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HATÁRTALAN ÖSSZETARTOZÁS

Magyarországot 1920. június 4-én meg-
csonkították. Az ország területe alig 
egyharmadára zsugorodott, az elszakí-

tott részeken élő több mint 3 millió magyar került 
a határ túloldalára, kisebbségi sorsra jutva. A bel- 
és külhoni magyarok közt húzódó államhatárok 
családokat, barátokat szakítottak szét, és életeket 
tettek tönkre. Nagy-Magyarország, amely a XIX. 
században biztosította annak hátterét, hogy a fej-

lődő ország akkor Európa második leggyorsab-
ban fejlődő városát, Budapestet tervezze és építse 
fel, a darabjaira hullt. A csonkává lett haza nyers-
anyagkészletei más államokéi lettek, a gazdasága 
pedig teljesen a romokban hevert. Hazánk 1920-
ra egy megtört, apró országgá lett a békediktátum 
következtében, amely a világháború borzalmai 
után elcsendesedő Európában, épp egy nemzeti 
katasztrófát átélve, egyedül maradt. A magyar-

ságot sújtó csapás szinte történelmi léptékben is 
példátlannak számított. Mi, magyarok azonban, 
ahogy a történelmünk folyamán egyszer sem, 
így Trianon után sem adtuk fel. Június 4-én arra 
emlékezünk, hogy a sok szenvedés ellenére is él a 
magyar, van jövője, hite, reménye.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON.
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Geiger Ferenc polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,  
a 108-as vagy a 208-as melléken.
Polgármesteri Hivatal (Grassalkovich 
út 162.), I. emelet 3. iroda, előzetes be-
jelentkezés alapján a fenti telefonszá-
mokon vagy személyesen a polgármes-
ter titkárnőjénél (Bogár Jenőné).

Orbán Gyöngyi alpolgármester
06/1 289-2150
Polgármesteri Hivatal, II. emelet 4. iro-
da, személyesen vagy telefonon történt 
előzetes bejelentkezés alapján.

Weinmann Antal alpolgármester
06/1 287-3153
Polgármesteri Hivatal, I. emelet 5-6. 
iroda, minden hónap második hétfőjén 
14 és 16 óra között.

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

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

Dr. Szabó Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal, I. emelet 16. 
iroda; minden hónap első hétfőjén 14 
órától 16 óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján. Bejelentkezni a 06/1 287-2214-
es telefonszámon vagy személyesen az 
Aljegyzői Titkárságon lehet.

Az önkormányzati képviselőink  
elérhetőségei (ezeken bejelentke-
zés szükséges):

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Mikó Imre
06/30 274-2249

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

Egresi Antal
06/20 973-0235

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095

Tüskés Józsefné
06/20 466-8450
A Mikszáth Kálmán Általános  
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Dr. Szabó Szabolcs 
országgyűlési képviselő
Minden hónap negyedik csütörtökön, 
15.00-18.00 a képviselői irodában 
(Grassalkovich út 144.) vagy egyéb 
időpontban a 06/30 977-5878 telefo-
non történt előzetes egyeztetés alapján.

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRASOROKSÁRON TÖRTÉNT
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Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).

Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com

Napjainkban az emlőrák a nőknél 
az egyik leggyakrabban előforduló 
rosszindulatú daganattípus. A so-
kakat sújtó betegség ugyanakkor 
már korai stáiumban felismerhető, 
viszonylag könnyen beazonosítha-
tó. Az eddig tapasztalt érdeklődés-
re tekintettel, az utóbbi esztendők 
gyakorlatát folytatva – Soroksár 
Önkormányzata támogatásával – 
idén is tartanak emlőrákszűrést a 
kerületben. Június 5. és 26. között a 
Hősök terén, a Nagyboldogasszony 
Főplébánia mögötti területen egy 
mobil emlődiagnosztikai állomás 

fogadja a vizsgálatra jelentkező 
hölgyeket. A Népegészségügyi 
Program keretében a kerület 45-65 
éves korú női lakossága részére – 
természetesen kizárólag érvényes 
társadalombiztosítási jogviszony 
megléte esetén – biztosított soron 
kívüli vizsgálatról az érintett sze-
mélyek időben kapnak értesítést. 
Az eredményes, szakszerű és cél-
irányos kezelés kizárólag az időbe-
ni felismerés esetében lehetséges, 
ezért a gyors és fájdalommentes 
vizsgálaton való részvétel minden 
érintett számára javasolt.

Helyi vállalkozók számára tartott fó-
rumot a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara soroksári szervezete. Az 
eseményen részt vett a kerület pol-
gármestere, Geiger Ferenc is.

Már Soroksáron is elérhető elektro-
mos üzemű gépjárművek számára 
töltési lehetőség. A kerületben há-
rom helyszínen, az Ördögszekér 
utcán, az Erzsébet utcán és a Hősök 
terén telepítették le a szakemberek 
a töltő egységeket.

Soroksár bulgáriai testvérvárosá-
ba, Tvardicába utazott kerületünk 
delegációja. Geiger Ferenc polgár-
mester és az Országgyűlés bolgár 
nemzetiségi szószólója, Varga Szi-
meon folytatott egyeztetéseket a 
látogatás alkalmával.

Mobil, hűtőpultos hentesüzlet 
kezdte meg a működését Soroksá-
ron. A kerület szívében, a Hősök 
terén bárki számára elérhető a Du-
naharasztiból érkező friss hentesá-
rú, amelyet a vállalkozás saját fel-
dolgozó üzeme  biztosít.

SZŰRŐVIZSGÁLAT A HŐSÖK TERÉN
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TISZTELT SOROKSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

KÍNAI TESTVÉRVÁROSA LEHET KERÜLETÜNKNEK

A XXIII. kerületben működő szava-
zatszámláló bizottságokba válasz-
tójoggal rendelkező állampolgárok 
jelentkezését várjuk szavazatszám-
láló bizottsági póttag tisztség betöl-
tésére. 

Kérem, hogy aki munkájával szí-
vesen segítené a választások minél 
magasabb színvonalú helyi lebo-
nyolítását, és személyével szemben 
kizáró ok nem áll fenn, jelentkez-
zen szavazatszámláló bizottsági 
póttagnak!

Szavazatszámláló bizottsági póttag-
nak jelentkezhet a településen (ese-
tünkben a kerületben) lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzék-
ben szereplő nagykorú magyar ál-
lampolgár (kivéve, aki jogerős ítélet 
alapján szabadságvesztés bünteté-
sét, vagy büntetőeljárásban elren-
delt intézeti kényszergyógykezelé-
sét tölti). A választási bizottságnak 
nem lehet tagja (értelemszerűen 
póttagja sem) a köztársasági elnök, 
a háznagy, képviselő (ide értve a 
polgármestert is), alpolgármester, 
jegyző, másik választási bizottság 
tagja, választási iroda tagja, a Ma-
gyar Honvédséggel szolgálati jog-
viszonyban álló hivatásos és szer-
ződéses katona, honvéd tisztjelölt, 
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges 
szolgálatot ellátó önkéntes tarta-
lékos katona, valamint jelölt. A 
törvény további kizáró okokat ál-
lapít meg a választási bizottságok 

Az előző ülés óta született fontosabb 
intézkedésekről szóló polgármesteri 
beszámolóval vette kezdetét a ke-
rület képviselő-testületének júniusi 
ülése.

A dr. Nádor Ödön Egészségügyi 
Intézmény részére hárommillió 
forintot meghaladó pluszforrást 
biztosított a képviselő-testület 
egy új szemdiagnosztikai készü-
lék beszerzésére.  A testület tagjai 
megszavazták  dr. Csima Alfréd 
intézményvezető főorvos által elő-

terjesztett beszámolót az egészség-
ügyi intézmény elmúlt évi mun-
kájáról. Javaslatot fogadott el a 
testület az új szociális ellátásokat 
szabályozó rendeletről, továbbá 
módosította a helyi támogatásról 
szóló önkormányzati rendeletet, 
amely keretében megemelte az igé-
nyelhető összeg mértékét. A képvi-
selő-testület korábban a 489/2016.
(X.18.) számú határozatával dön-
tött, hogy testvérvárosi kapcsolatot 
alakít ki a Kínai Népköztársaság  
Peking Helyhatóságának Tongzhu 

kerületével. A júniusi ülésen a kép-
viselők megerősítették a testvérvá-
rosi kapcsolat létesítésének  szán-
dékát  a külkapcsolatok ápolása és 
kibővítése érdekében.

