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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
2017 utolsó testületi ülésére gyűltek össze a képviselők december 5-én a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Összesen 21 napirendről tárgyaltak, köztük a településképi arculati kézikönyv
elfogadásáról és a településképi rendelet megalkotásáról, a 135-ös busz díjmentességének
fenntartásáról, valamint több, egészségügyet érintő témáról.
Ebben az évben is segítséget
nyújtott az önkormányzat a kerület szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak – hangzott el a
polgármesteri tájékoztatóban.
Idén 450 karácsonyi csomagot
osztott ki a helyhatóság támogatásként az arra rászorulók között.
A csomagokat december 11-én
Újtelepen, december 12-én pedig
a Táncsics Mihály Művelődési
Házban vehették át az arra jogosultak.
Az idősebb korosztályra is
gondolt a hivatal, 1265 75 év feletti soroksári lakos kapott karácsony előtt 10.000 forint értékű
Erzsébet-utalványt.
December 14-én a művelődési
házban köszöntötte az önkormányzat a nyugdíjas közalkalmazottakat és köztisztviselőket.
Januárban elindulnak az ingyenes nyelv- és informatikai
tanfolyamok, melyekre mintegy
180 fő jelentkezett – mondta el
Geiger Ferenc.
A képviselők támogatták, hogy
pályázati eljárás lefolytatása nélkül további öt évre Gyurnik Juditot nevezzék ki a Páneurópa
Általános Iskola intézményvezetőjének. Az újabb öt évre
szóló megbízással a nevelőtestület és a tankerület is egyetért.
Elfogadta a grémium a kerület
településképi arculati kézikönyvét, illetve megalkotta a
helyi településképi rendeletet.
Jóváhagyták a képviselő-testület jövő évi munkatervét. A
közmeghallgatás 2018. június 5én lesz, ezúttal a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem módosítja az önkormányzati tulajdonú közterületek reklámcélú hasznosítása, valamint a hirdetési-és
reklámtevékenység felügye-

lete tárgyában az Euro Publicity
Kft.-vel konzorciumban lévő Europlakát Kft.-vel (Publimont Kft.vel) kötött koncessziós szerződést.
Kötelezettséget vállalt a testület arra, hogy 2018-ban is biztosítja a 135-ös buszjárat ingyenességét a lakosság számára,
és az ehhez szükséges összeget
– 31 millió 200 ezer forint + áfa –
megtéríti a BKK számára.
Arról is határozat született,
hogy a Fatimai utcai, Szőlősor
utcai, Temetősori és Zsilvölgy
utcai vezetékes vízellátást meg
kívánja építtetni az önkormányzat. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 35 millió forint + áfa
összegben a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére.
Döntöttek arról, hogy a Dr.
Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátási

Fogadóórákra bejelentkezés

kapacitásának kiterjesztését
kezdeményezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél. Ez jóváhagyás esetén a
szakrendelések bővítését jelenti
a kerületben.
A tavalyi évhez hasonlóan hárommillió forintos támogatást
ítéltek meg a képviselők a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi jutalmazására.
Az októberi Láva utcai tűz károsultjainak egymillió forint viszsza nem térítendő támogatást
szavazott meg a testület.
Beszámolókat fogadott el a
képviselő-testület mind a kerületi
óvodák tekintetében, mind a
Centrum Televízió Magyarország
Kft., mind a Soroksári Hírlap
2017. évi működésével kapcsolatosan.
Jónás Ágnes

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

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

Dr. Szabó Szabolcs,ogy. kv.
06-30-977-5878
(Grassalkovich út 144.)

Jövőre a reklámhordozók után
építményadót kell fizetni
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban: Htv. – 2018. január 1-jétől hatályos
rendelkezései alapján az építményadó hatálya kiterjed a településkép védelméről szóló törvény
szerinti reklámhordozókra. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmező
rendelkezéseket tartalmazó 11/F § 4. pontja szerint reklámhordozónak minősül: a funkcióját vagy
létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e
törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
E törvényi rendelkezéseket figyelembe véve
Soroksár képviselő-testülete is döntött a reklámhordozók utáni adó bevezetéséről. Jövőre az
alábbi szabályok figyelembevételével szükséges
eleget tenni az építményadó fizetési kötelezettségnek.
Az építményadó alanya a reklámhordozó Ptk.

szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági
engedély kiadását, ennek hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év
első napján keletkezik és annak lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése évének utolsó
napjával szűnik meg. Az építményadó alapja a
reklámhordozó közzétételre alkalmas felülete,
négyzetméterben kifejezve. Az adó felső mértéke
12.000,- Ft/m2/év.
Az adófizetési kötelezettség bejelentésére szolgáló nyomtatványok még nem állnak rendelkezésre, amennyiben kiadásra kerül a bevallásokat
szabályozó központi rendelkezés, azonnal intézkedünk annak honlapon való megjelentetéséről:
www.soroksar.hu
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Adóosztálya
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Polgármesteri évértékelő
Már csak szűk két hét van hátra a 2017-es esztendőből, így itt az ideje,
hogy zárszámadást csináljunk. Mit is sikerült Soroksáron megvalósítanunk az idei év tervei közül? Mi az, amit beterveztünk, de valamilyen
oknál fogva elmaradtunk vele? Mit várunk az elkövetkező esztendőtől?
A válaszokért Geiger Ferenc polgármestert faggattuk.
– Tavaly ilyenkor azzal zárta évértékelő mondandóját, hogy „feladat
akad bőven. A csatornázást tovább kell építeni a kerület ritkábban
lakott részei felé is. Meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést, majd
aszfaltozni az érintett utakat. Nem állhatunk le a Hősök tere és a
Molnár-sziget további fejlesztésével. Fel kell számolni az illegális
hulladék lerakást, melyre már meg is tettük az első lépéseket. Mivel
egyelőre kiszámíthatatlan, mennyit vesz el az állam az oktatásra,
így tervezni is csak módjával tudunk, de ahogy eddig, úgy 2017-ben
is meg fogjuk oldani az önkormányzatunkra váró feladatokat.” Hogy
látja, mennyit sikerült megvalósítani a temérdek feladatból?
– Úgy gondolom, ahogy korábban, úgy most is sikerült a realitás talaján maradnunk. Nem jártunk a fellegekben, mikor megterveztük az
idei év feladatait. A Molnár-sziget Tündérkert projekt a megfelelő
ütemben fejlődik: új kerítés, öntözőrendszer épült és zajlik a zöldterület rehabilitációja is. A jövő évi fejlesztésekhez már valamennyi
szükséges engedélyt beszereztük, a tervezési szerződéseket megkötöttük, így a projekt 2018-ban tovább folytatódhat. A Hősök tere
folyamatosan épül, szépül, idén két hónapon keresztül biztosítunk
ingyenes korcsolyázási lehetőséget kerületünk lakóinak. Úgy gondolom, Soroksár tisztaságáért, az illegális szemétlerakókkal szemben (más kerületek lakói, polgármesterei szerint is) példaértékűen
léptünk fel. Bár még mindig harcban állunk a közterületi szemetelőkkel, sokat léptünk előre ezen a téren. Az oktatási intézmények
2017. január elsejétől már nem tartoznak az önkormányzatokhoz. Itt
Soroksáron azonban továbbra is azt valljuk, a mi gyerekeink járnak
a kerületi iskolákba, változatlanul felelősséggel tartozunk irántuk.
Éppen ezért áldoztunk is rájuk. Idén például a Mikszáth Kálmán Általános Iskola energetikai korszerűsítését vállaltuk magunkra, s továbbra is támogatjuk a kerületi tanulmányi versenyeket. Amiben
viszont nem tudtunk látványos előrelépést produkálni, az a csapadékvíz-elvezetés problémája. Bár a Káposztásföld utcában elkészült
a hálózat, ezáltal új gyalogjárda, úttest és közvilágítás is épült, Orbánhegyen önerőből képtelenek vagyunk, voltunk megvalósítani.
Muszáj megfelelő pályázati forrást, támogatást szereznünk rá.
– Bár Ön nem említette, azért a közművek cseréje, az egészségügy,
a közbiztonság, az útépítés terén is komoly fejlesztések valósultak
meg az elmúlt hónapokban.
– Energetikai korszerűsítést hajtottunk végre az I. számú Összevont
Óvoda Csillag utcai tagintézményében, beltéri felújítást végeztünk a
Templom utcai óvodában. Testületünk döntött az Orbánhegyet érintő 20
kV-os légkábelek elbontásáról és földkábeles hálózat kiépítéséről, a munkálatok megkezdődtek. A Táncsics Mihály Művelődési Ház tervezett felújítását sikerült megvalósítanunk, miként a Grassalkovich úton is zajlik a
HÉV-sínek mentén a zöldítés. A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben a szakellátás, a gyógyító tevékenységet végzők köre lakosságunk nagy örömére napról napra fejlődik. Ugyanakkor nem titok, az
épület állaga meglehetősen leromlott. Így elodázhatatlanná vált a felújítás, melyet mivel nem lehet bezárni az intézményt, csak szakaszosan,
több lépcsőben lehet végrehajtani. Először is az állandó beázást kell
megszüntetni, majd kezdődhet a közműcsere. Újtelepen befejeződött a
Sósmocsár utcai orvosi rendelők teljes körű felújítása és változatlanul támogattuk új orvosi gépek beszerzésével a Jahn Ferenc Kórházat is. Elkészült Soroksár Kerékpárforgalmi Hálózati Terve, jelenleg a
kerékpárhálózat kialakításához kapcsolódó műszaki dokumentációk elkészítésének beszerzési eljárása folyik, jövőre pedig megkezdődhet a
fejlesztés I. üteme. Tovább bővítettük közterületi kamerarendszerünket,
immár közel hatvan helyszín eseményeit követhetik figyelemmel 24 órás
szolgálatban lévő rendészetünk ügyeletesei.
– Három olyan téma maradt a végére, mely fokozattan érdekli
Soroksár lakosságát: a vasút, illetve az ehhez kapcsolódó közSOROKSÁRI

HÍRLAP

lekedés-fejlesztés, a Kis-Duna-ág állapota és a hajléktalanszálló
környékének helyzeteS
– Kezdjük hátulról. Zajlanak a fővárosi önkormányzattal és a szállón működő karitatív szervezetekkel a tárgyalások, hogy valamilyen megoldást
találjunk a tarthatatlan állapot megszűntetésére. Mivel nem önkormányzatunk hatáskörébe tartozik a hajléktalanszálló, mondhatni „csupán” elszenvedői vagyunk a helyzetnek, sajnos csak javaslatot tehetünk, a
döntés nem a mi kezünkben van. Nem halogatható tovább a Kis-Dunaág kotrása, ennek kapcsán állandó kapcsolatban vagyunk a térség (Ráckeve, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós) önkormányzataival. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséről a napokban írták alá az államközi
egyezményt, értesüléseink szerint ez öt év alatt valósul meg. Ehhez kapcsolódóan készen vannak a tervek egy soroksári vasúti aluljáró megépítésére, mely a Vecsés úttól a vasútállomás felé valósulhat meg. Az
úthálózat átalakítását, az aluljáró terveit főépítészünknél bárki megtekintheti. Egy biztos, a 2018-as esztendőben is lesz munkánk bőven.
Gelei József

