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Ünnepeltünk és
emlékeztünk a bátrakra

Rendszámfelismerő került
a polgárőrök új autójába

Azokra, akik mertek és tettek hazájukért, nemzetükért.

Ha az emlékezés csak puszta szónoklatba torkollik, és nincs
mögötte szív és lélek, akkor az az ünneplés felszínes és hamis.

A Grassalkovich iskola diákjainak toborzója

Orbán Gyöngyi alpolgármester

Barabás Botond Jászai Maridíjas színművész előadásában
részlet hangzott el Petőfi Sándor naplójából, majd Petőfi:
A szabadsághoz című versét
szavalta el. Orbán Gyöngyi
alpolgármester Petőfi szellemiségében mondta beszédét és világított rá arra, mi is valójában
a szabadság.
– Mindig arra tanítottam
diákjaimat: nézzenek a dolgok
mögé és képzeljék el, mi van

Egyházi
szertartások
húsvétkor
12. oldal

mögöttük. Képzeljetek el egy
fiatalembert 1848-ból! Legyen
mondjuk 25 éves! Épp egy éve
házas, és szenvedélyes szerelemmel szereti feleségét. Nem túl
gazdag, de már ilyen fiatalon
is roppant népszerű, sikeres és
ígéretes jövő áll előtte.
1848. december 15-én fia
születik majd, azaz lehet, hogy
épp ezen a lángsugarú napon,
március 15-én fogan. És akkor
ez a fiatalember, akit Petőfi Sándornak hívnak, valami irtóztató
erőtől hajtva félredob mindent,
biztos és sikeres életet, nyugodt
költői örömöket, családi békét
és harcba száll a szabadságért.

Harcba száll
és meg is hal
érte. És nem
csak1ő,
hanem
egy
nemzedék
fiataljai és
öregjei:
sok ezren és
tízezren.
És akkor
tegyük fel
a kérdést.
Mindez
miért?
Folytatás 6. oldal

Tekeredett
a rétes
a tájházban
14. oldal

Fotó: Teszár Ákos

Ezekkel a gondolatokkal kezdte március 15-ei beszédét Orbán Gyöngyi alpolgármester az
önkormányzat által szervezett
kerületi megemlékezésen.

A Soroksári Polgárőrség Egyesület
néhány napja ünnepélyes keretek
között átvette legújabb gépjárművét a rendőrségi gépjárműcsere-program keretében. A járműbe rendszámfelismerő is került,
melyet a rendőrséggel együttműködve fognak használni. A márciusi testületi ülésen a képviselők
elfogadták Varga Szimeon elnök
beszámolóját. Több képviselő is
megköszönte a polgárőröknek a
kerületben végzett munkáját. A
testület a következő költségvetési
rendelet módosításánál egymillió
forint támogatásban részesíti az
egyesületet.
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Következő
megjelenés:
2018. április 20.

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk Olvasóinknak!

A városházán történt
A képviselő-testület március 13-án tartotta ülését,
ahol több témában is döntést hoztak a képviselők.
Az ülésen Geiger Ferenc polgármester beszámolt arról, hogy tavaly
Soroksáron az előző évhez képest
több mint 2000 járművet jelentettek be, ami jelentős adóbevételt
jelent. 17 ezer csekket küldtek ki
a tulajdonosoknak. Hozzátette azt
is, mindössze öt elektromos-hybrid
autó van a XXIII. kerületben.
Kitért arra is, hogy a talajterhelési díj bevallás határideje március
31-e, de az ülés idejéig egy bejelentés sem érkezett, holott ez a kötelezettség közel 500 háztartást érint.
Úgy véli, ezzel komoly problémája
lesz az önkormányzatnak.
Beszámolót fogadtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX.
és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről.
Makádi Katalin r. ezredes megköszönte a képviselő-testületnek a
rendőrséget támogató intézkedéseket, valamint a polgárőrök és a
közterület-felügyelők tevékenységét, akik szintén hozzájárultak
munkájuk sikeréhez.
Ugyancsak elfogadták a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017.
évben végzett munkájáról szóló
beszámolót.
Tárgyalták a 13/2011. (III.26.)
önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezését, valamint a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli és hivatali munkaidőn kívül
történő létesítése engedélyezésének szabályait, és megalkották a
többletszolgáltatásért fizetendő
díjak mértékéről szóló új rendeletet. Ennek értelmében a külső
helyszínen tartott házasságkötések
anyakönyvvezetői díjazása húszezer forintra változott.
Az ivartalanítási programról
hosszasan vitáztak a képviselők.
A FIDESZ frakció indítványa alapján a képviselő-testület
21/2018. (I.23.) számú határozatával döntött arról, hogy támogatja

kutyák és macskák tekintetében
önkormányzati ivartalanítási
program elindítását. A kerületben
ugyanis irreálisan magas a kóbor
kutya-populáció, a területen folyamatosan, kontroll nélkül szaporodnak az állatok, akiknek nagy
része be sem kerül az ellátórendszerbe, állatorvosi ellátást sosem
kapnak.
Az ivartalanítási műtétekre 5
millió forintot biztosít az önkormányzat, ami nagyságrendileg 500
nagyobb testű szuka eb ivartalanítási költségének az önkormányzatra eső részét biztosítaná. A programba várhatóan kisebb testű ebek
és macskák műtéti úton történő
ivartalanítására is jelentkeznek,
így várhatóan évente kb. 700 állat
ivartalanítása valósulhatna meg az
önkormányzat „támogatásával”.
A jelentkezőknek az ivartalanítás
30%-át kellene téríteni. A programban részt vevők egy matricát
is kapnának.
Beszámolót fogadtak el a civil
szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról, és döntöttek a
kerületben működő egyházak támogatására szánt 20 millió forint
elosztásáról.
Dr. Laza Margit jegyző tájékoztatást adott a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának
felülvizsgálatáról.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetet ugyancsak támogatja a kerület, minek
köszönhetően az intézmény egy
modern kardiológiai ultrahang
készüléket tud majd beszerezni.
A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzata középtávú (20192023) vagyongazdálkodási koncepcióját. 		
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Kiegyensúlyozott
a soroksári költségvetés
Kiadási főösszeg:
7.150.728.000 forint
Finanszírozási bevétel:
2.055.851.000 forint
Bevételi főösszeg:
5.094.877.000 forint

Soroksári Hírlap

Bejelentkezés a fogadóórákra
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Számítunk észrevételére, véleményére!
Lakossági fórumot tartunk az eljárás előzetes tájékoztatási
az új kerületi építési sza- szakasszal indul.
bályzat – a KÉSZ 4. ütem
– kidolgozásával, valamint 8 Az előzetes tájéa KÉSZ 3a és 3b ütem ter- koztatási szakasz kevezetének bemutatásával
retében a Városhákapcsolatban.

Geiger Ferenc
polgármester

Orbán Gyöngyi
alpolgármester

Weinmann Antal
alpolgármester

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

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

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

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

Polg. Hiv. I. em.
16. iroda, minden hónap harmadik hétfője,
14-től 16 óráig.
Tel. bejelentkezés: 286-22-14,
vagy személyedr. Veres Anikó sen az aljegyzői
titkárságon.
aljegyző

Képviselők

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, érdekképviseleti szerveket,
egyházakat (együtt: partnerek),
hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján az M51
autóút – M5 autópálya – Dózsa
György út – közigazgatási határ
által körülzárt területre vonatkozóan új kerületi építési szabályzat készül (KÉSZ 4. ütem).
A KÉSZ kidolgozására teljes
véleményezési eljárás keretében
kerül sor, ami azt jelenti, hogy

A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a lakosok az új
KÉSZ 4. ütem kidolgozásával,
valamint a KÉSZ 3a és 3b ütem
tervezetével kapcsolatban 2018.
április 20-ig véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, amelyeza Tanácstermében ket papíralapon nyújthatják be
(1239 Bp. Grassalko- a kerületi főépítésznek címezve,
vich út 162. II. em.) 2018. vagy elküldhetik a foepitesz@ph.
e-mail címre. Továbáprilis 12-én 17.00 órai soroksar.hu
bá elmondhatják észrevételeiket a
kezdettel lakossági fó- lakossági fórumon, amennyiben
megadják nevüket, lakcímüket
rumot tartunk.
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(postai) címüket, szervezetek eseA lakossági fórum témája lesz tén a szervezet nevét, képviselőmég a Temető sor – Szentlőrinci jét, postai és e-mail címét.
út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út
Várjuk észrevételeiket! Ké– Túri István út – M51 autóút – rem, tegyenek javaslatokat az
M5 autópálya – Dózsa György új KÉSZ 4. ütemének kidolgoút – közigazgatási határ által kö- zásával, valamint a KÉSZ 3a és
rülvett területre vonatkozó új ke- 3b ütem elkészült tervezetével
rületi építési szabályzat (KÉSZ 3a kapcsolatban!
és 3b ütem) elkészült tervezetének
bemutatása.
Geiger Ferenc polgármester

Mozgásban Soroksár

Ismét sikeresen pályáztunk!
Növekvő sportolási
lehetőségek

Dr. Bajuszné Egresi Antal Fuchs Gyula Kiss Jenő
Dr. Kolosi István
Veigli Katalin 20-973-0235 70-244-2829 20-466-8587 30-933-5095
30-630-6306

Mikó Imre Mizák Zoltán Preklerné
Sinkovics
Tüskés
30-274-2249 20-916-4099 Marton Ilona Krisztián
Józsefné
20-567-1188 30-937-9244 20-466-8450
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Szilágyi Anita; Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Online
Lapcsoport Kft. ISSN 2062-9567 (nyomtatott)

Soroksár nyert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program nevű
pályázaton. Az állami finanszírozásban megvalósuló projektben öt helyszínen kerülnek kihelyezésre fitnesz eszközök.

A minden korosztály számára
könnyen használható sporteszközök a Házikert utcába, a Török utca 37.-be, a Felső-Duna
soron két helyszínre: a Taling
utcába, valamint a Szentlőrinci
utcába kerülnek majd.
– A sikeres pályázat újabb
lehetőséget ad a soroksáriaknak
arra, hogy még több helyszínen sportoljanak az egészséges
életmód jegyében. Külön öröm
számomra, hogy ennek a nyertes

pályázatnak az elindításában is
részt vehettem, koordinálhattam.
E tender megvalósulása is szoros
részét képezi annak az elképzelésnek, miszerint a XXIII. kerület
minél több zöld területtel, illetve
sportolásra alkalmas helyszínnel,
eszközzel rendelkezzen.
Többek között ide tartozik
a Tündérkertben megvalósuló
futópálya is – mondta Orbán
Gyöngyi alpolgármester.
EG

A Kormány az 1314/2016.
(VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti
Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, melynek
alapvető célja:
• növekedjen az aktív életvitelt, mozgásban gazdag
életmódot folytatók száma;
• bővüljenek a mindenki
számára elérhető sportolási
lehetőségek;
• az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
• javuljon a lakosság egészségi állapota a sporteszközök
használatának köszönhetően;
• váljék a sportolás mindennapi életünk alapvető részévé!
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Tavaszi tisztasági nap
Az idén április 20–21-én tartják az iskolák és a civil szervezetek aktivistáinak közreműködésével a tavaszi tisztasági
napokat.
Szénási István, a program koordinátora elmondta: április 20-án az
iskolások teszik rendbe az intézmények területét és gyűjtik össze
a szemetet, majd másnap a felnőttek a Molnár-szigeten reggel
9-kor indítják az akciót. Mindkét
napon az önkormányzat egyszer
használatos kesztyűket és szemeteszsákot biztosít a munkához.
A szokásos útvonalat járják be az
aktivisták: kitakarítják a szigetet
és környékét, a millenniumtelepi kutyaiskolások szintén sokat
segítenek évek óta a szemétszedésben. A tervek szerint sor kerül
majd a Haraszti úton, az Ócsai
úton, valamint az újtelepi Temetősoron is az illegális szemét eltávolítására. Az illetékesek csak azt
nem értik, hogy az elkövetők miért a temetőnél helyezik el a szemetüket, mikor a közelben van
a Méta utcai hulladékudvar, ahol
mindenki ingyen teheti le a felesleges hulladékát. Így elkerülhető
lenne a környezetszennyezés.

