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kicsöngettekaziskolákban,ésbecsöngettekanyárnak!
Ezt a tényt mi sem jelzi jobban, mint hogy eljött a gyerek‐

nap,a tündérkertimókák ideje–képesösszefoglalónkakerü‐
leti gyereknapokról a 6. oldalon kezdődik. A gyerekeknek
talán nehéz elhinni, de ezt az időszakot a tanárok talánmég
jobban várják, mint ők. Most van idejük szusszanni egyet,
mérlegetkészíteni, elhatározásokatérlelni a jövőrenézve.Az
önkormányzat is ilyenkormondköszönetet egész évimunká‐
jukért, ahogymost kapjákmegdicséreteiket a szorgalmas ta‐
nulók,kiemelkedősportolók is –erről szólóbeszámolónkata
12. oldalon találják. A köztünk élő, példát adó tanárszemélyi‐
ségek bemutatására szántuk Arckép rovatunkat, melyben e
hónapbankét soroksári kitüntetettel beszélgettünk– lapunk
8-9.oldalán.Ajúniusmegemlékezésselkezdődött,aNemzeti
ÖsszetartozásNapjánakméltóságteljesünneplésérőlösszefog‐
lalónk a 10. oldalon olvasható. Egy, a hétköznapjaink hangu‐
latátmeghatározófejlesztésről,avirágállványoktelepítéséről
szól cikkünk a 11. oldalon. A kerület életét szintén jelentősen
befolyásolóeseményről, aH6-oshévnyomvonalánakkialakí‐
tásáról szól a polgármesteri beszélgetés a 4. oldalon, az ezt az
ügyet is tárgyaló képviselő-testületi ülés beszámolója az 5. ol‐
dalon található. A könnyedebb témák kedvelőinek pedig
ajánljuk nyári hangulatú receptjeinket és rejtvényünket a 15.
oldalon,valamint jószemezgetéstkívánunkaTáncsicsMűve‐
lődésiHáznyári programjaiból!
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–PolgármesterÚr!Ha lehet,kezdjükatörténeteta legelején.
– A kezdet 2013-ra nyúlik vissza, amikor is készült egy ta‐

nulmány a Budapesti Közlekedési Központ égisze alatt,
amelynekvezetőjeVitézyDávidvolt,maközlekedésfejlesz‐
tésiállamtitkár.Ezazttartalmazta,hogyaHÉVnyomvona‐
la a Cola-gyár után lekerül a föld alá, és vagy a
Milleniumtelep után, vagy pedig a Gyáli patak környékén
visszajön a felszínre. A mostani koncepcióban erről már
szó sincs.

–Miértvanszükségekkoravolumenűfejlesztésre?
– Az elképzelés szerint aHÉV a jövőben kvázimetróként

üzemelmajd,amelynekbudapestivégállomásaaKálvintér
lesz, mindez pedig európai uniós forrásból valósul meg.
Mióta polgármester lettem, folyamatosak az egyeztetések,
én minden alkalommal jeleztem, hogy ezt a koncepciót
nem tudjuk támogatni, mert nem szolgálja a soroksári la‐
kosokérdekeit.

–Miértnem?Mikaproblémák?
– Lehet, hogy egy kicsit hektikus lesz amondandóm, de

sorolom.Először is Soroksár teljeshosszábanaHÉV-vonal
mindkétoldalán1,5 -1,6métermagaszajvédőfalépülneföl.
Megállóhelyek szűnnének meg, ilyen a Szent István

megállóhely, amit az Aldi csomópontba helyeznének át,
továbbáaMilleniumtelepállomás,amitugyancsak4-500
méterrel odébb helyeznének Dunaharaszti felé. Eközben
megszüntetnének olyankijáratokat aHaraszti útra,mint
amilleniumtelepi Lórév utca, helyette egy felüljáró épül‐
ne az ERDÉRT-nél, és ez lenne az egyedüli bejárás az ott

lakók számára. Aki tehát onnan ki akar jönni, annak el
kell sétálnia4-500métert, hogya felüljárónát akár gyalo‐
gosan, akár autóval kijöhessen a főútra. AHaraszti út for‐
galma egyébként is hatalmas, ez itt egy jelzőlámpás
kereszteződés lenne, gondoljunk bele, hogymekkora du‐
gók alakulnánakki itt.
Demégmindig nem ezek a legfőbb problémák, hanem

az, hogy a városközpontban teljes egészében átszerveznék
a forgalmat a következőképpen: a keresztirányú utcákat
megnyitnákszintbelikereszteződésként,aTárcsásésazEr‐
zsébet utcáról van szó, és ezeken akarják bevezetni a Gras‐
salkovich út forgalmát a Templom utcába. Ezek az utcák
még az egyirányú forgalomra is alkalmatlanok, nemhogy
a Grassalkovich útról beáramló autós közlekedésre. Példá‐
ulakiaTemplom10óvodábavinnéagyerekétaDunafelőli
településrészről, annak előbb el kell mennie a Grassalko‐
vichúti felüljáróig, aztmegkerülve visszajönni, és úgy for‐
dulhatna jobbra a Templomutca felé,mert a Hősök terén
való átjárás megszűnik. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a
HÉV szerelvények a tervek szerint 8 percenként követik
egymást, akkor el lehet képzelni, hogy aHősök terénélmi‐
lyen torlódás lesz. Ahhoz tehát, hogy a Templom felőli ol‐
dalon valaki vásároljon iskolába, óvodábamenjen, szinte
születnikellmajd.
És még mindig nincs vége, mert a szervizút mindkét

irányból behajtási tilalomalá kerül, amivel az ottani üzle‐
teket ki is végzik. A házak és a sínek közötti távolság
egyébként 6 méterről 4 méterre csökkenne, így az

