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a kerületi építési szabályzat módosításával
kapcsolatban!

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil- és gazdál‐
kodó szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, egyhá‐
zakat, hogy hamarosan elkészül a kerületi építési
szabályzat (a továbbiakban:KÉSZ)Vecsésút szabá‐
lyozásivonalamódosításánaktervezete.

Az elkészült tervezet 2022. szeptember elején lesz
megtekinthetőawww.soroksar.huportálon.

A tervezet partnerségi véleményezése céljából lakos‐
sági fórum összehívására is sor kerül, amelynek hely-
színéről és időpontjáról az önkormányzat honlapján
adunktájékoztatást.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat
aKÉSZmódosítástervezetévelkapcsolatban!

Bese Ferenc polgármester
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Óriási fegyvertény,hogyezerévvelezelőttamagyarok‐
nak olyan vezetője volt, aki felismerte, hogy nincs más
esély az életbenmaradásra, mint a nyugat-európaiakhoz
hasonló királyság megalapítása. Ezt semmi sem igazolja
jobban, mint a többi nomád, nyilazó harcmodorban küz‐
dő nép eltűnése a történelem viharaiban. Persze, már ak‐
kor iskicsitmáskéntcsináltunkmindent,minta többiek.
Nem olvadtunk bele a német birodalomba, mint a kora‐
beli csehek, és nem fizettünk adót a császárnak, mint né‐
mely lengyel fejedelmek. Hogy ki kerüljön az újonnan
megszervezett magyar egyház élére, például ki legyen az
esztergomi érsek, azt nem Salzburgból, vagy Passauból
mondtákmeg.Magyarországönállóvolt.EzSzent István
király legnagyobb öröksége.

Úgy gondolom, ma ugyanaz idegesíti a magyarokkal
kapcsolatban az európai vezetőket, mint akkor. Az a kre‐
atív látásmód, amely a szigorúan előírt külső formát be‐
tartva képes mégis szembemenni a számára káros
folyamatokkal.Arendszerenbelülmegjelenő,bomlasztó
innováció. A józan ész követéséről soha le nem mondó
magatartás, amelyképes felülírniakötelező ideológiákat.
Ez mindig ott volt bennünk. Ez tette lehetővé, hogy meg‐
maradjunk, és augusztusban megint kimondhassuk:

ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!

SzabónéHorváth Edina - felelős szerkesztő
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‒ Van-e gyermekekre vonatkozó koncepciója az önkor‐
mányzatnak?

‒ Ifjúsági koncepciónk van 2016 óta, és egy hozzá kap‐
csolódó cselekvési terv. Ennek mentén fókuszálunk a fia‐
talokra és igyekszünk különböző kezdeményezésekkel
előállni. Olyanokkal, ami az életüket, a Soroksáron mara‐
dásukat segíti.

‒ Ha az ember Soroksáron gyerek vagy fiatal, hogyan
töltheti itt a nyarat?

‒ A gyerekeknek viszonylag könnyű a helyzetük, mert
ott a Tündérkert. Élvezetes kikapcsolódást kínál minden‐
kinek, azoknak is, akiknek a szülei dolgoznak, és a gyer‐
mekük szervezett keretek között tölti a szünidőt. Idén
újonnan itt, a Duna mellett van a napközis tábor is, ami‐
nek működtetése egyébként az önkormányzat kötelező
feladata, és komoly összeget fordítunk erre.

‒Mimindentkell ittfinanszírozni?
‒ Elsősorban a gyerekek ellátását, ugyanakkor igyek‐

szünk sok színes programmal színesíteni a kikapcso‐
lódásukat.

‒ Például?
‒ Most volt éppen a közbiztonsági nap, amelyen – töb‐

bek közt – tűzoltók tartottak bemutatót, a gyerekek fel‐
mászhattak a tűzoltóautóra, a vízi rendőrökkel talál-
kozhattak, de ott volt a Kábítószer Egyeztető Fórum is.
Nem lehet elég korán felhívni a gyerekek figyelmét a

drogfogyasztás veszélyeire. Vannak kézműves foglalko‐
zások, szórakoztató produkciók, kirándulások és sok-
sok játék.

‒ÚgyhírlikaPolgármesteriHivatalbanis látogatásttettek
agyerekek.

‒Polgármesterúrralazttaláltukki,hogymegpróbáljuk
közelebb hozni a gyerekekhez a hivatali munkát, hiszen
nemsokelképzelésükvanarról,hogymit is csinálunkmi
itt. Beülhettek a Polgármester Úr székébe, felmehettek a
testületi terembe és kipróbálhatták a szavazógépeket, ki‐
fejezetten élvezték az itt töltött időt.

‒Aközépiskolásvagyegyetemistakorosztálymittudittcsi‐
nálni nyáron?

‒Bővítettükasportolási lehetőségeket,nemcsakaTün‐
dérkert áll rendelkezésükre, hanem hét helyszínen fit‐
ness-parkokat alakítottunk ki. Azt tapasztaljuk, hogy
elsősorbanafiatalokhasználjákezeket.Amiaszórakozást
illeti, az egy neuralgikus pont, itt a vállalkozóknak lenne
feladata, hogy erre lehetőségeket teremtsenek, legfeljebb
csak ösztönözni tudjuk őket.

Amitmi tenni tudunk, azaz,hogy tavalyhozhasonlóan
az idei Soroksári Napok rendezvényen is lesz Ifjúsági
Feszt,olyanelőadókathívtunk,akikinformációnkszerint
manapság nagyon népszerűek a tinédzserek körében. És
azazértmáregyelőremutatódolog,hogyvanegy igényes
kávézó a városközpontban, korábban nem volt hova

Ha van évszak, amely igazán a gyerekeké, a fiataloké,
az a nyár. Szünidő, napsütés, játék, programok, baráti
együttlétek, egyszóval gondtalanság. Sinkovics
Krisztián alpolgármestert arról is kérdeztük, milyen
lehetőségei vannak a soroksári gyerekeknek a tartal‐
mas szabadidő eltöltésére, hogy aztán legyenmajdmit
mesélni szeptemberben az osztálytársaknak.

VÁ
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ÁZ
A A FIATALOKÉRT

IS DOLGOZUNK
ÚJRA IFJÚSÁGI FESZT A
SOROKSÁRI NAPOKON
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beülni.ADuna-partonisszaporodnakazokahelyek,ahol
a fiatalok ehetnek, ihatnak, időt tölthetnek együtt.