Fotó: szerző

ÖNKORMÁNYZAT
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A Soroksári Nagyboldogaszszony Főplébánia-templom mögötti területen április 21-én egy
speciális autó áll készenlétben
a veszélyes hulladék gyűjtésére.
Az önkormányzatnak szerződése
van a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel, az összegyűjtött
hulladékot a társaság teherautói
szállítják el; erre a testület több
mint nettó egymillió forintot
szavazott meg.
IM
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Soroksári Hírlap

Fontos információk az országgyűlési választás előtt
A Soroksári Hírlap februári lapszámában részletes
közleményt tettem közzé a
2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos
tudnivalókról. A szavazás
napjának közeledtével fontosnak tartom ismételten
tájékoztatni a lakosságot
a választás előkészítésében
és lebonyolításában közreműködő választási szervek
elérhetőségeiről, valamint
felhívni a figyelmet néhány
fontos tudnivalóra.

A Helyi Választási Iroda
Vezetője: dr. Laza Margit jegyző
Címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I/2. Telefon:
287-3152, Fax: 287-0102, email: jegyzo@ph.soroksar.hu
Helyettes vezetői:
Dr. Veres Anikó aljegyző 1239
Budapest, Grassalkovich út
162. I/14. Tel: 29-21-00/104
mellék, Fax: 287-01-02, e-mail:
aljegyzo@ph.soroksar.hu

Vittmanné Gerencsér Judit
szervezési és ügyviteli
osztályvezető
Budapest XXIII. kerület Sorok- Címe: 1239 Budapest, Grassár teljes közigazgatási területe salkovich út 162. (sarokbejáa XXI. kerület teljes területével rat) Tel.:289-21-12 vagy 289együtt alkotja a 17. sz. Ország- 21-00/112 mellék, e-mail:
gyűlési Egyéni Választókerü- v.g.jutka@pg.soroksar.hu
letet. A 17. sz. Országgyűlési
Egyéni Választókerület székhe- A Választási Információs
Szolgálat tagjai:
lye a XXI. kerület.
A XXI. kerületi polgármes- Vittmanné Gerencsér Judit
teri hivatalban működik az Or- (tel.: 289-21-12); dr. Dallos
szággyűlési Egyéni Választóke- Andrea (tel: 289-2128)
rületi Választási Iroda (OEVI)
és az Országgyűlési Egyéni ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓVálasztókerületi Választási Bi- KÖRI NÉVJEGYZÉKBE
VÉTELRŐL
zottság (OEVB).
Azt a választópolgárt, aki legkéAz Országgyűlési Egyéni Vá- sőbb 2018. február 9. napjáig
lasztókerületi Választási Iroda szerepelt a szavazóköri névjegyVezetője/elnöke: Dr. Szeles Gá- zékben, a Nemzeti Választási
bor jegyző. Címe: 1211 Buda- Iroda értesítő megküldésével
pest, Szent Imre tér 10. Telefon: tájékoztatta a szavazóköri név06 (1) 427-6125, Fax: 06 (1) jegyzékbe vételéről. Aki 2018.
276-4768, e-mail: hvi@buda- február 9. napját követően
pest21.hu
kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe, azt a Helyi VáAz Országgyűlési Egyéni lasztási Iroda tájékoztatja a szaVálasztókerületi Választási vazóköri névjegyzékbe történő
Bizottság
felvételről, személyes ügyintéVezetője/elnöke: Felkai Pé- zés esetén az értesítő átadásáterné, Címe: 1211 Budapest, val, nem személyesen történő
Szent Imre tér 10. Telefon: 06 ügyintézés esetén az értesítő
(1) 427-6129, Fax: 06 (1) 276- megküldésével.
4768, e-mail: hvb@budapest
Amennyiben az értesítőt
21.hu
2018. február 19. napjáig nem
kapta meg, vagy az elveszne, anKerületünkben Helyi Válasz- nak pótlását a Helyi Választási
tási Iroda (HVI), azon belül Irodától kérheti.
pedig Választási Információs
Kérem, hogy az értesítőn
Szolgálat (VISZ) működik.
szereplő szavazóköri sorszámra

és a szavazóköri helyiség címére a választópolgár a szavazóköri
különös figyelmet fordítsanak. névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolA SZAVAZÁS HELYE, IDEJE gárt, aki a névjegyzék aláírását
A választópolgárok fő szabály- megtagadja, a szavazatszámláló
ként a lakóhelyük szerint kije- bizottság – a törvény rendelkelölt, az értesítőn feltüntetett sza- zései alapján – visszautasítja a
vazókörben szavazhatnak reggel szavazástól!
Érvényesen szavazni csak a
6.00 órától este 19.00 óráig.
hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, a jelölt neve
FIGYELEM!
Megváltozott a 24. sz. szavazó- melletti, illetve lista neve feletkör helyiségének címe! Az új ti körbe tollal írt két, egymást
cím: Sodronyos u. 28. fszt. 19. metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazó(Mikszáth Kálmán Ált. Iskola).
lap(ok) urnába történő helyezése
A SZAVAZÁS MÓDJA
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitölA szavazóhelyiségben az a vá- tését elrontotta, a rontott szavazólasztópolgár szavazhat, aki a lapot a szavazatszámláló bizottság
kinyomtatott szavazóköri név- bevonja, és a rontott szavazólap
jegyzékben szerepel.
helyett – választópolgáronként és
A választópolgárnak igazol- szavazólap fajtánként egyszer – új
nia kell személyazonosságát, szavazólapot ad ki.
A 19.00 órakor sorban álló
valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A személyazo- választópolgárok még szavaznosság igazolására alkalmas: a hatnak. Ezután a szavazatszámmagyar hatóság által kiállított, láló bizottság a szavazást lezárja.
érvényes, kártya formátumú
vagy a régi, „könyvecske” for- ÁTJELENTKEZÉS
májú személyazonosító iga- Ha a választópolgár a szavazás
zolvány, magyar ideiglenes napján lakóhelyétől távol, de Maszemélyazonosító igazolvány, gyarország területén tartózkodik,
vezetői engedély, útlevél vagy és nem az értesítőben megjelölt
ideiglenes útlevél. Nem alkal- szavazóhelyiségben kíván szavazmas a személyazonosság iga- ni, átjelentkezésre irányuló kézolására az említett okmányok relmet terjeszthet elő legkésőbb
valamelyikének igénylése során 2018. április 6. napján 16.00
kapott átvételi elismervény (A4- óráig, a lakó- vagy tartózkodási
es nyomtatott lap). A személyi helye szerinti Helyi Választási Iroazonosító igazolására alkalmas dába. Ugyanezen időpontig van
a lakcímkártya hátoldalán ta- lehetőség az átjelentkezési kérelem
lálható „személyi azonosítót módosítására vagy visszavonására
igazoló hatósági igazolvány”, is. Az átjelentkező választópolgávagy a személyi azonosító jel- rok szavazatainak leadására minről kiállított hatósági bizonyít- den településen egy szavazókör áll
vány vagy hatósági igazolvány. rendelkezésre, mely szavazókörök
A lakcím igazolására a lakcímet címei a választások hivatalos honigazoló hatósági igazolvány (ún. lapján (www.valasztas.hu) megtalakcímkártya), a régi, lakcímet lálhatók. Az átjelentkező válaszis tartalmazó könyvecske alakú tópolgárok a választásuk szerinti
személyi igazolvány, vagy a lak- település (fővárosi kerület) kijecímbejelentésről szóló átvételi lölt szavazókörében a lakóhelyük
elismervény alkalmas.
szerinti egyéni választókerületi
A szavazólapok (egy egyéni képviselőjelöltre – és természeteválasztókerületi és egy orszá- sen országos listára – adhatják le
gos listás szavazólap) átvételét szavazataikat.
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Átjelentkezés iránti kérelem
nyomtatvány hozzáférhető a
www.valasztas.hu oldalon letölthető (nyomtatható) és online benyújtható formában is.
SZAVAZÁS
KÜLKÉPVISELETEN
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár,
aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelmet terjeszthet
elő, melynek legkésőbb 2018.
március 31-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási
irodához, és ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét,
vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
A kérelem benyújtható papíralapon (személyesen vagy
levélben) a magyarországi
lakcíme szerinti helyi választási
irodában, vagy online a www.
valasztas.hu oldalon. A külképviseleti névjegyzékbe vétel
iránti kérelem nyomtatvány,
valamint a külképviseletek listája szintén megtalálható a választások hivatalos honlapján.
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MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Amennyiben a választópolgár
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a
szavazókörben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be papíralapon vagy online, 2018.
április 6. napján 16.00 óráig a
Helyi Választási Irodához, valamint a szavazás napján 15.00
óráig a kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő
szavazatszámláló bizottsághoz.
Mozgóurnát a fent említett
okoktól eltérő indokkal nem
lehet igényelni.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a
választópolgár nevét, születési
nevét, születési helyét, anyja
nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár
szavazókör területén lévő
tartózkodási helyét, ahova a
mozgóurna kivitelét kéri, ha
az a magyarországi lakcímétől
eltér, valamint a mozgóurna
igénylés okát. A kérelmet nem
kötelező formanyomtatványon benyújtani, de a felsorolt
adatok mindegyikét pontosan

meg kell adni annak érdekében, hogy a szavazatszámláló
bizottság a szavazás napján a
mozgóurnát biztosítani tudja. Mozgóurna iránti kérelem
nyomtatvány megtalálható a
választások hivatalos honlapján, benyújtható papíralapon
vagy online.

gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek vehetik igénybe,
akiknek hátrányos, vagy halmozottan
hátrányos helyzete az azt megállapító
határozat alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennáll.
Az igénybevétel lehetőségéről az
érintettek – a Humán-közszolgáltatási

XXIII. kerület megnevezést
tartalmazza, hogy részükre a
szavazat leadására a 17. számú
szavazókört (Grassalkovich
Antal Általános Iskola, Bp.
XXIII. ker. Hősök tere 18-20.
fsz. 1.) jelöltem ki.

