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MÁR 25 ESZTENDEJE ÖNÁLLÓAN

Hatalmas időszakot ölel át két és fél évtized egy
ember életében, ugyanakkor ez egy település történetében mindössze egy parányi intervallum.
Ennek ellenére felsorolni szinte lehetetlen volna
– még a Soroksár történetét a legjobban ismerők
számára is –, mennyi minden történt kizárólag
az elmúlt negyedszázad során a kerületben. Az

elmúlt esztendő végén számos nagyszabású, a
közönség széles körét vonzó esemény keretében
emlékeztek meg arról a 25 évvel korábban tartott
helyi népszavazásról, amelynek köszönhetően
Magyarország fővárosa egy újabb értékes kerülettel gazdagodott. Az önállóvá válást már 1990.
után, az önkormányzati rendszer kialakítását

követően hirdetők tisztában voltak vele, Soroksár nem pusztán egy település, hanem egy olyan
közösség otthona, amely büszkén vállalt hagyományaival, értékeivel és múltjával hitelesen járul
hozzá Budapest kulturális sokszínűségéhez.
Az ünnepi programokról lapunk 8-9. oldalán számolunk be.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA

Január 19-én emlékeztek meg a
magyarországi németek elhurcolásáról. A kitelepítések 74 évvel ezelőtt Soroksáron több ezer polgárt
érintettek. A megemlékezést a kerületi vasútállomáson tartották.

Bese Ferenc polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a 108-as melléken.

Az elmúlt év adventi időszakában
Soroksárra is megérkezett a betlehemi láng. A városházán egy mécsesben adták át cserkészek a kerület vezetőjének a Szent Földről,
a Születés Templomából származó
lángot.

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

Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 06/1 289-2150-es
telefonszámon lehet.

Bereczki Miklós
06/70 771-9833 vagy a
modernsoroksart@gmail.com
e-mail címen

Fuchs Gyula alpolgármester
06/70 244-2829
Dr. Szabó Tibor 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.

A soroksári nemzetiségi önkormányzatok képviselőit fogadta
hivatalában a polgármester. Az
egyeztetés keretében áttekintették
az elmúlt időszak legfontosabb,
a kerületben élő nemzetiségeket
érintő történéseit is.

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

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):
Ritter Ottó
06/30 977-5878

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksári
Polgármesteri Hivatala az őrzésében
lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap alatt
nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.
Az árverés ideje: 2020. március 31. – 10 óra.
Helye: Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári
Polgármesteri Hivatal
1239 Bp., Grassalkovich út 170. alatti
épület 1. emeleti tárgyalóterme.

Az első árverésen el nem adott dolgok
árverésének ideje: 2020. április 2. – 10 óra.
Helye: Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári
Polgármesteri Hivatal
1239 Bp., Grassalkovich út 170. alatti
épület 1. emeleti tárgyalóterme.
Az árverésre kerülő – valamint az első
árverésen el nem adott – ingóságokat az
árveréseket megelőzően 1/2 órával lehet
megtekinteni az árverés helyszínén. Az
árverésre kerülő tárgyak listája megtekinthető honlapunkon: www.soroksar.hu
Az ingóságok használtak. Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII törvény (Vht ) 123-129
§-ban leírt rendelkezések vonatkoznak.

Egresi Antal
06/20 973-0235

Dr. Staudt Csaba
06/30 201-7864
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450
Geiger Ferenc
ferenc.geiger53@gmail.com
e-mail címen
Orbán Gyöngyi

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Dr. Veres Anikó mb. aljegyző

Közúti közlekedési baleset történt
január 17-én a kora reggeli órákban a Grassalkovich úton. A szerencsétlenül járt gyalogos sérülései
olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

Bányai Amir Attila
06/30 536-3325

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

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 telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.); ujsag@ph.soroksar.hu
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com
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AZ ÉV ELSŐ HÓNAPJÁBAN KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST
IS TARTOTTAK SOROKSÁRON
Január 9-én rendkívüli ülés keretében döntött a testület a bizottsági tagokról, akik esküt tettek