A soroksári HÉV vonalának tervezett fejlesztése két év után az en‐
gedélyezési szakaszba lépett. A legutóbbi képviselő-testületi ülé‐

sen erről is dönteni kellett. Úgy tűnik, hogy a beruházás sokak szerint ebben a
formában nem támogatható, mert a kerületben mind az autós, mind pedig a gya‐
logos közlekedés könnyen káoszba fulladhat. Bese Ferenc polgármester két esz‐
tendeje nem tesz mást, mint az összes fórumon, ahol erre lehetősége nyílik,
tiltakozik a koncepció ilyetén megvalósítása ellen. Kiemelt kormányzati beru‐
házásról lévén szó, a siker nem borítékolható.
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áruszállítás is szintemegoldhatatlanná válik, nembeszél‐
ve arról, hogy nagyon sokan autóval járnak vásárolni, fő‐
leg amikor több kartonnyi vízre, vagy hasonlóra van
szükségük.
Összefoglalva:ezekazelképzelésekabelsőközlekedésün‐

ket, avárosközpontunkat teljesenellehetetlenítik,nembe‐
szélve a látványról. Gyakorlatilag egy tető nélküli
alagútban közlekedne a HÉV a felszínen. A látványterve‐
ken átlátszó üvegfal van, de azmég egy városközpontban
akkor is ronda.

–Mit lehet tenni?
– AMilleniumtelepenmár tartottam egy polgármes‐

teri tájékoztatót, és elkezdtem ott egy aláírásgyűjtést
is. Mint említettem ott a megálló szűnne meg. Már
több százanaláírták.A legközelebbi testületi ülés után
közmeghallgatást tartok,majd ezt követően kerül sor
a szavazásra a testületben. (Interjúnk a testületi ülés,
illetve a közmeghallgatás előtt készült – a szerk.) Ama‐
gam részéről hajlandó vagyok helyi népszavazást is
kezdeményezni, de akár a polgári engedetlenségimoz‐
galom indításáig is elmegyek, ha kell.

– A beruházó számára miért nem opció a föld alá vinni
a HÉV-et?
–Jómásfélévvelezelőttkértemelőször,hogyvegyükelő

a 2013-as terveket és aktualizáljuk azt. Az volt a válasz,
hogy erre nincs idő.Mértékadó szakmai vélemények sze‐
rintazáttervezés3hónapba teltvolna.
Amásikérvükazvolt,hogyvajonmitszólnánakasorok‐

sáriak egyekkora árokkiásásához,netánaGrassalkovich
úti házakban is károk keletkezhetnek. Erre én azt mon‐
dom, hogy többmint 60 éve itt járnak a szerelvények, va‐
jonarezgésterhelésnemártott azépületeknek?
Azazérzésem,hogybennünket,soroksáriakatmásodren‐

dű állampolgároknak tekintenek a belvárosiakhoz képest.
Pedigugyanaztérdemeljük,mi semérünkkevesebbet!
Ami álláspontunk az, hogy mindenképpen a föld alá

kellvezetniaHÉV-et.Ésazegész forgalomszervezéstgon‐
dolják át.Nem szeretnénk Soroksár csendes, békés utcái‐
ban a Grassalkovich út forgalmát látni. Vagy inkább
hozzásenyúljanak,annál,amit terveznek,mégaz is jobb,
ahogymost van.

pszr

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS ÉS KÖZMEGHALLGATÁS

Adélelőtt folyamána testület teljes létszámbanmegjelent
tagjai előtt a következő fontosabb döntések születtek. A pol‐
gármesteri tájékoztató tudomásulvétele után Dávid László
rendőr alezredes kinevezésének támogatásáról határoztak,
aki jelenlegmegbízottkapitány.AII.számúNapsugárÓvoda
vezetői állására pályázó Káposztásné Kosztya Henriettát is
egyhangúlag támogatta a testület. Soroksár Köznevelési
Koncepcióját 8 igennel és4 tartózkodással fogadtael a testü‐
let. Egybehangzó volt a döntés arról, hogy a felnőtt házior‐
vosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok orvosi
rendelőinek rezsi költségeit továbbra is átvállalja az önkor‐
mányzat.
A délután folytatódó ülésen került sor az évente legalább

egy alkalommal kötelező közmeghallgatásra, amelynek ke‐
retében többek között téma volt a H6-os HÉV központilag
tervezett fejlesztésének Soroksárt érintő részéről szóló tájé‐
koztatás, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal megépí‐
tésének kérdésköre. Ez utóbbiban végül is arra jutottak,
hogy további tájékoztatás megszervezésére van szükség,
méghozzá olyanra, melyen az érintett szakértők tudnak

válaszolni a joggal aggódó lakosok kérdéseire, erre rövid
időnbelül sor fog kerülni a polgármester ígérete szerint. Je‐
lenleg elsősorban jogi segítséget tud felajánlani az önkor‐
mányzat. A közmeghallgatást némiképpmegnehezítette az
idejére eső áramszünet, ezért amíg a polgármester amegje‐
lentek elé tudta volna tárni aH6-os hévvel kapcsolatos digi‐
talizált terveket, számosmás kérdésre válaszolt. Ilyen volt
például a Molnár-sziget aszfaltozásának, és az ottani zöld‐
hulladékösszegyűjtésénekügye.AH6-oshévvelkapcsolatos
diák megtekintése során az összes résztvevő számára nyil‐
vánvalóvávált,hogyatervezetSoroksárszámáraegyáltalán
nemelőnyös. Apolgármester szerint vissza kell térni az ere‐
deti, 2013-as tervekhez, amelybenahévet a földalávezették
volna, leszögezve, hogy nem célja az önkormányzatnak,
hogy bárkivel tengelyt akasszanak, de kerületünk számára
a jelenlegi terveknélmégaz is jobb,hanemtörténik semmi.
A testület ennek fényében, egyhangúlag 11 igennel megsza‐
vaztaazta–polgármesteráltalelőterjesztett– javaslatot,mi‐
szerint az UNITERV Kft által kidolgozott H6 HÉV
korszerűsítést SoroksárÖnkormányzatanemtámogatja.

