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A SWING HERCEGE

SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

HITTEL VÁLTAK
LEGENDÁKKÁ
’56 HŐSEI

A

soroksári-pesterzsébeti sírkertben október 19-én 11 órakor kezdődött a kerület megemlékezése az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. A kopjafánál a Török
Flóris Általános Iskola tanulói adtak ünnepi
műsort. A forradalom korát idéző szavalatok jól
tükrözték, milyen mély vágy élt a magyarokban
az elnyomással való leszámolásra több mint hat
évtizede. Geiger Ferenc polgármester mondott
ünnepi beszédet a soroksáriak nevében. Kerületünk az egész világ figyelmét és szimpátiáját
kivívó szabadságküzdelem fontos helyszíne
volt. Soroksár lakói abban az időben is a haza
jó védőinek bizonyultak. A szovjet hadsereg a
Forgószél-hadműveletben akkora katonai erővel támadta hazánkat és fővárosunkat, amelyre addig a második világháború után nem volt
példa Európában. Több mint 60 ezer fegyveres
katona és 2 ezer páncélos indult útnak, hogy eltiporja a magyar szabadságot. A fővárosban és
országszerte ilyen erővel szállt szembe a szinte
fegyvertelen magyarság.
A Juta-domb térsége is kivette a részét a harcokból. Az egykor itt védekezésre berendezkedett
Esztergomi Tüzérezred katonáira az ÁVH emberei nyitottak tüzet, amellyel kezdtét vette az
ütközet. A szabadságharc leverését követően az
elnyomók példát statuáltak: a dombot eltüntették, az ott küzdő magyar tüzérekre pedig kivégzőosztag várt.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON.
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2 | HÍREK
SOROKSÁRON TÖRTÉNT

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA

Vágvölgyi Jenő, Soroksáron élő
író-költő szerzői és előadói műsorán elhangzottak saját írásain kívül
Markó Béla, Reményik Sándor,
Szabó Lőrinc, Faludy György és
Gyóni Géza művei is. A Táncsics
Mihály Művelődési Házban tartott
felolvasó est mellett tárlat nyílt a
galérián Bálint Szabolcs festőművész műveiből.

Geiger Ferenc
polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a108-as vagy a 208-as melléken.

Polgármesteri Hivatal (Grassalkovich
út 162.), I. emelet 3. iroda, előzetes bejelentkezés alapján a fenti telefonszámokon vagy személyesen a polgármester titkárnőjénél (Bogár Jenőné).

Idén is megtartotta nagyszabású
Állati Napok – Kiállítás és Börze
című rendezvényét a Táncsics Mihály Művelődési Ház. Hüllőket,
kisemlősöket, rovarokat, közel 50
állatfajt láthatott a közönség. Kristályok, marokkövek, ásványékszerek vására is fogadta a vendégeket.
A rendezvényt több mint 900-an
tekintették meg.
A tassi vízleeresztő műtárgy építési
helyszínén megkezdődik az új vízgazdálkodási létesítmény vasbeton
szerkezetének a kivitelezése. Az új
többfunkciójú műtárgy a Soroksári-Duna torkolatánál – vissza
nem térítendő EU támogatással –
épül, az 1956-os árvíz során megrongálódott Tassi Vízierőtelep és
Tápzsilip helyén.

Budapest Főváros XXIII. kerületének Soroksári Polgármesteri
Hivatala az őrzésében lévő talált
tárgyakat ingó árverésen értékesíti.
A jogosult a dologért a beszolgáltatásától számított három hónap alatt
nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.
Az árverés ideje:
2018. november 20. – 10 óra
Az árverés helye:
1239 Budapest, Grassalkovich út
170., I. emeleti tárgyalóterem

Telefonon történt egyeztetést követően.

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mikó Imre
06/30 274-2249

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, II. emelet 4. iroda, személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.

Fuchs Gyula
06/70 244-2829 vagy
06/30 934-6966

Weinmann Antal
alpolgármester
06/1 287-3153

Egresi Antal
06/20 973-0235

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 5-6.
iroda, minden hónap második hétfőjén
14 és 16 óra között.

Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Veres Anikó
mb. jegyző

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 1-2.
iroda; minden hónap első hétfőjén 14
órától 16 óráig előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 06/1 287-3152es telefonszámon, vagy személyesen a
Jegyzői Titkárságon (I. emelet 1-2. iroda) lehet.

Immár a harmadik alkalommal
rendeztek Mihály napi vásárt az I.
számú Összevont Óvoda Rézöntő
utcai intézményében. Az új gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg a hagyományos Mihály
napi népszokásokkal, míg a régi
óvodásokban ezen rendezvénynek
köszönhetően tovább erősödött a
néphagyományokhoz való kötődés.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
TALÁLT INGÓSÁGOKRA

Orbán Gyöngyi
alpolgármester
06/1 289-2150

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Dr. Spiegler Tamás
mb. aljegyző

Előzetes bejelentkezés alapján, minden
hónap harmadik hétfőjén, 14 órától 16
óráig. Bejelentkezni a 06/1 289-2214es telefonszámon, az aljegyzo@ph.soroksar.hu e-mail címen vagy személyesen az Aljegyzői Titkárságon (I. emelet
16. iroda) lehet.

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

Telefonon történt egyeztetést követően
a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Telefonon történt egyeztetést követően.

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Telefonon történt egyeztetést követően.

Az első árverésen el nem adott
dolgok árverésének ideje:
2018. november 22. – 10 óra
Az árverés helye:
1239 Budapest, Grassalkovich út
170., I. emeleti tárgyalóterem
A licitálásra kerülő ingóságokat az
árveréseket megelőzően félórával
lehet a helyszínen megtekinteni.
Továbbra is várjuk olvasóinktól a
Soroksárt és a kerület lakóit, közösségeit érintő híreket, beszámolókat.

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).

E-mail-címünk:
ujsag@ph.soroksar.hu
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SAJÁT GYERMEKORVOSI RENDELŐNK LESZ ÚJTELEPEN
Tovább folytatódnak a kerületünk
egészségügyi szolgáltatását célzó
fejlesztések. Nemcsak a Hősök
terén található dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézményben, hanem Újtelepen is.
– Már régóta terveztük, hogy lépnünk kellene Újtelepen a közös
erzsébeti-soroksári gyermekorvosi
rendelések átalakítása, megszüntetése ügyében, és saját egészségügyi
szolgáltatást biztosítani a környéken élő gyermekek számára, de a
végső elhatározás csak a közelmúltban született meg – tudtuk meg
Geiger Ferenc polgármestertől. – A
Szentlőrinci lakótelepen lévő felnőtt
háziorvosi rendelők felújítása után
tavasszal döntöttünk egy új, saját
gyermekorvosi rendelő kialakításáról. Kapóra jött, hogy személyi problémák adódtak a megbízott orvosok
között, s az ÁNTSZ-nek is egyre komolyabb aggályai voltak az erzsébeti,
Pacsirta úti rendelővel kapcsolatban.