PAPÍRALAPÚ KÉRELEM
NYOMTATVÁNYOK
FIGYELEM!
Papíralapú nyomtatványt a szeAki mozgásában korlátozott, mélyes ügyintézéshez a Helyi
és nem a lakóhelyén (közis- Választási Irodában (1239 Bumertebb néven: állandó be- dapest Grassalkovich út 162.
jelentett lakcímén) tartózko- sarokbejárat), a polgármesteri
dik, mozgóurnát is csak az hivatal 1239 Budapest, Grasátjelentkezés szabályai szerint salkovich út 170. fsz. 3–4. sz.
vehet igénybe! Nem állandó irodájában, valamint az Újtelakcímén tartózkodó válasz- lepi Ügyfélszolgálati Irodában
tópolgár, aki 2018. április 6. (1237 Budapest, Újtelep u. 2.)
napján 16.00 óráig nem élt tudunk biztosítani.
az átjelentkezés lehetőségével,
a szavazás napján a szavazat- Választással kapcsolatos kérdészámláló bizottságtól már nem sekben a polgármesteri hivatal
tud mozgóurnát kérni!
nyitvatartási idejében állunk
szíves rendelkezésükre, további információkért kérem,
HAJLÉKTALANOK
SZAVAZÁSA
keressék bizalommal a Helyi
Tájékoztatom azon válasz- Választási Iroda munkatársait.
tójoggal rendelkező magyar
állampolgárokat, akiknek
Dr. Laza Margit jegyző,
a HVI vezetője
lakcímbejegyzése csak a Bp.

A tavaszi szünetben is igényelhető a gyermekétkeztetés

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata
2017/2018-as tanév tavaszi tanítási szünetében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően biztosítja a
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségét. A szünidei étkeztetést azok a rendszeres
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Osztály által – tértivevényes levél útján is értesülnek, melynek
mellékleteként megküldésre kerül az igénybevételhez szükséges
formanyomtatvány.
A kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt az értesítésben leírtaknak megfelelően
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (1239 Budapest, Táncsics M. u. 45.) lehet benyújtani.
A tavaszi szünetben, az igényelt
napokra vonatkozóan az ételt a Gondozó Szolgálatnál (1238 Budapest,
Grassalkovich út 130.) lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján
átvenni, naponta 11-14 óra között.
			
Szárazné Torkos Mariann
osztályvezető, Humánközszolgáltatási Osztály

Iskolai beiratkozás
A tankötelessé vált, 2018
szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának
időpontjai:
2018. április 12. (csütörtök)
8.00 és 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek)
8.00 és 19.00 óra között.
A beiratkozás további részletei
a www.soroksar.hu oldalon
olvasható.

ÖNKORMÁNYZAT
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Folytatás a címlapról.
Mi az a démon, ami mindennél,
még a saját életüknél is fontosabb
volt nekik, mi az a szabadság? Kérdezném őket a mából. És akkor
feltettem a diákjaimnak a kérdést:
szerintetek mit jelent ez a szó manapság? Mit jelent nekünk a szabadság? Talán azt, hogy szabadon
választhatunk ötféle kenyér, tízféle
tej, negyvenféle autó és százhúsz
tévécsatorna közül?
Vagy talán azt, hogy szabadon
elmehetek ebből az országból, ha
nem tetszik itt az élet? Külföldre, nyugatra, bárhova, ahol tíz
forinttal, százzal vagy százezerrel
többet érek? Ahol olcsóbban vehetek meg bármit, és drágábban
adhatom el saját magam?
Ez a szabadság? Nem vagyunk
szerepvesztésben?
Szabadosságot csináltunk a
szabadságból? Érdemes volt ezért
életeket áldozni a szebb jövő
reményében.
Tudjuk-e ma, hogy mi a szabadság? Egy szívet és lelket melengető, hazát és nemzetet összetartó
érzés vagy csak egy eszme? Felfogjuk-e ma, hogy az, amiért őseink
harcoltak hosszú évszázadokon át,
mekkora kincs? Kérdések, kérdések sora, amely mind válaszra vár.
De a választ, a helyes döntést csak
mi, ma élők tudjuk megadni.
A ma nemzedéke már örökségbe kapta a szabadságot, és
úgy van vele, mint a legtöbben,

Trükkös csalók újabb próbálkozásai

Fotó: Teszár Ákos

Ünnepeltünk és emlékeztünk a bátrakra
a Grassalkovich Antal Általános
Iskola 7. b. osztály tanulóinak tolmácsolásában részletek hangzottak
el Tamási Áron Kossuth nevében
című színdarabjából, a toborzási
jelenetből, amely 1848 őszén játszódik egy dunántúli faluban. (A
tanulók felkészítő tanára Schuszter
Klára.)
A diákok a műsor második
részében korabeli táncokat eleve-

Közreműködtek a Soroksári Városi Zenekar fúvósai

akiknek nem kellett az életükkel
fizetni érte: fogalma sincs róla,
hogy mi az valójában. Hogy micsoda felelőséggel jár élni – és nem
visszaélni – ezzel a szabadsággal,
ami annyi drága életet követelt!
Hogy a szabadság kötelesség!
Kötelesség a család, a haza és az
egész emberiség felé, hogy munkálkodhasson ki-ki képességeihez
mérten annak mind nagyobb
boldogságáért.
A szabadság az, amiért a múltban és ma is nagy árat kellett és
kell fizetni. Hol karddal, fegyverrel kivívott harcok közepette, hol
csendes ellenállással, hol erős hittel,
akarattal és összetartozással. A szabadság csak addig igazi, amíg a szívünkben, lelkünkben és elménkben tisztán megfogalmazódik.
Ha torzul a kép, az már nem valódi
‚ szabadság. Hinni kell, mint ahogy
48 hősei is hitték: csak tiszta hittel és
akarattal lehet harcba menni. S mint

ahogy ők tették, harcolnunk kell szuverenitásu n k é r t ,
integritásunkért.
Összefogva1meg
kell1védenünk
családjainkat, hazánkat1és nemzetünket
azokkal az erőkkel
szemben, akik té- A kerület előljárói is részt vettek a megemlékezésen
ves eszmék által vezérelve meg akarják fosztani a mai nítettek fel, huszár egyenruhába
nemzeteket önállóságuktól. Eljött és korhű népviseletbe öltözve. A
az összefogás ideje! Ez a dolgunk, és táncokat a 7. a., 8. a. és 8. c. osztály
nem is kevés! Tanuljunk hőseinktől, diákjai mutatták be. (Felkészítő tamert tetteikkel kijelölték számunkra nár Bura Ibolya.)
a mindenkor követendő utat.
A Soroksári Városi Zenekar fúKölcsey Ferenc szavai nap- vósainak zenei kíséretével, Jakab
jainkban is időszerűek: „A haza Gedeon vezényletével, a pártok,
minden előtt!” Isten, áldd meg egyházak és civil szervezetek képMagyarországot! – zárta beszédét viselői helyezték el az emlékezés
az alpolgármester.
virágait az 1848-as emlékműnél.
Az ünnepség a Szózattal és a
Az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére ren- Székely himnusszal zárult.
NKA
dezett kerületi megemlékezésen

Értékelések és javaslatok hangzottak el a szakmai tanácskozáson
résztvevők beszámolóin alapuló
éves helyzetfeltárás és annak viszszacsatolása a szakma felé. Vincze
Péter, a család- és gyermekjóléti
központ vezetője értékelte az
elmúlt év szakmai munA tanácskozáson elsősorban kerü- káját, ismertette a
leti szakemberek vettek részt, de je- legfontosabb
len voltak más körzetek illetékesei, statisztikai
akik tevékenységükből adódóan adatokat, és
hivatottak a térség gyermekvé- összefoglalta
delmi eseteinek megvitatására. a családsegíA tanácskozás témája – a vonat- tést1és gyerkozó szakmai ajánlás alapján – a mekjóléti
Megtartotta éves szakmai
tanácskozását a kerületi szociális és gyermekjóléti intézmény család- és gyermekjóléti központja.

KÖZÉLET

Soroksári Hírlap

területet érintő jogszabály-változásokat. Ezt követően a jelzőrendszeri tagok is beszámoltak a
2017. év tapasztalatairól, melyek
alapján megtették észrevételeiket, javaslataikat a jövőre vonatkozóan.
Elmondható,
hogy1a1jelzőrendszer
megfelelően
működik,
nagyon1jó
együttmű-

ködés1és munkakapcsolat alakult
ki a jelzőrendszeri tagok, valamint
a Család- és Gyermekjóléti Központ között.
Jelenleg három családsegítő,
két esetmenedzser és egy tanácsadó
látja el kerületünkben a szakmai
feladatokat: a családsegítést, és a
gyermekjóléti szolgáltatást. Munkájukat szociális asszisztens segíti.
Speciális szolgáltatásuk egyebek
mellett a pszichológiai és jogi tanácsadás, a készenléti szolgálat.
BKK

A kerületben ismét trükkös
csalók próbálkoznak, s úgy
tűnik, hogy a módszereik
igen változatosak.
A BRFK XX–XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság munkatársai
február 20-án és 26-án bűnmegelőzési előadást tartottak a kerületi közösségi házban a Soroksári
Nyugdíjas Klub, valamint a Pacsirta Klub Egyesület tagjainak.
Nyámcz Györgyi alezredes,
bűnmegelőzési és áldozatvédelmi
kiemelt főelőadó két rövidfilmet
vetített le a megjelenteknek. A
felvételeken színészek közreműködésével különböző példákat
mutattak be, hogy melyek a
leggyakoribb bűnözői trükkök.
A filmben a szereplők az önkormányzat munkaársainak kiadva
magukat csöngettek be az idős
emberekhez, és nyugdíjas szelvényt kértek tőlük. Az egyik jelenetben a nyugdíjas a szekrényhez
ment, onnan vette ki a szelvényét,
és a látogatók azonnal tudták,
hogy ott tarthatja a megtakarított
pénzét.
Az alezredes asszony hangsúlyozta: ennyi idő elegendő ahhoz,