2022. június 16-án rendhagyó képviselő-testületi ülésre került sor, mivel az utolsóként

tárgyaltnapirendipontelőttBeseFerencpolgármester szünetet rendelt el, hogy 17órakor

a TáncsicsMihályMűvelődési HázbanKözmeghallgatással folytatódhasson az ülés.
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Az I. számúÖsszevontÓvodábanagyereknapahagyo‐
mányos ünnepek egyike, melyet tagóvodánként más‐
ként szerveznek, szülőkkel együtt nyílt napként, zárt
körben délelőtt vagy délután, a helyi adottságok és le‐
hetőségek szerint. Idén voltak „indián rezervátum"-te‐
matikájúversenyjátékok, „kalózos"kincsvadászat,népi

gyermekjátékok, ugrálóvár, és az óvónők is készültek
bábelőadással. Elmaradhatatlan része volt ezeknek
most is az arcfestés és a barkácsolás,melynek elkészült
produktumait a gyerekek hazavihették. Ez a nap meg‐
előzi a nagycsoportosoktól való elbúcsúzást, így még
egy utolsó, hatalmas közös játék élménye zárja le a ne‐
velési évet. Egresiné Beck Zsuzsanna, az óvoda vezetője
köszönetét fejezte ki Dohány Lőrincnek és Mónikának a
cégük által adományozott nagylelkű játékfelajánlásért,
amivel hosszú évekóta szereznekörömet az óvodagyer‐
mekeinek, ahogyan ezen a gyereknapon is.
A II. számúNapsugár ÓvodábanTavaszi Zsongás cím‐

mel tartottak gyereknapot, melyen a szülők is aktívan
közreműködtek. Labirintus, nagy puzzle, hennafestés,
arcfestés, focizás, hajfonás, ügyességi pálya, ugrálóvár
– csaknéhány adélutáni programokközül. A Szomjoltó‐
ság programjai mellett szülők révénmentő-, és rendőr‐
autót is megcsodálhattak a gyerekek. A gyereknapnak
32 támogatója volt, köztük jó pár régi beszállítóval és

helyi üzlettel. A szülők meghívói, a büfé – ahol a híres
Napsi pogácsát is meg lehetett kóstolni –, és a tombola
bevétele pedig az ovi kasszáját gyarapította.
A Fekete István Általános Iskolában a gyereknapot a

8. évfolyam szerveztemintegy búcsúajándékként a töb‐
bi nebulónak. Zádoriné Kovács Orsolya, az esemény ko‐
ordinátora elmondta, hogy diákönkormányzati döntés
született a gyereknap megrendezéséről, összesen 13
helyszínen várták a résztvevőket. Ezek között voltak
sportosak –mintpéldául akötélhúzás, a röplabda, vagy

kosárradobás –, voltak ügyességiek, mint a palackteke
vagy a céllövölde, és érzékeléstmegmozgatók is,mint a
fűszer-faktor vagy a tapintós bűvös kocka, de nemma‐
radt ki az elmétmegtornáztató kvíz sem.

Május utolsó vasárnapjáról mindenki tudja, hogy a gyerekeké. Tudta ezt
SoroksárÖnkormányzata is, ezért idénújra színes programokravárták a
csöppségeket és a nagyobbacskákat is. Az intézményekben azonban már
egész héten zajlottak a nekik szóló programok. Képes beszámolónkat a
kerületi gyereknapokról készítettük.
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APáneurópaÁltalános Iskolában isköszöntöttékagye‐
rekeket. A nagyszabású rendezvényen számtalan kéz‐
műves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek,
lufihajtogató, valamint bűvész is szórakoztatta a közön‐
séget. A legnagyobb sikere a Soroksári Rendőrőrs bemu‐

tatójának volt, a gyerekek beülhettek a rendőrautóba és
kipróbálhattáka rendőrségi felszereléseket, eszközöket.
SoroksárÖnkormányzata idén is aTündérkertbe vár‐

ta a gyereknapozókat, ahová a rendkívül közkedvelt
programnak számító városnéző dottóval is el lehetett
jutni Milleniumtelepről és Újtelep irányából is. A szá‐

mos, sportolást népszerűsítő program – taekwondo-,
aerobik-,mazsorett- és ritmikusgimnasztika-bemutató
– mellett az óriás trambulinon, és az ugrálóvárakon le‐
hetett kifárasztani az örökmozgókat. A rendezvény tel‐
jes ideje alatt arcfestés, csillámtetoválás, sokféle

ügyességi és népi játék, valamint a büfé épületében kéz‐
műves foglalkozások várták a gyerekeket. Az állatsimo‐
gató és a pónilovaglás is népszerűek voltak, csakúgy
mint a lufihajtogatóbohóc.Az elmaradhatatlankoncer‐
ten a Belvárosi Betyárok szórakoztatta a nagyérdeműt.

Újdonság volt a szendvicskrém-készítő verseny, amely‐
nek nem titkolt célja volt, hogy lehetőséget adjon a ke‐
rület iskoláinak abemutatkozásra,megkönnyítve ezzel
az iskolaválasztást is akár, demindenképpen jó terepet
nyújtva a beszélgetésre, ismerkedésre. Három iskola, a
Fekete István, a Mikszáth, és a Török Flóris diákjai ne‐

veztek a versenybe, igazán fantáziadús és finom kósto‐
lóikkal komoly fejtörést okozva a zsűrinek (a győztes
receptet a 15. oldalon olvashatják). A színpadi produkci‐
ók sorát az interaktív Disney-show zárta az Operett és
aMadáchSzínház színművészeinekközreműködésével.
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–Haegymegélt, befutott pályaminden tudásávalmakelle‐
neválasztani, újra ezenazúton tetszene elindulni?
– Egészen biztosan. Szerintem a világon ez az egyik leg‐

szebbhivatás.Nemcsak a gyereknevelés vonzott, hanem
az óvodás korosztály. Tőlük kapjuk a legtöbb szeretetet.
Mi is sokatadhatunknekik.Rengeteg ilyenpillanatot,epi‐
zódotőrzök,amiamosoly,aggódás,kézszorítás,kapaszko‐
dás formájábannyilvánulmeg.Csodálatos látninapmint
nap, és velük együttmegélni, hogy 3-4 év alattmilyen so‐
kat fejlődnek és válnak „iskolaérettekké”. Ahogy a foglal‐
kozásunkelnevezése ismutatja, őketkell óvni és szeretni.

