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Saját kapitánysága
lesz a kerületnek

A Fidesz–KDNP-t
választotta az ország
Lapzártakor a még nem véglegesített eredmény szerint
kétharmados többséggel 133
képviselője lesz a Fidesz–KDNPnek az új Országgyűlésben.

Egymilliárd forintos kormányzati támogatásból épül meg Soroksáron a
rendőrkapitányság.
Geiger Ferenc polgármester a
témában tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Pesterzsébettől
1994-ben történt elszakadást
követően szerették volna elérni,
hogy a főváros összes kerületéhez
hasonlóan a XXIII. kerületnek is
önálló kapitánysága legyen.

elvárják, hogy a biztonságukat
szavatolják, az új kapitánysággal
pedig ez a kívánalmuk teljesíthető.
Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza
az emberek mindennapjait – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kontrát Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára.
2010-hez képest
több mint ötven százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, Soroksáron
pedig még ennél is biztatóbbak a számok.
A Belügyminisztérium hamarosan kiírja
az új kapitányság épíNémeth Szilárd, Geiger Ferenc, Kontrát Károly
tésének közbeszerzést,
– Minden kerület azt szeretné,
– A beruházás megvalósulása amely a tervek szerint 2019-re
hogy a saját illetékességi terü- után is fontos, hogy együttműköd- készül el.
letén a legjobban szolgálja az jön a kormány, az önkormányzat
SH
embereket. A soroksáriak “jogos és a rendőrség,
kívánalma” volt az önálló rend- melyre jó pélőrkapitányság, hogy a lehető da a1csepeli
legbiztonságosabb körülmények önkormányközött élhessenek. Orbán Vik- zat és a csepeli
tor miniszterelnök személyesen rendőrség
támogatta az új kapitányság lét- együttműkörehozását, Magyarország Kormá- dése – mondta.
nya pedig biztosította a szükséges
–1A1Soegymilliárd forintot – mondta roksáron élők Erre a helyre épül hamarosan a rendőrkapitányság
Fotó: Teszár Ákos

Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti
bizottságának fideszes elnöke.
Hozzátette: Budapest Európa
és a világ egyik legbiztonságosabb fővárosa, az újonnan épülő
rendőrkapitánysággal pedig még
biztonságosabbá válik.

Óvodai
beiratkozás
május 14–16.

Díszelőadás
a Fedák Sári
Színházban

3. oldal

7. oldal

A választás estéjén összeszámolt, egyéni képviselőjelöltekre
és pártlistákra adott magyarországi voksokhoz hozzáadták
a határon túli magyarok levélszavazatát, valamint a külképviseleteken, az átjelentkezéssel
és az azokban a szavazókörökben szavazók voksait, ahová az
előző két csoport szavazólapjait
bekeverték.
Az utolsó szavazatok számlását követően az előzetes
eredmény a 2018. évi parlamenti választás szerint a Fidesz–KDNP listájára 2 824
206 fő szavazott, amivel kis
híján minden második voksot
begyűjtöttek. A Jobbik 1 092
669, az MSZP–Párbeszéd 682
602, az LMP 404 425, a DK
pedig 308 068 voksot kapott
a pártlistájára. A határon túli
magyar szavazók több mint 95
százaléka a Fidesz–KDNP-t
támogatta.
Budapest 17. számú országgyűlési egyéni választókerület
országgyűlési képviselője dr.
Szabó Szabolcs, az EGYÜTT
jelöltje lett, aki ezúton is köszöni a rá leadott szavazatokat.
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező
alábbi ingatlanokat.
I. Budapest XXIII. kerület
185876 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 161163. szám alatti, 2.250 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű
ingatlan 4650/6750 tulajdoni
hányadának a tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 80.400.000,- Ft
(bruttó) Licitlépcső: 500.000,- Ft
Az árverés ideje: 2018. május
10. (csütörtök) 09:00 óra.
Megtekinthető: 2018. április 26-án és május 3-án
9:00-9:30 között a
helyszínen.

Budapest, Grassalkovich út 170.
I. em. 105. szoba „Tárgyaló”)
Jelentkezni lehet: 2018. április
23. 08:00 órától 2018. május 7.
15:00 óráig ügyfélfogadási időben
(hétfő: 14:00 – 18:00, szerda: 8:00
– 16:30, péntek: 8:00 – 12:00, az
önkormányzat 2018. április 28tól május 1-ig zárva tart.)
Részletes kiírás: ingatlanonként 10.000,- Ft + ÁFA, összesen 12.700,- Ft összeg megfizetése
ellenében megvásárolható Budapest Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán
2018. április 23. 08:00 órától
- 2018. május 7. 15:00 óráig
ügyfélfogadási időben
(1239 Budapest,
Grassalkovich út
170. I. em. 102.),
ezen összeg nem
kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.

II. Budapest XXIII. kerület 184916 helyrajzi számú,
természetben a Felső Duna
sor 29. szám alatti, 909 m2
alapterületű, „kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú
tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 17.136.800,- Ft
(bruttó) Licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2018. május
10. (csütörtök) 10:00 óra.
Megtekinthető: 2018. április
26-án és május 3-án 09:35 és
10:05 óra között a helyszínen.
Az árverések helye: Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239

Az árverésen azok vehetnek
részt, akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját, és az abban foglaltaknak
megfelelnek.
További felvilágosítás: Budapest XXIII. Kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest,
Grassalkovich út 170. I. em. 102.)
ügyfélfogadási időben: Grassalkovich út 161-163. számú ingatlan
tekintetében Gesztei László (tel.:
06-1-289-2100 - 326-os mellék),
valamint a Felső Duna sor 29.
számú ingatlan tekintetébenVáradi László (tel.: 06-1-289-2100
- 336-os mellék)

Segített az önkormányzat

Nagy valószínűséggel elektromos
zárlat okozta azt a tüzet, ami miatt
leégett egy lakóház tetőszerkezete a
Szilágyi Dezső utcában. Az ingatlan
lakhatatlanná vált, ezért az önkormányzat a két családot elhelyezte
és gyorssegélyt is adott számukra.

Soroksári Hírlap

Bejelentkezés a fogadóórákra

Geiger Ferenc
polgármester

Orbán Gyöngyi
alpolgármester

Weinmann Antal
alpolgármester

287-3154, 289-2100
/108, Polg. Hiv., I.
em. 3. szoba személyesen vagy telefonon
történt előzetes bejelentkezés alapján.

289-2150, Polg.
Hiv. II. em. 4. szoba
személyesen vagy telefonon történt előzetes bejelentkezés
alapján.

287-3153, Polg.
Hiv. I. em. 5-6. szoba minden hónap
második hétfője
14.00 és 16.00 óra
között.