olvassák le az adatokat,
és már legalább egy héttel előre kifüggesztik az
időpontokat, hogy mikor érkeznek. Az Elektromos Művek is előre
értesíti az ügyfeleit az
éves leolvasás időpontjáról. A vízművek képviselője szintén igazolja
magát, hogy mikor fog
legközelebb jönni.
Barabás Tiborné, a
nyugdíjas
klub vezetőNyámcz Györgyi alezredes tartott tájékoztatót
je megerősítette, hogy
hogy a trükkös tolvaj elterelje nagy szükség van a bűnmegelőzési
áldozata figyelmét, és elvigye az tájékoztatókra, az idős emberek
értékeit.
mindenkiben megbíznak, és ezért
Változatlanul nem ment ki a hamarabb válnak áldozattá.
divatból a telefonon való zaklaA Pacsirta Klub Egyesület
tás, az unokázós szöveg, amikor tagjainak – a soroksári rendőrőrs
az időseket azzal hívják fel, hogy képviseletében – február 26-án
baleset érte az unokát, és a mű- tartott tájékoztatót Gencsi Csaba
tét elvégzésére azonnal pénzre főtörzszászlós. Friedrich Antalné
van szükség. A valóságban ilyen egyesületvezető kijelentette: nem
nincs, a kórházakban elvégzik az árt újra és újra felhívni az idősek
életmentő műtétet. Többen is figyelmét a rájuk leselkedő vemegerősítették, hogy ismeretlen szélyekre és arra, hogy minden
férfiak valamelyik közműszolgál- helyzetben fontos az óvatosság.
tató munkatársának adják ki ma- Az éberséggel számtalan bűneset
gukat. A gázszolgáltató társaságnál megelőzhető.
Ilonka Mária
lehet tudni, hogy évente egyszer
Fotó: Szerző
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A szabadtéri tűzgyújtás szabájai
Hulladékot nyílt téri, illetőleg
háztartási tüzelőberendezésben
ugyancsak tilos égetni.
Budapest közigazgatási területén kívüli belterületen csak abban
az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi;
Előzetesen engedélyeztetni kell
a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
Általában tilos szabadtéren égetni,
Továbbra is megengedett a
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, kerti grillezés és a tűzön történő
külön meghatározott esetekben sütés-főzés a tűz állandó felügyeés feltételekkel megengedik. lete mellett;
Budapest Főváros közigazgatási
Tűzgyújtási tilalom esetén
területén az avart és kerti hulla- az érintett területen akkor sem
dékot egész évben tilos égetni. megengedett a tűzgyújtás, ha
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb
időszak, hiszen egyre többen
választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a
kerti munkálatokat. A veszélyt
egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben
könnyen és gyorsan terjed a
tűz. Kockázatot jelenthet a
gondatlanság is, a szabadban
keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

azt egyébként más jogszabály
megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmazza;
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható
időjárásról, mert a szél kedvez a
tűz gyors továbbterjedésének.
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Három évtized,
három vitrinnyi elismerés
Kevés olyan alapítvány van
az országban, amely megélt
28 tevékeny évet. A Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért,
Közbiztonságáért Alapítvány
(PE-SO) idén is folytatja a
hagyományt, és Sárkányölő
Szent György-díjat adományoz a kerületben dolgozó
rendőröknek, civileknek.
A XX. kerülettel közös kapitányságon csak három vitrinben fér el a PE-SO által adományozott kétszáz elismerés,
sportversenyeken kapott kupa,
díj. Joó Lajos, a magánkezdeményezésű civil alapítvány
megálmodója, a baráti kör
elnöke elárulja, idén is azok
vehetik át áprilisban az általuk létrehozott díjat, akiket
a kapitányság vezetői arra
javasolnak. A kapitányságon
réztáblába vésve olvasható
mindazon díjazott neve, akiket
eddig elismertek.
– Idén három rendőr és kéthárom civil veheti majd át az
elismerést, amely egy díszoklevél, egy nagyon szép plakett
és pénzjutalom. Volt azonban
olyan év, amikor tizenöt díjat is
átadhattunk. Az idő múlásával
azonban a vállalkozók támogatói kedve alábbhagyott, de mi
nem szeretnénk ezt a hagyományt megszakítani – mondja
az elnök, aki különösen büszke
arra, hogy ennyi idő elteltével
is tevékenyen együtt dolgoznak a hivatásbeliekkel a közbiztonság javításáért.
– Minden hónapban találkozunk a rendészeti osztályok vezetőivel, a polgármesterekkel, ahol kötött témában
hangzanak el tájékoztatók.
Ezen az összejövetelen mi is
részt veszünk, és javaslatainkkal, észrevételeinkkel segítjük
a rendőrség munkáját – teszi
hozzá az elnök. 		
SH
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Egresiné Beck Zsuzsa és Kristóf Gabriella hivatásuk mesterei
nevelési módszerek megismerése, hanem a gyerekeknek, az
óvó néninek is. De a mai gyerekek nagyon megváltoztak ahhoz képest, amikor kezdtem a
pályán. Ennek ugyan megvan a
magyarázata, hiszen a szülőnek
nagyon fontos a munkahely,
vigyázni kell rá, azonban a virtuális világ, a mobiltelefon negatívan hat, ezt jobban kellene
a szülőknek felügyelni. Sajnos,
a helyi szokások ismeretét is
kevés gyerek hozza otthonról,
a hagyományokról, a jeles napokról, a népviseletről szinte
semmit nem tudnak. Kívánatos
lenne ezen változtatni!

A két soroksári óvónő pályafutása során sok-sok
apróságot indított már el
az élet rögös útján. Az ő
szakmai útjuk azonban korántsem ért véget a diploma megszerzésével. Tovább
képezték magukat, hogy
minél magasabb szinten
gyakorolják hivatásukat,
ezzel is még több útravalót
téve a gyerekek képzeletbeli
tarisznyájába. Mindketten
Mesterpedagógus fokozatot
értek el ami – talán mondhatjuk – hivatásuk csúcsa.
Egresiné Beck Zsuzsa
- Miért döntött annak idején úgy,
hogy az óvónői pályát választja
hivatásként?
- Pedagógus családból származom. 34 évvel ezelőtt választottam ezt a hivatást, habár
zenei pályára készültem, zongora-magánének tanszakon
érettségiztem. Az óvodában
rendkívül jól hasznosultak zenei előtanulmányaim, és a zenei
intelligenciából sokat tudtam
átadni a gyerekeknek. Soroksáron 1992 óta a zenén kívül a
német két tannyelvű nevelésbe
is bekapcsolódtam.
- Érdemes a lépcsőfokokat végigjárva eljutni a „Mester”
fokozatig?
- Én mindenkit csak bátorítani tudok, ha van ötlete, ereje, kedve, bátran fogjon bele!
Nagy kihívás, de teljesíthető.
Túl azon, hogy erkölcsi és
anyagi elismerést is jelent, az
ember tükröt tart a kezében
az életútjáról, azzal, hogy ez
az én életem, ezt tettem le az
asztalra, ennyi idő alatt menynyi mindent sikerült elérni.
Erre nagyon jó visszatekinteni. Amit a legfontosabbnak
tartok: az nem más, mint a
szeretett óvó nénitől spontán módon tanulni az idegen
nyelvet.

- Mi a legnagyobb öröm ebben a
hivatásban?
- A legnagyobb öröm azt látni, hogy már ebben a korban
mennyire fogékonyak a gyerekek, és az, amikor egy régi
óvodásom szülőként is rám
bízza a gyermekét. Több kétnyelvű rendezvényünk is volt,
így például a sváb projekt,
ahol imitáltunk egy esküvőt a
gyerekek előadásában a lánykéréstől kezdve a lakodalom
végéig. A szülők sokat segítettek, hozták az esküvői képeiket, kiállítást rendeztünk, volt
ebéd, itt ismerték meg a gyerekek a soroksári lakodalmas
levest, ami egy jellegzetes étel
itt nálunk. Szeretném megemlíteni az I. soroksári óvodás

- Milyen érzés mesterpedagógusnak lenni?
- Felemelő! Sok izgalmat átéltem, amíg a döntés megszületett, nem is hittem el, csak 1-2
nap múlva, hogy igen, meg
tudtam csinálni! De a minőség súlya ott van, a minőségi
elvárásoknak meg kell felelni,
ezt várják tőlem a gyermekek,
a szülők, az intézményvezető,
ezt várják tőlem a kollégáim.
A magam részéről „édes teher”-nek mondanám. És nagyon büszke vagyok arra, hogy
2016-ban Soroksár gyermekenéptánc-találkozót, amelyen 10 iért kitüntetést kaptam, talán
csoport vett részt. Ennek ered- ennek volt koronája 2017-ben
ménye egyebek mellett, hogy jó a „Mester”fokozat.
kapcsolatot sikerült kialakítani
a környező települések német
A mesterpedagógusi
nemzetiségi óvodáival. Azután
fokozat feltételekhez
sikeres volt a pünkösdi projekkötött
tünk is, valamint az intézmény
40 éves fennállását megünneplő
Az a pedagógus, akit koeseménysorozat és a hagyomárábban Pedagógus II. fokonyos német nemzetiségi karázatba soroltak, pedagóguscsonyi fellépések.
szakvizsgával és többéves
szakmai gyakorlattal is
- Egyetért-e a mai szülők nevelési
rendelkezik, a Mesterpedamódszereivel?
gógus fokozatba lépéshez
- A szülők bizalmát megnyerni,
szükséges minősítési eljáez nagyon fontos. Ha ez megrásban vehet részt. A sikevan, benne vannak a szülők
res Mesterprogram alapján
szinte mindenben, remek partMesterpedagógus fokozatnerek! És ez nemcsak nekik óriba kerül besorolásra.
ási élmény, tapasztalatszerzés,
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Kristóf Gabriella
– Hogyan indult a pályája?
– 1981-ben fejeztem be az
óvónőképző szakközépiskolát. 1987-től dolgozom az I.
sz. Összevont Óvoda Rézöntő
utcai tagóvodájában, tagóvodavezetőként 1999 óta. Az óvónőképző főiskola elvégzése után
2001-ben szakértői szakvizsgát
szereztem. Fontos mérföldkő
volt a 2009-es esztendő. Soroksáron egyedüli óvodaként vettünk részt egy európai uniós pályázaton, a „Kompetenciaalapú
Komplex Óvodai Programcsomag” megvalósításában. Ennek
hozadékait a többi tagóvoda
ma is beépíti napi gyakorlatába. Tagóvodánkhoz innovációk
sora fűződik, többek között a
projektmódszer bevezetése is.
– Hogyan fejlesztette magát szakmailag, amíg mesterpedagógus
lett?
– Pályafutásom során sok szakmódszertani képzésen is részt
vettem. Fontos volt, hogy folyamatosan, a kor kihívásainak megfelelően gyarapítsam
tudásomat. Kezdetben nem is
gondoltam, hogy Pedagógus
2-nél tovább lépjek. Vezetői
biztatás, a kollégák ösztönzése
és saját elhatározásom is hozzájárult, hogy 2016-ban sikeresen
pályáztam a Mesterpedagógus
fokozatra, amelyet 2017 áprilisában meg is védtem.
– Mennyi gyermek került ki Ön
mellől az elmúlt évtizedekben?
– 37 éve vagyok óvodapedagógus, az általam vezetett csoportokban közel 1000 apróság
nevelésében vállaltam szerepet,
akik közül a 30-35 évesek már
hozzák a saját gyermeküket.
Rohanó világunk, az időhiány
észrevehető a gyerekek viselkedésén. Meglátásom szerint a
szülők kevesebbet foglalkoznak
a gyerekekkel, részben érthető
okokból. A kontroll nélküli
számítógép használat, a média is inkább negatívan hat a

KÖZÉLET
gyermekek személyiségfejlődésére. Az iskolaérettséghez szükséges készségek alakításában is
egyre nagyobb szerep hárul az
óvodákra.