CÍMZETES FŐORVOSI 
OKLEVELEKRŐL DÖNTÖTTEK

A képviselők elfogadták a 
2019/2020-as nevelési évben in-
dítható óvodai csoportok számát, 
továbbá  megszavazták a soroksári 
tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó 

pályázat kiírását. Döntöttek a 20 
éve praktizáló háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és fogorvosok 
számára címzetes főorvosi címet 
elismerő díszoklevelek adományo-
zásáról a Semmelweis nap kereté-
ben. Az ülésen részletes beszámolót 
fogadtak el a kerület sportéletéről, 
és támogatták a Tiszta Soroksárért 
napok előkészítéséről szóló tájé-
koztatóban foglaltakat. Az ülés ke-
retében megszavazták a Szociális- 
és Gyermekjóléti Intézmény 2018. 
évi munkájáról szóló  beszámolót.

választott tagjaira: nem lehet a 
választási bizottság választott tag-
ja (értelemszerűen póttagja sem): 
aki valamely párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő 
szervezet tagja, a választókerület-
ben induló jelölt hozzátartozója, a 
központi államigazgatási szervek-
ről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi állam-
igazgatási szervvel vagy a válasz-
tási bizottság illetékességi terüle-
tén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, állami 
szolgálati jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a köz-
alkalmazott kivételével, állami ve-
zető. Szavazatszámláló bizottsági 
póttagnak jelentkezni legkésőbb 

2019. június 20-áig az alábbi mó-
dok egyikén lehet:

SZEMÉLYESEN

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksári Polgármesteri Hivatal-
ban működő Helyi Választási Iro-
dában (1239 Budapest, Grassal-
kovich út 162. sz. sarokbejárat) a 
Hivatal nyitvatartási idejében.

ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN

A nap 24 órájában a v.g.jutka@
ph.soroksar.hu, vagy a scherer.kin-
ga@ph.soroksar.hu e-mail címen.

POSTAI ÚTON

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksári Polgármesteri Hivatal – 

Helyi Választási Iroda 1734 Bp., Pf. 
111.

TELEFONON

Vittmanné Gerencsér Judit (tel.: 
289-21-12 vagy 289-21-00/112 
mellék), vagy Scherer Kinga (tel.: 
289-21-00/111 mellék) a Hivatal 
nyitvatartási idejében fogadja a je-
lentkezéseket, illetőleg készséggel 
ad esetleges további kérdéseikre 
választ.

A jelentkezés során a következő 
adatok megadását kérjük: név, szü-
letési név, személyi azonosító szám, 
lakcím, telefonos elérhetőség, 
e-mail cím.

dr. Veres Anikó
jegyző, a HVI vezetője
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Június első hetében kerületi ün-
nepség keretében köszöntötték 
mindazokat a pedagógusokat, akik 
kiemelkedő szakmai munkájukkal 
szolgálják a felnövekvő generáci-
ót. A megjelent kitüntetetteket és 
meghívott vendégeket Geiger Fe-
renc polgármester köszöntötte. A 
rendezvény keretében adták át a 
„Soroksár Gyermekeiért”, továb-
bá „Az év pedagógusa” címeket, 
és elismerték a „Kerület Hűséges 
Nyugdíjas Pedagógusait” és – töb-
bek között – „Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet” is átadtak. Pap 
Andrásné és Órfi Árpád gyémánt 
diplomát vehetett át, és fogadták a 
gratulációkat a 60 éve megszerzett 
pedagógusi oklevelükért. A kitün-
tetettek névsorát a Soroksári Hírlap 
júliusi számában olvashatják.

Budapest Főváros XXIII. kerület So-
roksár Önkormányzata pályázatot 
hirdet Budapest XXIII. kerület köz-
igazgatási területén vagy azzal köz-
vetlenül határos településen állator-
vosi praxist működtető állatorvosok 
részére macska és eb ivartalanításá-
ra szolgáló műtét elvégzésére. 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a kedvtelésből tar-
tott macskákra és ebekre kiterjedő 
ivartalanítási programot indított. 
Ennek keretében az Önkormányzat 
a macska és eb ivartalanítási prog-
ramban való részvétel feltételei-
ről szóló 12/2018. (III.23.) számú 
rendelet értelmében a kerületben 
lakó- vagy tartózkodási hellyel, il-
letőleg XXIII. kerületi önkormány-
zati ingatlanban bérleti jogviszony-
nyal rendelkező, életvitelszerűen az 
adott címen lakó állattartók eseté-
ben évente, háztartásonként leg-
feljebb két állat (1 macska és 1 eb) 
műtéti úton történő ivartalanításá-
hoz hozzájárul. 

Az ivartalanítást kizárólag a szük-
séges szakmai tudás birtokában 
lévő állatorvosok végezhetik el, 

SOROKSÁRI PEDAGÓGUSOKAT ÜNNEPELTEK

FELHÍVÁS ÁLLATORVOSOK RÉSZÉRE
akikkel (legfeljebb 2 állatorvos) az 
Önkormányzat 1 évre szóló megál-
lapodást köt a műtétek elvégzésére, 
annak költségeinek rendezésére 
vonatkozóan. A jogosult állattar-
tó az ivartalanítás költségének 30 
százalékát köteles a műtétet elvégző 
orvosnál megfizetni, a fennmaradó 
70 százalékot az Önkormányzat az 
állatorvossal kötött megállapodás 
értelmében, számla ellenében, át-
utalással egyenlíti ki. 

Az Önkormányzat éves költségve-
tésében e célra 5 millió forintot kü-
lönített el. A program évente a költ-
ségvetési keret kimerüléséig tart, az 
anyagi forrás kimerülését követően 
a jogosult állattartó a következő 
évben kérelmezheti ismételten az 
ivartalanítást. 

A pályázatra jelentkező állatorvos 
pályázatában meg kell jelölje: 

• személyes azonosító adatait  
 (születési név, anyja neve, sze- 
 mélyi azonosító jele, lakcíme), 
• praxis működésére vonatkozó  
 adatokat (kamarai azonosító 
 szám, orvosi diploma száma, stb), 
 • amennyiben cégként látja el a 

 tevékenységet, úgy a cég szüksé- 
 ges azonosító adatait,
• bankszámlaszámot, 
• azon állatorvosi rendelő, esetleg 
 állatkórház megnevezését, cí- 
 mét, egyéb elérhetőségét, ahol az  
 ivartalanítási műtétet elvégzi, 
• árajánlatot az ivartalanítási mű- 
 tétek elvégzésére vonatkozóan,  
 melynek ki kell terjednie mind 
 ebek, mind macskák esetében az 
 állat nemére, testalkatára. 

A pályázathoz csatolni szükséges: 

• a tevékenység ellátására jogosító 
 dokumentumok másolati példá- 
 nyát (diplomamásolat, stb.), 
• praxisengedélyt,
• igazolást a bankszámlaszámról.

Az Önkormányzat a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő legfeljebb 2 állator-
vossal 1 évre szóló megállapodást 
köt.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. június 30.

A döntéshozó a késedelmesen be-
nyújtott pályázatokat érdemi vizs-
gálat nélkül elutasítja.

TÁJÉKOZTATÓ
A „SOROKSÁRI
TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ”
PÁLYÁZATRÓL
 
2019. június 4. napján a  kép-
viselő-testület döntött a tanul-
mányi ösztöndíjra vonatkozó 
pályázat kiírásáról.

A 2019/2020-as tanévre vonat-
kozóan 3 közép- és 3 felsőok-
tatásban tanuló diák részére 
ítélhető meg az ösztöndíj.

A pályázatokat 2019. szeptem-
ber 15. napjáig lehet benyújta-
ni a Soroksári Polgármesteri 
Hivatal Szociális és Közneve-
lési Osztály ügyfélszolgálatán.

Bővebb információ, a pályázati 
felhívás és az adatlap elérhető a 
www.soroksar.hu oldalon, to-
vábbá a Szociális és Közneve-
lési Osztály ügyfélszolgálatán. 

Szociális és Köznevelési
Osztály

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS
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KÉTNAPOS GYERMEKNAP VÁRTA A KICSIKET
Ugrálóvár, állatsimogató és koncertek is színesítették június első hétvégéjének programjait

JÓ SOROKSÁRON ÓVODÁSNAK LENNI!
A rendőrség munkájával ismerkedtek meg a gyermekek

mozgás szerelmeseit egy shidokan 
karate bemutató várta, amelyet kö-
vetően Kollár Balázs breakdance 
bemutatóján ámuldozhatott min-
denki.