Polg. Hiv. I. em.
1-2. iroda, minden hónap első
hétfője, 14.00től 16.00 óráig.
Tel. bejelentkezés: 287-31-52,
vagy személyedr. Laza Margit sen a jegyzői
titkárságon.
jegyző

Polg. Hiv. I. em.
16. iroda, minden hónap harmadik hétfője,
14-től 16 óráig.
Tel. bejelentkezés: 286-22-14,
vagy személyedr. Veres Anikó sen az aljegyzői
titkárságon.
aljegyző
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Hirdetmény a 2018. 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 Nkt.
8. § (2) bekezdése szerint a
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt
vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015.
szeptember 1-je előtt születtek,
és még nem járnak óvodába.
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.
Az óvodai nevelés a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik,
oly módon, hogy a teljes nyitvatartás ideje alatt a gyermekekkel
minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai
nevelési év szeptember 1-jétől a
következő év augusztus 31-ig tart.
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 a gyermek
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
A jelentkező gyermekek felvétele folyamatos, 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 él. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha
a jelentkezők száma meghaladja
a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezető, illetve az óvoda
fenntartója – ha az több óvodát
tart fenn – bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.
A Nkt. 72. § (2) bekezdése
alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására
tekintettel szabadon választhat
óvodát.
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,
• 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 gyengénlátó, 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, illetve magyar nyelven
részesülhet óvodai nevelésben.
Az önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda
két tagóvodájában:
- 1238 Szitás u. 99. szám alatt
lévő tagóvodában és
- 1238 Templom u. 10. szám
alatt lévő tagóvodában folyik német kétnyelvű óvodai nevelés.
Budapest Főváros XXIII.
Kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő
óvodákba történő beíratás 2018.
május 14-től 2018. május 16ig tart.
Az óvodai beíratáskor be
kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolványt és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá a

szülő személyazonosító igazolványát és lakcímét igazoló hatósági
igazolványát.
A nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodába történő
felvételénél az alábbi feltételek
meglétét kell igazolni, mert a nem
magyar állampolgárságú kiskorú
akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha
- a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos
jogok illetik meg,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
Az óvoda vezetője az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt
adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését
határozat formájában közli a szülővel 2018. június 15-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában
a tudomására jutástól 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.
2018-ban az első óvodai foglalkozási nap, azaz a tanév/nevelési
év első napja: 2018. szeptember
3. (hétfő)
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Pályázati felhívás kerületi állatorvosok részére
Budapest Főváros XXIII.
Kerület Soroksár Önkormányzata pályázatot hirdet
állatorvosi praxist működtető azon állatorvosok részére, akik az önkormányzat közigazgatási területén
vagy azzal határos településen macska és eb ivartalanítására szolgáló műtét
elvégzését vállalják.
Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzatának képviselő-testülete döntést hozott arról,
hogy a kedvtelésből tartott macskákra és ebekre kiterjedő ivartalanítási
programot indít. Ennek keretében
az önkormányzat a XXIII. kerületben, lakó- vagy tartózkodási hellyel,
illetőleg a kerülethez tartozó önkormányzati ingatlanban bérleti jogviszonnyal rendelkező, életvitelszerűen az adott címen lakó állattartók
eseté- ben évente, háztartásonként
legfeljebb két db
állat
(egy macska
és egy eb) műtéti úton történő ivartalanításához hozzájárul.
Az ivartalanítást
kizárólag a szükséges
szakmai tudás birtokában lévő állatorvosok

végezhetik el, akikkel (legfeljebb
két állatorvossal) az önkormányzat
egy évre szóló megállapodást köt a
műtétek elvégzésére, költségeinek
rendezésére vonatkozóan.
A jogosult állattartó az ivartalanítás költségének 30%-át köteles
a műtétet elvégző orvosnál megfizetni, a fennmaradó 70%-ot az önkormányzat az állatorvossal kötött
megállapodás értelmében – számla
ellenében – átutalással egyenlíti ki.
Az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra ötmillió
Ft-ot különített el. A program
évente az erre szánt költségvetési
keret kimerüléséig tart, ezt követően a jogosult állattartó a következő
évben kérelmezheti ismételten az
ivartalanítást.
A pályázó állatorvosnak
pályázatában meg kell jelölnie:
- személyes azonosító
adatait (születési név, anyja
neve, személyi azonosító jele,
lakcíme),
- a praxis működésére vonatkozó adatokat (kamarai azonosító
szám, orvosi diploma száma, stb),
- amennyiben cégként látja el a
tevékenységet, úgy a cég azonosító
adatait (cégjegyzékszám, adószám,
bankszámlaszám),
- azon állatorvosi rendelő,
esetleg állatkórház megnevezését,

címét, egyéb elérhetőségét, ahol az
ivartalanítási műtétet elvégzi,
- az ivartalanítási műtétek elvégzésére vonatkozó árajánlatot,
amelynek ki kell terjednie az állat
nemére, testalkatára.
A pályázathoz csatolni kell a
tevékenység ellátására jogosító dokumentumok fénymásolatát, valamint a bankszámlaszámról szóló
igazolást.
Az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő legfeljebb két
állatorvossal egy évre szóló megállapodást köt.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. április 30.
A döntéshozó a késedelmesen
benyújtott pályázatokat érdemi vizsgálat1nélkül elutasítja.

Pár napos kiskutyát
mentettek ki
a Dunából

Egy állatbarát mentett ki a
soroksári Dunából egy kiskutyát, aki alig egyhetes lehetett – számolt be az esetről a
Noé Állatotthon Alapítvány.
A kutyust tejpótlóval táplálják, de egyelőre fanyalog a
cumitól és a tápszertől. Egy
ilyen kis kölyökkutyának
nagy szüksége van ilyenkor
az anyjára vagy egy gondoskodó gazdira.

Segítség a
vállalkozóknak

Megállapodás született a kisállat tetemek elszállításáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, elszállítást a szerződés értelméhogy az önkormányzat az el- ben a bejelentést követő 24 órán
hullott kisállatok tetemének belül a szolgáltatónak meg kell
elszállításával kapcsolatban
oldani.
egy évre szóló (2018. április
A POLISZ Kft.
1. – 2019. március 31.) átaaz alábbi elérhetősé
lánydíjas szerződést kötött a
geken
fogadja a bejelentés
POLISZ Biztonsági Kft.-vel.
eket:
Tel: 06-1/358-0526
06-70/338-5819
A szerződés keretében az elhulFa
x: 06-1/280-8945
lott kisállatokat (kutya, macska,
E-mail:
madár, stb.) nemcsak a kerület
diszpecser@poliszk
közterületeiről és az önkormányft.hu
zat közintézményeinek területéről, hanem a lakosság magán- Tájékoztatjuk totulajdonában lévő ingatlanjairól vábbá a kerület lakosságát,
is elszállítják. A szolgáltatás a hogy az élelmiszerláncról és
lakosság számára díjmentes. Az hatósági felügyeletéről szóló

Soroksári Hírlap

2008. évi XLVI. törvény 19.§
(2) bekezdése értelmében az
elhullott állat ártalmatlanná
tétele – ha annak tulajdonosa
nem ismert – az elhullott állat
fellelési helye szerinti illetékes
önkormányzatot, közúton a
közút kezelőjét terheli. Fentiek értelmében a szerződést – a
korábbi évek gyakorlatától eltérően – az egyéb elhullott állatok, állati maradványok (pl.
rókatetem, stb.) elszállítására is
kiterjesztettük.
Soroksári Polgármesteri
Hivatal Hatósági
és Adóosztály

Az önkormányzat által térítésmentesen biztosított Grassalkovich úti irodánkban lehetővé
válik, hogy a kerületi vállalkozók
szakmai segítséget kaphassanak
tevékenységükhöz. Szerdánként
9–13 óra között várjuk a Táncsics Művelődési Ház melletti
szolgáltatóirodánkba a vállalkozások képviselőit adózási és egyéb
ügyekben. Mindenkit szeretettel
vár Cser Ágnes (30/460-6342)
Széchenyi-kártya ügyintéző, vagy
Jakab László (20/9386-813), a
helyi kamara tiszteletbeli elnöke.
Lehet telefonon is egyeztetni a találkozás időpontját. Pontos cím:
Grassalkovich út 122-124.
Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara
Soroksári Tagcsoportja

EGYHÁZ
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Székelyudvarhelyi testvérek üzenetével volt teljes a húsvét

Az ófalui Soroksári Református
Gyülekezet húsvét ünnepén a
székelyudvarhelyi testvérváros
református gyülekezetének üdvözletével köszöntötte a soroksári
testvéreket.
A nagypéntek délelőtti istentisztelet résztvevői passió-olvasással és az egyes bibliai részek
közötti énekléssel elevenítették
fel Jézus szenvedéstörténetét. A
húsvét vasárnapi istentiszteleten
olvasták fel a székelyudvarhelyi
Behtlen-negyedi Református
Egyházközség húsvéti üdvözletét,
testvérgyülekezeti köszöntését. A
levelet Bekő István székelyudvarhelyi református lelkipásztor írta.