– Milyen érzés volt átvenni a
Mesterpedagógus kinevezést?
– Természetesen nagyon
büszke voltam, ugyanakkor
óriási felelősséget is érzek,

9
– Ha azt kérdezném: ezért a
pillanatért érdemes volt, mit
válaszolna?
– A pillanat, amikor kezembe
vehettem a Mesterpedagógus
oklevelet, csodálatos érzés.
De volt egy másik pillanat is:
2017 nyarán, Pedagógusnapon
az intézményvezető méltatta a
pályafutásomat, s egy keretbe
foglalt emléklappal ajándékozott meg. Igen, ezeket a perceket nem lehet elfelejteni!
B. Kiss Katalin

Fejlesztik
a nevelőtestület
szakmai munkáját
Az I. számú Összevont
Óvoda vezetője, Szántóné
Szabó Erzsébet fontosnak
tartja kollégái mesterré
válását.

– Mi volt az a motiváció, amely
arra inspirálta, hogy a Mesterpedagógus fokozatot megcélozza?
– Egyrészt a kerületben nem
volt óvodapedagógus területen Mesterfokozattal rendelkező kolléga, másrészt úgy
éreztem, hogy rendelkezem
olyan szaktudással, amely
kellően megalapozza a jelentkezést, és nem utolsósorban az
anyagi elismerés is motivált.
Javasolta az intézményvezető,
a kollégák is biztattak, mindezt össze tudtam egyeztetni
saját terveimmel. Jól esett a
megerősítés.

hiszen más emberek életéről,
anyagi helyzetéről is döntök,
amikor minősíteni megyek.
Mesterként különösen fontos
számomra a szaktudás, a hitelesség, az objektivitás. Örülök
annak, hogy az I. sz. Összevont Óvoda jó hírét erősíti,
hogy ebből az intézményből
lett elsőként valaki mesterpedagógus. Tanfelügyelőként
és minősítési szakértőként a
lehető legtöbb segítséget szeretném nyújtani óvodapedagógus kollégáimnak a napi
gyakorlathoz, sikeres pedagógiai munkájukhoz.

– Intézményeinkben 29
főből 12 fő szakvizsgázott
pedagógus. Természetesen
a kollégák ambíciójára is
szükség van a Mesterfokozat eléréshez, amely nem
csak az érintett kollégának, de az intézménynek,
a tantestületnek is elismerést jelent. Közös érdek,
hogy sokoldalúan képzett,
folyamatos önművelésre
képes csapat dolgozzon az
intézményben, hiszen az
óvodai nevelés-oktatásban
is sok a változás, ezért is
fontos a továbbképzéseken, konferenciákon való
állandó részvétel – mondja, hozzátéve: a Mesterpedagógusok fejlesztik
a nevelőtestület szakmai
munkáját, jó gyakorlatokat
gyűjtenek, jelentős feladatot vállalnak pályázatok
írásában, a szakmai program – így például a nemzetiségi nevelés programjának – összeállításában.
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Télbúcsúztatón jártunk a Királyréten
A Duna-Ipoly Nemzeti Park
Erdei Iskolájában, a Hiúzházban töltöttünk két napot
február 10–11-én.
Télbúcsúztatóra keltek útra a
Börzsönybe a Feketés diákok.
Cipeltük a jelmezeket, és várakozással néztünk az előttünk álló
két nap elé. A patakban bőven
volt víz, így a gumicsizmáknak
jó hasznát vettük. Felfedeztük a
környéket. Megfigyeltük a cinegéket, ahogy az etetőnél csemegézték a napraforgómagot.
Próbáltunk nyomokat keresni az erdei utakon, hogy kiderítsük, milyen állatok járhattak arra.
A jelmezbál, a terem díszítése
és a sok lufi fújása, valamint az
utána következő játékok mindenkit izgalommal töltöttek el. A
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Medve-nap az
állatkertben
A Fekete István Általános
Iskola 52 kisdiákja a Medve-nap alkalmából ellátogatott a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe.

A Fekete István Általános Iskola diákjai maskarába bújtak

tombola volt az est fénypontja. A kiszebabáját, amit indulás előtt
sok-sok nyereménnyel, farsangi elégettünk, ezzel búcsúztatva a
fánkokkal telt pocakokkal bol- telet, és várva a tavaszt.
dogan tért mindenki nyugovóra.
Másnap elkészítettük a magunk
Horváthné Juhász Éva

Játékos tanulással gyűjtik a hasznos ismereteket
A Páneurópa iskolában február 19–21-e között a hagyományos oktatás módszereit kicsit félretéve tanultak
diákjaink a projektnapok
keretében.
Számos téma közül választhattak. A foglalkozásokon az élet
legkülönbözőbb területeihez
kapcsolódóan szélesítették látókörüket és ismereteiket pél-

A belépőért cserébe, állatokat ábrázoló farsangi
maszkokat kellett ölteni.
A vidám gyereksereg boldogan öltötte fel az általa
választott és megfestett
állat képmását. A 3. osztályosok a vízpart élővilágát
és az akváriumot tanulmányozták, míg a 4. osztályosok a Varázshegy állatbemutatóját tekintették meg.
A tananyaghoz köthető ismeretek megszerzése után
meglátogathatták az Afrika-házat, ahol az újonnan
született kis elefántot is
megpillantották. A jegesmedvék nem láthatták az
árnyékukat, így reménykedni lehet abban, hogy
lassan véget ér a
tél.

Zeneiskolai felvételi
A Galambos János Zeneiskola felvételt hirdet a
2018–2019-es tanévre.

dául a pénz világáról, a biztonságos közlekedésről, a régi idők
játékairól, a vikingek koráról, az
informatikáról, a növényvilágról, az egészséges táplálkozásról

és a sportról. Az a tapasztalatunk, hogy a tanulók nagyon
élvezik a projektnapokat, hiszen
a klasszikus iskolai tananyagtól
elszakadva, nem hétköznapi

formában dolgoznak fel egy-egy
témát. Játékos keretek között
hasznos és gyakorlatias információval gazdagodnak.
Slajkó Éva

A jelentkezőket április 19-én
16–19 óra, valamint április
20-án 16–18 óra között várják az iskolában (XXIII. ker.,
Grassalkovich út 169.).
Érdeklődni a 286-0019es telefonszámon lehet.
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Zenei sikerek a Galambos AMI-ból
Ezüstérem a fuvolásoknak
A IX. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny budapesti területi válogatóját február 6-án
rendezték meg a Ferencvárosi
Ádám Jenő AMI dísztermében. A kerületi zeneiskolából
az első korcsoportban Salamon Dorottya, míg a negyedik
korcsoportban Weisz Mira, a
Galambos János Emlékgyűrű 2017. évi nyertese indult.
Mindkét növendék ezüst fokozatot nyert.
A soroksári zeneiskola ütőh a n g s ze re s t a n á ra , We i s z
Nándor idén több tanulóval
Blockflöte verseny
is nevezett a találkozóra. Szóló kategóriában Weisz Noelt,
kamarazenében a Soroksári
Xylofónikusokat indította. A
Mándoki András, Rozgonyi
Márton, Szilasi Alfréd, Palotás
Anna, Makó Mihály, Lovász
Márton, Vas András, Meyer
Milán és Weisz Noel alkotta
együttest gyönyörű szép játékáért bronz oklevéllel, Weisz
Noel virtuóz szóló előadását
pedig kiemelt arany oklevéllel
Geiger Bálint, Hochstein Lili,
jutalmazta a zsűri.
Geiger György

Fotó: Rajt Csilla
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Február 21-én harmadik alkalommal rendezték meg Tápiószentmártonban a III. Regionális Blockflöte Versenyt.
Az iskolát Hochstein Lili (1.
korcsoport) és Geiger Bálint
(4. korcsoport) képviselte.
Lili ezen a furulyaversenyen
harmadszor nyerte meg az I.
korcsoportot, sőt, még egy különdíjat is kapot. Bálint szintén nyert produkciójával a saját
korcsoportjában.
Soroksári Xylofónikusok
a fővárosi ütőfesztiválon
A pesterzsébeti Lajtha László
AMI-ban rendezték meg március 3-án a III. Fővárosi Konrád
Péter Ütőfesztivált, amelyen
szóló, duó valamint kamarazenekar kategóriában indulhattak
versenyzők.

Zenehíd a két kerület között
A pesterzsébeti Lajtha AMIban a IX. Zenehíd vonóstalálkozót tartották március 9-én a
Galambos János Zeneiskolával
közösen. A két intézmény között évek óta jó kapcsolat alakult ki. A növendékeket elkísérte a soroksári zeneiskola tanári
kara Jakab Gedeon igazgató
vezetésével.
Mintegy 60 diák játszott
együtt a fináléban. A produkciót Balásházi Bálint karnagy, a
Lajtha AMI igazgatója vezényelte. A Trónok harca című film
zenéjének vonósokra történt
átirata fergeteges tapsot kapott.
A rendezvény lebonyolításában
részt vett mindkét iskola vonós
tanszakának vezetője, Tormáné
Pollák Rita és Csala Éva.
IM
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Katasztrófavédelmi verseny
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
április 12-én 9 órától rendezi Soroksáron a felmenő
rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny sorozatát az
általános iskola 5–8. és középiskolák 9–13. évfolyamos
diákjai részére.
A 4 fős csapatok elméletben és gyakorlatban, az
életkori sajátosságoknak
megfelelő formában adnak
számot a katasztrófavédelmi
ismereteikről, az önmaguk és
mások mentésében szerzett

jártasságukról, ügyességükről
és fizikai felkészültségükről.
A verseny alapot teremt az
önmentési készség kialakításához és a biztonság komplex
értelmezéséhez.
A versenyt a Soroksári
Sportcsarnok területén (1237
Budapest, Sportcsarnok u. 2.)
tartjuk.
A versenyen első helyezést
elért csapat az áprilisi fővárosi
döntőn képviseli a kerületet.
Fővárosi Kat.véd-i Ig.
Dél-pesti Kat.véd-i Kir.

Farsangoltunk a Mikszáthban
hagyománnyá vált programok:
a székfoglaló, a limbó, a csillámtetoválás, a tombola, valamint a
vetélkedők a gyerekeken kívül
sok szülőt is vonzottak a farsanA készülődés izgalmai, az osz- gi délutánokra, szívesen vettek
tályok közös produkciói, a játé- részt a gyermekekkel együtt a
kos versenyfeladatok mindenki vidám játékokon és versenyeszámára igényes szórakoztatást ken. Tanulóink, a szülők, valakínáltak. Az alsó évfolyamokon mint a tanári kar tagjai egyaránt
a jelmezversenyre nagyon sokan kivették a részüket abból, hogy
neveztek, kreatív, ötletes, meg- a legjobb hangulatban, több felepő, humoros jelmezekben lejthetetlen délutánon kereszláthattuk felvonulni a kicsiket. tül, közösen űzzük el végre a
Az elmaradhatatlan, szinte már telet.
Rendkívül vidám és színes programsorozattal
zárult a farsang időszaka
intézményünkben.