MIKORRA LEHET EBBŐL
KÉZZEL FOGHATÓ VALÓSÁG?
– Mint említettem, korábban is tettünk lépéseket ezirányba, de akkor
elvesztünk a bürokrácia zsákutcájában, így most már „okosabban”
kezdtünk hozzá. Egy éven keresztül
ostromoltuk a katasztrófavédelmet,
hogy a használaton kívüli, üres ingatlanát adja bérbe számunkra, ám
kérésünk nem talált meghallgatásra. A jelek szerint most a lakótelepen lévő egyik társasházzal sikerül
megegyeznünk egy hosszútávú
(10-20 éves) bérleti szerződésről,
s amint megszületik a közgyűlési
határozat, azonnal megkezdődhet
a tényleges munka. A terveztetés
után januárban elkezdődhet a több
tízmillió forintos átalakítás, s a tavasz végén átadhatjuk az új, saját
soroksári gyermekorvosi rendelőt.
Bár október 31-vel megszűnik a
Pacsirta úti gyermekorvosi rendelés, azt követően sem maradnak

szakszerű ellátás nélkül az újtelepi gyerekek. Mint dr. Csima Alfréd főorvostól, a dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény vezetőjé-

től megtudtuk, már megvannak a
helyettesítő orvosok, akik folyamatosan biztosítják az új rendelő elkészültéig az ellátást.

A MILLENNIUMTELEPIEK VÉDELMÉBEN
Ha azt írjuk, a reggeli és késő délutáni közlekedés meglehetősen
káoszos a Haraszti úton, még enyhén is fogalmaztunk. Autó autó
hátán, feszült, ideges sofőrök, és
végeláthatatlan dugó munkába
menet és jövet egyaránt.
– A nyári csendesebb idő végeztével, a szabadságolások után, az
iskolakezdéssel egyidőben ismét

ugrásszerűen megnőtt a forgalom
kerületünk főútjain, és ez komoly
fejfájást okoz mindenki számára –
ismerte el Soroksár polgármestere,
Geiger Ferenc. – Nem elég, hogy
az agglomerációban napról napra
nő az autók száma (csak példaként,
Soroksáron immár 17 ezer fölött
van a bejelentett járművek száma),
ehhez most még társultak azok az
útfelújítási munkálatok is, melyek

totálisan megbénították a közlekedést. Az M0-ás elkerülőn zajló
munkálatok, valamint a csepeli
kihajtó lezárása olyan káoszt eredményezett, mely minden közlekedő
számára komoly bosszúságot okozott. Ez elsősorban a Haraszti, illetve a Grassalkovich úton csúcsosodott ki, s a Millenniumtelepen élők
mindennapjait keseríti meg.
MIKÉNT LEHET EZT KEZELNI,
HISZEN A NULLÁS AUTÓÚT
FELÚJÍTÁSA MÉG HOSSZÚ
ÉVEKIG ELTARTHAT?
Nekünk elsősorban a soroksári lakosok érdekeit kell szolgálnunk.
Ami tőlünk telik, igyekszünk megvédeni a Millenniumtelepen élőket
a lakóövezetbe „betévedő” átmenő
forgalomtól. Ahogy ígértük, megterveztettük, engedélyeztettük a
fekvőrendőrök telepítését, illetve a
forgalomlassító nagyméretű virágládák, badellák kihelyezését. Tudom, hogy ez sem lesz végső meg-

oldás, hiszen például a Millennium
utcánál, illetve Vámudvarnál lévő
beton elemet ismeretlenek lehúzták
az útról (már visszaállítottuk a lezárást), megnyitva ezzel a földutat az
illegálisan arra közlekedők előtt. A
szervizúton hamarosan megkezdjük a badellák kihelyezését, illetve
a telepen a fekvőrendőrök lerakását. Ezzel együtt elindítottuk a Dél
utcától Dunaharaszti irányába a
szervizút egyirányúsításának engedélyeztetését. Ideiglenes megoldás, de kormányzati segítség nélkül
nem lehet csökkenteni a nyomást a
telepieken. Amennyiben Dunaharasztinál az M0-ás felé nyitnának
egy felhajtót, lényegesen kisebb
lenne Soroksár felé a forgalom.
A közlekedési problémák érthető
módon komoly feszültséget okoznak az érintettek körében, a végleges megoldás azonban nem önkormányzatunk, hanem a kormány
gazdaságpolitikusai kezében van.
		
(G.J)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT AJÁNDÉKA
A SOROKSÁRI CSALÁDOKNAK
A kerület képviselő-testülete 2013ban alkotott rendeletet annak érdekében, hogy kifejezésre juttassa, Soroksáron nem csak a szavak szintjén
támogatják a családokat.
Az utóbbi években sokan igénybe is
vették e lehetőséget. Az egyösszegű
támogatást Erzsébet-utalvány formájában kapták meg a sikeresen
pályázó családok. Az összeg újszülöttenként 50 ezer forint volt.
Ebben az esztendőben egy ünnepi
összejövetelt tartottak a városházán, ahol Geiger Ferenc köszöntötte az érintett szülőket és gyermekeiket. A polgármester mellett
a rendezvényen részt vett Sinkovics
Krisztián önkormányzati képviselő
is. A jogosultság megállapítása természetesen feltételekhez kötött. A
támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 120 napon belül lehet benyújtani.

Fotók: Teszár Ákos

ÜLÉSEZTEK A KÉPVISELŐK
A két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolóval
kezdte meg október 9-i tanácskozását Soroksár önkormányzatának
képviselő-testülete.
A délelőtti ülés alkalmával napirend előtt került sor a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentés meghallgatására. A

képviselők számára javaslatot terjesztettek elő az elkövetkező évi
önkormányzati kötelezettségvállalásokra. Beszámolót fogadtak el a
kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról, majd a
Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatójára került sor a 2017/2018as tanévről a soroksári oktatási intézmények vonatkozásában.

A ZÖLDEBB SOROKSÁRÉRT
November 4-ig nyújthatják be önkormányzati képviselőiknél a kerület lakosai a választható növények
iránti igényüket.
A jelentkezőknek mindössze a nevüket és a címüket kell magadniuk,
amennyiben igényt kívánnak tar-

tani gömjuhar, gömbkőris, gömbakác, magyar kőris vagy fagyal
csemetékre. A fákkal barátságosabbá tehetjük környezetünket, növelhetjük kerületünk zöldfelületének
nagyságát. A növények kiszállításának tervezett időpontja: 2018.
november 16., 12 és 17 óra között.
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DALLAL ÜNNEPELTE JUBILEUMÁT A DANUBIA GYÖNGYE
A salzburgi dómban is énekelt már a soroksári kórus

Szeptember utolsó hétvégéjén a
Táncsics Mihály Művelődési Házban köszöntötte alapítása ötödik
évfordulóját Soroksár Danubia
Gyöngyeként ismert kórusa. A
jubileumi esten több korosztály
képviselői is a színpadra léptek.
Ebből az alkalomból az elmúlt
évek eredményeinek összegzésére
kértük a kórus vezetőjét.
– Kezdetben népdalok éneklésére
gyűltünk össze – számol be Helfrichné Szente Erzsébet. – Alig pár
fővel alakultunk, ma már a létszám a többszöröse. Először csak
hölgyek alkották a csapatunkat, de
örömünkre az elmúlt években férfi
tagokkal is bővültünk. Az alapítói
cél egy értékteremtő közösség létrehozása volt Soroksáron. Az ötödik évfordulónkat ünnepelve csak
ezt tudom megerősíteni: minden
tagjára büszke vagyok.