Fotó: Szerző

Karácsonyi csend
Selyemként hull a hó,
elsimul a tájon,
Szívem készülődik,
a Karácsonyt várom.
A fenyők illatát,
A csillagok fényét,
A gyertyáknak lángját,
És az égi békét.
Csendes áhítatot,
Kalácsot a tálon.
Öleld át a lelkünk,
Gyönyörű Karácsony!
(Rédlingerné Gyollai Irén)
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Év vége itt is, ott is
A háziasszonyok aprólékos listát készítenek sok egyéb sportolással kapcsolatos ötletet kap- ségi térre nem csak a lakossági oldalról biztos.
a család hagyományos receptjeihez, a legki- tunk, amik egyeznek az én elképzeléseimmel Egyelőre csak annyit árulnék el, hogy megkesebbek pedig várják, hogy ismét megtörtén- is. Az, hogy van igény egy ilyen jellegű közös- resett minket egy sportszövetség, amelyik hajjen a csoda. Soroksár önkormányzatánál
landó lenne támogatni a felújítást és bérleti
is szépen lassan odakerül a beruházászerződést is kötne foglalkozásainak idejére
sokat taglaló mondatok végére a pont.
az önkormányzattal. A műszaki felmérés
Interjú Orbán Gyöngyivel, Soroksár fejszerint nincs jó állapotban az épület, jelenlesztésekért felelős alpolgármesterével.
tős összegbe fog kerülni a renoválás, de
bízom benne, hogy jövőre ez ügyben is elő– Hadd áruljuk el az olvasóknak, hogy
reléphetünk.
egy picit nehéz volt időpontot találni az
– Többes számot használt. Vannak még
év végi interjúhoz. Sűrű napok vagy egy
aktuális beruházások?
nem várt meglepetés?
– Folytatódik a csatornázás a kerületben és
– Számos kerületi beruházás a kellős kövan nekünk egy kerékpárút projektünk is. A
zepén van, így aztán hiába nézek a napcsaknem 10 kilométer hosszú soroksári szatárra, még nem a karácsonyi visszakasszal a cél a korábban kiépült észak–déli
számlálás, hanem sokkal inkább különböző
irányú EuroVelo kerékpárúthoz csatlakozva
munkacsoportok megbeszélései vannak
a kerületen belül egy nyugati–keleti irányú
benne. Ez az év sok tekintetben szólt a hátkerékpáros út létrehozása. Hogy csak egy
térmunkáról és bár jobban szeretem, amióriási előnyt említsek: biciklivel elérhetők
kor már terepen vannak a beruházások,
lesznek a Vecsés úton keresztül az olyan
azért én nagyon boldog vagyok, amikor sibevásárlóközpontok, mint például az IKEA
kerül szintet lépni az előkészítésben is.
vagy az Auchan.
– A legtöbb ember listát ír és azon pipál– Apropó vásárlás. A kötelező bevásárlágatja ki az elkészült feladatokat. Ott a
son kívül mi fér bele a készülődésbe?
pipa a fásítás mellett?
– Számomra mindig feltöltődés, ha kézmű– Elkészült, megtörtént a műszaki átadás és
veskedhetek, így idén adventi koszorút kéugyan az elkövetkezendő hónapokban téli
szítettem a családomnak, de az adventi
álmukat alusszák a növények, tavaszra
koncerteket is várom. Hadd ajánljam szeregyönyörű színekben pompáznak majd. Tudtettel a jazzvirtuóz Éliás Gyula karácsonyi
ják már a lakosok, hogy minden zöldterületkoncertjét Újtelepen, december 16-án a Farendezéssel kapcsolatos beruházás külötimai Szűzanya Templomban. Ezúton kívánösen kedves számomra, ezért is örültem
nok a soroksáriaknak áldott karácsonyt és
annak, amikor megkeresett a Soroksári Duaz új esztendőre sok örömöt. Ami lehet bárnáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közmekkora is, hiszen még a legmagasabb,
alapítvány elnöke, hogy közösen találjuk
erős törzsű karácsonyfák is egészen apró
meg a legjobb célt a forrás elköltésére a
magvakból keltek ki.
Molnár-sziget fejlesztéséért. Így kerülhetnek
Fotó: Szerző
ki a természeti környezetbe illő padok és
Z.
szemetesek Soroksár egyik legszebb környékére.
– Folytassuk is a képzeletbeli sétát a
Molnár-szigeten. Válthatjuk-e egyből a
tél után futócipőre a korcsolyánkat?
– Ha a rekortán futópályára gondol, akkor
arra és a többi szigeti beruházásra is várni
kell még egy kicsit az engedélyeztetési eljárások miatt, de biztosan megépülnek a
jövő évben. 100 millió forint támogatáshoz
jutott Soroksár a TÉR_KÖZ pályázatból,
aminek része az egykori ifjúsági tábor további parkosítása, a Völgyhajó utca megnyitása a Molnár utca felől, a maradék
betonkerítés lebontása és egy vizes blokk
Geiger Ferenc, Mizák Zoltán, Tüskés Józsefné
öltözővel.
Civil-frakció
– Nagyon sokan kiűznék már a szelleDr. Bajuszné Veigli Katalin, Egresi Antal, Orbán Gyöngyi,
met a Drakula-házként emlegetett
Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián
épületből...
Fidesz-frakció
– Ha valaki, hát én értem, hogy nem mindig
Fuchs Gyula, dr. Kolosi István, Mikó Imre
könnyű türelemmel lenni a ház kérdésében,
Itthon Vagyunk Egyesület
hiszen csaknem 7 év munkám volt az, hogy
Kiss Jenő – MSZP
idén végre ingyenes használatba kapta a
Weinmann Antal – független képviselő
kerület az ingatlant. Sokan kitöltötték a kérdőívet, amikor a ház hasznosításáról kérdeztük az újtelepi lakosokat és ezt ezúton is
köszönöm. Jóga, csocsó, ketrecfoci, darts

Szeretetteljes, békés karácsonyt és boldog,
sikerekben gazdag új esztendőt kíván
a kerület valamennyi
lakójának Soroksár képviselő-testülete
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ÉVÉRTÉKELÉS

Fejlesztések az oktatás-nevelésben, pazar rendezvények a kultúra területén
Előző lapszámunkban olvashatták Weinmann Antal kultúráért
és oktatásért felelős alpolgármesterrel készült interjúnkat a közelmúlt jelentősebb kulturális eseményeiről. Szerencsére volt
belőlük bőven. Az év hátralevő napjaiban is, de főleg az új esztendőben számos élmény, program, rendezvény várja a kerületieket, és az óvodákban, iskolákban is folytatódik a megkezdett
munka. Az ünnepekhez közeledve visszatekintünk 2017 jelentősebb momentumaira.
– Milyen volt az idei év a kerületi oktatás-nevelés tekintetében?
– Az oktatás területén jelentős változások történtek, hiszen január
1-jétől nemcsak az iskolák szakmai irányítása, hanem az intézményfenntartás is állami kézbe került. Ettől függetlenül idén folytattuk a két éve megkezdett iskolai energetikai korszerűsítési programunkat. Ennek keretében kicseréltük a régi, elavult kazánt a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában. Ezzel csaknem teljesen befejeződött a soroksári iskolák energetikai felújítása, csupán a Páneurópa
iskola külső hőszigetelése maradt hátra. Információink szerint a Klebelsberg Központ pályázaton szeretne pénzt nyerni ennek a feladatnak az elvégzésére. Önkormányzatunktól már megkérték a
tulajdonosi hozzájárulást, reméljük, sikerrel járnak.

– A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat még tavaly
kezdeményezte a Grassalkovich iskola fenntartói, üzemeltetői
jogának átvételét. Az intézmény ezzel német nemzetiségi iskolává válna. Azóta nagy a csend ez ügyben. Hol tart most ez a folyamat?
– Mind a kerületi önkormányzat, mind a budapesti, mind az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta ezt a szándékot.
Jelenleg a Klebelsberg Központ szakmai állásfoglalására várunk.
– Kulturális területen mit emelhetünk ki az idei év történéseiből?
– A „Soroksár 300” rendezvénysorozat mindenképpen az év kiemelkedő eseményei közé tartozik. Nagy örömömre szolgál, hogy
idén már huszadik évfordulóját ünnepelhettük a Galéria’13 fennállásának, amit Sasvári Ilonának köszönhetően igazán pazar kiállításokkal, méltó módon tehettünk meg. Szintén jelentős esemény volt
a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény újranyitása a Soroksári Búcsú
keretében. A nyár folyamán a művelődési ház nagytermét teljesen
felújíttatta önkormányzatunk. Szívügyemnek tekintem az Inselbaumfa elültetését és a hozzákapcsolódó emléktábla kihelyezését a Molnár-szigeten. A Soroksári Advent programsorozat és ehhez kapcsolódóan az ingyenes jégpálya megnyitása reményeim szerint sok
kerületinek okoz majd örömöt a következő hetekben.
– A Tájházban számos rendezvényt tartottak az év folyamán. Jó
látni, hogy élettel telt meg az épület és nem pusztán kiállítótérként funkcionál.
– Rengeteg színes program várta az érdeklődőket idén is. Egyet
külön is kiemelnék, méghozzá a tradicionális sváb disznóvágást, ami
rengeteg látogatót vonzott. Örömmel mondhatom, hogy jövőre lesz
folytatás, február 17-én minden érdeklődőt szeretettel várunk a Tájházba a következő disznóvágásra!
Ugyancsak a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében
zajlott a Márton-napi felvonulás, amin talán még sosem vettek részt
annyian, mint idén. A menet a templom mögötti felújított térről indult és
oda is érkezett vissza. Öröm volt látni azt a sok-sok jókedvű embert.
– Az alpolgármesterség mellett egyéni képviselői feladatait is
ellátja. Választókerületében milyen eredményeknek örülhetnek
az ott lakók?
– Szerencsére tavaly és idén is jelentős fejlesztések valósultak meg
a 7. számú választókerületben. Elmondhatom, hogy a Táling-patak
környékén rendeztük az utcákat: megvalósult a csatornázás és az
utak burkolása. Nemrégiben adták át a Káposztásföld utcát, ahol
tisztán önkormányzati forrásból készült el az aszfaltozás és a vízelvezetés. Az Ecetfa utcában pedig a járdát újítottuk fel. Két új térfigyelő kamerát szereltek fel idén a körzetben, így összesen hét
kamera pásztázza az utcákat.

Fotó: Teszár Ákos

Jónás Ágnes

Az óvodáinkra is kiemelt figyelmet fordítunk, igyekszünk mindent
megadni, amire igényt tartanak. Fejlesztések tekintetében a Pistahegyi óvodában vannak a legnagyobb lemaradások. Ott legalább
200-300 milliós beruházást kellene végrehajtani, csakhogy az óvoda
– a Török Flóris iskolához hasonlóan – a fővárosi önkormányzat tulajdonában van. Szeretnénk, és erről tárgyalásokat is folytatunk a
Fővárossal, ha legalább az óvoda a tulajdonunkba kerülhetne, hiszen a beruházásokat ezt követően lehetne megvalósítani. A Templom utcai óvodában várhatóan jövőre véglegesen megoldódik a
szennyvízelvezetés kérdése, ami évek óta problémát jelentett az intézményben.
SOROKSÁRI

HÍRLAP

Igazgatási szünet
A polgármesteri hivatalban a téli igazgatási szünet 2017.
december 25-től 2018. január 7-ig tart. Az utolsó munkanap
december 22., az első munkanap január 8.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal
zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
A polgármesteri hivatal dolgozói
boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új
évet kívánnak minden kedves soroksári lakosnak.
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Megnyílt a soroksári jégpálya
Az önkormányzat jóvoltából a korcsolyázás szerelmesei 2017. december 2-ától 2018. február 4-én, vasárnapig csaknem 400 négyzetméter felületű, szabadtéri jégpályán hódolhatnak ennek a
nagyszerű téli sportnak a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia-templom mögött.
A koripálya nyitvatartása:
• hétköznapokon: 9-14 óráig az iskolák szervezett
csoportjai (tanítási időszakban);
15-20 óráig nagyközönség részére
• szombat: 10-21 óráig nagyközönség részére
• vasárnap: 10-20 óráig nagyközönség részére

Ünnepi nyitvatartás:
• december 24. zárva
• december 25. 15.00-20.00-ig
• december 26. 9.00-20.00
• december 31. 10.00-14.00
• 2018. január 1. 15.00-20.00-ig
A pálya használata ingyenes, kesztyű és sapka használata kötelező.
A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja.
A korcsolyacipő hiánya se tartson vissza senkit, mert a
helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség!
A korcsolyázás kedvelőit vagy még csak az iránta érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várják
a téren, hogy mozgással, vidám társaságban együtt tölthessenek egy pár órát a friss levegőn.