A

január 21-i munkaterv szerinti ülésen – napirend előtt
– Bese Ferenc polgármester
elismerő oklevelet nyújtott át Egresi
Antal önkormányzati képviselőnek
a kerület önállóvá válásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat szervezése kapcsán
végzett munkájáért. Az ülés során
Sinkovics Krisztiánt alpolgármesternek választották.
Az új alpolgármester jelölésére vonatkozó előterjesztésében Bese Ferenc elmondta, egy olyan személyre tesz javaslatot, aki közgazdász
végzettségű, az előző időszakban
önkormányzati képviselőként már
aktívan dolgozott a kerületért, az
ifjúsági koncepció kidolgozásában
hatékonyan tevékenykedett. Sinkovics Krisztián megválasztását
a testület többsége támogatta. Az
új alpolgármester megköszönte a

szóló, a vonatkozó törvény szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három
évre várható összegének megállapítására vonatkozó javaslatot, ahoFOLYTATÓDHAT AZ EGYÜTTMŰKÖ- gyan a 2020. évi forrásmegosztás
DÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNY- véleményezésére vonatkozó javasZATOKKAL
latot is.
bizalmat, majd hozzátette, azt a legjobb tudása szerint alázattal, munkával kívánja megszolgálni. Beszédét a
következőképpen zárta: „Hajrá Soroksár!”

A partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot támogatta a testület.
Az építési szabályzat módosításáról
is döntöttek: egyhangúság mellett
elfogadták a képviselők, ahogyan a
helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára vonatkozó
javaslat is támogatást szerzett.
Megszavazták az önkormányzat
tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól

A GALÉRIA ’13 VEZETŐI POZÍCIÓJÁRA PÁLYÁZATOT ÍRHATNAK KI
Támogatást élvezett a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli
igazgatási szünet időpontjának,
továbbá a 2020. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendjének a
meghatározására vonatkozó javaslat. Az önkormányzat a Soroksári
Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel
és a Soroksári Sport Club Kft-vel
megállapodást köthet a testület
felhatalmazását követően. A Sorok-

sári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének
a betöltésére pályázatot írhat ki a
hivatal. Javaslat szólt a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés
módosításáról, amelyet elfogadtak,
akárcsak a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú
Alapítvány részére nyújtandó támogatási igényről szóló előterjesztést.
A Galéria ’13 ügyvezetői tisztségére szóló pályázatot írhatnak ki. A
Táncsics Mihály Művelődési Ház
intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozásáról
is döntöttek. Szavaztak továbbá a
Bölcsőde nyári zárva tartásáról, valamint óvodák és tagintézményeik
esetében az ügyeleti rend elfogadásáról és a Vágó utca szélesítéséhez szükséges ingatlan megvásárlásáról is.

A MEGALAKULT ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK, VALAMINT AZOK ELNÖKEI ÉS TAGJAI
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI,
IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök:
Orbán Gyöngyi
Tagok:
Egresi Antal
Dr. Staudt Csaba
Zimán András Ferenc
Napholcz József
Herling Erik
Baucsek Rajmund

GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI
BIZOTTSÁG
Elnök:
Egresi Antal
Tagok:
Gegier Ferenc
Bereczki Miklós
Bányai Amir Attila
Egressy Pál
Vargáné Polenyik Nikolett
Tóth Gergely

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnök:
Dr. Staudt Csaba
Tagok:
Ritter Ottó
Geiger Ferenc
Sebők Máté Zoltán
Dániel András
Kiss Zoltán Imre
Dr. Schubert István

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök:
Ritter Ottó
Tagok:
Tüskés Józsefné
Egresi Antal
Zimán András Ferenc
Assenbrenner Ferenc
Liptákné Kovács Magdolna Edit
Gyöngyösi Csaba

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG
Elnök:
Tüskés Józsefné
Tagok:
Dr. Staudt Csaba
Bereczki Miklós
Orbán Gyöngyi
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza
Mikó Imre
Szakács Ágnes

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök:
Bereczki Miklós
Tagok:
Bányai Amir Attila
Sebők Máté Zoltán
Tüskés Józsefné
Weiland Annamária
Koncz Róbert
Vérten László

TANÁCSNOKOK
Civil tanácsnok: Geiger Ferenc
Ifjúsági tanácsnok: Sebők Máté
Zoltán
Környezet- és klímavédelmi
tanácsnok: Zimán András Ferenc
Közlekedési és közmű
szolgáltatási tanácsnok:
Bányai Amir Attila
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ZENÉVEL KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ÚJ ESZTENDŐT
2020. ÉVI HELYI
TÁMOGATÁS
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata 2020.
évben is lehetőséget biztosít helyi
támogatás igénybevételére, amely
kamatmentes, de visszatérítendő
kölcsön.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