‒Egyszermindenvéget ér, ígyanyár is, szeptemberbenpe‐
digelkezdődikaziskola.Lesz-e idénis ingyenesfüzetcsomag?

‒ Természetesen lesz, valamennyi soroksári általános
iskolás diák számára biztosítja ezt az önkormányzat. Pol‐
gármester úrral személyesen visszük ki a csomagokat au‐
gusztusvégén,úgyhogyfüzeteketaz idei tanévresemkell
vásárolni.

Ittemlítenémmegatanulmányiösztöndíjat is,amiaso‐
roksári lakhellyel rendelkező középiskolásoknak és egye‐
temistáknak szól. Előbbiek 25 ezer, utóbbiak 50 ezer
forintot kaphatnak 10 hónapon át az önkormányzattól
nyertes pályázat esetén. A sikeres pályázáshoz kiváló ta‐
nulmányi eredmények kellenek, és vállalni kell, hogy öt‐
letekkel, javaslatokkal támogatják a munkánkat,
elsősorban ifjúsági területen. Már most lehet pályázni,
október 15. a beadási határidő. A részletek az önkormány‐
zat honlapján megtekinthetők.

‒ A nyáron a képviselő-testület elfogadott egy köznevelési
koncepciót.Mit lehet erről tudni?

‒ A júliusi testületi ülésen határoztunk róla. Ez először
is egy pontos helyzetfelmérés. Több száz lakás építése

folyik, illetve van tervbe véve a kerületben, ami azt felté‐
telezi, hogy egyre több gyerek bölcsődei-, óvodai- és isko‐
lai elhelyezéséről kell gondoskodnunk, tehát felmértük a
létszámjövőbenialakulását.Ennekrészetöbbekközöttaz
56 férőhelyes bölcsődefejlesztés Újtelepen, amire már itt
a pályázati pénz.

Továbbácélokatismegfogalmaztunk.Rögzítettükpéldá‐
ul,hogyszeretnénk,ésmárdolgozunkisrajta,hogylegyen
szakképzés Soroksáron. Mindezt az itt lévő nagy cégek
szakképzettmunkaerő-igényére alapozzuk és azokra az
adatokra, amelyek azt mutatják, hogy ma már többen je‐
lentkeznek szakiskolába, szakgimnáziumba vagy techni‐
kumba,mintgimnáziumbaasoroksárifiatalokközül.Régi
tervünk ez egyébként, néhány héttel ezelőtt a művelődési
házban tartottunk egy fórumot, ahol szép számban meg‐
jelentek a nagy gyártó cégek képviselői. Egyetértéssel fo‐
gadták az elképzelést, és akár még forrással is
hozzájárulnának a duális képzés beindításához. Új épüle‐
tet nem tudunk építeni, de az elméleti oktatás egy olyan
oktatási intézményben is folyhatna, amelynek jelenleg a
kapacitásai nincsenek kihasználva. A gyakorlati képzést
pedig a cégek szolgáltatnák. Már folynak az egyeztetések.

pszr

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK A KERÜLETBEN

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az embe‐
rek egyik legfőbb elvárása az önkormányzattal szemben
az, hogy a járdák rendben legyenek. Legyen szó faluról
vagyvárosról, ezazonkevésdolgokközé tartozik, amely‐
ben az ott élők szinte maradéktalanul egyetértenek. So‐
roksáron a járdafelújítás folyamatos, az önkormányzat
büdzséjébenmindigtervezerreforrást.Azutóbbi időben
a következő helyeken fejeződtek be a munkálatok:

Az Elvira utcában a Hunyadi és a Házikert utca között
mintegy 330 méter, a Mesgye utca Szilágyi Dezső és

Dinnyehegyiutcaközötti szakaszán120méter, aMezőlak
utcában a Szent László utca felől 90 méter, a Lóállás utcá‐
ban pedig a Könyves és Töretlen utca között mintegy 260
méter hosszan újult meg az aszfaltfelület.

A legjobban talán Nyír utcaiak örülhetnek, nem csak
370 méter megújult járdát vehetnek birtokba a Kertes és
a Mezőlak utca között, hanem egy parkolósávot is kap‐
tak. Az eddigi gidres-gödrös, rendezetlen területet mur‐
vával szórták le, ami nem csak esztétikus, hanem az
autók tengelye is egyben marad.
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Új igazgatóval kezd neki a tanévnek a Galambos János Zeneiskola.
Geiger György szeptembertől nem csak közel 350 növendékért és 30
tanárért lesz felelős, hanem a nagy múltú, soroksári zeneoktatás

hírnevének öregbítéséért is. A zeneiskolában korábban barokk furulya tanárként
és korrepetítorként működő új igazgató számára nem idegen a menedzserszemlé‐
let sem, hiszen a tanítás mellett több mint két évtizede aktívan részt vesz a magyar
zenei életben, a koncertszervezésben, együttes-vezetésben, zenekar-menedzselés‐
ben, rendezvényszervezésben. Munkáját eddig Farkas Antal-díjjal, Bárczy-díjjal
ismerték el, és kétszer volt az Év Pedagógusa.

SOROKSÁRI HÍRLAP6 SOROKSÁRI HÍRLAP6

MENEDZSERSZEMLÉLET ÉS ÖSSZEFOGÁS
A gyerek nem a négy falnak gyakorol

JE
LE
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DŐ

‒ Biztos jólesik az embernek, ha igaz‐
gató úrnak szólítják, de egy zenész mi‐
lyen megfontolásból vesz magára olyan
adminisztrációsterhet,amitezastátusz
jelent?

‒ Ha őszinte akarok lenni, volt egy
enyhe presszió irányomban. Két évvel
ezelőtt is, amikor Jakab Gedeon igazga‐
tó úrnak lejárt a mandátuma, felkér‐
tek, hogy pályázzak. Akkor én még –
amellett, hogy itt tanítottam – a Buda‐
foki Dohnányi Zenekar közönségkap‐
csolatimenedzserevoltam,ésaztnem
akartam feladni. Most viszont – mivel
befejeztem a zenekarral a közös mun‐
kát – úgy gondoltam, hogy elfogadom a kihívást.

‒Azelőzményeket ismervemenedzserszemléletűzeneiskolára
számíthatunk?

