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Idén – alkalmazkodva a koronavírus-járvány mi-
att meghozott intézkedésekhez – tömegrendezvé-
nyek, zeneszó és tűzijáték nélkül ünnepli az ország 
államalapításunk évfordulóját.
 
Augusztus 20-a a tanulók számára különösen 
kedves nap, hiszen a közelgő iskolakezdés előtt 
ilyenkor még nyílik alkalom a kötöttségektől 
mentes, önfeledt szórakozásra a családdal, a 

LÉGY ÁLDOTT, SZENT ISTVÁN KIRÁLY!

barátokkal. Ebben az esztendőben is sokak töl-
tik majd a hosszú hétvégét a Balaton vidékén, 
avagy más népszerű belföldi turisztikai régiók-
ban. Az ünneplés pillanataiban is érdemes azért 
felidéznünk, miért fontos dátum hazánk törté-
netében ez a nap, és ki volt államalapítónk. Az 
Árpád-házból származó szent király, folytatva 
atyja, Géza küzdelmét, a magyar törzsek szövet-
sége alkotta fejedelemséget keresztény állammá 

formálta. Nemzeti ünnepünk évfordulója azért 
esik erre a napra, mivel szentté avatására 1083. 
augusztus 20-án került sor Székesfehérvárott. 
Történelmünket formáló uralkodónk jobb kéz-
feje, a Szent Jobb, az évente megrendezendő 
körmenetek fontos vallásos szimbóluma. A bölcs 
uralkodó saját fiához, Imre herceghez szóló in-
telmei örökérvényű ünnepünk gyakran idézett 
gondolataivá váltak.
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Az önkormányzati képviselőink  
elérhetőségei (amelyeken beje-
lentkezés szükséges):
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06/30 977-5878  
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06/30 536-3325
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06/20 358-9714
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e-mail címen
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06/30 201-7864

Tüskés Józsefné 
06/20 466-8450
 
Geiger Ferenc 
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orban.gyongyi65@gmail.com  
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országgyűlési képviselő 
Minden hónap negyedik csütörtökön, 
15.00-18.00 a képviselői irodában 
(Grassalkovich út 144.) vagy egyéb 
időpontban a 06/30 977-5878 telefo-
non történt előzetes egyeztetés alapján.
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Bese Ferenc 
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154, 
06/1 289-2100, a 108-as melléken.

Sinkovics Krisztián 
alpolgármester 
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es 
telefonszámon.
 
Fuchs Gyula  
alpolgármester  
Elérhetőség: a 06/70 244-2829-es 
telefonszámon. 

Dr. Szabó Tibor  
jegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-3152-es 
telefonszámon.

Dr. Veres Anikó  
aljegyző 
Elérhetőség: a 06/1 287-2214-es 
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ELÉRHETŐSÉGEKSOROKSÁRON TÖRTÉNT

Életének 76. évében elhunyt dr. 
Takács Ervin fogszakorvos. Az öt 
évtizeden át gyógyító, kiváló szak-
ember emlékére a Szent István ki-
rály plébániatemplomban mond-
tak gyászmisét.

Kiemelt érdeklődés mellett vet-

te kezdetét az önkormányzatnál a 

nyári diákmunka program. Az itt 

töltött időszak alatt 14 fiatal szerez-

het értékes szakmai tapasztalatot a 

hivatal egyes osztályain.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
döntése értelmében 3.390.000 fo-
rint értékben biztosítanak forrást a 
soroksári Tájház tetőszerkezetének 
a felújítására.

Új hulladékgyűjtő edények segítik a 
közterület tisztaságának fenntartá-
sát a Molnár-szigeten. Összesen 11 
edényt telepítettek a területen, ezál-
tal is segítve, hogy a szigeten elejét 
vegyék a szemetelésnek.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Galéria '13 Sorok-
sár Kulturális Szolgáltató NKft. 
és a Helytörténeti Gyűjtemény 
2020. augusztus 3-tól 2020. 
augusztus 24-éig zárva tart.

Geiger Tamás 
ügyvezető igazgató

KERESSEN 
BENNÜNKET!

TÁJÉKOZTATÁS

DÖNTÖTT A TESTÜLET A CIVIL 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

A Molnár-sziget fejlesztése a tervek szerint a 
jövőben is folytatódni fog 
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A képviselő-testület augusztus 11-i 
ülése alkalmával ismét jelentős, a 
kerület életének közeli és távolabbi 
jövőjét egyaránt meghatározó dönté-
sek sora született. Ezek kapcsán kér-
deztük Bese Ferenc polgármestert.

– Rendszeresen szerepel a napi-
rendünkön a Kiság helyzetének 
kérdése. Örömmel jelenthetem, 
hogy a környezet megóvása és a 
folyó állapota érdekében szeptem-
ber 1-től – civil kezdeményezés 
hatására – megkezdődik a vízben 
található kolokán, nád és hínár ki-
irtása. A mederből kiemelt szerves 
hulladékot önkormányzatunk fogja 
elszállíttatni, és a megsemmisítte-
téséről is mi gondoskodunk. Na-
gyon fontos, hogy mindig aktívak 
legyünk és cselekedjünk települé-
sünk környezetének megóvásáért 
és Soroksár fejlődéséért. Nekem ez 
a hitvallásom. A legutóbbi képvise-
lő-testületi ülés kapcsán is úgy vé-
lem, mások is magukévá tehetnék 
ezt, továbbá a közösség szolgálata 
jegyében láthatnák el felelősen a 
megbízatásukkal járó feladatukat.

– Képviselő-testületünk legutóbbi 
ülésének sokakat érintő napirendi 
pontja volt a helyi civil szervezetek 
támogatásáról szóló javaslat elfoga-
dása.

– Összesen 8 millió forint érték-
ben juttatunk forrást helyi szerve-
zeteknek. Döntésünk meghozatala 
során figyelembe vettük, hogy még 
az idén a rendelkezésükre bocsát-
hassuk a megítélt összegeket. Azt 
mondhatom, hogy az idei támoga-
tások tekintetében minden szerve-
zetnél legalább elérte vagy azt meg 
is haladta a dotációk összege az el-
múlt évit.

– A jövőben kerékpárút kötheti ösz-
sze településünket Csepellel. Rész-
ben ennek kapcsán is napirenden 
szerepelt ismét a Molnár-sziget.

– A Molnár-sziget déli csücskének 
a kialakítási koncepciója kapcsán 
a testület támogatta az általam 
előterjesztett módosító javaslatot, 
amely szerint a jövőben létre jöhet 
a teljes területet körül ölelő sétány. 

Mindamellett megvizsgáljuk annak 
a lehetőségét, hogy miként lehet a 
közmű ellátottságot a későbbiek-
ben ott megvalósítandó projektek 
érdekében biztosítani. Ebben a tér-
ségben egy bicikliút is kiépül majd, 
amely Csepel irányából érkezik a 
településünkre, ugyanakkor még 
ennek pontos nyomvonalát nem is-
merjük. Az eddigi ismereteink sze-
rint ez a nagyszabású és várhatólag 
sokakat érintő fejlesztés valószínű-
leg érinteni fogja a Molnár-sziget 
déli csücskét is. Erre vonatkozó 
napirendünk tárgyalását tehát ez 
tette szükségessé. A sziget egy kü-
lönleges kincse Soroksárnak, amely 
figyelmet és törődést érdemel. Sze-
rencsére nemcsak a mi számunkra 
jelent sokat, hanem egyéb kerüle-
tek, illetve a környező agglomeráci-
ós települések lakói is sorra fedezik 
fel ezt a különös természeti adott-
ságokkal bíró területet. Az elmúlt 
hetekben az egyik legnagyobb bu-
dapesti turisztikai-programajánló 
online magazinban egy önálló ri-
portban mutatták be a szigetet, és 
ajánlották mindenki figyelmébe, 
mint csodálatos, vadregényes vidé-
ket. Hízelgő és talán nem is túlzó a 
megállapítás, miszerint a mi szige-
tünk a Tüskevár kis-balatoni hely-
színének fővárosi megfelelője.