Fotók: Teszár Ákos

Jégfelújítás mindennap 14-15 óra között

Koós Réka a megnyitón

Tisztelt Soroksári Választópolgárok!
A kerületben működő szavazatszámláló bizottságokba választó- vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendeljoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését várjuk, szavazat- kező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyszámláló bizottsági tag és póttag tisztség betöltésére.
ban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
Magyarország Alaptörvényének vonatkozó rendelkezései értelmében
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása
2018. április vagy május hónap egyik vasárnapi napján kerül sor az or- négy évre, a következő általános országgyűlési képviselő-választásra
szággyűlési képviselők 2018. évi általános választására. A választási létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló ülésének napjáig szól.
eljárásról szóló törvény alapján a képviselő-testületnek az országKérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások minél
gyűlési képviselők választásának kitűzését követően kell megválasz- magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben
tania a választások helyi lebonyolítását végző szavazatszámláló kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen jelentkezését az alábbi módok
bizottságok tagjait és póttagjait.
egyikén jelezni:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ide vonatkozó
Személyesen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgárrendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a telepü- mesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (1239 Budapest,
lésen (esetünkben a kerületben) lakcímmel rendelkező, a központi név- Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat) a hivatal nyitvatartási idejében.
jegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság
Elektronikus levélben: a nap 24 órájában a v.g.jutka@ph.soroksar.hu,
választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán je- vagy a scherer.kinga@ph.soroksar.hu e-mail címen.
löltként indulhat, ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság váPostai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármeslasztott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki teri Hivatal – Helyi Választási Iroda 1734 Bp., Pf. 111.
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljáTelefonon Vittmanné Gerencsér Judit (tel.:289-21-12 vagy 289-21rásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
00/112 mellék), vagy Scherer Kinga (tel.: 289-21-00/111 mellék) a hiA választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a vatal nyitvatartási idejében fogadja a jelentkezéseket, illetőleg
háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, készséggel ad esetleges további kérdéseikre választ.
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a MaA jelentkezés során a következő adatok megadását kérjük: név,
gyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint je- születési név, személyi azonosító szám, lakcím, telefonos elérhetőség,
lölt. A törvény további kizáró okokat állapít meg a választási bizottságok e-mail cím.
választott tagjaira, így nem lehet a választási bizottság választott tagja:
A jelentkezéseket legkésőbb 2018. január 15-éig várjuk!
aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
dr. Laza Margit
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkájegyző
rok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
a HVI vezetője
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Rendelésváltozások az év végén

XXIII. Kerületi Kormányhivatal elérhetőségei

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályunk (1238 Bp. Grassalkovich út 135.) telefonszámai megváltoztak, az új
elérhetőségek az alábbiak:
Szociális ügyek: 896-4307, 896-4316, 896-4318
Gyámügyi ügyek: 896-4306, 896-4311, 896-4312
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és hatósági
ügyek: 896-4314
Szabálysértési ügyek: 896-4315
A Grassalkovich út 158. sz. alatti Kormányablak központi elérhetőségei: 896-4308, 896-4309, 896-4293
Tisztelettel:

Dücső Csaba
hivatalvezető

Változnak a rendelési idők az év
végén kerületünkben. December végén az Egészségügyi Intézet dolgozói
is megpihennek, ezért azt kérik, hogy
a betegek szokásos gyógyszereiket
december 20-ig írassák fel háziorvosaiknál, hogy a szükséges gyógyszerek ne hiányozzanak az ünnepek alatt
sem. Dr. Csima Alfréd orvos-igazgató
tájékoztatása szerint 2017. december
20-29. között a következő munkarendben dolgoznak a soroksári háziorvosok és fogorvosok.

• 2017. december 22. péntek:
Dr. Jakobenszky Tünde – 10.00-14.00
• 2017. december 27. szerda:
Dr. Szőllősy-András Judit – 10.00-14.00
• 2017. december 28. csütörtök:
Dr. Csiszár Béla – 10.00-14.00
• 2017. december 29. péntek:
Dr. Jakobenszky Tünde – 10.00-14.00
Kérik, hogy 2017. december 20-29.
között a rendeléseket csak sürgősségi esetben keressék föl! A szokásos receptek felírására akkor nem
lesz mód.

Felnőtt háziorvosi rendelés
(Táncsics M. u. 104.):
• 2017. december 20., szerda:
Dr. Havrilik György – 10.00-14.00
•2017. december 21., csütörtök:
Dr. Csima Alfréd – 10.00-14.00
• 2017. december 22., péntek:
Dr. Jakab Erzsébet – 10.00-14.00
• 2017. december 27., szerda:
Dr. Horváth Judit – 10.00-14.00
• 2017. december 28., csütörtök:
Dr. Varga Ida – 10.00-14.00
• 2017. december 29., péntek:
Dr. Szepes Miklós – 10.00-14.00

Gyermek fogászati rendelés:
• 2017. december 20., szerda:
Dr. Horváth Judit – 08.00-12.00
• 2017. december 21., csütörtök:
Dr. Horváth Judit – 08.00-12.00
• 2017. december 22., péntek:
Dr. Sós Margit – 08.00-12.00
• 2017. december 27., szerda:
Dr. Soltész Marianna – 08.00-12.00
• 2017. december 28., csütörtök:
Dr. Soltész Marianna – 08.00-12.00
• 2017. december 29., péntek:
Dr. Soltész Marianna – 08.00-12.00

Felnőtt fogászati rendelés:
• Dr. Takács Ervin és Dr. Küllei Kamilla
2017.december 22-ig a szokott rendben
rendel.
• Dr. Hargitai Ágnes 2017. december 27ig a szokott rendben rendel.
• Dr. Fürstner József helyett 2017. december 20-22. között Dr. Hargitai Ágnes
rendel.
• Dr. Mikovcsák Judit 2017. december
22-29. között ügyeleti ellátás ad a kerület összes fogászati betege számára
10.00-14.00 óra között.
Kérik, hogy 2017. december 22-29.
között a rendeléseket csak sürgősGyermek háziorvosi rendelés:
ségi esetben keressék föl!
• 2017. december 20. szerda:
A szakrendelések 2017.december 20Dr. Szőllősy-András Judit – 10.00-14.00 29. között szünetelnek.
• 2017. december 21. csütörtök:
2018. január 2-tól ismét teljes kapaciDr. Csiszár Béla – 10.00-14.00
tással várja az intézet a betegeket.
Sósmocsár utca (Újtelep):
• 2017. december 20., szerda:
Dr. Orbán Dalma – 10.00-14.00
• 2017. december 21., csütörtök:
Dr. Orbán Dalma – 10.00-14.00
•2017. december 22., péntek:
Dr. Császár Tivadar - 08.00 -12.00
• 2017. december 27., szerda:
Dr. Szabó Nikolett – 10.00 - 14.00
• 2017. december 28., csütörtök:
Dr. Szabó Nikolett – 10.00-14.00
• 2017. december 29., péntek:
Dr. Császár Tivadar – 08.00-12.00

FELHÍVÁS
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a korábbi évekhez képest megnövekedett
a patkánnyal fertőzött területek száma Soroksáron, ezért fontos, hogy
hatékonyan lépjünk fel a rágcsálómentesítéssel kapcsolatban.
Budapesten – közterületen és a magántulajdonban lévő ingatlanokon is – a patkányirtást a Budapest Fővárosi Önkormányzattal kötött
szerződés alapján a Bábolna Bio Kft. térítésmentesen végzi. A bejelentést követően – mely lehet telefonon vagy e-mailben történő jelzés –
munkatársaik 1-2 napon belül felkeresik az adott címet és megteszik a
szükséges intézkedéseket. Annak érdekében, hogy az irtás és védekezés hatékony legyen, elengedhetetlen a lakosság aktív közreműködése abban, hogy a szakemberek az érintett magántulajdonban lévő
ingatlanokra is bejuthassanak.
SOROKSÁRI

HÍRLAP

Kérjük, amennyiben patkány előfordulását észlelik, jelezzék a Bábolna
Bio Kft. felé, illetőleg az ingatlanjaikra történő bejutás biztosításával segítsék elő az irtás elvégzését. A bejelentés megtehető az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Cím: 1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon: 432-0412
E-mail cím: szolgaltatas@babolna-bio.com
Weblap címe: www.kartevoirtas.hu
Segítő közreműködésüket köszönjük!
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

A segítségnyújtás a hivatásuk

A szociális munkások jellemzően azokkal az elesett emberekkel foglalkoznak,
akik önerőből nem tudnak megküzdeni
nehézségeikkel. Valójában ők az igazi
segítők, akik probléma-megoldási lehetőségeket tárnak fel a segítségre szoruló vagy krízis helyzetben lévő
embertársaink előtt. Mindemellett a
szociális ágazat dolgozói áldozatos
munkájukkal elkísérik az embereket a
bölcsőtől a sírig, gondoskodnak a gyermekekről, az idősekről az elesettekről;
segítik a szegénységben valamint a fogyatékkal élőket és a hajléktalan személyeket – hangzott el az ünnepségen.
Ezután Geiger Ferenc
polgármester köszönte meg
a szociális dolgozók tevékenységét. Mint mondta: „Az
a munka, amit a szociális területen dolgozók közösen
végeznek az önkormányzattal, rendkívül jelentős feladat,
főleg a mostani, sokak számára nehéz helyzetben. Az
önkormányzat minden évben igyekszik meghálálni ezt
az áldozatkészséget, és kitüntetésekkel, jutalmakkal
megköszönni a munkájukat.
Kérem, hogy a jövőben is
végezzék ilyen odaadással a
rászorulókért végzett tevékenységüket.”
A jelenlévőket ezt követően Buch Tibor, Soroksáron
élő Aranyalma és Pro Theatro díjas színész, énekes
szórakoztatta operett és musical részletekkel, olykor
megnevettetve, olykor megríkatva a közönséget.
Idén az Év Szociális Dolgozója címet és az ezzel járó
pénzjutalmat Medvés Erikának, a Gondozószolgálat
vezetőjének adományozta a
képviselő-testület.
Köszöntése után a
hűség- és jubileumi jutalmakat vehették át az arra jogosultak. 40 éves közalkalmazotti jogviszonya után
hűségjutalomban és 40
éves jubileumi jutalomban
részesült Győri Tiborné. 30
éves közalkalmazotti jogviszonya után hűségjutalomban és 30 éves jubileumi
jutalomban részesült Nán8

dorfi Tamásné. 30 éves közalkalmazotti jogviszonya után hűségjutalomban
részesült Kaltenecker Margit. 20 éves
közalkalmazotti jogviszonya után hűségjutalomban részesült Zsombok Terézia és Blahó Józsefné. 10 éves
közalkalmazotti jogviszonya után hűségjutalomban részesült Nagy Lászlóné.
30 éves jubileumi jutalmat kapott:
Barabás Ferencné, Németh Józsefné
és Takács Tiborné. 25 éves jubileumi
jutalmat kapott: Tamás Lászlóné és
Sütő Károly.
Az ünnepségen megemlékeztek
Holló Péternéről, aki idén 20 éves hűségjutalomra jogosult, de sajnos már
nem lehet közöttünk. Gyertyagyújtással
és egyperces néma felállással adóztak
emlékének.
Jónás Á
Fotók: Teszár Ákos

A szociális munka napja alkalmából
a Táncsics Mihály Művelődési Házban látta vendégül a kerület vezetése
az ágazatban dolgozó soroksári
szakembereket november 9-én.