A CHILDREN OF DISTANCE 
IS FELLÉPETT

A délután a Bum-Bum Együttes 
koncertjével folytatódott, majd a 
Török Flóris Általános Iskola szín-
játszó csapatának előadása követ-
kezett, de jöt még aerobic bemu-
tató, ritmikus sportgimnasztika és 
a RealFit Kettlebell Klub is bemu-
tatta tudását, de volt arcfestés, állat-
simogató, valamint ugrálóvár is a 
gyermekeknek. A zenéről hat órá-
tól a Children of Distance együttes 
gondoskodott.
Június 2-án, vasárnap Soroksár szí-
vében, a Nagyboldogasszony Fő- 
plébánia mögötti téren folytatódott 
a gyermekeknek szánt hétvége. Ri-
csi bohóc műsora után egy mesejá-
tékot  láthattak a kicsik, majd jött 
a Swan Mazsorett Csoport. Eljött 
a kerületbe Müller Péter Sziámi is, 
hogy a Palinta Társulattal közösen 
mutassa be interaktív gyermekmű-
sorát. A zsonglőrködés rejtelmei-
be is betekintést nyerhettek azok, 
akik megcsodálták a Cirkuszvarázs 
című előadást, amelyet követően a 

produkcióban használt játékokat az 
érdeklődők a kezükbe is vehették. 
Fellépett a délután folyamán Ká-
rász Eszter és az Eszter-lánc, de a 
népi hagyományok megismerésére 
is bőven nyílt lehetőség. A Táncsics 
Mihály Művelődési Ház sátrában 

kézműves foglalkozásokkal készül-
tek, miközben azok, akiket izgatott, 
kipróbálhatták, milyen csillámteto-
válást készíttetni. A szervezők az 
anyukákra is gondoltak, akik szá-
mára sminktanácsadás tehette még 
emlékezetesebbé a napot.

Két napon keresztül élvezhették a 
soroksári gyermekek azokat a szó-
rakoztató programokat, amelyek 
június 1-én és 2-án várták őket a 
kerületben. A két helyszínen meg-
rendezett napon érdeklődésben és 
kiváló hangulatban nem volt hiány.
Soroksáron nem csak a szavak 
szintjén tekintik értéknek a gyer-
mekeket. Legyen szó télről vagy 
nyárról, a kerület számára mindig 
elsődleges, hogy a legkisebbeknek 
és a szüleiknek egy élhető és gyer-
mekbarát közeget biztosítsanak. 
A családok számára tervezett éves 
programok sorában természetesen 
a gyermeknap az élen jár.
Június 1-én Dinnyehegyi közben 
található Török Flóris Általános 
Iskola volt a színes programok 
helyszíne, ahol délelőtt 10 óra 30 
perctől fogadták az érkezőket. Ge-
iger Ferenc polgármester és Kajtár 
Andrea intézményvezető osztotta 
meg a vendégekkel köszöntő gon-
dolatait, majd a porondot táncosok 
foglalták el. A Toppantó Tánccso-
portot, amelynek a tagjaival már 
országunk határain túl is megis-
merkedhetett a magyarajkú közön-
ség, ezúttal is nagy taps fogadta. 
Utánuk a soroksári kutyaiskola tar-
tott bemutatót, majd déltől a Palin-
ta Társulat fogadta interaktív csalá-
di koncertjével a nagyérdeműt. A 

Mi, óvónők fontosnak tartjuk, hogy 
a ránk bízott gyermekek minél több 
területen jussanak tapasztalathoz, 
szerezzenek ismereteket a körülöt-
tük élő, dolgozó felnőttek világából.

A rendőrség munkája mindig von-
zó és izgalmas egy nagycsoportos 
óvodás számára, ezért levélben 
megkerestük Horogh Zoltánt, a 
Soroksári Rendőrőrs parancsno-
kát, hogy biztosítson lehetőséget 
számunkra a rendőrök minden-
napi munkájának megtekintésére. 

Az engedélyt megkaptuk, így egy 
fényes áprilisi napon csillogó tekin-
tetű óvodásainkkal megérkeztünk 
a Templom utcai rendőrőrs épüle-
tébe. Gencsi Csaba főtörzszászlós 
fogadott bennünket, aki beszélt a 
gyermekeknek a „rendőr bácsik” 
munkájáról. Élvezetes bemuta-
tót tartott kollégáival a rendőrök 
ruházati és fegyveres felszerelésé-
ről. Kipróbálhatták az „ovisok” a 
rendőrautót, az egész csoport be-
ülhetett. Végigjártuk a rendőrség 
épületét, megnéztük az irodákban 

folyó adminisztrációs munkát, a 
kihallgató helységeket, majd a fog-
dát is, ahol hangszigetelt volt a fal, 
így kedvünkre kiabálhattunk. Ez-
után egy óriási meglepetés követ-
kezett. Az udvaron lovasrendőrök 
vártak bennünket. A gyermekek 
nagy örömére megsimogathatták a 
lovakat, és fel is ülhettek a hátuk-
ra. A bemutató végén ajándékba 
minden kisgyermek egy bűnmeg-
előzési színezős mesekönyvet ka-
pott emlékbe. Óriási esemény volt. 
Napokig emlegették a gyermekek a 

rendőrségen szerzett élményeiket, 
és folyton azt kérdezgették: „Mikor 
megyünk újra?” Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a kerületünk-
ben működő rendőrőrsnek, sze-
mély szerint Horogh Zoltán ren-
dőr alezredesnek és Gencsi Csaba 
főtörzszászlósnak, akik időt és fá-
radtságot nem kímélve felejthetet-
lenné tették óvódásaink látogatását 
a rendőrség épületében.

Soroksári Béke Óvoda
Kékcinege csoportja

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS
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A Fatimai Szűzanya tiszte-
letére épített Szent István 
Plébániatemplom kertjében 

június 4-én délután tartott megem-
lékezést Soroksár önkormányzata. 
A kellemes nyáreleji időben hazafias 
gondolatok és szavalatok kíséreté-
ben emlékeztek az évszázaddal ez-
előtti országvesztésről.

A rendezvény vendégeit Péterffy 
György református lelkész köszön-
tötte, majd testvérvárosunk, Szé-
kelyudvarhely delegációjának egy 
tagja polgármesterük, Gálfi Árpád 
gondolataival üdvözölte a sorok-
sáriakat. Az erdélyi városvezető 
beszédében megemlékezett arról, 
miért van ennyi év után is fontos 
jelentősége annak, hogy határok-
tól függetlenül közös a sorsunk. A 
nemzeti összetartozás hitbéli kap-
csolatot is jelent, hiszen a keresz-
ténység, az Isten létezésébe vetett 
meggyőződés  a legnehezebb idő-
szakokban a magyarság számára 
reményt és vigaszt nyújtott. Ennek 
szellemében Barta Károly tiszte-
letes mondott áldást. A rendezvé-
nyen fellépett Kautzky Armand, 
Jászai Mari-díjas színművész, aki 
Reményik Sándor és Wass Albert 
gondolatait idézve hívott fel a hon 
szeretetére. Fiatalok előadása színe-
sítette a megemlékezést a parkban. 
Felléptek a Török Flóris Általános 
Iskola diákjai, azonban a rendez-

vényre ezúttal nem csak soroksári 
fellépők kaptak meghívást. Testvér-
városunkból, Székelyudvarhelyről 
a Serittő Néptáncegyüttes csapata 
érkezett az évfordulóra. A délután 
folyamán Farkas Izsák hegedűmű-
vésznek, a hazai könnyűzenei élet 
egyik kiemelkedő alakjának dalla-
mai is felcsendültek. A színpadon 
beszédet mondott Orbán Gyöngyi 
alpolgármester.

– A mai napon emlékezünk meg 
arról a sorscsapásról, amely 99 
évvel ezelőtt történt szeretett ha-
zánkkal, nemzetünkkel – mond-

ta. – 1920. június 4-én írták alá a 
versailles-i Nagy-Trianon palo-
tában azt az első világháborút le-
záró békediktátumot, amelynek 
következtében szétszabdalták Ma-
gyarországot, nemzettársainkat 
elszakították, több millió magyart 
ezzel idegen államok fennhatósága 
alá kényszerítve, akiknek innentől 
kezdve súlyos árat kellett fizetniük 
azért, hogy továbbra is magyarként 
élhessenek szülőföldjükön.

Beszédében idézte Babits Mihály 
Áldás a magyarra című versének 
egy részletét, miszerint:

ÉL A NAGY ISTEN ÉS SEMMISE 
MEGY KÁRBA.

MAGYAROK SE LETTÜNK
PUSZTULNI HIÁBA,

HANEM PÉLDÁT ADNI
VALAMENNYI NÉPNEK,

MILY GÖRBÉK S BIZTOSAK
PÁLYÁI AZ ÉGNEK.

EBBŐL TUDHATOD MÁR,
MI A MAGYAR DOLGA,

HOGY AZ ERŐS ELŐTT
MEG NE HUNYÁSZKODNA. 