Fotó: Magánarchívum

A soroksári hívek életében
a húsvét különösen fontos
ünnep, hiszen a hagyományokat tisztelettel ápoló helyiekben még mindig él a régi
szokások szerinti ünnepvárás
vágya, annak mély hittel való
megélése. Soroksáron minden felekezet a maga módján tartotta meg felemelő
alkalmait.

Karáról egy
teológus hallgatót, aki az
egyetem nevében köszönti a
gyülekezetet,
besegít1az
úrvacsora osztásában és igét
hirdet az ün-

Barta Károly és Bekő István lelkipásztorok

– Az istentisztelet különlegessége
abban rejlett, hogy keresztelőt is
tartottunk. A keresztségben hálát
adunk Istennek egy új életért. Az
élet kerül előtérbe és Isten szeretete, amivel Isten önmagával is öszszekapcsol. A keresztelési liturgia
szépen megalapozta a feltámadás
evangéliumának üzenetét. Múlt
év decembere óta hívunk nagy
ünnepeinkre a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi

„Oltalmad alá futunk...”

12. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
ZARÁNDOKLAT
hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,
9 szakaszban

Budapest,
2018. május 26.
Szakasz

Gyülekező

Indulás

Honnan

Hova

Érkezés

1

7:30

8:00

Máriabesnyő

Kerepes ill. Fót

18:30

Szentmise
19:00

2

7:00

7:30

Csillaghegy

Fót

18:30

19:00

3

7:00

7:30

Csillaghegy

Máriaremete

18:30

19:00

4

7:00

7:30

Farkasrét

Máriaremete

18:30

19:00

5

7:00

7:30

Farkasrét

Nagytétény

18:30

19:00

6

7:00

7:30

Soroksár

Nagytétény
Pestszentlőrinc Mária
Szeplőtelen Szíve-templom
Pestszentlőrinc Mária
Szeplőtelen Szíve-templom
Kerepes

18:30

19:00

7

7:00

7:30

Soroksár

8

8:30

9:00

Rákoskeresztúr

9

8:30

9:00

Rákoskeresztúr

18:30

19:00

18:30

19:00

18:30

19:00

Médiatámogatók:

nep másodnapján. Az
idei húsvéton
Dömötörné Molnár
Krisztina
negyedéves
teológiai
hallgató volt a legátus. Az ő szolgálata és jelenléte is emelte az alkalom
ünnepélyességét – mondta Barta
Károly soroksári lelkipásztor.

Hangsúlyozta, a soroksári reformátusoknak az a feladatuk, hogy
a testvértelepülésen élő reformátusokkal keressék az összeköttetést. Elsőként a székelyudvarhelyi
köteléket szeretnék erősíteni.
– Nemrégiben Bekő István
nagytiszteletű úr személyesen járt
nálunk, és megbeszéltük a közös
tennivalókat. Az a szándékunk,
hogy még szorosabbá tegyük
az1együttműködést
erdélyi testvéreinkkel. A
németországi
Nürtingen a
kerület másik
testvérvárosa.
Bese1Ferenc
gondnokunk
már felvette a
kapcsolatot az
ottani1protestáns közösséggel,
keresik a kapcsolatteremtés lehetőségét – tette hozzá Barta Károly.

Istenes versek szavalóversenye
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezik a
budapesti általános és középiskolák részvételével,
a XIII. Fatimai Szűzanya
MAGYAR ISTENES VERSEK SZAVALÓVERSENYÉT
Soroksáron.
A szavalók a magyar költészet tárházából, a kezdetektől a
nemzeti klasszicizmuson, a Nyugat körén túl, a napjainkig
magyar nyelven írt költői művekkel (hazai és határon túli
magyar költők műveivel) állnak a közönség elé.
A versmondó találkozó témáját a vallásos ihletettségű,
valamint istenkereső, ember és Isten kapcsolatát kutató,
válaszkereső költemények alkotják.
A verseny időpontja: április 24. (kedd) 14:30
Helyszín: Fatimai Szűzanya Templom
XXIII. kerület Soroksár–Újtelep Szent László utca 149.

www.elorozsafuzer.hu
www.facebook.com/elorozsafuzer
google.com/+ElorozsafuzerHu

NKA

A zsűri elnöke: Kubik Anna Kossuth-díjas színművész

PROGRAMAJÁNLÓ
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Táncsics Mihály Művelődési Ház
1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.
Tel.: 06-1/286-0262 e-mail.: titkarsag@tmh.hu
web: www.tmh.hu / www.facebook.com/TMH122
04.23. 17 óra
Tanulj Svábul Soroksár klub.
A belépés díjtalan.
04.25. 17.30 óra

Mezek történelme, gyűjtői futballmezek kiállításának megnyitója Nyilasi Tiborral.

05.05. 14 óra
05.19. 20 óra
Rozmaring Nyugdíjas Egyesü- Dalárda bál. Belépő: 3000 Ft/
let anyák napi műsora. Belépő: fő. Asztalfoglalás: Dunszt Ká700 Ft/fő
roly 06-30-2118-825.
05.06. 11 óra
05. 25. 14.30 óra
Családi vasárnap: A nagy mag- Diákszínház: Csizmás Kandúr.
rabló, zenés-bábos színház gyere- A belépődíj: 700 Ft/fő
keknek. Belépő: 700-1000 Ft/fő
05.26. 15 óra
05.10. 18 óra
Jóbarátok Dalköre zenés klubdélután. Klubtámogatás: 700 Ft
05.30. 16 óra
Tér-Öröm-Zene a Zenapavilonnál. A Galambos János Zeneiskola növendékeinek és tanárainak
bemutatója.

04.28. 9–11-ig
Anyák napi kézműves workshop. Csak regisztrációval!

Zumba keddenként

04.28. 15 óra
Bolondos április vidám jelenetekkel. A Jóbarátok Dalkörének zenés
műsora. Klubtámogatás: 700 Ft

RETRO
DISCO

A TÁNCSICSBAN!
A hangulatért felel:
Dj Emil
2018. május 4. 20:00
Belépő: 1.500 Ft
Asztalfoglalási lehetőség: 06-1/286-0262
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

GALÉRIA’13
FRÖMMEL GYULA
festőművész

Triptichonok és
többszörös képek
című kiállításának
megnyitója

április 26-án,
csütörtökön 18.00 órakor.
Megnyitja:
Dr. Feledy Balázs művészeti író
Közreműködik:
Draskóczy Zoltán
gitárművész
A kiállítás megtekinthető
2018. május 25-ig,
csütörtöki és pénteki
napokon
14.00 órától 18.00 óráig.
1238 Budapest, Hősök tere 13.
e-mail: iroda@galeria13.hu
www.galeria13.hu
Telefon:
36 1 287 3057; 36 20 333 0257
SOROKSÁRI
HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

05.04. 20 óra
70’s
80’s
90’s évek
slágerei

Soroksári Hírlap

Ingyen WiFi Humorzenekar élőzenés kabaréműsora. Előadják:
Maksa Zoltán, Ihos József, Orbán Johnny B., Szántó F. Gábor,
Nagy József Joe, Berkes Charlie,
Annamary. Belépő: 1000 Ft/fő
05. 13.
Tavaszi bolhapiac a Tündérkertben. A belépés díjtalan.
Asztalfoglalás a művelődési
házban.

Helytörténet 2017
állandó kiállítás
Megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján, illetve a
Galéria’13 nyitvatartási idejében, jelzett igény szerint.

Capoeira aerobik edzések
Szerdánként 17–18 óráig. Az
órákat Südi Barbara aerobik- és
személyi edző tartja, részvételi
díj: 500 Ft/alkalom.