– Követi ma is a szakmát, a változásokat, a legújabb neve‐
lési irányokat? Amikor én voltam óvodás, még kötelező fog‐
lalkozások voltak, ma az óvónő inkább kezdeményező
szerepbenvan.
– Mindig lehet tágítani a határokat, ha így teszünk, ak‐

kormindkét koncepció belefér. Az is, hogy játékosan, in‐
direkt módon rávegyük a gyerekeket az
együttműködésre. Ezt meg kell érezni. Ez nem egyszerű,
lassú folyamat, de sokkal eredményesebb.
–Össze tetszett számolni valaha, hogy hány óvodás nevel‐

kedettErzsi néni kezealatt?
– Csoportban 17 évet töltöttem, és akkormégmagas lét‐

számú csoportok voltak, tehát 17X30. De azon is eltűnő‐
dőm néha, hogy legalább kétszáz óvónővel, dajkával,
gyermekgondozóval dolgozhattam együtt, köztük renge‐
teg olyan kollégával, akiktől sokat kaptam. A folyamatos
megújulási szándékkölcsönös rendezőelvünkvolt.

–Hogy látja,manapságmilyenvonzerejevanapedagógus‐
pályának? Szokták emlegetni ilyenkor a fizetést, a presz‐
tízst…
– Sokkal árnyaltabb ez a kérdés, mint ahogy beszélnek

róla. Ma is vannak elkötelezett emberek, akiknél csak a
hivatás számít, és őkmaradnak is a pályán. Sajnos egyre

kevesebben választják ezt a hivatást, vannak pályaelha‐
gyók,devisszatérők is.

– Engedne nekünk egy kis betekintést Erzsi néni az aktív
éveibe?
– 1959-benkezdtemapályáta „Geyer 10”-ben,majd 1962-

ben vezető óvónői megbízatással a „Geyer 167”-be kerül‐
tem. (ATemplomutcaegykorineveGeyerFlóriánvolt –a
szerk.) Ott is dolgoztam csoportban 1975-ig, ekkor az ösz‐
szevont óvodák vezetője lettem. Ahét tagóvoda Budapes‐
ten egyedülálló volt. A szakmai közös program
kialakításának nehézségei és örömeimindig jelen voltak
a napi nevelőmunkában. Óriási, folyamatos a pozitív vál‐
tozásaszemélyi-éstárgyifeltételekben.Azösszevonáslét‐
jogosultságát az eltelt 47 év is igazolta.
55 évesen nyugdíjba mentem, majd 5 évig még szakta‐

nácsadóként folytattamapedagógiaimunkát.
–Ekkor jött a jólmegérdemelt pihenés?
– Nem egészen, még 10 évig dolgoztam a Fiatalkorúak

Bíróságán,mintpedagógusülnök.Ez180fokosfordulatot
jelentett, hiszen itt olyan 14-18 éves korú gyerekekkel ta‐
lálkoztam, akik sajnos valamilyen bűncselekményt elkö‐
vettek.Ezegyteljesenújnézőpontotéstapasztalatotadott
nekem,míg a bíró a jogot képviselte, a törvények szigorú
betartatását, addig az enyém volt az emocionális megkö‐
zelítés a családi háttér, a miliő felől, hogy a bajba kevere‐
dettfiatalnak lehetősége legyenúj lappal indulni.

–Miótaabbatetszetthagyniamunkát,hogyantelikazélet?
–Mostanában nagyon nehezen, 53 évnyi házasság után

elvesztettem a férjemet.Minden napmeg kell magyaráz‐
nommagamnak,hogyelkell fogadniazelfogadhatatlant.
Ebbe hozott most egy kis enyhülést ez a kitüntetés, a fér‐
jemisnagyonörültvolnaneki.Mindig isnagyszeretettel
támogatta apályámat.

Péter-SzabóRozália

A LEGSZEBB HIVATÁS
Erzsi néni az én óvónénim volt, és én nagyon
szerettem óvodába járni. Amikor meghallot‐
tam, hogy az idei Pedagógus Napon Brunszvik
Teréz díjjal tüntették ki, nem volt kérdés, hogy

én szeretném megcsinálni ezt az interjút. Az elismerést az
kaphatja meg, aki kimagasló óvodapedagógiai munkát vég‐
zett, valamint az óvodapedagógus-képzésben is kiemelkedő
szerepe volt. Ha ötven év távlatából egy volt óvodás vélemé‐
nye számít, akkor a díj Pongrácz Istvánnénál, Erzsi néninél
van a lehető legjobb helyen.
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–Hogyan lettóvodapedagógus?
– Egészségügyi szakközépiskolát végeztem, ahol a gondozó‐

nőiterületrőliskaptunkízelítőt.Márekkoreldöntöttem,hogy
énkisgyerekekkelszeretnékfoglalkozni,tehátazóvónőképző‐
be jelentkeztem. 1977-ben végeztem, 43 éve dolgozomóvónő‐
ként, 10 éve vezetőként. Még soha nem volt olyan érzésem,
hogyrosszulválasztottamvolna,számomraeznemcsakmun‐
ka, elmondhatom, hogy egész életemben azt csináltam, amit
szeretek.

–Felteszem,avezetőimunkakörazértkicsitmás jellegű,minta
közvetlenülagyerekekkeldolgozóóvónénié.
– Valóban, amikor vezető lettem, akkormár kevesebb időt

tölthettemacsoportokban,ígyviszontmindenidejárókisgye‐
reket és szülőt ismerek. A vezetői hivatásnak is megvan a
maga szépsége, a felelősségmellett. Ilyen például, amikor az
ember javítani tud a dolgozókmunkakörülményein, a gyere‐
kek helyzetén. Viszont ugyanúgy esélye van a tervezésre és
megvalósításra,mintóvodaicsoportvezetőként.Anehézséget
számomra az okozta, hogy a pedagógiai gondolkodásmódo‐
mat át kellett állítanomgazdasági-szervezésimódra. Ittmin‐
denkiért felelősvagyok,gyerekért, felnőttértegyaránt.