A Nagyboldogasszony Főplébánián 
összesen hét kórus lépett fel a tavasz 
legfontosabb helyi egyházzenei ta-
lálkozóján. Az öt soroksári együttes 
mellett a Danubia Vox Vegyeskar 
és a Budapesti Szlovén Egyesület 
Népdalköre is megmutatta előadói 
tálentumát.

Egyházi és világi zeneművek egya-
ránt felcsendültek Soroksár törté-

nelmi templomában, amelyekhez 
ezúttal – a szakrális épületekre nem 
jellemzően – például harmonika is 
társult. A szlovének körében nép-
szerű hangszer Soroksáron jól is-
mert, hiszen ez a hazai németség 
számára ugyancsak kedves, és a 
hangja rendszeresen csendül fel a 
kerületünkben. A szlovén fellépők 
eredeti nyelven adtak elő rábavidé-
ki dalokat is. Az idén 16 esztendős 

– kizárólag hölgyek alkotta – So-
roksári Pedagógus Kórus számá-
ra különösen fontos volt az idei 
rendezvény. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy már január-
ban elkezdtek készülni a Táncsics 
Művelődési Házban: dalokat válo-
gattak, próbáltak fáradhatatlanul. 
A zeneszerző, orgonaművész és 
pedagógus, César Franck és a jól 
ismert német Johann Sebastian 

Bach műveire esett a választásuk. 
A Soroksár-újtelepi Szent István 
Plébánia Szent Cecília Kórusa a 
kántorkarnagy Bárkányi Gabriella 
szerzeményeivel állt a közönség elé. 
Természetesen nem maradt távol 
a rendezvénytől a 25 tagú Danu-
bia Gyöngye Kórus sem. Egyházi 
és világi műveket, köztük Mozart 
Ave Mariáját vezényelte Helfrichné 
Szente Erzsébet.

MI EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!
Székelyudvarhely delegációja is Soroksáron emlékezett

ÉNEKSZÓTÓL VOLT HANGOS A FŐPLÉBÁNIA
Szlovén nyelven is zengett a dal a Kórusok Tavaszán

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS
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2016 óta immár negyedik alkalom-
mal szervezte meg a Soroksári Né-
met Önkormányzat az engesztelő 
utat, ahol fejet hajtottunk a sorok-
sári svábok legnagyobb tömegsírjá-
nál. Megemlékeztünk arról a 2234 
soroksáriról – felmenőinkről és 
falubeliekről –, akiket holtukban 
telepítettek ki a Szentlőrinci úti te-
metőből. 

A megemlékezés német és magyar 
nyelvű imádsággal kezdődött, ko-
szorúzással folytatódott, majd a 
régi soroksáriak által kedvelt egy-

házi énekekkel zárult. A múltat 
nem tudjuk megváltoztatni, emlé-
kezni kötelesség! Azonban nem-
csak a múltról, hanem a jelenről is 
szó van ilyenkor, a hosszú buszút 
pedig lehetőséget ad arra, hogy a 
jövőről is beszélgessünk. A kapcso-
latot kényszer szülte, mára mégis 
élővé vált. Kaposvári barátaink a 
megemlékezést követően minden 
alkalommal bemutatják kulturális 
örökségük egy szeletét. Az évek 
során megtekintettük már híresen 
szép belvárosukat, megcsodáltuk a 
sváb gyűjteményt, döbbenten néz-

tük Kaposfüreden Szűz Mária ep-
heszoszi házának hű másolatát, és 
bejártuk a szennai skanzent. Ebéd 
után a híres festőművész egykori 
lakóhelyére, a Rippl-Rónai villá-
hoz kalauzoltak bennünket ven-
déglátóink. Megindító a szívélyes 
fogadtatás, ahogy évről évre várnak 
bennünket, mégsem mondhatjuk, 
hogy ez a világ rendje. Fájó seb, 
hogy itthon nem maradt méltó 
emlékhely egykori temetőinknek. 
Zarándokaink azonban nem voltak 
restek, és vállalták akár nyolcvan év 
felett is a megterhelő, háromórás 

KAPOSVÁRI UTAZÁS – ÉVES ZARÁNDOKLAT
Őseink egy része Kaposváron lelt nyugalmat

oda, majd az ugyanilyen hosszú 
visszautat.
Jó lenne rendet tennünk magunk 
körül, mert talán egy napon Fors-
ter János Jakabot, a gróf toborzóját 
– akinek hívására annyian érkeztek 
a skatulyákkal bajor Svábföldről és 
Frankóniából – is itt találja majd 
a feltámadás. Legyünk hát méltók 
őseinkhez!
 

Dr. Pfiszter Tamás
bizottsági tag

SNNÖ

In der Organisierung der Schorok-
scharer Deutschen Nationalitäten 
Selbstverwaltung wird auch in di-
esem Jahr das traditionelle Hand-
werkerfest, der Umzug der Holbig 
Jugendlichen veranstaltet.

Zeitpunkt:
23. Juni 2019, Sonntag ab 15.00 Uhr
Versammlungsplatz:
bei der Familie von György Stark in 

A Soroksári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében az 
idén is megrendezik a hagyományos 
„Iparosünnepet”, a „Holbig Ifjak” 
felvonulását. 

Időpont:
2019. június 23. vasárnap, 15 órától 
Gyülekezés:
a Stark család portáján a Templom 
utcában.

der Templom Straße. Der Umzug 
mit Musikbegleitung beginnt um 
16.00 Uhr. Schließlich findet eine 
Tanzveranstaltung in dem Táncsics 
Mihály Kulturhaus statt. Während 
des Nachmittags und des Abends 
sorgen die Blaskapellen Schorok-
scharer Burschen und Schorok-
scharer Musikanten für die Musik 
und gute Laune. Alle Interessenten 
werden herzlich erwartet!

A zenés felvonulás 16 órakor kez-
dődik, majd a Táncsics Mihály 
Művelődési Házban zenés mulat-
ság kezdődik. Az ünnepi délután 
és az este folyamán a talpalávaló 
muzsikáról valamint a jó hangulat-
ról a Schorokscharer Burschen és a 
Schorokscharer Musikanten zene-
karok gondoskodnak.
A rendezvényre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

UMZUG DER HOLBIG 
JUGENDLICHEN

HOLBIG IFJAK
FELVONULÁSA

Zum vierten Mal wurde die tradi-
tionelle Pilgerfahrt zum größten 
Massengrab der schorokscharer 
Schwaben in der Organisierung 
der Deutschen Nationalitäten Selb-
stverwaltung organisiert. Ein Teil 
von unseren Ahnen liegen nämlich 
in fremder Erde, in Kaposvár beg-
raben. 

Am 26. Mai wurde das Gedenkfest 
in dem Friedhof von Kaposvár zu 
Ehren der ehemaligen verstorbe-
nen 2234 Schorokscharer verans-
taltet. Die Anwesenden erinnerten 
mit ungarischen und deutschsp-
rachigen Gebeten und Kirchenlie-
dern, sowie mit einer Kranznieder-

legung an die Verstorbenen.
Die Gastgeber bereiten den Scho-
rokscharern jedes Jahr einen 
herzlichen Empfang. So war es 
auch diesmal. Nach dem Gedenk-
programm hatten die Pilger auch 
diesmal die Möglichkeit die Vert-
reter der Deutschen Selbstverwal-
tung von Kaposvár zu treffen. Nach 
dem Mittagessen besichtigten 
sie den Wohnort des berühmten 
Malers, das Landshaus von József 
Rippl-Rónai.
Die Wallfahrer nahmen an diesem 
Tag an einer denkwürdigen, barm-
herzigen Reise teil. Vielen Dank an 
Allen, die das Zustandekommen 
dieses Programms ermöglichten!

REISE NACH KAPOSVÁR
Traditionelle Pilgerfahrt

ZUSAMMENGESTELLT VON KRISZTINA 
HOFFMANN PÁL

IparosünnepHandwerkerfest



A testvérvárosi kapcsolatok 
és a magyarok közötti ösz-
szetartás ápolása érdekében 

vett részt Soroksár küldöttsége az 
Udvarhelyi Napokon. 