A ZENEI HAGYOMÁNYOK
ÁPOLÁSA ÉS ÁTÖRÖKÍTÉSE
A kórus igyekezett az egyesület
alapvető céljaiként meghatározott
kulturális hagyományok ápolásának, átörökítésének, a határon túli
magyarokkal való kapcsolattartásnak megfelelve tevékenykedni és
építeni a közösségét. Többször jártak külhoni nemzeti közösségeinknél, énekeltek a salzburgi dómban,
szerepeltek kerületi rendezvényeken, művészeti eseményeken, s adtak több ízben templomi koncertet
is, legutóbb a Mátyás-templomban.
Jelenleg Soroksár-Újtelepen tartják
heti próbáikat, a reformátusok gyülekezeti termében.
– Miként a polgármester úr is említette köszöntő szavaiban, Soroksárnak gazdag zenei múltja van.
Számomra – soroksári születésű,
ott nevelkedett emberként – 40 évi,

a kerületben eltöltött pályám után
belülről jövő késztetés, hogy közösségünkkel is ennek hagyományát
ápoljuk, úgy a népzenén, mint a világi és egyházi muzsikán keresztül
is – tette hozzá.
A GYERMEKEKET IS
MEGSZÓLÍTJÁK
A jubileumi koncerten minden
műfajból igyekeztek ízelítőt adni a
népes számú közönségnek. Kodály
Zoltán Kállai kettősének dalait citerával és ritmushangszerekkel színesítették, az egyházzenei műveiket
pedig kamarazenekari kísérettel
mutatták be. Hatalmas örömükre szolgált, hogy vendégszereplőként közreműködött koncertjükön
a Grassalkovich Antal Általános
Iskola felsős kórusa Borhy Csilla
vezetésével. A soroksári oktatási
intézményben az egyesület elnöke

egészen a nyugdíjba vonulásáig,
közel húsz esztendeig ének-zenét
oktatott, kórust vezetett.
Az egyesület büszke arra, hogy létszámát évről évre tudta, tudja növelni. Tagjai bizakodva, cselekvően
tekintenek a jövőbe. A Pistahegyi
köz III. számú Összevont Óvodája
ad helyt Danubia Gyöngyöcskéi
gyermekcsoportjának, akik a jubileumi esten is felléptek. A kicsik
előadásukkal nagy sikert arattak a
felnőtt közönség körében. A szervezet célja, hogy a gyermekek számára játékokon, mondókákon,
énekeken keresztül úgy tudják átadni az autentikus magyar néphagyományok, népdalok szellemiségét, hogy ők majdan felnőtté válva
értékként tekintsenek azokra, és
maguk is tevékenykedjenek a muzsika átörökítésében. A gyermekcsoportot Vargáné Gombai Nagy
Zsuzsanna óvodapedagógus vezeti.

A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
2018. NOVEMBER
November 10., 15 óra –
Jóbarátok Dalkörének
zenés délutánja
November 11., 9-től 12 óráig –
Bolhapiac a Közösségi házban
(Grassalkovich út 154.)

November 17., 14 óra –
Rozmaring Egyesület –
Katalin-bál
November 23., 19 óra –
Élő retro táncest a Wedana
zenekarral
November 24., 18 óra –
Erzsébet- és Katalin-bál

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Hétfő 16.30-17.30;
csütörtök 17.00-18.00 – Hip-hop
Hétfő 17.30-19.30;
csütörtök 08.00-09.00 – Pilates
Kedd, csütörtök 17.00-21.00 –
Német nemzetiségi néptánc

Szerda 09.00-11.00 –
Baba-mama klub
Péntek 15.30-17.30 –
Paca kör – Alkotóműhely Csák Éva
vezetésével
Kéthetente szombaton 10.00-12.00 –
Fazekas szakkör és CsemetÉnek
zenés foglalkozás
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IDÉN SEM MARADHATOTT EL
A SZÜRETI FELVONULÁS
A Soroksári Napokon zenével és tánccal várták a kerület lakóit

Fotók: Teszár Ákos

A kerület egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvényét tartották szeptember
végén. Soroksár önállóvá válásának ünnepén jól megfért egymás
mellett a szórakoztatás és az igényes kultúra.
Mayer Éva kiállítása nyitotta meg
a 2018. évi Soroksári Napok rendezvénysorozatát. Az idén 21 éves
Galéria’13-ban bemutatott Pusztulás vagy tisztulás című tárlatán
a Munkácsy-díjas képzőművész
munkáival ismerkedhetett meg a
közönség. Sasvári Ilona, a kiállítótér vezetője büszkeséggel számolt
be arról, hogy az elmúlt esztendők
folyamán a galériájuk az a helyszín,
ahol elkezdik a Soroksári Napokat.
A megnyitón ünnepélyesen Geiger
Ferenc polgármester indította el a
rendezvénysorozatot, a képzőművész munkásságát Popovics Viktória művészettörténész méltatta.
SZENTPÉTERI CSILLA IS
FELLÉPETT SOROKSÁRON
A 23. alkalommal megrendezett
Soroksári Napokon díszelőadást
is tartottak. Geiger Ferenc pol-

gármester a résztvevők számára
elmondta, az idő megerősített bennünket abban, jó döntés volt egykor
a kerület önállóvá válásának az útjára lépni. Örömét fejezte ki annak
kapcsán, hogy itt sokan élnek, akik
hisznek abban, hogy az egymásért
végzett közös munka előrevisz. Az
ünnepi rendezvény a legrangosabb
helyi díjak átadásával folytatódott.
AKIK ÁLTAL
TÖBB LETT SOROKSÁR
Varga Szimeon, az Országgyűlés
bolgár nemzetiségi szószólója kapta meg Az Év Polgárőre kitüntető
címet. A helyi polgárőrséghez a helyi ügyek iránti elkötelezettségéből
fakadóan csatlakozó díjazott már
2010 óta büszkén viseli a Soroksári
Polgárőrség Egyesület elnöki pozícióját. A kerület számára mindig
fontos volt az ifjúság és a testkultúra
ügye. Ennek szellemében nem maradhatott el a fiatal sportolók számára adományozandó díjak átadása sem. Szőke Alex Gergő birkózó
és Józsa Levente Márk taekwondós
érdemelte ki idén a Soroksár Kiváló Sportolója címet. Posztumusz
lett a kerület díszpolgára Morvay

László tűzzománc művész, akinek
a nevére kiállított oklevelet a gyermekei, míg a szintén elhunyt Nagy
Ervin tanár, kántor számára készített emléklapot a lánya vehette át.
A jelenlévők megható pillanatoknak lehettek tanúi. A rendezvényt
Szentpéteri Csilla és a Trió koncertje zárta.
A zenei programok számára azonban a szabadtéren is biztosítottak
helyet. A Tündérkert rekonstrukciója miatt a Hősök terén felállított
rendezvénysátorban a Bon-Bon
együttes lépett fel.
Ugyan szombaton reggel az esőfelhők kicsit megijesztették a szervezőket, szerencsére az égiek végül
áldásukat adták, és elkezdődhetett
a Buci Futás, amely iránt ebben az
esztendőben is kiemelt volt az érdeklődés.
HINTÓK ÉS SVÁB MUZSIKA
A FELVONULÁSON
A hagyományos szüreti felvonulással folytatódott a többnapos rendezvénysorozat. A fogatokat idén
is mazsorettek kísérték, rezesbanda
zenéje diktálta az ütemet. A Hunyadi utcától a Hősök teréig tartott

