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Újabb látványossággal lett gazdagabb Soroksár: a Hősök terén
elkészült a bolgár ivókút, amely a bolgárkertészeknek állít emlé-
ket. A műalkotásnak is beillő ivókutat június 16-án avatták fel ün-
nepélyes körülmények között.

Az ivókutat abból az alkalomból állíttatta a kerületi önkormányzat és a
Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, hogy idén 10 éves a
testvérvárosi kapcsolat Soroksár és a bolgár Tvardica közt.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki kö-
szönetet mondott azért, hogy a bolgár közösség évtizedeken keresztül
megőrizte hagyományát, és átadta a magyaroknak azt a tudást, ami a
kertészet terén a birtokukban volt és van.
– Amikor a nemzetiségekről ejtünk szót, érdemes megemlíteni azt az
együttműködést, aminek eredményeképpen, nemcsak ez a kút,
hanem sok minden más is megvalósul. Annak köszönhetően, hogy az
elmúlt hat évben több mint két és félszeresére nőtt a nemzetiségek tá-
mogatása, megvalósulhatott sok iskola és kultúrház felújítása, és a
nemzetiségi önkormányzatok is több pénzhez jutottak – fejtette ki az
államtitkár. 

Megköszönte a Bolgár Országos Önkormányzat munkáját, a kapott
pénzzel való felelősségteljes gazdálkodását, majd a jelenlévő vallási
vezetőknek is köszönetet mondott. Kiemelte: egyházi kötődés nélkül
sokkal hamarabb porlad el, vész el egy-egy nemzetiség. 

A jövőről szólva Soltész Miklós elmondta, hogy az elfogadott jövő
évi költségvetés újabb támogatásemelkedést irányzott elő a nemzeti-

ségek szempontjából. 2018-ban 21 százalékkal, másfél milliárd forint-
tal növekszik a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása,
amelynek elosztásába mind a 13 nemzetiséget bevonják majd – hang-
zott el. 

Geiger Ferenc polgármester arról beszélt, mennyire örömteli ez az
alkalom, hiszen az ivókút felavatása valóban a bolgár-magyar barát-
ságot erősíti. Mesélt azokról az időkről, amikor komoly hagyománya
volt a bolgárkertészetnek a kerületben, amikor több mint százhektár-
nyi területen folytattak kertészeti tevékenységet a mai szennyvíztisz-
tító telep területén. Kiemelte: különösen fontos lenne, hogy a
Tvardicával való testvérvárosi kapcsolat ne csak hivatali szinten mű-
ködjön, hanem az iskolák, a fiatalság is aktív részesei legyenek ennek
a folyamatnak. Ezen dolgoznak most – mondta a polgármester.

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló hangsúlyozta, hogy
2002-ben, miután Soroksáron megalakult a bolgár nemzetiségi ön-
kormányzat, sokan csatlakoztak hozzájuk. A több mint másfél évtize-
des munka során bebizonyosodott, hogy a bolgár önkormányzatnak
létjogosultsága van a kerületben. Megköszönte a jelenlevőknek a tá-
mogatást, amivel a bolgár közösséget segítik mind helyi, mind orszá-
gos szinten.

A köszöntőbeszédeket követően Atanasij archimandrita, a Szt. Ciril
és Szt. Metód Bolgár Ortodox Templom elöljárója megszentelte az ivó-
kutat. 

A kútszentelés után pedig a Jantra és Roszica bolgár néptánc-
együttes mutatott be fergeteges táncokat az egybegyűlteknek.

Jónás Á.

A bolgár-magyar barátságot jelképezi az új ivókút a Hősök terén 



Az elmúlt hónap kerületi ese-
ményeiről, rendezvényeiről szá-
molt be a polgármesteri tá-
jékoztatóban Geiger Ferenc.
Elmondta, hogy a polgármesteri
hivatalban július 24-től augusz-
tus 27-ig igazgatási szünet lesz.
Ez idő alatt a hivatal ugyan nem
zár be, de ügyfélfogadás nem
lesz, az osztályok ügyeletet tar-
tanak. 

Megadta a grémium a tulaj-
donosi hozzájárulást a Sorok-
sár Sport Club Kft.-nek a
Szamosi Mihály Sporttelepen
tervezett beruházások megva-
lósításához. Így a társaság a
vállalkozások által felajánlott
tao-támogatásokból elvégezheti
a centerpálya és a hazai fedett
lelátó felújítását, valamint a ven-
dég büfé és mellékhelyiség ki-
alakítását.

Vis maior támogatási
igényt nyújt be az önkormány-
zat a Táncsics Mihály utca 5-7.

számú ingatlanok előtti támfal
helyreállítására, megerősíté-
sére, ami a nagy esőzések kö-
vetkeztében megrogyott.

Többletfedezetet biztosított
a testület az Orbánhegyen hú-
zódó 20 kV-os elektromos háló-
zatok bontására, átépítésére, a
meglévő légvezeték-hálózat
földkábelbe helyezésére. Erre
azért volt szükség, mert a köz-
beszerzési eljárásban beérke-
zett árajánlatok jóval maga-
sabbak voltak, mint a költség-
vetésben erre a célra beterve-
zett összeg. A testület többsége
végül megszavazta a bruttó 51
milliós többletforrást a beruhá-
zásra.

Helyi civil szervezetek tá-
mogatásáról születtek határo-
zatok. Egyeztetést követően 21
szervezet kap anyagi támoga-
tást az önkormányzattól ösz-
szességében 6 és fél millió
forint értékben. Az önkormány-

zat által alapított közalapítvá-
nyok idei támogatásáról szep-
temberben dönthetnek a képvi-
selők.

Elfogadta a testület a Sorok-
sár Sport Club Kft.-nek és a
Soroksári Sportcsarnok NKft .-
nek nyújtott támogatások fel-
használásáról, valamint a társa-
ságok 2016-os szakmai tevé-
kenységéről szóló szakmai be-
számolókat.

Több önkormányzati ingat-
lan hasznosításáról is határo-
zatok születtek.

A képviselők végül zárt ülé-
sen döntöttek kerületi kitün-
tető címek adományázásáról.
A „Soroksár Díszpolgára” cím, a
„Soroksárért Érdemérem”, vala-
mint az „Év Kerületi Polgárőre”
cím díjazottjai a Soroksári Na-
pok keretében vehetik át az el-
ismeréseket. 

Jónás Ágnes
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Fogadóórákra bejelentkezés

Geiger Ferenc polgármester
287-3154, 289-2100/108 mellék
Polgármesteri Hivatal, I. em. 3.,

személyesen vagy  telefonon történt
előzetes  bejelentkezés alapján.

Weinmann Antal alpolgármester
287-3153

Polgármesteri Hivatal I. em. 5-6. szoba
minden hónap második hétfője 

14.00 és 16.00 óra között.

Orbán Gyöngyi alpolgármester

289-2150
Polgármesteri Hivatal II. em. 4. szoba
személyesen vagy  telefonon történt

előzetes  bejelentkezés alapján.

Képviselők:
Dr. Bajuszné 06-30-630-6306
Veigli Katalin
Egresi Antal 06-20-973-0235
Fuchs Gyula 06-70-244-2829
Kiss Jenő 06-20-466-8587
Dr. Kolosi István 06-30-933-5095
Mikó Imre 06-30-274-2249
Mizák Zoltán 06-20-916-4099
Preklerné
Marton Ilona 06-20-567-1188
Sinkovics Krisztián 06-30-937-9244
Tüskés Józsefné 06-20-466-8450

Dr. Szabó Szabolcs,ogy. kv.
06-30-977-5878 (Grassalkovich út 144.)

A nyári szünet előtti utolsó ülésén 20 napirendet tárgyalt meg a képviselő-testület. Döntöt-
tek többek mellett többletfedezet biztosításáról, a soroksári civil szervezetek pénzügyi tá-
mogatásáról, pályázati részvételről, ingatlanok hasznosításáról is. Zárt ülésen szavazták
meg, hogy idén kik kapják a Soroksár Díszpolgára és az Év Kerületi Polgárőre címeket, va-
lamint a Soroksárért Érdemérmet.

A Soroksári Dunáért és 
Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány
2016. évi gazdasági mutatói:

2015. december 31-i állapot: 7.527.839 Ft

Kiadások: 13.051 Ft
Bevételek: 2.000.293 Ft

2016. december 31-i állapot: 9.515.081 Ft

Kérjük Önöket, hogy a lehetőségeikhez
mérten támogassák a Közalapítványt. 

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt.
11720018-20301303-00000000

A Klébl Márton Közalapítvány 
Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért 
és Művészeti Oktatásáért 

2016. évi gazdasági mutatói:

2015. december 31-i állapot: 4.891.702 Ft

Kiadások: 3.538.687 Ft
Bevételek: 4.100.000 Ft

2016. december 31-i állapot: 561.313 Ft

Kérjük Önöket, hogy a lehetőségeikhez
mérten támogassák a Közalapítványt. 

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt.
11720001-20168496-00000000

A Soroksár Sportjáért Közalapítvány
2016. évi gazdasági mutatói

2016. évi január 1-jei állapot: 4.104.205 Ft

Kiadások: 7.647.715 Ft
Bevételek: 4.000.000 Ft

2016. évi december 31-i állapot: 457.011 Ft

Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez
mérten támogassák a Közalapítványt. 

Anyagi támogatásukat az OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11720018-20300766
számú bankszámlára átutalással, vagy
készpénz befizetéssel juttathatják el.

Adószámunk: 18229893-1-43

Alapítványi beszámolók
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A Galéria’13-ban látta vendégül az önkormányzat vezetése kerü-
letünk egészségügyi dolgozóit Semmelweis-nap alkalmából jú-
nius 29-én.

Geiger Ferenc polgármester köszöntőbeszédé-
ben megemlékezett Semmelweis Ignácról, az
„anyák megmentőjéről”, aki kiemelkedő szere-
pet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.
Emlékére születésnapján – július 1-jén –, a Sem-
melweis-nap alkalmából, országszerte elismeré-
seket osztanak az egészségügy dolgozóinak és
köszönik meg egész éves munkájukat. A magyar
egészségügy legnagyobb ünnepén az egész-
ségügyben dolgozók kitartását, munkabírását,
elhivatottságát méltatják.
– A Soroksáron dolgozó egészségügyi dolgozók
is méltók az elismerésre, különösen azok, aki
munkájuk során a betegségek mögött meglátják
a gyógyulásra váró embert. Nem szabad, hogy
az egészségügy csupán finanszírozásról, gyógy-
szerellátásról, műszerezettségről vagy éppen
aktuális életpálya-modellről szóljon. Természe-
tesen ez nagyon fontos a mai világban, viszont,
ha elvész belőle az emberi tényező, nem lesz,
nem lehet sikeres a magyar egészségügy –
emelte ki Geiger Ferenc.

A polgármester szólt arról is, hogy helyi szin-
ten fejleszteni kell a háziorvosi és fogászati alap-
ellátást, valamint azokat a szakellátásokat,

amelyek a kerületiek rendelkezésére állnak. Erre a célra az ön-
kormányzat komoly forrásokat fordít.

A köszöntő után soroksári művészek, Jancsó Sarolta Csokonai Vitéz
Mihály díjas színművésznő és Weisz Nándor
Farkas Antal Emlékdíjas ütőhangszeres művész
szórakoztatták a közönséget. 