A partnerség több mint negyed-
százados múltjának köszönhetően 
kerületünk számára a székelyföldi 
város, Székelyudvarhely az egyik 
legfontosabb külhoni együttmű-
ködő település. A Bethlen Gábor 
Alapítvány jóvoltából az ifjúság 
közötti kapcsolatok építése is tá-
mogatást nyert, így a Török Flóris 

Általános Iskola Toppantó Tánc- 
csoportja látogatott idén Erdélybe, 
és aratott hatalmas sikert az ottani 
magyar közönség körében. A gyer-
mekeknek a személyes barátságok 
kialakítása mellett a nemzeti szel-
lemű közegben elmesélt történetek 
tanulságként szolgálhatnak, hogy 
amíg a honi magyarok számára az 
identitás megőrzésének a kérdése 
természetes, addig pár száz kilo-
méterre tőlünk ez már ellentétes 
érdekekbe, ellenállásba is ütközhet. 
Ennek a tükrében a soroksári fia-
talok számára is magasabb értékké 

nemesedhetett a nemzeti identitás, 
amely már így nem pusztán a tánc-
hagyományok ápolásában merül ki. 
 
TOVÁBB ÉPÜLTEK 
SOROKSÁR KAPCSOLATAI

A négynapos látogatás alkalmával 
a Soroksárról érkező küldöttség 
találkozott Székelyudvarhely veze-
tésével, és a rendezvény keretében 
testvérvárosunk, Törökbálint és 
más magyarországi városok dele-
gációjával is volt lehetőségük ta-
lálkozni. Utóbbinak köszönhetően 

nem kizárólag a határon túli, ha-
nem a belföldi kapcsolatok építé-
sére, tapasztalatcserére is alkalma 
nyílik Budapest XXIII. kerületének.
– Családom erdélyi származása 
miatt is nagyon fontos, hogy képvi-
seljem a székelység és a kerületünk 
között épült kapcsolatokat – mond-
ta Orbán Gyöngyi alpolgármester. 
– Nekünk, anyaországiaknak külö-
nösképpen feladatunk, hogy támo-
gassuk a határon túli magyarságot, 
úgy a tömbben, ahogyan a szór-
ványban élőket. Úgy érzem, Sorok-
sár ebben is jó példával jár.
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SOROKSÁRIAK KÜLDÖTTSÉGE SZÉKELYUDVARHELYEN
A Toppantó Tánccsoport produkciója színesítette az Udvarhelyi Napokat

KÜLÖNDÍJAT NYERT LILI
Geiger György tanítványa ismét eredményesen képviselte kerületünket

Hochstein Lili, miután a X. Czidra 
László országos furulyaverseny bu-
dapesti selejtezőjében kiváló ered-
ménnyel szerepelt, kiemelt arany 
díjat nyert, és bejutott az országos 
döntőbe, amelyet április közepén 

rendeztek az V. kerületi Szabolcsi 
Bence Zeneiskolában.
A versenykiírás szeszélye folytán 
Hochstein Lili a mezőny legfiata-
labb tagjaként egy-, illetve másfél 
évvel idősebbekkel mérhette össze 

a tudását, és ebben a nagyon erős 
mezőnyben is kiválóan megállta 
a helyét: egy különdíjjal térhetett 
haza. Díjazottként felkérték arra, 
hogy játsszon május 6-án a Buda-
pest Music Centerben, a fővárosi 

zene- és művészeti iskolák ünnepi 
hangversenyén, ahol kiemelkedő 
teljesítményű produkciójával méltó 
módon képviselte Soroksárt. Felké-
szítette valamint zongorán közre-
működött: Geiger György.
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Iskolánk idén negyedik alkalommal 
vett részt a Határtalanul pályázat uta-
zásán. Az eddigiektől eltérően nem Er-
délybe utaztunk. Úticélunk most Kár-
pátalja volt. Már az előkészületek is 
izgalmasak voltak, hiszen Ukrajnába 
útlevéllel lehet belépni, így többünk-
nek útlevelet kellett csináltatnunk. 

Az utat megelőzően ismertető, be-
vezető órát tartottunk, amelyen az 
utazó gyerekek megismerkedtek a 
programban szereplő látnivalókkal, 

A III. számú Összevont Óvoda 
Béke utcai Tagintézményébe május 
9-én látogatott el a Tüskéshátú Ma-
dártanoda kis lakója, Peeper, a fü-
les kuvik bagoly és gondozója, Orsi. 
A gyerekeknek tartott 40 perces be-

mutató és előadás nagyon érdekes 
és tartalmas volt. Megismerked-
tünk olyan különböző bagolyfaj-
tákkal, mint például a füles kuvik, 
a füles bagoly, a hóbagoly és a 
gyöngybagoly. Ismereteket szerez-

tünk a tulajdonságaikról, a szoká-
saikról, a táplálkozásukról és arról, 
hogy milyen fontos szerepük van a 
természetben. A gyerekek nagyon 
érdeklődőek és aktívak voltak, az 
előadás végén mindenki egészen 

közelről is megtekinthette Peepert, 
aki végig békésen üldögélt gondo-
zója vállán, kezén. Jövőre visszavár-
juk Orsit Dórival, a varjúlánnyal.

Rékasi Mária tagintézményvezető

Kárpátalja földrajzával és történel-
mével. Ezen az órán dolgoztunk fel 
több II. Rákóczi Ferenchez kapcso-
lódó legendát. 
Egy Európai Unión kívüli ország-
ba utaztunk, ebből kifolyólag a 
határátlépés is eltért az eddigiek-
től. Szállásunk Beregszászon volt, 
minden nap kicsit ismerkedtünk a 
várossal és lakóival. Utazásunk so-
rán ellátogattunk Munkácsra, ahol 
a városon kívül Munkács várát is 
megtekintettük. Tiszteletünket rót-

tuk le a Szolyvai Emlékparkban az 
elhurcolt magyarok emlékművénél. 
Ezt megelőzően egy történész-ku-
tató tartott elődást a málenkij ro-
botról és a kárpátaljai magyarság 
sorsáról. Megismerkedtünk a táj 
ásvány- és gyógyvizeivel, valamint 
a sipoti vízesésnél is jártunk. A 
Kárpátalján jellemző főbb felekeze-
teket is felfedezhettük templomok 
meglátogatása során. A sárosoroszi 
magyar iskola diákjai és pedagógu-
sai nagy szeretettel és zenés, táncos 

műsorral várták a csoportunkat. 
Mi magyarságról szóló versekkel, 
zeneszámmal készültünk, és ado-
mányokkal kedveskedtünk nekik. 
Közös sportolással és falunézéssel 
telt el a délelőtt. Ezután egy mű-
vészkerékpáros bemutatón is részt 
vehettünk Nagyberegben. Több 
helyen is helyeztünk el koszorút. 
Sok élménnyel, tapasztalattal, szép 
emlékkel tértünk haza.

PA-HA
Fekete István Általános Iskola

 HATÁRTALANUL – „II. RÁKÓCZI FERENC NYOMÁBAN” 
Emlékév kapcsán jártunk Kárpátalján 

 MADARAK ÉS FÁK NAPJA AZ OVIBAN 
Egy kuvik és gondozója látogatott el az intézménybe
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Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény és a végrehajtási rendeletei 
a földhasználót, termelőt kötelezi a 
károsítók, gyomok elleni védeke-
zésre. A vonatkozó szabályok sze-
rint a földhasználó (kerthasználó/
tulajdonos) köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani. 

Amennyiben ennek nem tesz ele-
get, úgy közérdekű védekezést 
kell elrendelni a körzeti földhi-
vatal adatszolgáltatása alapján. A 

Klébl Márton Közalapítvány So-
roksár Közoktatásáért, Közműve-
lődéséért és Művészeti Oktatásáért 
Kuratóriuma pályázatot hirdet te-
hetséges és nehéz anyagi körülmé-
nyek között élő tanulók részére. 
 
VÁRJUK AZOKNAK A 
DIÁKOKNAK A PÁLYÁZATAIT, AKIK: 

• humán vagy reál tanulmányaik, 
 illetve a művészet terén kiemel- 
 kedő eredményt értek el, 
• közismereti tárgyból jó színvo- 
 nalú a teljesítményük, 
• nehéz anyagi körülmények kö- 
 zött élnek, 
• általános, középiskolai, zeneis- 
 kolai tanulók, illetve felsőoktatá- 
 si intézmények hallgatói,

közérdekű védekezés elrendelése 
mellett a költségeket meg kell fizet-
tetni a kötelezettel, és 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedő növény-
védelmi bírsággal kell sújtani. 

BELTERÜLETEN A BÍRSÁG
MÉRTÉKE (A FERTŐZÖTT
TERÜLET ALAPJÁN):

50 m2-ig: 15.000 Ft
50 - 200 m2-ig: 15.000 – 50.000 Ft
200 - 1000 m2-ig: 50.000 – 100.000 Ft 
1000 - 1 ha -ig: 100.000 – 750.000 Ft 
1 ha-tól: 750.000 – 5.000.000 Ft

Ne feledjük!! Parlagfű vonatkozásá-
ban a június 30-i dátum a szankció-

• soroksári lakóhellyel, tartózko- 
 dási hellyel rendelkeznek vagy a 
 kerületi köznevelési intézmé- 
 nyek tanulói.