–Melyikmunkakörtszerette jobban?
–Az óvónőit,mert amikor az ember ilyenkicsi gyerekekkö‐

zöttvan,azfiatalontartjaa lelkét.
Amainapigúgyvan,hogyhabesokallokavezetőifeladatok‐

ból, akkorbemegyekvalamelyikcsoportba„kikapcsolódni”.
–Mikvoltakanehézségeiapályájasorán?
–Mindigazaktuáliskihívásoknakvalómegfelelés.Egyrene‐

hezebb betölteni ezt a hivatást, nagyon sokat változott a kör‐
nyezet, a gyerekek, a szülők, a szülők hozzáállása mind a
gyerekekhez,mindazóvodához.

–Kifejtené?
– Tendenciózus lett a lelkileg vagymásként sérült gyerme‐

kek jelenléte, emiatt is egyre nagyobb kihívásokkal néznek
szembeazóvónők.Azóvodapedagógusazegészséges,dinami‐
kusan, jól fejlődőgyerekekrevankiképezve.Amiótaazonban
integrálunk, bekerülnek olyan gyerekek is, akik különböző

másságokkalküszködnek,ehheznincsigazánfelvértezvesem
az óvónő, sem a társadalom. Ennek számos oka, összetevője
van.Példáulmegváltozottacsaládokhelyzeteis,egyreritkább
az, hogy kiegyensúlyozott környezetből érkeznek a gyerekek.
Megváltoztak a szülőkmunkakörülményei, sok a rugalmas
munkaidőben,vagyotthonróldolgozószülő,amihatássalvan
anapirendreotthon,ésazóvodákban is.Ezenkívülmegválto‐
zott még a szülők szemlélete a gyerekekkel kapcsolatban. A
szülőktisztelete sérült, ennekokánatöbbi tekintély tisztelete
is romlik, ez főleg az iskolákban jelenik meg problémaként.
Amikoregyháromévesgyereketazanyukájanemtudfölöltöz‐
tetni,mertagyereknek„nincskedvehozzá”,akkorezabbana
korbanmégcuki lehet, dekésőbbegyre inkábbcikivéválik.A
szabadsággondolatátfélreértelmeztékaszülők,ezazáltalános
tapasztalat.Minthaelfelejtettékvolna,hogya szabályoknem
azért vannak, hogy óvónőknek könnyebb dolga legyen, ha‐
nem a gyermeket védik,mert nekik is jobb, ha pontosan tud‐
ják, minek milyen következménye van, és ezáltal később is
jobbaneligazodnakavilágban.

– Tehát nőtt a nyomás mind a társadalom, mind a szülők felől,
akiknemritkánaz intézményrebízzákagyerekeknevelését.
– Igen,ésráadásul rengetegplusz feladattal, adminisztráció‐

val is megterhelték a pedagógusokat. Ötféle ellenőrzése van
egyóvónőnekévente,ugyanakkorafinanszírozásbannemlát‐
szikatöbbletfeladatokértékelése.Azaszerencse,hogyvannak
még,akikhivatásuknakérzikakisgyermekeknevelését,mert
ők legyőzik mindezeket a nehézségeket magukban, és teljes
mértékbenodateszikmagukat amunkában.Denemvéletlen
apedagógushiány.

– Mit jelent Önnek ez a díj, és mennyit tett hozzá a tavaly
kapotthoz?
– Nagyon meglepődtem, és nagyon megörültem neki. És

ugyanezt éreztem a Soroksár Gyermekeiért díjnál is. Nekem
mindig szívügyem volt gyerekek nevelése, nagyon szeretem
őket, és az hogy elismerik az embermunkáját, főleg amikor
márnyugdíjbavonul, ténylegnagyon jóérzés.

SzabóHorváthEdina

NEGYVEN ÉVE AZ OVISOKÉRT
„Egész életemben azt csináltam, amit szeretek”

Hatosné Pásztor Gabriella 40 éve töretlen lelkesedés‐
sel dolgozik a soroksári kisgyermekekért, ebből az
utóbbi tíz évben a II. számú Napsugár Óvoda vezetője‐
ként. Tavaly megkapta az önkormányzat által alapított
Soroksár Gyermekeiért díjat, idén, nyugdíjba vonulá‐
sának évében pedig – polgármesteri felterjesztésre – a
fővárostól Bárczy István díjat kapott. Ez alkalomból
pályafutását összegző beszélgetésre kértük föl.



„NEKÜNK KELL KIJAVÍTANUNK”
Nemzeti Összetartozás Napja Soroksáron

AzünnepségaGalambosJánosAlapfokúMűvészeti Iskola
Szolfézs Kórusa által vezetett Himnusz-énekléssel kezdő‐
dött. Megnyitó beszédében a polgármester felelevenítette,
milyen hatalmas veszteségeket szenvedtünk mind terület‐
ben,mindlakosságszámban,mindtermészeti-ésgazdasági
erőforrásokban. Ha belegondolunk, hogymilyen fellendü‐
lésnek vetett véget Trianon, akkor az emlékmég fájóbb. A
nagyhatalmak érdekeimeghatározóak voltak,mint ahogy
most is azok, könyörületet, megértést, empátiát nem vár‐
hattunk, ésnemvárhatunkmost sem.Magyarország sorsá‐
ról sunyi háttértárgyalásokon felkészületlen politikusok

döntöttek, elfogult, korrumpált szakértők, és magyargyű‐
lölettől fertőzött újságírók asszisztálásával. De mindezek
ellenére a nemzet élni akart, ahogymost is.
–Magyarországota II. világháborúótaújraésújramegvá‐

dolják, hogy határait meg akarja változtatni, figyelmen kí‐
vül hagyva, hogy mi sosem éltünk a történelem által
felkínált lehetőségekkel,mert tiszteljük a szomszédainkat.
De kérjük, sőt elvárjuk, hogy ők is tiszteljék amagyarokat,