Medvés Erika

Csak úgy szabad bánni a
gondozottakkal,
mint a saját szüleinkkel
A Gondozószolgálat vezetőjét, Medvés Erikát jól ismerik a
kerületben. A mindig türelmes és mosolygós asszony 19
ember munkáját hangolja össze. Nap mint nap meghallgatja az idős embereket és igyekszik a problémáikon empátiával segíteni. Az „Év Szociális Dolgozója” címet idén ő
kapta az önkormányzattól.
Medvés Erika 2012 áprilisa óta dolgozik kerületünkben. Vidékről érkezett, ahol egy 32 fős bentlakásos idősek otthonában dolgozott. Az elmúlt évek alatt segítő, támogató kapcsolatokat
alakított ki a hozzá forduló kerületi lakosokkal.
– Tizenkilenc kollégával dolgozom, akik öt szakfeladatot végeznek: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gondozóház. A kollégák
irányítása mellett a gondozókkal, a hozzátartozókkal, a szakmaközi intézményekkel kell tartanom a kapcsolatot.
Egyre többen kérnek a mindennapi életvitelhez segítséget,
ilyenkor a házi segítségnyújtás keretén belül a gondozónők segítenek a rászorulóknak a személyi higiéniában, az étel előkészítésében. Többször előfordul, hogy valakinek szüksége van
a napi 24 órás felügyeletre, de a tartós idősotthoni várólistán
sokat kell várnia, ilyenkor a mi ellátásunk keretében az idősek
átmeneti otthonát lehet igénybe venni.
Nagyon fontos a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami
2005-től működik kerületünkben. Az illető az otthonában éli a
mindennapjait, de ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát,
egy hívókészüléket szerelünk a házába, amelyet a telefonhoz
csatlakoztatunk. Az ellátott személy a nyakában vagy a csuklóján viseli a készülékhez tartozó távirányítót, amivel riasztható a
központ. Ez folyamatosan 24 órás felügyeletet jelent. Riasztás
esetén, amennyiben szükséges, a diszpécserközpont azonnal
hívni tudja a mentőt vagy a nálunk dolgozó ügyeletes kolléganőt, aki ha kell, kimegy a helyszínre. Havonta átlagosan 3 riasztás akad. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében
21 gondozott kapott ilyen készüléket.
Tartós gondozásba bekerülni gondozási szükséglet (orvosi)
vizsgálattal lehet. Ennek során vizsgálják az önellátási képességet, hiszen a tartósan ágyban fekvő idős embereknél is be
kell segítenünk.
Tízfős átmeneti bentlakásos intézményünk van, ahol 1 évig
tartózkodhat a rászoruló. Amennyiben folyamatban van a végleges elhelyezése, akkor plusz 1 évig meghosszabbítható az ott
tartózkodása.
A „sima házi segítségnyújtásban” résztvevők száma 27 fő
körül van, a szociális étkeztetést naponta átlagosan 50 ember
veszi igénybe, zömében 80 év körüliek.
– Az önkormányzat hogyan támogatja a szociális ellátásokat?
– Azoknál az időseknél, akiknek nincs hozzátartozója, helyettesíteni kell a családot, az ügyintézésbe is be kell, hogy segítsünk.
Ezért térítési díjat kell fizetni, az önkormányzat azonban nagyon
kedvező összeggel biztosítja ezeket az ellátásokat. A jelzőrendszer működtetéséhez például a jövedelem 1 százalékát kéri
az önkormányzat. Ez jelképes összeg. A szociális étkeztetés ára
is jövedelemtől függ. 87 621 forint a felső jövedelem határ, ami
után 695 forintot térítést kell fizetni az ételért. Ha valaki házhozszállítást kér, akkor plusz 205 forint a szállítási díj.
– Hogyan foglalná össze röviden az ars poeticáját?
– Csak úgy szabad bánni a gondozottakkal, mint a saját szüleinkkel. Amennyiben az ember megfelelő empátiát mutat, akkor
megkapja ő is a kölcsönös tiszteletet. Sok türelem, nyugodtság
és idő kell ehhez a tevékenységhez.
IM
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Több mint félévet csúszik
a felüljáró átadása
A Grassalkovich út-Ócsai út-Haraszti úti csomópontban tavaly nyár óta zajlik a közúti felüljáró rekonstrukciója. Ám sajnos a korábban ígért
időpontra, azaz idén októberre nem készült el a beruházás. Ennek okairól érdeklődtünk az illetékeseknél.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kommunikációs osztályától kapott tájékoztatásból kiderült, hogy a felüljáró felújításának tervezett
befejezési határideje 2018. június 30-ra módosult.
A csúszásnak komoly oka van. A rekonstrukció kivitelezése közben kiderült, hogy a hídszerkezet
rosszabb állapotban van, mint ahogy azt a tervezéskor feltételezni lehetett. A megbontott szerkezeti elemek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az
eltakart teherhordó szerkezetek nem tudják megerősítés nélkül teljes mértékben betölteni statikai
funkciójukat, a hidat meg kell erősíteni – írta a BKK.
Megtudtuk azt is, hogy a beruházás szerződéses
összege nettó 963.447.071 forint + 27% áfa lesz.
A felújítási munkákat a forgalom folyamatos
fenntartása mellett jelenleg is végzik, a hídon minden ütemben jelzőlámpás irányítás mellett halad a
forgalom.
I. M

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Ismét elmúlt egy év, mely sok munkával
telt mindannyiunk számára. Azt kívánom,
hogy merítsünk erőt a sikerekből, valamint tanuljunk a hibákból, kudarcokból.
Csepel és Soroksár választo* országgyűlési képviselőjeként továbbra is számíthat
a munkámra, egyben én is számítok tanácsára, tapasztalataira.
Ezúton is nagyon szép karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag, boldog
új évet kívánok!

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Eltörölték a kötelező kéményellenőrzést a családi házaknál
Új törvényt fogadott el a közelmúltban az Országgyűlés: a családi házaknál január 1-jétől a tulajdonos jelzése alapján mennek ki a kéményseprők ellenőrzésre. Felmerül a kérdés, hogy
ha valamelyik családi háznál mégis rossz a kémény állapota és
arról nem értesíti a tulajdonos a kéményseprőket, akkor a tűzvédelmi hatóság ezután hogyan szerez majd erről tudomást?
Kérdéseinkre Müller Máté, a FŐKÉTÜSZ ügyfélkapcsolati és
kommunikációs osztályvezetője válaszolt.
– Tekintettel arra, hogy egylakásos ingatlanok esetében 2018. január 1-jétől nem kötelező a kéményellenőrzés, így annak elmaradásáról nem lehet beszélni. Amennyiben jövő évtől egy egylakásos
ingatlan tulajdonosa vagy használója nem hívja ki a kéményseprőt,
hogy ellenőrizze az égéstermék-elvezető állapotát, úgy annak esetleges hibájáról a tűzvédelmi hatóság nem fog tudomást szerezni –
jelentette ki Müller Máté.
– Ki dönti el a családi házas övezetekben, ha egy kémény
rossz?
– Egy égéstermék-elvezető műszaki állapotának megállapítása továbbra is a kéményseprő feladata (ebben nem lesz változás január
1-jétől), vagyis az ellenőrzés és vizsgálat során a kéményseprő állapítja meg, hogy a hatályos jogszabályokban rögzített hibák valamelyike fennáll-e. Ez azonban csak abban az esetben történhet
meg, ha az adott családi ház tulajdonosa vagy használója megrendelte az ellenőrzést. Azon egylakásos ingatlanok esetében,
amelyek nem rendelnek kéményellenőrzést, értelemszerűen nem
kerülnek felderítésre az esetleges hibák, életveszélyek.
– A kéményseprés ezután is ingyenes lesz a családiház-tulajdonosok számára?
– Igen. Minden olyan egylakásos ingatlan esetében, amely magánszemély tulajdonában van és nincs az ingatlanban gazdasági
szervezetnek (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) bejelentett
székhelye, telephelye vagy fióktelepe, ott ingyenes a kéményelleSOROKSÁRI
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nőrzés. Amennyiben egy családi ház nem magánszemély tulajdonában van vagy a címen valamely gazdasági szervezetnek bejelentett székhelye, telephelye vagy fióktelepe van, úgy az ellenőrzés
díjköteles.
– A társasházaknál az új törvény hatályba lépése után is megmarad a kötelező kéményellenőrzés?
– Igen. Társasházaknál és lakásszövetkezetek esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak (Budapesten ez a FŐKÉTÜSZ Kft.) előre ütemezetten kell végeznie a munkát, azaz a
szolgáltató által bejelentett két időpont valamelyikében az ingatlan
tulajdonosának vagy használójának biztosítania kell az ellenőrzés
elvégzését.
Ilma
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Tájékoztatás a hulladék
legális elhelyezéséről

Fát és sövényt ültettek, szemetet
szedtek az őszi tisztasági napokon

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az FKF Zrt. üzemeltetésében Budapesten 17 hulladékudvar működik. Hozzánk legközelebb a XVIII. kerületi Besence u 1/a szám alatti található (Méta u. Besence u. sarok), ahol DÍJMENTESEN leadhatók az alábbi átlagos
lakossági mennyiséget meg nem haladó hulladékok:
Csomagolási hulladékok:
• papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír,
csomagolópapír, kisebb papírdobozok, kartondoboz
• italos karton: tejes és gyümölcsleves tetrapak dobozok
• műanyag: ásványvizes és üdítős PET palackok és azok
lecsavart kupakjai, műanyag flakonok, műanyag szatyrok,
fóliák
• hungarocell: habosított polisztirol csomagolások
• színes üveg: boros, sörös és pezsgős üvegek
• fehér üveg: italos, befőttes és parfümös üvegek
• fémdoboz: üdítős- és sörös dobozok, valamint konzervdobozok
Veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékok:
• elektromos hulladék (pl.: mosógép, hűtőszekrény,
mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos fűrész,
fűnyíró stb.)
• elektronikai hulladék (pl.: számítógép, nyomtató, monitor,
mobiltelefon, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép)
• fénycsövek és világítótestek
• szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok
• használt sütőzsiradék és göngyölege
• fáradt olaj és göngyölege (gépkocsiból)
• gépjárműindító akkumulátorok
• lomhulladék
• veszélyes mosó- és tisztítószerek
• fagyálló folyadék (gépkocsiból)
• fékfolyadék (gépkocsiból)
• olajszűrő (gépkocsiból)
A hulladékok beszállítási feltétele lakcímkártyával igazolt budapesti
lakcím és a szemétszállítási szerződést bizonyító befizetést igazoló
csekkszelvény, vagy átutalási igazolás.
A hulladékudvarban DÍJMENTESEN leadható még lomhulladék
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező háztartásonként egy évben
összesen 1200 kg. Egyszeri mennyiségként adott napon maximum
400 kg adható le, ha a beszállított mennyiség meghaladja ezt, akkor
a megengedett limit fölötti rész díjköteles. Amennyiben a hulladék éghető anyagokból tevődik össze akkor 22 Ft/kg, ha nem éghető, akkor
24 Ft/kg a többletmennyiség átvételi díja.
A hulladékudvar hétfőtől szombatig 8-tól 20 óráig tart nyitva. Vasárnap zárva van. Cégek, nem budapesti lakosok esetében, illetve a
fentebb írt dokumentumok bemutatásának hiányában a hulladékudvar hulladék átvételi szolgáltatásai díjfizetéshez kötöttek.
A hulladékudvar telefonszáma: 06-30-235-0042. Részletesebb
tájékoztatást a www.fkf.hu weboldalon lehet találni.
Önkormányzatunk kiemelt feladatként kezeli az illegális szemétlerakások megszüntetését. Ebben az évben is több 10 millió forintot költöttünk a közterületeinkre kidobott hulladék elszállítására. A
Rendészeti Osztály idén több millió forint bírságot szabott ki az elkövetőkkel szemben, és több mint 100 esetben tettünk feljelentést.
Eddigi erőfeszítéseinknek köszönhetően az illegális szemetelés
csökkenő tendenciát mutat, de egyedül az önkormányzat nem
képes felszámolni ezt a jelenséget.
Soroksár köztisztasága közös ügyünk, ezért arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben illegális szemétlerakást észlelnek, akkor
haladéktalanul értesítsék a Rendészeti Osztály 0-24 órában üzemelő ügyeletét a 06-30/978-7798-as telefonszámon, hogy az ügyeletes a helyszínre tudja irányítani a járőröket, akik a szükséges
intézkedéseket megteszik.
Rendészeti Osztály

Tisztasági és fásítási napot tartottak november 10-én és 11-én a
kerületben. Ez már csaknem 20 éves hagyomány. Az első napon
az iskolások tették rendbe a környezetüket, összesen 10 köbméter hulladékot gyűjtöttek.
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November 11-én reggel 9 órakor a Molnár-szigeten gyűlt össze az önkéntesek egy nagyobb csapata: elsősorban idősebb emberek, néhány
fiatal, valamint önkormányzati képviselők (Tüskés Józsefné és Mizák
Zoltán) jöttek segíteni. Az akció résztvevői egyszer használatos kesztyűt, szemeteszsákot kaptak.
– Úgy tapasztalom, hogy mindig ugyanazok a civil szervezeti tagok,
ugyanaz a társaság jön el a tisztasági napra, akik évek óta segítenek
a kerület megtisztításában. Ők zömében idős emberek, fiatalok elvétve
csatlakoznak. Sokat gondolkodunk azon, hogyan motiváljuk a tisztasági akcióbeli részvételre a fiatalokat.
Harcot hirdettünk, hogy megakadályozzuk az illegális szemétlerakásokat a kerületben. Van előrehaladás az ügyben, a közterületi kamerák segítségével naponta 2-3 szemetelőt tudunk elkapni. Jelenleg
a Temetősor környékén halmozódik fel a legtöbb szemét, oda is térfigyelő kamerát helyeztünk el, így reméljük, kiderül, hogy honnan érkezik a sok hulladék, sitt, illegális szemét – nyilatkozta lapunknak Geiger
Ferenc polgármester.
Nagyon sok hulladékot gyűjtöttek a millenniumtelepi kutyaiskolások,
akik évek óta tavasszal és ősszel is megtisztítják a kutyaiskola környezetét.
A Temetősoron és környékén idén mintegy 20 önkéntes segített
Preklerné Marton Ilona és Sinkovics Krisztián képviselők csapatában.
A csoporthoz csatlakozott a két újtelepi körzeti megbízott, Gencsi
Csaba és Révész Norbert, illetve Kovács István polgárőr is.
Szénási István szakmai koordinátor adatai szerint az iskolásokkal
együtt a két nap alatt összesen 80 köbméter szemétet szedtek össze
az önkéntesek. A szállítás díját és az egyszer használatos eszközök
költségeit az önkormányzat finanszírozta, ami közel egymillió forintot
tett ki.
Az őszi tisztasági napokat egybekötötték a fásítási programmal. Valamennyi facsemete elfogyott, sőt többre is lett volna igény. Idén mintegy 400 facsemetét – gömbjuhart, gömbkőrist, gömbakácot, illetve
egy újfajta kőrist –, valamint 3500 fagyal sövényt ültettek el. A legtöbb
fát a Táling és a Káposztásföld utca környékén telepítették. A fásításra
több mint 5,4 millió forintot (plusz áfa) költött az önkormányzat.
Ilonka Mária