a felvonulás, majd a rendezvénysátorban folytatódott az ünnep. A
közelmúltban Soroksáron történt
parádés életmentés két résztvevője,
Greznár Jennyfer és Palásti Milán
György polgármesteri elismerő oklevélben részesült. Félévszázados
kisiparosi munkássága előtt tisztelegve Puchele Péter is díjat vehetett
át. Ezt követően a színpadon fellépők táncukkal, énekükkel emelték
a rendezvény rangját. Testvértelepülésünkről, Székelyudvarhelyről
is érkeztek meghívottak.
AHOL ÉRTÉK A CSALÁD
ÉS AZ ÖRÖK HŰSÉG
Az idei Soroksári Napok záró mozzanataként olyan házaspárokat
köszöntöttek a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánián, akik megerősítették az 50 vagy 60 esztendeje
egymásnak tett szent fogadalmukat. Fehérvári Lajos plébános a család és a házasság intézményének
jelentőségéről szólt az ünneplőkhöz beszédében. Az idősek mellett
fiatalokkal is megtelt a főplébánia,
hiszen a szépkorú párok boldog
pillanataiban gyermekeik, unokáik
is szép számmal osztozni kívántak.
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JELET HAGYTAK MAGUK UTÁN
TETTEIKKEL A SZABADSÁG HŐSEI
A szabadságharc egyik fontos ütközetét vívták Soroksáron 62 éve
sötétség nem ijesztette el a megemlékezőket: az út menti kopjafánál
és a mellette felállított korabeli lövegnél népes közönség várta a fáklyával érkezőket.
HŐSÖK, AKIK MÁR ÉLETÜKBEN
LEGENDÁKKÁ VÁLTAK
A Csillag születik című zenei tehetségkutató műsor egyik felfedezettje, a kézdivásárhelyi születésű
László Attila dalban, míg a Szent
Gellért Általános Iskola és Gimnázium tanulója, Jákli Orsolya
versben fogalmazta meg az ünnepi

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és a kerületben
akkor élt lakosok hazafiúi áldozatvállalása előtt tisztelegtek Soroksáron.
A soroksári-pesterzsébeti temetőben Geiger Ferenc mondott ünnepi beszédet, majd Weinmann
Antal alpolgármesterrel és dr.
Veres Anikó megbízott jegyzővel
közösen helyezte el a kopjafánál az
emlékezés virágait. Az október 19én tartott kerületi ünnepség másik
fontos helyszíne volt az egykori
Juta-domb területén álló műemlék, ahova ebben az esztendőben
is fáklyás felvonulást szervezett az
önkormányzat.

FÁKLYÁK LÁNGJAI MUTATTÁK
A FELVONULÓK ÚTJÁT
Késő délután a soroksári Hősök terén található zenepavilonnál kezdtek gyülekezni mindazok a helyi
lakosok, akik egy felvonuláson
szerették volna megmutatni, töretlenül él ma is a magyarban tisztelet
a szabadság és a szabadságért küzdő ember iránt. Lobogó fáklyákkal
a kézben, dobpergés hangja mellett
vonult közel száz idős és fiatal az
egykori Juta-dombig, ahol este fél
7-kor kezdődött az emlékműsor.
A menet résztvevőit még tiszta égbolt köszöntötte, azonban hamarosan eleredt az eső. Szerencsére
sem ez a körülmény, sem a leszálló

Fotók: Teszár Ákos

évforduló üzenetét. Orbán Gyöngyi alpolgármester beszédében
felidézte egy meghatározó olvasmányélményét. Marossy Endre
1956 – Fiadnak hagyd örökül című
könyvének forradalmi ihletettsége
kapcsán tette fel a hallgatóságnak
kérdését: Hiszünk-e abban, hogy
egy hazánk van, ahová születtünk
és kötelességünk azt megvédeni
bármi áron? Az alpolgármester válaszában egyértelművé tette, hogy
a ránk hagyott ereklyét, amit Magyarországnak hívunk, meg kell
őriznünk a gyermekeinknek, az
unokáinknak, a jövőnek.
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Jutalom: 200

ezer forint

Különleges ismertetőjele:
May nem lát, az egyik szeme hiányzik.
Neve: May
Kora: 5-6 éves
Fajtája: puli jellegű
Neme: szuka
Színe: fekete

Chippel ellátott.
Utoljára látták:
2018. szeptember 19-én
Soroksáron
a vasútállomással szemben

Ha Ön látta May-t, kérjük, hívja gazdáját,
Mihályt: +36-30/536-7290
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SOROKSÁRON TALÁLT OTTHONRA
GÁJER BÁLINT, A „SWING HERCEGE”
Év végén négyfős zenekarával közösen koncertet is ad a kerületben
Tatabánya, Veszprém, Győr...
Egy-egy állomás, amelyet Gájer Bálint rádióturnéján érint,
ráadásul egyetlen nap alatt. Az
ugyancsak elfoglalt énekest, akit
a magyar Michael Bubléként is
emlegetnek, egyik fellépéséről a
másikra utazva értük el telefonon, és kérdeztük új otthonáról,
karrierjéről, terveiről.
Hangszeres előadóként kezdtem a
pályafutásomat. Első komoly zenei
élményeim az ütőhangszerekhez
kötöttek. A dobverőt 10 éves koromban ragadtam a kezembe szülővárosomban, Marcaliban, ahol a
helyi zeneiskolába jártam. Sárkány
Zsolt, az Amadinda Ütőegyüttes
egyik alapító tagja, nem sokkal az
ütőszak indulása után megalapította a Marcato Ütőegyüttest. Az
elnevezés egy mozaikszó, amelyik
egy zenei, dinamikai jelzés, és szeretett pátriánkra is utal. A banda a
mai napig is az eredeti nevén működik, bár a tagjai már kicserélődtek. Igyekszem tartani velük a
kapcsolatot, hiszen jóleső érzéssel
tölt el, mennyire szeretik és milyen
lelkesen művelik a zenét szülővárosomban.
MIKÉNT KEZDŐDÖTT AZ
ELŐADÓI PÁLYAFUTÁSA?
A ragtime műfaja már nagyon fiatalon, dobosként elvarázsolt, így
nem véletlen, hogy énekesi karrierem szárnybontogatásait ugyancsak meghatározta. Megtetszett a
stílus a maga könnyed, humoros
jellegzetességeivel, amelyek felidézik a századforduló Amerikájának
a hangulatát. Az éneklés azonban
új helyzet elé állított, hiszen a színpadon a dobolás mellett erre nincs
lehetőségem. A hangszer helyét
2001-től fokozatosan felváltotta
az éneklés az életemben. Az érettségi után felvettek Székesfehér-

várra, a Dr. Lauschmann Gyula
Zeneművészeti Jazz Szakközépiskolába, ahol Pély Barna volt az
énektanárom. Nagyon szép emlékeim vannak azokról az évekről.
Megerősödött bennem az érzés:
van keresnivalóm az énekesek között. Sikeresen felvételt nyertem
2006-ban a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem jazzének- előadóművész, tanár szakára, ahol a négy év alatt szintén
nagyon sok és hasznos zenei ismeretet szereztem.
ÉVEK ÓTA EGYRE GYAKRABBAN
TALÁLKOZHAT ÖNNEL
A KÉPERNYŐN IS A KÖZÖNSÉG.
Nagy lépést jelentett a pályám során, hogy 2012-ben bemutatkozhattam a The Voice című televíziós
zenei tehetségkutató műsorban.
Lenyűgöző volt látni, milyen hatalmas munka övezi egy-egy műsor elkészítését. A színpadon állva,
a közönség elismerő tapsát hallva
rengeteg új energiát szerezhettem.
Nagyon szerettem azt a munkát,
egyúttal óriási elismerést jelentett,
hogy a fináléban a második helyezést értem el. Ettől fellelkesültem,
és az Eurovíziós Dalfesztivál hazai
előválogatóin három alkalommal
is elindultam. A 2015-ös műsorban egészen a döntőig meneteltem.
A KÖZELMÚLTBAN ÚGY
DÖNTÖTT, SOROKSÁRT
VÁLASZTJA OTTHONÁUL.
MIKÉNT ESETT A VÁLASZTÁSA
ERRE A FŐVÁROSI KERÜLETRE?
Budapest számos negyedében éltem már. A VII., a X., a XIII. kerületben is laktam, majd később
Zuglóba költöztem. Menyasszonyommal, Brigittával az volt az álmunk, hogy egy olyan környéken
rakjunk közösen fészket, amely –
bár közel van a magyar metropo-