– Az idősellátás országszerte nagy 
figyelmet kap. Településünkön talán 
egy újabb lehetőség is adódna ilyen 
szolgáltatások biztosítására.

– Az Új élet utcai ingatlan kapcsán 
szintén döntött testületünk. Azt kí-
vánjuk, hogy a jövőben az kizáró-
lag szociális feladatokat láthasson 
el, amelyre az eddigi megkeresések 
alapján jó esély is nyílik. Úgy vé-
lem, településünknek azon a he-
lyen határozottan szüksége van egy 
ilyen intézményre.

– Egyes hajléktalanok miatt már 
számos kellemetlensége adódott 
több helyi lakosnak. Ma ismét igény 
merült fel fedél nélkül élők elhelye-
zésére a kerületben. 

– Az Utcáról Lakásba! Egyesület 
kívánt Soroksár központjától nem 
messzire olyan sorházat emelni, 

amelyben hajléktalanokat szállá-
soltak volna el. A javaslatomra az 
a döntés született, hogy az egye-
sületet megkeressük, felajánljuk a 
számukra alternatívaként a telek 
megvásárlását, avagy egy másik 
ingatlant kínáljunk a számukra. 
Elismerve és őszintén vallva azt a 
dogmát, miszerint az önhibájukon 
kívül fedél nélkül maradt embe-
reket támogatni kell, az a meg- 
győződésem, hogy a településünk 
szívében erre nem nyílhat mód. 
Mindannyian tudjuk és tapasztal-
juk, hogy a Grassalkovich út végén 
álló három hajléktalan szálló állan-
dó problémák forrása, amely sok 
bosszúságot okozott már a környé-
ken élőknek. Éppen ezért kell elejét 
vennünk annak, hogy nem megfe-
lelő elhelyezéssel kerüljön sor ilyen 
funkciók ellátására településünkön.

– A testületi ülés során is elhang-
zott: már új helyszíneken is nyílik 
mód a kerületben házasságkötésre.

– Teljes díjmentesség mellett biz-
tosítjuk hivatalunk Grassalkovich 
út 170. alatti épületének kistermét 
a házasulandók számára, továbbá 
a Galéria ’13 épületében és a közeli 
zenepavilonban limitált költségek 
mellett szintén megteremtettük a 
szertartások lebonyolításának le-
hetőségét. Munkatársaink pedig 
a településünk bármely pontján 
biztosítják a hivatalos szertartás 
ceremóniáját. Úgy vélem, ezek az 
intézkedések is elősegítik, hogy So-
roksár minél több fiatal pár számá-
ra biztosítsa élete felejthetetlen pil-
lanatának helyszínét. Ugyanakkor 
a boldogság mellett nem szabad a 
felelősségről sem elfeledkeznünk! 
A legfiatalabb generáció tagjai kö-
zül különösen nagy figyelmet ér-
demelnek azok, akik számára nem 
egyszerű a beilleszkedés. Ennek 
érdekében szerződést fogunk kötni 
a Semmelweis Egyetemmel speci-
ális nevelési igényű gyerekek helyi 
fejlesztésére-ellátására. Meggyőző- 
désem, hogy e nemes célkitűzés 
sokak szimpátiáját is elnyeri, egy-
ben pedig számos családnak jelent 
talán felbecsülhetetlen segítséget is.

Az előző lapszámunkban té-
vesen közöltük, hogy a So-
roksári Fiatalok Fórumába 
a jelentkezési határidő 2020. 
szeptember 15. Ehelyett a pá-
lyázatok leadására 2020. au-
gusztus 15-ig van lehetőség.



UTAZÓ PLANETÁRIUM KÖLTÖZIK A TÁNCSICSBA
Szeptemberben ismét izgalmas programokkal vár mindenkit a soroksári művelődési ház

SZÍNPOMPÁS RENDEZVÉNYEKET ÍGÉR  
A KÖZÖNSÉGNEK AZ ÚJ IGAZGATÓ

A Táncsics Mihály Művelődési Ház vezetője  
a fiatalok irányába is nyitni szeretne

TIÉD A HÁZ 
Nyílt napok 

a Táncsicsban 

Reméljük, a nyár melege még pár 
hétig velünk marad, de lassan eljön 
az az időszak, amikor a természet 
színesebbnél színesebb árnyalatok-
kal köszön ránk. Mi is igazodunk 
ehhez, s a nyári pihenés után a Ház 
ismét megtelik programokkal, fog-
lalkozásokkal. Várjuk vissza a már 
megszokott arcokat, emellett szeret-
nénk idén minél több új látogatót is 
köszönteni a művelődési házban.

SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK:

Szeptember 5. 15 óra 
A JóBarátok Dalkörének zenés-tán-
cos-batyus rendezvénye. 
Klubtámogatás: 1200 Ft/fő. 
Helyszín: 
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Szeptember 6. 17 óra
Sördélután – Zenél: Schorokscharer 
Burschen Jegyelővétel: 2020. augusz-
tus 17-től. Jegyár: 1000 Ft/fő  Helyszín:  
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Szeptember 6. 9-12 óra
Bolhapiac – Asztalfoglalás: 2020. 
augusztus 3-tól. Asztaldíj: 1000 Ft. 
Helyszín: Közösségi Ház (Buda-
pest, Grassalkovich út 154.)

Szeptember 13. 17 óra
Magyar Dal Napja – 
Balássy Betty és Varga Feri koncert
A rendezvény ingyenes!
Helyszín: Soroksár, Hősök tere, 
Zenepavilon. 

Szeptember 18. 20 óra
Hungarian Pink Floyd koncert és 
lézer show. Jegyár: 2500 Ft/fő. 
Helyszín: 
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Szeptember 19. 20 óra
Retro Disco - Dj. Emil – 
Asztalfoglalás és jegyelővétel 2020. 
augusztus 17-től. 
Jegyár: 2000 Ft/fő. 
Helyszín: 
Táncsics Mihály Művelődési Ház

KIÁLLÍTÁSOK SZEPTEMBERBEN:

Szeptember 29. 17 óra

A kávé világnapja – Polgár Zita 
festménykiállítás megnyitó.
Polgár Zita kávéval készített fest-
ményeit október 16-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.
Helyszín: 
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Szeptember 28.-október 2.

Csillagok hete – Utazó planetárium.
Információ, regisztráció: 06/1 286-
0262, illetve szervezes@tmh.hu – 
Kutasné Polgár Edinánál. A jegyek 
a helyszínen vásárolhatók meg. 
Jegyár: 700 Ft/fő. Csoportok esetén 
a kísérőknek a belépés ingyenes. 
Helyszín: 
Táncsics Mihály Művelődési Ház

OKTÓBERI ELŐZETES

Október 4. – Családi vasárnap 
délelőtt
Október 9. – Országos Trombi-
taverseny területi válogatója
Október 10. – Márai 120 – Hirt-
ling István színművész irodal-
mi estje
Október 12. – Soroksár régen és 
most klub 
Október 14. – Kreatív relax – 
tobozvirág-készítés
Október 16. – Tini Disco Hallo-
ween Dj. MonoTom
Október 18. – Sördélután – 
Schorokscharer Burschen 
Október 30. – Hungarian Pink 
Floyd koncert és lézershow

Szeptember 7-12.
„TIÉD A HÁZ – Nyílt napok a Tán-
csicsban”. Bemutatkoznak a Ház-
ban tartott foglalkozásaink, klubja-
ink, kórusaink. 