Fotók: Szerző
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Soroksár 300, azaz ünneplés Grassi módra
A Grassalkovich Antal Általános Iskola nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy egy projektnap keretében köszöntse fel a 300 éves
Soroksárt. Ehhez segítséget nyújtott Soroksár Önkormányzata, a
Soroksári Nemzetiségi Önkormányzat, a Witzing Tüzép, Péhl Lénárd és nem utolsó sorban volt és jelenlegi diákjaink szülei is.
Mind az alsósaink, mind a felsőseink különböző feladatokon keresztül ismerhették meg a három évszázada itt letelepedő svábok
életét. Az utazók a Dunán érkeztek úgynevezett Ulmer Schachteleken, melyek kicsinyített másait készítették el az alsósok, míg a nagyok a Mesterségek Fájának megalkotásával fáradoztak, amelyekre
a telepesek foglalkozásainak cégérei kerültek. Ezeket nemcsak
megörökítették, hanem különböző feladatokon keresztül meg is ismerkedhettek velük. Káposztát savanyítottak, disznóvágáson vettek
részt, szódát készítettek, kvízjátékokon mérték fel tudásukat és kipróbálhatták a gót írásmódot is. Az osztályok sorverseny keretében
mérték össze erejüket az iskola tornacsarnokában, és a mostani lakosok munkájáról hallgathattak meg egy előadást a könyvtárban.
Eközben a kicsik a Tájházban jártak, ahol megismerhették őseik
mindennapi életét, használati tárgyait és azok elkészítési módjait:
az agyagozást, a borászatot, a kosárfonást és a szövést, végigjárták a tanösvényt, feladványokat oldottak meg, illatokkal ismerkedtek, állatkiállításoztak és totóztak. A tantermekben őket is várták a
különböző állomások, ahol régi mesterségek segítségével kirakósoztak, korabeli konyhai eszközöket, ruhákat láttak, emellett régi játékokkal szórakozhattak, ugyanúgy, mint annak idején a sváb
gyerekek.
Nem maradhatott el a sütemény sem, melyet szorgos kis kezek
gyúrtak, díszítettek és sütöttek. Kellemes illatuk belengte az épület

Adventi készülődés Újtelepen

Márton-nap és kiállítás
az újtelepi óvodákban

Az újtelepi III-as számú Összevont Óvodában is készültek a Márton-napi hagyományokra. Mindkét újtelepi tagóvodában a néphagyományoknak megfelelően ünnepelték a Márton-napot:
mondókákkal, libás énekekkel, versekkel, mesékkel tették emlékezetessé.
A Béke utcai tagóvoda a szülőkkel közösen barkácsoló délutánt
tartott, majd másnap délután Márton-napi vigasságot rendeztek, libatepertős, zsíros kenyérrel, teával.
A Pistahegyi óvodában volt olyan csoport, ahol libához kapcsolódó mozgásos, sportjátékokat játszottak – tudtuk meg Ternesz Ferencnétől, az óvoda vezetőjétől.
A Pistahegyi óvodában kiállítást rendeztek a gyerekek alkotásaiból. A Színvarázs Munkaközösség szervezésében létrejött bemutatón barkácsolással, ragasztással, festéssel, tenyérlenyomattal
készült műveket állítottak ki. A kicsik a jellegzetes őszi színeket is
megörökítették. A kiállítás jövő év január végéig látható.
(im)
Fotó: Óvoda

Advent időszakában az újtelepi óvodások és ügyes kezű magánszemélyek saját készítésű tárgyakkal díszítik fel az önkormányzattól kapott fenyőfát, amelyet az Újtelepi úton, a „Drakula-ház” mellett
helyeznek el. Először 2016-ban készítettek egy koszorút, ami a fenyőfa
mellett állva ünnepre hívta a lakótelepen élőket.
Nagyistókné Ekler Éva, a szervezést végző Jószomszédok Egyesület vezetője elmondta, így személyes kötődése van mindenkinek, aki
az otthoni alkotásokkal hozzájárul az ünnep szépségéhez, hangulatához.
Idén december 2. és 23. között ismét közös ünneplésre és gyertyagyújtásra várják az érdeklődőket. December 2-án délután családias
hangulatban meggyújtották a lakótelepi fenyőfa koszorúján az első
gyertyát. Ezt a feladatot Láczy Anita, a koszorú készítője vállalta. Fülöp
Csilla óvónő furulya kíséretével közösen megtanultak egy karácsonyi
dalt. Kisgyerekes szülők hoztak saját készítésű díszeket a telep karácsonyfájára, amit azonmód fel is helyeztek az ágakra. Minden résztvevő saját kis mécsesén vihette haza a lakótelepi adventi lángot. A
Mikulás december 9-én délelőtt érkezett.
IM

folyosóit, fokozva a meleg, bensőséges hangulatot, mely ezt a szép
alkalmat jellemezte. Készült hagyományos kalács, „wuchtli” és
finom aprósütemény, „preckedli” is. Az ünnep végén minden osztály egy ezekkel dúsan megrakott tálcával tért vissza termébe, ahol
méltóképpen lezárhatták ezt az eseménydús napot.
P.R.

Fotó: Magánarchívum
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Egy kis Egyiptom
a Feketében

Félévszázados a bölcsőde
Bensőséges összejövetelt tartottak a Rézöntő utcai bölcsődében december 1-jén.
Soroksár Önkormányzatának Szociális
és Gyermekjóléti Intézménye a bölcsőde
megalakulásának 50 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget.

A Fekete István Általános Iskola 3-6. évfolyama interaktív történelem órán vett részt
november 13-án, melynek témája az ókori
Egyiptom volt. Először egy érdekes előadást hallhattunk, melyben bemutatták a
legfrissebb régészeti leletek alapján az ősi
egyiptomi nép életmódját. Egy videót is láthattunk a papirusz készítéséről.
Ezután egy egyiptomi szentélybe léphettünk
be korabeli ruhákban, ahol a főpappal áldozatot mutattunk be Athon istenségnek.
Végül fáraóként, írnokként, piramisépítő
munkásként fotózkodtunk egyiptomi falfestmények előtt. Élvezetes, különleges program volt diákjaink számára.
Főzőné Kovács Klára

két kereső legyen a családban, ezért egyre
nagyobb az igény az bölcsődei ellátásra. A
terveink között szerepel a bölcsődei férőhelyek számának bővítése.
Elhangzott, hogy a bölcsőde mostani
épülete vendéglőként működött, ezt alakították át 1953-ban. Eleinte 40 férőhelyes
volt. Először 7 gondozónővel, 4 szobában,
két fürdőszobában történt a gondozás. Az
1967. december 1-jén átadott 60 férőhelyes, az akkori igények szerint modernnek
mondott bölcsőde volt a korábbi XX. kerület
9-es számú intézménye, amelynek első vezetője Karcz Tiborné volt.
A bölcsőde jelenleg 56 férőhelyes, a legkisebb idejáró gyermek 7 hónapos, a legidősebb 3,5 éves.
A születésnapon színvonalas műsort
adott Lippai-Szilágyi Andrea, a Csillag utcai
óvoda óvónője, zeneterapeuta, akit kolléganői kísértek csörgőn, dobon.

A jeles évfordulóra házi múzeumot rendeztek be egy vitrinben korhű eszközökkel, a
folyosókra kitett tablókon korabeli képekkel,
a Soroksári Hírlap régebbi példányaiban
megjelent cikkekkel mutatták be a bölcsőde
mindennapjait.
Valamennyi dolgozó – Mile-Király Beatrix intézményvezetővel az élen – örömmel
várta a vendégeket: a kerület vezetőit, a
képviselő-testület tagjait, a régi és a jelenlegi dolgozókat, a régi bölcsődés gyerekeket. Megjelent Acsainé Végvári Katalin, a
Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke
is, aki beszélt az ágazat, ezen belül a
szakma sokoldalúságáról, nehézségeiről,
örömeiről és a szolidaritásról, illetve a nagyfokú felelősségről és a hivatástudatról, amely a munkájukat jellemzi.
Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke is köszöntötte az
ünneplőket.
Ezután Geiger Ferenc polgármester emelkedett szólásra.
– Boldog vagyok, hogy a jubileumi
évfordulón köszönthetem az intézmény dolgozóit. A szociális ágazat
nagyon fontos területe az önkormányzatiságnak. Egyre több szülő
kényszerült az elmúlt években arra,
hogy visszamenjen dolgozni, hogy

Fotó: Szerző

Fotó: Iskola

Ilonka Mária

Kisfilmpályázati felhívás
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
(BRFK) és a BRFK
Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottsága a közúti közlekedési balesetek
megelőzése érdekében fővárosi kisfilmpályázatot
hirdet
„Közúti közlekedés
veszélyei” címmel.
A pályázatot középiskolások részére két kategóriában hirdetik meg: egyéni (max. 2 fő)
és osztály.
A kisfilmek terjedelme: 45-90 másodperc.
A filmek elérhetőségét (linkjét) az alábbi e-mail
címre kérik megküldeni: vulevitypm@budapest.police.hu
Az e-mailben a link mellett szerepeljenek
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az alkotó(k) adatai: név, életkor, lakcím, iskola neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.
A filmeket .mkv file-ban kérik megküldeni, illetve ha mégis tartalmazna a kisfilm valami
specialitást, akkor a lejátszó programot,
vagy kódokat mellékelni kell. A beküldött pályamű kizárásra kerül, ha azt nem tudják letölteni, lejátszani. A beérkezett filmek a
BRFK által a „Közúti közlekedés veszélyei”
youtube csatornára feltöltésre kerülnek.
Beküldési határidő: 2018. február 28.
A beérkezett pályaműveket egyéni kategóriában a határidő leteltét követően bizottságilag bírálják el, osztály kategóriában
pedig a legtöbbet letöltött, megosztott kisfilm
készítőit díjazzák. A díjazottakat a BRFK vezetője tárgyjutalomban részesíti. A nyertes
pályamű bemutatásra kerül a rendőrség internetes felületén. Facebook BRFK Bűnmegelőzési portálján, 2018. évben a Budapesti
Vásárközpontban tartandó kiállítások rend-

őrségi kiállítóhelyein, illetve a BRFK Bűn és
Balesetmegelőzési Centrumában.
Díjak:
Egyéni kategória (a legjobb film készítői):
2 darab Iphone 8 mobiltelefon
Osztály kategória (a legtöbbet letöltött,
megosztott kisfilm):
I. díj: Délutáni gokartozás a teljes középiskolás osztály részére
II. díj: Színházjegy a teljes középiskolás
osztály részére
III. díj: Mozijegy a teljes középiskolás osztály részére
A díjátadás várható ideje: 2018 áprilisában a Fővárosi Tűzoltó- és Rendőrnapon
További információt Vulevity Petra c.r. főhadnagy, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és Közlekedési
Osztály előadója ad, telefonszám:06-1273-4000 (63-203 mellék), e-mail cím: vulevitypm@budapest.police.hu.
SOROKSÁRI HÍRLAP

MOZAIK

Szokolay-emlékest a zeneiskolában
A Soroksári Fehérasztal Társaság november 10-én Szokolay
Sándor zeneszerző emlékére estet szervezett a Galambos
János zeneiskolában az önkormányzattal közösen. Weinmann
Antal alpolgármester és Jakab Gedeon iskolaigazgató köszöntötte a vendégeket.
A zenés emlékezés keretében az est résztvevői megismerhették
Szokolay Sándort a művészt, a pedagógust, az embert. A beszélgetésen részt vett Szokolay Sándorné Dr. Weltler Magdolna és a
művész leánya, Szokolay Orsolya hegedűművész. A beszélgetést
Fenyő Gábor komolyzenei szerkesztő vezette.
Megtudhattuk, milyen körülmények között élt fiatal korában a
híres zeneszerző, hogyan alakult
az élete, így mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a híres
komponista zenei zsenialitása már
fiatal korában megmutatkozott. Kiderült az is, hogy az első házasságából származó fiúgyermekei
közül valamennyi hangszeres előadóművész lett, és egyikük adománya a Galambos AMI zongorája. A művész felesége elmesélte megismerkedésük történetét.
Hozzátette: Szokolay Sándor
olyan ember volt, aki ha fúvós
hangszerre komponált valamit,
akkor hazatért egy olyan hangszerrel, ha operát írt, akkor zengett
a ház, énekelt és zongorázott. Ez persze nem mindig tetszett a lakótelepi panelház lakóinak, de aztán megbékéltek vele.