(1238 Budapest, Szitás utca 105.)

HANGVERSENY

Állásbörze

Csili Művelődési Központ

1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.

Április 27.
9.00-12.00

A Soroksári Pedagógus Kórus jubileumi hangversenyét
április 24-én 17.30-kor a soroksári Galambos János AMI
dísztermében tartja. (Soroksár, Grassalkovich út 169.)

Soroksári Hírlap

KULTÚRA

A Fedák Sári Színház ünnepi díszelőadása
Március 15-én méltóképpen
emlékeztek meg a 170 évvel
ezelőtti eseményekről: Huszka Jenő–Szilágyi László Mária
főhadnagy című kétfelvonásos történelmi operettjét mutatták be a színház művészei.
A műsor a huszárruhába öltözött
zenekar parádés bevonulásával,
majd a Himnusz közös elének-

is megkönnyezett.
A ráadásban Nagy
Árpád karmester
a közönséget is
megénekeltette.
Közreműködött
a Fedák Sári Színház tánckara, valamint zenekara. Karmester: Nagy
Árpád. Műszaki vezető: Nagyszegi Mihály. Rendezőasszisztens:

lésével kezdődött. A díszelőadás legfelemelőbb pillanata
a vendégművész, Szegedi
Dóra előadásában a „Szép
vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” című dal
volt, amelyet a közönség

Sárkány Erika. A darabot rendezte
Sárkány Krisztián.
Szereplők:
Lebstück Mária - Pászthy Viktória, Jancsó Bálint - Sárkány
Krisztián, Farkasházy Antónia
- Tiszai Nagy Ildikó, Draskóczy
Ádám - Horváth Lala, Panni
- Pyka Alexandra, Zwickli
Tóbiás - Dovalovszky Erik,
Biccentő strázsamester - Kerekes Károly, Kossuth Lajos kormányzó - Bereznai
Roland, Görgey Artúr
honvédtábornok - Szalai Vince, Simonich Brigitta hercegné - Osvát
Magda, Simonich Boldizsár herceg - Homoki
Tibor, Krantz doktor Szabó Antal.
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Színházi előadások
Április 22. 15 óra
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban
Április 28. 11 óra
Tihanyi Vándorszínpad:
Elvarázsolt Katinka
Április 28. 18 óra
Kamaraszínház:
Sárkány Krisztián előadói estje
Április 29. 15 óra
Harsányi Gábor: Édes alkony
Május 5. 17 óra
Eisemann Mihály: Fekete Péter
Május 6. 15 óra
Eisemann Mihály: Fekete Péter
Május 12. 11 óra
Lassán Produkció:
Rajzfilmslágerek koncert
Május 12. 17 óra
Kálmán Imre:
Montmartre-i ibolya
Elérhetőségek:
1238 Bp. Hősök tere 21.
1/409-72-49
www.fedakszinhaz.hu
Jegypénztár: 1/279-64-26
jegyek@fedakszinhaz.hu

Amatőr kézimunkázók profi módon elkészített alkotásaiból nyílt kiállítás

A tárlaton mintegy 45 alkotó
munkája szerepelt. Jó néhányan több kompozícióval is
jelentkeztek. A kiállítók között
voltak nyugdíjasok, a Napsugár
Óvodából négy csoport, Jäckl
Henriett tanárnő, aki kövekre
festett képeivel ejtette ámulatba
az érdeklődőket. A hölgyeken
kívül az urak is megmutatták,
hogy mennyi mindent tudnak
készíteni.
Akadtak hímzett terítők,
gobelinek, selyemből készült
virágok, origamik, horgolások, asztalterítők, szőnyegek,

Mit üzen számunkra ez
a kiállítás? Sok más mellett azt, hogy érdemes
ápolni és továbbadni
a néphagyományokat.
Ezenkívül ezek a munkák jelentős művészi
értéket is képviseltek.
– A kézimunkázók
külön kategóriát képviselnek a művészetek terén, és szívesen megnézik
alkotótársaik munkáit –
tette hozzá a vezető.
A megnyitón közreműködött Salamon
megfértek az újszerű technikák, Dorottya fuvolán, valamint
ötletek, mint például a kőfestés Soós Réka népdalénekes-népzevagy a mandalafestés.
nei hegedűs.
A kiállítók amatőrök, de nagyA kiállítást az önkormányzat
nagy lelkesedéssel készítették mun- is támogatta.
káikat, és szívesen hozták el azokat.
AM
Fotó: Szerző

A Független Nők Egyesülete
a XXIII. kerületért és a Művelődési Ház 17. alkalommal mutatta be az ügyeskezű
kézimunkázók alkotásait.

pulóverek, kötések, festmények:
valamennyi műremek szorgos kézimunka eredménye.
Halász Jánosné, az egyesület vezetője elmondta: a hagyományos kézimunkák mellett jól

INTÉZMÉNYEK
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Rotyogó üstben „puhították meg” az óvodavezetőt a bennszülöttek
Tizedik alkalommal fogtak
össze a szülők és a III-as számú Összevont Óvoda dolgozói, hogy megrendezzék a
szülők bálját. Az est folyamán
bebizonyosodott: minden felnőttben ott bujkál a vidám
kisgyerek.

Fotó: Szerző

Ternesz Ferencné intézményvezető bőrönddel érkezett a zsúfo- Törzsi táncot is láthattak a vendégek az óvónők előadásában
lásig megtelt terembe. Épphogy
csak betoppant, háncsszoknyá- kígyót-békát dobtak ízesítés- kiderült, hogy mindez csak
ba öltözött bennszülöttek be- képpen a főzetbe. Röviddel álom volt. A mini színdarab
vonszolták a dzsungelbe, ahol ezután megváltozott a díszlet, Szűcsné Madács Éva és Bödő Attiláné ötlete volt. Az
alkalomra jubileumi tortákat is készítettek.
A törzsi tánc után Madár
Veronika slágereket énekelt,
majd Fórizs Olivér (2014- Madár Veronika is fellépett
ben a Rising Star versenyzője volt) is megörvendeztette plusz duó zenéjére ropta a táncot
hangjával a közönséget. Ezután a közel kétszáz szülő.
retro rock and roll dallamokra
Éjfélkor tombolatárgyakat
széken „ülve” táncoltak az óvó- sorsoltak ki. A fődíj egy kétszeménénik és a dadusok, akik meg- lyes wellness hétvége, illetve egy
táncoltatták a vendégeket is. A színes nyomtató volt.
koreográfiát Fülöp Viktorné
A családias hangulatú rendezhallani lehetett az oroszlánok és a színpad közepén láttuk vi- Csilla tanította be. Beke Jánosné vényt Geiger Ferenc polgármester
üvöltését. Az intézményve- szont az intézményvezetőt, aki- volt a „gyártásvezető”, főszerve- és számos szponzor is támogatta.
zetőt beletették egy üstbe, és nek megcsörrent a telefonja és ző. A bál hátralévő részében az R
LK

Noel kétszer is a színpadra léphetett

Harmonika- és kamarazene verseny

A 9. Országos Maros Gábor
ütőhangszeres szóló-duó
versenyt március 9-én tartották Győrben, a Liszt Ferenc
Alapfokú Zenei Művészeti
Iskolában.
Fotó: Magánarchívum

A háromévenként megrendezett nívós szakmai versenyre az
ország zeneiskoláiból öt korcsoportban nevezhetik a tanárok
növendékeiket szóló, valamint
duó kategóriában.
Ebben az évben a legkisebb
korcsoportban, az egyik legfiatalabb versenyzőként, a soroksári Galambos János AMI növendéke, Weisz Noel Nándor
nyerte meg a versenyt.
– Noel a kötelező ütőhangszeres művön kívül egy rendkívül nehéz marimbaszólóval