Szeptembertől közel harminc kü-
lönféle foglalkozáson vehetnek 
részt az érdeklődők, amelyek körét 
folyamatosan bővítjük. Próbálja ki 
tanfolyamainkat, foglalkozásainkat 
ingyen ezen a héten!

Szeptember 7., hétfő
14:00-16:00 – Kiskertbarátok klubja 
17:00-18:00 – Logopédia „fogadóóra” 
18:00-19:00 – ÚJ KLUB: Soroksári 
Női Kör 
18:30-19:45 – Gerinctorna
20:00-21:00 – Hastánc

Szeptember 8., kedd
9:00-10:30 – ÚJ KLUB: Baba-ma-
ma klubdélelőtt (ismerkedés a klub 
vezetőjével, betekintés a leendő 
foglalkozások témáiba).
16:00-18:00 – Német klub és a So-
roksár régen és most klub 
17:45-19:00 – Swan mazsorett 
19:00-20:00 – Zumba

Szeptember 9., szerda 
10:00-11:00 – Zumba Gold
17:00-18:00 – Akrobatikus Rock and Roll
17:00-19:00 – Kreatív relax – 
gombképek

17:30-19:00 – Azt olvasok, amit 
akarok – Holden Rose 
18:00-18:45 – Balett
18:30-19:30 – Alapozó terápia fo-
gadóóra
19:00-20:00 – Társastánc

Szeptember 10., csütörtök 
8:30-10:00 – Maratoni fitt mix
16:30-17:30 – Gyerek jóga
17:45-19:00 – Kismama jóga
17:00-21:00 – Soroksári Német 
Nemzetiségi Tánc Egyesület 

Szeptember 11., péntek 
16:30-17:30 – Paca szakkör
19:00-20:15 – Alakformáló Szan-
dival 

Szeptember 12., szombat 
10:00-11:00 – CsemetÉnek 
10:00-12:00 – Fazekas klub
10:00-12:00 – Tini klub
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JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK PROGRAMJAINKHOZ! 
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
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Július 15-től Hantos-Jarábik Klára 
vezeti a helyi kulturális élet egyik 
legfontosabb színterét, a Táncsics 
Mihály Művelődési Házat. Beszél-
getésünk elején arra kértük, foglalja 
össze lapunk számára eddigi szak-
mai tapasztalatait.

– Már 12 éve dolgozom a közmű-
velődésben, abból pedig 11 éve va-
gyok vezető pozícióban. Először az 
ócsai Egressy Gábor Szabadidőköz-
pont munkáját irányítottam közel 
nyolc évig. Időközben pályáztam a 
Ferencvárosi Művelődési Központ 
és Intézményeinek a vezetésére. A 
szakmai anyagomat elismeréssel 
fogadták, így ott folytattam a mun-
kámat a 3 éves igazgatói mandátum 
alapján. Számomra ez egy hatalmas 
mérföldkő volt, egyben nagy fela-
dat is. Az ottani anyaintézménynek 
hat tagintézménye is van. A három 
ott töltött évem alatt nagyon so-
kat tanulhattam. Mint említettem, 
ez mérföldkő volt a pályám során, 
ugyanakkor Ócsához viszonyítva 
egy kicsit személytelenebb volt a 
kapcsolat a ferencvárosi közönsé-
günkkel. Szerettem volna az ott is 
szerzett tapasztalataimat egy olyan 
helyen érvényesíteni, ahol profi 
szervezést várnak, de azért a létesít-
mény emberközelibb és jobban tá-
mogatja a közönséggel a személyes 
kapcsolatok kialakítását. Soroksár 
a fővárosi kerületek közül egy kü-
lönleges település, mert máig sokat 
meg tudott őrizni a kertvárosi, ben-
sőségesebb közösségi jellegéből.

– Eddigi karrierjének egy jelentős 
időszaka a színház világához is kö-
tötte. Miként nyitott mégis a köz-
művelődési szektor irányába?

– Színésznőként kezdtem a pályá-
mat. A kecskeméti Katona József 
Színházban majdnem hét évig 

játszottam, és onnan szerződtem 
a Szegedi Nemzeti Színházhoz. A 
csodás Tisza menti városban töltött 
évek alatt keltette fel az érdeklődé-
sem a közművelődési menedzselés. 
Tősgyökeres ócsai vagyok, nem vé-
letlen tehát, hogy szerettem volna 
sok mindent visszaadni annak a 
településnek, ahonnan származom. 
Az ócsai szabadidőközpontban el-
töltött nyolc esztendő nagyon szép 
időszaka szakmai pályafutásom-
nak. A színházban szerzett tapasz-
talatoknak is jó hasznát vehettem, 
hiszen a teátrumban megtanulta az 
ember, hogyan kell kiállni a nagy-
közönség elé. A kommunikáció 
fontosságát is ott értettem meg. 
Nagyon kimerítő időszak volt ez, 
hiszen rendszeresen utaztam Sze-
ged és Ócsa között éjszaka is, mivel 
a társulattal továbbra is együtt dol-
goztam. Viszonylag rövid idő alatt 
sok sikert értem el a vezetői mun-
kában, így meghoztam a döntést: 
minden energiámat az ócsai intéz-
mény vezetésére fordítom.

– Most pedig már Soroksáron foly-
tatja a kulturális misszióját. Szülő-
városát és településünket összeköti 
az erős lokálpatrióta szellemiség.

– Azt gondolom, hogy nagyon fon-
tosak a soroksári hagyományok, 
továbbá, hogy fel tudjam, fel tud-
juk mérni a kollégákkal, hogy mi a 
Soroksáriak igénye. Mindamellett 
elkerülhetetlen az, hogy újítsunk, 
és hogy a közművelődés mind 
magasabb színvonalát tegyük hoz-
záférhetővé. Fontos számomra az, 
hogy új programok is megjelenje-
nek, illetve a régi rendezvényekbe 
új elemeket is behozzunk. Fontos 
az is, hogy a helyi közösség szá-
mára vonzó programokat szervez-
zünk, de nagyon szeretnék építeni 
az agglomerációra is, a környező 

településekre, tehát azt kívánom el-
érni, hogy az embereket ide tudjuk 
csalogatni, és meg tudjuk mutatni 
számukra Soroksár kincseit, kultu-
rális értékeit.

– A koronavírus-járvány átírta vi-
lágszerte a kulturális intézetek éves 
tervét. Lehet ezt az időszakot meg-
felelően hasznosítani?

– Egyrészt szomorú vagyok, hogy 
nem tudunk az eredeti elképzelé-
seknek megfelelően nagy rendez-

vényeket szervezni. Másrészt ez az 
időszak nagyon jó arra, hogy meg-
ismerjem az itteni közösségeket, a 
klubokat, a civil szervezeteket, és 
ezeknek megfelelően el tudjunk 
kezdeni építkezni. Azt gondolom, 
a kommunikáció terén van nagyon 
fontos feladatunk. Úgy érzem, 
hogy mivel nincsen egyelőre egysé-
ges arculat, nincs szépen felépített 
honlap és közösségi csatorna, még 

nem jut el időben vagy elég jól az 
információ tőlünk a lakossághoz. 
Ezt az időt most így annak tudom 
szentelni, hogy a brand építésére, a 
hatékony kommunikáció kialakítá-
sára koncentráljak. Az egyik legne-
hezebb feladat a fiatalok figyelmét 
elnyerni. Ahhoz, hogy be tudjuk 
őket vonzani, kell a frissebb arculat.