A Táncsics Mihály Művelődési Ház
január 10-én adott otthont a soroksári újévi koncertnek. Az esemény 17
órától kezdődött Bese Ferenc ünnepi
gondolataival.
A polgármester beszédében kiemelte a zenei élmények fontosságát az
új esztendő kezdetén. A kerület első
embere beszámolt az elmúlt időszak
jelentős eseményeiről, illetve – megragadva az alkalmat – az elkövetkező
12 hónap céljait is ismertette. A hagyományaink megóvásának fontosságáról is szólt a közönségnek. Gon-

dolatait jókívánsággal zárta, valamint
az értékek és boldogság megtalálását
kívánta a jelenlévők és egész Soroksár számára.
Az újévi koncert keretében számos,
országosan ismert előadóművész lépett fel. Közreműködött a Soroksári
Városi Fúvószenekar Jakab Gedeon
vezényletével, továbbá Berzsenyi
László és tánckara is.
A színpadra a kerületben élő Buch
Tibor Aranyalma- és Pro Theatro-díjas színművész is önálló produkciójával lépett. A Rákóczi megtérése,

valamint az Ismerős Arcok együttes
Nélküled című dalával, továbbá a
Honfoglalás című film örök érvényű melódiáival örvendeztette meg a
közönséget. A soroksári származású
operetténekes, Peller Károly és Szendy Szilvi közös fellépésük alkalmával
a hagyományok ápolását tűzték ki célul. Repertoárjukat is ennek értelmében alakították ki. Az újévi koncertet
– nem utolsó sorban – Józan Vivien,
Csölley Martin, Balog Luca Eszter és
Rózsa Fekete Róbert előadása tette
még emlékezetesebbé.

A helyi támogatás összege legfeljebb:
– lakás építéséhez, vásárlásához,
emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez 2.000.000 forint.
– lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához: 1.000.000
forint.
A kérelem-nyomtatvány megvásárolható 2020. január 6-tól
2020. január 31-ig a Grassalkovich út 170. szám alatti pénztárban, ára: 1.100 forint.
A kérelmek beadási határideje:
2020. január 31.
Bővebb tájékoztatás a www.
soroksar.hu honlapon olvasható, illetőleg személyesen a 1239
Budapest, Grassalkovich út 170.
szám fszt. 25. szobában az ügyintézőknél kérhető.

ORSZÁGSZERTE ZÁRTAN KELL TARTANI A BAROMFIT
Január 16-án megjelent az országos
főállatorvos legújabb határozata,
amely Magyarország teljes területén
előírja a baromfik zártan tartását.
Az intézkedés célja, hogy tovább
csökkenjen a vadon élő madarakkal
való érintkezés lehetősége, ezáltal a
baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződésének
kockázata.

Az országos főállatorvos 1/2020-as
számú határozatában előírt zártan
tartás azokra a gazdaságokra vonatkozik, ahol az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett
megfelelő erősségű madárhálóval.
Szintén továbbra is érvényes a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó 2017es főállatorvosi határozat, ami az

állományok közötti terjedés megakadályozását szolgálja az állattartó
létesítmények járványvédelmi zártságának fokozásával. Ezen előírások között szerepel például, hogy
a takarmányt zárt, fedett helyen
kell tartani, nyílt vízből pedig tilos
itatni. Az állatok almozására használt anyagot szintén meg kell óvni a
vadmadarakkal való érintkezéstől.

A határozat tartalmazza a zártan
tartáshoz használt építmények – víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfik telepítési sűrűségnek megfelelő – minimum
alapterületét is. Azok, akik nem
tartják be az előírásokat, egy esetleges járványkitörés esetén elesnek az
állami kártalanítástól.
NÉBIH
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AZ ELMÚLT ADVENT IS MELEGSÉGGEL
TÖLTÖTTE BE A SZÍVEKET

A

karácsonyváró rendezvénysorozat december 14-i és
21-i programjai is varázslatos pillanatokat ígértek a résztvevők
számára. A Soroksár szívében tartott
harmadik adventi gyertyagyújtás a
Grassalkovich Antal Általános Iskola
tanulóinak karácsonyi előadásával
kezdődött 15 órakor, majd Weisz Nándor előadásával folytatódott.
Csúr és Nóri duója a gyerekek számára hamisítatlan karácsonyi hangulatot varázsolt. Ezt követően a Galambos János Zeneiskola flashmobja,
majd gyertyagyújtás következett dr.
Szabó Tibor jegyző és Blatniczkyné
Hammersberg Ganczstuckh Júlia
lelkész közreműködésével. A „belvárosi” rendezvényt diaporámás vetítés
zárta, amelyet az Otthon Közösségi
Ház falán jelenítettek meg.
ISKOLÁSOK ADTAK KARÁCSONYI
MŰSORT
Az ünnepi készülődés harmadik hétvégéje Soroksár-Újtelepen is meghitt
programokkal várta az érdeklődőket.

