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Az összetartozást ünnepeltük pünkösd napján

Az ünnepségen megjelent Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Geiger Ferenc polgármester, Györky Erika aljegyző, valamint a
képviselő-testület több tagja.
Mint azt köszöntőjében Király Attila katolikus plébános kiemelte: nagyon ritkán fordul
elő, hogy pünkösd és állami ünnep is egy
napra esik. Pünkösd a megújulás ünnepe, az
üzenete az, hogy van remény. A nemzeti öszszetartozás napja pedig nemzeti gyásznap
is egyben, amikor is a hat részre szakadt Magyarországon élőkre emlékezünk.
Németh Szilárd országgyűlési képviselő
Juhász Gyula Trianon című versidézetével
kezdte beszédét, majd kitért arra, büszke rá,
hogy tagja lehetett annak az Országgyűlésnek, amely elfogadta a nemzeti összetartozás napjáról szóló törvényt. – Magyarország
felelősséget visel a határon kívül élő magyarság sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását, támogatja a magyarság megőrzésére
irányuló törekvéseit, egyéni és közösségi jogaik
érvényesülését, a szülőföldön való boldogulásukat – hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő.
Szólt arról, hogy a soroksáriak igazán szerencsések, mert az ünnep helyszíne, a Fatimai Szűzanya-templom
szelleme azt tükrözi, hogy lelki-vallási
vezetőik valódi közösségteremtő,
illetve értékmentő tanítók is.
Mint említette, erről saját
maga is meggyőződhetett, amikor a
templom

közösségiházában találkozott a soroksári fiatalokkal. Németh Szilárd megemlékezett arról, hogy
június 4-én nagyon fontos üzenet érkezett Csíksomlyóról, a pünkösdi búcsúból. Veres András püspök üzenetét tolmácsolta: „Arra kérem minden magyar
testvéremet, kapaszkodjunk össze az imában, tudjunk
őszintén megbocsátani egymásnak, akarjunk összefogni nemzetünk és hazánk sorsának jobbra fordítása
érdekében. Így teremtsünk békét önmagunkban,
családunkban, országainkban és legyünk egymás
társai a köztünk szeretetben megvalósuló Isten országa építésében. Szüntessünk meg minden viszályt, haragot és széthúzást. Segítsük egymást,
hogy minden jó cél, minden nemes szándék közös
életünk fejlődését és gazdagodását szolgálja.”
Sinkovics Krisztián újtelepi képviselő rövid beszédében idézte a Trianonhoz kapcsolódó történelmi-gazdasági-politikai hátteret, a békediktátum következményeit.
– 2010 óta nemcsak Trianonra emlékezünk,
hanem kifejezzük azt is, hogy mi magyarok bárhol is éljünk a nagyvilágban, összetartozunk. Magyarország az egységes magyar nemzet
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel
a határon kívül élő magyarok sorsáért. Soroksáron
is igyekszünk eleget tenni kötelességünknek. Támogattuk a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarságot, hozzájárultunk egy székelyföldi
település római katolikus templomának újjáépítéséhez – zárta gondolatait a képviselő.
Az ünnepi műsorban fellépett a Szent István Plébánia Szent Cecília kórusa Bárkányi
Gabriella vezényletével, Lencse Anna versmondó, Fehér Zsuzsanna és Kiss László
ének-gitár, valamint Jászai Dorina.
A záróáldást Péterffy György református lelkipásztor adta. Az esemény a
Szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult.
I. M.

Fotók: Teszár Ákos

A Himnusszal indult a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés pünkösd
vasárnapján késő délután a Fatimai Szűzanya tiszteletére épített Szent István Király Plébániatemplomban.

TESTÜLETI ÜLÉS
Tanulmányi ösztöndíjpályázat kiírásáról, a következő nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, a művelődési ház wifi-hálózatának kialakításáról is döntött június 6-i ülésén a képviselő-testület. A képviselők összesen húsz előterjesztést tárgyaltak.
A polgármesteri tájékoztatóban az elmúlt hónap eseményei
és az adóigazgatási ügyek ismertetése mellett Geiger Ferenc szólt arról, hogy május
végén, június elején 3-3 fős delegáció utazott ki Soroksár két
testvérvárosába. A bolgár Tvardicán, illetve a székelyföldi Székelyudvarhelyen tettek látogatást az önkormányzat képviselői.
Elhangzott: megkezdődtek a
Káposztásföld utca út- és járdaépítési, csapadékcsatorna kialakítási és közvilágítási munkálatai. Több utcában már befejeződtek a járdaépítések-javítások, és hamarosan elkezdődik
mind a földutak, mind az aszfaltutak javítása, kátyúzása.
Támogatta a testület a Táncsics Mihály Művelődési Ház
wifi-hálózatának kialakítását,
bár kisebb vita volt arról, hogy
szükséges-e az ingyenes wifi
hozzáférési-lehetőség biztosítása mindenki számára a házban. Végül az a döntés született, hogy idén a művelődési
ház felújítása során a gyengeáramú-hálózat kiépítése történ-

jen meg, erre 1,5 millió forint +
áfa összeget biztosít az önkormányzat, jövőre pedig megvizsgálják a szükséges eszköztelepítések és a működtetés feltételeinek lehetőségét.
A kerületi óvodákat érintő
döntéseket is hoztak a képviselők. Ennek értelmében a
2017/18-as nevelési évben az
I.sz. Összevont Óvodában 14, a
II.sz. Napsugár Óvodában 5,
míg a III.sz. Összevont Óvodában 11 csoport indítását engedélyezték. Az intézmények nyári
zárvatartását is meghatározták:
a Csillag utcai óvoda július 10től augusztus 11-ig, a Grassalkovich úti ovi június 19-től július
21-ig, a Rézöntő utcai óvoda július 10-től augusztus 11-ig, a
Szitás utcai július 10-től augusztus 11-ig, a Templom utca
10. és 167. szám alatti óvodák
június 19-től július 21-ig, a Napsugár ovi július 24-től augusztus
25-ig, a Pistahegyi ovi június
19-től július 21-ig és a Béke
utcai óvoda július 17-től augusztus 18-ig lesz zárva.
Határozat született arról is,
hogy a bölcsődei gondozás és

az óvodai nevelés tekintetében
a hivatal készítsen egy ötéves
kerületi koncepciót.
Kiírta a testület a Soroksári
Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók részére 50
000, a középiskolás diákok részére 25 000 forint havonta.
Az önkormányzat idén ősszel
is megrendezi a „Tiszta Soroksárért” napokat, amelynek célja
a közterületek nagytakarítása. A
hivatal november 10-11-re hirdette meg a közös kerülettakarítást. November 10-én az iskolák
környezetét teszik szebbé a diákok, pedagógusok, 11-én pedig
a lakókat várják közös szemétszedésre a kerület több pontján.
Az akció keretén belül fásítást is
tervez az önkormányzat. A lakosság a helyi önkormányzati
képviselőkön keresztül igényelhet majd facsemetét, amit az ingatlana elé ültethet ki.
Elfogadták a képviselők a kerület sportéletéről, valamint a
felnőtt orvosi ügyeleti ellátásról
szóló beszámolókat.
Jónás Á.

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

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

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő
06-30-977-5878 (Grassalkovich út 144.)