Az ünnepségen adták át az önkormányzati el-
ismeréseket is. Az „Év Egészségügyi Dolgo-
zója” címet és az ezzel járó pénzjutalmat
Király Lajosné kapta. 

Király Lajosné, Erzsike 1968-tól áll munka-
viszonyban. 1984-től a XX-XXIII. kerület alap-
ellátásában végzi munkáját. Egymás után
három orvos munkáját is segítette. Kezdetben
Besenczi László doktorral, majd Gaál András
doktorral együttműködve végezte feladatait.
2007-ben nyugdíjba vonult, majd ezt követően
Szepes Miklós  kérésére ismét munkába állt.
Életkedve töretlen, energiája kifogyhatatlan.
Mosolya, odafigyelése könnyebbséget ad a
betegeknek, rugalmassága, odafigyelése a
doktorok számára nélkülözhetetlenné vált az
évek folyamán – hangzott el az ünnepi mélta-
tásban. 

Rajta kívül 30 év közalkalmazotti jogviszony
után jutalmat kapott Rabné dr. Soltész Mari-
anna, míg 10 év közalkalmazotti jogviszony
után Szatmári Istvánné vehetett át elismerést.

(já)

Köszönet az egészségügyi dolgozók elhivatott munkájáért

Korszerű, kis sugárterhelésű fogászati röntgengépet adták át a dr.
Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben június 22-én. Fogorvosi
vagy fül-orr-gégészeti beutaló ellenében a soroksáriak számára
egyelőre ingyenesen vehető igénybe a berendezés. Előjegyzést
követően hétfőtől péntekig 10 és 15 óra között várják a rendelésen
a betegeket.

Geiger Ferenc polgármester az ünnepélyes átadón emlékeztetett rá,
egy régebbi adósságát törleszti az önkormányzat a berendezés be-
üzemelésével, hiszen egy két évvel ezelőtt született testületi döntést
hajtanak most végre. A modern, panoráma röntgenfelvétel készítésére
is alkalmas gép 37 millió forintba került. 
– Az önkormányzatnak csak az egészségügyi alapellátás tartozik

a feladatai közé, de mivel
az egészségügybe csak
nagyon lassan érkeznek a
források, úgy gondoltuk,
hogy el kell kezdenünk az
egészségügyi szakellátá-
sok fejlesztését is az itt
lakók érdekében. Igyek-
szünk a lehetőségeinkhez
mérten minél több pénzt
fordítani az egészség-
ügyre. Elkezdődött a ren-
delőintézet eddig nem
használt helyiségeinek re-
noválása, ahol később
újabb szakrendelések lesz-
nek kialakíthatók. A közmű-
hálózat korszerűsítését
követően az épület külső
és belső rekonstrukciójára
is szükség lesz, remélem
erre rendelkezésre áll majd

pályázati forrás, ha nem, akkor önerőből kell megvalósítanunk ezt
a több százmilliós fejlesztést.

A polgármester szólt a már megvalósult beruházásokról: az új lift ki-
alakításáról és a rendelőintézet földszintjén található patika korszerű-
sítéséről. Elhangzott, hogy a gyógyászati segédeszköz bolt másik
helyiségbe költözik, és szintén megújul a közeljövőben.

Megtudtuk, hogy az intézmény vezetése nyitott az új kommuniká-
ciós csatornák felé is: június végétől saját Facebook-oldalt üzemeltet-
nek, ahol közvetlenül, gyorsan adnak tájékoztatást a rendelőintézettel,
rendelésekkel kapcsolatos hírekről, fejlesztésekről.

Dr. Csima Alfréd orvos-igazgató elmondta, hogy az új röntgengép a
fogászaton kívül a fül-orr-gégészetben is használható diagnosztikai
eszközként. Nagyon korszerű gépnek számít, abban különbözik a többi
CT-eszköztől, hogy kis röntgensugár-terhelést biztosít, így a vizsgála-
tok többször ismételhetők, a betegekre sokkal kevesebb káros hatás-
sal van. 

A régi röntgengépet sem selejtezik le, egymillió forintért egy digitali-
zálót vásároltak mellé, amivel a korábbiaknál jobban ki tudják használni
a berendezést. Az intézményvezető azt is megemlítette, hogy előké-
szítés alatt áll a beteghívó előjegyzési rendszer bevezetése, ami után
sokkal egyszerűbbé és korszerűbbé válik a rendelésekre történő beje-
lentkezés.    J.Á.

Modern röntgengéppel bővült a fogászati ellátás

Fotó: Teszár Ákos

Fotó: Teszár Ákos

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. szeptember 12-én 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST TART.

Helye: Török Flóris Általános Iskola 
(1237 Bp. Dinnyehegyi köz 2.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Geiger Ferenc, polgármester

Közmeghallgatás
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Bu-
dapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-
testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormány-
zati rendelete alapján ezennel kiírja a Soroksári Tanulmányi Ösz-
töndíj pályázatot felsőoktatási, illetve középiskolai tanulmányokat
folytató tanulók számára a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

1. A pályázat célja:
A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj célja a Soroksáron élő, kie-
melkedően tehetséges egyetemi vagy főiskolai, illetve középis-
kolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi
támogatása.

2. A pályázók köre:
Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra olyan tanuló nyújthat be pá-
lyázatot, aki
- Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább két éve
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen So-
roksáron él,
- aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finan-
szírozott, az első diploma megszerzése érdekében egyetemi
vagy főiskolai képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki
a pályázat benyújtását megelőző két lezárt tanulmányi félévben
minimálisan 56 kreditpontot teljesített és a felsőoktatási intéz-
mény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató
szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizs-
gaosztályzatainak számtani átlaga legalább 4,0.
- a pályázó felsőfokú oktatási intézményben az előírt tanmenet-
ben foglalt képzési időt betartva végzi tanulmányait.
- nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és iga-
zolja az ösztöndíj odaítélését megelőző iskolai legutóbbi tanév
végi bizonyítványával, hogy valamennyi tantárgy osztályzatából
számított tanulmányi átlaga legalább 4,0.
- pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével
lehet.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Személyesen: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Pol-
gármesteri Hivatal Humán- közszolgáltatási Osztályán. Cím: 1239
Budapest, Hősök tere 12.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 15.

A döntésre történő előkészítés során az előírt pályázati anyag-
ban észlelt hiány esetén, írásbeli hiánypótlási felhívás kerül meg-
küldésre a pályázó részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének
kitűzésével. A hiánypótlás határideje 5 nap. A határidő ered-
ménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz
érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

4. A pályázat kötelező mellékletei:
- a pályázó lakcímének igazolása, mely szerint a XXIII. kerület
közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik, valamint életvitelszerűen Soroksáron él. („Nyilatkozat
életvitelszerű tartózkodásról” nyomtatvány kitöltésével igazol-
ható),
- a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását,
valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentum, 
- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire,
illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz,
- a pályázó elképzelései arról, hogyan, milyen módon kívánja ta-
nulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a kerület-
tel, segíteni az Önkormányzat munkáját, elsősorban ifjúsági
területen
- a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely
a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja. Az ajánlások besze-
rezhetőek abból az oktatási intézményben dolgozó pedagógu-
soktól, amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyban áll, vagy egy
ajánlást abból az oktatási intézményben dolgozó pedagógustól,

amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyban áll, további kettőt
pedig kulturális, művészeti, sport, társadalmi, természeti vagy tu-
dományos tevékenységgel foglalkozó szervezettől
- a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a Pályá-
zati Adatlapot

5. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott ha-
táskörben eljáró pályázatokat bíráló bizottság, Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Ok-
tatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiak-
ban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő
előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az elbírálás
a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok
alapján rangsorolással történik. 

6. Értesítés a pályázati döntésről:
A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2017. október 30-ig
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

7. Az ösztöndíj folyósítása:
Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra fo-
lyósítható, melynek mértéke 50.000.-Ft/hó, az összeg havonta
kerül kifizetésre. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés
megkötésére kerül sor. Az ösztöndíj folyósításának kezdete leg-
korábban: 2017. október.

Középiskolások számára
Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra

folyósítható, melynek mértéke 25.000.-Ft/hó, az összeg havonta
kerül kifizetésre. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés
megkötésére kerül sor. Az ösztöndíj folyósításának kezdete leg-
korábban: 2017. október.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kö-
telezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

8. A pályázók értesítési kötelezettségei:
Az ösztöndíjas köteles Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatalt a Humán-közszolgáltatási Osztályon ke-
resztül írásban tájékoztatni a tanulmányi félév befejezésétől szá-
mított 15 napon belül a tanulmányi eredményéről, valamint az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról. 

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)
változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása
miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezá-
rását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem
fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról,
amit írásban kezdeményezhet és postai úton, ajánlott levélként
megküldve a Humán-közszolgáltatási Osztályon keresztül jelent-
het be az Önkormányzat felé. A lemondó nyilatkozat beküldésé-
vel az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részletei-
ről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályá-
zati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnye-
réséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Pályázati felhívás
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Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal az őrzé-
sében lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogo-
sult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap
alatt nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tar-
tott igényt a dolog tulajdonjogára.

Az árverés ideje: 2017. október 12. nap – 10.00 óra
Helye: Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivata

1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épülete, 
I. emeleti Tárgyalóterem

Az első árverésen el nem adott dolgok árverésének 
ideje: 2017. október 17. nap – 10.00 óra
Helye:  Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal

1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épület
I. emeleti Tárgyalóterem

Az árverésre kerülő, jelen hirdetmény mellékletében szereplő –
valamint az első árverésen el nem adott – ingóságokat az árve-
réseket megelőzően 1/2 órával lehet megtekinteni az árverés
helyszínén. 

Az ingóságok használtak.

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi
LIII törvény (Vht) 123-129 §-ban leírt rendelkezések vonatkoznak.

dr. Laza Margit jegyző
nevében és megbízásából eljárva:               

Marótiné Sipos Ildikó
osztályvezető

Árverésre kerülő ingóságok listája

1. 23 db mobiltelefon (régi, gombos típusú) 50 Ft/db 
2. 1 db konyhai serpenyő 2.000 Ft
3. 1 db konyhai késkészlet 5.000  Ft
4. 1 db bozótvágó kés 700  Ft
5. 109 kg kábel, drót, egyéb fém tárgy 30 Ft/kg
6. 1 db bicska 50 Ft
7. 1 db körömcsipesz 50 Ft 
8. 6 db mobiltelefon (érintőképernyős típusú) 1.000 Ft/db
9. fél pár arany fülbevaló (1,9 g, 14 karát) 10.500 Ft
10. 35 kg fémhulladék 40 Ft/kg
1.1 34 db dioptriás szemüveg 50 Ft/db
12. 1 db telefontöltő 50 Ft
13. 1 db G710110079 alvsz. Női Scirocco tip. 