Fotó: gajerbalint.hu

lisz szívéhez – megőrizte vidékies
hangulatát: csendes, nyugodt, és
az emberek itt jobban ismerik egymást, mint a belső kerületekben
élők. Bár remek helyek a felsoroltak, nem kínálják azt a meghitt
környezetet, amelyet – hosszas
keresést követően – itt megtaláltunk. Amikor először látogattunk
ide, hamar meggyőződhettünk
arról, ez az, amit kerestünk, amit
reméltünk, hogy az otthonunkká
válik egyszer. Számomra különösen tetszik, hogy a környék, ahova
költöztünk, nagyon emlékeztet a
szülővárosomra, Marcalira.
DECEMBER 8. JELENTŐS NAP
LESZ A SOROKSÁRON TÖLTÖTT
ÉLETÉBEN, HISZEN AKKOR FOG
FELLÉPNI A KERÜLETÜNKBEN
ELSŐ ALKALOMMAL.
Az adventi időszak szellemiségéhez illeszkedő koncertet fogok
adni azon a hétvégén a Fedák Sári
Színházban. A négyfős zenekarommal állok majd a színpadra.

Az idei év másik nagy eseménye
a december 21-i karácsonyi nagykoncertem lesz. Egy 30 fős zenekarral hangolódunk a közönséggel
együtt az ünnepekre. A tavalyi évben megjelent ,,Swing karácsony”
albumom dalait kiegészítve adunk
egy kétórás koncertet a MoM
Sportközpontban. A decemberi
időszak idén is nagyon sűrűre sikerült: több mint 30 fellépésem
lesz. Zártkörű céges események és
városi nyilvános adventi koncertek
sora vár még ránk. Ezt követően a
menyasszonyommal útra kelünk,
mert bármennyire is szeretjük a
fővárost és Magyarországot, az év
talán leghidegebb időszakában két
hetet már a távoli Balin fogunk tölteni. Indonézia csodáit közösen kívánjuk felfedezni, persze lélekben
biztosan fogom várni, hogy újból
hazai színpadra lépjek. Tartalmas
év volt az idei. Több mint 120 fellépéssel a hátam mögött zárom a
2018-as évet. Jövőre jelenik meg a
negyedik nagylemezem, a munkálatokat feltöltődve kezdjük el.
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HITRŐL ÉS REMÉNYRŐL DR. CSÓKAY ANDRÁSSAL
optimizmussal közelített az élet és
a hit kérdéseihez. Beszámolt arról,
hogy számára a tudomány eszköz,
amelyet a gyógyítás érdekében gyakorolhat.
TÚLÉLNI EGY
SZEMÉLYES TRAGÉDIÁT

A vallásról, a kereszténység gyakorlásának jelentőségéről is szólt
a világhírnek örvendő idegsebész
soroksári előadása.
A Szent István Király Plébániatemplomban telt ház fogadta az

eddigi pályafutása során két műtéti
technikát is kifejlesztő osztályvezető főorvost. Sinkovics Krisztián
önkormányzati képviselő meghívására érkezett a Prima Primissima díjjal is kitüntetett vendég
a kerületbe. Mint azt dr. Csókay

Szeretnél piaci ár feletti bérezést, bónuszokkal?
Olyan munkahelyet keresel, ahol kiemelkedő zetés mellett előrelépési lehetőség is vár rád?
A Vedox családi vállalkozásként indult, ma Európa
legnagyobb járműmosó hálózata.
Csatlakozzon hozzánk és váljon a siker részesévé!

Gépjárművek külső és belső
tisztítására keresünk munkatársat.

AMIT KÍNÁLUNK:
- Stabil vállalati háttér és piaci pozíció
- Bejelentett munkahely, zetett szabadság
- Átlagon felüli bérezés és teljesítmény alapú bónusz
- Munkaruha, védőfelszerelés és védőital
- Barátságos, atalos munkahelyi légkör
- Előrelépési lehetőség
- Modern géppark és saját fejlesztésű, környezetbarát
szerek.
Jelentkezz még ma és légy a csapatunk tagja!

Jelentkezés: +3670/608-2733

Andrástól megtudhattuk, közvetlenül egy nagyon komplikált agyműtét levezénylése után érkezett,
hogy a hallgatóság rendelkezésére
álljon. A fizikai és szellemi terhet
is jelentő operáció ellenére is fiatalos lendülettel és irigylésre méltó

Az orvosi mellett mérnöki diplomával is rendelkező vendég, aki Nigériába is vezetett már segélymissziót, hozzátette, a világ több pontján
is érezte már, a kimerültség ellenére
milyen sok erőt tud adni az embernek, ha érzi, Isten akaratát követi a
gyógyítás által. Dr. Csókay András
a jelenlévők számára ugyancsak
megdöbbentő őszinteséggel és hittel beszélt kisfia elvesztéséről. Mint
elmondta, bár fizikailag már nincs
vele a gyermeke, a jelenlétét mégis
érzékeli. A személyes tragédia ellenére is a meggyőződése töretlen
abban, hogy – ha már nem is ebben
a világban – találkozik még vele.

HARANGÉRT SZÓLT A DAL
Mészáros János Elek elvarázsolta a közönséget
Október 13-án a Szent István
Király Plébániatemplom adott
otthont a koncertnek, amelyet a
reformátusok újtelepi temploma
támogatására szerveztek.

hitélet támogatásáért szervezett
programon. Mészáros János Elek
a mostani fellépése során a hazai
énekművészet széles spektrumából válogatott.

Péterffy György református lelkész
köszöntötte azokat, akik eljöttek és
harangjegyek vásárlásával is segíteni kívánták, hogy az új templom
a jövőben haranggal gazdagodjon. Elsőként a Danubia Gyöngye
énekkar adott elő hangszeres kísérettel vallási ihletettségű műveket,
majd Mészáros János Elek lépett a
közönség elé.