 PÁLYÁZNI LEHET:

• eszközvásárlásra és egyéb – az 
 eredményes tanulást szolgáló –  
 egyszeri támogatásra, – zeneis- 
 kolai vagy egyéb képzési tandíjra  
• egyéb oktatási vagy művészeti 
 tevékenység támogatására (egyé- 
 ni elbírálástól függően).
 
Pályázni formanyomtatványon le-
het, amely letölthető a www.sorok-
sar.hu honlapról vagy átvehető a Ku-
ratórium titkáránál (1239 Budapest, 
Grassalkovich út 162.). 

mentes, önkéntes jogkövetés lehető-
ségének a határnapja.

Ezt követően a hatóság (belterüle-
ten a Polgármesteri Hivatal jegy-
zője, külterületen a PMKH Élelmi-
szerlánc-biztonsági, Földhivatali, 
Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 
Főosztálya) közérdekű hatósági vé-
dekezést végeztet el. 

A hatósági védekezést elrendelő 
határozatot a hatóság a helyi ön-
kormányzatnál közhírré tétel útján 
hirdeti ki. A határozat elleni felleb-
bezésnek a végrehajtásra halasztó 
hatálya nincs. A közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatos valameny-

A pályázatokat személyesen a fen-
ti címen, postai úton a Közalapít-
ványhoz címzett levél formájában 
lehet benyújtani.

A pályázathoz kérjük csatolni az 
utolsó tanév bizonyítványának má-
solatát (ennek hiányában az utolsó 
tanév eredményeiről szóló nyilat-
kozatot). Beküldési határidő: 2019. 
július  5.

A pályadíjakban részesülő tanulók 
névsorát a kuratórium a Soroksári 
Hírlapban és a www.soroksar.hu  
weboldalon nyilvánosságra hozza. 
 
A határidőn túl érkező, illetve hiá-
nyos pályázatokat a Kuratórium ér-
demi vizsgálat nélkül elutasítja! 

nyi költséget a föld használójának, 
tulajdonosának kell megtérítenie. 
Amennyiben ennek nem tesz ele-
get, az késedelmi kamattal növelve 
közadók módján hajtandó be.

Ne várjuk meg a hatósági intézke-
dések szükségességét, a növényvé-
delmi, gyommentesítési munkákat 
időben végezzük el! Ne feledjük, 
valamennyi gyom vonatkozásában 
fennáll a védekezési kötelezettség 
növényvédelmi bírság szankció ter-
he mellett!

 
Polgármesteri Hivatal

jegyzője

NEM ADHATÓ TÁMOGATÁS: 

• ha a pályázó a számára korábban 
 megállapított támogatással nem 
 számolt el, 
• azon középfokú vagy felsőokta- 
 tási intézmények hallgatóinak,  
 akik tanulmányaikat munkavi- 
 szony mellett folytatják. 
 
Amennyiben egy családon belül 
többen is pályáznak, a Kuratórium 
kéri külön adatlapon beadni a pá-
lyázatokat.

Az eredményes pályázáshoz sok si-
kert kívánunk! 

A Közalapítvány Kuratóriuma

FELHÍVÁS GYOM- ÉS PARLAGFŰ MENTESÍTÉSRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

KLÉBL MÁRTON 
KÖZALAPÍTVÁNY

SOROKSÁR KÖZOKTATÁSÁÉRT, 
KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT

ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁSÁÉRT    

1239 BUDAPEST, 
GRASSALKOVICH ÚT 162. 
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A Klébl Márton Közalapítvány 
Soroksár Közoktatásáért, Köz-
művelődéséért és Művészeti Ok-
tatásáért Kuratóriuma pályázatot 
hirdet kizárólag a köznevelés, kul-
túra, közművelődés, gyermek- 
és ifjúságvédelem, egészségügyi 
alapellátás területén a gyermekek 
részére szervezett tanfolyamok, 
továbbképzések, rendezvények, tá-
borok megvalósítására, valamint a 
nevelést, tanulást segítő eszközök 
vásárlására, a művészeti oktatásban 
a hangszerállomány bővítésére, 
karbantartására.

PÁLYÁZHATNAK:

Bíróság által nyilvántartásba vett, 
Soroksáron bejegyzett székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező civil 
szervezetek, amelyek a köznevelés, 
kultúra, közművelődés, gyermek- 
és ifjúságvédelem, egészségügyi 
alapellátás (kiemelten bölcsőde) 
területén tevékenykednek.

NEM TÁMOGATHATÓ:

a) az a civil szervezet, amely az 
 elmúlt 3 évben támogatásban  
 részesült, de a támogatás össze- 
 gével határidőben nem számolt el, 
b) bírósági nyilvántartásba vétel 
 (bejegyzés) nélkül működő civil  
 szervezet,
c) a pályázat által megvalósítani 
 kíván cél a Közalapítvány létesí- 
 tő okiratában meghatározott cél- 
 jával nem összeegyeztethető.

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

Pályázni az erre a célra rendszere-
sített pályázati adatlapot – a meg-
jelölt mellékletekkel együtt – be-
nyújtva lehet.

A PÁLYÁZATNAK
TARTALMAZNIA KELL:

• a pályázó szervezet pontos ada- 
 tait,
• a szervezet képviselőjének nevét 
 és elérhetőségeit,
• az igényelt támogatás összegét és 
 annak tervezett felhasználását,
• a pályázat benyújtásának napját, 

 képviselő cégszerű aláírását, bé- 
 lyegzőt,
• a képviselő nyilatkozatát.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL*:

• a civil szervezet bírósági nyil- 
 vántartásba vételéről szóló vég- 
 zés másolatát,
• a civil szervezet érvényes és ha- 
 tályos létesítő okiratának máso- 
 latát.
(*Kivéve azokat a civil szervezete-
ket, amelyek 2018. április 1. napját 
követően már benyújtották a fenti 
csatolmányokat.)

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. június 21.

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

• személyesen: Asztalos Krisztina 
 titkárnál (Soroksári Polgármes- 
 teri Hivatal – 1239 Budapest, 
 Grassalkovich út 162.),
• postai úton: a Kuratórium ne- 
 vére (Klébl Márton Közalapít- 
 vány Kuratóriuma) és címére 
 (1239 Budapest, Grassalkovich 
 út 162.) postázva.

A személyesen benyújtott pályázat 
akkor tekinthető határidőben be-
nyújtottnak, ha azt legkésőbb 2019. 
június 21-én 14.00 óráig a Közala-

pítvány titkára részére a megjelölt 
helyen átadták.

A postai úton benyújtott pályázatot 
a Kuratóriumnak akkor áll módjá-
ban befogadni, ha azt legkésőbb a 
benyújtási határidő napján postára 
adták.

A pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítás kérhető a 289-2100/107-es 
telefonszámon, személyesen a Ku-
ratórium titkáránál vagy az aszta-
los.krisztina@ph.hu e-mail címen.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRA:

A benyújtott pályázatokról a Kura-
tórium rendkívüli ülésén határoz.
A pályázatok elbírálását követő 8 
napon belül a pályázó szervezetek 
elektronikus úton kerülnek kiérte-
sítésre.

A nyertes pályázó szervezet utóla-
gos elszámolással, eredeti számla 
bemutatása ellenében számol el 
a Kuratórium felé. A számlának 
a civil szervezet pontos nevére és 
címére kell szólnia. Az elszámolás 
határnapjáról a Kuratórium a pá-
lyázatok elbírálásával egyidejűleg 
határoz. 

A támogatások részletszabályai, a 
felhasználás módja, valamint a vo-
natkozó jogok és kötelezettségek 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

támogatási szerződés formájában 
kerülnek meghatározásra. A szer-
ződéskötés elmaradása a támoga-
tást megállapító határozatok hatá-
lyon kívül helyezését eredményezi.

A Kuratórium kizárólag olyan 
számlát vagy pénzügyi bizonylatot 
fogad el, amely a támogatás célját 
alátámasztja. A számlákat eredeti 
példányban és a Számviteli Tör-
vénynek megfelelően kitöltve kell 
benyújtani. A számlákkal együtt a 
nyertes szervezetnek a megvalósí-
tásról egy rövid (1-3 oldal terjedel-
mű) írásos beszámolót kell csatol-
nia.

A pályázat benyújtásához szüksé-
ges adatlap letölthető a www.sorok-
sar.hu honlapról, illetve személye-
sen beszerezhető a Közalapítvány 
titkáránál.