A Galambos János Zeneiskola
tanulói az idén újra el tudtak
indulni a most hatodik alkalommal megrendezett Országos
Harmonikaversenyen, amelyet a
XVIII. kerületi Dohnányi Ernő
Zeneiskolában rendeztek meg.

kápráztatta el a zsűrit és a
közönséget. A darabot a háromnapos verseny ünnepi záróhangversenyén még egyszer
előadhatta – tudtuk meg Weisz
Nándor felkészítő tanártól, az
ütőtanszak vezetőjétől.
NKA

Az iskolát a 9 éves Babosa Júlia tanuló képviselte. A március
23-án megtartott területi válogatón az I. korcsoportban arany
fokozatot nyert. A kislány ezzel
bejutott az országos döntőbe,
amit május 13-án tartanak.
Áprilisi 7-én rendezték meg a
XIV. gyáli kamarazenei találkozót és versenyt, ahol a Galambos
AMI zenei csapata, „Soroksár Ruff András, Kiss Tibor tanár)
Klarinét-kvartettje” (tagjai: Kiss ezüst minősítést kapott.
Eszter, Balog Péter Bendegúz,
IM
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Jó érzés közösen tenni-venni a kiskertben

Palántavásár a
tangazdaságban

Újtelepen a Dorottya Közösségi Kert 2017-ben alakult meg.
Az idei szezonban is sokan fognak szorgoskodni benne.

sarjfákat is kivágtuk. A csapatunk
formálódik, idén újabb családok
csatlakoztak a közösségünkhöz.
Ők ágyáshelyeket alakítottak
ki, sőt mindenki rendbe tette az
ágyását, és sokan az első magokat is elvetették – foglalta össze
Rózner Klára, a Dorottya Kert
egyik vezetője.
– A fákat a közösségi kert kertészei, illetve ágyásgazdái fogják
gondozni. Az első időszakban a
rendszeres locsolás lesz a feladatuk, a következő években pedig
a metszést és növényvédelmet is

Napenergiás fejlesztés a tangazdaságban
támogatási kérelmét, amelyet sikeresnek bíráltak el.
– A pályázatot 2016-ban kezdtük előkészíteni és adtuk be, de a
rendszer még nincs teljesen befe-

Akik a Túri István úton jártak
mostanában, bizonyára észrevették, hogy a tangazdaság központi
épülete mögötti nagy területen
napelemeket helyeztek ki.
Helfné Szabó Zsuzsanna igazgató elmondta: Magyarország
kormányának KEHOP-5.2.11.
kódszámú, a “Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című
felhívására adta be az egyetem a

jezve, a következő hetekben készül
el. Vállaltuk, hogy a kísérleti üzem
meglévő villamosenergia-igényét
közel teljes egészben fotovoltaikus
rendszerrel termelt megújuló energiával váltjuk ki. A támogatott fejlesztés hozzájárul a magyarországi
megújuló energiaforrás-felhasználás növeléséhez, és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Szinte egész éves energiaigényünket lefedi – mondta.
KA

Fotó: Tangazdaság

Látványos és jelentős napenergiás kiserőmű épül a a
Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara Kísérleti
Üzem- és Tangazdaságban.

Fotók: Magánarchívum

A kert fenntartója, a Jószomszédok Egyesület a közelmúltban
gyümölcsfa csemetéket kapott,
s március végén ültettek el kétkét mandula-, barack- és alma-,
valamint egy-egy körte-, cseresznye- és meggyfát, további öt
facsemetét pedig a közeljövőben
telepítenek. Az egyesület még
2016-ban – a Kisközösségek Átalakulásban projekt keretében
– jutott hozzá a növényekhez a
Szent István Egyetem Péteri-majorban működő faiskolájából.
A facsemeték az egyik kertésztársuknál vészelték át az ültetési időszakot, ő meg is metszette őket.
– Néhány órás program volt a
fák helyének megtalálása, a gödrök kiásása, a trágyázás és maga a
faültetés. Gyorsan haladt a munka, mert sokan voltunk. Nem
csak ültettünk, hanem a beteg, a
kiszáradt vagy a használhatatlan

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara Kísérleti
Üzem- és Tangazdaságának
zöldségtermesztési ágazata tavasszal palántavásárokat szervez.

elvégezzük, szigorúan a biotermesztés szabályai szerint – tudtuk meg Nagyistókné Ekler Évától, a Jószomszédok Egyesület
vezetőjétől.
ria

A vásárok időpontjai: április 26.
(csütörtök) 8 – 14; április 27. (péntek) 8 – 18; május 4. (péntek) 8
– 13; május 5. (szombat) 9 – 14;
május 8. (kedd) 8 – 14; május 11.
(péntek) 8 – 18; május 16. (szerda)
8 – 14 óráig. A vásár helyszíne: a
tangazdaság, Soroksár, Péteri-major, Túri István út 2.
Cserepes, illetve táphengeres
zöldség (paradicsom, paprika, padlizsán, zeller, karalábé, uborka) és
fűszernövény palántákat kínálnak
széles fajtaválasztékkal.
A pontos kínálat és az árak a vásárok előtt egy héttel jelennek meg
hirdetményeikben és a facebook
oldalukon: https://www.facebook.
com/kiserletiuzem. Az érdeklődők
Kis Krisztiánné ágazatvezetőnél emailen (kis.krisztianne@kertk.szie.
hu) is kérdezhetnek.
IM
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Osternball in Schorokschar
Am 01. April, am Osternsonntag feierte man auch in Schorokschar die Ostern mit einem
Schwabenball. Die Schorokscharer Burschen haben diesen Ball mit der GJU Ungarn
gemeinsam organisiert. Es
heisst, die Gemeinschaft der
Landesschwabenjugend hat
ihren Schwabenball auf Einladung der Schorokscharer
Burschen diesmal in Soroksár
veranstaltet.
Schon vor Wochen waren die
Karten in Vorverkauf schnell
ausverkauft. Es kommt selten
vor, dass beim Ball das Kulturhaus so voll ist. Als Programm
dienten die Ungarische und
ungarndeutsche Hymnen, die
Begrüssungsworte vom Herrn
Majetzky, Präsident der GJU und
zum Schluss das Programm des
Vereins Jungen Haraster Schwaben. Es war schön zu sehen, dass
noch so viele Jugendliche an den

Ifjúsági locsolóbál
Húsvét vasárnapján fergeteges hangulatban mulathattak
a résztvevők a locsolóbálon,
a Schorokscharer Burschen
zenekar kíséretével.

A teltházas rendezvényünk
újdonságnak számított a hagyományos bálok közt, hiszen
kimondottan az ifjúságot szólítottuk meg, fiatal zenészeket
és fellépőket hívtunk meg.
Traditionen interressiert
Az estet megnyitotta a Verein
sind. Die Schorokscharer
Jungen Haraster Schwaben
Burschen haben die gantánccsoport. A bálon részt vett
ze Nacht hart daran geara Magyarországi Német Fiatabeitet, dass die Laune bis
lok Közössége is. A rendezvény
zur Spitze kommt. Und
fantasztikus hangulatban telt, a
es ist gekommen, um
hagyományos sváb zene mellett
Mitternacht wurden die
örökzöld dallamokra is táncolEs war schön Burschen! Wir hattak a bálozók. A tombola
Mädchen mit Sodaflasche frisch
gemacht und die Burschen haben möchten noch weitere so tolle felajánlásokat ezúton is nagyon
die letzte Gäste bis zur Eingangs- Abende von Euch!
köszönjük támogatóinknak.
tür des Kulturhauses mit Musik
gefolgt.
Krisztina Csóka Solti
TMMH

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!

Soroksári Hírlap

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi sváb
szervezetek ebben az évben
is megrendezik hagyományos
főzőprogramjukat a soroksári
majális
ünnepén a
Molnárszigeten. A
program részeként
a1Vidám
Favágók
ismét felállítják majd
a1soroksári
májusfát.1Minden
érdeklődőt szeretettel
várnak.