A Fatimai Szűzanya tiszteletére épült
Szent István Király Plébániatemplomban a Török Flóris Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsora
töltötte el szeretettel a közönség szívét. Bese Ferenc polgármester ünnepi beszédében az advent meghittségét emelte ki: a várakozás időszakában sokszor megfeledkezünk az
igazán fontos dologról, a csendről.
Gondolatai szerint akkor nyerünk
békességet, ha odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk a másik embert, mert azt csak csendben tudjuk
megtenni. A kerület vezetője ezen
gondolat mentén hívta fel a figyelmet
arra, hogy csak így tudunk a világgal is békességbe kerülni. Felvetette,
hogy ha lelkünket egy faliújsághoz
hasonlítjuk, amely tele van cetlikkel –
rajtuk a karácsony előtti teendőkkel –
és az betelik, akkor nem fog látszani
a lényeg. Hangsúlyozta, hogy lelkünket meg kell tisztítani, mert ez által
sokkal szebbé és emberibbé válik a
készülődés. Bese Ferenc áldott ünnepeket kívánt, majd Király Attila plébános megtartotta ünnepi köszöntőjét, amelyet követően meggyújtották

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

a gyertyákat. Éliás Gyula karácsonyi
műsorát követően Péterffy György
református lelkész mondott áldást.
ÜNNEPLÉS MÁZS MÓDON
A soroksári adventi készülődés utolsó eseményén, december 21-én a
Due Gitari Duo, azaz László Anna
és Sebestyén Kátja „Népek karácsonya” címmel tartott előadást. Szegedi Dóra operaénekes és Mészáros
Árpád Zsolt, ahogyan országszerte

ismerik, MÁZS is szórakoztatta a
közönséget, majd a zenés rendezvény Simó Annamária és Rakonczai
Viktor pianókoncertjével zárult. A
programra a koronát a gyertyagyújtás helyezte fel, amelyet Bese Ferenc
polgármester és Király Attila, plébános végzett. A gyerekek körében idén
is nagyon népszerűnek bizonyult
belvárosi jégpálya nemcsak az adventi időszakban, hanem még január
folyamán is várta a sportolni, szórakozni vágyókat.

NYUGDÍJASOKKAL KÖZÖSEN ÜNNEPELTEK
Az elmúlt év decemberében, a karácsonyt megelőző időszakban is gondoltak az idősekre Soroksáron.
Meghitt adventi műsort tartottak a
kerületben, hogy megosszák az év
legszentebb ünnepének közösségi
örömét azokkal, akik eddigi életútjukkal, bölcsességükkel kiváló példával szolgálnak a fiatalabb generációk számára. Az önkormányzati
ünnepség keretében köszöntötték
a Polgármesteri Hivatal, a helyi nevelési-oktatási, valamint szociális és
gyermekjóléti intézmények, továbbá
az egészségügyi centrum és a Táncsics Mihály Művelődési Ház meg-

jelent egykori dolgozóit. Elsőként
Aranyosi Ervinnek a „Mosoly legyen
az ajándék!” című verse hangzott el,
majd Soroksár polgármestere kívánt
boldog ünnepet a vendégeknek. A
program a Grassalkovich Antal Általános Iskola diákjainak előadásával folytatódott. Az intézményben
működő tehetséggondozó Csengő
szakkört Borhy Csilla vezette. A
program folytatásaként Buch Tibor,
Aranyalma és Pro Theatro-díjas
művész műsorát hallgathatták meg.
A vendégeket ezt követően pezsgős
koccintás, majd terített asztal és egy
kis karácsonyi ajándék is várta.

6 | ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÉV KERÜLETI RENDŐRE
Az elmúlt esztendő utolsó hónapjában 10 olyan szakember munkáját
ismerték el, akik fáradhatatlanul
dolgoznak kerületünk polgárainak a
biztonságáért.