‒ Ebből írtam a szakdolgozatomat annak idején: Mene‐
dzserszemléletű iskolavezetés. Több mint 20 éve vezetem a
produkciós irodámat, amely zenei rendezvényeket szervez,
25évevagyok azOctovoiceÉnekegyüttesművészetivezetője,
valamint van egy kis kamaraegyüttesem is, tehát a vezetői
szerep folyamatosan megtalál az életemben. Úgy hiszem,
gyorsan átlátom az adódó lehetőségeket és ennek megfelelő‐
en gyorsan tudok dönteni.

‒ Egy államiművészeti iskolábanhogyan lehet ezeket a képes‐
ségeket kamatoztatni, azazmika tervei?

‒Úgyvélem,ebbenazigennehézhelyzetbeneljöttazössze‐
fogás ideje. Adott 350 növendék, és hozzávetőlegesen dupla
annyiszülő.Őketszeretnémmegszólítani,biztosvagyokben‐
ne, hogy ennyi ember között van néhány, aki tud és szeretne

segíteni annak az intézménynek, ahol
a gyermeke tanul. Akár munkával,
akár kapcsolatokkal, akár anyagilag.
Ennek az összefogásnak a módját még
keresem. De!

Az iskola alatt egy pincerendszer ta‐
lálható, ami nagyon megmozgatta a
fantáziámat, mint koncerttér, rendez‐
vénytér. Egy boltíves, több teremből
álló komplexumról van szó, ahol akár
még reneszánsz lakomákat is lehetne
rendezni, miközben a mi növendéke‐
ink és tanáraink muzsikálhatnának.
Emellett stúdiótlehetnekialakítaniés
az itt elkészült felvételekkel növelhet‐

nénkoktatásunkszínvonalát, illetvemégtöbbemberheztud‐
nánk eljuttatni növendékeink produkcióit. Azt hiszem, az
ötletek tárháza végtelen. Ehhez persze költséget kell tervez‐
ni, pályázatokatmegírni, vállalkozókatmegnyerni, ebben is
segíthetnek a szülők.

De tovább megyek. Zeneiskolánk elhelyezkedése igen sze‐
rencsés, hiszen sétatávolságra nyolc lehetséges koncerthely‐
szín is található: a Zenepavilon, a tér túloldalán ott a
reformátustemplom remekakusztikával,melletteaGaléria
‘13 kiállítóterme, szomszédságában talán hamarosan meg‐
nyílik az étterem, ahol akár kávéházi esteket tarthatunk, és
ittáll aközelünkbenamost felújított csodálatosbarokkkato‐
likus templomunk is. Természetesen Újtelepen is jelen sze‐
retnénk lenni, a Szent István Király templom modern tere
és a mellette nyíló zarándokház impozáns közösségi terme
számtalan zenei eseménynek adhat otthont. És akkor még
a saját gyönyörű dísztermünkről nem is beszéltem.
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Azt vallom, hogy a gyermek nem a négy falnak gyako‐
rol, hanem koncertélményre vágyik. Hozzátenném, mi
elsősorban nem zenészeket képzünk, hanem elsődleges
célunk, hogy tanítványaink zeneszerető emberekké vál‐
janak, és hangszeres tudásukat minél több helyszínen
megmutathassák Soroksáron. Fellépéseik során megta‐
nulják leküzdeni esetleges lámpalázukat, melynek pozi‐
tív hatása iskolai feleletnél, érettséginél, állásinterjúnál
köszön vissza. Ennek a magját itt hintjük el.

‒ Nagyívű elképzeléseket vázolt. De honnan kerül minder‐
re pénz? Hiszen még az iskola vakolata is omlik.

‒ Valóban, a díszterem kivételével az egész épület elég
rossz állapotban van, a felújítás lassan elengedhetetlen.
Remélem, a tankerület vezetősége is partner lesz ebben,
az eddigi beszélgetéseink erre engednek következtetni.
Valamint az ígéretek szerint erejéhez mérten az önkor‐
mányzat is segít.

Emellett Polgármester úr javaslatára tavaly zenésztársa‐
immal létrehoztuk a Soroksári Német Zenei Egyesületet,

melyet a zeneiskola és a helyi zenei élet szolgálatába sze‐
retnénk állítani.

‒ Az igazgatói pályázat beadásánál mennyire volt fontos
azakörülmény,hogyaz iskola Soroksáronvan?Van-e ebben
lokálpatriotizmus?

‒ Hogyne lenne. 10 évvel ezelőtt felkértek, hogy adjam
be a vezetői pályázatomat, és legyek a pesterzsébeti Lajt‐
ha László Zeneiskolában igazgató. Nagyon megtisztelő
volt, hogy rám gondoltak, de köszönettel nemet mond‐
tam, egyéb elfoglaltságaim miatt, illetve azért, mert úgy
éreztem, hogy ha valaha intézményvezető lennék, azt
csakis Soroksáron tenném.

Szabó Laci bácsi trombitaművész és tanár, aki itt lakott
Soroksáron, amikor megalakult a zeneiskola, többször
mondta nekem, hogy „Gyurikám, egyszer majd neked
kell igazgatnod a soroksári zeneiskolát”! Döntésem során
ez is eszembe jutott. Hátha most kicsit megsimogatja a
fejemet, és segít, hogy jól végezhessem a munkát.

Péter SzabóRozália

Idén Soroksár mutathatta meg magát, a kultúráját és
hagyományait Taksonyban, a Szent Anna napi búcsú‐
ban.Atelepülésmindenévbenmegrendezi a „kistérségi
szomszédolás” programot, melynek mindig valamely
közeli település a társszervezője.

A rendezvényre az év legmelegebb napján került sor,
42 fokot mutatott a hőmérő, éppen ezért a hagyomá‐
nyos felvonulás a rekkenő hőség miatt elmaradt. A
résztvevők a Szent Anna téren gyülekeztek, ahol Kreisz
László köszöntötte a megjelenteket, majd a soroksáriak
műsora következett.

Fuchs Gyula alpolgármester először is megköszönte a
lehetőséget Taksony polgármesterének, majd felhívta
a figyelmet a két település kulturális és történelmi ha‐
sonlóságaira. A német ajkú lakosság Taksonyban és So‐
roksáron is gazdag sváb zenei kinccsel rendelkezik, a
műsorelső részébenkerületünkképviseletébenaSorok‐
sári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, majd a Soroksá‐
ri Férfi Népdalkör lépett színpadra remek hangulatot
teremtve.

