die Freunde aus der deutschen Partnerstadt.
Die Gastgeberschule erwartete die Gäste auch in diesem Jahr mit
einem reichhaltigen, bunten Programm.
Zwei Tagesausflüge wurden von den ungarischen Kolleginnen organisiert. Der eine führte nach Visegrád, wo die Gruppe die Hochburg bewunderte. Von dort aus genossen die Kinder ein wunderschönes
Panorama auf das Donauknie. Ein weiteres bleibendes Erlebnis bedeutete an diesem Tag die Fahrt mit der Rodelbahn in der Bergseite Visegrád-Nagyvillám. In Szentendre hatten die Gäste eine Möglichkeit in
Rahmen eines Spazierganges die schöne Altstadt zu besichtigen. Der
andere Tagesausflug führte nach Gödöllő zum Schloss Grassalkovich
und nach Veresegyháza, wo die Gruppe den Bärenpark besuchte.
Am Wochenende, an den familiären Tagen wurden die Gastkinder
bei den Gastgeberfamilien mit bunten Programmen verwöhnt.
Die deutschen Kinder konnten auch einen Einblick in den ungarischen Schulalltag verschaffen, außerdem hatten sie die Möglichkeit
während einer Stadtbesichtigung einige schöne Sehenswürdigkeiten
unserer Hauptstadt kennenzulernen.
Am Tag der Heimfahrt organisierte man in der Schule den traditionellen Abschlussnachmittag, wo sich die Kinder voneinander verabschiedeten. Danach brachten die Gastgebereltern die Gäste zum
Flughafen.
Diese Woche verging sehr schnell und wir hoffen, dass die Kinder
unvergessliche Erlebnisse sammeln konnten. Wir können darin sicher
sein, dass die deutschen Schüler den guten Ruf von Ungarn und der
ungarischen Gastfreundschaft nach Hause brachten.
Hiermit möchten wir uns für die finanzielle Hilfe und Unterstützung der
Selbstverwaltung des 23. Bezirkes und der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung bedanken.

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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médiaajánlat

HÍRLAP

KERETES HIRDETÉSEK
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)
1/8 fekvő
106x73
1/16 fekvő 106x35
1/16 álló
51x73
1/32
51x35

Brutto díj
18,350.8750.8750.3630.-

APRÓHIRDETÉSEK
Lakossági

1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói

2130.- + 60 szavanként

KEDVEZMÉNYEK
Egyszerre történő befizetésénél

3 alkalom esetén a harmadikból
20% kedvezmény
az utolsóból 50% kedvezmény
a hetedik díjtalan

4-5 alkalom esetén
7 alkalom esetén
Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól

10% törzsvásárlói kedvezmény

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú 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 színes szövegek és az alnyomatok maximum 2 színből álljanak.

Lapzárták, megjelenések 2017-ben
Május
Lapzárta: 2017. május 8. 12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. május 19. (péntek)
Június
Lapzárta: 2017. június 5. 12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. június 16. (péntek)
Július
Lapzárta: 2017. július 3. 12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. július 14. (péntek)

Szeptember
November
Lapzárta: 2017. szeptember 11. 12:00
Lapzárta: 2017. november 6. 12:00
(hétfő)
(hétfő)
Megjelenés: 2017. szeptember 22. (pén- Megjelenés: 2017. november 17. (péntek)
tek)
December
Október
Lapzárta: 2017. december 4. 12:00
Lapzárta: 2017. október 9. 12:00 (hétfő)
(hétfő)
Megjelenés: 2017. október 20. (péntek) Megjelenés: 2017. december 15. (péntek)

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok, kívánságra házhoz megyek.
Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, ajtó-ablak csere falbontás nélkül.
Erkély beépítése stb.
Regdon Csaba:
06/209/579-533, 284-9213

APRÓHIRDETÉS
KÉMÉNYBÉLELÉS, KÉMÉNYAJTÓ BEÉPÍTÉS, FÜSTCSŐ CSERE MOSOLYGÓS
ÁRAKON. Ügyfélbarát munkavégzés,
mindez csak csipetnyi kosszal, az Ön igényeit figyelembe véve. botoskemeny@
gmail.com, 06(20)624-0601
23. KERÜLETI CUKRÁSZTERMELŐ
ÜZEMBE KERESÜNK TÉSZTA POSZTRA cukrász vagy pék kollégát. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés:
0620-983-8923, rendeles@cukraszat.hu
23. KERÜLETI CUKRÁSZTERMELŐ
ÜZEMBE KERESÜNK TAKARÍTÓT napközbeni, illetve műszak végi takarításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás.
Jelentkezés: 0620-983-8923, rendeles@
cukraszat.hu
SZIGETSZENTMIKLÓSI KERTÉPÍTŐ CÉG
MUNKATÁRSAKAT KERES. Előny kertész, kőműves, vízszerelő szakma és gyakorlat, B, C, E kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: grassmaster.kft@gmail.com-email címen. Tel:
Hajdu Marianna +36-70/931-5957
SOROKSÁRI SZÁLLODÁNKBA KERESÜNK KÉZILÁNYT a Szállóvendégek reggeliztetésére, a Szakácsok munkájának
segítésére. Feladatok: szakácsok kérése
SOROKSÁRI

szerinti teendők ellátása, alkalmanként csoportos vacsorák tálalása, a konyha teljes területének tisztán tartása Információ:
premiummtva@gmail.com, vagy a 06 70
371 3458 számon.
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK, világító kivitelben is. Felíratok,
ábrák, dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes
látványtervvel! Lézer-gravírozás, bélyegző
készítés. Embléma, logótervezés.T.: 06209-209-981. www.ringtex.net.hu/reklam
BALLAGÁSI, ESKÜVŐI, KERESZTELŐI
AKCIÓKKAL VÁRJUK A SZEMÉLYRE
SZÓLÓ AJÁNDÉKOK BOLTJÁBAN! Gravírozott, hímzett, feliratozott, fényképről mintázott ajándékok, póló-, kerámia mintázás,
üveg-, fa lézergravírozása, bélyegzőkészítés.
Erzsébeten a Városháza bejáratával szemben. T.: 06-209-209-981 www.ringtex.hu
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS REJTETT KÖLTSÉG NÉLKÜL. Nincs borítékba
pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint 500
elégedett család. Személyi kölcsön 9,99%
kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon
0630/985-5000
DOB OKTATÁS JÓL FELSZERELT STÚDIÓBAN kezdőknek és haladóknak!
Telefon : 06 / 30 495 - 7470

HÍRLAP

Álláshirdetés
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
területi védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony három hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Pacsirta u. 157.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Területi védőnői feladatok ellátása a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnő,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Területi védőnői
feladatok ellátása során szerzett szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: önálló, felelősségteljes, gyors, pontos
munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok
másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályáztató, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi
bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a
pályázati elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1238
Budapest, Táncsics M. u. 104.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: területi védőnő vagy
• elektronikus úton, a pályázat részeként benyújtandó szkennelt dokumentumok csatolásával a titkar@eszi23.hu címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.
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Komissiózót, raktári
operátort, csomagolót,
gépkezelőt keresünk
Budapestre és Pest
melletti telephelyre 2-3
műszakos (8-12 órás)
munkarendbe. Ingyenes céges busszal a
bejárás megoldott.
Felvételi interjú:
2017. 04. 27. csütörtök 16.00 óra
KMO Művelődési Ház
1191 Budapest, Teleki u. 50.
Érd.: 06703421653