EGYHÁZ

Soroksári Hírlap

szentmise, illetve feltámadási
körmenet, majd utána ételszentelés, agapé az Otthon Közösségi Házban.
Húsvét vasárnapján 9 órakor
ünnepi szentmise, 18 órakor német nyelvű mise lesz. Hétfőn 9
órakor kezdődik a szentmise.
Az újtelepi Szent Istvánplébániatemplomban nagycsütörtökön ünnepi szentmise 18
órakor: lábmosás és oltárfosztás
szertartással. Nagypénteken 15
órakor keresztutat járnak Jézus
halálának órájában, 18 órakor
hódolat a kereszt előtt, imádságszertartás, 20 órakor gitáros
keresztút, majd 22 órától szentségimádás az altemplomban.
Március 31-én szentségimádás az altemplomban a Szentsírnál, 18.30-kor tűzszentelés

Gyűjtögetjük a gyülekezeti babakelengyét: kié lesz?

Győri János Sámuel lelkész gyülekezetében

Békéscsabán fiatal házaspárt látogattam, nagyon várták már az első
gyermek születését. A fiatalasszony
nagy örömmel és szilárd reménységgel nyitotta ki az egyik szekrényajtót, és mutatta az ott sorakozó babaruhákat. Meghatódtam,
mert tudtam, hogy az érkezőnek
még se híre, se hamva, és mégis
milyen erős hite és reménysége van
ennek az asszonynak! De vajon
lesz-e érkező ennyi esztendő elteltével? – remegett bele a szívem.
(Róm 5:5) A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az
Istennek szerelme kitöltetett a mi
szívünkbe a Szent Lélek által, kiadatott nekünk – írja Pál apostol.

Így volt ez ezzel a házaspárral is.
Azóta hat gyermekük született,
s közben a fiatalasszony, akinek
– elárulom – Liptákné Gajdács
Mária a neve, lelkészként szolgál
Békésmegyében.
Azért jutott ez eszembe, mert
mi most Soroksáron gyülekezeti
babakelengyét gyűjtögetünk.
Van már épületünk és épülő
templomunk. A „babakelengye
polcon” van már 3 asztal, 40
szék, 40 énekeskönyv, teaforraló,
40 csésze, két guruló fogas, orgona, és szemléltető képernyő. Bár
legutóbb is harmincnál többen
voltunk, mégis elszorulhat a szív,
hogy kié lesz ez a kelengye. Mikor
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születik meg végre a templomot
megtöltő gyülekezet?
Nem szorul a szív, hanem
örömmel dobban, reménységgel
plántál. Keres, látogat a lélek, mert
a reménységnél nincs biztosabb.
A reménység erőtér, mely hat a reménykedőre és magába foglalja a
reménylettet. Olyan erőtér, mely
abból a babakelengyés szekrényből mindmáig bizonyságként hat
a szívemre.
Ha éppen egy évvel ezelőtt
Gáncs Péter elnök püspök „Gyülekezet áldott állapotban” címmel
szolgált Soroksáron, akkor most
jelenthetjük, hogy bár hoszszadalmas a vajúdás, de várjuk a
születést, a templomszentelést,
melyre immár öt keresztelő és
három konfirmáció „jegyeztetett
elő”. Jelentjük: gyűjtjük a babakelengyét, és készülünk újjászületések sorával az ünnepélyes gyülekezet alakításra, melyet a Szentlélek
szül Jézus Krisztus egyházává.
Győri János Sámuel lelkész
Soroksári Evangélikus
Plántáló Gyülekezet

és húsvéti vigília szertatás, keresztségi fogadalmak megújítása; Húsvét vasárnapján ünnepi szentmise 9.30-kor, amely
feltámadási körmenettel zárul.
Görög katolikusok
A pesterzsébeti templomban
(XX. kerület Vörösmarty u.
30.) nagycsütörtökön 18 órakor szentmise, nagypénteken
15 órakor Jézus kínszenvedéséről és haláláról, sírba tételéről emlékeznek meg. Húsvét
vasárnap 8 órakor feltámadási szertartás, 9 órakor ünnepi
Szent Liturgiát tartanak pászkaszenteléssel. Húsvét hétfőn
8 órakor reggeli zsolozsma, 9
órakor Szent Liturgia lesz.
MA
Édesanyám
özv. Kiss Istvánné
emlékére
Meghalt a Mama!
(1923-2018)
Úr napján hajnalban
Vasárnap; Meghalt a Mama
2018 első hó 7-én
A földi-kör bezárult
- az Isten Teremtményén
Kilencvennégy stációs év után
- Halkan, csendesen
Jegyet váltott a
Mennynek vonatán.
- Megtörten, illedelmesen
Könnycseppek marasztalnák
- De hiába,
Isten így rendelkezett.
Törvényének parancsolatába
A meghívó megérkezett
Kegyelem, Áldás, Bűnbocsánat, Üdvözülés
Ezen kulcsok nyitják - zárják
- a Létezést.
Amikor az Anyaméhben
Lelket kapott a fogantatás.
- Az árnyékvilág végén;
A Lélek kap Új Testet És körbe ér, az örökléti
körforgás.
S. Kiss István
Soroksár

A Soroksári Kertbarátok
Köre március 10-én tartotta
hagyományos borversenyét
a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Az idei
versenyre 28 palack bor érkezett, ebből 10 vörös-, 11
fehér-, 6 rosé- és 1 meggybor volt.
Strbik Lászlóné, a Soroksári
Kertbarátok Körének elnöke –
két segítőjével, Ligeti Józsefné
Ancikával és Balázs Kálmánné
Jucikával – folyamatosan kínálta
a nedűket a borkóstolóknak.
A zsűri ízre, színre, tisztaságra, illatra vizsgálta az italokat.
Idén termelői borokat neveztek
be a versenyre. Volt, akinek a Balaton környéki Szentgyörgy-hegyen van szőlőültetvénye, onnét
hozta borát, de akadt, aki a saját
kertjében termelt finomsággal
indult a megmérettetésen.
Minden helyezett oklevelet vehet majd át a decemberi
évzárón.

Soroksári
modellezők

Fotó: Szerző

A Soroksári Református Egyházközség Ófaluban húsvét vasárnap 9.30-kor úrvacsoraosztással
egybekötött ünnepi istentiszteletet tart a református templomban. Húsvét hétfőn 9.30-kor
úrvacsorás istentisztelet.
Igény szerint húsvét hétfőn az
úrvacsorát házhoz is viszik beteg,
Izraeliták
illetve mozgásukban korlátozott
A Széder vacsorát március hittestvéreiknek. Jelezni lehet
30-án tartják a pesterzsébeti Barta Károly lelkipásztornál (06Zamárdi utca 7.-ben 18 órai 30-589-9672, 1-228-9263) vagy
Bese Ferenc egyházközségi gondkezdettel.
noknál (06-30-815-0414).
Reformátusok
Az Újtelepi Református Misz- Római katolikusok
sziói Egyházközség húsvét va- A Soroksári Nagyboldogaszsárnapján 10 órakor úrvacsorás szony Főplébánia-templomistentiszteletet és gyermekisten- ban nagyszombaton 18 óráig
tiszteletet tart. Húsvét hétfőn 10 Szentsír látogatás lesz. 19 óraórakor úrvacsorás istentisztelet. kor kezdődik a húsvéti vigília,

KULTÚRA

Megtalálták a legízletesebb borokat

Az egyházak húsvéti szertartásai
Evangélikusok
Március 29-én, nagycsütörtökön 18 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartanak a pesterzsébeti evangélikus templomban.
Március 30-án, nagypénteken,
április 1-jén és április 2-án 10
órakor úrvacsorás istentisztelet.

Soroksári Hírlap

A legjobb
borok
Fehérbor:
I.hely: Hörömpő István
Rosé-borok:
I. hely: Bíró Lajos és
Lóczi Miklós
Dr. Nagy Ákosné bírálatából
mindenki nagyon sokat tanult

A kertbarátok végül elfogyasztották a maradék bormintákat, a
magukkal vitt elemózsiát, majd
arról beszélgettek, hogy az idén
milyen módszerekkel ügyeljenek
a jó szőlőtermésre, a kitűnő nedű
előállítására. 		
IM

– Németh Marcell kért fel, hogy
az egyik alkotására varázsoljak
valamilyen megvilágítást, olyat, amelyet
egy spotlámpa tud
produkálni. Amikor a fényművészet
megszületett, többen is azt állították,
hogy egyszer a fénnyel
majd képesek leszünk

Jövő év májusában a művelődési házban ismét megtekinthetőek lesznek a modellek.

Németh Marcell a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász
szakán folytatott tanulmányokat Kő Pál növendékeként

eltüntetni épületeket. Elérkeztünk ebbe a korszakba, mert
képesek vagyunk digitális technikával és projekcióval részeket
kiemelni és eltüntetni – mondta Sztojanovics Andrea, aki
hozzátette, hogy ez a művészet
magyarul fényszabászatnak is
nevezhető. Az alkotás, amit
közösen készítettek, kísérlet,
Andrea először készített fényprojekciót acélfelületre. Kihívást jelentett a megjelenítés
folyamata, hiszen a különleges
fényjátékkal részletkiemelést

Stankovics Péter és Hábele Mihály rendszeresen részt vesz munkáival szakmai versenyeken. Kezeik közül számos autó-, motor-,
repülő- és hajómakett kerül ki.
Mostani kiállításukat több iskolás csoport is meglátogatta a kerületi oktatási intézményekből.

A zsűri elnöke volt dr.
Nagy Ákosné borász,
nyugdíjas egyetemi oktató, tagja pedig Karakas
János kertészmérnök, hivatásos borbíráló.

Fényszabászat fémdomborművekre a Galéria ’13-ban
Németh Marcell szobrászművész nem szokványos hatást keltő alkotásaiból nyílt
kiállítás a Galéria ’13ban. Sztojanovics
Andrea képzőművész bemutatta,
hogy a zene, a fémek és a fények
nem is állnak
olyan messze
egymástól.

Két díjnyertes soroksári modellező kiállítását láthatták
az érdeklődők februárban a
művelődési házban.

Vörösborok:
I. hely: Ligeti Józsefné
és Geiger István

Fotó: Szerző
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értek el, amelyhez hangulatos
zene is társult.
Wehner Tibor művészettörténész hangsúlyozta, hogy a
Galéria ’13 mindig helyt ad az
újdonságoknak, a fiatal művészek törekvéseinek bemutatásában is élen jár. Mint mondta: a
reliefekkel, a domborművekkel
meglehetősen mostohán bánt
eddig a szobrász szakirodalom
és szakma.
A tárlat április 13-ig tekinthető meg.
NK

Könytári
nyitvatartás
Hétfő:12.00-18.00
Kedd: zárva
Szerda:12.00-18.00
Csütörtök: 9.00-15.00
Péntek:12.00-18.00
Szombat: zárva
Cím: 1238 Budapest,
Grassalkovich út 128.
Telefon: (1) 289-0811
e-mail: fszek2301@fszek.hu
Facebook: fszeksoroksari
A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár soroksári tagkönyvtára március 30-án,
pénteken zárva tart.
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Így tekeredett a tájházban Tera néni házi rétese
Február 25-én sokan szerettek
volna arra a titokra választ kapni, vajon hogyan készül a házi
rétes. Günther Ferencné Tera
néni segítségével felidéztük a
régi soroksári konyha hangulatát, az illatokat, ízeket.
2015 ősze óta már több mint
húsz foglalkozást rendeztünk
a tájházban, de talán ez volt az
egyik legemlékezetesebb.
A rétestészta nyújtása afféle legendaként él a
legtöbbünkben, és ha a
rétes nyújtás
szóba kerül,
csak1annyit
mondunk:
olyat csak a
nagymama
tudott!
E1mondat
azonban Tera
néni jóvoltából

Soroksári Hírlap

Ifjúsági
Locsolóbál
április 1., 18:00
Táncsics Mihály Művelődési Ház

most életre
kelt.
Amíg a
rétes tekeredett, a
jóllakott
nézősereg nótázott.