Pályázati felhívás Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra 2017/2018. tanévre
A pályázat célja: A Soroksáron élő, kiemelkedően tehetséges és elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz, valamint elképzeegyetemi vagy főiskolai, illetve középiskolai tanulmányokat foly- lései arról, hogyan kívánja tanulmányai során és azt követően tartató fiatalok támogatása.
tani a kapcsolatot a kerülettel, segíteni az Önkormányzat
munkáját, elsősorban ifjúsági területen
Az ösztöndíjra olyan tanuló nyújthat be pályázatot, aki
- három ajánlás, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.
- Soroksáron két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Az ajánlások beszerezhetőek az oktatási intézményében dolgozó
és életvitelszerűen itt él,
pedagógusoktól, vagy egy ajánlást az oktatási intézményében dol- nappali tagozaton költségtérítéses vagy államilag finanszíro- gozó pedagógustól további kettőt pedig kulturális, művészeti,
zott, az első diploma megszerzése érdekében egyetemi vagy sport, társadalmi, természeti vagy tudományos tevékenységgel
főiskolai képzésben tanulmányokat folytat, és a benyújtást meg- foglalkozó szervezettől
előző két lezárt tanulmányi félévben 56 kreditpontot teljesített, vizs- - pályázati adatlap
gaosztályzatainak átlaga legalább 4.0, valamint az előírt
tanmenetben foglalt képzési időt betartva végzi tanulmányait.
A pályázatok elbírálására meghatározott szempontok alapján
- nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytat és a rangsorolással az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bimegelőző iskolai tanév végi tanulmányi átlaga legalább 4,0.
zottság jogosult, A pályázatokat a Soroksári Polgármesteri Hi- pályázni az első tanév két félévének teljesítésével lehet.
vatal Humán- közszolgáltatási Osztályán 2017. szeptember
15-ig lehet benyújtani (1239 Budapest, Hősök tere 12.). A dönKötelező mellékletek:
tésről 2017. október 30-ig postai úton értesülnek a pályázók.
- lakcím igazolása („Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról”
nyomtatvány kitöltésével),
A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati
- tanulmányi jogviszony és eredmény igazolása
űrlapminta a www.soroksar.hu oldalon, valamint a Hősök tere 12.
- pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire szám alatti hirdetőtáblán megtekinthetők.
IMPRESSZUM
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich
út 162. Kiadásért felel: dr. Laza Margit. Felelős szerkesztő: Jónás Ágnes. Szerkesztőség: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Nyomdai előkészítés, tördelés, nyomás: Vitexprint Kft. 6050 Lajosmizse
Felelős vezető: Vladovits Zsolt, Hirdetésfelvétel: Táncsics Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.)
vitexprint@gmail.com, Telefon : +36 20 992 6957, ISSN 2062-9575 (Online) ISSN 2062-9567 (Nyomtatott)
A lapban megjelenő közlemények, hirdetmények, tájékoztatók, hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
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Megépül a futópálya és további fejlesztések is lesznek a Tündérkertben
Hétről hétre újabb családok fedezik fel maguknak a Duna szomszédságában elterülő szabadidős parkot és az abban rejlő lehetőségeket. Nincs megállás, hamarosan újabb elemekkel bővül a
Tündérkert.
Megszületett a végleges döntés a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ
pályázatán elnyert pénz felhasználásáról. A 100 millió forint vissza nem
térítendő támogatásból nemcsak a már korábban bejelentett futópályát építi meg Soroksár Önkormányzata a Molnár-szigeten. – Nagy
örömmel számolhatok be arról, hogy újabb solar lámpákat is telepítünk, elbontatjuk a maradék betonkerítést és a korszerűtlen színpadot,
valamint biciklitárolót, női, férfi és mozgáskorlátozott mellékhelyiséget
is kialakítunk a Tündérkertben – tájékoztatott az örömteli részletekről
Orbán Gyöngyi alpolgármester.
– A páratlan természeti környezet a szabadidő még tartalmasabb eltöltéséért kiált, és ebben közös a gondolkodásunk a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal. Az önkormányzat szervezetének elnöke, Szépné Keszi Éva néhány napja azzal
az ötlettel állt elő, hogy nemcsak padok, de sakkasztalok elhelyezésével is hozzájárulnának, hogy minél többen örömüket leljék a Molnárszigeten. Az önkormányzat szakembereivel már el is kezdtük a
részletek kidolgozását, hiszen a beruházásokhoz szükséges forrás a
rendelkezésre áll – tette hozzá az alpolgármester.
A mintegy 400 méteres rekortán futópálya híre Soroksáron kívülre is eljutott, ami nem csoda, hiszen a fővárosi kerületek többsége még nem
rendelkezik ilyen korszerű sportpályával.
– Már Dunaharasztiból is érdeklődtek nálam, hogy igaz-e a hír, miszerint vörös szőnyeggel várjuk a futókat a Tündérkertben. Azt gondolom
– és ennyi elfogultság engedtessék meg nekem –, hogy a Duna közelsége miatt is páratlan lesz a fővárosban az új pálya kínálta sporto-

lási lehetőség kerületünkben. De az egészen apró, mármint anyagi ráfordítást nézve csekély beruházások is fontosak. A minap egy soroksári
anyuka keresett meg közösségi oldalamon, aki több kisgyermekes család kérését is tolmácsolta nekem, így pelenkázót is ki fogunk helyezni
a Tündérkertbe. Ilyen apró figyelmességek nagyságrendekkel tudnak
javítani a kisgyermekesek közérzetén – mondta a Soroksári Hírlapnak
Orbán Gyöngyi, akihez a napokban kopogtatott be egy jószándékú vállalkozó. A kedves adományból pedig a kerület valamennyi óvodájába
és az idősek otthonába is meglepetés gyümölcsök kerültek az asztalra:
kicsiknek és nagyoknak jótékony felajánlásból barackkal kívántak az
ebéd mellé jó egészséget!
Z.

Gyereknapi forgatag a Tündérkertben

Fotók: Teszár Ákos

Május utolsó vasárnapja gyereknap. Soroksár önkormányzata 28-án
fergeteges programkavalkáddal várta a családokat a molnár-szigeti
Tündérkertbe. A kicsiket Weinmann Antal alpolgármester köszöntötte
a jeles nap alkalmából.
Délelőtt 10 és délután 6 között számos programmal szórakoztatták a gyerekeket és szüleiket. Láthattunk többek között bohócműsort, mesejátékokat, táncbemutatókat, és fellépett a Mesegyár
zenekar is.
A színpadi programokon kívül volt óriáscsúszda, kisállat-simogató,
kézműves foglalkozás, arcfestés, ugrálóvár, lovaglási lehetőség és
még megannyi szórakoztató program.

SOROKSÁRI

HÍRLAP

3

ELISMERÉSEK

Köszönet a pedagógusoknak
Az Otthon Közösségi Házban június 1-jén a kerületi óvónőket, tanítókat és tanárokat köszöntötték pedagógusnap alkalmából. Az
ünnepségen adták át a „Soroksár Gyermekeiért” és „Az Év Pedagógusa” kitüntetéseket, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és a hűségjutalmakat.
A kerület vezetése, mint minden esztendőben, ezen az ünnepen köszönte meg a soroksári pedagógusok áldozatos munkáját.
– Pedagógusnak lenni sohasem volt könnyű hivatás. Ma sem az. A pedagógus nemcsak az értelmével dolgozik, nemcsak a szavaival tanít.
A valódi pedagógus a munkáját egész lényével végzi. Tulajdonképpen
soha sincs szabadságon, mert a szabadidejében is folyvást működik
benne a gondolkodás, mit és hogyan is tud továbbadni saját ismereteiből, tapasztalataiból. A jó pedagógus szereti az ifjakat, de úgy, hogy
nem terheli a személyét a tanítványaira. Megtanítja őket alkalmazkodni
a világhoz, hogy képessé váljanak különbséget tenni igaz és hamis, illetve jó és rossz között. Az igazi
pedagógus szabad embereket
nevel – mondta Weinmann Antal
alpolgármester ünnepi beszédében. Majd köszönetét fejezte ki
Soroksár minden pedagógusának
és azoknak is, akik az oktatási,
nevelési intézmények munkájában bármilyen módon közreműködnek.
– Szeretném, ha tudnák és éreznék, hogy nagyon büszkék vagyunk önökre. Soroksár egy olyan
közösség, amely őrzi saját történelmi hagyományait. A soroksári
emberek a hazaszeretettel és a
tudással összekapcsolt tisztességes munkára, s a család iránti felelősségre építettek és építenek.

Ezek az értékek fognak minket és gyermekeinket megtartani a jövőben is. Még egyszer nagyon köszönöm a soroksári pedagógusoknak,
hogy rendíthetetlenül őrzik ezeket az értékeket. Kívánom, hogy legyen
erejük és bölcsességük ahhoz, hogy azt tisztán közvetítsék az utókor
felé – zárta beszédét az alpolgármester.
A köszöntő után következett az elismerések átadása.
A „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést hárman kapták: Szántóné
Szabó Erzsébet, az I. számú Összevont Óvoda vezetője, Arnoldné
Óh Zsuzsanna, a Török Flóris Általános Iskola tanítója, igazgatóhelyettese és Keszthelyi Zoltán, a Páneurópa Általános Iskola tanára,
igazgatóhelyettese (ő sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen).
Szintén három pedagógus részesült „Az év pedagógusa” kitüntetésben: Zaránd Zoltánné, a III. számú Összevont Óvoda óvodapedagógusa, Véghné Csap Zita, a Mikszáth Kálmán Általános Iskola
tanítója, Szekeres Györgyi, a Grassalkovich Antal Általános Iskola
nemzetiségi tanítója.
A „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címre jogosultak lettek tíz
év közalkalmazotti igazolt jogviszony után 19-en; húsz év után
13-an; harminc év után 4-en,
negyven év igazolt jogviszony
után pedig 1 pedagógus kapott elismerést.
Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesültek 4-en, illetve
szintén 4 szakember kapott gyémántdiplomát.
A pedagógusnap résztvevőit
Zsédenyi Adrienn énekesnő szórakoztatta színes-zenés, színvonalas műsorával, majd a katolikus
főplébánia-templom kertjében
vendégül látták az ünnepség
meghívottjait, kitüntetettjeit.

Tűzoltókat tüntettek ki
Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Emlékére májusban ünnep- több tűzoltó a Fáy utcai textilgyár területén keletkezett tűz felszámoségeket tartanak. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksá- lása során tanúsított bátor helytállásért. „Az év fővárosi tűzoltója” elgon május 16-án tartották a tűzoltók napját.
ismerést Vincze Zoltán tü.százados vehette át, aki szintén a kerületi
tűzoltó-parancsnokság állományában teljesít szolgálatot.
A tűzoltónap alkalmából a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokEzt követően Szabados Ákos pesterzsébeti, valamint Geiger Ferenc
ság munkatársait jutalmazta mind a pesterzsébeti, mind pedig a so- soroksári polgármester átadta a tűzoltóknak járó dicséreteket, jutalmakat.
roksári önkormányzat.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója vezetői
Az eseményen megjelent Szabados Ákos, Pesterzsébet polgár- dicséretben, valamint a XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata jumestere, Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere, Weinmann Antal so- talomban részesítette Pécz Alexandra tü. századost, Borbély
roksári alpolgármester, valamint
Csaba tü. főhadnagyot, Hugyecz
Varga Ferenc tűzoltó dandártáborKrisztián tü. főtörzsőrmestert,
nok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Huszár Norbert tü. főtörzsőrIgazgatóság igazgatója, Tóth József
mestert, Jakub Péter tü. főtörtűzoltó ezredes, a Dél-pesti Kazsőrmestert, Kiss Zoltán tü.
tasztrófavédelmi Kirendeltség polfőtörzsőrmestert, Molnár Attila
gári védelmi felügyelője.
tü. főtörzszászlóst, Nagy Tamás
Az ünnepi műsorban a Pestertü. főhadnagyot, Papp Imre
zsébeti Közgazdasági Szakgimnátü.főtörzsőrmestert,
Simon
zium diákjai léptek fel: a mazsoLászló tü. főtörzsőrmestert.
rettcsoport, illetve a tánccsoport tagVarga Ferenc tűzoltó dandárjainak produkcióját láthatták a megtábornok gratulált a díjazottakjelentek.
nak, egyúttal elismerését fejezte
Ezután 16 tűzoltót részesítettek
ki az állomány tagjainak, akik
elismerésben. A XX. kerületi hivatámind Pesterzsébet, mind Soroksos Tűzoltó-parancsnokság állomásár lakosainak biztonságáért
nyából „Az év beavatkozásában
végzik mindennapi, hősies tevévaló közreműködésért” elismerő
kenységüket.
oklevelet és ajándéktárgyat kapott
Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária, Fotók: Teszár Ákos
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Átadták a felújított köztéri szobrot