EGYÜTT ÉNEKELT
A KÖZÖNSÉGGEL A MŰVÉSZ

NÉPDAL, SLÁGER
ÉS OPERA IS ELHANGZOTT
A művész, aki református presbiter is, nem ismeretlen Soroksáron,
hiszen előadóként korábban már
vett részt a kerületben egy, a helyi

Minden dalhoz külön bevezetőket fűzött, ezáltal téve színesebbé
az előadást. A közönség lelkesen
fogadta az énekeket és a hozzájuk
fűzött kommenteket is, majd nyitottnak mutatkozott arra, hogy – a
2012-es Csillag Születik győztesének kérésére – közös előadásukban
hangozzék el egy magyar népdal.
A rendezvény végén Mészáros János Elek mindenki figyelmét felhívta arra, hogy ha halljuk a harang hangját, sose feledjük, az nem
a másik embernek, hanem saját
magunknak szól!
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HITTEL ÉS REMÉNYSÉGGEL
KÜZDÖTTEK ARADI MÁRTÍRJAINK
Idén 169 esztendeje jött el a nap, amikor lesújtott az elnyomók bosszúja
A nemzeti gyászt megelőző nap
késő délutánján Soroksáron is egy
rendezvény keretében hajtott fejet
a kerület lakossága az 1848/49es forradalom és szabadságharc
mártírjainak emléke előtt.
A Grassalkovich Antal Általános
Iskola tanulói – a nemzeti gyász alkalmából tartott megemlékezés keretében – felemelő hangulatú költemények előadásával idézték fel a
szabadságért folytatott harc küzdelmes éveit. Elsőként Jacsó Zsombor
lépett a soroksári Hősök terén lévő
elsővilágháborús emlékműnél felállított színpadra. Előadásában Ady
Endre Október 6. című költeménye
hangzott el.
AZ ARADI HŐSÖK VÉRE
EMLÉKEZTET A SZABADSÁGRA
A kerület önkormányzata részéről
Weinmann Antal mondott beszédet. Soroksár alpolgármestere kiemelte, a hősök abban a tudatban
harcoltak, hogy csak egy szabad
nemzet képes a benne élő egyének
számára jólétet és szabadságot biztosítani. A közönséggel megosztott
gondolataiban példaképként állította a hősi halált halt mártírokat.
– A nemzet szabadságáért éltek
és a szabadság reményéért haltak.

Hittek abban, hogy áldozatuk nem
hiábavaló, hittek abban, hogy az ég
sötétbe borulását hajnal követi egykor. A szabadság az élet után talán
a legnagyobb érték, amit az ember
a teremtőtől kapott. Egy szent szó,
de ritkán érezzük át szentségét és
értékét – fogalmazott az alpolgármester.
DAL A JÖVENDŐ
IDŐK REMÉNYEIRŐL
A rendezvény folytatásaként Dobó
Tünde, a Grassalkovich Antal Általános Iskola hetedik osztályos tanulója közvetítésében Tompa Mihály
műve hangzott fel. A madár, fiaihoz
című lírai-allegorikus költeményében a református lelkész szerző,
aki Petőfivel is hosszú éveken keresztül baráti viszonyt ápolt – az
önkényuralom cenzúrájától tartva
– „rejtve” kérte a szabadság híveit,
hogy zengjenek a jövő reményeiről.
Ábrányi Emil Október hatodikán
című költeményét Panágl Márton,
a Szent Gellért Általános Iskola és
Gimnázium tanulója adta elő. A
szabadságharc leverése után született költő, műfordító szerzeménye
hitelesen leírja mindazt, ami évtizedekkel a mártírok kivégzése után
is feszültségben tartotta az egész
magyar nemzetet.

Fotók: Teszár Ákos

EMLÉKMISE HAZÁNK
MÁRTÍRJAIÉRT
A rendezvény zárásaként Preklerné
Marton Ilona, Egresi Antal, Kiss
Jenő, Sinkovics Krisztián önkormányzati képviselők és Weinmann
Antal alpolgármester közösen helyezte el az emlékezés virágait és
mécseseit. Főhajtásukhoz csatla-

koztak a gyászeseményen résztvevő
fiatalok és idősek is. Ezt követően
pedig a Szózatot és a Székely himnuszt énekelte el a Hősök terén álló
közönség. A rendezvény végeztével
az emlékezők átvonultak a szomszédos Soroksári Nagyboldogaszszony Főplébánia-templomba, ahol
a hazáért és a magyar hősökért
hangzott el emlékmise.
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MODERN RÉSZLEGGEL BŐVÜLT
A JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ
Naponta közel ezer beteg felvételét biztosítják megújult körülmények között
Az intézmény Betegfelvételi Központját a fenntartó, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ 25,4
millió forint támogatásból, továbbá saját bevételeiből, valamint
alapítványi hozzájárulásból bővítette és korszerűsítette.
A betegfelvételi és betegirányítási
feladatokat ellátó központ helyiségeiben az év minden napján 24
órában folyik a munka. Naponta
mintegy ezer beteg kórházi felvételét biztosítják. A központ – amelyet
eredetileg 2007-ben alakítottak ki
– az elmúlt esztendőkben tapasztalt
betegforgalom növekedése miatt
igényelt bővítést, korszerűsítést.
Mintegy 72 négyzetméter beépítésével több mint kétszeresére nőtt a
betegfogadásra alkalmas terület. A

komfortérzet növelése érdekében a
várakozók számára rendelkezésre
álló padok számát növelték, klímaberendezést telepítettek, továbbá
USB-töltőket és LED-es világítást is
felszereltek.
CSÖKKENHET
A VÁRAKOZÁSI IDŐ
A beruházásnak köszönhetően már
több irányból is megközelíthető a
Betegfelvételi Központ, valamint
különválasztották a fekvő- és járóbetegek felvételét. A most kialakított helyiségben három ablaknál
zajlik az ambuláns ellátásra érkezők
regisztrációja. A fekvőbeteg ellátó
osztály beutaltjainak a felvételére
két pontot is nyitottak, míg a mentők által beszállítottakat elkülönül-

MINTARENDSZERT
FEJLESZT A KNORR-BREMSE
Hatalmas lökést adhat a hazai
közép- és nagyvállalatok digitális átalakulásának az a platform,
amelyet a Knorr-Bremse Rail
Systems Budapest hoz létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint
az IQ Kecskemét Ipari Kutató
Kft-vel, illetve a 4Sales System
Kft-vel karöltve.
A többszereplős kezdeményezés
nem csupán egy hosszútávon fenntartható, stratégiai együttműködé-

sen alapul, hanem kiemelt jelentőségű gazdasági kihívásokra ad
választ. Ráadásul ipari igényeket
megvalósító, továbbá üzletileg is
hasznosítható tudományos eredményekhez vezet, így a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal támogatásra érdemesnek
találta versenyképességi és kiválósági pályázatának az idei kiírásában. Ennek megfelelően a 2,1
milliárd forint költségvetésű projekt 1,4 milliárd értékű vissza nem
térítendő támogatást kap.

Fotó: Knorr-Bremse Rail Systems Budapest

ten kezelik. Így nem csak a súlyos
esetekben további ellátásra várók,
hanem a mentők várakozási ideje is
csökkenhet a jövőben.
Két érintőképernyős beteghívó készüléket, valamint két LCD-sor-

számkijelzőt telepítettek a centrumba, ahol új, a korábban rendelkezésre állóknál nagyobb teljesítményű számítógépeket is beszereztek. A betegirányítást hatékonyabbá teszi a hangosbemondó is.

Az Express One Hungary Kft. osztrák tulajdonban lévő, Európa számos
országában sikeresen működő, csomaglogisztikai szolgáltatást nyújtó vállalat.
További információért látogasson el a www.expressone.hu internetes oldalra!