– Ahogyan az már szóba is került, rész-
ben módosítani kényszerültek a tervei-
ket. Milyen fontos programok várható-
ak azért mégis a közeli jövőben?

– Hamarosan vendégünk lesz 
Hirtling István színművész. Az 
előadása egy meghatározó prog-
ram intézményünk kínálatában. 
Természetesen minden ismert, je-
lentősebb rendszeres programunk 
szolgálja a vendégeinket: lesz gye-
rekelőadásunk, továbbá táncos 
rendezvények, sördélutánok, vala-
mint az Erzsébet-Katalin-bál is a 

programunkon marad. A Magyar 
Dal Napjához idén szeptember 
13-án mi is csatlakozunk. A Zene-
pavilon telephelyünkön a helyi kö-
tődésű Varga Feri & Balássy Betty 
énekesek koncertjét hallgathatjuk 
meg. Új rendezvényként jelenik 
meg a Csillagok hete – utazó Plane-
tárium és a görög táncház. Szeretet-
tel várjuk rendezvényeinkre a helyi 
nagyérdemű közönséget!



MÁR MEGKEZDŐDÖTT A 
KÉRDŐÍVEK ÖSSZESÍTÉSE

A soroksári polgárok nagy számban vettek 
részt az egyeztetésen 

Augusztus 1-én járt le a helyi kér-
dőívek papíron történő beküldési 
határideje. A beérkezett dokumen-
tumok összesítése már folyamatban 
van. Az online felületen augusztus 
31-ig lehet véleményt mondani So-
roksár jövőjéről.

Magyarország Kormánya által a 
nyár folyamán bejelentett, Soroksárt 
érintő kilenc nagyprojekt kapcsán 
kérte ki a helyi polgárok véleményét 
a település önkormányzata annak 
érdekében, hogy azok megvalósítá-
sa és ütemezési sorrendje a lakossági 
elvárásokkal összhangban történjen.

AUGUSZTUS 10-TŐL  
ÖSSZESÍTIK A VÁLASZOKAT
 
Az önkormányzat kézbesítők útján 
juttatta el a papír alapú kérdőíveket 
valamennyi soroksári háztartásba. 
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KÖZÖS ERŐVEL KÜZDÜNK 
A DROGFOGYASZTÁS ELLEN

A megelőzés érdekében a közösségi médiát is használják 

TISZTELT SZÜLŐK!

Az alábbiakról szeretném Önö-
ket tájékoztatni az iskolai gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatban a 
2020/2021-es tanévre vonatkozóan:  

A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS MÓDJA:
1. KÉSZPÉNZ FIZETÉS ESETÉN az 
iskolában előre meghirdetett idő-
pontban.
Befizetések időpontja és ideje az is-
kola hirdető tábláján kifüggesztésre 
kerül, illetve az iskola honlapján, 
valamint a www.szgyi23.hu-n elér-
hető.
Fekete István Általános Iskola 
(www.feketei.hu); Páneurópa Ál-
talános Iskola (www.paneuropa.
sulinet.hu); Grassalkovich Antal 
Ált. Iskola (www.gaai.sulinet.hu); 
Mikszáth Kálmán Ált. Iskola (www.
mikszath-bp.sulinet.hu)

Ahol egy családban – a tagok szá-
ma alapján – több lapot is igényel-
tek, lehetőség nyílt, a lakcímkártya 
bemutatása alapján, további példá-
nyok személyes átvételére. Segítve 
a 75. életévüket már betöltötteket a 
véleményük kinyilvánításában, az 
önkormányzat számukra közremű-
ködést ajánlott a kérdőíveik begyűj-
tésében.
Augusztus 10-én kezdődött a kérdő-
íveket tartalmazó urnák felbontása, 
majd ezt követően folyamatosan 
zajlik a kérdések feldolgozása. Erre 
meghívást kaptak a képviselő-tes-
tület frakcióinak  vezetői, továbbá a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai.

DIÁKOK SEGÉDKEZNEK  
AZ EREDMÉNYEK  
FELDOLGOZÁSÁBAN

A feldolgozás jelenlegi állapota sze-

Befizetéshez kérjük, egészségesen, 
maszkban, saját tollal, valamint pon-
tos összeggel érkezzenek!

Készpénzes fizetést kizárólag a meg-
hirdetett befizetési napokon áll mó-
dunkban elfogadni!

2. BANKI ÁTUTALÁS ESETÉN a  Szü-
lői nyilatkozat nyomtatvány kitöltése 
és elküldése után, a tárgyhót megelő-
ző hónap első hetében, elektronikus 
úton számlát küldünk a Szülő részé-
re, az általa megadott e-mail-címre, 
csatolt dokumentumként. A banki 
átutalás menetéről szóló tájékoztató   
az intézmény honlapjáról  tölthető le.
Kérjük az utalási határidők betartását!

A térítésmentesen (ingyenesen) ét-
kező gyermek szülője – adott hónap-
ra vonatkozó befizetésnél – köteles 
megjelenni és aláírásával igazolni  az 
étkezési igényt, hiányzás esetén a le-
mondását.
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Ingyenes vagy kedvezményes intézmé-
nyi gyermekétkeztetésre jogosultak a 
1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ alap-
ján:
– rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő vagy nevelésbe 
vett  gyermek (ingyenesen étkezhet),
– három vagy több gyermek esetén 
gyermekenként a térítési díj 50%-át 
kell fizetni
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelő a térítési díj 50%-át kell 
fizetni.

A kedvezmények igénybevételének 
igazolására „Nyilatkozatot” és a ked-
vezmény alapjául szolgáló doku-
mentum másolatát kell benyújtani 
a XXIII. kerületi SZGYI részére. A 
„Nyilatkozat” nyomtatványt, valamint 
az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a 
gyermekétkeztetéssel foglalkozó gaz-
dasági ügyintézők biztosítják a jogo-
sultak részére, valamint az intézmény 
honlapján hozzáférhető.

Kérelemmel, igényléssel, lemon-
dással, kérdéseikkel kapcsolatban 
kérem, hogy telefonon munkana-
pokon 8-14 óra között (061/630-
1359) vagy e-mailen (gyermeket-
keztetes@szgyi23.hu) keressék az 
intézményt.

Az iskolai gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos adatkezelési tájékozta-
tók megtalálhatók a XXIII. kerületi 
SZGYI honlapján (www.szgyi23.
hu).

Minden esetlegesen bekövetkező 
változásról a legrövidebb időn belül 
értesíteni fogjuk Önöket!

Budapest, 2020. július 29.

Együttműködésüket köszönve:

Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető sk.

rint jó esély lehet rá, hogy – a ked-
vező visszaküldési arány alapján 
– reprezentatívnak minősüljön az 
egyeztetés eredménye. 
Az önkormányzatnál nyári gya-
korlaton lévő fiatalok segítségével 
történik a kérdőívek összesítése, 
feldolgozása, amely – a fiatalok köz-
reműködésének hála – nem köti le 
jelentősen a városháza dolgozóinak 
kapacitását, a munkatársak a napi 

feladataik ellátásával tudnak foglal-
kozni.
Akik úgy kívánják, online is ki-
fejthetik véleményüket a helyi 
kérdések kapcsán. Számukra erre 
augusztus 31-ig nyílik lehetőség. 
A papír alapon és az interneten le-
adott válaszok összesítését, a 100 
százalékos feldolgozást követően az 
önkormányzat publikálja az ered-
ményeket.