Pályázati felhívás
A Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma pályázatot hirdet tehetséges és nehéz anyagi körülmények között élő tanulók részére.
Várjuk azoknak a diákoknak a pályázatait, akik:
• humán vagy reál tanulmányaik, illetve a művészet terén kiemelkedő
eredményt értek el
• közismereti tárgyból jó színvonalú a teljesítményük
• nehéz anyagi körülmények között élnek
• általános, középiskolai, zeneiskolai tanulók, illetve felsőoktatási intézmények hallgatói
• soroksári lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek vagy a kerületi
köznevelési intézmények tanulói
Pályázni lehet:
• eszközvásárlásra és egyéb – az eredményes tanulást szolgáló – egyszeri támogatásra
• zeneiskolai vagy egyéb képzési tandíjra
• egyéb oktatási vagy művészeti tevékenység támogatására (egyéni elbírálástól függően)
Pályázni formanyomtatványon lehet, amely letölthető a www.soroksar.hu honlapról vagy átvehető a Kuratórium titkáránál (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
A pályázatokat személyesen a fenti címen, postai úton a Közalapítványhoz címzett levél formájában lehet benyújtani.
A pályázathoz kérjük csatolni az utolsó tanév bizonyítványának másolatát (ennek hiányában az utolsó tanév eredményeiről szóló nyilatkozatot).
Beküldési határidő: 2017. június 30.
A pályadíjakban részesülő tanulók névsorát a kuratórium a Soroksári Hírlapban és a www.soroksar.hu weboldalon nyilvánosságra hozza.
A határidőn túl érkező, illetve hiányos pályázatokkal a Kuratórium érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!
Nem adható támogatás:
• ha a pályázó a számára korábban megállapított támogatással nem számolt el
• azon középfokú vagy felsőoktatási intézmények hallgatóinak, akik tanulmányaikat munkaviszony mellett folytatják
Amennyiben egy családon belül többen is pályáznak, a Kuratórium kéri
külön adatlapon beadni a pályázatokat.
Az eredményes pályázáshoz sok sikert kívánunk!
A Közalapítvány Kuratóriuma
SOROKSÁRI
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Fotó: Teszár Ákos

volna lehetősége restauráltatni a műalkotást.
Márpedig mai rohanó világunkban szükség van a köztéri alkotásokra, hiszen idő hiányában egyre kevesebben látogatják a
múzeumokat, galériákat, egyre kevesebben
fordítanak időt a kulturális emlékek megtekintésére.
És hogy kis is volt Nepomuki Szent
János? Német-cseh szülők gyermekeként
született a csehországi Pomukban, 1380ban szentelték pappá, majd a páduai egyetemen szerzett egyházjogi doktori címet.
Azokban az időkben rendkívül feszült volt a
viszony IV. Vencel cseh király és a prágai érsekség között. Miután a királyné gyóntatójaként nem volt hajlandó megszegni a gyónási
titkot, a király 1393-ban elfogatta, megkínoztatta, majd a Károly hídról a Moldva folyóba
dobatta.
Így lett Nepomuki Szent János a folyók,
hidak, hajósok, molnárok, halászok védőszentje.
GJ

Weisz Míráé
a Galambos-emlékgyűrű
A Galambos János zeneiskola dísztermében
május 18-án rendezték meg az immár hagyományosnak számító Galambos János
Emlékgyűrű döntőjét,
ahol a tanévben kiemelkedően teljesítő növendék kapja meg az
elismerést.
A zsűri tagjai Szrimácz Ferenc és Kardos
Lajos voltak.
A versenyt Weisz Míra fuvolista tanuló nyerte
meg, tanára Szilágyi
Szabolcs. Az emlékgyűrű átadására a zeneiskola évzáróján, június
19-én kerül sor.
im

Fotó: Zeneiskola

Soroksár tovább épül, szépül az itt lakók legnagyobb örömére. A közelmúltban megújult
a Hősök tere, tavaly avatták fel a Kitelepítettek Emlékművét, folyamatosan zajlik a molnár-szigeti Tündérkert-projekt, június 14-én
megnyitotta kapuit az ország legnagyobb
IKEA-áruháza a XXIII. kerületben, azaz
nincs ok a panaszra. Sőt, ezúttal egy régi
kulturális emlék megújulásáról, restaurálásának befejezéséről is hírt adhatunk.
– A most felújított alkotás, Nepomuki Szent
János szobra tulajdonképpen nem is kerületünk tulajdonában van, hanem a fővárosi önkormányzat által került Soroksárra – tudtuk
meg Geiger Ferenc polgármestertől az átadó
ünnepségen. – De mégiscsak a mi közvetlen lakókörnyezetünket szépíti, így különösen örömteli, hogy köszönhetően az A-HÍD
Zrt.-nek, ismét régi fényében, régi pompájában láthatjuk. Az idő vasfoga az elmúlt években komoly károkat okozott a köztéri
szobron, s megmondom őszintén, a cég segítsége nélkül önkormányzatunknak nem lett

Ütőhangszeres siker
A Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában
rendezték meg május 15-17. között a „Budapesti és Pest megyei kamarazenei versenyt zeneiskolásoknak és zeneiskolai
tanároknak”, melyen a Galambos János zeneiskola ütőhang
szeres kamarazenekara a tanár-diák kategóriában indult.
A kamarazenekar tagjai voltak: Weisz Noel Nándor, Meyer
Milán Krisztián. Weisz Míra, Makó Mihály Soma, Palotás
Anna, Rozgonyi Márton, Szilasi Alfréd és
Weisz Nándor ütőhangszeres tanár. Weiner
L.: Rókatánc (ütőhangszeres átiratát) és
Eckhard Kopetzki: Cha Cha Kiss című
művét adták elő.
Saját kategóriájában a kamarazenekar
harmadik helyezést ért el.
Ilonka Mária
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Erdélyben barangoltak a törökös diákok

Fotó: Magánarchívum

Május 8-án kora reggel indult útnak a Török Flóris Általános Is- Az utolsó napon sok-sok élménnyel gazdagodva búcsúztunk venkola hetedik évfolyamának 52 diákja és hat tanára Erdélybe a Ha- dégszerető házigazdáinktól, majd buszra szálltunk és Farkaslaka felé
tártalanul elnevezésű pályázat keretében.
vettük az irányt, ahol megtekintettük a trianoni-emlékművet, és megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Mielőtt végleg elbúcsúztunk volna ErA határt átlépve Aradnak vettük az irányt, ahol először csatlakozott hoz- délytől még egy izgalmas esemény várt minket: a tordai sóbánya.
zánk idegenvezetőnk, Bálinth Zoltán az árkosi Tájmúzeum megalapíVégül terveinknek megfelelően pénteken este szerencsésen visztója, s immáron együtt megkoszorúztuk a vértanúk emlékművét. szaérkeztünk Budapestre.
Következő állomásunk a vadregényes Vajdahunyad vára volt, végül egy
F.G.
túrával fejeztük be a napot, Déva várához sétáltunk fel. A szállásunk a
Szent Ferenc Alapítvány két házában várt minket a vacsora után.
Másnap a szászok gyönyörű városát, Nagyszebent látogattuk meg,
majd Medgyes következett. Fejéregyházán megkoszorúztuk Petőfi
és a szabadságharcban elesettek emlékművét, végül Székelykeresztúron a forradalom költőjének körtefájához zarándokoltunk el. Újra
késő este értünk következő szállásunkra, ahol a további éjszakáinkat is töltöttük.
Harmadik napunk egy kicsit módosult, ugyanis olyan esőzések voltak Erdélyben, hogy nem tudtunk a Vargyas-szorosba felmenni. Délelőtt Székelyudvarhelyen kezdődött a programunk, ahonnan
Kisbaconba, Benedek Elek szülőházába indultunk. Itt az író dédunokája kalauzolta csapatunkat. Megtekintettük a még mindig működő vízimalmot, s végül házi finomságokkal vendégeltek meg minket. Utolsó
állomásunk a Szent Anna-tó volt, amely csodálatos látványt nyújtott.
Csütörtökön két nagy programunk volt, Árkos, ahol Bálinth Zoltán
mutatta be a Táj- és Vasalómúzeumot, majd rövid utazás és egy kis
túra után Székelyvarságba értünk. Itt is házi finomságok várták a
megfáradt társaságot, ezután újra túráztunk egy kicsit, útba ejtve a
Csorgókő-vízesést, amely mindenkit lenyűgözött.