(szürke-bordó színű) vázas kerékpár 4.000 Ft
14. 1 db biciklis bukósisak 200 Ft
15. 1 db USB nyomtató kábel 50 Ft
16. 1 db imbuszkulcs készlet 500 Ft
17. 1 db női zöld színű Sprinter típusú kerékpár 2.000 Ft
18. 1 db barna tárca 100 Ft
19. 1 db Csepel Szilaj típusú RB-0-3308 alvsz. kerékpár 2.000 Ft
20. 1 db törött ezüstlánc (2,5g) 250 Ft
21. 1 db karóra (márka nélküli) 100 Ft
22. 1 db kézi fűrész 200 Ft
23. 1 db Alcatel Onetouch Pixi tablet 20.000 Ft
24. 1 db horgászbot 500 Ft
25. 1 db vércukorszintmérő 300 Ft
26. 1 db fekete ernyő 100 Ft
27. 1 db zöld színű 

Makita típusú kézi dekopír fűrész 20.000 Ft
28. 1 db zöld színű Makita típusú ütvefúrógép 20.000 Ft
29. 8 db fúrószár 1.000 Ft
30. 1 db tokmánykulcs 500 Ft
31. 22 db dekopír fűrészlap 2.000 Ft

Mint azt megírtuk, önkormányzatunk 2017
áprilisától bevezette Soroksáron a „Helpy-
Net” bűnmegelőzési és lakosságvédelmi
rendszert. A lakosság számára ingyenes
segítőrendszerhez való csatlakozáshoz
nem kell feltétlenül okostelefon, vezetékes
telefonnal vagy egyedi jelzőkészülékkel is
használható a rendszer.

A vezetékes telefonnal rendelkező so-
roksári lakosok előzetes regisztrációt köve-
tően tudnak csatlakozni. Ehhez egy
regisztrációs lapot kell kitölteni, amit a ren-
dészeti osztályon lehet beszerezni. Baj ese-
tén a segítséget kérő személy felhívja a
HelpyNet telefonos központot a (06 1) 44-
33-112-es számon. Az automata rendszer
fogadja a hívást, és megkéri az ügyfelet,
hogy nagyobb baj esetén hívja a 112 szá-
mot, illetve arra kérik, hogy fogadja a kollé-
gák visszahívását. Ezzel párhuzamosan a
soroksári rendészeti osztály diszpécser-
központjában azonnal megjelenik a jelzést
leadó személy regisztrációkor megadott
összes adata, és az értesítendő családta-
gok elérhetősége. Ezt követően a kapott in-

formációk alapján intézkedik a közterület-
felügyelet diszpécsere.

Az egyedi jelzőkészülék beépített GPS-
jeladót is tartalmaz, a SIM kártyás modell
pedig alkalmas hívások fogadására és indí-
tására is. Az eszközön található pánikgomb
segítségével lehetőség van egészségügyi
vagy vészjelzés leadására, amely automa-
tikusan feltárcsázza az előre beállított tele-
fonszámokat is. A jelzés azonnal megjelenik
a rendészeti osztálynál, ahol a fentebb is-
mertetett módon történik a segítségnyújtás.
Az eszköz karóraként és nyakba akasztva
is hordható. A készülék 25 ezer forintos
áron szerezhető be.

HelpyNet honlap: http://helpynet.com/hu
Felhasználóknak szóló aloldal:

http://helpynet.com/hu/vegfelhasznalok

HelpyNet vezetékes telefonnal 
és egyedi jelzőkészülékkel is

Árverési hirdetmény talált ingóságokra

A rendészeti osztály 
átköltözött

a Hősök tere 12. I. emeletére.
Új elérhetőségeik:

Telefon: (06 1) 289-2270 
Fax: (06 1) 289-2277

A közterület-felügyelet ügyelete
továbbra is a 06-30-978-7798-as tele-

fonszámon várja a hívásokat
éjjel-nappal.

Felhívás
A Soroksári Napok keretein belül

rendezik meg az 
50 és 60 éves 

házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok megújított eskütételét.

Várják azoknak a jelentkezését, akik
1957-ben és 1967-ben 
kötöttek házasságot.

Jelentkezés: Barabás Tiborné 
06-30-313-2456 vagy 287-1768



Duális képzés elindításáról írt alá megállapodást a Soroksá-
ron működő Knorr-Bremse Budapest két fővárosi szakgimná-
ziummal még áprilisban. A részletekről Tavaszi Tivadar
ügyvezetőt kérdeztük.

– Vállalatunk együttműködési megállapodása a Budapesti Gépé-
szeti Szakképzési Centrum két tagintézményével, az Eötvös Lo-
ránd- és a Szily Kálmán szakgimnáziumokkal lehetővé teszi, hogy

duális képzést indítsunk a
munka erőpiacon keresett
szakmákban. A duális
szakképzés azt jelenti,
hogy a diákok az elméleti
ismereteket az említett tan-
intézményekben sajátítják
el, míg a gyakorlati tudást
tapasztalt szakembereink-
től a Knorr-Bremse tanmű-
helyében szerzik meg. A
diákok a tanév során –
szakmától függően – he-
tente 2-3 napot töltenek
majd el a tanműhelyünk-
ben, melynek ideje alatt
versenyképes tudás mel-
lett munkatapasztalatra is
szert tesznek. 
– Nemrégiben épült meg
az új, akkreditált tanmű-
hely a gyár területén. Mi-
lyen szakmákat oktatnak
majd itt és mikortól?

– Magyarország egyik legnagyobb és legjobban felszerelt üzemi
tanműhelyét alakítottuk ki, ahol a tanulói létszám 2019-re 60 főre
emelkedhet. 

A következő tanévtől, azaz szeptembertől öt szakmában ter-
vezzük a duális képzés indítását. Gépi forgácsoló, hegesztő vala-
mint CNC gépkezelő szakközépiskolai képzés mellett érettségizett
diákok számára technikusi képzések is indulnak gépgyártástech-
nológiai technikus, illetve mechatronikai technikus szakmákban.
Diákjaink a partneriskoláink tanulói közül kerülnek majd ki. 
– Miért fontos a cégnek, hogy az oktatásban is szerepet vál-
laljon?
– Sok szó esik a szakember-utánpótlás kérdésköréről, ahogy sok
piaci szereplőnek, ez nekünk is komoly feladat, mert többek között
erre is alapozva szeretnénk növekedni. Azok a diákok, akik a tan-
műhelyünkben tanulnak, megismerhetik a vállalati kultúránkat, vi-
lágszínvonalú fejlesztéseinket, jó eséllyel részt vehetnek az
ösztöndíj programjainkban is, így végső soron a vállalatunk mun-
kavállalói lehetnek. A Knorr-Bremse Budapest hosszú távú üzleti
stratégiájának fontos része a hazai oktatás és a helyi közösségek
támogatása. A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum tanin-
tézményeivel kötött megállapodásunk is ezeket a célokat szolgálja:
helyben nyújtunk biztos megélhetést a fiataloknak, a környező ke-
rületekben lévő iskolák pedig még színvonalasabb képzést tudnak
kínálni a hozzájuk felvételiző diákoknak. Fontos feladatunknak tart-
juk meggyőzni a diákokat, szülőket arról, hogy a szakmunka a
Knorr-Bremse-ben teljesen mást jelent, mint amit erről sokan még
ma is gondolnak. Korszerű, számítógép-vezérelt gépek mellett
végzett, nagy szaktudást igénylő munka ez, amely biztos megél-
hetés mellett lehetőséget ad a továbbtanulásra, továbbképzésre,
akár nemzetközi munkalehetőségre is. 

Jónás Á.
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Színvonalas szakképzés indul a Knorr-Bremse új tanműhelyében

Június 14-én megnyílt az IKEA harmadik magyarországi áru-
háza, amelyet 17 milliárd forintos beruházásból építettek meg
Soroksáron.

Az ünnepélyes megnyitón köszöntőbeszédet mondott Őexc. Niclas Tro-
uvé, Svédország magyarországi nagykövete, aki örömét fejezte ki ami-
att, hogy Soroksáron nyílhatott meg a harmadik magyarországi IKEA.

Geiger Ferenc polgármester elmondta, nagy öröm a kerületnek,
hogy egy ilyen nagyáruház nyitotta itt meg a kapuit, hiszen mind
munkahelyteremtő, mind szolgáltatási szempontból jelentős előre-
lépés ez Soroksár számára. Hozzátette, anyagiak tekintetében is
jó az áruháznyitás a kerületnek, hiszen a jövőben jelentős adót
fizet majd az IKEA az önkormányzat számára, amire a kerület fej-
lesztése érdekében igen nagy szükség van.

A 33,5 ezer négyzetméteres létesítmény az egyik legnagyobb áru-
ház a régióban, Magyarországon pedig a legnagyobb. A soroksári
IKEA-ban a nagyobb alapterület miatt a termékkínálat is szélesebb,
mint az Örs vezér téri és a budaörsi áruházakban. Az új egység
bemutatóterében 67 belső teret alakítottak ki, ahol lakberendezési
megoldásokat mutatnak be.

Az új áruház megnyitásával a dolgozói létszám csaknem 300-zal
bővül Magyarországon.

Az áruházhoz közel 1200 férőhelyes parkolót építettek, ahol 4
elektromosautó-töltőt is elhelyeztek, és kültéri játszótér is épült.  

JÁ

Megnyílt a soroksári IKEA
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Idén is folytatódik az orvosi rendelők felújítása Újtelepen. Elkezdődtek
a munkálatok a Sósmocsár utcában, s remélhetően augusztus 31-ig
átadják a megújult rendelőket. Addig ismét „társbérletben” gyógyítanak
a háziorvosok. Idén két rendelőt újítanak fel teljeskörűen. Az önkor-
mányzat önrészből és pályázati pénzből finanszírozza a beruházást.

A háziorvosok a váltótárssal egyeztetik a szabadságolás idejét. Min-
dig az aktuális helyettesítési rendet adják le az intézetnek, amelyet ki-
írnak a Sósmocsár utcai rendelők ajtajára, illetve az információ
megjelenik a dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény honlapján is. 

A betegellátás folyamatossága tehát biztosított. A szabadságolá-
sok júliusban, illetve augusztusban történnek. A betegek megértését
kéri dr. Csima Alfréd, a dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény
orvos-igazgatója. 

Ilma

Folytatódik a felújítás a 
Sósmocsár utcai rendelőkben
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Geiger Ferenc és Őexc. Niclas Trouvé 



7SOROKSÁRI HÍRLA
P

K Ö Z R E N D  -  K Ö Z B I Z T O N S Á G

Nincsen annál maradandóbb élmény a gyerekek számára, mint ami-
kor megsimogathatnak egy rendőrkutyát, vagy -lovat, amikor maguk
szólaltathatják meg a rendőrautó és -motor szirénáját, beülhetnek egy
rabszállító- vagy tűzoltóautóba, ujjlenyomatot vehetnek, magukra ölt-
hetik a készenléti rendőrök bevetési öltözetét, találkozhatnak az álta-
luk példaképnek tartott TEK-esekkel. 

Június 13-án nagyszabású közlekedési és bűnmegelőzési
napon vehetett részt a Török Flóris Általános Iskola valamennyi
tanulója és pedagógusaik. Bemutatókat és előadásokat tartottak
számukra mások mellett a vízirendészek, a Vöröskereszt, az
ÁNTSZ, valamint a tűzoltók és a BRFK munkatársai. Az osztályok
tizenegy állomáshelyen végighaladva, menetlevelet vezetve a
gyakorlatban is elsajátíthatták egyebek között az újraélesztés
technikáját, vagy éppen az életkoruknak megfelelő drogpreven-
ciós előadáson megtudhatták mi a különbség a szőlőcukor, vala-
mint a kábítószer között és hogy idegenektől semmit, de még az
ismerősöktől is csak a szülők engedélyével fogadhatnak el édes-
séget.