Augusztus 10-én ülésezett a Város-
házán a soroksári Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum. A testület jövőbeni 
feladatai kapcsán Sinkovics Krisztián 
alpolgármestert kérdeztük.

– Az idei év márciusában választot-
ták meg személyemben az új elnö-
köt, azonban a pandémia folytán 
nem tudtunk ülésezni – mondta. 
– Most, hogy a járványhelyzet ki-
csit enyhült, eljött az ideje, hogy a 
testület megkezdje aktív tevékeny-
ségét. Sorainkban természetesen 
helyet foglalnak olyan személyek, 
akik – megbízatásuk és szaktudá-
suk alapján – a kábítószer megelő-
zés szempontjából meghatározóak 
lehetnek. A képviselők mellett,  

többek közt a Soroksári Rendőrőrs, 
a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi In-
tézmény, továbbá a rendészeti és a 
szociális osztályunk vezetői is tagjai 
a testületnek. Az ősz folyamán több 
eseményt, rendezvényt szeretnénk 
megtartani, amelynek középpont-
jában a prevenció állna. Polgár-
mester úrral közösen elkötelezettek 
vagyunk, és mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy Soroksár-
ról kiszorítsuk azokat, akik terjesz-
tik a különböző kábítószereket, és 
ennek érdekében együttműködünk 
a megfelelő hatóságokkal is. 
A megelőzés egyik legfontosabb 
eleme, hogy felhívják a fiatalok fi-
gyelmét a kábítószer-fogyasztás ve-
szélyeire. Ennek érdekében külön- 

böző fórumokat szeretnének tar-
tani – lehetőségek szerint – a kö-
zeli jövőben, amelyek keretében 
olyanokat is megszólaltatnának, 
akik maguk is megküzdöttek ez-
zel a súlyos szenvedélybetegséggel. 
Céljuk továbbá, hogy olyan ismert 
szakemberek is kifejtsék vélemé-
nyüket a témában, akik tekintélyes 
tapasztalatokkal rendelkeznek a 
megelőzés és a szakszerű kezelés 
terén. A közösségi médiában saját 
felülettel is meg kíván jelenni a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum.

– Soroksár polgárai  számos eset-
ben találtak már a település több 
pontján eldobott fecskendőket 
– mondta az alpolgármester. –  

A jövőben nagy energiákat for-
dítunk annak érdekében, hogy 
megszűnjön, vagyis legalábbis visz-
szaszorítsuk ezt a jelenséget Sorok-
sáron. Szeretnénk nyomtatott és 
elektronikus formában is tájékozta-
tó anyagokat eljuttatni a szülőkhöz, 
hogy felhívjuk a figyelmüket arra, 
hogy gyermekeiket milyen veszé-
lyek fenyegethetik. Kitűzött fela-
datunk, hogy tájékoztatásaink az 
iskolákban is megjelenjenek.



ETŰDÖK FÉNYKÉPEZŐGÉPRE –  
SOROKSÁRI ALKOTÓK FOTÓIBÓL  

VÁLOGATTUNK
Sokakat szólított meg sikeresen az önkormányzat 

fotópályázati felhívása

A koronavírus-járvány kirobbanása 
világszerte nehéz helyzetek egész 
sora elé állította azokat, akik a mű-
vészet területén dolgoznak, továbbá 
akiket alkotó fantáziájuk, de nem 
hivatásuk köt az „art” irányába. 
Nemcsak a művészek, hanem az 
alkotások iránt érzékeny és nyitott 
közönség sem volt tehát elkényez-
tetve színes programokkal, hiszen a 
tömegeket az otthonukhoz röghöz 
kötő pandémia ellehetetlenítette 
számos művészeti ágazat program-
jainak a bemutatását is.

A soroksári alkotókat is számos ki-
hívás elé állította a szokatlan hely-
zet, amelynek kihívásaihoz nem volt 
egyszerű alkalmazkodni. Annak 
érdekében, hogy az egyik legnép-
szerűbb művészeti terület, a fotózás 
szerelmesei – egyaránt művelők és 

műélvezők – számára nyíljon lehe-
tőség az önkifejezésre és akár a hely-
zet diktálta szituációk bemutatására, 
Soroksár önkormányzata egy pályá-
zati felhívással élt. Annak publiká-
lását követően hamar bebizonyoso-
dott, él a településen az alkotókedv, 
hiszen szép számmal akadtak olyan 
amatőr és profi fotósok, akik a fel-
hívás hatására ragadtak a kezükbe 
fényképezőgépet, avagy – a modern 
technika nyújtotta lehetőségek alap-

ján – mobilkészüléket. Jelen lapszá-
munkban a pályázaton elinduló al-
kotók közül Lengyel Éva, Lenhardt 
László, Szabó László, Hodossy Ilo-
na, Hochstein Klaudia, Friedrich 
Attila és Eöri Szabó Zsolt munkái 
közül válogattunk. Utóbbi szerző fo-
tójának külön aktualitást kölcsönöz, 
hogy a közelmúltban búcsúzott el 
kerületünk Pánti Imre festőművész-
től, akit a felvételen Eöri Szabó Zsolt 
munka közben örökített meg.

FOTÓ: SZABÓ LÁSZLÓ

FOTÓ: FRIEDRICH ATTILA

FOTÓ: EÖRI SZABÓ ZSOLT FOTÓ: HODOSSY ILONA

FOTÓ: LENHART LÁSZLÓ FOTÓ: HOCHSTEIN KLAUDIA FOTÓ: LENGYEL ÉVA
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HIRDETÉSFELVÉTEL:
06/1 616-6138

HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. SZEPTEMBER 14.

APRÓHIRDETÉS
 
Házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980-3957
 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-
peslapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154,  
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19
 

Nyitva tartás: Hétfő, szerda, péntek 12:00-20:00
Kedd, csütörtök 8:00-15:00
Páros héten szombaton 8:00-14:00
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL:  
GYANTÁZÁS, SZEMÖLDÖK, SZEMPILLA  
Arckezelésre bejelentkezés szükséges!
Nyitási akció: Szeptember hónapban 15% 

RÉKA WAX &  BEAUTY
06/70 324-3228

Szeptember 1-én új kozmetika nyílik 
Soroksáron! (Táncsics Mihály u. 98.)

A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
ÜZLETI REGGELIT TART SOROKSÁRON!

Meghívott vendég: Bese Ferenc polgármester
A reggeli témája: Soroksár fejlesztési programja
Az esemény időpontja: 2020. augusztus 19. 9:00 

Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház

SAPSZON ORSI DUÓ

1238  BUDAPEST ,  HŐSÖK TERE 13.

+3612873057

i roda@galer ia13.hu

2020.08.28 ,  PÉNTEK  19 .00
GALÉRIA 13

KONCERT

ÁLLÍTSUK MEG  
A SZEMETELÉST SOROKSÁRON!

Kérjük, amennyiben illegális hulladékelhelyezést  
tapasztal, haladéktalanul jelentse azt a rendészeti osztály 

hulladékkommandójának a következő telefonszámon: 

06/30 978-7798

Kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel.  
Szabó Balázs 06/20 264-7752 
 
Lomtalanítás, zöldhulladék és zsá-
kos sitt szállítás Tel: 06/70 338-6723 
WWW.SITTNAGYUR.HU
 
Villanyszerelés, felújítás lakások-
ban és irodákban korrekt áron, rö-
vid határidővel, tisztán, pontosan. 
Várom hívását! 06/70 420-9892
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UNSERE PARTNERSTADT – NÜRTINGEN (1.)

TESTVÉRVÁROSUNK – NÜRTINGEN (1.)