éljenekbármelyországfennhatóságaalatt!Nekünkegymás
javára, és nem egymás ellen kell dolgoznunk. Amit a nagy‐
hatalmak tönkretettek, azt nekünk kell kijavítanunk. Ha
így teszünk, a trianoni átok elveszíti az erejét – fejezte be
beszédétBese Ferenc.
Az ünnepi emlékműsorban fellépettMagyar Bori, a világ‐

zenei színtér egyik legnépszerűbb énekesnője Csurkulya
József erdélyi cimbalomművész kíséretében, akik főként
népdal-feldolgozásokkal tették még emelkedettebbé az
emlékezést. Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház színművésze többekközöttWassAlberttől,Dsida

Jenőtől szavalt, végül elmondta:Ady-val szólvamindenki
„őrző" azon a helyen, ahol született. Ha becsülettel elvégzi
a munkáját, és nem felejt el néhanapján tenni valamit a
hazájáért, akkor már kezd gyógyulni Trianon sebe.
Péterffy György református lelkész záróáldása után a nem‐
zeti összetartozást jelképező székelykapu előtt helyezték
el virágaikat a résztvevők.

H.E.
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„102 évvel ezelőtt ez az ország gyászolt. A zászlókat félárbócra
eresztették, az újságok gyászkerettel jelentek meg, zúgtak a haran‐
gok, megállt az élet. A veszteséget, a megaláztatást, a törvénnyé tett

törvénytelenséget egyetlen magyar sem tudta feldolgozni”. Ezekkel a szavakkal
idézte fel Bese Ferenc polgármester a trianoni tragédiát a Nemzeti Összetartozás
Napján emlékező soroksáriaknak 2022. június 3-án, a Fatimai Szűzanya tiszteleté‐
re emelt újtelepi templomban.
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Soroksár településszerkezetéből
adódóan kevés valóban parkosítha‐
tó terület áll rendelkezésre. Ezek a
muskátlival beültetett oszlopokezt
a problémát hivatottak orvosolni.
Magasan frekventált, sokakáltal lá‐
togatott útvonalak mentén helyez‐
tékelőket, aholnemigenvanegyéb
lehetőség intenzív zöldfelület léte‐
sítésére.
A virágoszlopok révén immár

nem csak a Hősök terén, az Újtelep
út mentén, avagy az egyéb parkosí‐
tott területeken lehet találkozni szí‐
nekben pompázó virágokkal,
hanem az erősen beépített, közmű‐
vesített részeken is. A cél, hogy év‐
ről-évre hasonló mennyiségben
bővítsük a virágoszlopok számát a
kerület utcáin, egy kis színt és vi‐
dámságot csempészve így aminden‐
napok soránhasznált útvonalakra.
A Soroksári Dunáért és Soroksár

Városfejlesztéséért Közalapítvány a
városüzemeltetéskertészetirészével
együttműködve szintén elhelyezett
tíz muskátlioszlopot a kerület több
pontján, intézmények, szobrok,
templomok környezetében. Egresi
Antal, az alapítvány kuratóriumá‐
nak elnöke lapunkat arról tájékoz‐
tatta, hogy ezeket egy cég ajánlotta
feladománykéntakerületnek.Becze
Imréné, a Ferro-Net Kft. vezetője el‐
mondta, hogy férjével együtt sorok‐
sári lakosok, 15 évig a cégük is itt

működött. A gyár költözött, de ők
maradtak, és szerettek volna vala‐
mit visszaadni lakóhelyük számára.
Aharminc éveműködő cég vasmun‐
kákkal foglalkozik, egy rajz alapján
tervezték meg az oszlopokat és a
rögzítést is, majd időjárásálló bevo‐
nattal kezelték azokat.
A tartós, stabil, jó kialakítású osz‐

lopok ezértmég sokáig lehetnek ke‐
rületünk díszei, ha a soroksáriak is
úgy akarják. Ezt azért fontos hozzá‐
fűzni, mert a közösségi médiában
már megjelentek azon felháboro‐
dott lakosok posztjai, akik saját sze‐
mükkel látták, amint egyesek
megdézsmáljákavirágokat.Aharag
jogos, a rendészek azt tanácsolják,
ha hasonlót tapasztalnak, biztonsá‐
gos távolságból készítsenek fotót az
elkövető(k)ről, és küldjék el a képet
a rendészetnek. Ne hagyjuk, hogy
büntetlenül megkárosítsák a közös‐
séget, amelyben élünk!

SzabóAndrás és B.M.
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A Városüzemeltetési Osztály újabb lépést tett a tisz‐
tább, szebb és virágosabb településképért. A Virágos
Magyarország zsűrije által is díjazott klímatudatos
zöldfelületek bővítését követte az évelő- és rózsaosz‐
tás, most pedig tizenhat, saját tervezésű virágoszlop
került kihelyezésre a kerületben.

AZ ESZTÉTIKUS KÖRNYEZET JEGYÉBEN
Egyedi tervezésű muskátlioszlopok a kerületben
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Június 7-én a Nemzeti Színházban köszöntötte a Dél-Pesti Tankerület kiváló peda‐
gógusait Soroksár és Csepel polgármestere, 9-én pedig a Táncsics Mihály Művelő‐
dési Ház adott otthont a kerületi pedagógus-napi rendezvénynek, melyen a tavalyi
alkalomtól eltérően idén a kitüntetettek közösen ünnepelhettek. Soroksár Önkor‐
mányzata nem csak műsorral, de pezsgős koccintással, és remek ebéddel is ked‐
veskedett a díjazottaknak.

Soroksár Önkormányzata évről évre díjazza azokat a tanulókat,
akik fővárosi, országos, vagy nemzetközi versenyeken öregbítik ke‐
rületünk hírnevét, és emellett még tanulmányi eredményük is pél‐
damutató, egyúttal köszöntik felkészítő tanáraikat, edzőiket is.