A Schorokscharer Burschen zenekar kezdeményezésére az idei
soroksári Locsolóbált a GJU-val
(Magyarországi Német Fiatalok
Közössége) közös szervezésben
bonyolítják le.
A nyitótáncot a Haraszti
Fiatal Svábok Egyesületének
tánccsoportja adja elő. A talpalávaló muzsikáról a Schorokscharer Burschen gondoskodik.
A szervezők számos meglepetéssel szeretnék tarkítani az
Aki kíváncsi a receptre, látogas- estet, és aki a végsőkig kitart,
son el a Soroksári Sváb Tájház azt a zenekar búcsúzásképpen
facebook oldalára, ahol a sü- régi soroksári szokás szerint intemény készítésének minden dulóval kíséri majd ki a házból.
mozzanatát dokumentáltuk.
Asztalfoglalás:
Az oldalon már sok soroksári
hagyomány kelt életre, hiszen
Tel.: 1/286-02-62
a vidám foglalkozásainkat meg e-mail: titkarsag@tmh.hu
szoktuk örökíteteni.
PT

A vendégek nem csak fogyaszthattak, be is állhattak segíteni
Február 17-én harmadik
alkalommal rendezte meg
a hagyományőrző disznóvágását a Soroksári Német
Nemzetiségi Egyesület a Soroksári Tájházban.

Német Nemzetiségi Tájház
programok
Március 24. 10 óra - Húsvéti előkészületek (tojásfestés, kalácssütés)
Április – Közös nagytakarítás
Kerékpártúra - Soroksár nevezetességeinek megtekintése
Május 12. – Soroksári sváb
táncház kezdőknek és haladóknak (a polka első lépései)
Várjuk mindazokat, akik szeretnének hagyományainkról
többet tudni!

A rendezvény mindenki előtt
nyitva állt, a szorgos segítőkkel
pedig gyorsabban ment a munka. A hagyományokat felelevenítve zajlottak az események. A
vendégek nem csak láthatták,

egy percre mindenkit megdermesztett, de a következő
órák feladatait már könynyebbé tette a zene és az egymás után következő finom
falatok: a hagymás máj, a
pecsenye majd legvégül a
kolbász- és hurkakóstoló.
hogy milyen is egy igazi disznóA Soroksári Nyelvi Tájvágás, de részt is vehettek a mun- kép csapata idén is a disznókában. A hajnali halál feszültsége vágással kapcsolatos soroksári

sváb–német–magyar szószedetét osztogatta az érdeklődőknek,
akik lelkesen gyakorolták a régi
soroksári szavakat. Minden étek
soroksári ízek és recept szerint
készült.
Várnai Zsuzsa
Pfiszter Tamás

Soroksári Hírlap

SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Erfolgreicher Rezitationswettbewerb
Am 2. März wurde in Wieselburg/Mosonmagyaróvár
der regionale Entscheid des
deutschen Rezitationswettbewerbs in der Kategorie
Mundart veranstaltet. Die
Schüler der Anton Grassalkovich Grundschule hatten
die Möglichkeit Schorokschar zu vertreten.
Entscheid der Kategorie Szene
veranstaltet. Auch hier wurden
schöne Ergebnisse erzielt:
Altersgruppe 1-2. Klasse 2.Platz: Klasse 2.c (Grundschule
Grassalkovich, Lehrerinnen:
Csilla Györgypál, Csilla Sós)
Altersgruppe 3-4. Klasse
– 2.Platz: Klasse 4.c (Grundschule Grassalkovich, Lehrerin:
Szilvia Haraszti)
Mit ihrer erfolgreichen Teilnahme erweiterten die Kinder
Fruzsina Csatári, die Schülerin den guten Ruf unserer Geder Klasse 4.c belegte sogar in meinde. Wir gratulieren allen
ihrer Altersgruppe den 1.Platz. Teilnehmern, den Platzierten
Ihre Lehrerin ist Szilvia Haraszti. und Pädagogen recht herzlich
Am nächsten Tag, am 3. März und wünschen ihnen viel Erfolg
wurde in Újpest der Budapester in der Zukunft!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung wünscht Ihnen ein frohes Osterfest!
Osterhas im grünen Wald,
kommst du mit den Eiern bald?
Wenn die Wiesen wieder grün
und die Weidenkätzchen blühn,
wenn die Osterglocken klingen
und die jungen Zicklein springen,
bring’ ich Eier bunt und fein –
allen braven Kinderlein.
/Volksgut/

Zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Traditionelles Schweineschlachten
Bei den Ungarndeutschen
begannen die Schweineschlachten mit der Einkehr
der kalten Jahreszeit. Das
Schlachten war ein wahres Familienfest. Bevor die schönen
Feiertage begannen, wurde
traditionell ein Schwein geschlachtet. Dieses Ereignis
wurde als ein lustiger Tag im
Winter festgehalten, obwohl
an diesem Tag hart gearbeitet
werden musste.
Seit einigen Jahren finden wir in
dem Jahresprogramm der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung die
Organisierung eines echt schwäbischen Schweineschlachtens.
In diesem Jahr wurde die
Schlachtung am 17. Februar auf
dem Hof des Heimatshauses in
der Szikes Straße durchgeführt.
Das Programm begann um 8

Uhr mit dem Schweineschlachten, mit dem Stich. Die
Anwesenden hatten die Möglichkeit die verschiedene Metzgertätigkeiten, unter anderen
auch die Zubereitung von Leber- und Blutwurst zu beobachten. Während des Programms

konnte man
traditionelle
Speisen und
auch feine
hausgebackte Gebäcke
und Krapfen kosten.

Die Gäste und die Anwesenden kehrten mit
bleibenden Erlebnissen
nach Hause.
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung bedankt sich
bei allen, die an diesem
Tag mitgewirkt und geholfen haben.

PROGRAMAJÁNLÓ
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KIS GRAFIKUS
TÁBOR
Napközis tábor a
Tündérkertben.
A tábor
2018. július 30-tól
augusztus 4-ig
tart.
Vezeti: Kőhalmi Adél grafikus és Kolos Csilla rajztanár.
A gyerekek megismerkedhetnek egyszerűbb számítógépes
rajzprogramokkal.
A tábor végén hazavihetnek
egy saját grafikával nyomtatott tárgyat.
7-14 éves korig várjuk a
gyerekeket!
A tábor díja
22 ezer Ft, napi egyszeri
étkeztetés biztosításával.
10% testvérkedvezmény
vehető igénybe.
Jelentkezés: 06-70-667-1386

Kangoo
Tábor
Napközis tábor a
Tündérkertben.

A Tábor
június 25-29-ig
tart.
Vezeti: Sövegjártó Petra aerobic és kangoo jumps oktató,
gyerekfitness és gyerek kangoo oktató (petra.kangoo@
gmail.com, www.facebook.
com/petra.kangoo)

Soroksári Hírlap

Diákszínház

bábszínház

Előadások

Családi
vasárnapok a
Táncsicsban

2018. I. félév:

Szépség és a
szörnyeteg
április 15. 14:30

Csizmás kandúr
május 25. 14:30

A Portéka Bábszínház
bemutatja:

A nagy magrabló
(kisszínházi előadás)
április 15. 11 óra

A kangoo egy vidám, fiúknak és lányoknak ajánlott
sportfoglalkozás 6-12
éves korig. Délelőtt 2x60
percben kangoo óra, délután más sportos és kreatív
foglalkozások.

Előadja:
a NEKTÁR SZÍNHÁZ

Részvételi díj:
23 000 Ft/fő/5 nap május 31ig történő regisztráció esetén.

Jegyárak:
700 Ft/előadás

Előtte 10 órától ingyenes
kézműves foglalkozás

Jegyek kaphatók:

Jegyárak/előadás: gyerek: 700 Ft,
felnőtt: 1000 Ft, családi: 2200 Ft.
Jegyek kaphatók: 2018. március
5-től a Művelődési Házban.

Tel.: 06-30-422-3122

2018. március 5-től a
Művelődési Házban.

Cecil úr kalandjai
mesemusical
május 6. 11 óra

SPORT

Soroksári Hírlap
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Egészséges, mint a makk, nincs is nála boldogabb!
Hetekig tartott óvodánkban
az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó Makk
Marci projekt, amelybe a
szülőket is bevontuk.
Első héten a gyümölcs- és
zöldségsaláta készítése közben
az ízlelés, kóstolgatás, szaglás,
tapintás került előtérbe.
A fél literes műanyag palackokat újrahasznosítottuk: vízzel megtöltöttük, és súlyzóként
használtuk a napi testnevelések során. A második héten az
egészségvédelem kapcsolódott a
legjobban a projekthez. Védőnőnk, Baloghné Lipót Enikő a
fogmosásról, a tisztálkodásról
tartott rövid előadást, a gyerekek fejlettségének megfelelően,
játékos formában.
Gyermekeink nagy kedvence az „orvososdi”, amelyben kijátszhatják negatív és
pozitív élményeiket. Közben
akaratlanul is megtanulják a
gyógyítás, egészségmegőrzés
fontosságát.

Földünk egészségvédelme
is fontos számunkra. Ehhez a
Kukatündér társasjáték ad jó
mintát az óvodás korú gyermekeknek, hiszen a szelektív
hulladékgyűjtést már itt, az
óvodában is tanítjuk.
A Rockin Board csoport
néhány tagja akrobatikus rock
and roll bemutatót tartott,
amit egy koreográfia tanulása
követett. Az otthonról hozott

A szülőknek kiadott kérdőívekben a családok egészséges,
illetve egészségtelen szokásaira
voltunk kíváncsiak. Meghirdettük „Az óvoda legegészségesebben
élő családja” címet.
Meglepően sokan indultak a
címért, melynek során válaszoltak
a mozgásról, egészségmegőrzésről,
káros szenvedélyekről, helyes táplálkozásról szóló kérdésekre.
A projekt lezárásaként a két
csoport által közösen szervezett
vetélkedőt tartottunk.
A mozgásos feladatokon kívül
játékosan rendszereztük, gyakoroltuk a gyerekek megszerzett
reklámújságokból válogatva ismereteit. A puzzle-játékban, a
vágtuk ki az egészséges és egész- találós kérdésekben, a képváloségtelen ételek képeit, megal- gatásban is kitűnően teljesítetkottuk táplálékpiramisunkat. tek a „Makk Marcik és Makk
Örömmel fogadtuk óvo- Marcsik”, így joggal érdemelték
dánkban Kisa Judit diatetikust, meg a nyereményként kiosztott
aki az Országos Élelmezési és Kinder-játékokat.
Táplálkozástudományi Intézet
Ilyés Zoltánné
munkatársaként – saját könyveiI.sz. Összevont Óvoda
nek kiadása mellett – szaktanácsGrassalkovich u. 86.
adással is foglakozik az egészséges
tagóvoda vezető
táplálkozás témakörében.