Im Falle von Schorokschar domi-
niert in erster Reihe der Typ „Part-
nerstädte”, von denen die mit dem 
deutschländischen Nürtingen bes-
tehende Beziehung vor 30 Jahren. 
Die Städtepartnerschaft  wurde 
1988 begründet. Sie geht auf den 
Umstand zurück, dass in Nürt-
ingen und Umgebung zahlreiche 
Menschen leben, deren Wurzeln in 
Soroksár liegen. Im Laufe der Aus-
siedlungen von 1946  wurden  viele 
Schorokscharer schwäbische Fami-
lien hier angesiedelt. Die Beziehung 
mit Nürtingen erstreckt sich auf den 
Austausch der kulturellen Organi-
sationen, Gruppen, die Kooperation 
unter den Schulen. Die Leiter der 
Städte besuchen oft gegenseitig die 
hervorgehobenen Veranstaltungen, 
Festivals: die Deutschen Veranstal-
tungen der Schorokscharer Tage, 
die Ungarn das Maifest.

Soroksár esetében partnervárosok 
helyett „testvérvárosokról” beszél-
hetünk, s ezek közül a németorszá-
gi Nürtingennel fennálló kapcsolat 

az első, amely több mint 30 éve, 
1988-ban kezdődött. A Nürtingen-
nel fennálló kapcsolat alapját az 
jelenti, hogy az 1946-os kitelepítések 
során sok soroksári sváb család itt 
telepedett le, és a kapcsolatfelvételt 
is ők kezdeményezték. A kapcsolat 
kiterjed a kulturális szervezetek, 
csoportok cseréjére, iskolák közötti 
együttműködésre. A városok vezetői 
gyakran látogatják egymás kiemelt 
rendezvényeit, fesztiváljait: a néme-
tek a Soroksári Napok programjait, 
a magyarok a Maifest-et.

NÜRTINGEN –  
DIE NECKARSTADT MIT FLAIR

Nürtingen wurde 1046 erstmals in 
einer Urkunde von König Heinrich 
III. erwähnt. Rund dreihundert Jah-
re später erlangte es das Stadtrecht. 
Inzwischen hat sich das altwürt-
tembergische Oberamtsstädtchen 
zu einer zukunftsweisenden, 39.000 
Einwohner zählenden Stadt in der 
Region Stuttgart entwickelt.

Weithin sichtbar auf dem Schloss-
berg, einem Umlaufberg des Nec-
kars, liegt der alte Stadtkern mit der 
mächtigen St. Laurentiuskirche. Die 
dreischiffige Hallenkirche St. Lau-
rentius in Nürtingen ist ein impo-
santes Wahrzeichen hoch über dem 
Neckar. Seit mehr als 500 Jahren 
thront die Stadtkirche auf dem Sch-
lossberg. Von hier sieht man auf die 
ganze Stadt, auf Streuobstwiesen, 
den Neckar mit seinen Nebenflüs-
sen, Neubausiedlungen und die 
Schwäbische Alb. 
Im Stadtkern bestechen hervorra-
gend renovierte Gebäude aus dem 
Mittelalter, so auch der Blockturm, 
ein Rest der Stadtbefestigung. Der 
Name weist auf das Gefängnis hin, 
das er einst beherbergte: hier wurde 
man früher zur Strafe in den "Block" 
gespannt. Der Blockturm sicherte 
die südöstliche Ecke der 1354 erst-
mals erwähnten Stadtmauer. Das 
dunkle Verlies mit nur einer Dec-
kenöffnung ist heute noch erhalten.

Kleine Parks, einladende Plätze und 
viele Brunnen lockern die dicht be-
baute Altstadt auf. Die malerische 
Altstadt rund um die Stadtkirche 
lädt zum Bummeln und Spazie-
rengehen ein. Das mittelalterliche 
Rathaus mit klassizistischer Über-
formung wurde Ende der achtziger 
Jahre durch einen glasbetonten, li-
chtdurchfluteten, modernen Komp-
lex gelungen erweitert. Die Rat-
hauserweiterung  ist ein gelungener 
Versuch moderne Architektur mit 
dem spätmittelalterlichen Bau zu 
verbinden. Auch nach Dienstsch-
luss herrscht dort Leben: bei kultu-
rellen Veranstaltungen aller Art.

NICHT NUR FÜR KINDER  
– NEM CSAK GYEREKEKNEK

DIE WANDERER UND DER BÄR  
– A KÉT VÁNDOR ÉS A MEDVE

Zwei Freunde hatten denselben 
Weg. Da begegnete ihnen ein 
Bär. Der eine kletterte sofort auf 
einen Baum und versteckte sich 
dort. Der andere, der von den 
Bären gepackt zu werden droh-
te, warf sich auf den Boden und 
stellte sich tot. Als ihn der Bär 
mit der Schnauze berührte und 
beschnüffelte, hielt er den Atem 
an. Man sagt nämlich, dass das 
Tier keinen Toten anrühre. Als 
sich der Bär entfernt hatte, stieg 
der andere vom Baum und frag-
te ihn, was der Bär ihm ins Ohr 
gesagt habe. Der Betroffene aber 
antwortete: „Man soll in Zukunft 
nicht mehr mit solchen Freunden 
unterwegs sein, die in Gefahren 
nicht zur Verfügung stehen.“ 
Die Geschichte zeigt, dass Not die 
wahren Freunde erkennen lässt.

Egyszer együtt vándorolt két 
ember. Békésen mendegéltek, de 
hirtelen előttük termett egy med-
ve. Az egyik ember rémületében 
gyorsan felmászott egy fára, ahol 
elrejtőzködött. A másik nem te-
hetett egyebet, egyedül kellett 
szembe szállnia a medvével. Ek-
kor hirtelen eszébe jutott, amire 
még a nagyapja tanította gyer-
mekkorában, hogy a medve nem 
bántja a halottakat, ezért a földre 
vetette magát, és azt színlelte, 
hogy meghalt. A medve odacam-
mogott hozzá, megszaglászta az 
orrát, megtapogatta a fülét. Mivel 
az ember még a lélegzetét is visz-
szafojtotta, a medve csakugyan 
azt hitte, hogy halott, és hamaro-
san otthagyta. Amikor a medve 
már messze járt, a fán rejtőzködő 
vándor is lemerészkedett a tár-
sához, és megkérdezte, hogy mit 
súgott neki a medve? A társa így 
válaszolt: – Nem mondott sem-
mi különöset, csak azt tanácsolta, 
hogy ne barátkozzam olyan em-
berrel, aki nem segít rajtam, ha 
bajba jutok! A bajban ismerszik 
meg az igaz barát.
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DRAGÓNER:  
ERŐS MEZŐNYBEN 

ERŐT MUTATNI 
Az ügyvezető számít a Soroksár SC szurkolóinak 

támogatására és buzdítására 
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Az NB II 2019/2020-as kiírásának 
márciusi félbeszakadása és az új 
idény kezdete közötti időszakban a 
Soroksár SC labdarúgói és szurkolói 
több mint öt hónapig maradtak tét-
mérkőzések nélkül. Dragóner Attila 
ügyvezetőt az újrakezdés nehézsége-
iről, a felkészülésről, a játékoskeretet 
érintő változásokról és természetesen 
az új szezon kihívásairól kérdeztük. 