Felhívjuk a pályázó szervezetek fi-
gyelmét, hogy a határidőn túl ér-
kező vagy hiányos pályázatokat a 
Kuratórium érdemi vizsgálat nél-
kül elutasítja. A támogatásban ré-
szesülő szervezetek névsorát és a 
támogatás összegét, valamint célját 
a Kuratórium a www.soroksar.hu 
és a www.kleblmarton.hu webolda-
lakon teszi közzé.

Budapest, 2019. május 24. 
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NYÁRON IS VÁR A TÁNCSICS
Az esős napok, hetek után jólesett forró latin ritmusokra táncolni a Kubai Esten

A Cubanero zenekar felejthetetlen 
hangulatot teremtett a rendezvény-
hez, nem is beszélve a csinos táncos 
lányokról s a finom koktélokról! 
Mivel nagy érdeklődés mutatko-
zott a rendezvény iránt, így már az 
idei őszre tervezünk egy hasonlóan 
érdekes estet, különleges zenei stí-
lusban. A részleteket majd később 
áruljuk el! 

Péntek esténként újraindul a Térze-
ne sorozatunk a zenepavilonnál 19 
óra 30 perctől. A rendezvénysoro-
zat ingyenes. 

A ZENEPAVILON NYÁRI 
PROGRAMJA

• Június 28. –
 A Soroksári Hermann Antal
 Harmonika Zenekar
• Július 5. –
 Bóta Nóra Akusztik és Csúr
• Július 12. –
 Schorokscharer Burschen
• Július 19. –
 Hungarian Pink Floyd
• Július 26. –
 Biatorbágyi Fúvós Kisparti
• Augusztus 2. –

 Wedana Együttes
• Augusztus 9. –
 Soroksári Városi Fúvószenekar

A bulizni vágyókat Nyár Esti Ret-
ro Partyval is várjuk. Július 20-án 
nyolc órától hajnali 4-ig mehet a 
tánc a ’70-es, a ’80-as és a ’90-es 
évek dallamaira. A zenét mixeli Dj 
Bene Gábor, akinek a neve a Tisz-
ti Klubból lehet ismerős. Június 
3-ától az asztalfoglalás, a jegyárusí-
tás megkezdődött a Nyár Esti Retro 
Partyra.

A GYEREKRŐL SEM
FELEJTKEZÜNK ÁM EL!

Július 27-én 9-től 14 óráig várjuk a 
legkisebbeket és a tiniket is. Rend-
kívül színes programmal készülünk 
erre a napra. Többek közt lesz gyer-
mekkoncert az Iszkiri zenekar jó-
voltából, valamint elvarázsolódunk 
a bűvészek világába Kiss Balázs se-
gítségével. S persze lesz ugráló vár, 
állatsimogató, kézműves foglalko-
zás s még rengeteg egyéb megle-
petés! Érdemes lesz aznap velünk 
tölteni az időt. A belépés díjtalan. 
Fényképeket várunk a „Kedvenc 

helyem Soroksáron” fotópályáza-
tunkra is. A kerületünkben készí-
tett, címhez kapcsolódó fényké-
peket kérjük digitális formában, 
legkésőbb szeptember 30-ig e-ma-
ilben az info@tmh.hu címre elkül-
deni, megjelölni helyszínnel, a ké-
szítő nevével, telefonszámával. 

Ez lesz az idei nyári programunk. 
Mindenkinek nagyon jó nyarat 
kívánunk! Kövessenek továbbra is 
minket a Facebookon, és látogas-
sák a weboldalunkat is! A műsor-
változtatás jogát fenntartjuk!

Táncsics Mihály Művelődési Ház
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ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN
Komoly feltételei voltak a kitüntető címek megszerzésének

Május 25. egy fontos nap volt a kerü-
leti labdarúgó utánpótlás számára, 
hiszen a Budafoki LC elleni meccset 
követően ekkor vehették át bajnoki 
érmeiket a Soroksár SC U19-es csa-
patának tagjai.

– Jelentős eredményeket, sikeres 
időszakot tudunk magunk mögött 
– mondta Kondér Gábor, a fiúk 
vezetőedzője. – Természetesen a 
sikert mindig annak a tükrében is 
vizsgáljuk és elemezzük, hogy mi 
lesz a játékosaink többségével az 
elkövetkező 2-3 évben. Felkészítjük 
őket arra, hogy a felnőttek között 
minél jobban meg tudják majd áll-
ni a helyüket, tudásunk és erőfeszí-
téseink legjavát adjuk át a számuk-
ra. Sok tehetségünk van.
A vezetőedző nagyon büszke arra, 
hogy egy erős csoportot tudtak 
megnyerni. Munkatársai, többek 
között Bátki Máté, aki az erőnlét 
fenntartásáért felelt és Nagy Gábor 
kapusedző szintén remek munkát 
végeztek. Nagyon sokat jelentett 
Pintér Tamás utánpótlás vezető 
háttértámogatása is. 

Soroksár fiatal és tehetséges sporto-
lói elismerésére 1997-ben rendeztek 
először ünnepséget, amely azóta a 
kerület nagyon fontos hagyományai 
közé lépett elő. Az idén 276 gyerek 
részesült kitüntetésben kiváló spor-
tolói és tanulmányi teljesítménye 
alapján.
 
Három kategóriában kapták meg a 
kitüntetéseket a gyerekek. A „XXI-
II. kerületi Élen a tanulásban, élen 
a sportban” díjra a Soroksár köz-
igazgatási területén működő okta-
tási intézményekben tanuló 4., 5., 
6., 7., és 8. évfolyamos diákok pá-
lyázhattak. Feltétel volt velük szem-
ben, hogy budapesti versenyen el-
ért legalább harmadik helyezéssel, 

BAJNOK LETT A SORI U19-ES CSAPATA
Igazi közösséggé érett a fiatalokból álló csapat

FOLYTATJÁK A KÖZÖSEN
MEGKEZDETT MUNKÁT

Elmondta, az utánpótláskorú já-
tékosokkal pedagógiai munkát 
végeznek, az elsődleges cél a sze-
mélyiség fejlesztése és a viselkedés 
optimalizálása a játékban. Hozzá-
tette, hogy a személyes karriere-
ken, sorsokon keresztül formáltak 

vagy országos, esetleg nemzetközi 
versenyen elért legalább hatodik 
helyezéssel rendelkezzenek, és a 
tanulmányi átlaguk az utolsó félévi 
adatok alapján legalább 4,6 kellett, 
hogy legyen. A bizonyítványukban 
2-es érdemjegy nem szerepelhetett.
„Soroksár kiváló diák sportolója” 
címre szintén  az említett évfolya-
mon tanulók pályázhattak. Esetük-
ben a kerületi diákolimpián három 
sportágban első, vagy budapesti 
versenyen legalább harmadik he-
lyezés, vagy országos, esetleg nem-
zetközi versenyen elért legalább ha-
todik helyezés volt a feltétel. 
„Soroksár sport reménysége” le-
hetett minden olyan 1., 2.  és 3. 
évfolyamos diák, aki a kerületi 

kiváló közösséget az U19-esekből. 
Szerencsére elmondhatjuk, hogy 
ez mára az egész Soroksár SC-re 
is igaz lett, hiszen mindenki sze-
mében a munka, a szorgalom és a 
tehetség a mérvadó. 
– Az U19-es korosztály tagjainak, 
bár még nagyon fiatalok, az iskolán 
és a labdarúgáson túl azért már van 
magánéletük – folytatta Kondér 

Gábor. –  Nem csak ehhez mérten 
kiváló az edzéslátogatottság. Telje-
sítenek és elvárják egymástól a tel-
jesítményt. Mindezek mellett pedig 
célunk, céljuk a kiváló hangulat 
fenntartása, ami a közösség formá-
láshoz és a személyes boldogság-
hoz, sikerérzéshez elengedhetetlen. 
Ennek szellemében folytatjuk a kö-
zös munkánkat.

diákolimpián három sportágban 
elért első helyezéssel, vagy buda-
pesti versenyen legalább harmadik 
helyezéssel, országos vagy nemzet-
közi versenyen minimum hatodik 
helyezéssel büszkélkedhetett, és a 
tanulmányi átlaga az utolsó félévi 
adatok alapján legalább „jó” minő-
sítésű volt.