De megmutattuk Soroksár modern arcát is, hiszen
bemutatkozott a Soroksár-Újtelepi Ritmikus Gimnasz‐
tika Csoport, ahol az újtelepi ifjúság képviseltette ma‐
gát. A műsort a fiatal tehetség, Geiger Bálint koncertje
zárta, magyar népdal-feldolgozásokkal kápráztatta el a
közönséget.

Ezúton is köszönjükKreiszLászlópolgármester úrnak
és a taksonyiaknak a szívélyes fogadtatást, és a tapsot,
amivel fellépőink produkcióit jutalmazták.

HartmannM.

SZOMSZÉDOLTUNK

Fotók:WágnerAttila



„MENTSÉTEK MEG
A GYÖNGYÖKET!”
38 év a FeketébenAR
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2001-ben az Év Pedagógusa lett, 2008-ban megkapta a
Teleki Blanka-díjat, 2020-ban a Soroksár Gyermekei‐
ért kitüntető címet, 2022-ben pedig a Dél-Budapest
Közneveléséért díjat gyűjthette be. Csak néhány az
elismerések közül, amelyek egy sikeres és teljes taná‐
ri karriert jeleznek. A teljesítmény azonban, amely a
díjak mögött van, sokkal jelentősebb ennél. Mindenki
tudja ezt, aki dolgozott együtt Horváth Lászlónéval,
Jolikával, aki pályájának jó részét a Fekete István Ál‐
talános Iskolában töltötte, az utóbbi 19 évet igazgató‐
ként. Az augusztus 15-én nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetőt ezen apropóból kértük föl áttekintő életútin‐
terjúra.

– Egy Miskolc melletti kis faluból, Sajókeresztúrról
származom. Innen hozom a természet szeretetét, tisz‐
teletét. Kertes ház, hegyoldal, rajta szőlős-gyümölcsös,
ahol rendszeresen tevékenykedtünk a testvéremmel,
besegítve a szüleinknek. Az életemet ez a természetkö‐
zeliség jelentősen meghatározta.
– És jól passzol mindez ehhez az intézményhez, akár a

névadóra, akáraz itt folyópedagógiaimunka egyik legfon‐
tosabb ismérvére gondolunk. Véletlen?
– Nem véletlen, nekem itt a helyem. Ez a második ott‐

honom. Legalábbis ezt éreztem rögtön, ahogy idekerül‐
tem, és ezt érzem azóta is.
– Borsodból Soroksárra egyenes út vezetett?
– Dehogy, a horvát tengerparton keresztül jutottam

ide! Keresztúrról Ózdra költöztünk, onnan Miskolcra
kerültem gimnáziumba, majd Nyíregyházára főiskolá‐
ra, biológia-földrajz szakra. Két évet tanítottam Ózdon,
majd Rab-szigetén találkoztunk a férjemmel egy nyara‐
lás alkalmával. Elég hamar eldöntöttük, hogy együtt
szeretnénk leélni az életünket, így kerültem Pesterzsé‐
betre, mivel ő innen származott. Itt is laktunk eleinte,
logikus volt, hogy itt keressek állást. Ez akkoriban,
1984-ben úgy zajlott, hogy be kellett menni a Tanácshá‐
zára, és jelentkezni. Éppen akkor hagyta itt a biológia-

földrajz szakos kolléga őket, így rögtön meglett a he‐
lyem. Fáthné Szauer Margit volt akkor az igazgató, aki
rendkívül kedvesen fogadott, bizonyára emiatt is, de a
kezdetektől a szívembe zártam ezt az iskolát, és úgy
éreztem hazataláltam. Sosem felejtem el, mennyire im‐
ponált a rengeteg zöld növény, amelyek a folyosót díszí‐
tették, éshogymindjárt eszembe jutott, hogyezmilyen
szerencse, mert akkor lesz lehetőségem a gyerekeket is
a természet szeretetére, gondozására, ezáltal felelősség‐
vállalásra nevelni. Ráadásul olyan kollégák vettek kö‐
rül a tanári karban, akik kiváló pedagógusok voltak, és
akiktől rengeteget tanultam.
– Hogyan lett iskolaigazgató?
– Teltek az évek, először osztályfőnöki-munkaközös‐

ség-vezető lettem, majd megszülettek a gyerekeink
LilianésCsilla, akikkelnégyévigvoltamotthon.Később
kerületi földrajz-munkaközösség-vezető lettem. Ami‐
kor Soroksár levált Erzsébettől akkor megalakult egy
szakmai szolgáltató csoport, amelyben a reál terület
szakmai vezetésére kértek föl, később biológia-szakta‐
nácsadó lettem.Mindezek szakmai téren számomrana‐
gyon komoly fejlődést jelentettek, olyan közösséget,
melybenegymást inspiráltuk.Elvégeztemaközoktatás-
vezetői szakot a Műszaki Egyetemen miközben
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tanítottam, és gyereket neveltem. Igazgatóhelyettes
lettemaz iskolánkbankét évreKristyánnéAknai Erzsike
igazgatónő mellett, akinek nagyon sokat köszönhetek,
mert végig mellettem állt a pályám során, őutána pá‐
lyáztam meg az állást.
–Önakkor ténylegvágyott erre aposztra, nemavéletlen

művemindez.
– Akartam az igazgatóságot, de nem mindenáron. Ez

az én iskolám, éncsak itt akartamvezető lenni.Amikor
elvégeztem a közoktatás-vezetőit, akkor kaptam is fel‐
kérést máshová, de nem vállaltam, mert én csak az „én
iskolámban”, itt szerettem volna igazgató lenni. 2003-
tól négyszer pályáztam sikeresen erre a posztra helyt‐
állva a szülők, a diákok, a technikai személyzet, és a pe‐
dagógustársak előtt.
–Nyilván sokat változott az iskola azóta, hogy elindult a

pályán.
– Amikor én jártam általános iskolába, nekem az na‐

gyon jó volt úgy, ahogy volt. Szerettük és tiszteltük a
tanárainkat. Ha rosszat tettünk, otthon szidást kap‐
tunk, ez mára teljesen megfordult. A kilencvenes évek‐
ben még lubickoltunk a szülőktől-diákoktól kapott
elismerésekben, és ha meghirdettünk egy állást, tíz je‐
lentkező biztosan akadt rá. Ma alig találunk egy-egy je‐
löltet, és ha az iskola kritikát fogalmaz meg a gyerek
felé, akkor a szülő kapásból a tanárt hibáztatja. Szép
lassan átfordultak a dolgok. Hiányzik az anyagi megbe‐
csültség, és a tisztelet is, ezt társadalmi szinten kellene