– Több okból is rendkívül nehéz 
időszakot élt meg az elmúlt szűk 
félév során a soroksári labdarúgás. 
Egyrészt, mert nem volt lehetősé-
günk befejezni a bajnokságot, és a 
pályán elért eredményeink révén 
bizonyítani, hogy a tizedik helyezés-
nél többre vagyunk hivatottak. Más-
részt a labdarúgóknak sem tesz jót a 
hosszú kihagyás, hiszen a futballis-
táknak a pályán a helyük. Végül, de 
nem utolsó sorban, a járványhelyzet 
következtében egyesületünk jelen-
tős anyagi veszteségeket is szen-
vedett: támogatókat és támogatási 
forrásokat veszítettünk el, amelynek 
következtében a keretünket szűkíte-
nünk kellett. Játékosaink azonban a 
karantén időszaka alatt is folyama-
tos edzésben maradtak, ezért egy 
rövid, kéthetes nyári szünet után 
azonnal meg tudtuk kezdeni a felké-
szülést az új idényre. A nehézségek 
mellett külön öröm, hogy a Budafok 
gárdájához szerződő Lőrinczy Attila 
személyében ismét tudtunk játékost 
adni az első osztály számára. Biza-
kodásra ad okot számunkra, hogy a 
felkészülési mérkőzések során ered-
ményesen szerepeltünk, és a csapat 
megerősítése is az előzetes várako-
zásainknak megfelelően zajlott.

– Hogyan sikerült az új játékosok be-
illeszkedése? 

– Gengeliczki Gergőt, illetve Lov-
rencsics Balázst szurkolóink közül 
senkinek nem kell bemutatni, és 
ők is jól ismerik a soroksári futball 
klubot körülvevő közeget, mun-
kamorált, illetve elvárásainkat, hi-
szen korábban már eredményesen 
szerepeltek színeinkben. Tőlük azt 
várjuk, hogy játéktudásuk és tapasz-
talataik révén stabilitást adjanak 
a csapatnak. Az Erdélyből érkező 
Magyari Szilárd szerepléséhez nagy 
reményeket fűzünk. Ő elsősorban 

agilis, gólra törő játékával és profi 
mentalitásával válhat a gárda hasz-
nos tagjává. Kópis Róbert szemé-
lyében egy saját utánpótlásunkban 
nevelkedett játékos kapott profi 
szerződést, ami egy tudatos építke-
ző munka eredménye, hiszen 3-4 
saját nevelésű fiatal már hosszabb 
ideje együtt készül a nagycsapattal. 
Közülük Robinak sikerült elsőként 
bekerülni a felnőttek közé. Nem 
érdemtelenül, hiszen a 2019/2020-
as szezonban szakembereink őt 
választották az év utánpótláskorú 
játékosának a Soroksár SC-nél. A 
Ferencvárostól érkezett hozzánk az 
eredetileg szintén Soroksárról in-
dult Bene Marcell. Velük szemben 
kifejezett elvárásunk, hogy példát 
mutassanak a helyi fiatalok számára, 
hogy Soroksáron kemény munkával 
igenis van út a profi futball világába.

– Ha már szóba hozta, hogyan alakul 
a klub hátországának fejlesztése?

– Folyamatosan dolgozunk a saját 
utánpótlás fejlesztésén, ami hatal-
mas felelősség, hiszen több mint 350 
gyerek pallérozódik a Soroksár SC 
csapatainál, a Bozsik Program rend-
szerében hozzánk tartozó klubok 
pedig további több száz kis focistát 
mozgatnak meg edzésről edzésre. 

Idén is megszerveztük háromhetes 
nyári focitáborunkat. Több ügyes 
gyerek is a látókörünkbe került, akik 
azóta már korosztályos csapatainkat 
erősítik, amelyek az NB II előző ki-
írásában nagyon szépen szerepeltek. 
Az U-15-ös, U-17-es és az U-19-es 
csapatunk is dobogós helyen zárta a 
magunk mögött hagyott, félbesza-
kadt bajnokságot. Fiaink személye-
sen Bese Ferenc polgármester úrtól 
vehették át megérdemelt érmeiket. 
Folyamatosan dolgozunk a női lab-
darúgó szakágunk fejlesztésén, 
amelynek részeként a Ferencváros 
kiváló játékosát, a 122-szeres válo-
gatott Vágó Fannyt kértük fel fel-
nőtt csapatunk felkészítésére, akivel 
titkon abban bízunk, hogy az idény 
során harcban leszünk az élvonalba 
történő feljutásért. A férfiakhoz ha-
sonlóan a hölgyeknél is igyekszünk 
kiaknázni a Fradival kialakított 
partnerkapcsolatunkban rejlő lehe-
tőségeket.  

– Hogyan alakul a Ferencváros kö-
telékébe tartozó, az előző szezonban 
soroksári színekben szereplő játéko-
sok jövője?

– Varga Ádám az előző szezont, jó 
teljesítménye ellenére, egy sérü-
lés miatt nem tudta végig játszani; 

feltétlenül szüksége van a játékle-
hetőségre, ezért továbbra is marad 
nálunk. Szánthó Regő az NB I-es 
Zalaegerszeg gárdájánál folytatja, 
amely egy újabb előrelépést jelent-
het a karrierjében, annak reményé-
ben, hogy később a Ferencvárosban 
tud majd szerepelni. Szerető Krisz-
tofer még egy idényt nálunk fog 
tölteni azért, hogy fejlődése töret-

len maradjon. A már említett Bene 
Marcellen kívül Tóth Dominik és 
Vida Kristóf személyében kaptunk 
még két 2001-es születésű fiatalt is 
a Ferencvárostól kölcsönbe. Mivel 
idén a Fradi indít egy második csa-
patot is az NB III-ban, ezért a folya-
matos átjárhatóság jegyében nem 
kizárt, hogy aki ott jól teljesít, annak 
a kooperációs szerződésünk nyúj-
totta lehetőségeket kihasználva mi is 
játéklehetőséget biztosítunk.

– A klubok neveit és a riválisok iga-
zolásait tekintve rendkívül küzdel-
mes bajnokságra van kilátás az idei 
NB II-es szezonban. Hol lehet a So-
roksár SC helye ebben a megerősö-
dött mezőnyben?

– Valóban hatalmas kihívás lesz szá-
munkra, hogy a céljainknak meg-
felelően tudjunk szerepelni, hiszen 
hosszú évek óta nem látott, külö-
nösen erős mezőny állt össze az idei 
szezonra, számos nagy múltú klub-
bal, megyeszékhelyek csapatainak 
egész sorával. Mi ettől függetlenül 
meg akarjuk mutatni az erőnket, 
erősségeinket, az idény végén pe-
dig a tabella első harmadában sze-
retnénk látni csapatunkat. Kemény 
mérkőzésekre van kilátás, a tavaly-
inál is fiatalabb csapattal dolgozunk, 
ezért talán minden eddiginél jobban 
számítunk a soroksári szurkolók, 
sportbarátok buzdítására!

FOTÓK: SURÁNYI KRISZTIÁN

FIGYELEMFELHÍVÁS  
AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK 

BETARTÁSÁRA

Ezúton is szeretnénk felhívni a 
tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a kerület közigazgatási területén 
nem minden telken lehet jogsze-
rűen építményeket elhelyezni. 

Építés előtt minden esetben ja-
vasoljuk, hogy tájékozódjanak a 
26/2017. (IX.22.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Budapest 
Főváros XXIII. Kerületi Épí-
tési Szabályzat (továbbiakban: 
KÉSZ) alapján arról, hogy az 
adott telken hová, mit, mekkorát 
és egyáltalán lehet-e építeni.

Arra is szükséges felhívni a fi-
gyelmet, hogy a vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések alapján a 
lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló Kormány-
rendelet hatálya alá tartozó la-
kóépületek esetében nem kell 
ugyan engedély az építéshez, de 
ez nem jelenti azt, hogy a lakó-
épület építése minden övezetben 
jogszerű, továbbá azt sem, hogy 
az építési szabályokat nem kell 
betartani. 