Szokolay zenei tanulmányait a Kodály-módszert elsők közt megvalósító Békés-Tarhosi Énekiskolában kezdte, ahol 1950-ben érettségizett. A legendás Gulyás György karnagy-pedagógus vezette
iskolában töltött évek egész életére meghatározó hatással voltak.
Itt ismerkedett meg Bartók és Kodály népzenében gyökerező zenei
világával és találkozott először személyesen Kodály Zoltánnal, akinek a szellemisége óriási hatást gyakorolt zenei gondolkodására és
művészi hitvallására. Felsőfokú tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta kezdetben Szabó Ferenc,
majd Farkas Ferenc irányításával. Már ebben az időszakban eredményesen szerepelt nemzetközi zeneszerzői versenyeken. A VITzeneszerzési díjat 1955, 1957, 1959-ben nyerte el, 1956-ban pedig
a Wieniawski-versenyen Varsóban, Allegro de Concerto című
műve nyert díjat. Munkásságát
több alkalommal elismerték: például kétszeres Erkel Ferenc-díjas
(1960,
1965),
Kossuth-díjas
(1966), érdemes művész (1976),
kiváló művész (1986).
Az esten zenei betéteket is lehetett hallani a műveiből a zeneiskola növendékeinek előadásában.
Az emlékesten vendégszerepelt a
Hunyadi Véndiák Kórus, Sebestyénné Farkas Ilona karnagy vezetésével, aki évfolyamtársa volt
Szokolay Sándornak. Sebestyénné Farkas Ilona – Sebestyén
Márta énekesnő édesanyja – szavai még hitelesebbé tették a megemlékezést.

25 éves a Soroksári Fehérasztal Társaság
A Soroksári Fehérasztal Társaság november 24-én ünnepelte 25.
születésnapját. Ebből a jeles alkalomból a Táncsics Mihály Művelődési Házban szerveztek megemlékezést a civil szervezet tagjai.
Sok barát, vendég érkezett. Jelen voltak a kerületvezetők, a képviselő-testület tagjai. Sőt, delegáció érkezett Nürtingenből: Sonnegard Leopold asszony, Karin Langbain Aigner és Klaus Weber;
Törökbálintról Kailinger Ildikó jegyző, Szalczinger József, a Törökbálinti Városszépítő Egyesület vezetője.
– Külön öröm számomra, hogy Soroksáron több olyan civil szervezet
van, amely nagyon eredményesen működik, sokat tesz a kerület és a lakosság érdekében. Szervezeteikben komoly kulturális, tudományos, ismeretterjesztő munka folyik, sportkultúrát lehet építeni, amelyek nagyban
segítik önkormányzatunk munkáját. Számos kulturális rendezvényét nyitottam meg a most ünneplő Fehérasztal Társaságnak. Egy igen aktív, az
alapszabályok szellemében tevékenykedő és a kerület hagyományainak
ápolásán, a közszellem formálásán dolgozó szervezet. Együttműködik
a testvérvárosi egyesületekkel, a kerületi kulturális és gazdasági szervezetekkel. Különösen nagy értékének tartom, hogy minden témában
nyitott. Országos hírű művészeket, tudósokat, sportolókat, közéleti embereket hív meg, kirándulásokat szervez itthon és külföldön a magyarság
értékeinek felkutatására – emelte ki köszöntőjében Geiger Ferenc polgármester.
A társaság fennállásának 25. évfordulója alkalmából az önkormányzat
emlékplakettet adományozott Geigerné Moldvai Mariann-nak, Soroksár
polgári hagyományainak ápolásért és közszellemének formálásáért, valamint ugyanezt az elismerést kapta Simongáti Győzőné.
Dr. Terbe István, a Fehérasztal Társaság elnöke beszámolót tartott az
elmúlt 25 év legjelesebb eseményeiről, amelyekről egy kiállítást is öszszeállítottak. Megemlítette, hogy az elmúlt negyedévszázadban 170 elő-

adást szerveztek a legkülönfélébb témákban. Köszönetét fejezte ki Jürgen Balznak, a társaság tiszteletbeli tagjának, akinek közvetítésével Németországból szótárakat, iskolabútorokat szereztek az általános
iskoláknak, valamint a mozgássérülteknek gyógyászati eszközöket,
ágyakat, számítógépeket. Végezetül köszönetet mondott a kerületi önkormányzatnak, a német nemzetiségi önkormányzatnak az anyagi segítségért, illetve a mindenkori katolikus plébánosoknak, mert helyet adtak
rendezvényeiknek és megáldották munkájukat.
A beszámoló után a Soroksár hagyományaira épülő ismert dallamok
csendültek fel. Stark Barbara trombitaszólóját hallhatták Geigerné Moldvai Mariann zongorakíséretével, majd a Hermann Antal Harmonikazenekar produkciója következett Kaltenecker Gábor vezetésével. Az
eseményt állófogadás zárta.

Az oldal cikkeit írta és a fényképeket készítette: Ilonka Mária
SOROKSÁRI
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EMLÉKEK

Artézi kutak Soroksáron
Bár a probléma minden bizonnyal már jóval korábban jelen volt a település gondjai között, az önkormányzat az 1929. évi februári ülésén foglalkozott először Soroksár egészséges ivóvízzel való ellátásának
mikéntjével. A helyzetet igen rossznak minősítették, alig 3-4 kútról lehetett elmondani, hogy vize megfelelt az egészségügyi követelményeknek.
Közrejátszottak ebben valószínűleg Soroksár kedvezőtlen talajviszonyai
is, de még inkább az állattartás okozta talajvízszennyezés. A testület
örömmel vette Bleier Pál budapesti mérnök ajánlatát, s már ezen az ülésen egy négytagú munkabizottságot bízott meg a döntés előkészítésével, melynek tagjai a következők voltak: dr. Schäffer Adolf, dr. Ransburg
Hugó, Winhardt Bertalan és Napholz József. Úgy döntöttek, hogy kedvező javaslat esetén egyelőre két kút létesítését támogatják, s ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, úgy továbbiakra is megbízást adnak.
Végül is ebben az évben egy mélyfúrású kút elkészítéséről döntöttek, s
a megrendelés a hősi szobor környékére szólt. A pontos helyszín eldöntését Winhardt Bertalanra, Wachtelschneider Ferencre, Weisz Mártonra
és Krausz Józsefre bízták.
És ekkor elkezdődött az artézi kutak kálváriája. A mérnök bizonyára
azonnal neki is látott a feladatnak, mert még az év novemberben a próbafúrások eredménye alapján azt állapították meg, hogy a szobor környékén nem lehet megfelelő vízhozamú kutat létesíteni. Legyen akkor a
kút a Grassalkovich út mentén, a szobortól 40-50 méterre, javasolta a
testület. Az 1930. augusztusi ülésen aztán már arról értesülünk, hogy a
próbafúrások ott sem hozták az elvárt vízhozamot. Az önkormányzat nem
csüggedt, kiadta a feladatot ismét új helyszín keresésére.
Egy évvel később, 1931 novemberében jelentkezik a feladat elvégzésére Pillis Lajos, aki ajánlatot tesz egy kút elkészítésére. A testület öröm-

mel veszi az ajánlatot, bizalmát az is fokozza, hogy az illető a közelmúltban már eredményesen fúrt egy 51 méter mély kutat a Grassalkovich út
96. szám előtt. A testület ekkor már nem volt egységes a megbízás megadásában, hivatkozva a rossz pénzügyi helyzetre. Végül is 18-13 arányban a megvalósítás mellett döntött, helyszínéül pedig a Ferenc József
park előterét jelölte meg. Ezek a kutak akkor nem kerültek megvalósításra.
Ezután hosszú évekig nem találkozni a testületi jegyzőkönyvekben a
témával (többek között azért sem, mert 1935 januárja és ’39 decembere
között hiányoznak a jegyzőkönyvek). Legközelebb az 1940. novemberi
ülésen jön elő megint az ügy. Az előterjesztő szerint a soroksári ivóvíz a
„lehető legrosszabb”. Javasolja, hogy a testület mondja ki: évente 3 mélyfúrású kút létesítésére kerüljön sor. Elsőként az Ócsai út és a Haraszti út
elágazásánál, a Hősök terén az iskola előtt, valamint a Vargatelepen, a
Könyves Kálmán és a Csillag utca sarkán készüljenek el a kutak. Később – visszaemlékezések szerint – készült még tekerős kút a mai Sebész és Zsarátnok utca sarkán, a Templom és Vecsés utca sarkán is. A
háború bizonyára közbeszólt a további kutak elkészítésébe. A probléma
végleges megoldását majd az 50-es évektől kezdődött vezetékes ivóvízhálózat kiépítése jelentette.
Ide kívánkozik még egy nosztalgikus megjegyzés, ami feltehetően
nem csak az én óhajom: jó lenne felújítani az Ócsai út és Haraszti utca
kereszteződésében valaha kiváló vizet adó artézi kutat, melynek gyermekkoromban gyakran én is a látogatója voltam, meg még nagyon sokan
mások is!
Schmauder János
Grassalkovich kör

Búcsúzunk Mayerné Baán Magditól Horváthné dr. Nádor Judith emlékére
A mai világban egyre kevesebb a kedves szavú, mosolygós, szeretetet
adni tudó ember. Ilyen volt Mayerné Baán Magdolna, aki bánatunkra októberben örökre itt hagyott bennünket.
Magdit szinte mindenki ismerte Soroksáron. Itt ját óvodába, iskolába,
tanulmányai befejeztével a helyi Szabó Ervin Könyvtár dolgozója lett.
Először a gyermekkönyvtárat irányította. A gyermekek iránt érzett végtelen szeretete, türelme nagyon sok kis olvasót nevelt a könyv tiszteletére, szeretetére. Idővel a könyvtár vezetője lett, nyugdíjazásáig végezte
odaadással hivatását. Műsorokkal, vetélkedőkkel, zenehallgatással, iskolásoknak tartott előadásaival, a tétovázó olvasóknak nyújtott könyvajánlásaival, kedves szavaival olyan hellyé változtatta a könyvtárat,
ahová öröm volt betérni. Nemcsak az olvasók szerették, hanem munkatársai is, akik Magdi életének utolsó percéig barátként álltak mellette,
látogatták és mindenben segítették őt.
Magdi számára Soroksár volt a világ! Szenvedélyesen szerette szűkebb pátriáját. Tagja volt a Mezőgazdasági Múzeum Dél-pesti Baráti Körének. Kutatta, majd meg is írta Soroksár helytörténetét. Aktívan részt
vett a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény bővítésében, értékeinek bemutatásában. Mindezekért Soroksárét Érdeméremmel tüntették ki.
Mindenben példamutató volt. Szerette a természetet, sokat túrázott,
túravezetői végzettsége révén számtalan kirándulást vezetett. Szerette
a virágokat, kertjében illatos petúniák mosolyogtak. Szerette a csodálatos magyar népdalokat, barátnőivel gyakran énekelgettek. Szeretettel
vette körül három fiútestvérét és azok családját. Remek humorával mindig felül tudott emelkedni a gondokon.
Egész életében hitt és a bízott a Jóistenben. Ez a mélységes, őszinte,
szívből jövő hit segített elviselni nagyon hosszú és nagyon súlyos betegségét. Ez a hit segítette őt abban, hogy utolsó leheletéig megőrizte
lelkének derűjét és tisztaságát. Magdi Soroksárért dolgozott, Soroksárért élt. Köszönet mindenért!
„Ősszel, amikor elhervadnak a virágok, lehullanak a levelek búcsúzik a természet. Most
Magdi lelke is messzire száll az őszi széllel, a madarakkal.
Vigyázzon Rád a Jóisten odafent, mi megőrizzük szívünkben emlékedet idelent!”
A barátok nevében Rédlingerné Gyollai Irén
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Családjától kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 71. évében 2017. április 26-án Londonban elhunyt Horváthné dr. Nádor Judith. Tavaly nyáron
szülőföldjén, Soroksáron emlékezetes pillanatokat élhetett át, amikor
kezdeményezésére és hosszú éveken át tartó munkája eredményeként,
az egészségügyi intézmény imádott édesapja, dr. Nádor Ödön főorvos
nevét vette fel.
Horváthné dr. Nádor Judith 1946. június 5-én Soroksáron született, dr.
Nádor Ödön és Fleischmann Mariska gyermekeként. A család 1956-ban
elmenekült az országból, de 1961-ben hazatértek. Az első igazi tragédia
15 évesen érte, amikor 1962-ben édesapját váratlanul és hirtelen elvesztette.
A gimnázium elvégzése után egy külkereskedelmi vállalatnál gyakornokoskodott, a Közgazdasági Egyetemet 1969-ben végezte el, mellette
pedig idegenvezetőként dolgozott. Édesanyja halála után – a szüleinek
tett ígéretét betartva – munka mellett a doktori diplomáját is megszerezte
1976-ban.
1979-ben megismerkedett férjével, majd két gyermekük született, Eszter és Tamás. A család 1991-ben Londonba költözött, ahol ma is élnek. Ott is
keményen dolgozott, hogy gyermekei
tanulmányait, pályafutását egyengesse. Munkáját sikerrel és nagy odaadással végezte az utolsó percig.
2015-ben új céget alapított, 69 évesen
új vállalkozásba kezdett fiával közösen.
Családját, gyermekeit és két unokáját rajongva szerette, megtett mindent
a boldogulásuk érdekében.
A család 2017. augusztus 30-án a
Galéria’13-ban tartott megemlékezést
az emlékére, hogy az itt élő rokonok,
barátok, kollégák, ismerősök is el tudjanak búcsúzni tőle.
Nyugodjon békében!
SOROKSÁRI HÍRLAP

PROGRAMOK

Márton-napi tárlat a Táncsicsban
A Márton-napi hagyományokhoz híven november 12-én libazsíros
kenyérrel és újborral várták a vendégeket a Táncsics Mihály Művelődési Házban Király Nikoletta műveiből megrendezett festménykiállításra. A tárlat témája a Balaton északi tájainak ábrázolása, hiszen
a festőművésznő Hévízről származik. A kiállítás december 19-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.