Nachrichten/ Hírek
Schüleraustausch/ Diákcsere
Die Grundschulen Anton
Grassalkovich und Páneuropa pflegen einen schon mehr
als zwanzigjährigen Kontakt
mit den Geschwister-Scholl
und Neckar Realschulen von
Nür-tingen.
Die Kinder besuchen einander von Jahr zu Jahr. In diesem
Jahr fahren die schorokscharer
Schüler mit ihren betreuenden
Lehrerinnen nach Nürtingen,
wo sie die Gelegenheit haben
bei den deutschen Gastgeberfamilien einige Tage zu
verbringen.

A Grassalkovich Antal és a Páneurópa Általános Iskola már
több mint két évtizedes kapcsolatot tart fenn partnervárosunk,
Nürtingen két iskolájával. Az
idei évben a soroksári tanulók
utaznak kísérő tanárnőikkel
Nürtingenbe, ahol alkalmuk
lesz néhány napot a vendéglátó német családoknál eltölteni.

Pilgerfahrtnach Kaposvár
Die Schorokscharer Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung organisiert am 26. Mai
eine Pilgerfahrt nach Kaposvár,

Zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

wo zu Ehren der ehemaligen
verstorbenen Schorokscharer ein Gedenkfest stattfindet.
Anmeldung bei Tamás Pfiszter.

Soroksári Hírlap
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Kalács és kakaó: húsvéti készülődés a Tájházban
Húsvét előtt egy héttel az édes,
mazsolás kalács illata már kora reggel belengte a Tájházat.
Róth Ica néni jóvoltából az
amúgy sem kicsi kalácsfonatok óriásira híztak és aranybarnára sültek a sütőben.
Közben kicsik és nagyok Gold
Mariann segítségével megtanulhatták az írókázás és a berzselés rejtelmeit. Gyönyörű hímes tojások készültek, a kalács
mind elfogyott.
A habos kakaóért is addig
álltak sorban,
amíg egy csepp
2018. május
se maradt! A
12., szombat
Tájház ismét
10 óra – Polka
kitárta kapuit,
a Soroksári Tájmegtelt illattal,
házban. Táncélettel, ünnepi
tanítás kezdőkhangulattal!
nek, kicsiknek
Néhány toés nagyoknak!
vábbi program
Galambosné
a közeljövőben
Schuszter Ana Soroksári Néna vezetésével,
met Nemzetiségi Önkormány- és a Schorokscharer Burschen
zat támogatásával:
kíséretével.

GedenkfeierderVertreibung/
Megemlékezés a kitelepítésről
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April–Laubmonat
Bauernregeln
„Bringt der April viel Regen,
so deutet es auf Segen.”
„Nasser April – verspricht
der Früchte viel.”
„Nasser April, kühler Mai,
füllt den Bauern die
Scheunen mit Heu.”

2018. május 26., szombat
– Buszos zarándoklat Kaposvárra. A busz 8 órakor indul a
Hősök teréről, a Zenepavilontól és a délutáni órákban érkezik ugyanide vissza. Kaposváron fejet hajtunk a Soroksárról
elkerült hamvak nyughelyén,
majd meglátogatjuk a szennai
falumúzeumot. Az útra regisztrálni és érdeklődni a 06-20-236
5326-os telefonszámon lehet
dr. Pfiszter Tamásnál.

Sankt Georgi (24. April)
ist seit uralter Zeit der Tag
des Frühlingsbeginns. An
diesem Tag wurden die
Viehherden auf die Weide
getrieben.
Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai nennt
man Walpurgisnacht. In
dieser Nacht demonstrierten die Hexen ihre Macht.
Der Maibaum, der in der
Walpurgisnacht aufgestellt
wurde, war unter anderem auch ein Sinnbild der
Liebe. Die Burschen errichteten ihn deshalb vor
dem Haus des geliebten
Mädchens.

Arany minősítést kapott a Gribedli

ziehen, wo eine kurze Gedenkfeier stattfindet. Anschließend
kommt es an dem Vertriebenendenkmal zu einer feierlichen Kranzniederlegung.

Anläßlich des 72. Jahrestages
der Vertreibung der Schwaben
aus Schorokschar veranstaltet die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung am 6.
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

A soroksári svábok Németországba való kitelepítésének 72.
évfordulója alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi hagyományos
megemlékezését, melynek
időpontja 2018. május 6., vasárnap. Délelőtt 9.00 órakor a
Nagyboldogasszony-Plébániatemplomban ünnepi szentmise keretében megemlékeznek
az egykori kitelepítettekről. A
mise után az egybegyűltek átvonulnak a kitelepítési emlékműhöz, ahol lebonyolításra kerül a
megemlékezés és a koszorúzás.

A Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület Gribedli
gyermekcsoportja Galambosné Schuszter Anna vezetésével
2018.04.07-én részt vett a Landesrat által szervezett ,,Manninger Miklós - Fogjuk meg egymás kezét” országos táncfesztivál minősítői versenyén. Manninger Miklós koreográfiáját gyönyörűen
táncolták a kicsik és a nagyok, ennek eredményeképpen arany
minősítést szereztek. Köszönet Galambosné Schuszter Annának
és a gyermektánccsoport összes tagjának a szép eredményért.

A pályázat sporteszköz-,
sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező
sportszervezetek, kerületben életvitelszerűen lakó
egyéni sportolók, valamint
a verseny-, szabadidősport
területén munkát végző,
kerületi intézményben
oktató tanárnak, edzőnek.
igényelhető.
A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó személy vagy
sportszervezet pontos adatait, az eddigi sporttevékenység
és az elért eredmények rövid
leírását, az igényelt támogatás összegét, annak tervezett
felhasználását, egyesület,
sportszövetség véleményét,
a pályázat benyújtásának
napját, a pályázó aláírását,
az egyesület, sportszövetség
pecsétjét, aláírását, valamint
a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. május 4.
Az előterjesztett pályázatot és annak valamennyi
mellékletét kérjük, hogy személyesen vagy postai úton a
titkárhoz (dr. Nagy Gergely,
Soroksári Polgármesteri Hivatal - 1239 Budapest, Hősök
tere 12. III. em. 35. sz. iroda,
tel.: 06-1-289-21-00/251.
sz. mellék) szíveskedjenek
eljuttatni.
A pályázati adatlapot letölthetik a http://soroksar.
hu/hirdetmenyek/soroksarsportjaert-kozalapitvanypalyazati-felhivasa oldalról,
vagy a Közalapítvány titkárától – előzetes időpontegyeztetést követően – személyesen
átvehetik.
A pályázatot a kuratórium
a 2018. május 14. napi ülésén bírálja el. A pályázatok

elbírálását követően a pályázók a megadott e-mail címen,
e-mail cím hiányában postai
úton kerülnek kiértesítésre.
A pályázat útján elnyert támogatás elszámolásának határideje: 2018. szeptember 15.
A nyertes pályázó előzetes vagy utólagos elszámolás
útján, a benyújtott eredeti
számlák ellenében részesül a
támogatásban.
A határidőn túl érkező, illetve hiányos pályázatokat a kuratórium érdemben nem bírálja
el. Azon gyermekek esetében,
akik egyesületnél sportolnak,
az egyesület hivatalos pecsétjét
feltétlenül tüntessék fel.
Támogatás nem adható
annak:
a.) aki a korábbi évben
benyújtott pályázata alapján
támogatásban részesült, de a
támogatás összegével nem számolt el;
b.) aki egyesület, sportszövetség által nem támogatott,
vagy akinek a pályázata az egyesület, sportszövetség igazolását
nem tartalmazza
c.) aki a pályázatát a leadási
határidőn túl nyújtotta be.
A támogatásban részesülők
névsorát a kuratórium Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzatának
hivatalos honlapján és a Soroksári Hírlapban nyilvánosságra
hozza.
A számlának a közalapítvány pontos nevére és címére
kell szólnia (Soroksár Sportjáért Közalapítvány, 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.,
adószám: 18229893-1-43), és
a titkár részére kell személyesen
benyújtani. Ennek elmaradása
esetén az alábbi jogkövetkezmények kerülhetnek alkalmazásra:
1. Amennyiben a támogatott az elnyert támogatás részére
történő kiutalását megelőzően
megvette a pályázati adatlapban megjelölt dolgokat (illetve