Általánosságban elmondható, 
hogy sem az erdő övezet (védel-
mi, közjóléti, gazdasági), sem a 
mezőgazdasági övezet (általános, 
kertes) előírásai nem teszik lehe-
tővé lakóépület elhelyezését. Ki-
vétel ez alól az általános mezőgaz-
dasági területek egyes övezetei. 
Kiemelendő továbbá az is, hogy a 
konténer ugyanúgy építménynek 
számít, elhelyezésével ugyanúgy 

beépítés jön létre, mintha külön-
álló építőanyagokat használnánk, 
ezért fontos tisztában lenni azzal, 
hogy ahol nem lehet építményt 
elhelyezni, ott konténert sem 
lehet. A beépítésre nem szánt 
területeken (pl: erdő, mező-
gazdasági övezet) általában a 
közművek többsége is hiányzik, 
hiszen ilyen területeken az Ön-
kormányzatnak nem feladata a 
közművek kiépítése. Mindezek 
mellett azzal is számolni kell, 
hogy a közművesítéshez szük-
séges útszabályozási szélességek 
ezeken a területeken nem állnak 
rendelkezésre, ezért például egy 
külterületi vagy zártkerti dűlőút 
melletti telek esetén ebből adó-
dóan sem megoldható a közmű-
vesítés. Kérjük, legyenek körül-
tekintőek, mielőtt építési célra 
telket szándékoznak vásárolni, 
vagy saját telken bármilyen épü-
letet terveznek megépíteni!

Amennyiben az építési sza-
bályzattal kapcsolatos kérdésük 
van, kérem, forduljanak biza-
lommal a kerület Főépítészéhez 
(Tóth András; e-mail: foepi-
tesz@ph.soroksar.hu, tel: 1/289-
2165) vagy keressék a KÉSZ-t, 
amelyet megtalálhatnak és le is 
tudnak tölteni a www.soroksar.
hu portálon az Ügyintézés/Ön-
kormányzati rendeletek/2017. 
menüpont alatt.

Bese Ferenc
polgármester  
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30 DKG MAGOZOTT GÖRÖGDINNYEHÚS 
FÉL CITROM

Üdítő dinnyefagylalt 
házilag recept

ELKÉSZÍTÉS:

ÍZLÉS SZERINT 4 EVŐKANÁL 
MÉZ VAGY KRISTÁLYCUKOR 

1. Magozzuk ki és daraboljuk 
fel a 30 dkg görögdinnyehúst!
2. Fogjuk a 2,5 dl habtejszínt, 
és keverjük el benne a fél citrom 
levét, a 4 evőkanál mézet vagy 
kristálycukrot, majd folyamato-
san kevergetve főzzük fel! 
3. Miután felfőtt, hűtsük lan-
gyosra és adjuk hozzá a dinnye-
darabokat, majd turmixgéppel 
pépesítsük!
4. Tegyük egy műanyag edény-
be, és óránként átkavarva hat-hét 
órán át fagyasszuk! 
5. Igyekezzünk a negyedik órát 
követően – amikor már fagyo-
sabb az állaga – minél habosabb-
ra keverni, hogy az elkészült fagyi 
krémes állagú legyen!

A SOROKSÁRI SÚLYEMELŐK 
ÚJRA FORMÁBAN

Mint minden sportágban, így a 
súlyemelésben is több hónap kény-
szerű pihenőt tartottak a világjár-
vány miatt. A Soroksári Súlyemelő 
és Szabadidősport Egyesület ez év 
májusában ünnepelte alakulásának 
25. évfordulóját. Szűcs Endre az 
egyesület alapítója, elnöke, egyben 
mindenese, kérésünkre beszámolt 
az elmúlt időszakról. 

– Jól indult az év: február végén, a 
Budapest Bajnokságon 14 első és 
számtalan további helyezést értünk 
el – mondta Szűcs Endre. – Márci-
us 10-én Horvátországban, csapat-
ban a másodikok lettünk a nem-
zetközi mezőnyben. Több hónapos 
előkészület, szervezés és többszáz-
ezer forintos ráfordítás után a 
XXIII. Soroksár Kupát a pandémia 

miatt már nem rendezhettük meg 
március 19-22-én. A csoportos 
edzéseket sem tudtuk megtartani 
a karantén ideje alatt. Több mint 
húsz sportolóm edzett otthon, 
nekik felszerelést biztosítottunk, 
majd a házam udvarán edzettünk. 
Májusban a szülők, aktíváink és 
jómagam anyagi támogatása révén 
újra elindult a helyi súlyemelő élet, 
és a Budapest Kupán versenyezhet-
tünk. Július elején egyhetes edző-
táborral készülhettünk az Iskolás 
Országos Bajnokságra, ahol öten 
jutottak a döntőbe, és Perjési Eszter 
első, Molnár Csongor, Harasztovics 
Gergő, Molnár Botond, Muzellák 
Máté második helyen végzett. A 
külföldi versenyek sorban elmarad-
nak, de készülünk rendületlenül 
a hazai országos bajnokságokra. 

THOMAS MANN  
(Lübeck, 1875. június 6. – Zürich, 
1955. augusztus 12.) 
német író, a XX. századi német 
nyelvű irodalom egyik legjelentő-
sebb alakja

Paul Thomas Mann egy jómódú 
ősi patrícius család második gyer-

Rejtvény
mekeként látta meg a napvilágot. A 
boldogságban eltelt gyerekkori évek 
után az iskolapadban nem igazán 
jeleskedett, csak az írás foglalkoz-
tatta. Édesapját fiatalon elvesztette, 
majd nem érettségizett le, hanem 
egy biztosítótársaságnál dolgozott 
gyakornokként. Ezután a Münche-
ni Műszaki Főiskolán előadásokat 
hallgatott. Pozitív visszajelzéseket 

kapott egy folyóiratban megjelent 
kisnovellája. Testvérével Olaszor-
szágba utaztak, ahol végül két évig 
időztek. Időközben megjelent első, 
A Buddenbrook ház című realista 
családregénye, amellyel világhírre 
tett szert. Münchenben telepedett 
le, ahol családot alapított, és ahol 
folyamatosan születtek meg művei. 
Munkásságáért Nobel-díjjal tüntet- 

ték ki. A fasiszta hatalomátvételt 
követően menekülni kényszerült. 
Megfosztották állampolgárságától, 
így rövid ideig Svájcban, majd Ame-
rikában élt. Magyarországon is járt, 
a budapesti Magyar Színházban 
tartott felolvasóestet. Komor regé-
nyei (A varázshegy, Doktor Faustus) 
után elkészült az Egy szélhámos val-
lomásai című, vidám műve.
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HOZZÁVALÓK:
2,5 DL HABTEJSZÍN THO

MAS

M
ANN

Bízunk a közösségünk erejében, 
és kérjük mindenki támogatá-
sát, hogy a sportra, -életre nevelő,  
tehetséggondozó programjainkat 
folytatni tudjuk.

A So.S.E. várja a fiatalok és a felnőt-
tek jelentkezését, akik nem félnek a 
kihívásoktól és a munkától! Szűcs 

Endre elnök, szakedző várja az 
érdeklődőket, és a TÁMOGATÓ-
KAT, a Mikszáth Kálmán Általános 
Iskolában (1239 Bp., Sodronyos 
utca 28.) személyesen hétfőn-szer-
dán-pénteken 16:00-17:00 között, 
vagy telefonon: 06/70 550-5030.

Csordás Mihály
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KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  
hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

2020. szeptember 15-én, 17 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart.

Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház  
(1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bese Ferenc
polgármester