A sikeres rendezvény Geiger Ferenc polgármester és az ön-
kormányzat támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Közlekedési és bűnmegelőzési nap a Török Flórisban

Az önkormányzat rendészeti osztályához tartozó mezőőröknek
meglehetősen sok a feladatuk, amikor a határt járják. Nagy terü-
letet kell átfésülniük, hogy ellenőrizzék történt-e rendbontás, ille-
gális szemétlerakás, falopás. Az Ócsai úttól egészen a
gyáli-pestszentimrei határig róják az erdőt és mezőt.

Varga Sándor 28 esztendeje dolgozik mezőőrként, jól ismeri a terüle-
tet, az emberek szokásait. Neki és kollégáinak köszönhetően lénye-
gesen kevesebb sittet raknak le soroksári területen. Több sikeres
elfogásuk is volt, az utóbbi egy évben mintegy 30.

Tettenéréseknél gyakori, hogy fafűrészelés és lopás közben lepik
meg a delikvenseket. A mezőőrök ilyenkor feltételezik, hogy nem tűzi-
fának viszik az akácfát, hanem továbbértékesítésre. Erre abból követ-
keztetnek, hogy túl sűrűn látják ugyanazokat a „favágókat”. Előfordult,
hogy másik útvonalon, rejtetten figyelték a tolvajokat. Később kiderült,
hogy szervezetten, több csapatban dolgoztak a tolvajok. Amíg a rend-
őrök a farakást szállító autóval és utasainak ellenőrzésével voltak el-
foglalva, addig a mezőőrök a rendészeti kollégákkal megtalálták a
láncfűrészes csapatot. Meleg volt a fűrész, így nem lehetett letagadni
a bűncselekményt. 

Idén az Ócsai út mellett és Soroksár Gyállal határos területéről lop-
ták a legtöbb fát. Ilyenkor a büntető eljárás megindítása mellett erdő-
védelmi bírságot is kiszabnak. 

Volt olyan esetük, amikor vidékről jöttek föl hagyaték felvásárlásá-
val foglalkozó emberek, akik a fölösleges holmit Soroksár határában
dobták ki és közben belefutottak a mezőőrbe. Azonnal kaptak egy 50
ezer forintos büntetést tartalmazó csekket. 

A mezőőr hosszú évek tapasztalata alapján állítja, hogy van vala-
mifajta „menetrend” a csalfa úton járók életében. Ugyanis tavasszal a
kertben lemetszett hulladékot viszik ki a határba, nyár elején elsősor-
ban az építési törmeléket, sittet rakják le az erdő fái között. Ősztől ta-
vaszig pedig gyakoribb a falopás. 

Korábban az eljárási rend az volt, hogy a mezőőr jelezte a rendé-
szet munkatársainak a tettenérést és közösen intézkedtek. Ez az ese-
tek nagy többségében továbbra is így van, azonban a Szabálysértési
Törvény módosítását követőn a mezőőr már önállóan is szabhat ki bír-
ságot köztisztasági szabálysértés elkövetésekor.

Varga Sándor hangsúlyozta, hogy minden szabálysértési bírságnál
a legnagyobb gondossággal kell eljárniuk, annak megalapozottnak kell
lennie, hiszen a bíróságnál mindent bizonyítani kell az eljárás megin-
dításához.

A szakember mindenképpen javasolta, hogy hulladékszállítás meg-

rendelésekor a lakók őrizzék meg az elvégzett munka után kapott
számlát, mert ez tisztázhat különböző félreértéseket. Ugyanis több-
ször találkoztak már olyan esettel, hogy valaki megbízott egy szemét-
szállítót a hulladék elvitelére, az meg tiltott helyen rakta le.

A mezőőröknek azonban nemcsak emberekkel van dolguk mun-
kájuk során. A közelmúltban elvadult kóbor kutyák miatt kellett intéz-
kedniük, mert Péterimajorban, az egyetemi tangazdaság karám- jában
elpusztították az őshonos mangalicákat, kecskéket és csirkéket. Az
esetet ipari kamera rögzítette. Varga Sándor – aki egy helyi vadász-
társaság tagja is egyben – elmesélte, hogy a határban alkonyatkor
egyszer látta, amint egy kóbor macska elkap egy vele megegyező
nagyságú nyulat.

A mezőőrök arra kérik a lakókat, hogyha gyanús eseményre figyel-
nek fel az erdős-mezős területeken, értesítsék őket. A www.sorok-
sar.hu honlapon megtalálják mind a rendészet, mind pedig a mezőőrök
elérhetőségét. Sürgős esetben a lakosok a rendészeti osztály 0-24
órában üzemelő 06-30-978-7798-as ügyeleti telefonszámán jelenthe-
tik be észrevételeiket.

I. M. 

Sikeres elfogások után csökkent a kár
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A Galambos Emlékgyűrű átadásával egybekötött tanévzárót tartottak
június 19-én a Galambos János zeneiskolában. Megjelentek a diákok,
a szüleik, illetve Weinmann Antal alpolgármester, a Galambos család
képviseletében. 

Szomorú hír bejelentésével kezdte az ünnepséget Jakab Gedeon, az iskola
igazgatója. Elhunyt Galambos Erzsébet, a zeneiskola névadójának  lánya,
aki eddig minden évben részt vett a tanévzáró ünnepségen. Egyperces
néma felállással tisztelegtek emlékének. A díszteremben lévő zongorára egy
szál gyászszalagos virág került. 

Ezután színvonalas műsorban mutatkoztak be azok a diákok, akik év köz-
ben különböző versenyeken kiemelt helyezéseket értek el. Ezekről az ered-
ményekről lapunk év közben folyamatosan tudósított. 

Weinmann Antal alpolgármester rövid beszédében szólt arról, hogy bár
irányítás szempontjából Csepelen van a tankerület központja, ám a zeneis-
kola mindig soroksári marad és koncertjeikkel öregbítik a kerület hírnevét.
Ezután átadta a Galambos Emlékgyűrűt Weisz Míra (tanára Szilágyi Sza-
bolcs) fuvola tanszakos tanulónak, aki ezután produkciójával örvendeztette

meg a közönséget. Sini-
salo 3 Miniature-t ját-
szotta. 

Weisz Míra a Gras-
salkovich Antal Általá-
nos Iskola 6. osztályos
tanulója, nagyon gyor-
san tanulja a zenemű-
veket és természetesen
kotta nélkül is bármikor
el tudja játszani a dara-
bokat. Kedvenc tantár-
gya a magyar irodalom,
kedvenc zeneszerzője
Sinisalo. Ilma

Zenei tanévzáró ünnepség: átadták a
Galambos Emlékgyűrűt

Idén is megrendezték a múzeumok éjszakáját június 24-én a Hősök
terén az önkormányzat támogatásával. A program egyik helyszíne a
Galéria '13 volt, ahol ezen a napon ért véget Jäckl Henriett tanárnő, ka-
vicsfestő „Varázslatos világ” című kiállítása. A délután folyamán a gye-
rekek – az alkotó segítségével – kipróbálhatták a kavicsfestés
technikáját. Akik hagyományosabb programra vágytak, azoknak a So-
roksári Sváb Tájház is nyitva állt délután 14 és 18 óra között. 

A Galéria '13 előtti téren elsőként hagyományőrző együttesek lép-
tek fel: a Schorokscharer Burschen zenekar, a Soroksári Német Nem-
zetiségi Tánc Egyesület, a Soroksári Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletében Sebestyén Kátja énekelt. Majd Csúr

(Geiger Tamás) és Nóri (Bóta
Nóra) műsora következett, ezt
követően Szegedi Dóra és Buch
Tibor operettekkel szórakoztatta
a nagyérdeműt. Buch Tibor a
már tőle megszokott humorral
megénekeltette és megtáncol-
tatta a közönséget. Ezután nosz-
talgia slágerek következtek
Mészáros Adél, Lőrincz Veronika
és Virsinszki Zoltán előadásá-
ban. 

A mostani alkalom azért is kü-
lönleges volt, mert a nyár legrö-
videbb éjszakájaként tartja
számon a csillagászat és a me-
teorológia az úgynevezett Szent

Iván éjszakáját. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el,
mivel az június 21-re esik az északi féltekén. Ehhez az időponthoz vi-
lágszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak. 

A színvonalas rendezvény ezúttal is minden érdeklődő számára kel-
lemes szórakozást, kikapcsolódást kínált, az sem mellékes, hogy in-
gyen. ILMA

Múzeumok éjszakája utcabállal
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Iskolaelőkészítő másként!

Iskolakóstolgató indul művészeti oktatásra való 
felkészítéssel (rajz, dráma) a Mikszáth Kálmán 

Általános Iskolában 2017. szeptember közepétől.
A rajz, drámajáték, zene segítségével, 

a fantázia és az érzelemvilág fejlesztésének
eszközeivel szeretnénk megkönnyíteni 

az átmenetet a játékos óvodából az iskola világába.

Részleteket augusztusban az iskola honlapján
(http://www.mikszath-bp.sulinet.hu/), 

az iskola bejáratánál és az óvodákban olvashatnak.



I S K O L Á K

„Határtalanul” jól éreztük magunkat Er-
délyben, Pottyandon, ahol 5 napot töltöt-
tünk a Páneurópa Általános Iskola 7.
évfolyamos diákjaival. 

A hosszú utazást követően elsétáltunk
a szomszédos faluba, ahol a városi gye-
rekeket nem mindennapi látvány fogadta;
a hazaballagó tehéncsordával készültek
a szelfik. 

A következő napon ellátogattunk a Gyil-
kos-tóhoz, és élveztük a Békás-szoros
hatalmas sziklái nyújtotta látványt. Megte-
kintettük még a parajdi sóbányát és Csu-
csán Ady szerelmének a kastélyát. A gye-
rekek toplistájának első helyére a pottyan-
di erdőjáró túra került. Egy biológus se-
gítségével megismerkedtünk a „Boldog-
asszony Papucsa” nevű csodálatos
orchideával, a gyógynövényekkel, a sárga
hasú unka szerelmi életével, vagyis szinte

mindennel, ami a környezetünkben meg-
található volt. 

Pedagógusként nagy örömmel töltött el
a sok érdeklődő tanuló, akik szebbnél
szebb természetfotókat készítettek Poty-
tyand élővilágáról. Sokan említették még
legjobb élményként a szekerezést, ami fel-
ért egy kalandtúrával, míg feljutottunk az
esztenához, azaz a juhok és kecskék nyári
szálláshelyéhez. Itt megismerkedhettünk a
juhászok életével és a sajtgyártással. 

Nagyon tetszett még a gyerekeknek a
Tamási Áron Emlékház Farkaslakán, ahol
az író unokaöccse mesélt nekünk a
szerző életéről. A személyes élmények és
az idős bácsi magával ragadó stílusa any-
nyira megfogta a tanulókat, hogy haza-
érve lelkesen osztották meg a hallottakat
magyartanárukkal. 

Márkiné Szamosi Brigitta

Erdélyi barangolás

Idén az újtelepi Fekete István Általános Iskola ad otthont a kerü-
leti napközis tábornak. Június 26-tól augusztus 20-ig hetente 8 pe-
dagógus felügyeli a gyerekeket, szervez számunkra érde ke-
sebbnél érdekesebb foglalkozást.