ennekahivatásnakbiztosítani.Hogyanérveljünkebből
a helyzetből amellett a diákjainknak, hogy érdemes ta‐
nulni? Nincs utánpótlás, és nincs megfelelő motiváció.
– Önben volt? Vagy vanmég?
– Csepelen élek, sokszor egy óra volt míg beértem, de

számomra nagyon megérte, szívesen jöttem ide min‐
den nap. Szeretek a gyerekek között lenni, tőlük kap‐
tam mindig lendületet. Az ars poeticám egy babits-i
idézet: „Szülők, tanárok, ereszkedjetek le a gyermeki lé‐
lek mélységeibe, mentsétek meg a gyöngyöket, és öljé‐
tek meg a szörnyeket, melyek ott lent laknak”. Nagyon
sokgyöngyöthoztamfel apályafutásomalatt, és ezt tar‐
tom az igazi sikeremnek. És habár az egészségem némi‐
leg megromlott, annyi azért van még bennem, hogy
visszajöjjek ősztől biológia-tanárnak.
–Milyen az ideális iskola, ésmit sikerült ebbőlmegvalósí‐

tani a Nyír utcában?
– Az ideális iskola gyerekközpontú, amelyben a tanu‐

lókat pozitív hatások érik, ahol otthonosan érzik magu‐
kat, ahol szeretet övezi őket. Ez az alapvetés, ebben jól
teljesítünk, úgy érzem. Az ideális iskolában magas szín‐
vonalú az oktatás, és ehhez adottak a megfelelő eszkö‐
zök,nemcsaka technikaiak,hanemahumánerőforrás
is biztosított. A mi iskolánkban a szakos ellátottság
megvan, tehát nem tanít fizikát egy magyar szakos kol‐
léga. De a nyugdíjba menő tanítókat egyelőre nem tu‐
dom hogyan fogjuk pótolni. Sok minden van, amit a
tárgyi feltételekben lehetne javítani, és nem csak a par‐
kettáink állapotára, hanem a digitális táblákra is gon‐
dolok. Nagyon jó, hogy néhány termünkben van, de
még jobb lenne, ha az összesben lenne, mert ilyen vilá‐
got élünk, kellenek a digitális, interaktív impulzusok
is. Tehát vár még feladat az utódomra.
–Mit tanácsol amost iskolába indulógyerekek szüleinek?
– A családokkal együttműködve kell, és tudunk csak

munkálkodni. Ezért mindig azt tanácsolom, hogy ne
sajnáljuk az első években az időt a gyerekektől. Érde‐
mes melléjük odaülni, és feladattudatosságra nevelni
őket. A legjobb nevelési módszer a példamutatás, ezek‐
hez a feladatokhoz a szülőknek is önfegyelmezésre van
szüksége. Amikor kialakul a kötelességtudat, akkor
már el lehet engedni a kezüket. Beszélgessünk velük
sokat, és hallgassuk meg őket, adjunk teret, hogy el‐
mondhassák félelmeiket, szorongásukat, lelkesedésü‐
ket.Meséljenek sokat, és engedjék, hogy a gyerekmaga
fejezze be a mesét! Bővíti szókincset, edzi a fantáziát,
kreatívvá tesz, ami minden területen hasznos lesz. Az
egészséges táplálkozást, és rendszeres mozgást ugye
már nem is kell említenem… Meggyőződésem ugyanis,
hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyerek job‐
ban is teljesít.

SzabóHorváth Edina
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A több mint 17000-es állományú
gyűjteményhez ingyenesen férhet
hozzá helyben mindenki, de aki haza
is vinné egy időre szerzeményét, és 16
év alatti, illetve 70 év feletti, az ezt is
díjmentesen teheti. A 16 év feletti diá‐
kok, a kisbabás anyukák és a fiatal
nyugdíjasok félárú jeggyel kölcsönöz‐
hetnek, amely mindössze 1300 Ft egy
évre, de a teljes árú éves jegy is jóval
kevesebbe kerül, mint egy könyv ára
manapság (2600 Ft). Ezért az össze‐
gért minden hónapban akár 10 könyvhöz, folyóirathoz is
hozzájuthatunk. Ezek átlagos kölcsönzési ideje 4 hét és két‐
szer hosszabbíthatók, a sikerkönyvek viszont mindössze 2
hétre vihetők haza, akárcsak a diafilmek, de ez utóbbiak
még kétszer hosszabbíthatók.

Diafilmek is vannak ugyanis, hiszen a könyvtár minden‐
kié, és minden korosztályt igyekeznek megszólítani, ahogy
erről Balázs Imola soroksári könyvtáros tájékoztatott ben‐
nünket. Az állomány körülbelül harmada gyerekkönyv, en‐
nél a korosztálynál az a cél, hogy játékos módon minél több
gyermeket szoktassanak be a könyvtári világba. Vannak sa‐
ját kezdeményezéseik, mint például a diadélutánok, vagy
az ünnepekhez köthető, kézműveskedéssel is egybefűzött
programok, a karácsonyi készülődés, a farsang, vagy az áp‐
rilisi bolondos délután. A legsikeresebbek mégis azok a cso‐
portos foglalkozások, amelyek a helyi intézményekkel
együttműködésben jönnek létre, ezek megszervezéséhez
örömmel várják iskolák jelentkezését. A gyerekkönyvtár
állománya is folyamatosan bővül, két hetente érkeznek
az új könyvek, akárcsak a teljes állományba.

A felnőttek számára eseményekkel,
klubokkal igyekeznek színesíteni a
„könyvtárazást”, hogy számukra
olyanközösségi színtérréváljon,ahol
lehet beszélgetni, minőségi időt tölte‐
ni együtt, játszani, tájékozódni, és
nem utolsósorban szórakozni az iro‐
dalommagávalragadóvilágában.Ezt
a célt szolgálta az Abszurd Nap, a Sze‐
relmetes Teadélután, vagy a rendha‐
gyó felolvasás Dragomán György
Főzőskönyv címmel összegyűjtött

történeteiből. Természetesen a hagyományos klubokba is
várják az érdeklődőket: a Könyvkedvelők Társasága 3 he‐
tente csütörtökön fél 10-től, a Soroksári Könyvklub tagjai
pedig 3 hetente péntekenként 16 órától gyűlnek össze.