A KERÜLETI ISKOLÁKAT 
IS DÍJAZTÁK

Ezen az ünnepségen kapták meg 
azok az edzők és testneveléssel fog-
lalkozó tanárok a kitüntetést, akik 
kiemelkedő munkát végeznek a ke-
rüli utánpótlás nevelésben és diák-
sportban. Az  egész tanévben zajló 

iskolák közötti diáksport verseny 
eredményét is ezen alkalommal 
hirdették ki. A legeredményesebb 
nagylétszámú diáksport és után-
pótlás nevelő iskola a  Török Flóris 
Általános Iskola lett, akiket a Gras-
salkovich Általános Iskola követett. 
A XXIII. kerület legeredményesebb 
kislétszámú diáksport és utánpótlás 
nevelő iskolája címének első helye-
zését a Páneurópa Általános Iskola, 
a második helyezést a Fekete István 
Általános Iskola, míg a harmadikat 
a Mikszáth Kálmán Általános Is-
kola érdemelte ki. A soroksári De-
cathlon áruház 5 ezer forint értékű 
ajándékutalvánnyal díjazta azokat a 
7-8. osztályos tanulókat, akik kitű-
nő bizonyítványt szereztek.

FOTÓ: LENDVAY ERIKA PHOTOGRAPHY
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Soroksár Sportjáért Közalapítvány 
Kuratóriuma pályázatot hirdet sport- 
eszköz, sportfelszerelés vásárlásá-
ra, sporttevékenység támogatására 
Soroksáron bejegyzett székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező sport-
szervezetek, kerületben életvitelsze-
rűen lakó egyéni sportolók, valamint 
a verseny-, szabadidősport területén 
munkát végző, kerületi intézmény-
ben oktató tanárnak, edzőnek.

A pályázó személy vagy sportszer-
vezet pontos adatait (18. életévét be 
nem töltött pályázó esetén a szülő/
törvényes képviselő adatait is), a 
pályázó eddigi sporttevékenységét 
és az elért eredmények rövid leí-

rását, az igényelt támogatás össze-
gét, annak tervezett felhasználását, 
egyesület, sportszövetség vélemé-
nyét, a pályázat benyújtásának nap-
ját, a pályázó aláírását, az egyesület, 
sportszövetség pecsétjét, aláírását, 
valamint a pályázat elbírálásához 
szükséges nyilatkozatot, illetőleg a 
pályázó (18. életévét be nem töltött 
pályázó esetén a szülő/törvényes 
képviselő) által aláírt támogatási 
szerződést 2 példányban.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. június 20.

Az előterjesztett pályázati adatlapot 
a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok-

kal, valamint a 2 példányban aláírt 
támogatási szerződést, illetőleg az 
elszámolás során az eredeti, pályázó 
nevére szóló számlákat személyesen 
a közalapítvány titkárához, dr. Kása 
Annához szíveskedjen eljuttatni!

Soroksári Polgármesteri Hivatal 
1239 Budapest, Hősök tere 12. I. 
em. 15. iroda (H: 8-17, Cs: 8-15) 
vagy előzetesen egyeztetett idő-
pontban a 06-1-289-2100, mellék: 
210

A pályázati adatlapot és a támoga-
tási szerződést, valamint a pályázás 
és elszámolás szabályaira vonatkozó 
tájékoztatót letölthetik a www.so-

roksar.hu oldalról, vagy a közalapít-
vány titkárától – előzetes időponte-
gyeztetést követően – személyesen 
átvehetik. 

A pályázatot a kuratórium a 2019. 
június 25. napi ülésén bírálja el. A 
pályázatok elbírálását követően a 
pályázók a megadott e-mailcímen, 
e-mailcím hiányában postai úton 
kerülnek kiértesítésre.

A pályázat útján elnyert támogatás 
elszámolásának határideje:
2019. október 28. 

Tüskés Józsefné
elnök s.k.

FELHÍVÁS SPORTOLÓKNAK, SPORTSZERVEZETEKNEK

Édesburgonya
saláta
avokádóval,
rukkolával
és tahini öntettel

HOZZÁVALÓK:

ÉDESBURGONYA
ÉS CSICSERIBORSÓ

• 3 DARAB ÉDESBURGONYA
• 2 EVŐKANÁL OLÍVAOLAJ
• 1 TEÁSKANÁL FAHÉJ
• 1 TEÁSKANÁL ROZMARING
• 1 TEÁSKANÁL FŰSZERPAPRIKA
• SÓ ÍZLÉS SZERINT
• BORS ÍZLÉS SZERINT
• 50 DKG KONZERV
 CSICSERIBORSÓ

SALÁTA

• 50 G RUKKOLA
• 50 G MADÁRSALÁTA
• 2 KÖZEPES DARAB ÚJHAGYMA
• 1 KÖZEPES DARAB AVOKÁDÓ
• 10 DKG FETA SAJT
• 3 EVŐKANÁL SZEZÁMMAG

ÖNTET

• 1 EVŐKANÁL TAHINI
• 1 EVŐKANÁL OLÍVAOLAJ
• 1 LIME-BÓL NYERT LIMELÉ
• 1 GEREZD FOKHAGYMA
• 2 EVŐKANÁL VÍZ

ÉDESBURGONYA
ÉS CSICSERIBORSÓ:

1 Készítsük elő a sütőt 200 fok- 
 ra! Tisztítsuk meg az édes- 

 burgonyát, és kis kockákra ap- 
 rítsuk fel!

2 A felvágott édesburgonyát és 
 csicseriborsót tegyük bele egy 

 tepsibe, fűszerezzük és locsol- 
 juk meg olívaolajjal! Süssük ro- 
 pogósra nagyjából 20-30 perc 
 alatt!

5 Végül az elkészült édesbur- 
 gonya kockákat hozzáadjuk és  

 melegen tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉS:

SALÁTA:

3 Felkockázzuk az újhagymákat, 
 az avokádót és a fetát, és bele- 

 helyezzük a salátával teli nagy 
 tálba. 

ÖNTET:

4 A fokhagymát lereszeljük, egy 
 lime levével és a többi hoz- 

 závalóval egy befőttes üveg- 
 ben összerázzuk őket, ezután 
  a salátára öntjük rá.

recept
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FRANÇOIS DE LA 
ROCHEFOUCAULD
francia aforizmaszerző
(Párizs, 1613. szeptember 15. – 
1680. március 17.) 

A legelőkelőbb, hercegi címet vi-
selő társadalmi réteghez tartozott, 
aki kalandos életet tudhatott maga 

Rejtvény
mögött. Még nem töltötte be a 15. 
életévét, amikor házasságot kötött 
és nyolc gyermeke született. Ön-
kéntesként is harcolt a spanyolok 
ellen, majd szeretője lett Chevreuse 
hercegnőnek, ami által a királyi ud-
var intrikáiba is beavatkozhatott. 
Szerencsétlenségére Richelieu bíbo-
rossal való összetűzése miatt kegy-
vesztetté vált, és a rettegett Bastille 

börtönét is megjárta. Viszonylag 
későn – negyvenéves korában – 
fogott hozzá első művéhez, amely 
a Mémoires (magyarul: Emléki-
ratok) címet kapta. A Madame de 
Sablé szalonjának állandó vendége 
volt, ahol aforizmákat, maximákat 
szerkesztettek. Meggyőződése volt 
az, hogy a társadalom hazugságok-
ra épül, és ebből kifolyólag élesen 

fogalmazta meg az emberi gyen-
geségeket. Szerinte az emberek be-
csapják egymást, és az emberi élet 
csupán csak egy folyamatos illúzió.
A tapasztalatai révén írta még életé-
ben meg is jelent művét, a Maximes 
(Maximák) című aforizmagyűjte-
ményét, amely 504 maximát tartal-
mazott. Ez életszabályt, irányelvet 
és jelmondatot jelent.
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Ballagási 

AKCIÓ!

Arany ékszerekre - 5% Ezüst ékszerekre - 20%

APRÓHIRDETÉS

Megoldás Sziget Szerviz és Alkatrész Bolt
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mikro porszívó, vasaló, kisgépek javítása
XX. Mártírok 218. – Temesvár utca sarok, 
Telefon: 285-3488, 06/30-950-1717; nyitvatartás: H-P: 8-17
Dunaharaszti, Bezerédi utca 58., telefon: 06/24-460-490
www.megoldasszerviz.hu, Javításnál a kiszállás ingyenes, 1 év garancia!
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 20 éve!

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.  
Szabó Balázs 06/20-264-7752

 

Tanszervásár „Hermann”-nál 
Július 1-től szeptember 30-ig 20% árengedmény! 

Minden iskolaszerre, füzetre, borítóra, tolltartóra és 
táskára! Budmil táskák igen kedvező áron! 
Csomagok a helyi iskolák igényei szerint! 
Leendő elsősöknek mindent egy helyen! 
Mindenféle iskolatámogatási utalványt  

és kártyát elfogadunk. 
Cím: Grassalkovich út 43. 

(Soroksár-felső) 
Tel.: 287-14-60 

 

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06/1 616-6138

HIRDETÉSI LAPZÁRTA: JÚLIUS 1.