– Az iskola befogadóképessége 400 személy, tehát bátran jöhetnek a
gyerekek, nem korlátozzuk a létszámot. Eddig hetente mintegy 100
gyerek vette igénybe a tábort, ahogy megyünk bele a nyárba, úgy nö-
vekszik ez a szám – mondta elöljáróban Horváth Lászlóné iskolaigaz-
gató, a napközis tábor vezetője, majd így folytatta: – Már év közben
megterveztük a tábor 8 hetének programjait. Az elmenős napok a kedd
(félnap) és a csütörtök (egész napos kirándulással), amikor különböző
múzeumokba, élményparkba, vadasparkba, játszóházba visszük a ta-
nulókat. Az idén kimarad a vízparti játék, viszont van helyette egy há-
zaspár által adományozott, párásító berendezéssel létrehozható
vízfüggöny az iskola udvarán. Ez javítja a meleg nyári napokon a gye-
rekek közérzetét, akik számára mindig érdekességet jelent a mozi, a
Tarzan Park, a Tropicarium, az Emese Park, a Veresegyházi Medve-
otthon, a Budakeszi Vadaspark, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a re-
pülőtér, vagy az Agostyáni Arborétum. A programokra való eljutáshoz az
önkormányzat autóbuszokat biztosít. Meg kell köszönnöm az önkor-
mányzat önzetlen segítségét, mert bőségesen támogatja a nyári tábor
megtartását mind eszközzel, mind anyagiakkal – foglalta össze az igaz-
gatónő.

Hétfőn, szerdán, pénteken a gyerekeknek több elfoglaltságot készí-
tenek elő az iskolában: kézműves foglalkozások, sportverseny, ügyes-
ségi játékok, „egy perc és nyersz” sportjáték vagy filmnézés várja őket
– ízlésüknek, érdeklődésüknek, korosztályuknak megfelelően. 
– Kivisszük őket a szabadba is, az iskola területén, a játszótéren kiél-
hetik a fantáziájukat, mozoghatnak eleget, illetve az árnyas fák között
hűsölhetnek is. A tornateremben és a sportpályán is lehet játszani. A
táborba a szülő hozza a csemetéjét, reggel fél 8-kor az aulában a tábor

csoportvezetője várja a gyerekeket. Reggel 8-tól délután 5 óráig folya-
matosan vannak foglalkozások, programok. A nap a reggelivel kezdő-
dik, délben ebédet kapnak, délután pedig uzsonna jár a táborozóknak.
A szülőknek csupán az étkezést kell megtéríteniük. A finomságokat –
a fagylaltot, a gyümölcsöt –, valamint a programokra való belépők árát
szintén az önkormányzat finanszírozza – foglalta össze Horváth Lász-
lóné.

Magunk is szétnézhettünk a táborban, láttuk, hogy valóban tartal-
masan és jókedvűen töltik a gyerkőcök a nyári szabadidőt. Egy-egy tá-
bori nap játékkal, sportolással, rajzolással, kavicsfestéssel, sárkány-
készítéssel telik. A járdát szebbnél szebb krétarajzok színesítik, szinte
egész történetek elevenednek meg a képeken. Jókedvben, kacajban
nincs hiány, és még a tábor elején járunk!

(im)

Táborozni jó! – pillanatképek a Feketéből
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A Páneurópa iskola büszkeségei, vagyis azok a
tanulóink, akik magatartásukkal, szorgalmukkal,
közösségért végzett munkájukkal és tanulmányi
teljesítményükkel a tanév folyamán példát mu-
tattak társaiknak – az iskola alapítványa által fi-
nanszírozott – jutalomkiránduláson vettek részt
június 8-án, a szigetszentmiklósi Kalandgyárban. 

Kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érez-
ték magukat a különböző korosztályoknak
megfelelő akadálypályákon, mászófalakon,
sporteszközökön.

Isk. vez. 

Jutalomkirándulás a 
Kalandgyárban
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H E LY T Ö R T É N E T  

Ezzel a címmel játszották egyik előadásukat a Hincz (Hienc,
Hyencz, Heincz) német eredetű, vándorbábjátékos család tagjai,
akik a „magyarországi német népi színjátékok” jeles előadói vol-
tak. 

A Hincz család tagjai a hazai vándorbábjátszás leghosszabb
ideig működő képviselői voltak. A család őse, Hincz Adolf felesé-
gével és fiával, Gusztávval már a 19. század első felében játszott
Pesten és Pest környékén, de nem csak itt, hanem az Osztrák-
Magyar Monarchia egész területén. A század végén Soroksáron
telepedtek le. 

A településeken a fellépésük hatósági engedélyhez kötött volt,
melyet minden esetben be kellett jelenteni,
mikor és hány előadást tartottak. Vándorköny-
vük tanúsítja, többször felléptek Soroksáron.
1870 és 1893 között alkalmanként 5-6 előadást
tartottak, szórakoztatva a felnőtteket és a gye-
rekeket, természetesen német nyelven. Itt is
előadták bábjátékukat, a világirodalomban több-
ször, többféle formában feldolgozott Faust
témát – Soroksári Faust címmel. Szövegeiket
titokként őrizték, melyet hosszú ideig nem írtak
le, a családtagok az előadások során „belenőt-
tek”, megtanulták a szöveget. 

Hincz Gusztáv halála után lánya, Katalin
vette át a színházat, jegyezte fel a történetet,

mely Soroksáron játszódik: itt él az öreg és szegény Faust – aki fi-
atalságról, szerelemről és gazdagságról álmodik – és inasa Káspor
(Gaspar, Gáspárka).

Faust eladja lelkét 12 év ifjúságért, gazdagságért, szerelemért
az ördögnek. 

Soroksárról egyenesen a pármai hercegségben, Ferrarában ta-
lálja magát, ahol élvezi az életet. Eközben a józan Gáspárka hu-
szonegyezés közben elnyeri az ördög minden pénzét, vagyonát.
Feleségül veszi Gretchent, megválasztatja magát Soroksár éjjeli
bakterévé és a soroksári templom tornyáról hirdeti a kispolgári egy-
szerűség és az arany középszer erkölcseit. A darabban többször,

az előadás szerves részeként szere-
peltek a soroksári zenészek.

A Hincz család utolsó bábjátékos
tagja, Károly 1909-ben önállósítja
magát, megalapítja a Városligetben az
Első magyar Bábszínházat. Az álla-
mosítás után színházát lerombolják,
vándorkönyvét, kéziratait az Országos
Széchenyi Könyvtár Kézirattára őrzi.
Bábui, melyek komoly művészettörté-
neti értéket képviseltek, a Budapesti
Színházi Intézet tulajdonába kerültek.

Balla Anikó 
Grassalkovich Kör

Soroksári Faust

Az utolsó hetet nagy izgalommal várták a diákok, hiszen ekkor ren-
deztük meg a Diákönkormányzat napját és a „Grassi-napot”. Mindkét
esemény bővelkedett programokban, amelyek egyrészt a természet-
védelemhez, fenntartható környezetünkhöz kapcsolódtak. Ennek kere-
tében egyrészt a pedagógusok által összeállított feladatokat kellett a
tanulóknak megoldani, másrészt ügyességi és szellemi sportban is pró-
bára tehették képességüket. Nagyon nagy tetszést aratott a „Sportpo-
harak” játék és a kutyabemutató. Az udvaron pedig egy légvár állt,
amelyen az alsósok csúszkálhattak kedvükre. 

A „Grassi-nap” egy szoboravatással kezdődött. A Reiner Antal so-
roksári fafaragó művész által készített Grassalkovich-szobrot felesége
az iskolának ajándékozta. A szobrot a bejáratnál állították fel, arccal az
iskola felé. Az avatóbeszédet az igazgatónő tartotta és arra kérte az
osztályok képviselőit, hogy Grassalkovich Antal névadóhoz hasonlóan
szorgalmasan tanuljanak. A szobor leleplezésében egy elsős és egy
nyolcadikos tanuló segédkezett. Az avatás ideje alatt minden osztály
Grassalkovich Antal életével, munkásságával és az iskolával kapcso-
latos feladatokat oldott meg. Ezt követően indult a móka és kacagás, az
élő csocsóbajnokság, a különböző népi játékokkal való ismerkedés és
játék. A tanulók még a délelőtt folyamán megtekinthették a Katasztró-
favédelem két tűzoltóautóját és hallhattak érdekességeket a tűzoltók
munkájáról, majd zsonglőröknek tapsolhattak, táncbemutatót láthattak,
köveket díszíthettek, karjukra tetoválásokat festhettek. A légvár pedig
nagyon sok tanulót
derített jókedvre.  

A programokat a
Diákönkormányzat
és a „Tegyünk,
hogy léphessünk”
alapítvány finanszí-
rozta.

A két napon
szerzett sok-sok él-
mény feledteti a
dolgos iskolai hét-
köznapokat.

Kreisz Erzsébet

A tanév utolsó napjai a Grassiban
Kerékpáros helytörténeti- és emléktúrát szerveztünk a
svábok Soroksárra való betelepülésének 300. évfordulója
alkalmából.

Első állomásunk a Hősök tere volt, ahol Schmauder János és
Szabó László mellett én is meséltem a térről, a templomról, so-
roksári történetekről, melyek ehhez a helyhez kapcsolódnak.
A Nepomuki Szent János-szobornál, a patak mellett János is-
mertette a patak, a malom és a Klötzl-Drexler vendéglő törté-
netét. Rövid pihenőt tettünk az artézi kútnál is, amely elkeserítő
állapotban van. 

Balla Péterné, Anikó a Járványkórházról mesélt érzéklete-
sen. Ezt követően a Déli temető felé vettük az irányt. A bicikli-
ket hátrahagyva megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást, ami  a
dombról nyílik.

Jellegzetes pontja Soroksárnak a Sztojka ház is. Maga a tu-
lajdonos vezetett körbe minket, mutatta meg házát, a kilátást és
az egykori Laji csárda romjait. A szigeten megnéztük, hogy hol
állt pontosan az egykori „Munkanélküliek fája”, utána a bicikli-
úton suhantunk a Hets-telepig, ahol megtöltöttük kulacsainkat.
Kellett is az utánpótlás, mert egészen a Segítő Mária kápol-
náig tekertünk. A kápolna és környéke reményeink szerint ha-
marosan Soroksár tulajdonába kerül. 

Következő állomásunk az egykori Teller kápolna volt a Som-
más utcában. Ezt követően a Török utcai hídon át a Szent
Donát Kegyoszlophoz hajtottunk. Tavaly kis megemlékezés ke-
retében kértük meg Zsolt atyát, hogy áldja meg az általunk fel-
újított oszlopot, ami mellett virágágyást alakítottunk ki, és
amiben elhelyeztük Lux Antal Szent Donátot ábrázoló festmé-
nyét is.

A Könyves utcán végig, majd át a sorompón haladtunk to-
vább. Csak a Robbantott-hídnál álltunk meg. Hiányát, a sorok-
sári közlekedés anomáliáit mindenki minden nap a saját bőrén
érzi. Utunk következő állomása az egykori Parkettagyár volt,
ami a mai Láng Endre utcában állt valamikor. 

Túránk a Tájházban ért véget. Hűsítők mellett a beszélgetés
még sokáig folytatódott arról, hogy melyek Soroksár fénylő és
árnyékos oldalai.