Jubileumi gála a Grassiban

Konyhai eszközöket, bútorokat
kapott a Páneurópa
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Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

A soroksári IKEA-áruház „Veled Közösen, Soroksár” címmel pályázatot hirdetett, amelyet legnagyobb örömünkre a Páneurópa Általános
Iskola nyert el.
Összesen mintegy 2,5 millió forint értékben kaptunk bútorokat, berendezéseket, konyhai felszereléseket iskolánk ebédlőjébe és tankonyhájába. A gyönyörűen felújított helyiségek kialakítását három
napon keresztül mintegy harminc IKEA-dolgozó végezte. Emellett a
projekt megvalósításában legalább ennyi lelkes tanulónk is részt vett.
A hangulatossá varázsolt ebédlő előtti folyosóról sem feledkeztek meg,
látványos dekoratív elemekkel egészítették ki a régi berendezést.
A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a megújult, csodaszép étkezőt és tankonyhát. Első osztályosaink rajzokkal köszönték meg az
áruház dolgozóinak a munkát, magának az IKEA-áruháznak pedig az
adományt.
Őket idézve: Köszönjük IKEA!
Slajkó Éva

Eltelt egy újabb év és ismét Grassalkovich Gálát rendeztünk.
Azonban ez a 2017. május 5-ei időpont történelmi esemény iskolánk életében, hiszen huszadszorra csendültek fel a műsorkezdő
Palotás dallamai.
Annak ellenére, hogy a táncok régi, jó barátként jelennek meg a
Grassi „világot jelentő deszkáin”, mindig valami újat hoznak, hiszen
folyamatában láthatjuk, hogyan válik a kis elsősből Palotást és Radeztky March-ot járó nagy nyolcadikos.
Elfogultság nélkül mondhatom, hogy évről évre egyre több tehetséges diákkal találkozunk. Lehetetlen feladatnak tűnik, hogy mindenkit bemutassunk. Idén, a teljesség igénye nélkül, a táncművészeten keresztül bontakozott ki tanulóink talentuma. Természetesen a repertoárból nem maradhatott ki kórusaink műsora sem,
így egy másfél órás előadással kedveskedhettünk a jelenlevőknek,
akik soraiban Tóth János tankerület-vezető urat is köszönthettük.
A hálás közönség dicsérete, hogy minden szám vastaps és teltház mellett zajlott, így újból egy Grassihoz méltó rendezvénynek adhattunk otthont, és bebizonyíthattuk, hogy a hagyomány nem a
hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.
Parányi Réka
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Átlépték a határt a Fekete István Általános Iskola diákjai
A Határtalanul pályázatnak köszönhetően 2017 májusában ismét Májusban került sor a már hagyományossá vált ausztriai kiErdélybe utazhattak iskolánk hetedik évfolyamos tanulói. Előké- rándulásunkra. Idén Burgenlandban tettünk látogatást, úti cészítő foglalkozásokon a gyerekek történelmi, földrajzi, irodalmi lunk először Kismarton volt.
tudása is gazdagodott.
Először az Eszterházy-kastéllyal ismerkedtünk. Sok érdekes inA négynapos út során megismerkedhettünk ott élő magyar gyerekek- formációt hallottunk a kastélyról és a benne élt családról. Megkel, és megcsodálhattuk Erdély gyönyörű tájait. Transzilvánia kulturá- néztük a hercegnői lakosztályokat és az őket kiszolgáló
lis és természeti értékeiről egyaránt sokat tudhattunk meg. Jártunk személyzet lakóhelyét.
Nagyváradon, Kolozsváron, Bánffyhunyadon, Torockón, Csíksomlyón,
A második állomás Haydn egykori háza volt, ahol megismerSegesváron, a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosnál, Szejkefürdőn, Far- hettük a munkásságát, az életét. Láttunk korabeli bútorokat, sőt a
kaslakán, Korondon. Sokat tanultunk Erdély híres szülötteiről.
zongorát, amelyen ő maga is játszott.
Innen a Kálvária-templomhoz vezetett utunk, ahol nyomon tudtuk követni Jézus Krisztus vezeklését és keresztre feszítését. Továbbá láttuk Haydn mauzóleumát is. A templom tetejéről be
lehetett látni a várost és környékét.
Az utolsó állomás Fraknó vára volt, ami kívül-belül egyaránt
csodaszép. A vár egy központ volt, ahol fontos iratokat, fegyvereket tároltak a kincstárban. Láttunk eredeti országzászlókat is. Ezek
nagy része tökéletes állapotban megmaradt.
Visszafelé a buszon, kvízkérdésekre válaszolhattak a vállalkozó
szelleműek. Jutalomként könyvet, csokit kaptak a jól válaszolók.
A kirándulás nagyon emlékezetes volt. Sok jó dolgot hallottunk
és láttunk. Észre sem vettük, hogy az információáradatban menynyit tanultunk, és mindezt játszva.
Kántor Alex, a visszaemlékező utazó

Fotók: Iskola

Fontos, hogy gyermekeink élőben csodálhatták meg az „erdőntúli” területek természeti értékeit, a székelykapukat, a kalotaszegi hímzésvilágot, a barokk kor máig felülmúlhatatlan építészeti remekeit. A látvány
mindannyiunkban maradandó nyomot hagyott. Felejthetetlen emlékekkel tértünk vissza Magyarországra, melyeket megosztottunk iskolánk minden tanulójával a nemzeti összetartozás napján.
Tanulóink ismereteiket csoportmunkában dolgozták fel, amely ragyogó lehetőséget adott egymás jobb megismerésére, tanítására és a
közösség formálására is.
Az útról készült rövid összefoglaló az iskola honlapján megtekinthető: www.feketei.hu.
Köszönjük Kolozsi Orsolyának, Erdélyben élő honfitársunknak, hogy
idegenvezetésével jobban megismerhettük a határon túli világot.
Lakatosné Milák Ágnes, Borbélyné Vidra Ágnes

Kirándulások sorozatán a Mikszáth tanulói
Május 23-án a Mikszáth Kálmán Általános Iskola 1-3. osztályos tanulóival Kismarosra kirándultunk. A Magosfa Környezetvédelmi Alapítvány kedves kollégái vártak bennünket. A nap folyamán két
foglalkozáson vettek részt a gyerekek: lehetett kézműveskedni és egy
túrát tettünk az erdő különleges világában.
Lilla néni sok érdekes növényt és állatot mutatott nekünk. Megcsodáltuk a Kisasszony szitakötőket, a patakban
lakó apró rákokat, kóstoltunk madársóskát, csalánt szelídítettünk, és a fák között játszva próbálhatták ki a gyerekek, hogy a denevér hogyan
tájékozódik. Nagy élmény volt gyerekek, felnőttek számára egyaránt ez a nap. Itt szeretnénk
megköszönni a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy hozzájárult az utazás
költségeihez!
„Mintha egy mesebeli festménybe léptünk
volna bele!” Ezekkel a szavakkal csodálkoztak
rá a Mikszáth Kálmán Általános Iskola negyedikes diákjai, amikor a Fátyol-vízesést megpillantották. A Szalajka-völgyben tett túra során a táj szépsége elvarázsolta
a gyerekeket, majd a hosszú séta fáradalmaiért bőségesen kárpótolta
őket a bobpálya – nem is kevés – izgalma.
SOROKSÁRI
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Az ötödikeseket a Szigethalmi Vadaspark és Állatsimogató fogadta
nagy szeretettel. A gyerekek az ott élő állatokat azonnal a szívükbe fogadták, talán ha tehetnék, a mai napig ott simogatnák a vadaspark
kicsi és nagyobbacska lakóit.
A hetedikesek kimerítő programtervet találtak ki maguknak kikapcsolódás gyanánt: gyakorlatilag bebarangolták fővárosunk több szegletét. Gellért-hegyet másztak, Citadellát
hódítottak, valamint a Várnegyedet is becserkészték, ám mindezt nem tehették tétlenül:
minden helyszínre kiterjedő kvízkérdések sorára kellett megfejtést találni a barangolás
során.
A nyolcadikosok úgy döntöttek, hogy a „világ
nyüzsgésétől távol” szeretnék az elmúlt nyolc
évükről szóló nosztalgiázást megélni. Szigetcsépre utaztak, ahol a Kis-Duna mellett egy
hangulatos tábortűznél sztorizgattak, s nevettek, meghatódtak egymás visszaemlékezésein. A bográcsban Pista bácsi lecsója főtt.
A kirándulások sora még nem ért véget, hiszen a hatodik osztály
majd június közepén hódítja meg a Velencei-tavat, az „ostrom” legalább két napig tart majd.
Vesztergom Andrea
7

OVIS ÉLET

Gyereknap az óvodákban

Fotó: Óvoda

Nemzetközi gyereknapot világszerte tartanak. Hazánkban, a mai formájában, május utolsó vasárnapján 1950 óta ünnepeljük a gyermeknapot.
Az I.sz. Összevont Óvoda tagóvodái minden évben változatos
módon szervezik a gyermekek számára ezt a napot, hol a szülőkkel
közösen, hol zártkörű rendezvényként.
Az idei évben is, mint mindig, érdekes programokkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Változatos versenyjátékokkal, kézműves lehetőségek biztosításával, játékos fejtörők szervezésével, fagylaltozással,
gofrisütéssel, aszfaltrajzolással, mozgásos tevékenységek biztosításával a kedvenc játszótéren, illetve zenés előadás szervezésével kedveskedtek az óvodák dolgozói a gyermekeknek.
A kimerítő programok után a nap fénypontja a szülők által biztosított csemegék elfogyasztása volt. Ez mindig örömteli pillanat.
Délután élményekkel gazdagodva mentek haza az óvodákból a
gyerekek.
Schlotterné Sinka Erika és Weller Ferencné
I.sz. Összevont Óvoda Rézöntő u. 24.

Tavaszi zsongóka

Nagy megtiszteltetés érte az I. számú Összevont Óvoda Szitás utcai tagóvodáját, amikor a Vecsési Falusi Német Nemzetiségi Óvoda meghívta a Német Nemzetiségi Délutánra április 23-án.