ERŐSÖDNEK SOROKSÁR
KÍNAI KAPCSOLATAI
Peking egyik kerületének lett testvérvárosa településünk 2019 decemberében, amikor is Bese Ferenc polgármester és Tongzhou alpolgármestere
közösen szignálták az együttműködést igazoló dokumentumot.
A Peking keleti részén található
kerület, amely több mint egymillió
ember otthona, dinamikusan fejlődik, területét számos országos jelentőségű közúti és vasúti pálya keresztezi, ipari övezetének területe csaknem 64 négyzetkilométer.
Közismert tény, hogy a BudapestBelgrád vasútvonal építése, amely
várhatólag kínai forrásokból valósul
majd meg, érinti Soroksárt. Azonban nem ez volt pusztán az egyetlen
tényező, amely apropóján a két település korábban felvette egymással a
kapcsolatot. Egy európai és egy ázsiai főváros részeként mindkét kerület

vezetése úgy vélte, nagyon hasznos
volna a jövőben rendszeresen ápolni a kapcsolatokat, alkalmat találni
tapasztalatcserékre, személyes kapcsolatok ápolására.
A kínai testvérvárosunk delegációját vezető Zhang Yang alpolgármester elmondta, örömmel tölti el őket,
hogy a magyar főváros egyik kerületével léphettek partnerségre. Hozzátette, számos területen nyitottak
az együttműködésre. Érdekli őket,
Soroksár milyen tapasztalatokkal
rendelkezik az önkormányzatiság, a
környezetvédelem, továbbá a városrendezés és a közlekedés vonatkozásában is.
A kínai küldöttség tagjainak ez volt
az első magyarországi látogatása,
amely a testvérvárosi dokumentumok kölcsönös aláírásával ugyancsak emlékezetesnek és sikeresnek
bizonyult.

AJÁNDÉKKAL VÁRTÁK A GYEREKEKET
Az Erzsébeti és Soroksári Szülők
Egyesülete negyedik alkalommal rendezte meg az Erzsébeti Civilházban
az adventi ünnepséget.
Délelőtt a gyerekekkel vártuk a Télapót, aki meg is érkezett – hó hiányában – Trike motorkerékpárral. A
Mikulás eljöveteléig műsorral kedveskedtünk a kicsiknek: Rékasi Károly színművész, illetve a Krampusz
szórakoztatta a gyerekeket. Ezt követően a kicsik megkapták az általunk
készített csomagokat. Délután adventi ünnepséget rendeztünk, amelyen nagy érdeklődéssel vettek részt
az erzsébeti és soroksári lakosok.

A műsorban fellépett Buch Tibor,
a Pacsirta Klub ének- és tánckara,
Tóth Ildikó, Töreky Erzsébet és Saadi
Imene. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Bese Ferenc polgármester és felesége is. A vendégeket szeretetasztal várta, amely körül kötetlen beszélgetést folytattak. Köszönet
illeti a rendezvény támogatóit, köztük az Erzsébeti Önkormányzatot, a
Soroksári Önkormányzatot, a Buci
Pékséget, Földi Gábort és Vérten
Lászlót.
Földiné Baráth Gizella
Az Erzsébeti és Soroksári Szülők
Egyesülete elnöke

A megtisztelő cím azon Soroksáron
szolgálatot teljesítő rendőrök számára adományozható, akik a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, illetve a
közrend és a közbiztonság területén
olyan tartós és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, amellyel hozzájárulnak a kerület közrendjének és
közbiztonságának javításához. Az
elismeréssel díszoklevél és pénzjuttatás is jár. Az Év Kerületi Rendőre cím átadására évente két alkalommal, az április 24-i Rendőrség

Napjához és az év végi ünnepekhez
igazodva, ünnepélyes keretek között
kerül sor.
Decemberben az Év Kerületi Rendőre elismerésben a következők részesültek:
Keresztesné Szakács Anna Gyöngyi,
alezredes
Timár Zoltánné, főtörzszászlós
Csontos-Szilágyi Krisztina,
törzszászlós
Markovics Lajos, törzszászlós
Valánszki István, törzszászlós
Kurucz Szabolcs, főtörzsőrmester
Révész Zsolt, főtörzsőrmester
Fehérvári János, őrmester
Szeles Henriett Csilla, őrmester
Stegena Lajosné, rendvédelmi
igazgatási alkalmazott

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

VETÉLKEDŐVEL ÜNNEPELTÉK
A MAGYAR KULTÚRÁT
Január 22-én országszerte megünnepeljük annak az évfordulóját, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon jelölte meg dátummal Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
Idén a soroksári iskolások tudásukat, előadói képességüket csillogtatva vették ki a részüket a neves évforduló megünnepléséből. A különféle
feladatok, amelyeket az iskolák ifjú