Az idei tervek között szerepel egy kortársvers-délután és
egykönyvtártörténeti kiállításmegszervezése is.Ezutóbbi a
valaha a könyvtárban működő Kis Duna Galéria történetét
is felelevenítimajd.Aprogramokmegvalósulásátnémiképp
elbizonytalanítja az az egyébként örömteli hír, hogy a Fővá‐
rosi Szabó Ervin Könyvtár bővítésbe kezd a Grassalkovich
úti épületben. A munkálatok várhatóan ősszel megkezdőd‐
nek,melyekbefejeztévela tervekszerintegyolvasóligettel is
bővülmajdakönyvtár.Amunkatársakmindentmegtesznek
a zökkenőmentes könyvtárhasználat biztosítása érdekében,
de a programokról legbiztosabban a megújult facebook olda‐

lukon keresztül tájékozódhatnak az olva‐
sók. Mi pedig mindenkit csak biztatunk:
íme a QR kód, kövessék a Soroksári Könyv‐
tár oldalát, érdemes!

H. E.

SZEPTEMBERTŐL ÚJRA NYIT A KÖNYVTÁR
Alapterületet bővít az FSZEK Soroksáron
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Hiába hirdette meg 1962-ben Marshall McLuhan kommunikáció-ku‐
tató a Gutenberg-galaxis, azaz a könyvnyomtatás végét, hatvan év‐
vel az elmélet után még mindig vannak olyanok, akik váltig állítják,
hogy a könyvhöz éppúgy hozzátartozik az illata és a tapintása, mint

a betűsorozat, amely a szövegét alkotja. Ha feltesszük a kérdést, hogy hol találni
manapság efféle elszánt idealistákat, vagy konzervatív mohikánokat, akkor a vá‐
lasz egyértelműen a könyvtár. Bekukkantottunk hát a Táncsics Művelődési Ház
szomszédságában álló soroksári bibliotékába, amely augusztus 29-től újra várja
látogatóit, nemcsak könyvekkel, de különféle programokkal is.



Napsütés, hőség, záporok, fagy‐
lalt, dinnye, vízpart, medence, kerti
partik… Ez a nyár is elszaladt, remél‐
jük mindenki tudott kicsit pihenni,
kikapcsolódni.Amelegnyárinapok,
esték után az iskolakezdés időszaká‐
val együtt a Táncsicsban is újra in‐
dulnak a foglalkozások, programok.

Állandó foglalkozásaink körét év‐
ről évre bővítjük. A már több éve
futó foglalkozásaink mellett szep‐
tembertől új csoportok is indulnak.

Gyerekek számára a következő új
foglalkozásainkra hívnánk fel a fi‐
gyelmüket:

A Csepp Tanoda hétfőnként 16:30-
tól kezdődik, a szerda délelőtti
Kerekítő foglalkozásunkat két kor‐
osztályra bontjuk, csütörtökön 10 órá‐
tól aBábosMesekuckó indulútjára,
és mégmesés jógával is készülünk
szintén csütörtökönként 16:30-tól.

Új és régi foglalkozásainkat is ki‐
próbálhatják a Nyílt hét progra‐
munk keretén belül. A Nyílt hétre
szeptember 12-17. között kerül sor.
Regisztrálni a 06-1-286-0262 telefon‐
számon, illetve a Táncsics Facebook
oldalán megosztott Google kérdő‐
íven keresztül lehet.

Foglalkozásaink mellett a rendez‐
vények is elindulnak a házban. Több
kiállítással is készülünk látogató-
inknak:

Szeptember 7-én 18 órától a
Blickpunkt – fotók magyaror‐
szági németekről – vándorkiállítás megnyitójára kerül
sor. AkiállítástmegnyitjaFuchsGyulaalpolgármester,köz‐
reműködnek a Galambos János Zeneiskola növendékei. A
kiállított fényképek megtekinthetők október 7-ig, hétköz‐
napokon8-16óraközöttvagyelőreegyeztetettidőpontban.

Szeptember 8-án a nyári Fiala Borcsa pályáza-
tunk-ra érkezett alkotásokból a Tündérkertben nyílik
kiállítás. A megnyitón részt vesz személyesen az írónő,
Fiala Borcsa. A nyeremények átadására is sor kerül. Nye‐
reményeink:Kolibri Kiadó könyvcsomagja,NASs Cuk‐
rászda tortája,Tér11Coffee5.000Ftértékűutalványa.A
pályázatokat szeptember 4-ig várjuk a Táncsicsban.

Szeptember 9-től a Táncsics abla‐
kát belakják a macik a Teddy macik
világnapja alkalmából. Maci kiál-
lításunkra várjuk a felajánlásokat
(tiszta, ép macikat várunk), ezeket a
plüssöketakésőbbiekbeneljuttatjuk
kerületünk gyermekeihez.

Szeptember 11-én 17 órától A ma‐
gyar dal napja alkalmából Lélek-
tárogató koncertre várunk
mindenkitaZenepavilonhoz(Sorok‐
sár, Hősök tere). A koncert Cseh
Tamás világába repít minket
Mülhauser Martina és Rózsa Gyuri
közreműködésével.

Szeptember 11-én a délelőtt folya‐
mán Bolhapiac ésÁsványbörze
lesz a Tündérkertben. Regisztráció
és információ:
portatancsics@gmail.com
vagy 06-1-286-0262
Szeptember 18-án 17 órától aScho‐

rokscharer Burschen zenél
Sördélután programunk keretén
belül. A belépők augusztus 23-tól vá‐
sárolhatók meg a Táncsicsban 1.000
Ft/főáron.Asztalfoglalási lehetőség
a portatancsics@gmail.com keresz‐
tül lehetséges.