Budapesten az M0 körgyűrű melletti központunkba (BILK
Logisztikai Központ) keresünk új kollégát az alábbi pozícióba:

NAPPALI RAKTÁROS
FELADATOK:
• raktári kézi és gépi árumozgatás
• csomaglogisztikai folyamatokhoz kapcsolódó adminisztrációs
feladatok ellátása;
MUNKAIDŐ:
• nappali munkaidő napi 8 órában + 30 perc munkaközi szünet
ELVÁRÁSOK:
• általános iskolai végzettség • szorgalmas, precíz hozzáállás
• szabálykövetés • szakmai tapasztalat nem szükséges
ELŐNY:
• targoncavezetői képesítés (OKJ-s bizonyítvánnyal, és érvényes
targoncavezetői jogosítvánnyal)
AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, stabil munkahely
• béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, utazás támogatás
• éjszakai hazajutáshoz céges buszjáratot biztosítunk
Munkavégzés helye: Budapest XXIII., BILK Logisztikai Központ
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el
hozzánk fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát bruttó zetési igény
megjelölésével az alábbi címre: karrier@expressone.hu
Felmerülő kérdés esetén keresse HR munkatársunkat
a +36-1/8-777-453 telefonszámon.
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EMLÉKTÁBLA AVATÁS
A NÉMETORSZÁGI ULMBAN

Günter Czisch főpolgármester, Ritter Imre, a Magyar
Parlament Német Nemzetiségi Képviselője, Geiger Ferenc
Soroksár és dr. Szalay László Dunaharaszti polgármestere
leplezte le az emléktáblát

K

özel hat évvel ezelőtt,
Kerekes Lajos kezdeményezésére, három település – Dunaharaszti, Soroksár és
Taksony – német nemzetiségi önkormányzatainak vezetői elhatározták, hogy közösen emléktáblát
helyeznek el Ulmban, a dunai svábok magyarországi betelepítésének 300. évfordulója alkalmából.
Az ötletgazda Kerekes Lajos az
elején még maga sem gondolta,
hogy mennyi tárgyalással, szervezőmunkával jár a megvalósítás.

– Kezdetben valamilyen számomra ismeretlen ok miatt nem
fogadták kitörő örömmel elképzelésemet a helyi városvezetők, ám
néhány éve Günter Czisch személyében új főpolgármestert választottak Ulmban, s ő már minden
segítséget megadott tervem megvalósításához – felelte lapunk érdeklődésére Kerekes Lajos. – Természetesen a megemlékezés nem
sikerülhetett volna ilyen felejthetetlenre, ha a szervezésben nem kapok
mérhetetlen segítséget Weinmann
Antaltól, Badacsonyi Józseftől, va-

Geiger Ferenc és Weinmann Antal
megkoszorúzta a Dunai-svábok Emlékművét

lamint a másik két település német
nemzetiségi vezetőitől, Karl Józseftől, Gerber Ferenctől és Bálint
Gyöngyitől.
Az elképzelés végül mégis valósággá vált: 2018. október 13-án az
ulmi Duna-partján, a Dunai-svábok Emlékműve mellett, ünnepélyes keretek között leleplezték le a
három szomszédos település által
állított emléktáblát. Sokan keltek
útra Soroksárról is, hogy őseik
iránt, mint egyfajta zarándoklat végén tiszteletüket tegyék.
– Hogy miért éppen Ulmban

Kerekes Lajos és Weinmann Antal
áldozatos munkájának köszönhető
a felejthetetlen megemlékezés

található a Dunai-svábok Emlékműve? A XVII., XVIII. században
ebből a német városból indultak el
azon sváb családok, akik a jobb élet
reményében, a Dunán lehajózva
kerestek új otthont. Így jutottak el
többek között Soroksárra, Harasztiba vagy éppen Taksonyba. Emléküknek 1959-ben állítottak először
emléktáblát. A most felavatott és
felszentelt 30.(!) táblával – az erre
szolgáló falon – a „kiadó helyek”
véglegesen elkeltek.
Az ünnepség felejthetetlenre
sikeredett. A több száz Magyarországról érkezett emlékező mellett,
a Németországban élő testvérek,
rokonok és barátok is eljöttek a
találkozóra. Az emlékező beszédeket tradicionális sváb zenei
műsor követte. Soroksár részéről
a Weisz-család, a Soroksári Férfi
Népdalkör és a Hagyományőrző
Vegyes Dalkör – kórusvezetők:
Ullmann Mihály és Róth Jakabné
–, a Schorokscharer Musikanten
– zenekar vezető: Stark György,
vezényelt: Josef Polster –, valamint
Stark Barbara és Weisz Tamás vállaltak részt a programból.
Az emléktábla leleplezése után
Geiger Ferenc polgármester, Weinmann Antal alpolgármester és a
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai megkoszorúzták
a Dunai-svábok Emlékművét, majd
vízre tették az otthon keresését
szimbolizáló kishajót.
(G.J)

Útnak indul a kis tutaj
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ÚJBÓL SIKEREKET ÉRTEK EL
A SÚLYEMELŐINK SOROKSÁRNAK!
Utánpótláskorú versenyzőink országos bajnokságokon jártak

A serdülő és ifjúsági súlyemelők
hazai legnagyobb versenyének
Kecskemét városa adott otthont
augusztus 25-26-án. Az Országos
Bajnokságon 26 egyesület 95 sportolója mérte össze felkészültségét.
A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület versenyzői egy
arany, egy ezüst és egy bronzérmet
szereztek, továbbá két negyedik helyezést értek el. Harasztovics Gergő
bajnoki címe egyben az Egyesület
súlyemelő szakosztályának a 86.
országos bajnoki győzelme volt.
A junior korosztály országos bajnokságát Oroszlányban rendezte a Magyar Súlyemelő Szövetség
szeptember 22-23-án, amelyen 29
egyesület 97 sportolója szerzett in-

dulási jogot azáltal, hogy az előző
minősítő versenyeken teljesítette
a súlycsoportjában a bejutáshoz
szükséges szintet. A Soroksári
Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület versenyzői négy éremmel és
több helyezéssel zárták a versenyt.
Szűcs Endre tanítványai ezúttal is
méltó módon öregbítették a kerület versenyzőinek hírnevét. Kerekes
Gergő kiváló versenyzéssel, remek
taktikával és egyéni csúcsok elérésével szerezte meg az egyesület 87.
országos bajnoki címét.
SOROKSÁRIAK EREDMÉNYEI
Fiú U15 korcsoport: 69 kg-os súlycsoport: II. hely: Molnár Csongor
163 kg összetett eredmény, 85 kg-os

s.cs.: III hely: Beleznai Gábor 168
kg ö.e., Női serdülő 53 kg-os s.cs.:
IV. László Lili 76 kg-os ö.e. Fiú U17
korcsoport: IV. hely: Muzellák Máté
134 kg ö.e., 85 kg-os s.cs.: I. hely:
Harasztovics Gergő 214 kg ö.e. Fiú
U20 korcsoport: 69 kg-os s.cs.: VI.
hely: Molnár Csongor 172 kg ös�szetett eredmény 85 kg-os s.cs.: I.
hely: Kerekes Gergő 251 kg-os ö.e.
IV. hely: Harasztovics Gergő 211 kg
ö.e. XI. hely: Beleznai Gábor 173
kg ö.e., +105 kg-os s.cs.: III. hely:
Vaga Richárd 222 kg-os ö.e. Női
U20 korcsoport: 53 kg-os s.cs.: III.
hely: Csipkés Erika 119 kg-os ö.e.
58 kg-os s.cs.: VII. hely: László Lili
79 kg-os ö.e. 69 kg-os s.cs.: III. hely:
Perjési Eszter 111 kg-os ö.e.
Csordás Mihály