képviselőinek meg kellett oldaniuk, játékos formában, humorosan,
sokszor kacagások közepette teltek.
A gyerekek a Táncsics Mihály Művelődési Ház színpadán és a vetélkedők céljából kihelyezett asztaloknál
egyaránt nagyon aktívak voltak. A
versenyzők között a Páneurópa Általános Iskola diákjai bizonyultak a
legjobbaknak.
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VÉGIGJÁRTA A SZAKMAI RANGLÉTRÁT
SOROKSÁR JEGYZŐJE
Szabadidejében a természetjárásra, a vadászatra is igyekszik időt szakítani
gyakorlatban is alkalmazni. Gyermekeink számára feleségemmel próbáltunk jó példával szolgálni: látták
rajtunk, mennyire fontosnak tartjuk
a tanulást, így már kicsi korukban felfedezhető volt, nyitottak arra, hogy új
ismereteket szerezzenek, proaktívak
legyenek. Repül az idő… Ma Vivien
és Benedek is elmúlt már húszesztendős. Nagyon büszkék vagyunk rájuk
a hitvesemmel. Az egész családunkat
vonzza a természet közelsége. Szabadidőmben sportolok, és – immár
tíz esztendeje – sportvadász vagyok,
amely hobbit egykor apósom révén
ismerhettem meg.

J

anuár 7-től a kerület jegyzői pozícióját dr. Szabó Tibor tölti be.
Őt kérdeztük eddigi pályafutásáról, elhivatottságáról, személyes
életútjáról.
– Az elmúlt év február 15-én kezdtem meg a munkám a kerületben
aljegyzőként. Közvetlenül kinevezésem előtt a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalban dolgoztam mint
törvényességi referens. Eddigi közigazgatási pályám során végigjártam
a ranglétrát. Vidéki születésű vagyok: Szabolcs-Szatmár Bereg megyében születtem, Baktalórántházán. Szentesen jártam középiskolába, Békéscsabán főiskolai végzettséget, majd Szegeden egyetemit
szereztem. Utóbbi tanulmányaim
idején nősültem meg. Feleségemmel
a Tiszazugban, Szelevényen – nejem
lakóhelyén – kezdtük meg közös életünket. A közszolgálatban ügyintézőként kezdtem a Kunszentmártoni
Polgármesteri Hivatalban. Pusztavacson már jegyzőként dolgoztam,

amit a szakmai előmenetelem szempontjából kiváló iskolának tekintek. A kistelepülésen számos olyan
szakmai feladatom akadt, amelynek
a megoldása rendkívüli mértékben
szélesítette az ismereteimet, segített
eligazodni a jog útvesztőiben.
– Jogi végzettsége alapján okkal feltételezhetjük, hogy Ön humán érdeklődésű ember.
– Valóban, már gyerekkorom óta az
vagyok. Szentesen például dráma
tagozaton tanultam a város legendás
gimnáziumában, amely számos nagy
művészt adott már hazánknak. Magam is kacérkodtam az előadóművészettel, nagyon érdekelt ugyanakkor a történelem is. Az érettségit követően tanítóképző főiskolán kezdtem a felsőfokú tanulmányaimat,
ezután egy évig bölcsészhallgató
voltam, érdekelt ugyanakkor a jogtudomány is. Eljátszottam a gondolattal: miért is ne lehetnék egyszerre pedagógus és jogász? Sikeresen felvételiztem a Szegedi Tudo-

mányegyetem jogi karára, amelynek
levelező tagozatára nyertem felvételt, ezáltal lehetőségem nyílt arra,
hogy az egyetem mellett tanítsak is.
Rövid gondolkodás után úgy döntöttem, hogy egy fakultásra koncentrálok, miközben dolgozom, így
maradtam a jog és a katedra mellett.
Pedagógusként érdekeltek a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályozások. Ebben a témában született a szakdolgozatom is.
– Idővel hogyan alakult a kapcsolata
a közigazgatással, az önkormányzatisággal?
– A közigazgatás, konkrétabban az önkormányzati igazgatás számos szakmai kihívást tartogató világához az
egyetemi évek alatt kerültem közel.
Egy kiváló tanáromat idézve: ismeretet bárhol, tudást azonban csak
az egyetemen lehet szerezni. Tevékenyen töltöttem tehát az egyetemi
éveket, igyekeztem minél jobban elmélyülni a jogtudományban, ezzel
egyidejűleg a megszerzett tudást a