Galéria’ 13 Soroksár
(1238 Budapest, Hősök tere 13.)
Tájékoztatjuk a közönséget, hogy az őszi-téli hónapokban csütörtökön és pénteken tartunk
nyitva, 14.00 órától 18.00 óráig.
Madarassy István szobrászművész kiállítása meghosszabbítva, 2018. január
19-ig látogatható.
Előzetes: 2018. január 18-án, csütörtökön 18.00 órai kezdettel, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából „Első az egyenlők között” címmel Jancsó Sarolta
színművész műsorára várjuk kedves közönségünket.

SOROKSÁRI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
(1238 Budapest, Szitás utca 105.)
„Helytörténet 2017” c. állandó kiállítás
Nyitvatartás: csütörtök, péntek, 14.00 – 18.00 óráig.
e-mail: iroda@galeria13.hu
www.galeria13.hu
Telefon: 06-1-287-3057; 06-20-333-0257

A Táncsics Mihály Művelődési Ház
Erzsébet - Katalin Báljának
támogatói

Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Hermann Ápisz, Óra-ékszer Soroksár, FrieslandCampina Hungária
Zrt., Ruff Hús- és hentesáru üzlet, Virágos Ica, Ferencvárosi Torna
Club, Pálfi László, Dorex Kft., Háztartási- és festékbolt, Po-fém Bt.
(Pozsonyi Tibor, Pozsonyi András, Pozsonyi Tamás), Soroksári
Papír írószer Üzlet, Sweetie Shop, Oázis Kertészet Soroksár,
Dunszt Hidegkonyha, La Rose Hotel, Petra kangoo, Vizi Györgyi,
Lipóti Pékség Soroksár, Buci Pékség, Jäckl Henriett, Vasbolt Soroksár, Azzurro Team Kft., Helena Butik, Spiliker 2003 Kft., Assy
Zöldséges, Kiss Virág-ajándék, Pa-mü-feld Kft., Harangozó Róbertné-„Angyalosmarika”, Szamos Egészségház

A Grassalkovich úti könyvtár
ünnepi nyitvatartása:
• December 25. (hétfő) zárva
• December 26. (kedd) zárva
• December 27.(szerda) nyitva
• December 28.(csütörtök) nyitva
• December 29.(péntek) nyitva
• Január 01. (hétfő) zárva
• Január 02. (kedd) zárva
• Január 03. (szerda) nyitva

Minden kedves látogatónknak boldog karácsonyt és nagyon boldog, sikeres új évet kívánnak a Galéria ’13 munkatársai!

A kikölcsönzött dokumentumok
lejárati idejét meghosszabbíthatják az olvasók telefonon, e-mailen, személyesen és online.
Cím: XXIII. Grassalkovich út 128.
Telefon: 289-0811
E-mail: fszek2301@fszek.hu
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/fszeksoroksari/?ref
=bookmarks

MEGHÍVÓ
a
Páneurópa Általános Iskola és
SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA
által közösen rendezett
JÓTÉKONYSÁGI SVÁB BÁLRA
Időpont: 2018. február 4. 20-04 óráig
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház
1238 Bp. Grassalkovich út 122.
A jó hangulatról a Takser Spatzen zenekar
gondoskodik
A belépőjegy ára: 2000 Ft

Programok a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
SOROKSÁRI

HÍRLAP

A belépőjegy és asztalfoglalás a
Páneurópa Általános Iskola titkárságán.
Érdeklődni a 287-17-37, vagy a
06-30-983-32-94-es telefonszámokon lehet.
Vendégeinket meglepetés műsorral,
tombolával várjuk!
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EGYHÁZI HÍREK

Karácsonyi szertartások
Karácsony közeledtével a keresztény világban a názáreti Újtelepi katolikusok
Jézus születését ünnepeljük. Erről az eseményről a kerüle- Újtelepen a Szent István Király Plébániatemplomban december 4tünkben működő felekezetek is megemlékeznek.
től minden hétköznap reggel 6 órakor rorate szentmisékkel kezdik
a napot. Ezzel készül a plébánia közössége a karácsonyra. DeÚjtelepi reformátusok
cember 24-én, 16 órakor pásztorjátékot tartanak a templomban.
Újtelepen a Református Missziói Egyházközség imaházában de- Ugyanezen a napon éjfélkor szentmisével emlékeznek Jézus szücember 25-én és 26-án 10 órakor tartanak úrvacsorás istentiszte- letésére. Előtte a Szent Cecília kórus egyházi művekből ad konletet. Továbbá advent idején egy vándorkiállítást tekinthetnek meg certet. December 25-én 9 óra 30 perckor és 18 órakor tartanak
az érdeklődők, amely a reformáció történetét mutatja be képekben szentmisét. December 26-án pedig reggel 8 órakor lesz a szentés érdekes leírásokban.
mise.
Ófalui reformátusok
A Budapest-Soroksári Református Egyházközség decemberi programjai a következők: december 20-án, szerdán 17 óra 30 perckor
a Páneurópa Általános Iskola tanulóinak adventi koncertjére kerül
sor. December 21-én, csütörtökön 17 órakor és december 22-én,
pénteken 17 órakor adventi elcsendesedés lesz. December 24-én,
vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor istentiszteletet és gyermek istentiszteletet tartanak, majd december 24-én, vasárnap délután 15
órakor gyermekek karácsonyára és karácsonyesti istentiszteletre
kerül sor. December 25-én, hétfőn és december 26-án, kedden
egyaránt reggel 9 óra 30 perckor karácsonyi ünnepi istentisztelet
lesz úrvacsoraosztással. December 31-én, vasárnap 9 óra 30 perckor az év utolsó istentiszteletét tartják, de ugyanezen a napon 17
órakor óév esti hálaadó istentisztelet is lesz. Január 1-jén, hétfőn
9 óra 30 perckor újévi istentiszteletre kerül sor.

Görög katolikusok
A Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség december 24-én 9
órakor liturgiát, 20 órakor ünnepi esti zsolozsmát, december 25-én
és 26-án 9 órakor ünnepi liturgiát tart a pesterzsébeti templomukban (Vörösmarty u. 30.).

Ófalui katolikusok
Ófaluban a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánián december 3tól 23-ig hétfőtől-szombatig 6 órakor kezdődnek a rorate misék. Adventi időben szombatonként 17.30-kor adventi gyertyagyújtásra kerül
sor a templom előtt. December 24-én, vasárnap 16 órakor kezdődik
a Pásztorjáték az Otthon Közösségi Házban. December 24-én, vasárnap 9 órakor és éjfélkor lesznek szentmisék. Az éjféli mise előtt a
templom kórusa karácsonyi koncertet ad. December 25-én, hétfőn 9
órakor és 18 órakor vannak szentmisék. Ezen a napon az esti szentmise német nyelvű lesz. December 26-án, kedden és december 31én, vasárnap egyaránt 9 órakor és 18 órakor lesznek szentmisék.

Izraeliták
Az izraelitáknál december 12-én kezdődik a Hanuka, a fény ünnepe, amely 8 napig tart. A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti
Körzete a pesterzsébeti Lajtha László zeneiskolában december 17én Hanuka ünnepséget szervez 18 órai kezdettel. Beszédet mond
Totha Péter Joel főrabbi, majd Sáfrány Dávid éneke következik.
Hanuka-gyertyákat gyújtanak, majd a „Segítő kezek” - Kerényi András-díj átadására kerül sor. Bíró Eszter koncertjét hallhatják a résztvevők, akiket a hagyományos hanukai fánkkal látnak vendégül. A
program ingyenes.
Ilma

Az evangélikusok
A Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetben a következő alkalmakra készül: advent 3. vasárnapján, december 17-én 16 órától istentisztelet lesz úrvacsorával a Hősök tere 42.szám alatt.
Advent 4. vasárnapján, december 24-én 17 órától a pesterzsébeti
evangélikus templomban tartanak ünnepséget. December 25-én
10 órától a pesterzsébeti evangélikus templomban lesz úrvacsora,
december 26-án pedig Soroksáron (Hősök tere 42.) 10 órakor tartanak úrvacsorás istentiszteletet.

Az is adott, aki vásárolt
Nem hatalmas dolgokat kell véghezvinnünk, csak hétköznapi apróságokat hittel és szeretettel – így
hangzott a mottója annak a soroksári butiknak, mely különleges akciókkal tette emlékezetessé kiárusítását. Az akció ráadásul csak
másodsorban jelentett árleszállítást, hiszen az adományozó vásár
nemes célokat szolgált.
Elegáns kosztümök, a ruházati márkák élvonalas termékei és a nőket
évről évre divatossá varázsló örök
darabok keresték gazdájukat a Soroksári Református Egyházközség
templomának ifjúsági termében. Az
adventi időszak előfutárának is tekinthető ruhavásár hangulata sokat
elárult a csak véletlenül arra járó számára is.
A Helena Divat jótékonyakciójának
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résztvevőivel történt valami jó. Az üzlettulajdonos ötletgazda kétszer is
adott a vásárral. Egyszer, mert a kiárusításra szánt árú bevételéből a
Soroksáron működő összes keresztény egyházat és a Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközséget támogatta, másrészt pedig azért, mert a
prémium minőségű darabokat töredékáron értékesítette a soroksári lányoknak, asszonyoknak.
– Hálás szívvel szerettünk volna a
családommal visszaadni valamit
abból a szeretetteljes támogatásból,
amit hívő emberekként kapunk már
hosszú ideje. Meggyőződésem, hogy
a felajánlásunk a legjobb helyekre
került, mert így eljuthat azokhoz, ahol
valóban elkél a támogatás – mondta
Beséné Csorba Ilona, a lassan
három évtizede működő soroksári
butik tulajdonosa.
Z.

Presbiterválasztás
az újtelepi reformátusoknál
Presbiterválasztást tartottak november 19-én a Soroksár-Újtelepi Missziói Egyházközség újtelepi imaházában. Öt presbitert,
egy gondnokot és három pót-presbitert szavaztak meg. A presbiterek fogadalomtételére december második felében kerül sor.
IM

SOROKSÁRI HÍRLAP

SPORT

Végre ismét győzelem
Hetek óta tartó nyeretlenségi sorozatát sikerült végre megszakítani a másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő
Soroksár SC együttesének december első hétvégéjén. Ennek
köszönhetően a középmezőnyben tanyázva várhatja a pontvadászat február végi folytatását.
17. forduló: Soroksár SC-Csákvár 0-0
Lipcsei Péter: Görcsösen játszottunk, sajnos a végjátékban, az
utolsó passzokban túl pontatlanok voltunk. Az első félidő a mienk,
a második a Csákváré volt. Gól nélkül nem lehet nyerni.
18. forduló: Cegléd-Soroksár SC 2-0 (1-0)
Gólszerzők: G. Bíró Gergő (9.), Asztalos Dávid (86.)
Lipcsei Péter: Egy nullás hazai vezetésnél volt két hatalmas ziccerünk, amelyeket értékesítenünk kellett volna. Mivel nem sikerült, a
futball törvénye értelmében az ellenfél megbüntetett bennünket.
19. forduló: Soroksár SC-Békéscsaba 0-2 (0-1)
Gólszerzők: Mészáros Márk. (2.), Urbin Péter (75.)
Kiállítva: János Norbert (Soroksár, 89.)