Legyél Te is
súlyemelő!
Az Egyesület – amely 23 éve teremt
értéket és biztosítja ingyenesen a
sportolás lehetőségét – várja azon fiatalok és felnőttek jelentkezését, akik
nem félnek a kihívásoktól és a munkától! Kicsik és nagyok alkothatnak
itt közösséget, találhatják meg önmagukat, próbálhatják ki képességeiket
több sportágban és mutatkozhatnak
be hazai és külföldi versenyeken is.
Szűcs Endre elnök, szakedző várja
az érdeklődőket a Budapest XXIII.
Kerületi Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában (1239 Budapest, Sodronyos utca 28.) személyesen vagy telefonon: 06/70 550-5030.
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Rejtvény
WILLIAM SHAKESPEARE
(Stratford-upon-Avon,
1564. április 23. – 1616. április 23.)
angol drámaíró, költő, színész
Apja jómódú iparos, később polgármester lett. Anyja nemesi családból származott. Shakespeare iskolai tanulmányait nem fejezte be.
Shakespeare 1586-ban Londonba
költözött. Ez a próbálkozás volt
az egyetlen lehetőség a családja
és saját anyagi helyzete javítására.
Shakespeare végigjárta a színházi
ranglétrát, majd a Globe Színház
egyik tulajdonosa lett.
Drámaírói karrierje is haladt. I. Jakab a Királyi Társulat elismerő címet adományozta Shakespeare-nek
és társulatának. 1610-ben távozott
Londonból. 1623-ban jelent meg
drámáinak első gyűjteménye. Számára a pillanatnyi dicsőség volt a
fontos, az innen szerzett jövedelem
biztosította a polgári jólétet a vis�szavonultság éveire.

Mazsolás túrógombóc

friss tejföllel

HOZZÁVALÓK:
· 50 DEKAGRAMM TÚRÓ
· 4 EVŐKANÁL ZSEMLEMORZSA
· FRISS TEJFÖL

recept

Főzzük pár percig, majd egy
gombócon teszteljük, megfőtt-e
a belseje!

· 2 EVŐKANÁL ÉTOLAJ

3

Pirítsuk meg a zsemlemorzsát
olajban, és az elkészült gombócokat leszűrve hempergessük
meg benne! Ízlés szerint adhatunk hozzá porcukrot.

4

Öntsünk tejfölt a tetejére, majd
mazsolával díszítsük az elkészült túrógombócot!

· 2 DECILITER BÚZADARA
· 4 DARAB TOJÁS
· 1 CSIPETNYI SÓ
· ÍZLÉS SZERINT PORCUKOR,
		 TEJFÖL ÉS MAZSOLA
ELKÉSZÍTÉS:

1

Feltörjük a tojásokat, majd a fehérjét és a sárgáját egyben, villával felverjük. Adunk hozzá
búzadarát, sót. Helyezzük a hűtőbe 10-12 órára!

2

Felforralunk 2 liternyi ivóvizet,
kevés sót adunk hozzá. Vizes
kézzel formázzunk gombócokat a masszából, majd helyezzük forrásban lévő vízbe!
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A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ TOVÁBBI PROGRAMJAI
PACA SZAKKÖR 6-12 ÉVES GYEREKEKNEK!
Közös utazás a képzőművészet világába.
Kreatív technikák, különböző anyagok használata.
A találkozások időpontja: péntek 16.30-17.30 között
A foglalkozás ingyenes! Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház

MÉDIAAJÁNLAT
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

SÖRDÉLUTÁN A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2018. október 28-án 17 órától 22 óráig.
Belépő: 500 forint
Fellépő: Schorokscharer Burschen

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: NOVEMBER 12.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon lakosok, akik 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesítettek vízkivételt biztosító
vízlétesítményt (pl. öntözésre szolgáló talajvízkút), az 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján, 2020. december 31. napjáig vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül kérelmezhetik a tárgyi kút fennmaradását.
A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához kérelem és a jogszabályokban meghatározott mellékletek csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának részleteiről, a csatolandó mellékletekről információkat a honlapunkon, (http://soroksar.hu) az Újtelepi Ügyfélszolgálati
Irodában, továbbá a közterületi hirdetőtábláinkon találnak.
Esetleges további kérdések esetén forduljanak a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály munkatársához az alábbi elérhetőségen:
1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 28., 06 1 289-2100/360
ERZSÉBET- ÉS KATALIN-BÁL
2018. november 24-én, 19 órától tartja programját a Táncsics Mihály Művelődési Ház. A fergeteges hangulatról a Takser Spatzen Zenekar és a Soroksári Mazsorett Csoport gondoskodik.
Belépő: 2 ezer forint.
Erzsébeteknek és Katalinoknak a belépés ingyenes.
Kérjük, telefonon előre jelezze részvételi szándékát (06/1 286-0262)!
ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK –
Helen Doron English School
Jelentkezz gyermekeddel ingyenes bemutatóóráinkra!
06/30 689-6670 (Táncsics Mihály Művelődési Ház), www.helendoron.com
MEGALAKUL A „KIS-PACÁK” ALKOTÓMŰHELY
3-4 ÉVES GYEREKEKNEK!
Bevezetés a színek és a formák világába. Különböző művészeti technikák
használata korosztályhoz igazítva.
A találkozások időpontja: péntek 15.30-16.15 között
A foglalkozás ingyenes! Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház

Az Express One Hungary Kft. osztrák tulajdonban lévő, Európa számos
országában sikeresen működő, csomaglogisztikai szolgáltatást nyújtó vállalat.
További információért látogasson el a www.expressone.hu internetes oldalra!

Budapesten az M0 körgyűrű melletti központunkba (BILK
Logisztikai Központ) keresünk új kollégát az alábbi pozícióba:

ÉJSZAKAI CSOMAGSZORTÍROZÓ
FELADAT: • raktári kézi és gépi árumozgatás

ÉS
ÉJSZAKAI TARGONCAVEZETŐ
FELADAT: • a beérkező és kimenő áruk pakolása, raktárba helyezése,
raktáron belüli mozgatása
ELVÁRÁSOK MINDKÉT POZÍCIÓRA VONATKOZÓAN:
• szorgalmas, precíz hozzáállás • szabálykövetés
• szakmai tapasztalat nem szükséges
• KIZÁRÓLAG az éjszakai targoncavezető pozíció esetén érvényes
targoncavezetői jogosítvány (OKJ bizonyítvánnyal)
MUNKAIDŐ: • éjszakai munkaidő napi 8 órában + 30 perc munkaközi
szünet, délután (16 órai) kezdéssel
AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, stabil munkahely
• béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, utazás támogatás
• éjszakai hazajutáshoz céges buszjáratot biztosítunk
Munkavégzés helye: Budapest XXIII., BILK Logisztikai Központ
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el
hozzánk fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát bruttó zetési igény
megjelölésével az alábbi címre: karrier@expressone.hu
Felmerülő kérdés esetén keresse HR munkatársunkat
a +36-1/8-777-453 telefonszámon.