– Már egy esztendeje dolgozik a kerületünk önkormányzatában. Milyennek találja az itteni munkát?
– Itt, Soroksáron olyan munkát lehet végezni a hivatalban, amelynek
a hasznát rövid időn belül meg is tapasztalhatja az, aki ezen a területen
tevékenykedik. Bármely területről
is legyen szó, hamar lehet látni a
munkánk gyümölcsét. Esetünkben
ugyanakkor nem egy óriási, alig átlátható hivatali struktúráról, nehezen követhető jogkörökről van szó.
Éppen ellenkezőleg. Kiváló kollegák gazdagítják a csapatunkat,
akik szakmai téren és tapasztalatuk tekintetében is kifogástalan
munkatársak. Másfelől pedig a
település kertvárosias jellege alapvetően vonzó számomra. A fővároson belül szerintem Soroksár az
egyik, ha nem a legemberközelibb
kerület. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy itt dolgozhatok. Egy új év
kezdetén állunk. Számos megoldandó feladatot kínál 2020, amelyek sikerre vitele olyan csapatmunkát igényel, aminek – véleményem szerint – adottak a feltételei a
hivatalban. A kerület polgárainak –
újévi jókívánságaim átadása mellett
– ígérem, kollegáimmal mindent
megteszünk, hogy közszolgálati tevékenységünk segítse mindennapjaikat és Soroksár fejlődését.
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EGY KERÜLET, AMELY EGYARÁNT BÜSZKE
A MÚLTJÁRA, HAGYOMÁNYAIRA ÉS JELENE SIKEREIRE
Művészek előadásaival, tárlataival tisztelegtek az önállóvá válás évfordulója előtt
galéria létrehozásában alapítóként
szerepet játszott. Méltatta a kiállítók alkotásait és elért eredményeit,
továbbá kiemelte, mennyire büszke, hogy Majoros Áron, mint soroksári származású művész, munkái még londoni aukciókon is jelen
vannak, és úgy fogalmazott: „A szívem tele van melegséggel, amikor
azt mondom, ezek soroksári emberek alkotásai”.
ZENE KÍSÉRTE ÜNNEPI
GONDOLATOK

S

oroksár újkori történelme kezdetének és a kerületi önállóság
kivívásának a negyed évszázados jubileuma alkalmából rendeztek eseménysorozatot az elmúlt esztendő végén.

Ugyan az utóbbi két és fél évtized
alatt rengeteget fejlődött Soroksár, de a Pesterzsébettel létesített
kényszerházasság negatív hatásaira
a legtöbben még jól emlékeznek.
Atkári Győzőnek a függetlenné válás évfordulójára készített ünnepi
kiadványban megfogalmazott gondolatait felelevenítve: a rendszerváltás előtt született generáció Soroksár pompájáról, a frissre meszelt
házakról és arról az időszakról,
amikor a kerület a főváros ellátója
volt, már csak a nagyszülőktől hallhatott. Az ünnepi programok jellegük és igényességük alapján egy
újabb jelentős periódust jelöltek
ki Soroksár modernkori történetében, amelyre talán már nem csak
egy generáció tagjai emlékeznek
majd jó szívvel vissza.

KÉPZŐMŰVÉSZEKKEL – ÚJRA
EGYÜTT
A rendezvénysorozat november
30-án, szombaton a dél-pesti művészeti élet egyik központjában,
a Galéria’13-ban rendezett kiállítással vette kezdetét, ahol több
olyan jelentős soroksári kötődésű
képzőművész alkotásait mutatták
be, mint Bakallár József, Majoros
Áron, Lux Antal, Pánti Imre, Hartung Sándor, Morvai László, M.
Németh Márta, Rátkai Endre, Budahelyi Tibor vagy Maria Schäffer.
Az „Újra együtt” című tárlaton kiállított remekművek egytől egyig
a saját műfajukban kiemelkedő és
egyedi alkotások, amelyekre alkotóik méltán lehetnek büszkék.
Az eseményt az adventi készülődés időszakáról és a Galéria ’13
kapcsán elmondott bevezetőjével
Sasvári Ilona, az intézmény vezetője nyitotta meg. A továbbiakban
a résztvevők Szilágyi Szabolcs fuvolaművész és Vass István zongoraművész, a helyi zeneiskola művésztanárai előadását hallgathatták

meg. Ezt követően Wehner Tibor
művészettörténész tartott beszédet,
amelyben röviden áttekintette a galéria utóbbi 20 évének történetét,
és méltatta Sasvári Ilona kimagasló
igazgatói munkáját.
A kiállítás megnyitóját Bese Ferenc
polgármester szavai zárták. Felszólalásában kitért személyes kötődéseire, arra az időszakra, amikor a