Az I. számú Összevont Óvoda Templom utca 167. tagóvodájában május 2. hetében többéves hagyományt folytatva „Tavaszi zsongóka” Családi napokat szerveztünk. Négy napon
keresztül volt lehetőségük a szülőknek részt venni a közös
programokon.
Hétfő délután minden gyermek az anyukáját köszöntötte
egy-egy verssel és egy kis saját készítésű ajándékkal.
A keddi Zsongásnak a Tündérkert adott helyszínt, ahol
egy kiadós mozgásos program után a meghívott gyermekmentő, tűzoltóautó és rendőrautó biztosított lehetőséget arra, hogy gyermekek és szülők veszélyhelyzet
nélkül ismerkedhessenek az életmentő emberek és autók
munkájával. Kipróbálhattuk, milyen bilincsben lenni, tűzoltóautóban és mentőben ülni.
A Pizsama partyn közös uzsonna és mesevetítés várta a
pizsamába öltözött kicsiket és nagyokat.
A hét zárónapja a már szintén hagyományként zajló
Bogrács party volt, melyen változatos kézműves tevékenységek, és a szülők által bográcsban főzött paprikás
krumpli várta a vidám, a finom illatoktól megéhezett gyerek- és felnőtt sereget.
Mint minden évben, most is pályázatot hirdettünk a szülők
részére, melyre „minikertekkel” lehetett nevezni. A pályázat
eredményeként 10 szebbnél szebb kertecske díszíti udvarunkat, melynek elismeréseként az aktív családok egy oklevelet és egy kis ajándékot kaptak cserébe.
Ezúton is köszönjük a szülők aktív részvételét és segítő támogatását!
Sándor Józsefné

Fotó: Óvoda

Ezt az eseményt az idén 20. alkalommal rendezték meg Vecsésen, a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
A fellépők között ismerős óvodák bemutatkozását élvezhettük, összesen 9
műsorszám volt látható. A Szitás utcai tagóvoda Süni és Méhecske csoportjából a nagycsoportos korú gyerekek vettek részt ezen a délutánon, így 14
gyermekkel érkeztünk Vecsésre.
Felkészítő német nemzetiségi óvodapedagógusok: Egresiné Beck Zsuzsanna, Mészárosné Megyesi Edit.
Köszönjük a segítséget Józanné Szerdahelyi Gittának, aki a színpadon
segítette az előadásunkat.
Második műsorszámként léptünk fel a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt.
Rolf Zukowsky: Vogelhochzeit zenés meséjével készültünk, egy kicsit
másképp, az óvodás gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. A
zenei betétek lerövidültek, melyek alatt mindig valami történt a színpadon.
Jelmezeket vettek fel a gyerekek, vagy a díszletek, kellékek közül került elő
valami. A zenék között a témához kapcsolódó verseket, mondókákat, énekes játékokat, táncokat adtak elő a gyerekek. A mini színdarabot nagyon élvezték a gyerekek, némelyek komoly színészi alakítást nyújtottak a
játékukkal. A nézőknek is tetszett a műsorunk, melyet elismerő gratulációval
fejeztek ki.
A fellépő gyerekek és óvodák ajándékot és oklevelet kaptak. Ezen a helyen is köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik vasárnap délután vállalták a gyermekük kíséretét.
Jól sikerült a bemutatkozásunk, melyet remélem, a jövőben ismételt meghívás követhet.
Egresiné Beck Zsuzsanna

Fotó: Óvoda

Német nemzetiségi délután Vecsésen
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Közösségi kert Újtelepen

Fotó: Magánarchívum

Soroksár-Újtelepen évek óta arra készülnek a Jószomszédok – A kertszabályzat alapján a kertészek felügyelik a területet. A legfonEgyesület tagjai, hogy közösségi kertet hozzanak létre. Úgy tűnik, tosabb, hogy vegyszermentesen kell termelni, ezt mindenkinek vállalálmukat most végre megvalósíthatják. Erről kérdeztük Nagyis- nia kell, aki hozzánk csatlakozik.
tókné Ekler Évát, az egyesület vezetőjét.
A lakótelepen élőknek csak a balkonkertészkedés lehetősége jut, a
jelentkezők számából és a lelkesedésből úgy látom, hogy van erre
– Évek óta húzódik a közösségi kert ügye. Sikerként könyvelhető valós igény. Aki szeretne egy jó kis közösséghez is csatlakozni, azt szeel, hogy megkötötték a szerződést a földtulajdonosokkal?
retettel várjuk a Jószomszédok Egyesület kertészei közé. A sori– Azt gondolom, hogy siker a közösségi kert létrehozása. Nem klasz- kert@gmail.hu e-mail címen vagy a Facebook-oldalunkon várjuk a
szikus megoldás a miénk, mert a Budapesten működő kertek legna- jelentkezőket. A tulajdonosokat is szívesen bevonjuk a miniparcellák
gyobb részében a terület tulajdonosa az önkormányzat, és ő adja kialakításába és a gondozásába is, ha van rá igényük – mondta végehozzá az infrastruktúrát és a forrásokat. Ám Soroksáron más lehetőség zetül Nagyistókné Ekler Éva.
alakult, amivel éltünk is.
– Hogyan sikerült megegyezni a telektulajdonosokkal?
– A Harmónia Háza Egyesülettel megszűnt a szerződésük, és azt szerették volna a tulajdonosok, ha folytatódna a terület közösségi célú hasznosítása. A Jószomszédok Egyesületnek sikerült ehhez a lehetőséghez
jutnia.
– Mennyi időre kötötték a szerződést? Kell-e ezért valamilyen térítési díjat fizetni?
– Öt+öt évre kaptuk meg a földterület használatát annak fejében, hogy
a jó gazda gondosságával tartjuk rendben. A Nyír utcában lévő hatalmas területen mindig akad tennivaló.
– A közösségi oldalukon már hírül adták, hogy ültetnek. Mit ültettek el?
– Konyhakerti zöldségeket: paradicsomot, paprikát, borsót, bazsalikomot, tököt, cukkinit ültettek a kertészek az ágyásokba. Eddig 16 darab
1,2 m x 6 m nagyságú blokkot sikerült létrehozni, de a terület nagysága
lehetővé teszi, hogy ha szükség van újabb parcellákra, hamar ki tudjuk
azokat alakítani. Az ágyásokat 1-1 kertész vagy annak családja gondozza, de van, amelyiket felezve két kertész.
– Hogyan fogják művelni a közösségi kertjüket? Van-e ott víz?
– Van víz a területen, szerszámokat egyelőre mindenki hoz magával a
kertbe.
– Kik felügyelik a kertet?

Családok ünnepeltek gyereknapon
játékokat próbálhattak ki a gyerekek és a szülők.
Volt kosaras körhinta, hordólovaglás, kakaslövészet, teknőhorgászat, gólyaláb, kalapdobáló,
hogy csak néhányat említsünk számtalan népi játékból – számolt be a történtekről Káposztásné
Kosztya Henrietta óvónő.
Galambosné Schuszter Anna néptáncoktató vezetésével lehetett betekintést nyerni a
néptánc világába. A játszó- és kézműves sarkot Szigetvári Kata támogató vezette. Az óvó
nénik irányításával a résztvevők megismerkedhettek a kooperációs és a finom motorikát
fejlesztő ügyességi játékokkal is. Közülük a
célba dobás, a pisztrángfogás,
illetve a lovas verseny tetszett a
gyerekeknek a legjobban.
– A büfénkben – támogatóink
jóvoltából – a résztvevők finomságokból válogathattak. A nap
fénypontja a nagy Családi Sport
és Váltóverseny volt, mely a
szülőket és gyerekeket is megmozgatta. A délelőtt végén értékes nyereményeket sorsoltunk
ki az óvodánkba járó gyerekek
között. Szponzoraink jóvoltából
természetesen senki nem távozott üres kézzel – mondta Káposztásné Kosztya Henrietta.
Fotó: Óvoda

A Soroksári Sportcsarnokban május 27-én tartotta a II. számú Napsugár óvoda a gyermeknappal egybekötött családi sportnapját mintegy
250 fővel.
A rendezvény főszervezője Tóth Gyuláné és
Werner Zsuzsa óvónők, a főtámogatók Geiger
Ferenc polgármester, valamint a Soroksári
Német Nemzetiségi önkormányzat, a rendezvény
védnöke Balzsay Károly, a magyar férfi ökölvívó
válogatott szövetségi kapitánya volt.
– A közös bemelegítést díszvendégünk, Jeszenszky Rózsa, az önkormányzat sportreferense vezette le. A délelőtt folyamán népi

Újtelepi óvodások
gyermeknapja
Az újtelepi III. számú Összevont Óvodában május 24-én rendezték meg a
gyermeknapot.
A Béke oviban bűvész varázsolta el
a kicsinyeket, utána különböző kézműves tevékenységeket folytattak játékos ügyességi feladatok közbeiktatásával. A „Béke Alapítvány” támogatásával még az Emese-parkba
is ellátogathattak.
Ternesz Ferencné intézményvezető
elmondta, hogy a Pistahegyi óvodában
a csoportok részére az óvónők jelmezes előadást szerveztek, a Brémai muzsikusok című mesét adták elő.
Az udvaron a csoportok a „Jövő
Óvodája Alapítványtól” ajándékba kapott aszfaltkrétával rajzoltak, a homokozóban szebbnél szebb várak épültek
és játékos feladatokat is végeztek a
gyerekek.
A délelőtt lezárásaként mindkét óvodában fagyit és az alapítványok által
vásárolt apró ajándékokat kapták a
gyermekek. Sőt még moziba is elmentek a picik.

Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária
SOROKSÁRI
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Kavicsokra festett varázslatos világ
Tanítványok, kollégák, barátok, ismerősök, családtagok töltötték meg a
Galéria’13 kiállítóterét Jäckl Henriett Varázslatos világ című kiállításának megnyitóján június 1-jén. A Grassalkovich Antal Általános Iskola
némettanárának ez az első önálló tárlata. A kiállításon a hobbiból lett
művészetét, a színpompás, csodásan megfestett köveket, kavicsokat
láthatják az érdeklődők.
A szép számú közönséget Sasvári Ilona, a Galéria’13 igazgatója köszöntötte. Felemlítette az idén húszéves galéria idei tárlatait, külön örömét fejezve ki amiatt, hogy a 2016-17-es művészeti évadot egy ilyen
szívet melengető, szemnek, szívnek, léleknek szépséges, megnyugtató, valóban varázslatos kiállítás zárja le.
Hozzátette: a kiállítás zárónapján, június 24-én délután

3 órától Jäckl Henriett foglalkozást vezet, amelyen gyerekek és felnőttek egyaránt megismerkedhetnek a kavicsfestés művészetével.
Ezt követően Weinmann Antal alpolgármester vette át a szót, aki a
régi ismeretség okán elvállalta a kiállítás megnyitását. Mint mondta,
bárki hozzákezdhet ehhez a kreatív hobbinak indult tevékenységhez,
de keveseknek adatik meg az, hogy ezeket az igazán egyedi, igényesen kidolgozott és megfestett köveket, alkotásokat művészi szintre
emeljék. Jäckl Henriett ezen kevesek közé tartozik.
A megnyitó zárásaként Szöllősy Vágó Panna muzsikált hárfán.
J.Á.

Soroksári
Helytörténeti Gyűjtemény
(1238 Budapest, Szitás utca 105.)
Még mindig várjuk felajánlásaikat zenei gyűjteményünkbe,
illetve a megnyíló zeneszobába.
Hálás köszönet Somorjai Istvánnak, aki megajándékozta a múzeumot a trombitával, amin zenei tanulmányait kezdte!

Felhívás
A Soroksári Napok keretein belül rendezik meg
az 50 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok megújított eskütételét.
Várják azoknak a jelentkezését, akik
1957-ben és 1967-ben kötöttek házasságot.
Jelentkezés: Barabás Tiborné
06-30-313-2456 vagy 287-1768

300! Kerékpáros
városnézés Soroksáron
Két keréken „falunk” nevezetességei körül,
szubjektív kerékpáros túra
Háromszáz éve, 1717. július 4. napján rögzítették
az anyakönyvek az első soroksári születést.
Ennek alkalmából járjuk körbe együtt Soroksár ikonikus helyeit!
Találkozó:
2017. július 1., szombat, 9 óra, Hősök tere, Zenepavilon
Érdeklődni lehet: Pfiszter Tamás – pfiszter.tamas@yahoo.com
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Idén is vár
a múzeumok éjszakája
Hetedszer rendezik meg idén
a múzeumok éjszakáját a kerületben.
Június 24-én, szombaton
délután 2 órától 6 óráig várják a látogatókat
a sváb tájházban és a Galéria'13-ban.
Ez utóbbiban látható lesz Jäckl Henriett
Varázslatos világ című kiállítása.
Az alkotó délután 3 órától a kavicsfestés
művészetével ismerteti meg az érdeklődőket.
Késő délutántól a Hősök terén, a galéria előtt
felállított színpadon zenés, táncos
produkciókkal szórakoztatják a művészetet
kedvelő járókelőket.
Mindenkit szeretetettel várnak.
A program ingyenes.
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PROGRAMOK

Tér-ÖrömZene

19.30

Május 19-én első alkalommal rendezték meg a Tér-ÖrömZene koncertet a zenepavilonnál, melyben a Galambos János AMI növendékei
működtek közre. A rendezvény házigazdája és társszervezője Weisz
Nándor ütőhangszer oktató volt. A gyerekek bemutathatták zenei tehetségüket a nagyközönség előtt, többek között cselló, dob, harsona,
klarinét, furulya, fuvola, harmonika hangszereken. Csodálatos zenei
utazáson vehették részt az érdeklődők és a büszke szülők. A kamaraestet hagyományteremtőnek szántuk, jövő tavasszal ismét láthatjuk,
hallhatjuk majd a zeneiskola tanulóit.

Péntek-party a Tündérkertben
Péntek-party családi és gyermek rendezvénysorozat a molnárszigeti Tündérkertben – július 7., 14., 21., 28. – pénteki napokon 16tól 19 óráig, változatos programokkal, előadásokkal, bemutatókkal,
kreatív foglalkozásokkal. A belépés díjtalan.
07. 07. Cirkuszi nap: Kiss Balázs interaktív bűvészshowja, Inspiral
Circus Center bemutatója, táncbemutató, kreatív foglalkozás
07. 14. Állati nap: Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola bemutatója, Tüskéshátú Madártanóda állatsimogató és bemutató, táncbemutató, kreatív foglalkozás
07. 21. Mese nap: meseszíndarab, táncbemutató, kreatív foglalkozás
07. 28. Ásványkő nap: mesefoglalkozás, ásvány bemutató és vásár,
kavicsfestés
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Egyházi nyári táborok

Orgonakoncert
az ófalui reformátusoknál

Fotó: Szabó László

Az ófalui Soroksári Református Egyházközség templomában május 20-án
Fekete Nándor fiatal orgonaművész játszott a gyülekezetnek – Európa legmodernebb hordozható hangversenyorgonáján.
A művész Vivaldi, Beethoven, Grieg műveit adta elő. A koncert bevételének egy része a soroksári református ifjúság, illetve a közösség épülését, különféle rendezvények és táborok támogatását szolgálja. Fekete Nándor
képekkel illusztrálta a zenedarabokat, ezért „Zene képekkel” volt az előadás
címe.
Barta Károly református lelkipásztor elmondta: az orgonakoncertet a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezték meg a gyülekezet évfordulós programjainak részeként.
– A művész urat régebbről ismerem és eddig már két koncertjét szerveztem
meg előző szolgálati helyemen. Itt Soroksáron tervezem, tervezzük további
hasonló koncertek megrendezését. Sőt, ha sikerülne támogatást szereznünk egy olyan hasonló digitális orgona
vásárlásához (megközelítően 3 millió forint), amilyenen Fekete Nándor játszik,
akkor rendszeresebben tudnánk ilyen
jellegű koncerteket
is rendezni templomunkban – tájékoztatott a lelkipásztor.
Ilma
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Az állami és az önkormányzati táboroztatás mellett az egyházak is kiveszik a részüket a programszervezésből.
Az ófalui katolikus gyerekek, a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia által szervezett nyári táborokat veszik igénybe, amelyek a következőképpen alakulnak: a cserkészek vízi tábort szerveznek a Tiszára
július 6. és 10. között. Emellett cserkész nagytábor lesz Süttőn, Gerecsén
július 29. és augusztus 5. között. Erdélyi tábort szerveznek Székelyhídon
augusztus 7-től 12-ig.
Az újtelepi katolikusoknál a Szent István Plébánia napközis táborát június 16-23. között szervezi, a nagytáborát Szigetszentmártonban tartja
július 26-a és 30-a között. Az evezős tábor július 6-9-ig Tiszafüreden, az
ifjúsági tábor július 12-17-ig Visegrádon, a felsős tábor július 16-22-ig
Dágon, az alsós tábor július 18-22-ig Bajóton, az erdélyi tábor pedig Zeteváralján lesz augusztus 1-8-ig.
Az újtelepi reformátusok június 19-23-a között rendezik meg a nyári
napközis gyerektáborukat Kompán Zsoltné Julika lelkipásztor vezetésével, amelyre az óvodás korú gyerekektől a felsős gyerekekig, szülőket és
minden érdeklődőt szeretettel várnak. A tábor hétfőtől péntekig 8 órától
12 óra 30-ig tart és ingyenes. Az idei év témája: a kígyók.
Az ófalui reformátusok nyári napközis gyermektábora június 26-tól június 30-ig tart, és a Hősök terén található református templom és gyülekezeti ház ad neki helyet. Témája: beszélgetés Istennel.
A nyári többgenerációs gyülekezeti tábort július 9. és július 13. között
szervezik, a helyszíne Balatongyörök. Ez utóbbi rendezvényre bármely
életkorú, Soroksáron élő református hívő jelentkezhet. Korosztályos és
közösségépítő programokkal készülnek, várják fiatalok és idősebbek érdeklődését. Mindkét programmal kapcsolatban további információ Barta
Károly lelkipásztornál, a 228-9263-os vezetékes telefonszámon kérhető.
Az evangélikusok hittanos gyermekei – a nyári Király Tábor sorozataként – a fóti Mandák Kastélyban tartják táborukat június 16-tól június
IM
18-ig. A tábor bentlakásos.
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Lemaradt a feljutásról a Soroksár SC legénysége
Befejeződött a 2016-17-es másodosztályú labdarúgó bajnokság.
Bár a Soroksár SC legénysége a klub fennállásának legjobb eredményét produkálta és sokáig versenyben volt az NB I-be jutásért
zajló versenyfutásnak, végül nem sikerült megszereznie az első két
hely egyikét.
33. forduló
Soroksár SC-Szeged 2011 GA 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Lovrencsics Balázs (3.), Bajzát Péter (78.), illetve Geiger Norbert (76.)
A korábban 3-1-es hazai vezetésnél, vihar miatt félbeszakadt találkozó újrajátszása alkalmával ugyan szorosabb eredmény született,
ám a megérdemelt soroksári sikerhez kétség sem férhetett.
35. forduló
Soroksár SC-Balmazújváros 1-1 (1-1)
Gólszerzők: Lovrencsics Balázs (35.), illetve Heffler Norbert (30.)
Kiállítva: Tamás László (Balmazújváros, 85.)
Ugyan több helyzete volt a második félidőben a hazai együttesnek,
a vendégek végül elérték céljukat, s fontos pontot szereztek a rangadón.
36. forduló
Budaörs-Soroksár SC 4-2 (2-1)
Gólszerzők: Stieber András (15.), Horváth Roland (26.), Petró Balázs (73.), Sajbán Máté (93.), ill. Lovrencsics Balázs 2 (39., 88)
Ezen a találkozón jött ki az erőltetett menet hatása a soroksári gárdán. A 20 nap alatt lejátszott hat mérkőzés okozta fizikai és mentális fáradtságnak vereség lett a vége, s mint később kiderült, ez a
pontvesztés a gárda feljutásába került.
37. forduló
Kozármisleny-Soroksár SC 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Gyepes Gábor (66.), illetve Huszák Tamás (16.), Gárdos András (47.)
Kiállítva: Csilus Tamás (55.)