Pfiszter Tamás

Két keréken Soroksáron
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Hírek a Táncsicsból
Gyerek kangoo oktatás indul a Tündérkertben szeptember 20-tól,
szerdánként. Információ, beiratkozás: Sövegjártó Petra 06-30-422-
3122.

Péntek-party rendezvénysorozat péntekenként 16-tól 19 óráig a Tün-
dérkert teraszán, belépés díjtalan.
• július 21. Mese nap: Portéka Színpad Vásári komédia c. előadása –
Kanga Alapítvány állatsimogatója; Kangoo táncbemutató és sportolási
lehetőség Petrával; Arcfestés Szimoncsik Grétával)
• július 28. Ásvány nap: Ásványkiállítás és vásár – Csengeri Zsuzsa
előadása az ásványokról; Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egye-
sület magyar és német táncháza; Dóczi Ilona, a Magyarra hangolva
program alapítójának interaktív mesefoglalkozása; Kavicsfestés Bán
Edinával
A rendezvények ideje alatt kedvezményes csillám- és hen-
nafestés.

A Táncsics Mihály Művelődési Ház nyári nyitvatartása: minden
hétköznap 8:00-16:00.

Augusztusi programdömping
Az idei augusztus is bővelkedik majd eseményekben Soroksáron. 

A Soroksári Búcsú négy napig tart majd, augusztus 12. és 15. kö-
zött változatos programokkal, számos fellépővel várják az érdeklődő-
ket (a részletes programtervről a 14. oldalon olvashatnak bővebben).

Augusztus 19-én ünnepeljük a kerületben az államalapítást. Az esti
rendezvényen a kerületvezetés köszöntője után a Soroksári Nagy-
boldogasszony Főplébánia-templom mögötti megújított téren Révész
& Závodi Piramis-évek címmel élő koncert lesz. Utána nem maradhat
el a tűzijáték is sem.

Augusztus 27-én délután 2 órától Újtelepi Családi Napra várják a
kerületieket a Soroksári Sportcsarnok parkolójában. A délután gye-
rekprogramokkal kezdődik, de lesz felnőtteknek való zenés produkció
is. A kisebbeket légvárak, arcfestés, a sátrakban különböző foglalko-
zások, versenyek várják majd.

A nyár végi rendezvények részletes programjáról a későbbiekben
a szokásos módon tájékoztatja az önkormányzat a lakosságot.

Kocka kiállítás
LEGO® készletekből

STAR WARS, VADNYUGAT, 
LEGO CITY MONORAIL KÖZLEKEDÉSSEL, 

KALÓZ VILÁG, EGYIPTOM, PLAYMOBIL VÁROS, JÁTSZÓHÁZ

2017. október 5. 9:00-18:00
2017. október 6. 9:00-18:00
2017. október 7. 10:00-18:00
2017. október 8. 10:00-17:00

AZ 1-es Villamos Klub KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 
Árak: Felnőtt: 900 Ft, Gyerek (2-18 éves korig)/Nyugdíjas: 700 Ft
Családi (2 gy., 2 f.,): 2800 Ft, Csoportos ( 10 fő felett): 500 Ft/Fő

„ÁLLATI JÓ” KIÁLLÍTÁS
A Táncsics Mihály Művelődési

Házban!

KONCSEK LÁSZLÓ
természetfotós 

Megnyitó: 
2017. szeptember 8. 18:00

A kiállítás megtekinthető 
szeptember 29-ig.

Immáron második alkalommal rendezték meg a Guten Morgen
Soroksár Facebook-csoport főzőversenyét a molnár-szigeti Tün-
dérkertben. Tizenkilenc csapat versengett azért, hogy elmond-
hassák: a legjobb bográcsban főtt ételt ők készítették.

Minden csapat azokból a
nyersanyagokból főzött,
amit magával vitt. Volt
vaddisznó, őzhús, har-
csa, illetve olyan klasszi-
kus alapanyagok, mint a
bab és káposzta. 

A zsűrizést profik vál-
lalták, a Gombás étterem
séfjei együttesen bírálták
el az ételeket, amiben
Weinmann Antal alpol-
gármester is segítségük-
re volt. 

Az első helyezett „Bila-
git klub” tagjai cigány-
csirke paprikást készí tet-
tek káposztával. Ők nyer-

ték a kupát, s egyéb – vállalkozók által felajánlott – ajándékokat. A má-
sodik helyezést a „Squad” nevű csapat érdemelte ki, a harmadik he-
lyen pedig a „Szomjas vízilovak” nevű csapat halpaprikása végzett,
ami mellé spenótos galuskát kínáltak. Ezen kívül több közönségdíjas
étel is született. 

Ott József szervező elmondta: szeretné, ha hagyomány válna a fő-
zőversenyből.

(im)

Főzőverseny a Tündérkertben
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A Soroksári Fehérasztal Társaság júniusi programjának keretén belül
Geiger Györgyné meghívásának egykori kolléganője, Molnárné Port
Irén építész tett eleget, aki a Wekerletelep történetéről tartott előadást.
Beszámolójában négy témakört járt körül: tervezés és pályázat; épít-
kezés; benépesítés, fejlődés; napjaink. 

A tervezés kapcsán szó esett a 19. század végén végbe ment ipa-
rosodásról, és annak társadalomra gyakorolt hatásairól, valamint a ko-
rabeli főváros lakásigényeiről. A pályázatot 1908-ban írták ki. A tízezer
lakás felépítéséről szóló felhívásra 38 pályamű érkezett.

Az építkezés 1909-ben kezdődött. A telek kiválasztásában a költ-
ségmegtakarítás jelentős szerepet játszott. 1911 és 1912 között a telep
háromnegyede megépült. A téglákhoz a helyi homokot használták, így
a szállításra sem kellett külön költeni. 43-45 és 60 négyzetméteres
házak épültek. Minden lakáshoz minimum 50 négyzetméter kert járt.
A beérkezett tervek alapján 48 háztípus valósult meg a népi szecesz-
szió jegyében. 1915-ben a háború miatt leállt az építkezés. A végső si-
mítások 1926-ban fejeződtek be.

Az eredeti tervekben a benépesítést az állami gyárak munkásaiból
kívánták realizálni. Az első telepesek egykori mezőgazdasági mun-
kások voltak, akiknek a kiskertjüknek köszönhetően nem kellett telje-
sen eltávolodniuk korábbi életformájuktól. A csatornahálózat kiépítése,
a közterületek fásítása, a középületek létrehozása párhuzamosan zaj-
lott a beköltözésekkel. Rangnak számított, ha valaki itt lakhatott, ennek
megfelelően a helyiek betartották a szigorú előírásokat, ami a közbiz-

tonságon is érződött. Az épületek karbantartására külön gondnoksá-
got állítottak fel, ami 25-26 000 lakos esetén szükséges is volt.

Az est a múlt és napjaink képek általi összevetésével fejeződött be.
A Wekerletelep történetét előadónk férjével, Molnár László építésszel
együtt, a Wekerlei Társaskör építész klub keretein belül is kutatja. Ve-
zetéseket tartanak csoportoknak, a gyerekek pedig foglalkozásokon
szerezhetnek ismereteket lakóhelyükről. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, hogy betekintést nyerhettünk munkájukba.

Herling Anikó
Soroksári Fehérasztal Társaság

A Wekerletelep története

Keretjáték, bibliai történet, kézimunka, játék, tízórai és
evangelizációs bűvésztrükk. Talán így lehet röviden
összefoglalni az ófalui református tábort, ahol idén egy
imamúzeumot rendeztek be. Ebben a „múzeumban”
minden nap más tárlat volt látható, és az Úrjézustól ta-
nult imádságot, a Miatyánkot tanulmányozták a gyere-
kekkel. A tárlatokat az éberen őrködő, csendet szerető
Gergely Tihamér mutatta be, akit Barta Károly lelki-
pásztor személyesített meg. A foglalkozásokat Kompán
Zsoltné vezette, a táborozók ellátásáról Szabó László
gondnok, és felesége Szabóné Hamar Erzsébet, vala-
mint Bodnár Sándor presbiter gondoskodtak június 26-
a és 30-a között a soroksári ófalui református
gyülekezetben.

A múzeumban általában csend szokott lenni, és az
imádsághoz
is csendre
van szük-
ség, ezért
volt a tábor
címe: Csen-
det kérünk! 

IM 

Csendet kérünk!

Az újtelepi Szent István plébánián június 19-23. között tar-
tották a napközis tábort, amelynek témája az Árpád-házi
magyar szentek cselekedeteinek megismerése volt. A részt-
vevők június 20-án kirándultak is, az alcsúti arborétumba lá-
togattak el, ahonnan pozitív élményekkel gazdagodva tértek
haza.  (im) 

Magyar szentekkel ismerkedtek 
a táborozók Látogasson el könyvtárunk új, közösségi oldalára is: 

https://www.facebook.com/fszeksoroksari/. Itt folyamatosan értesülhet híre-
inkről, újdonságainkról, programjainkról valamint a könyvtár szolgáltatásairól.
Beiratkozási díjak: 16 éves korig, illetve 70 év felett a beiratkozás ingye-
nes.Kedvezményes ár (diákigazolvánnyal, Gyes, Gyed, nyugdíjas, munka-
nélküli kiskönyvvel): 1 250 Ft (egy évre), Aktív dolgozó: 2 500 Ft (egy évre)
Nyitvatartás: H, Sz, P: 13-19, Cs: 9-15, K: zárva
Cím: XXIII., Grassalkovich út 128.Telefonszám: 289-0811

Könyvtári hírek

Az újtelepi reformátusok a hetedik nyári napközis táborukat tartották június
19-23-a között. Idén a kígyók, békák és sárkányok kerültek a középpontba,
amelyek kapcsolódtak egy-egy bibliai történethez. 

Péterffy György lelkipásztor elmondta, hogy a táborban egy-egy nap 25-30 gyermek
volt jelen, és tíz fölött volt a segítők száma is, akik közül többen néhány évvel ko-
rábban még gyermekként táboroztak itt. A fiatalok örömmel jöttek segíteni a kiseb-
beknek többek között a kézimunkáknál és a sorversenyeknél. 

Az előző években már több különleges szakmával megismerkedhettek a gyere-
kek, most a kétéltűekkel és hüllőkkel foglalkozó tudós, a herpetológus munkájába
nyerhettek bepillantást.

Már az első pillanatokban kiderült, hogy a kicsik nagyon sokat tudnak a tudomá-
nyos adókon vetített ismeretterjesztő filmekből ezekről az élőlényekről, de a bibliá-
hoz idáig nem tudták kötni a kígyókat, békákat. A táborban viszont felidézték Ádám
és Éva történetét, akik ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról. Tanultak Mózesről,
akinek a botja kígyóvá vált, hallhattak Pál
máltai hajótöréséről is, ahol szintén szerepet
kapott egy kígyó. A dinoszauruszokról még
képeket is vetítettek nekik. A képeken kívül
igazi siklóbőrt, kígyóbőrt is láthattak a gyere-
kek, sőt egy napig egy élő kaméleon is ott
vendégeskedett a táborban.