szolgáltatásokat megrendelte), az elszámolási határidőn
túl benyújtott, vagy a fenti
bekezdésben meghatározott
tartalmi feltételeknek nem
megfelelő számlák a közalapítvány által nem kerülhetnek
rendezésre. Ebben az esetben
a támogatott a közalapítvány
írásbeli felhívásában foglalt
határidőig, a részére kiutalt
összeget köteles visszautalni
a megadott bankszámlaszámra. Ennek elmaradása esetén
a közalapítvány intézkedik a
teljes összeg visszafizettetése,
illetve behajtatása érekében.
2. Ha a közalapítvány által
kiutalt támogatás támogatott
általi utólagos elszámolására
kerül sor és az elszámolási határidőig az említettek szerint
kiállított eredeti számla nem
érkezik meg a titkár részére,
akkor a támogatott köteles a
számára kiutalt teljes összeget
az elszámolási határidőt követő 15. napig a közalapítvány
bankszámlájára visszautalni.
Ennek elmaradása esetén a
közalapítvány intézkedik a
teljes összeg visszafizettetése,
illetve behajtatása érekében.
A támogatás kizárólag a
pályázati adatlapon megjelölt
célokra használható fel (pl.
sportcipő, sportruha, nevezési díj, tagdíj, edzőtábor, adott
sportághoz kapcsolódó sportfelszerelések). Gyógyszerek, vitaminok, energiaitalok, fehérje
porok nem számolhatók el.
A támogatást a pályázati adatlapon feltüntetett bankszámlaszámra történő utalás útján
kapja meg a pályázó.
Céltól eltérő felhasználás
Közalapítvány általi megállapítása esetén a közalapítvány
intézkedik – az 1. és 2. pontban
foglaltak szerint – a támogatás
visszafizettetése/behajtatása
érdekében.
Tüskés Józsefné
elnök s.k.

ELSŐ HELY
a vöröskeresztes
versenyen
Fotó: Magánarchívum

Pályázatot hirdet a Soroksár Sportjáért Közalapítvány

Soroksári Hírlap

A Grassalkovich Antal Általános Iskola csapata (általános
iskolai kategóriában) a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezet dél-pesti területi elsősegélynyújtó versenyén I. helyezést ért el. Így bejutottak a
fővárosi fordulóba.
A csapat tagjai: Bor Dávid
Koppány, Kondér Dóra, Stein
Zsolt Erik, Szuszky Gergő,
Szuszky Tamás.
Felkészítő tanáruk Balló
Andrea, felkészítő védőnő Dudás Zsuzsanna volt.
IM

Feltalálnák magukat
a nehéz helyzetben

Fotó: Teszár Ákos

SPORT
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Általános és középiskolás csapatok mérték össze tudásukat
a Soroksári Sportcsarnok területén tartott katasztrófavédelmi versenyen, április 12-én. A
diákokat Geiger Ferenc polgármester köszöntötte, majd a
különböző próbák után a legjobb négyfős csapatoknak járó
elismeréseket Weinmann Antal
alpolgámester nyújtotta át. Az
első helyezett csapat a fővárosi
döntőben is indul.
A verseny megvalósulását
a kerületi önkormányzat is
támogatta.

Soroksári Hírlap
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János önbizalmat kapott a karatétól
A soroksári Csatári János
mindössze öt éve karatézik.
Ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy húszévesen beírja
magát a tehetséges parasportolók közé. Több európai, nemzetközi versenyen ért el dobogós
helyezést.
János koraszülöttként
jött a világra, emiatt
másként alakult a fejlődése. Sokan csúfolták, ezért elhatározta,
hogy karatézni kezd.
Önbizalom-erősítésnek szánta, ám a testmozgás, a sport
beépült a mindennapjaiba.
Kevesen tudják róla, milyen szép eredményeket
ért el, hiszen nem egy
dicsekvő típus.
– Nagy öröm számomra, a dobogós
helyezés, bár ha
ez nem sikerül, akkor
sem szoktam búslakodni:

számomra már az is nagy élmény, ha
részt vehetek a versenyeken – vallja
be a fiatalember, aki a Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény1(EGYMI)
Szakiskolában szociális gondozó és1ápolóként végzett.
A szakiskola
Békés Harcosok
Dojo1csapatának sportolója.
Mint mondja, sokat
köszönhet1testnevelő
tanárának, edzőjének,
Halász J. Attilának.
– János sportolói1és1erkölcsi
hozzáállása1példaértékű1az
iskolánkban
és1a1sportegyesületben
egyaránt:
becsületes,
megbízható, egyenes

beszédű és szavatartó. Az övfokozat és a versenyen való győzelem
másodlagos értékű, hosszútávon
annak örülnék, ha János egy életre
elköteleződne a karate vagy más
sportág mellett- hangsúlyozta
edzője.
Több mint egy éve a paralimpiai sportágak közé bekerült a
para-karate sportág is.
Az újtelepi sportoló a 2. Inkluzív Karate Global Interkontinentális Kupán is indul, amit az újtelepi sportcsarnokban rendeznek
április 29-én. Ez lesz minden idők
legnagyobb létszámú para-karate
versenye.
IM
Csatári János legfontosabb dobogós helyezései
• 2016 - Linz, WKF Karate
Világbajnokság, para-karate
versenyszám, 2. hely • 2017
- Ukrajna, Lvove 1. I-karate
Ukrán Kupa, 1 hely • 2018 Pozsony Grand Prix , 1. hely.
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Aerobikos sikerek

Március 3-án részt vettünk Budaörsön a Magyar Torna Szövetség
Aerobik Szakág 2017/2018. tanévi nyugat-magyarországi területi
diákolimpiáján. Harmadik helyezéssel bejutottunk az országos döntőbe. Március 24-én mi is részesei
voltunk az idei év első Dinamic
aerobikos versenyének. Több szép
helyezést is elhoztunk.
Jeszenszky Rózsa

Következő versenyek
VIII. Soroksári Tánc- és Mozgásgála - május 4., 17.30, Soroksári
Sportcsarnok. Sztárfellépő: Pál Dénes. A belépés ingyenes.
XXIII. Soroksári Dinamik Aerobic Fesztivál - május 12., 10 óra.

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit inanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. Az ajánlat és az akciós inanszírozás részleteiről az Auto-Fort
Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem
teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 107 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,1-5,2 l/100 km.

EGÉSZSÉG
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Isten éltesse egészségben,
szeretetben Mária nénit!
Schmaldienst Jánosné sz.
Bednár Máriát 105. születésnapja alkalmából köszöntötte Egresi Antal és Preklerné
Marton Ilona képviselő.
Mária néni 1913. április 3-án
született, a történelem egyik
legviharosabb, legsűrűbb
időszakában.
Az őszirózsás forradalmat és az
I. világháborút gyermekként
élte meg. Máig emlékszik a
történelemkönyvekben nem
jegyzett, de az emberek számára személyes, elborzasztó
részletekre is.
Trianon igazságtalansága és
a „boldog békeidők”, amelyek a
fiatalságát jelentették, minden, a
ma embere számára szinte elképzelhetetlen nehézségével, igazságtalanságával és küzdelmével
együtt.