Lipcsei Péter: Az első percben nem szabad gólt kapni, ráadásul olyan
szituációból, nagy bedobás után, amire készültünk is. Nehezen álltunk fel, de a szünetig így is voltak lehetőségeink, ám a jelek szerint
be vagyunk oltva góllövés ellen. Nehéz időszakot élünk meg.
20. forduló: Soroksár SC-Vác 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Albert Ádám (36.), Lakatos István (70.), ill. Major Máté (56.)
Lipcsei Péter: Küzdeni tudásunknak köszönhetően az irreálisan
rossz talajon nagyon jó csapatot győztünk le. Minden pontra nagy
szükségünk van.
Magyar Kupa
A legjobb 16 közé jutásért megrendezett összecsapáson élvonalbeli együttest fogadtak a sárga-feketék. A Diósgyőr ellen remek játékkal rukkoltak ki és csak a hajrában kapott gólokkal szenvedtek
vereséget.
Soroksár SC-DVTK 1-3 (1-1)
Gólszerzők: Pál András (37.), ill. Oláh Bálint (16.), Ugrai Roland 2
(87. – tizenegyesből, 90.)
Kiállítva: Fülöp Noel (Soroksár, 87.)
G. J.

Felnőtt országos bajnokság

Aerobikos eredmények

A soroksári súlyemelők október végén Csehországban, november közepén pedig a felnőtt országos bajnokságon szerepeltek. Az eredményekről Szűcs Endrét, a Soroksári Súlyemelő és Szabadisősport
Egyesület elnökét, edzőjét kérdeztük.
– A legjobb 15 éven aluli versenyzőim Holesovban szerepeltek. Molnár
Botond (10 éves) és Molnár Csongor (13 éves) megnyerte a kategóriáját. Harasztovics Gergő (15 éves) kiváló teljesítménnyel kiemelkedett
a 22 fős mezőnyből és győzött. Beleznai Gábor (12 éves) a korosztályában a második helyen zárt. Minden év kiemelt hazai versenye a felnőtt országos bajnokság, amit november 18-19-én Budapesten
rendeztek meg. A bejutás nehezebb volt, mint helyezéseket elérni,
ugyanis ezt kvalifikációhoz köti az országos szövetség. A döntős soroksári súlyemelők közül Szűcs Petra és Varga Richárd ért el értékes
helyezést. A végzős orvostanhallgató Petra negyedik lett 131 kg-os öszszetett eredménnyel. Richárd, aki tanári, fizikus kutatói pályára készül
az érettségi után, a hatodik lett 222 kg-os összetettel. Már készülünk a
jövő évre, február 3-án, „Tavaszváró” Tehetségkutató versenyt rendezünk. 10 órától a RAGE Sportközpontban (IX. Soroksári út 110-112.)
nyílt szabadidős verseny keretében lehet ingyenesen sportolni, melyre
várjuk a versenyezni vágyókat és a szurkolókat egyaránt – fejezte be
értékelését a soroksári súlyemelők mestere.
K.ZS.

November 25-én fejeződött be a Dinamik aerobik versenyévad a
Csömöri Sportcsarnokban. A Grassalkovich Antal Általános Iskolában edző sportaerobikosok a versenyen induló tíz egységünkből
három I. helyezést, négy II. helyezést, és három III. helyezést értek
el. Az egész évi kimagasló eredményeket díjazó vándorkupát pedig
5 egységünk kapta meg.
Gratulálunk a versenyzőknek a szorgalmas munkáért és köszönet a
szülőknek a kitartó támogatásukért és szurkolásukért!
Eredmények:
I.helyezettek:
- Simongáti Lilien egyéni kategória
- Németh Petra - Pusztai Lili duó kategória és megkapták egész éves
eredményeikért a Vándorkupát
- Meggyes Kata – prémium egyéni kategória és megkapta egész éves
eredményeiért a Vándorkupát
II. helyezettek
- Pál Szilvia egyéni versenyző és megkapta egész éves eredményeiért
a Vándorkupát
- Balázs Eszter – Meggyes Kata – duó kategória és megkapták egész
éves eredményeikért a Vándorkupát
- Prémium csapat kategória: Balázs Eszter, Meggyes Kata, Pál Szilvia,
Simon Bernadett, Szalontai
Dóra
- Kombishow: Balázs Eszter,
Meggyes Kata, Németh
Petra, Pál Szilvia, Pusztai Lili,
Rainer-Micsinyei Anna, Simon
Bernadett, Simongáti Lilien,
Sipos Tímea, Szalontai Dóra
III. helyezett
- Rainer Micsinyei Anna Sipos Timea duó kategória
- Dúzs Enikő - Helfrich Petra
duó kategória
- Sugar Girls csapat: Bereczky Zita, Iváncsevits Viktória, Kovács Fanni, Ozsvald
Marika, Tárnoki Luca, Tóth
Emma, Várhegyi Alíz, Weisz
Míra, Zsigmond Zsófia és
megkapták egész éves eredményeikért a Vándorkupát.
J.R.

Óvodások olimpiája
Fotó: Teszár Ákos

Az önkormányzat támogatásával idén is megrendezték a Soroksári
Sportcsarnokban a XXIII. kerületi Óvodás Olimpiát. November 22-én a
reggeli bemelegítő aerobik után 7 csapat versenyzett a helyezésekért.
Ebben az évben a versenyt a III. számú Öszszevont Óvoda Sajtkukac csoportjának csapata nyerte, de mivel a
többi csapat is nagyon
ügyes volt, így minden
versenyző érmet kapott
a nyakába. Az érmeket
és a hozzájáró ajándékokat Geiger Ferenc polgármester és Weinmann
Antal
alpolgármester
adta át.
(jr)
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SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Soroksarer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung
wünscht Ihnen gesegnete, fröhliche Weihnachten
und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Laternenumzug am Martinstag
Wenn es draußen langsam kälter wird und die Tage kürzer werden, steht
ein Fest bevor, das den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert: Sankt
Martin.
Der Martinstag am 11. November ist der Gedenktag des heiligen Martin von Tours. Sankt Martin war einst ein einfacher Soldat, bis er eines
Tages einen Bettler vor dem Erfrieren rettete. Nach dieser Tat, erschien
ihm Jesus im Traum. Daraufhin ließ Sankt Martin sich taufen und wurde
später sogar zum Bischof geweiht. Am 11.11.397 starb Sankt Martin. Bei
seiner Grablegung gab es eine große Lichterprozession. Die Laterne hat
sich bis heute bei den Sankt Martins Umzügen durchgesetzt.
Zu den Klängen von Sankt-Martinslieder setzte sich auch bei uns in
Soroksar am 9. November ein langer Zug aus Kindern, Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen in Bewegung. Die Anwesenden versammelten sich hinter der Kirche, und von dort ging es hinaus auf
die Straßen. Ein jeder zog mit seiner Laterne durch die Straßen und die
Kindergruppen sangen Martinslieder. Begleitet wurden sie von einem
auf einem Schimmel sitzenden Reiter, der mit einem roten Mantel den
heiligen Martin als römischen Soldaten darstellte. Nach dem Umzug wurden alle Anwesenden in dem Schwäbischen Heimatmuseum mit Gänseschmalzbrot und heißem Tee bewirtet.
Der kleine Wichtel[..eine Geschichte zum Advent
Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele Weihnachten erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er oft in der Adventszeit
in das Dorf gegangen und überraschte die Menschen mit kleinen Geschenken. Er war lange nicht mehr im Dorf gewesen. Aber in diesem Jahr
wollte der kleine Wichtel wieder einmal die Menschen besuchen. So
machte er sich schließlich auf den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das rege
Treiben der vorbei eilenden Menschen.
Die Menschen suchten Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die
meisten Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch
die Straßen. Die Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu
jener Zeit, wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab
und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit vollen Tüten
durch die Straßen geeilt sind? Nun, die Zeiten ändern sich, dachte der
kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus, zu
dem alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte genug
von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die Adventszeit nicht eine ruhige und besinnliche Zeit?
So kam er an das alte Haus in dem schon viele Menschen gewohnt
hatten. Früher war dieses Haus sein Lieblingshaus gewesen. Früher, als
es noch kein elektrisches Licht gab und die Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie auch keine Heizung hatten
und die Menschen Holz ins Haus schafften, um es warmzuhalten. Er sah
damals während der Adventszeit immer wieder durch das Fenster und
beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte durch das ganze
Haus und drang sogar zu ihm nach draußen. Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen
und ihn mühevoll nach Hause zu bringen. Es war kalt und sie freuten
sich beim Heimkommen auf den warmen Tee, den die Mutter gekocht
hatte. Oftmals saßen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen und der Großvater erzählte den Kindern spannende Geschichten.
Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den Speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie immer erst
kurz vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne

aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und viele andere kostbare
Dinge.
Aber das war schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine Zeit
des gemeinsamen Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit füreinander. Von
seinen Gedanken noch ganz benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute
durch das Fenster des alten Hauses und entdeckte die Familie, wie sie
gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine

Geschichte vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine Familie, die
nicht durch die Straßen hetzt. Menschen die Zeit miteinander verbringen
und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit,
aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit. Dem kleinen
Wichtel wurde es ganz warm ums Herz und er schlich leise und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war.

Achtung!
Deutscher Rezitationswettbewerb
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung organisiert im Jahre
2018 wieder den deutschsprachigen Rezitationswettbewerb für die
Grundschulen in Soroksar.
Zeitpunkte:
18. Januar 2018 (14. 30) - Unterstufe
22. Januar 2018 (14. 30) - Oberstufe
Ort: Táncsics Mihály Kulturhaus
Kategorien: Gedicht, Prosa und Szene
Alterstufen: 1-2. Klasse, 3-4. Klasse, 5-6. Klasse, 7-8. Klasse
Alle Interessenten werden recht herzlich erwartet!

Figyelem! Német nyelvű
vers-és prózamondó verseny
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban is megrendezi a német nyelvű vers-és prózamondó versenyt a soroksári általános iskolás tanulók számára.
Időpontok:
2018. január 18. (14. 30) - alsó tagozat
2018. január 22. (14. 30) - felső tagozat
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház
Kategóriák: vers, próza, kisjelenet
Korcsoportok: 1-2. oszt., 3-4. oszt., 5-6. oszt., 7-8. oszt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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Lapzárta, megjelenés
Lapzárta: 2018. január 15. 12:00 (hétfő) Megjelenés: 2018. január 26. (péntek)

APRÓHIRDETÉSEK
OTTHONI MUNKA! Különböző termékek csomagolása
összeállítása egyebek, 06-90- 603-905 ( audiopress.iwk.hu
635Ft/min , 06 1 2228397, 06 20 4963980 )
23. KERÜLETI CUKRÁSZTERMELŐ ÜZEMBE KERESSÜK CUKRÁSZ ILLETVE CUKRÁSZ SEGÉD KOLLÉGÁNKAT. Tapasztalat nem szükséges! Kiemelt bérezés és
utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923
vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu
23.KERÜLETI CUKRÁSZTERMELŐ ÜZEMBEN KERESÜNK TAKARÍTÓT NAPKÖZBENI, ILLETVE MŰSZAK
VÉGI TAKARÍTÁSRA. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK, VILÁGÍTÓ KIVITELBEN IS.
Felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes látványtervvel! Lézer-gravírozás,bélyegző készítése.Embléma
logótervezés.T.:06-209-209-981.
www.ringtex.net.hu/reklam.

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1238. BUDAPEST, Táncsics M. u. 69.
telefon: 061/287-1953

Dr. Benkovics Jenő
Mobil: 0620/9443-880

Rendelési Idő:
H-K-Cs-P:17.00-19.00
Szerda és szombat: zárva
Hívásra házhoz megyek!

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

Kedves Olvasók!
Észrevételük, témajavaslatuk,
ötletük van a Soroksári Hírlappal
kapcsolatban?
Esetleg nem kapják meg az újságot?
Kérjük, írjanak nekünk a
vitexprint@gmail.com
e-mail címre!

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés,
kitűzés, telekalakítási és
szolgalmi jogi vázrajok
www.foldmero.net
tel.: 06/30-20-20-419
06/30-410-85-66
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