A gyülekezet gondoskodott róla, hogy le-
gyen bőven enni- és innivaló, friss gyümölcs,
egy támogató jóvoltából az egyik forró napon
pedig fagyizni is lehetett. Ilma

Kígyókról, békákról tanultak a gyerekek

F
o

tó
: 

M
a

g
á
n
a

rc
h
ív

u
m

F
o

tó
: 

S
ze

rz
ő

Fotó: Barta Károly és Szabó László
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Június derekán befejeződött az iskolai tanév, elkezdődött a vakáció. De az igazi sportolók a
szünidőt kihasználva, a megnövekedett szabadidőt is kemény edzésekkel töltik. Így tesznek a
Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület fiatal versenyzői is, akik nemzetközi edző-
táborban kezdték a „nyaralást”. A Hotel Berlin szállodában kiváló körülmények között készül-
hettek. Napi három szabadsúlyzós és atletikus edzés mellett, sok-sok játék szerepelt június
harmadik hetének programjában. Volt strandolás és a Rage Budapest edzőtermében mobilitás
tréning, cross és trx edzések színesítették a felkészülést. 

Majd jött a várva várt megmérettetés: 35. alkalommal szervezte meg a Budapesti Súlyemelő
Szövetség, a főváros támogatásával, a Budapest Kupa utánpótlás súlyemelő versenyt. Több
mint ötven sportoló érkezett hat országból és vitték ismét jó hírét fővárosunk sportéletének, és
vendégszeretetének. A soroksári sportolók 18 érmet, közte 14 aranyat szereztek a nagy múltú
viadalon. 

A soroksári versenyzők egyéni eredményei: I. helyezést értek el: Csipkés Erika, Végh Sándor, Molnár
Csongor, Beleznai Gábor, Perjési Eszter, Antaly Aliz Gréta, Molnár Botond, Muzellák Máté, Perjési Ben-
jámin, Somfalvai Balázs, Papp Noel, Czimre Dorina, Antal Csaba, Papp Noel. II. helyezést értek el: Ha-
rasztovics Gergő, Földvári Péter. III. helyezést értek el: Papp Marcell, Szabó A. Ákos. MF

Súlyos hírek

A Soroksár SC ebben az évben is a So-
roksári Sportcsarnokban rendezte a nyári
focitábort. A kétszer egyhetes turnusokban
több mint 90 kisfocista vett részt, ami re-
kord létszámnak számít az elmúlt évekhez
képest. 

A sportolók idén megismerkedtek a hol-
land Coerver-rendszerű edzésekkel, mely-
nek lényege a minél sűrűbb labdaérintés
és labdaérzékelés, valamint a foci alapját
adó párharcok minél sikeresebb megví-
vása. A táborban a gyakorlati edzések
mellett focielméleti képzést is kaptak a
gyerekek.

K.P.

Teltház a Coerver 
focitáborban

Talán megszokták, hogy a törökös kosaras lányok mindig nagyon jól
szerepelnek. Ez az év is hasonlóan indult. A kerületi bajnokságot
megnyerve bejutottunk a budapesti döntőbe. Ott méltó ellenfélre ta-
láltunk és szoros küzdelemben néhány ponttal kikaptunk a Grosics
Sportiskola csapatától, így kénytelenek voltunk a továbbjutás remé-
nyében vidéken területi döntőt játszani. Szülők támogatásával jutot-
tunk le a versenyre, ahol egy lélegzetelállító mérkőzésen bejutottunk
a döntőbe.

A Diákolimpia döntőjét a 7-8. osztályos lányoknak, Debrecenbe
rendezték. Az élet fintora, hogy az első csoportmérkőzést az ellen a
budapesti csapat ellen játszottuk, amely legyőzött minket a budapesti
selejtező során, és most ismételten kikaptunk 7 ponttal.

A többi csoportmeccsünket a padlóról felállva győzelemmel hoz-
tuk. Csapatunk időközben kiegészült a válogatottból érkező Annával.
A döntőbe jutásért azzal a csapattal játszottunk, amely a másik cso-
portból minden mérkőzését megnyerve jutott tovább. Egy kiélezett
mérkőzésen, ahol a dobok újra szóltak, két ponttal győzedelmesked-
tünk.

A döntőben újra találkoztunk a már két alkalommal minket legyőző
Grosics Sportiskolával. Nagyon izgalmas, fordulatos mérkőzésen
megmutatkozott a csapat erőssége, az egymásba vetett hit szelleme,
a kitartás, a győzni akarás. Megérdemelten, 4 ponttal fergeteges győ-
zelmet aratott a Török Flóris csapata.

Az MKOSZ vándorkupáját ismételten egy évig őrizheti az iskolánk.
Szabó Enikőt, mint a torna egyik legjobb játékosát beválasztották az
All-Star csapatba. Ehhez külön gratulálok. (Kántor Róbert felkészítő
tanár pedig elnyerte a „Legeredményesebb testnevelő, felkészítő”
címet – Szerk.).

A versenyek alatt a kosaras edzői munkában kiemelkedő segítsé-
get nyújtott Szabó Alexandra az egyesület korábbi kosárlabdázója.
Nagy szerepe volt az elért győzelmekben. 

Külön köszönet a szülőknek a többéves támogató munkájukért, a
lelkes és sportszerű szurkolásért. Szeretném megköszönni Beliczay
Krisztián vezetőedzőnek, Herceg Éva és Szilaski Tamás szakedzők-
nek a felkészítő munkát a Törekvés Egyesület részéről.

Köszönjük a Dél-Pesti Tankerület anyagi támogatását, mellyel el-
juthattunk az országos döntőbe, iskolánk igazgatójának Kocsis Gyula
Istvánnak a támogatást. Szponzoraink a Mihalovits Manufaktúra és a
KML Kft segítségével vásároltuk meg a csapat egységes mezeit. 

Kántor Róbert, testnevelő tanár

Álló sor: Szabó Alexandra segédedző, Nagy Henrietta, Redling
Blanka, Hoffmann Hanna, Máté Kitti, Balázs Dorina, Kántor Róbert
testnevelő tanár 
Térdelő sor: Horváth Jázmin, Szücs Anna, Szabó Enikő csapatkapi-
tány, Altmann Anna, Egri Vivien, Dorogi Boglárka, Dernesch Fanni

Egy hosszú menetelés aranyos vége

A hagyományos, kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató sportnapot június 12-én tartot-
ták a Páneurópa suliban. Az iskola egykori és jelenlegi tanulói, valamint tanárai nem csupán
a meleg miatt izzadtak meg ezen a napon. 

A reggel közös, zenés bemelegítéssel indult, majd futóversennyel folytatódott a program. A
délelőtt folyamán mindenki találhatott kedvére való feladatot: váltóversenyek, partizánlabda,
ugráló kötelezés, pingpongozás, hullahopp karikázás, tollasozás, célba dobás, focibajnokság,
röplabda és kosárlabda várta a mozogni vágyó gyerekeket. A végzős évfolyam pedig izgalmas
meccsre hívta ki tanárait. 

E programokkal párhuzamosan a tornateremben Szucsánszki Zita, az FTC kézilabdázója
és Lipcsei Péter, az FTC válogatott labdarúgója tartott érdekfeszítő, inspiráló és bátorító elő-
adást a kíváncsi tanulóknak. A délelőtt során lehetőség nyílt arra is, hogy a gyerekek kipróbálják
jártasságukat és ügyességüket a lézerharcban. Erre két jedi lovag volt a segítségükre, akik lát-
ványos bemutatójukkal ejtették ámulatba a Star wars rajongóit.                            Slajkó Éva

Fradi és Starwars a sportnapon
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NACHRICHTEN  DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Handwerkerfest -Treffen 
der Holbig Jugendlichen

In der Organisierung der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten Sel-
bstverwaltung wurde am Fronleichnamssonntag, am 18. Juni das tra-
ditionelle Treffen der Holbig Jugendlichen veranstaltet.

Der Treffpunkt war in diesem Jahr in dem Haus der Familie Váradi,
in der Tisza Straße, wo die Interessenten von der lustigen Blasmusik
der Schorokscharer Burschen erwartet wurden. Bei dem Versammeln
wurden den Gästen feine hausgebackte Gebäcke, Erfrischungsget-
ränke, Wein und Bier angeboten. Die Blaskapelle sorgte bei dem Ver-
sammeln und auch während des Umzuges mit Polkas, Walzer und
Märsche für die gute Stimmung. 

Um 16.00 Uhr begann der Umzug, an dessen Spitze man das Hand-
werkerschild mit dem Anschrift ”Es lebe die Jugend von Schorokschar!”
getragen hat. Danach folgten die jungen Paare, die Mädchen, die von
ihren Kavallieren begleitet wurden, in schönen Tanzkleidern und die
Gäste. An dem Heldenplatz sangen die Teilnehmer des Umzuges und
die Zuschauer die ungarische und ungarndeutsche Hymnen. 

Wegen der Renovierung des Táncsics Kulturhauses wurde die Ve-
ranstaltung in diesem Jahr in dem schwäbischem Heimatmuseum in
der Szikes Straße abgewickelt. Nach der Ankunft wurde der Handwer-
kerkranz bei Musik gezeigt und aufgehängt. Am Anfang des Prog-
ramms begrüsste die Vorsitzende der Nationalitäten Selbstverwaltung,
Anna Drexler Schirling die Anwesenden. In ihrer Rede erinnerte sie
sich an die schwäbische Ahnen und bedankte sich auch für die herzli-
che Gastfreundschaft der Familie Váradi. Den ersten Walzer tanzten
auch jetzt die jungen Paare. 

Die lustige Tanzveranstaltung dauerte bis in die Abendstunden.
Während des Nachmittags sorgte die Blaskapelle Schorokscharer Mu-
sikanten für die Musik und gute Laune.  Alle Gäste haben sich im Kre-
ise der Bekannten und Freunde wohl gefühlt. 

Wir hoffen, dass diese alte Tradition, die alle Teilnehmer mit einem
schönen Erlebnis beschenkte, noch viele Jahre lang weiterleben wird.

Holbig Ifjak felvonulása
Hagyományos módon ebben az évben is az Úrnapját követő va-
sárnap, június 18-án került megrendezésre az iparos ünnep, a Hol-
big Ifjak felvonulása. A gyülekező a Váradi család portáján volt a
Tisza utcában. Az érkező vendégeket süteménnyel, frissítő italokkal
és a Schorokscharer Burschen zenekar vidám muzsikájával várták. 

A zenés felvonulás 16 órakor indult el a Tájház felé, mely a Tán-
csics Mihály Művelődési Ház felújítása miatt az idén otthont adott
ennek a hagyományőrző rendezvénynek. A felvonulás élén vitték a
koszorút, melynek szalagján az „Éljen a soroksári ifjúság!” felirat ol-
vasható, majd a csinos fiatal párok és a vendégek következtek. Út-
közben az utcán nézelődőket a lovas kocsin lévő hordóból borral
kínálták. A Hősök terére érve kis pihenő következett. Az I. világhá-
borús emlékműnél a jelenlévők elénekelték a magyar himnuszt és
a magyarországi németek himnuszát, majd folytatták útjukat a Szi-
kes utca irányába. A tájházba érve jól látható helyre felakasztották
az iparosok koszorúját, majd a nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Schirlingné Drexler Anna köszöntötte a jelenlévőket és az idei fel-
vonulás házigazdáit, Váradi Lászlót és feleségét, Nellit. A rendez-
vényt hagyományosan a fiatal párok szép nyitó keringőjével
nyitották meg. A táncmulatság az esti órákig tartott, s a talpalávaló
muzsikáról a Schorokscharer Musikanten fúvósai gondoskodtak.