A bajnokság végeredménye:
1. Puskás Akadémia FC
2. Balmazújváros
3. Kisvárda
4. Soroksár SC
5. Békéscsaba Előre
6. Vác FC
7. ZTE FC
8. Dorogi FC
9. M.magyaróvári TE
10. Szolnoki MÁV FC
11. Szeged 2011
12. Nyíregyháza Sp.FC
13. Soproni VSE
14. BFC Siófok
15. Budaörs
16. FC Csákvár
17. Ceglédi VSE
18. Kozármisleny FC
19. Cigánd SE*
20. SZEOL SC
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13
9
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15
8
16
9
8
16
9
7
11
7

5
9
9
9
11
11
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14
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16
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17
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67–39
49–34
55–30
63–40
55–34
45–38
56–49
46–35
48–40
49–50
39–29
48–50
37–38
43–51
48–56
44–57
42–55
33–61
27–64
20–64

+28
+15
+25
+23
+21
+7
+7
+11
+8
–1
+10
–2
–1
–8
–8
–13
–13
–28
–37
–44

77
73
69
67
65
59
55
54
54
52
51
50
49
48
47
40
39
37
29
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Decathlon Sportnap:
főszerepben a mozgás
Hatalmas sikert aratott május 20-án a sportos gyereknap, amit második alkalommal rendezett közösen
a XVIII. és a XXIII. kerület a soroksári Decathlon Áruházzal az áruház parkolójának területén.
Mintegy 33 sportegyesület csaknem 600 sportolóval volt jelen ezen a napon. Lehetett sportbemutatókat
nézni, majd sportágakat kipróbálni és egész nap mozogni.
Nagyon sok gyerek regisztrált és vett részt a pecsétgyűjtő játékban, ahol a sok értékes ajándék mellett a fődíj egy OXELO MID7 roller volt.
A visszajelzések alapján jó úton jár ez a rendezvény, hogy hagyomány legyen belőle minden év tavaszán.
JR

Fotó: Teszár Ákos

1. hely Balázs Eszter– Meggyes Kata
duó
1. hely Meggyes Kata Prémium egyéni
1. hely Németh Petra – Pusztai Lili duó
1. hely Simongáti Lilien egyéni
1. hely Sugar Girls csapat (Bereczky
Zita, Iváncsevits Viktória, Kovács Fanni,
Ozsvald Marika, Riegler Zsófia,
Tárnoki Luca, Tóth Emma, Várhegyi Alíz, Weisz Míra, Zsigmond
Zsófia)
2. hely Black Girls Prémium csapat (Balázs Eszter, Meggyes
Kata, Pál Szilvia, Pandur Noémi,
Simon Bernadett, Szalontai Dóra)
2. hely Pál Szilvia egyéni
2. hely Rainer-Micsinyei AnnaSipos Tímea duó
3. hely Simon Bernadett egyéni
4. hely KOMBISHOW (Balázs
Eszter, Meggyes Kata, Németh
Petra, Pál Szilvia, Pandur Noémi,
Pusztai Lili, Rainer-Micsinyei
Anna, Simon Bernadett, Simongáti Lili, Sipos Tímea, Szalontai
Dóra)
Köszönjük a szülői támogatást,
mert segítségük nélkül nem lennének ilyen szép eredményeink.
Fotó: Magánarchívum
Jesz
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22
22
20
19
19
16
14
15
14
14
12
14
11
13
13
8
10
10
7
4

A soroksári gárda a szorosnak tűnő eredménytől függetlenül magabiztos győzelmet aratott.
38. forduló
Soroksár SC-Szolnoki MÁV 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Lovrencsics Balázs, illetve Olasz Dénes, Tóth Péter
A hazai együttes az első félidőben eldönthette volna a meccset.
Nem tette és ez megbosszulta magát.
Gelei József

Remekeltek az aerobikos lányok
A tavaszi idény utolsó versenyeként
május 20-án a Móri Sportcsarnokban
rendezték meg a „XXII. Dinamik Aerobic
Fesztivál” országos versenyt.
Ismét nagyon ügyesek voltak a
SORTE aerobikos lányai – ez az eredményeken is látszik.
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38
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Súlyos hírek
Egyetemi és kiemelt országos
bajnokság a súlyemelőknél
A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület élversenyzői április 8-án Budapesten a MAFC kiemelt országos versenyén vettek
részt.
Csipkés Erika (I. hely, 115 kg-os összetett eredmény), Harasztovics
Gergő (I. hely, 175 kg-os összetett eredmény), Rigler Fanni (I. hely,
131 kg-os összetett eredmény) korosztályuk első osztályú minősítését érték el. Varga Richárd (I. hely, 215 kg-os összetett eredmény),
Perjési Eszter (I. hely, 111 kg-os összetett eredmény) korosztályukban
másod osztályú minősítést, míg Antaly Aliz Gréta (II. hely, 97 kg-os
összetett eredmény) harmadosztályú minősítést szerzett.
Ezen a napon rendezték meg az Egyetemi és Főiskolás Országos
Bajnokságot, ahol Szűcs Petra (SOTE, 125 kg-os összetett eredmény) és ifj. Szűcs Endre (Műegyetem, 225 kg-os összetett eredménnyel a legjobb „Műegyetemi versenyző” díjat is elnyerte)
képviselte Soroksárt. Mindketten a második helyen végeztek.

Egyéni eredmények Horvátország: I. hely Harasztovics Gergő (serdülő korcsoport, 168 kg-os összetett eredmény), III. hely Molnár Csongor (serdülő korcsoport, 123 kg-os ö.e.), IV. hely Muzellák Máté
(ifjúsági korcsoport, 128 kg-os ö.e.), VI. hely Csordás Mihály (felnőtt
korcsoport, 155 kg-os ö.e.).
Egyéni eredmények Hollandia: Ifjúsági 53 kg-os súlycsoport: I. hely:
Csipkés Erika (112 kg-os összetett eredmény), 69 kg-os súlycsoport:
I. hely: Perjési Eszter (109 kg-os ö.e.), Junior +105 kg-os súlycsoport:
I. hely: ifj. Szűcs Endre (213 kg-os ö.e.).
Aki szeretne erősödni, sikereket átélni, jó közösségben értéket teremteni, azt várják a szakképzett edzők a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában (Sodronyos utca 28.) működő Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület utánpótlás műhelyében. Jelentkezni lehet Szűcs
Endre szakedzőnél hétfőn, szerdán és pénteken 16 és 17 óra között.
KZS

Nemzetközi emelések
Május 7-én a Budapesti Súlyemelő Szövetség válogatottjában szerepeltek a soroksári súlyemelők. Horvátországban, Vukovár városának nyílt bajnokságán, és ugyanezen a napon Hollandiában, Den
Helder városában álltak dobogóra kerületünk fiatal sportolói. Vukováron négy ország 49 sportolója mérte össze erejét a színvonalas versenyen. Den Helder városában rendezték az Észak-Holland
Szövetség bajnokságát, ahol nagy sikert aratott a soroksári delegáció,
mindhárom versenyző első lett.

Május 6-án tartotta a diákolimpia
felkészítő versenyét a Budapest
Pétanque csapata. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola csapatai is
versenyzési lehetőséghez jutottak,
így a gyerekek ismét gazdagodtak
pár éremmel: Nagy Gyula és Papp
Nimród (7.o.) arany, Papp Marcell
(1.o.) ezüst, Papp Noel és Perjési
Benjámin (4.o.) bronz minősítést
értek el.
A sportág országos diákolimpiai
fordulóját május 22-én Sárváron
tartották, ahol az iskolánkat három
triplett csapat képviselte.
Ugyan a dobogóra most nem sikerült feljutnunk, de rengeteg tapasztalattal és taktikai ötlettel
gazdagodtunk, amelyet az elkövetkező versenyeken hasznosítani tudunk. A hangulat és az idő egyaránt
nagyszerű volt.
A részvételt és a sportszerű, maximális energiabefektetéssel komolyan vett versenyzést köszönjük
minden gyereknek.
R.Cs.
SOROKSÁRI