Soroksári Hírlap

A dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény elérhetőségei
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Szepes Miklós 06/1-286-0113/138, 06/30-250-1814
Dr. Csima Alfréd 06/1-286-0113/143, 06/30-204-7089
Dr. Jakab Erzsébet 06/1-286-0113/114, 06/20-969-0412
Dr. Havrilik György 06/1-286-0113/131, 06/30-957-2870
Dr. Sugár Katalin (Dr. Horváth Judit helyettese 2018.05.31-ig)
06/1-286-0113/134, 06/20-337-1655
Dr. Varga Ida 06/1-2860113/113, 06/20-246-9069
Dr. Császár Tivadar 06/1-284-8999
Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma 06/1-283-3936, 06/30-939-3863
Dr. Szabó Nikolett 06/1-920-0656
A feltüntetett mobiltelefon-számok kizárólag rendelkezésre
állási időben hívhatók!

lebontását. Generációjuk nevelése és személyes bátorságuk szerint
vállalva minden körülmények között a „holtodiglan-holtomiglan”
valós tartalmát, 63 évi házassággal,
jóban és rosszban együtt.
És a nagyon vágyott, de lassan
rémálommá váló, mai „szabad
világunk”, melynek eseményeit,
mozgásában a
kora
által

HÁZI GYERMEKORVOSOK
Dr. Jakobenszky Tünde 06/1-286-0113/111, 06/1-286-0296
Dr. Csiszár Béla 06/1-286-0113/148, 06/1-286-0296
Dr. Szőllősy-András Judit 06/1-286-0113/111, 06/1-286-0296
Dr. Fábián Dóra (helyettesített körzet) 06/1-284-7372
Kádasné Dr. Hazadi Éva (helyettesített körzet) 06/1-284-7372
FELNŐTT FOGORVOSOK
Dr. Mikovcsák Judit 06/1-286-0113/125
Dr. Hargitai Ágnes 06/1-286-0113/116
Dr. Fürstner József 06/1-286-0113/147
Dr. Küllei Kamilla 06/1-283-8731
Dr. Takács Ervin 06/1-283-8731
GYERMEKFOGÁSZAT
Dr. Sós Margit 06/1-286-0113/117
Dr. Soltész Mariann 06/1-286-0113/117
Dr. Horváth Judit 06/1-286-0113/121
GYERMEK-TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Szánthó András 06/1-286-0113/141

A
II.
világháború borzalmait már fiatal anyaként élte át
férjével. Bátorságuk bizonyítéka,
hogy ebben a kilátástalan és elborzasztó helyzetben, a létbizonytalanság dacára vállalták fel a második gyermeket is. Fel is nevelték
mindkettőt, gyes/gyed és szülési
segély nélkül, a nélkülözések és a
becsületes, kétkezi iparosoknak, a
kaszton kívüliként „maszek”-nak
tituláltaknak kijáró, minden hátrányos megkülönböztetés mellett is.
Felnőtt emberként, egymás
kezét fogva élték meg a kommunizmus ábrándjait és rémálmait,
az 1956-os forradalmat, a gulyáskommunizmust és a vasfüggöny

korlátozva ugyan,
de szellemileg frissen, naprakészen követi,
és amelyért – főleg a benne felnövekvő ifjúságunkért – álmatlan
éjszakáin elkeserítő gondolatok és
látomások gyötrik.
Ehhez a – történelem viharain keresztül vezető – 105 éves
életúthoz valóban szüksége volt a
porosz őseitől örökölt erős génekre
és vasakaratra.
Visszatekintve mégis úgy látja,
ahogy az édesanyjától is hallotta:
„Egy pillanat volt az élet, gyermekem”. Minden nehézsége,
borzalma és időnként rémálma
mellett is egy boldogságokkal is
teli pillanat.

KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06/1-286-0113
IDŐPONT-EGYEZTETÉS: 06/1-920-1248
A szakrendelések az alábbi mellékeken érhetők el:
SZEMÉSZET
154-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont-egyeztetés 153-as mellék
PANORÁMA RTG., INTRAORÁLIS RTG.
162-es mellék H-P 10:00-15:00, időpont-egyeztetés 162-es mellék
REUMATOLÓGIA
152-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont-egyeztetés 153-as mellék
GYÓGYTORNA, FIZIKOTERÁPIA
123-as mellék H-CS 8:00-19:00, időpont-egyeztetés 123-as mellék
GYÓGYMASSZÁZS
149-es mellék H,K,CS,P: 17:00-20:00, időpont-egyeztetés 149-es mellék
VÉRVÉTEL
151-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont-egyeztetés 153-as mellék
NŐGYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉS
146-os mellék H-P 8:00-13:00, időpont-egyeztetés 153-as mellék

HIRDETÉS

Soroksári Hírlap
S O R O K S Á R

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
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MÉDIAAJÁNLAT
HÍRLAP

Tisztelt Hirdető!

Keretes hirdetések
Formátum
1/1
1/2
1/4
1/8

Méret (mm)
210x267
210x132
103x132
103x64

Bruttó díj
121.620.- Ft
67.210.- Ft
37.020.- Ft
18.350.- Ft

1/16

49x64

8.750.- Ft

1/32

49x30

3.630.- Ft

Hirdetésfelvétel:
06-30-213-6627

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.

lapzárta
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.
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SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

1238. Bp. Táncsics M. u. 69.
telefon:
061/287-1953

Dr. Benkovics Jenő

mobil:

0620/9443-880

Rendelési idő:

hétfőtől péntekig
Szerdán és szombaton
nincs rendelés.

17-19

Hívásra házhoz megyek!

APRÓHIRDETÉS
SZIGETSZENTMIKLÓSI
KERTÉPÍTŐ CSAPATUNKBA MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kerteszallas.
lakihegy@gmail.com e-mail címen lehet. További információ:
06-70/931-5957

megbízható munkatársat, napi 8
órás munkaidőben. Stabil cég, jó
kereseti lehetőség. Jelentkezni lehet: Lagus Kft. tel: 06/1/289-0086
vagy e-mail: laguskft@gmail.com

OPEL COMBO 2003. évj.
szürke 1,7 diesel, jó állapotban lévő, 5 fős, érv. műszakival
OTTHONI MUNKA! Különbö- eladó. ir. ár: 850.000.-Ft. Tel:
ző termékek csomagolása, ösz- 06-30-231-2152
szeállítása egyebek, 06-90-603-906
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, XVIII. KER.-BEN FOR(06-1-222-8397, 06-20-496-3980) GALMAS HELYEN LÉVŐ,
modern, barátságos szépségSOROKSÁRI NYÚLTARTÓ szalonban munkahelyek kiadók
TELEPRE, ÁLLATGONDO- fodrász, masszőr részére. Tel:
ZÓI MUNKAKÖRBE keresünk 06-20-328-4978

19–20. SZÁZADI MAGYAR
ÉS KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK FESTMÉNYEIT KERESSÜK megvételre készpénzért, gyűjtők, befektetők
részére. Nemes Galéria 1024
Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696; Mobil: 0630-949-29-00 e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, házszámtáblák,
névtáblák. Feliratok, ábrák,
dekoráció kirakatra, autóra
stb. Lézergravírozás, bélyegzőkészítés. 06-20/920-99-81.
www.ringtex.neet.hu/reklam

KERT, TELEK ÉS ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA! Metszés,
permetezés, bozótirtás, favágás,
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes körű építési, felújítási, szigetelési munkák reális
áron, rövid határidővel. www.
telekrendezes.hu, 06-20-2596319, 06-1-781-4021
BALLAGÁSI AKCIÓK a Személyre Szóló Ajándékok Boltjában. Gravírozott, hímzett, fényképes ajándékok, pólómintázás,
lézergravírozás, bélyegzőkészítés.
Erzsébeten a Városháza bejáratával szemben. T.:06 209 209 981.
www.ringtex.hu
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Soroksári Hírlap