Schorokscharer Kirchweih
In der Organisierung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung
veranstaltet man auch in diesem Jahr den traditionellen Kirchweih un-
serer Gemeinde. 

Anlässlich der Einsiedlung der Schwaben in Schorokschar vor 300

Jahren plänen die Organisatoren Mitte August eine viertägige Prog-
rammserie.  Auf dem Heldenplatz neben der Kirche stellt man auch
in diesem Jahr eine große Bühne auf. Die Organisatoren erwarten
die Gäste mit bunten kulturellen Produktionen. Sie stellen ein reich-
haltiges, lustiges Programm zusammen, wo der Gesang, die Musik
und der Tanz die wichtigste Rolle spielen. 

Am Samstag (12. August) erwartet man die Zuschauer mit einem
Kinderprogramm, außerdem treten die Kulturgruppen der örtlichen
Nationalitäten Selbstverwaltungen auf die Bühne. In den Abends-
tunden wird man das Publikum mit Popmusik und Operetten-Melo-
dien erfreuen.

Am Sonntag (13. August) Vormittag findet auf dem Müllerinsel
(Tündérkert) die Einweihung des „Inselbaumes” statt.  Am Nachmit-
tag wird in der Ortsgeschichtlichen Sammlung in der Szitás Straße
die Ausstellung „Ortsgeschichte 2017” eröffnet. Außerdem organisi-
ert die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung einen ungarnde-
utschen Nachmittag und zwar mit der Mitwirkung verschiedener
ungarndeutschen nationalitäten Kulturgruppen. Am Abend werden
die Schorokscharer Burschen für die gute Laune mit ihrer lustigen
Blasmusik sorgen.

Am Montag (14. August) findet in dem Heimatmuseum die Vors-
tellung des Buches „Befogadás-Otthonra találás-Továbbadás” statt.
Danach wird auf der Bühne vor der Kirche das Theaterstück „Dr.
Faust in Schorokschar” vorgeführt.
In den Abendstunden am 15. August kann man sogar das traditio-
nelle Konzert der Schorokscharer Musikanten anhören. 
Alle Interessenten werden herzlich erwartet!

Soroksári Búcsú
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az
idén is megrendezésre kerül a hagyományos Soroksári Búcsú. A
szervezők augusztus közepén 4 napos ünnepségsorozattal ké-
szülnek a svábok Soroksárra való betelepülésének 300. évfordu-
lója alkalmából. A Hősök terén, a templom mellett a korábbi
évekhez hasonlóan most is felállítják a nagyszínpadot, ahol szí-
nes programokkal várják a közönséget.

Augusztus 12-én, a búcsú szombati napján, gyermekprogram-
mal kedveskednek a legkisebbeknek, majd a bolgár és a roma
nemzetiségi önkormányzatok kulturális műsorát tekinthetik meg az
érdeklődők. Az este folyamán a Csúr és Nóri Accoustic, az Operett
Voices Társulat, valamint a Cherwood együttes gondoskodnak a
szórakoztatásról.

Augusztus 13-án, vasárnap a Német Nemzetiségi Önkormány-
zaté a főszerep. Délelőtt a Tündérkertben kerül sor az „Inselbaum”
fa ünnepélyes avatására, kora délután pedig a Szitás utcai Hely-
történeti Gyűjteménybe a „Helytörténet 2017”. című gyűjtemény
megnyitójára látogathatnak el az érdeklődők. A vasárnap délutáni
programok a német nemzetiségi hagyományok jegyében folyta-
tódnak a Hősök terén felállított színpadon. Az előadók között üd-
vözölhetünk többek között kultúrcsoportokat Törökbálintról,
Vecsésről, Csávolyról, Dunaharasztiból, Újhartyánból, Katymárról
és Taksonyból. A vendég nemzetiségi kórusok, zenekarok, tánco-
sok mellett fellépnek természetesen helyi hagyományőrző cso-
portjaink is. Az esti órákban utcabál veszi kezdetét, melyen a vidám
muzsikát a Schorokscharer Burschen zenekar szolgáltatja.

Augusztus 14-én, hétfőn este a Tájházban folytatódik a négyna-
pos rendezvénysorozat. Itt kerül sor a „Befogadás-Otthonra találás-
Továbbadás” című könyv bemutatójára. Augusztus 15-én, az esti
mise után a Soroksári Koncert Fúvószenekar, a Schorokscharer Mu-
sikanten hagyományos koncertjét hallgathatják meg azok, akik ki-
látogatnak a térre. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők mind
a négy napon!

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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H I R D E T É S E KZ Ö L D

PESTERZSÉBETI GONDOZÓ-
HÁZBA KERESÜNK TOLERÁNS,
IDŐSEKET SZERETŐ SZAKKÉP-
ZETT ÁPOLÓNŐT. Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezni
önéletrajzzal a garamine@t-online.hu
címen lehet vagy a 06203970224 -es

telefonszámon hétköznapokon 08-16
óráig.
SPORTPÁLYA BÜFÉJÉBE PULTOST
KERESÜNK KIEMELT BÉREZÉS-
SEL, AZONNALI KEZDÉSSEL!
JELENTKEZÉS ÖNÉLETRAJZZAL
goldfishergroup@gmail.com
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Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/1 150x302 121,620.-

1/2 215x149 67,210.-

1/4 fekvő 215x73 37,020.-

1/4 álló 106x149 37,020.-

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/8 fekvő 106x73 18,350.-

1/16 fekvő 106x35 8750.-

1/16 álló 51x73 8750.-

1/32 51x35 3630.-

SOROKSÁRI
HÍRLAP

médiaajánlat

Lakossági 1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói 2130.- + 60 szavanként

Egyszerre történő befizetésénél 3 alkalom esetén a harmadikból

20% kedvezmény

4-5 alkalom esetén az utolsóból 50% kedvezmény

7 alkalom esetén a hetedik díjtalan

Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól 10% törzsvásárlói kedvezmény

Tisztelt Hirdető!

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

Szeptember
Lapzárta:

2017. szeptember 11.
12:00 (hétfő)
Megjelenés:

2017. szeptember 22. 
(péntek)

Október
Lapzárta: 

2017. október 9. 12:00
(hétfő)

Megjelenés
: 2017. október 20.

(péntek)

November
Lapzárta:

2017. november 6. 
12:00 (hétfő)
Megjelenés:

2017. november 17.
(péntek)

December
Lapzárta:

2017. december 4. 
12:00 (hétfő)
Megjelenés:

2017. december 15.
(péntek)

KERETES HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK

KEDVEZMÉNYEK

Lapzárták, megjelenések 2017-ben

A nyári hőségben nem mindegy, hogy milyen környezet vesz min-
ket körül. A fák, virágok árnyat adnak, hűsítenek, reggel és este
kellemes illat lengi őket körül. A Szent László utcában él Szabó
Klára, aki nagyon idős növényeket is őriz a kertjében. Van olyan fa,
ami már 70 évet megélt.

– Gyerekkorom szép emlékei kötöttek Soroksár-Újtelephez, ezért dön-
töttem úgy 60 évesen, hogy nagyszüleim házát felújítva visszatelepü-
lök ide. Olyan kertről álmodtam, ahol érinteni lehet a természetet. Ez
számomra nem a magazinok mesekönyvbe illő pázsitját, örökzöldekkel
szegélyezett, különleges mediterrán növényekkel díszített kertjeit je-
lentette, bár ezek is szemet gyönyörködtetőek. A növények szeretik
egymás társaságát, ezért nálam „költői rendetlenségben” élhetnek
együtt a konyhakerti növények és fűszernövények a gyógynövények-
kel. Vannak gyümölcsfák (barack, alma, körte, szilva), bogyósok, szőlő
is, nem is kevés és természetesen virágok is, királynőjükkel, a rózsák-
kal együtt – magyarázza Klárika, majd így folytatja: – Nem zavar, hogy
a haszonnövények között néhány egynyári szarkaláb, körömvirág vagy
menta is kidugja a fejét. Nálam a pipacs is virág, persze mértékkel és
nem egymás kárára.
– A kert hangulatához szorosan hozzátartozik a teraszt beárnyékoló
öreg diófa, a germersdorfi cseresznye, a fehér és lila duplavirágú or-
gonafa, melyeket még nagyapám ültetett. Nagyanyám kedvence volt a
fehér pünkösdi rózsa. A házat régen túlnövő ezüstfenyőt édesapám egy
cserépben kapta valakitől karácsony után, mert nem akarta kidobni.
Édesanyám öreg rózsatövei máig virágoznak – mutatja a szép növé-
nyeket Klárika. Az örökzöld magnóliafa betölti az udvar egy részét és a
régi kútgyűrűbe mini rózsakertet telepített: tavasszal különösen jól
mutat a tulipán és a nárcisz. Klárika a konyhakertben kísérletező kedvű,
keresi az új, ám egyszerűsítő megoldásokat.
– „Természetes kertész” szeretnék lenni, aki nem a vegyszerekre ha-
gyatkozik, hanem természetes anyagokat használ, visszaadja a föld-
nek, ami az övé. Szeretném a kertet minél tovább úgy megtartani, hogy
ne kényszerű szenvedés legyen benne a munka, ezért magas ágyások
készültek. A kisebb kereteket magam töltöttem fel, a legnagyobb egy
speciális töltésű dombos ágyás. Sok minden megterem benne és na-
gyon egyszerű a kezelése. Kis helyen nagyon sokféle konyhakerti nö-
vény elfér benne. Formája, anyaga sokféle lehet. „Szalmabálakerttel” is
kísérletezem, azaz a kezelt szalmabálába sárgadinnyét, patisszont és
uborkát ültettem. Ettől gyorsabban nő, nem kell neki mulcs. A termé-
szetes kertészkedéshez hozzátartozik a saját kert „hulladékaiból” ké-
szülő komposzt és a növényi ázalékok. A szőlőt például szóda-
bikarbónával kevert bordói lével permetezem. A gyümölcs minden ré-
szét, a magját is felhasználom, hiszen gyógyító hatású. Jó dolog olyan
kertben élni, amely életem emlékeit is hordozza, mindezt meg is szok-
tam köszönni a növényeknek, hiszen ők is élnek, éreznek, értünk teszik
a dolgukat.

- I - 

Nagyapám kertje – újragondolva
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Kedves Olvasók!

Észrevételük, témajavaslatuk, 
ötletük van a Soroksári Hírlappal kapcsolatban? 

Esetleg nem kapják meg az újságot?
Kérjük, írjanak nekünk a 

vitexprint@gmail.com e-mail címre!



Raktári operátort, targoncavezetőt,
raktárost keresünk

a  23. kerületbe 
és Budapestre, 

valamint csomagolót gépkezelőt
Prologis ipari parkba

2-3 műszakos munkarendekbe. 

Felvételi interjú:
2017. 07. 26. (szerda) 10.00 óra

Táncsics Mihály Művelődési Ház
1238 Budapest, Grassalkovich u. 122.-124.

Érd.: 06703421653

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok, kívánságra házhoz megyek. 

Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, 
ajtó-ablak csere falbontás nélkül. 

Erkély beépítése stb.

Regdon Csaba:  06/209/579-533,  284-9213