JE
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A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

DIÁKGÁLA A SPORTCSARNOKBAN

Az intézményvezetők köszöntése után kiosztották a jubileumi jutalmakat a 25, 30, 40 éve a pályán lévő pedagógusoknak.
Hűségjutalomban a Soroksáron kerek 10, 20, 30, 40 éve dolgozók részesültek, összesen 31-en. Pedagógus Szolgálati Emlék‐
érmet a kerület hűséges nyugdíjas pedagógusai kaptak, valamint 50 éve szerzett diplomáért egy Arany, a 65 éve szerzett
diplomáért három Vas oklevelet is kiosztottak. Az Év Pedagógusai idén Dinnyés Tünde Katalin, Pénzes Éva és Geiger György

lettek. A Soroksár Gyermekeiért elismerő címet azok vehe‐
tik át, akikkiemelkedően tevékenykedneka soroksári gyer‐
mekek szabadidejének hasznos, értelmes eltöltésének
segítésében, közösségeik szervezésében Boda Gáborné a
Grassalkovich,ÜrmösGabriellaaFekete IstvánÁltalános Is‐
kolából,valamintVargánéGombaiNagyZsuzsannaa III. szá‐
múÖsszevontÓvodából kapták.
KöszöntöttékakorábbanátadottBárczy Istvándíj sorok‐

sári érintettjét, Hatosné Pásztor Gabriellát, és a Brunszvik
Teréz díjas Pongrácz Istvánnét, Erzsi nénit is. Mindkettejü‐
ket vastapssal, állva ünnepelték jelenlévő kollégáik.

Június 8-án nyitóbeszédében Bese Ferenc polgármes‐
terkiemelte a jelenlévőkkomoly, lemondásokkal is járó
munkáját, és azt, hogyminden nehézség ellenére „hoz‐
ták a soroksári gyerekek a díjakat”. A győzelem, az elis‐
merés öröme ugyanis eltörli a bonyodalmakat, az
eredmény pedig mindig az ő büszkeségük marad. Azt
kívánta nekik, ne is felejtsék el soha! Megköszönte a
szülők, pedagógusok, edzők közreműködését, akik nél‐
kül ezek a szép eredmények nem jöttek volna létre.
Soroksár 26díjazott sportreménységemellett 22kivá‐

ló sportoló is díjat kapott, edzőiknek szintúgy megkö‐
szönték a munkát. Élen a tanulásban, élen a sportban
díjat 45 diák és felkészítő tanáraik kaptak. Tanulmányi
versenyeken elért szép eredményért pedig további 78
tanuló és felkészítő tanáraik kaptak jutalmat. A

délutánt állófogadással egybekötött kötetlen beszélge‐
tés zárta. Gratulálunk a díjazottaknak, és további kitar‐
tómunkát kívánunk!
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT

TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS NÜRTINGENBEN

A Buci pékség nemcsak finom árujáról ismerszik meg,
hanemarról is,hogy tulajdonosai a társadalmi felelősség‐
vállalás jegyébenmennyimindent támogatnak. E lap ha‐
sábjain is többször írtunk már a Mikulás- és karácsonyi
ünnepségekről, a Buci futásról, vagy éppen az augusztus
20-i,újkenyérhezkötődőrendezvényekről,deacivilekse‐
gítése mellett a rendőrség, a közterület felügyelet is szá‐
míthat rájuk.
Eztmegköszönve, az IPA (International PoliceAssocati‐

on)MagyarSzekcióelnökségeTóthGergelynek,acégügy‐
vezető igazgatójának a Budapesti Rendőr-főkapitányság
egyesületének támogatása elismeréséül Arany Diplomát
adományozott.
A Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságá‐

ért Alapítvány Kuratóriuma pedig Sárkányölő Szent
GyörgyDíjjal fejeztekihálájátapéldaértékűtámogatásért.

Május 19-22. között nyolcfős delegáció kapott meghívást
Soroksár németországi testvérvárosába, Nürtingenbe. Jo‐
hannesFridrich,atelepüléspolgármestereelsősorbanbaráti
találkozóravártaBeseFerencet,ahosszúpandémiás időszak
miatt régótanemvolt erre lehetőség.
Május 20-án a delegáció magyar nyelvű idegenvezetéssel

tekintette meg Tübingen városát. Szombaton ünnepi foga‐
dáson köszöntötték Nürtingen másik testvértelepülését, a
testvérvárosi kapcsolat fennállásának 30. évfordulója alkal‐
mából. Mivel a látogatás pont a városi ünnepség idejére, a
Maientag-raesett,azezenvalórészvételreinvitáltaJohannes
Fridrichaküldöttségrésztvevőit.Azünnepi felvonulástavá‐
ros iskolásai vezették az ünnepi rétre, ahol számos szórako‐
zási lehetőségvártaamegjelenteket.Akövetkezőtalálkozóra
előreláthatóan2023-bankerül sor, amikoraSoroksáriNapo‐
konünneplimajd akét városbarátságuk35. évfordulóját.

A képen Tóth Gergely a Gyereknapon zsűrizés közben

KAVED_100x59 2022. 05. 23.

AsoroksáriI.számúÖsszevontÓvoda
ÓVODAPEDAGÓGUSkollégákatkeres!

Érdeklődni
EgresinéBeckZsuzsanna intézményvezetőnél

a06309112485telefonszámonlehet!



Endlich! Nie mehr Schule, keine
Schule mehr! Liebe Kinder, ihr habt
endlich eure wohlverdienten Som‐
merferien.Eswarwiedereinanstren‐
gendes Schuljahr, das ihr mal
erfolgreich, mal weniger gut gemeis‐
tert habt. Eure Lehrer haben euch or‐
dentlich mit Aufgaben und
Hausübungen beschäftigt. Dadurch

seid ihr ein Jahr reifer und gescheiter geworden.
„Der letzte Schultag ist ein Tag, an dem nicht nur die

SchülerfieberhaftaufdieUhrgucken, sondernvermutlich
auch die Lehrer. Es gibt wichtige Erkenntnisse an diesem
letzten Tag….Ihr steht vor einer zweienhalb Monate an‐
dauernden Zeit, ohne Verpflichtungen, ohne Streß, und
das zur besten Zeit des Jahres. Es ist Mitte Juni, der Som‐
merbeginnt.Wasmacht ihralsErstes? IhrbringtdasZeug‐
nis nachHause, zeigt es euren Eltern, die euch bestenfalls
loben oder euch schlimmstenfalls einen strengen Blick zu‐
werfen, weil ihr vielleicht die Mathenote verhaut habt.
Dann kommt die Frage:Wasmache ichmit dieser ganzen
Freizeit?Dieallermeistenvoneuchwerdenwohl füreinige