Nyolc egyesület utánpótlás sportolói mérték össze erejüket és felkészültségüket
A soroksári súlyemelők
eredményei

Szűcs Endre büszke versenyzőire és a közösségükre

A Soroksári Súlyemelő és
Szabadidősport Egyesület
sportolói 14 első és számos
érmes helyezést szereztek a
Budapest Bajnokságon.
– Az utánpótlás korúaknál a női
indulók közül Csipkés Erika, a
férfiaknál pedig Kerekes Gergő
nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

A felnőtt nőknél dr. Bene Viktória
lett a legeredményesebb. Célunk
továbbra is a sikerélmény biztosítása, a közösség építése és az
egészségmegőrzés. A rendszeres
mozgást, edzéseket, foglalkozásokat ebben az évben is ingyenesen
biztosítjuk, csakúgy, mint az elmúlt 23 évben – mondta Szűcs
Endre, a súlyemelő klub elnöke.

Ifjúsági korcsoport (16-17
évesek): Női: 69 kg-os s.cs.: I.
hely: Perjési Eszter, 110 kg-os
Kölyök I. korcsoport (10-12 ö.e. Fiúk: 77 kg-os súlycsoport:
évesek): Fiúk: 40 kg-os súlycso- I. hely: Muzellák Máté, 140 kg
port: I. hely: Molnár Botond, ö.e. 85 kg-os s.cs.: I. hely: Ha43 kg összetett eredmény. II. rasztovics Gergő, 190 kg ö.e.
hely: Takács Gábor Marcell, 41
kg ö.e. 50 kg-os s.cs.: I. hely: Junior korcsoport (18-20
Perjési Benjámin, 60 kg ö.e. 56 évesek): Női: 48 kg-os s.cs.: I.
kg-os s.cs.: I. hely: Somfalvai hely: Csipkés Erika, 118 kg-os
ö.e. Fiúk: 77 kg-os s.cs.: I. hely:
Balázs, 55 kg ö.e.
Kerekes Gergő, 230 kg ö.e.
Serdülő korcsoport (13-15
évesek): Leány: 53 kg-os Felnőtt korcsoport (21. évtől):
súlycsoport: I. hely: László Nők: 63 kg-os súlycsoport: I.
Lili Elvira, 64 kg ö.e. Fiúk: hely: Géczi Katinka, 118 kg ö.e.
69 kg-os s.cs.: I. hely: Mol- 69 kg-os s.cs.: I hely: dr. Bene
nár Csongor, 161 kg ö.e. 77 Viktória, 150 kg ö.e. Férfiak: 77
kg-os s.cs.: I. hely: Beleznai kg-os s.cs.: II. hely: Kenyeres TaGábor, 146 kg ö.e. II. hely: más, 192 kg ö.e. 85 kg-os s.cs.:
Deák Ferenc, 73 kg ö.e. +77 I. hely: Szentes Péter, 197 kg ö.e.
kg-os s.cs.: II. hely: Bandula
Marcell, 93 kg ö.e.
KZS

EGÉSZSÉG
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Születési támogatás a legfiatalabb soroksáriaknak

Soroksári Hírlap

T á j é ko z tat á s
A tüdőgondozó ideiglenes áthelyezéséről
A Jahn Ferenc Kórház tájékoztatása
szerint a Sürgősségi Betegellátó
Osztály felújítás alatti zavartalan működésének biztosítása érdekében
április elejéig
a Tüdőgondozó ideiglenesen a XX.
kerületi Szakrendelőben fogadja a betegeket. (Pesterzsébet, Ady E. u. 1.)

Sétáljon a természetben!

A Soroksári Botanikus Kert március 24-től szombatonként
ismét nyitva tart. Sok szeretettel várják a természetbe vágyókat!
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A dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény elérhetőségei
Felnőtt háziorvosok
Dr. Szepes Miklós 06/1-286-0113/138, 06/30-250-1814
Dr. Csima Alfréd 06/1-286-0113/143, 06/30-204-7089
Dr. Jakab Erzsébet 06/1-286-0113/114, 06/20-969-0412
Dr. Havrilik György 06/1-286-0113/131, 06/30-957-2870
Dr. Sugár Katalin (Dr. Horváth Judit helyettese 2018.05.31-ig)
06/1-286-0113/134, 06/20-337-1655
Dr. Varga Ida 06/1-2860113/113, 06/20-246-3096
Dr. Császár Tivadar 06/1-284-8999
Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma 06/1-283-3936, 06/30-939-3863
Dr. Szabó Nikolett 06/1-920-0656
A feltüntetett mobiltelefon számok kizárólag rendelkezésre
állási időben hívhatók!

Ismét soroksári újszülötteket és szüleiket köszöntötte az önkormányzat. Geiger Ferenc polgármester ötvenezer forint értékű vásárlási
utalványt adott át minden baba családjának – egyfajta hozományként, támogatásként. A csöppségeket és szüleiket a polgármesteri
hivatalban látták vendégül egy állófogadás keretében. Az alkalomból
egy nagyon szép emléklapot is átvehettek Soroksár legfiatalabb lakói.

HIRDETÉS

Soroksári Hírlap

Házi gyermekorvosok
Dr. Jakobenszky Tünde 06/1-286-0113/111, 06/1-286-0296
Dr. Csiszár Béla 06/1-286-0113/148, 06/1-286-0296
Dr. Szőllősy-András Judit 06/1-286-0113/111, 06/1-286-0296
Dr. Fábián Dóra (helyettesített körzet) 06/1-284-7372
Kádasné Dr. Hazadi Éva (helyettesített körzet) 06/1-284-7372
Felnőtt fogorvosok
Dr. Mikovcsák Judit 06/1-286-0113/125
Dr. Hargitai Ágnes 06/1-286-0113/116
Dr. Fürstner József 06/1-286-0113/147
Dr. Küllei Kamilla 06/1-283-8731
Dr. Takács Ervin 06/1-283-8731
Gyermekfogászat
Dr. Sós Margit 06/1-286-0113/117
Dr. Soltész Mariann 06/1-286-0113/117
Dr. Horváth Judit 06/1-286-0113/121
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SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

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

Dr. Benkovics Jenő

mobil:

0620/9443-880

Gyermek-tüdőgyógyászat
Dr. Szánthó András 06/1-286-0113/141
Központi telefonszám: 06/1-286-0113
A szakrendelések az alábbi mellékeken érhetőek el:
Szemészet
154-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont egyeztetés 153-as mellék
Panoráma Rtg.,Intraorális Rtg.
162-es mellék H-P 10:00-15:00, időpont egyeztetés 162-es mellék
Reumatológia
152-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont egyeztetés 153-as mellék
Gyógytorna, Fizikoterápia
123-as mellék H-CS 8:00-19:00, időpont egyeztetés 123-as mellék
Gyógymasszázs
149-es mellék H,K,CS,P: 17:00-20:00, időpont egyeztetés 149-es mellék
Vérvétel
151-es mellék H-P 8:00-13:00, időpont egyeztetés 153-as mellék
Nőgyógyászat szakrendelés
146-os mellék H-P 8:00-13:00, időpont egyeztetés 153-as mellék

Rendelési idő:

hétfőtől péntekig
Szerdán és szombaton
nincs rendelés.
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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

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

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

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

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

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

MOZAIK
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Kincset rejtettek az indák

A Tündérkertbe kerültek Morvay László tűzzománc képei
az önkormányzat illetékeséhez,
Kisné Stark Viola osztályvezetőhöz, aki azonnal felkarolta az
ügyet, szakembereket hívott, és az
ő segítségükkel sikerült a Tündérkert

Az önkormányzat belső udvarának fala éveken keresztül
borostyánindákkal benőtt
kincset rejtett. Dr. Bajuszné Veigli Katalin képviselő
egy alkalommal felfigyelt a
zöld levelek között megbúvó értékes alkotásra. Morvay
László híres képzőművész
tűzzománc alkotásai azóta
már mindenki számára
láthatóak a Tündérkert
épületében.
– Négy éve figyeltem fel arra, hogy
az önkormányzat Grassalkovich
út 170. szám alatti irodaházának
hátsó-belső udvarán, a kerítésen
gyönyörű, színes táblaképek vannak. A stílus alapján felismertem,
hogy a képek Morvay László híres
képzőművész tűzzománc alkotásai. Arra gondoltam: miért ne lehetne ezt a gyönyörű négy darabot
közkinccsé tenni? Így jutottam el
S O R O K S Á R

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

közösségi épületének belső falán
elhelyezni a sorozat négy
darabját – emlékezett vissza a
képviselő.
Miután a Tündérkert igen
népszerű a soroksáriak körében, a
táblaképek méreteit, stílusát, színgazdagságát is figyelembe véve,

L A P J A

Médiaajánlat
HÍRLAP

Keretes hirdetések
Formátum Méret (mm) Bruttó díj
1/1
210x267
121.620.- Ft
1/2
210x132
67.210.- Ft
1/4
103x132
37.020.- Ft
1/8
103x64
18.350.- Ft
1/16

49x64

8.750.- Ft

1/32

49x30

3.630.- Ft

Apróhirdetések
Lakossági
Vállalkozói

1.300.- Ft + 60.- Ft szavanként
2.130.- Ft + 60.- Ft szavanként

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések esetén
csak elkészített CMYK
színterű PDF formátumú hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az
ezekben szereplő képek
minősége minimum
300 DPI felbontású kell,
hogy legyen és CMYK
színterű. A fekete szövegek 100% feketék legyenek, a színes szövegek
és az alnyomatok maximum 2 színből álljanak.

Kedvezmények
Egyszerre történő
befizetésnél
4-5 alkalom esetén
7 alkalom esetén
Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól

3 alkalom esetén a harmadikból
20% kedvezmény
az utolsóból 50% kedvezmény
az utolsó díjtalan
10% törzsvásárlói kedvezmény

Hirdetésfelvétel: 06-30-213-6627

Orbán Gyöngyi alpolgármester
javaslatára kerültek a képek a pihenőhelyre. Ezen alkotások gazdagítják a helyszínt és az épületet
esztétikusabbá teszik.

Morvay László özvegye, Németh Márti
örömmel vette, hogy férje
tűzzománc képei az áthelyezést követően a lakosság számára is hozzáférhetőek lettek, így őrizve tovább
a néhai művész emlékét. BKK

Ópusztaszeren
„A magyarok hét nyila”
Legnevezetesebb alkotásai
között találjuk az ópusztaszeri, 56 táblát is magába
foglaló „A magyarok hét
nyila” című alkotást, és
viszontláthatjuk tűzzománcból készült
képeit a harkányi
templom külső
falán, a hévízi templomban, a
nagyváradi Vártemplomban. Soroksáron a Szitás
utcai óvoda külső falát is a
gyerekeknek készült nagyméretű zománcképei díszítik. Ezeken kívül számtalan
köztéri alkotás őrzi gazdag
munkásságát és emlékét. A
kerületben 30 éven át tartott szakkört a gyerekek
számára.