Mindenkedvesérdeklődőtvárunk
foglalkozásainkra, rendezvényeink‐
re!Addig iskövessenekminketFace‐
book és Instagram oldalunkon!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Az öntözés a mögöttünk álló hónapokban létfontossá‐
gúvá vált a 40 fokos hőmérsékleti csúcsokkal tarkított
nyárban.Most itt az esély,hogykertünkékességeitkicsit
formába hozzuk. Talán az előttünk álló időszakban már
nagyobb mennyiségű csapadékra is számíthatunk, de az
öntözést nem szabad elhagyni! A kissé megsárgult gyep,
akókadozó levelűcserjékés fákkondíciójamég javítható,
haakevésbémeleg„vénasszonyoknyara”sorántovábbra
is olyan elánnal öntözzük őket, mint a forróság idején!
Ha naponta egyszer öntözünk, azt javasolt a reggeli órák‐
ban tenni, így biztosítjuk a megfelelő vízellátottságot és
némi párát a növényeink számára, mellyel átvészelhetik
a tűző napsütést, és a gombásodástól sem kell tartanunk.
Feladatokahétvégékre:
Vegyünk sorra néhány egyszerű, hétvégi kertbarát te‐

vékenységet! Nyár végén nem csak az aktuális növénye‐
ink megóvása lehet feladat, itt az ideje a jövő évre is
gondolni. Mostanra a legtöbb évelő, egyes fák, vagy cser‐
jék, de bizonyos egynyári virágok magjai is begyűjthető‐
ek. Példának okáért a kána magról való szaporításával is
lehet próbálkozni, de szeptemberre már gyűjthető az
egynyári margaréta, tátika, vagy éppen egyes gyógy- és
fűszernövények magjai is.

Csempésszünk illatot a házba! Még érdemes megmet‐
szeni a levendulát, rozmaringot, a levágott virágos része‐
ket, hajtásokat akár a lakótérben is elhelyezhetjük, hogy
illatukkal továbbra is megörvendeztessenek.

Atéli, tavaszelejimetszéshezhasonlóanfontosbeavatko‐
zás a zöldmetszés. Ha szeretnénk, hogy például az ősziba‐
rackfánkon szépen színeződött, megfelelő méretű
gyümölcsünk érjen, akkor a tervezett szüret előtt 3 héttel
szabadítsukkiafejlődőgyümölcsöketa levelekárnyékából.
Katlankorona-formaesetén–melyrőlmárvoltszóatavaszi
cikkünkben – a belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtáso‐
kat, úgynevezett vízhajtásokat érdemes eltávolítani.

Folytassuk a komposztálást! A komposztálás előnyeit
jól ismerjük. Alkalmazásával csökkentjük a háztartási
hulladék mennyiségét, kertbarát szempontból pedig le‐
hetőségünknyíliksaját szerves trágyátkészíteni,mellyel
ősszel tápanyaghoz juttathatjuk a kertünket.

SzabóAndrás, Soroksár kertésze
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Igen száraz nyár áll mögöttünk, ezt látva felmerül a kérdés, milyen
őszre számíthatunk? Egy biztos: nincs egyszerű dolga a soroksári
kertbarátoknak, de aggodalomra semmi ok, sorra veszünk néhány
hasznos kertészeti tippet az ősz elejére!

NYÁRBÓL AZ ŐSZBE A KERTBEN

Akánamagja

Akánavirágja

A levendulametszése

Levendula-csokrozás
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INGATLANÁRVERÉSIHIRDETMÉNY
BudapestFővárosXXIII.kerületSoroksárÖnkormányza‐
ta (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a to‐
vábbiakban:Kiíró) nyilvános árverésrehirdetimega
184877 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest,
Grassalkovich út 50. szám alatt található, a közhiteles in‐
gatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett üzlet, gazdasági
épület, udvar” megnevezésű, mindösszesen 693 m2 alapterü‐
letű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát.
Kikiáltási ár:nettó43.132.000,-Ft (jelenlegi jogszabályoksze‐
rint ÁFA mentes)
Licitlépcső: 200.000,- Ft
Azárverés ideje: 2022. szeptember 08. (csütörtök) 10:00 óra
Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület So‐
roksári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12.
I. em. 11. szoba (Tárgyalóterem)
Azárverés tárgyátképező ingatlanmegtekinthető:
2022. augusztus 30.-án (kedden) 14:30 - 15:00 óra között és
2022.szeptember01.-én (csütörtökön) 10:00-10:30óraközött.
Azárverésre jelentkezni lehet:
2022. augusztus 24-én (szerdán) 08:00 órától
2022. szeptember 02-án (pénteken) 12:00 óráig

ügyfélfogadási napokon Hétfő: 14:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

ARészletesárverésikiírás 10.000,-Ft+ÁFA,bruttó 12.700,-
Ft összeg megfizetése ellenébenmegvásárolható Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest,
Hősök tere 12. II. em. 22.), 2022. augusztus 24-én (szerdán)
08:00 órától 2022. szeptember 01.-én (pénteken) 12:00 óráig
ügyfélfogadásinapokon.Ezenösszegnemkerülvisszatérítés‐
re az érdeklődő részére.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a
részletesárverésikiírásdokumentációjátésazabbanfog‐
laltaknak megfelelnek, az abban szereplő nyilatkozato‐
katkitöltve leadjákKiírórészére,valamintmegfizetikaz
árverési előleg összegét 8. 626. 400,-Ft-ot Budapest Fővá‐
ros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP Banknál
vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájára
átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2022. szeptember 05. nap‐
ján (hétfőn) 24:00 óráig megérkezzen a számlára, valamint
személyesen jelentkeznek az árverésre a részletes árverési ki‐
írásban megjelölt módon és időpontig.
További felvilágosítás kérhető: Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Va‐
gyonkezelési Osztályán Szabó Éva vagyonkezelési ügyinté‐
zőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet
23. ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a 06-1-289-2100/
128. melléken.

ÁRVERÉSIHIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiak‐
ban: Kiíró) nyilvános árverésre hirdeti meg az 1/1 tulajdoni
hányadban tulajdonát képező
Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi
számú, természetben a 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4.
szám alatt található társasházi albetét „Lakás”megnevezé‐
sű, mindösszesen 29 m² területű ingatlan 1/1 arányú tulaj‐
donjogát.
Kikiáltási ár: nettó 12.583.032,- Ft (jelenlegi jogszabályok szerint
ÁFA mentes)
Licitlépcső: 100.000,- Ft
Azárverés ideje: 2022. szeptember08. (csütörtök) 13:00óra
Az árverés helyszíne:Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksá‐
ri Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11.
szoba (Tárgyalóterem)
Azárverés tárgyátképező ingatlanmegtekinthető:
2022. augusztus 30.-án (kedden) 13:45 – 14:15 óra között és
2022. szeptember 01.-én (csütörtökön) 10:45 -11:15 óra között.
Azárverésre jelentkezni lehet:
2022. augusztus 24-én 08:00 órától
2022. szeptember 02-án 12:00 óráig

ügyfélfogadási napokon Hétfő: 14:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

Részletes kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, ösz‐
szesen 12. 700,- Ft összegmegfizetése
ellenében megvásárolható Budapest
Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruhá‐
zási és Vagyonkezelési Osztályán (1239
Budapest, Hősök tere 12. II. em. 29.)
2022. augusztus24. (szerda)08:00órá‐
tól 2022. szeptember 2. (péntek) 12:00
óráigügyfélfogadásinapokon.
Ezen összeg nem kerül visszatérítésre az
érdeklődő részére.
Azárverésenazokvehetnekrészt,akikmegvásároljákarészle‐
tes árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak
megfelelnek, továbbáazabbanszereplőnyilatkozatokatkitölt‐
veleadjákKiírórészére,valamintmegfizetikazárverésielőleg
összegét, 2.516.606,-Ft-ot Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár
ÖnkormányzatánakazOTPBanknálvezetett11784009-15523002szá‐
mú költségvetési számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb
2022.szeptember05.napján(hétfőn)24:00óráigmegérkezzen
aszámlára,valamint személyesen jelentkeznekazárverésrearész‐
letesárverésikiírásbanmegjelöltmódonés időpontig.
További felvilágosítás: Budapest XXIII. kerület Soroksári Pol‐
gármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán dr.
Zelenka Éva jogász, vagyongazdálkodási ügyintézőnél személye‐
sen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 29. ügyfélfogadási
időben, vagy telefonon: 06-1-289-2100/366 melléken.
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A Molnár-sziget a soroksári, avagy
a ráckevei Kis-Duna ág egyik szige‐
te. Tartozott Soroksárhoz, Pester‐
zsébethez, majd újra Soroksáré lett.
Jelenlegi területe 0,45 km², hossza

2,1 km, szélessége pedig 0,36 km. A történelem során ez a
kis sziget erősen hozzájárult Soroksár fejlődéséhez,
ugyanis a szigeten kitűnő minőségű gabona termett, és
ezt őrölték meg a molnárok lisztté, melyből a soroksári
pékek híresen jó kenyeret sütöttek. A soroksári sváb rozs‐
kenyér egész Pesten ismert, és keresett volt. De az ország
több pontjáról is ide szállították a gazdák az őrölni való
gabonát. A szállítás is adott volt, hisz a Duna vizén egy‐
szerű volt elhozni a hajómalmokba a gabonát, és a kész
kenyér is ezen az útvonalon ért gyorsan a fővárosba.

Ezek a malmok a víz áramlását használták fel, a víz ereje
mozgatta a malomszerkezetet. Mivel az egész szerkezet
„mobil”volt,könnyenváltoztathattákamalmokhelyét,an‐
nak érdekében, hogy minél jobban hasznosíthassák a víz
erejét. Télen viszont partra kellett őket vontatni, hogy a jég
kárt ne tegyen bennük.

Magyarországon már a 13. századtól használták ezeket
a szerkezeteket. A hajómalmok két részből álltak. A ház‐
hajóból, és a völgyhajóból. A két hajótest közé deszkákat
helyeztek, ezeken közlekedtek a ház- és a kishajó között.
Aházhajóbanvolt avízikerékre szerelthatalmas fogaske‐
rék, mely a víz energiáját közvetlenül adta át a malomgé‐
pezetnek. Az 1870-es években körülbelül 50 hajómalom
volt a Molnár-sziget körül.

Az 1890-ben épült Duna-zsilip, és a Ledowsky gőzmalom
megtizedelteamolnárokat,a20. századelejéreaztánteljesen
eltűntekaKisdunáról.Éshogymilyenek isvoltakezekahajó‐
malmok?RáckevénésBajánmegtekinthetjükőket.Mindkét
városönkormányzatapártfogoltaamalmokújraépítésétahe‐
lyivállalkozók, iparosok,azegyházésa lakosságsegítségével.
AXXIII.kerületKépviselő-testületeaMolnár-szigetdélicsücs‐
kének beépítéséről szóló koncepció elfogadásakor nemrégi‐
ben támogatta, hogy ezen a helyszínen esetlegesen nekünk is
legyen hajómalmunk. Reméljük, megvalósulhatnak egyszer
ezek a tervek, hiszen ahogy a képeken látható, igazán lenyű‐
göző építménnyel gazdagodhat akkor a szigetünk!

Roth Ilona
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Fotók:Roth Ilona



Hozzávalók:
1 kg liszt (1-2 evőkanál teljes kiőrlésű lisztet is lehet hozzátenni), 1 zacskó
instant élesztő, 6-6,5 dl víz (lisztfüggő, illetve ki mennyire lágy tésztával
szeret/tud dolgozni), 25 g só

Elkészítés:
A lisztet átszitálva keverőtálba tesszük az élesztővel, és
a sóval is, folyamatos keverés mellett mehet hozzá a
víz.Legalább8-10percigdagasztjuk,majdkb. 1órátke‐
lesztjük letakarva. Utána szétosztjuk annyi részre,
ahány bagettet szeretnénk. Kibucizzuk a tésztákat és
így is hagyjuk őket pihenni. Majd a levegőt kinyom‐
kodva belőlük megformázzuk a klasszikus bagett ala‐
kot,ésfémvagyszilikonbagettsütőformábanmégegy
kicsit pihentetjük. Sütés előtt ferdén bevagdossuk, és
vízzel jól megspricceljük, így mehet be a 230 fokos sü‐
tőbe, ahol körülbelül 25 perc alatt készre sül.
Érdemes egyszerre többet is sütni, ugyanis a kihűlt, de
még ropogós bagetteket le lehet fagyasztani, majd 150
fokos sütőben kb. 10 perc alatt olyan lesz, mintha fris‐
sen készült volna.
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SOROKSÁR KÉPEKBEN

A Galéria '13 gondozásában új kiadvány jelent meg
augusztusban, címét, és két soroksári lelőhelyét talál-
ják meg rejtvényünk fősoraiban.

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy
a Hivatal postai címére várjuk „Rejtvény”megjelöléssel
szeptember 9-ig.

Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki.

AUGUSZTUSI ÚJ KENYÉR