Tage verreisen, sei es alleine, in einerGruppe odermit den
Eltern. Andere nutzen die freie Zeit, um sich im Familien-
oder Verwandtenkreis etwas nützlich zumachen. Bei eini‐
gen ist es leiderauchso,dassdieElternkeineZeitoderkein
Geld aufbringen können, ummit ihrenKindern anständig
zu verreisen. Das macht aber nix, kannman doch die Zeit
auch mit kleinen schönen Dingen verbringen. Man kann
Verwandte besuchen, man kann die Zeit mit Hobbies,
Sport oder anderen Freunden verbringen, oder einfach
mal zu Hause die Hängematte aufspannen und ein gutes
Buch lesen.Was es auch sei, was euch in diesermagischen
Zeitbeschäftigt, genießtdieZeit.DennamEndederFerien
ist es doch immer so, dass die Zeit viel zu schnell vorbei‐
ging, und als ob der letzte Schultag doch erst gestern gewe‐
sen zu sein schien. Und ehe ihr euch verseht, geht die
Schule wieder los, und die nächsten Sommerferien sind
soweitweg,wie sie nur sein können. Doch keine Sorge: Es
gibt ja auch noch die Herbst- und Weihnachtsferien und
alles beginnt von vorne.” (Thies Grünewald)
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zusammengestellt von
KrisztinaPálHoffmann

„Das alte Schuljahr ist vorbei,
Ich habe jeden Tag nun frei.
Ich träume manchen Tag bis zehn,
sonst aber werd’ ich spielen geh’n.
Holt Räder, Roller, Autos her!
Jetzt spielen wir einmal Verkehr.
Und nachher schnell noch Blindekuh!
Wem binden wir die Augen zu?
Es wird gespielt, herum gerannt
im eignen oder fremden Land.
Und ist die schöne Zeit dann um,
geht’s in die nächste Klasse nun!”

Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage im römisch-katholischen
Kirchenjahr, der auchdasHochfest des heiligstenLeibes undBlutesChristi
genannt wird. Der lateinische Name des Herrenfests lautet »Sollemnitas
Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi«, in anderen Sprachen wie z. B.
Englisch, Französischoder Italienischheißt derFeiertag ganz einfach »Cor‐
pusChristi«.AnFronleichnamstehtJesusChristus imMittelpunkt.Eswird
ein Fest derDankbarkeit für die leiblicheGegenwart Jesu in Brot undWein
unddieGemeinschaftderGläubigenmit ihm imAbendmahl gefeiert.
Auf welches Datum der Feiertag fällt, hängt vom beweglichen Osterter‐

minab.DasFronleichnamsfestwirdam60.TagnachOstersonntaggefeiert,
was gleichzeitig auch der zweite Donnerstag nach Pfingsten bzw. der Don‐
nerstagnachdemDreifaltigkeitssonntag (Trinitatis) ist. Somit liegtderTer‐
min für Fronleichnam immer zwischendem21.Mai unddem24. Juni.
Ein wichtiger Bestandteil zu Fronleichnam ist die Heilige Messe mit der

Prozession. Die Gläubigenwerden auf ihrem Festumzug vom Priester oder
DiakonmitGesangundGebetenbegleitet. Das Schmückender Straßenmit
Prozessionsfähnchen, Bildern,OrnamentenundTeppichen ausBlütenblät‐
tern gehört dabei ebenso zur Tradition wie die Fronleichnamsspiele mit
Musikkapellen undTrachten.

Fest des Leibes und
Blutes Jesu Christi

Fotó:Mazsi
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BALATON
Idén júniusban ünnepelte 50. születésnapját

a hazai vers- és prózaírás kiemelkedő alakja.
Rejtvényünkből nemcsak nevét tudhatják meg
megfejtőink, hanem a címben jelzett verséből is
ízelítőt kaphatnak.
Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu

címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk
„Rejtvény” megjelöléssel július 10-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

GYEREKEK KEDVENCEI
Ehavi recept-rovatunkban a Soroksári Gyereknap díjnyertes szendvicskrémjének leírását
(Török Flóris Általános Iskola), és a saját konyhával rendelkező II. számú Napsugár Óvoda
egyik, gyerekek által kedvelt receptjét osztjuk meg Olvasóinkkal.

OBADZA Hozzávalók4személyre:
300 g érett camembert, 100 g vaj, 1 db vörös- vagy lilahagy‐
ma, 1mokkáskanál őrölt kömény, 2 teáskanál fűszerpapri‐
ka, só, frissen őrölt feketebors, 1 csomómetélőhagyma.

Elkészítés:
Hagyjuk a sajtot és a vajat szobahőmérsékletűre meleged‐
ni. A camembert-t villával durvára törjük. A megpucolt
hagymát finomkockákra vágjuk.A camembert-t a vajjal, hagymával, kömény‐
maggal ésazédespaprikaporral simamasszávákeverjük. Ízlés szerint fűszerez‐
zük paprikaporral, sóval, borssal. A metélőhagymát apróra vágjuk, és
rászórjuk az obadzára. Bajor zsemlével és retekkel tálaljuk.

FETAZELL Hozzávalók6 személyre:
0,25 kg sovány tehéntúró, 1 db kis poharas tejföl, 1 evőkanál Feta sajt 40%-os
zsírtartalmú,
100 g Camping tejszínes sajt, őrölt bors, 1 gerezd fokhagyma, 1 szál újhagyma,
1 db zellerszár

Elkészítés:
A zellerszárat lereszeljük, és turmix gépbe adagoljuk a fent felsorolt alapanya‐
gokat. Pépesítésutáncsakőrölt borsothasználunk,mert aFeta sajtmagában is
sós. Az elkészült krémet,magos pékárura, teljes kiőrlésű kiflire kenjük.