Több mint húszan, több mint húszat
– a Fekete iskola kerékpáros napjához
1. Mi ez a rendezvény?
A Magyar Kerékpárosklub STARS-UNIQA kampányának zárásaként szervezett egy egész napos
programot azoknak az iskoláknak, akik egész
évben komolyan gondolták a környezetbarát közlekedésre nevelést, a kerékpáros közlekedés támogatását.
2. Hogy kerültek oda a diákok a „Feketéből”?
Mivel intézményünk évek óta szervezi a Soroksári
Bringás Reggelit, működnek a kerékpáros szakköreink és visszatérő programunk a BMX-suli rendezvényünk, egyértelmű volt, hogy megpróbálkozunk a pályázattal. Alsó tagozatos diákjainknak
lehetőségük van megtanulni kerékpározni. A kellő
ismeretek elsajátítása után már kirándulásokra is mehetnek Kaszab Zsófia tanárnő irányításával. A felsősök Szoboszlai Patrik edző, BMX-versenyző vezetésével ismerkedhetnek meg ezzel a szép
sporttal a KSI iskolánkba kihelyezett edzésein.
3. Ez valami verseny?
Nem, ez nem verseny. A rendezvény
célja pont az volt, hogy a diákok a kerékpározást, mint városi közlekedési alternatívát ismerhessék meg. Ezért is
döntöttünk, úgy, hogy „lábon” megyünk
be az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium épületébe.
Itt volt ugyanis a rendezvény. 21 diák,
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két felnőtt kísérő és két pedagógus irányításával
gyakorlatban is megismerkedtek a résztvevők a városi kerékpáros közlekedés rejtelmeivel. A versenyzést meghagytuk UCI licence-szel rendelkező
diákunknak, Tircsi Andreának.
4. Milyen programok voltak?
A nap során kerékpáros KRESZ-pályán, teszt kitöltésen, városi közlekedési előadáson, személyes
beszélgetésen vehettek részt a részvevők, majd a
Gabitriál látványos bemutatóját nézték meg.
5. Hogy tetszett a diákoknak?
Jól elfáradtak, de élményekkel gazdagodva térhettek haza.
Kármán Pál

Fotó: Iskola

Újabb péntaque-os
sikerek
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Wetterregeln / Bauernregeln
8. Juni - Medardtag
„Was Medard für Wetter hält,
solch Wetter in die Ernte fällt.”
Ende Juni, Anfang Juli beginnt die Ernte
(der Schnitt).
Es ist die schwerste Bauernarbeit.
27. Juni - Ladislaustag
„Ladislaus, such die Schnitter aus.”
8. Juli – Kiliantag
„Kilian stellt die Schnitter an.”,
„ Juliregen nimmt den Erntesegen.”

Antal Hermann Gedenkball
Am 27. Mai wurde in Harast/Dunaharaszti ein Gedenk-Ehrenball
organisiert und zwar zur Erinnerung des bekannten schorokscharer Musikanten Antal Hermann.
Antal Hermann und seine Kapelle war in den 70/ 80-er Jahren
in unserer kleinen Umgebung sehr bekannt. Er hat in Schorokschar in der Musikschule unterrichtet und in seiner Freizeit mit seinen Musikkameraden auf Hochzeiten und auf Schwabenballen
gespielt. Er hat sehr vielen Jugendlichen das Harmonikaspielen
beigebracht. Mit seinem Namen ist bis zum heutigen Tag das Antal
Hermann Harmonikaensemble verbunden, heutzutage unter der
Leitung von Gabor Kaltenecker.
Das Ensemble hat auch diesmal Musikstücke vorgetragen mit
grossem Erfolg. Aber was noch an diesem Abend schöner war, war
die Überraschug von den Lustigen Musikanten aus Tschepel. Die
Jungs haben nähmlich die noch lebenden Hermann Kapellemitglieder eingeladen. So war z.B aus Schorokschar Mátyás Hárskuti
dabei und aus Harast, Peter Kaltenecker, die später auch bei der
Ullmann Kapelle gespielt haben.
Sie haben gemeinsam den ganzen Abend zusammengspielt,
aber es reichte nicht, da das Enkelkind von Antal Hermann auch
Musiker ist, haben auch die Schorokscharer Burschen eine Einladung bekommen, die für denen eine grosse Ehre war. Die Burschen haben die Möglichkeit bekommen die Ballgäste bis zur
morgen früh zum Tanz zu bringen.
Aus Schorokschar war Herr János Unyi als Gast auch dabei, er
hat einige Grüssungsworte an die Ballgäste und direkt an die Hermann Familie gesagt.
Die Schorokscharer Burschen möchten auch auf diesem Wege
einen herzlichen Dankeschön sagen und zwar zum Gabor Kaltenecker und zum Sándor Gál (Direktor des Haraster Kulturhauses),
dass sie die Möglichkeit gegeben haben, an diesem ehrenvollen
Abend dabei zu sein.
Tamás Solti

Foto: Eigenes Archivum

Nach dem Einbringen der Ernte und nach der Beendigung der
schweren Drescherei war es eine Sitte, ein Schnitterfest abzuhalten. Die ältere Burschen hatten die Aufgabe dieses Fest zu organisieren. Aus Stroh und aus Ähren wurde ein großer Schnitterkranz
geflochten und mit bunten Schleifen geziert. Der Kranz wurde dann
auf einem Holzgestell bei demUmzug auf den Schultern von vier
Mädchen mitgetragen. Junge Burschen ritten dem Zug voraus,
zum Klang der Blechmusik. Der Schnitterzug ging jedes Jahr von
einer anderen Wirtschaft weg und endete auch wieder dort. In dieser Wirtschaft tanzte und feierte man fröhlich bis früh in den Morgenstunden.
So war es auch bei uns in Schorokschar.

Schorokscharer Kirchweih /
Soroksári Búcsú
In der Organisierung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung veranstaltet man auch in diesem Jahr den traditionellen Schorokscharer Kirchweih. Anlässlich der Einsiedlung der Schwaben in
unserer Gemeinde vor 300 Jahren plänen die Organisatoren Mitte
August eine viertägige Programmserie. Das ausführliche Programm können Sie in der folgenden Nummer unserer Zeitung lesen.
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az
idén is megrendezésre kerül a hagyományos Soroksári Búcsú. A
szervezők augusztus közepén 4 napos ünnepségsorozattal készülnek a svábok Soroksárra való betelepülésének 300. évfordulója alkalmából. A részletes programot a Soroksári Hírlap júliusi
számában olvashatják majd.
.

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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S P O R T
T Á B O R
TURNUSOK:
1. turnus: 2017. július 3. - július 7.
2. turnus: 2017. július 10. - július 14.
3. turnus: 2017. július 17.- július 21.
Minimális létszám 10 fő.
Tábor helyszíne: Tündérkert
1238 Budapest, Molnár utca 118.
Napközis tábor 8:30-16:00-ig.
Turnus ára (ebéddel a Hősök terénél levő ételbárban):
20.000 forint
(befizetés és a jelentkezés határideje június 15.)
Szülőknek 12.000 forint
Testvér kedvezmény 3.000 forint

APRÓHIRDETÉS
Pesttől 30 km-re, Csévharaszton, a
4-es út közelében 102 nm-es új építésű (emelt szerkezetkész) sorház
TULAJDONOStól eladó 10,9 millió Ftért. Tel.: +36-30/929-2622
FŐÚTVONALON 1048 M2 TELKEN,
VÁLLALKOZÁSNAK IS ALKALMAS
3 lakásos ház, garázs, üzlethelyiség,
borospince eladó. Érdeklődni 06 20
254 3835.
DOB OKTATÁS JÓL FELSZERELT
STÚDIÓBAN kezdőknek és haladóknak!
Telefon : 06 / 30 495 - 7470
BALLAGÁSI, ESKÜVŐI, KERESZTELŐI AKCIÓKKAL VÁRJUK A SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK
BOLTJÁBAN! Gravírozott, hímzett, feliratozott, fényképről mintázott ajándé-

kok, póló-, kerámia mintázás, üveg-, fa
lézergravírozása, bélyegzőkészítés. Erzsébeten a Városháza bejáratával
szemben. T.: 06-209-209-981
www.ringtex.hu
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK,
NÉV-TÁBLÁK, világító kivitelben is.
Felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra,
autóra, ingyenes látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegző készítés. Embléma, logótervezés.T.: 06-209-209-981
. www.ringtex.net.hu/reklam
INGYENES
HITELÜGYINTÉZÉS
REJTETT KÖLTSÉG NÉLKÜL. Nincs
borítékba pénz, nincs zsebbe pénz.
Több mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 0630/985-5000

SOROKSÁRI

médiaajánlat

HÍRLAP

KERETES HIRDETÉSEK

Sakkozáson kívüli
sportolási lehetőségek:
kosárlabda-, tengó pálya, szabadtéri kondi gépek,
pinpong, foci, játszótér, drótkötélpálya
Jelentkezni lehet:
Balog Gábor táborvezető
Telefon: 06-70-211-7001
E-Mail: jatszvagondolkodunk@gmail.com

Formátum Méret (mm) Brutto díj
1/1
150x302 121,620.1/2
215x149
67,210.1/4 fekvő
215x73
37,020.1/4 álló
106x149
37,020.-

Formátum Méret (mm)
1/8 fekvő
106x73
1/16 fekvő 106x35
1/16 álló
51x73
1/32
51x35

Brutto díj
18,350.8750.8750.3630.-

APRÓHIRDETÉSEK
Lakossági

1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói

2130.- + 60 szavanként

KEDVEZMÉNYEK
Egyszerre történő befizetésénél
4-5 alkalom esetén
7 alkalom esetén
Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól

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

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.

Lapzárták, megjelenések 2017-ben
Július
Lapzárta: 2017. július 3. 12:00
(hétfő)
Megjelenés: 2017. július 14. (péntek)
Szeptember
Lapzárta: 2017. szeptember 11
. 12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. szeptember 22.

SOROKSÁRI
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(péntek)
Október
Lapzárta: 2017. október 9. 12:00
(hétfő)
Megjelenés: 2017. október 20. (péntek)
November
Lapzárta: 2017. november 6.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. november 17.
(péntek)
December
Lapzárta: 2017. december 4.
12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. december 15.
(péntek)
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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