A rendezvénysorozat következő
momentumaként december 7-én
a Fedák Sári Színházban egy zenés
est keretében emlékeztek meg az
utóbbi negyed évszázadról. A színház társulatának közreműködésével „Komolyzenétől a rendszerváltásig” címmel ünnepi előadást
hallhatott a nagyérdemű.
Az eseménysorozat színvonalát tovább emelte a Galambos János Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény
tanárai alkotta zenekar flashmob
előadása és koncertje december
14-én, amelyet a Nagyboldogas�szony Főplébániatemplom mögötti jégpályán és színpadon tekinthettek meg az érdeklődők, akárcsak
az ezt követő diaporámás vetítést,
amely során az Otthon Közösségi
Ház homlokzatára vetítették Soroksár mindennapi életének régi
és új képeit. Az estét Gájer Bálint
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nívós koncertje zárta. A nagyszabású ünnepi programok lebonyolítása
hosszas előkészületeket, precíz tervezést igényelt. Ebben a munkában
már az első perctől kezdve tevékenyen irányított Egresi Antal, aki az
ünnepi programok előkészítését,
lebonyolítását koordináló bizottságot vezette. Őt kérdeztük a részletek kapcsán.
– Az elmúlt év tavaszán kezdte meg
a működését a bizottságunk, amelynek – a képviselő-testület döntése értelmében – a feladata az volt,
hogy méltó módon megszervezze a kerület történetében kiemelt
évforduló ünnepi programjait –
mondta. – Ennek első lépéseként
meghatároztuk a legfontosabb határidőket, a kiválasztott rendezvények időpontjait és helyszíneit.
Következő lépésként árajánlatokat
kértünk be, továbbá az egyes helyszíneket a rendelkezésünkre bocsátókkal, a fellépőkkel megkezdtük a folyamatos egyeztetéseket. A
legnagyobb sikert az jelentette, amikor a 2019. december 11-i rendezvényünk végén, a Soroksári Sportcsarnokban megrendezett nagyszabású komolyzenei koncertet
követően a résztvevők, az ünneplő közönség elismerését fogadhattuk. Sokan kételkedtek benne,
hogy megnyerheti a hallgatóság
szívét egy klasszikus zenei gála, de
szerencsére az elképzelésünk mentén megvalósult program hatalmas
tetszést aratott, amelyben az előadókat, a Budafoki Dohnányi Zenekart és az InFusion Triót hatalmas
elismerés illeti, akárcsak Geiger
György trombitaművészt, Maros
Éva hárfaművészt és Nádasi Veronika, valamint Madár Veronika
színművésznőket is. Természetesen rengeteg munkát igényelt, hogy
a sportolásra tervezett épületet a
színpad, a nézőtér kialakításával
olyan miliővé alakítsuk, amely az
érkező látogatók számára már az
első benyomásra megragadó, méltó helyszín érzetét kelti. Köszönet
illeti azokat a technikusokat, akik
a díszletelemek, a hang, valamint
a fények beállítása érdekében dolgoztak, és már a rendezvény előtti éjszaka megkezdték a munkát,
köztük a Soroksári Sportcsarnok
munkatársai is. A végeredmény az
ő fáradozásaikat és szaktudásukat
is dicséri.
A rendezvény alkalmával a színpadon a függetlenné válás időszakáról emlékezett meg Atkári Győző,
a Polgári Szövetség Soroksárért
Egyesület egykori elnöke. Geiger

Ferenc, a kerület korábbi polgármestere is, aki pozíciójában 25
éven keresztül tevékenykedett, köszöntette a résztvevőket, majd jelképesen átnyújtotta Soroksár kulcsát a tisztségében őt követő Bese
Ferencnek, aki szintén felidézte az
elmúlt évtizedeket. A rendezvényen megjelentek a testvérvárosok
delegációi, soraikban Nürtingen
város három főpolgármestere is.

Schirlingné Drexler Anna
Pánti Imre
25 ÉVE SOROKSÁR POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN DOLGOZÓ
MUNKATÁRSAK
Bodó János
Kalteneckerné Balatoni Andrea
Kisné Stark Viola
Komjáthy Zsoltné
Kovács Mihályné
Marótiné Sipos Ildikó
Nagy Zoltán
Németh Ilona
Sándor Ilona
Scherer Kinga
Szénási István
Vittmanné Gerencsér Judit

ÜNNEPI KIADVÁNY
VISSZAEMLÉKEZÉSEKKEL
A jelen és a következő generációk
számára egy értékes helytörténeti
kiadvány is napvilágot látott Soroksár 25 éve címen, amely betekintést
enged a kerület históriájába, bemutatja, hogyan alakult a település
története az elmúlt évtizedek folyamán.
– Egy ünnepi kiadványt publikáltunk, amely elkészítésében, a tartalmak kidolgozásában közreműködtek azok is, akik az egykor elért
önállóság érdekében sokat tettek –
folytatta Egresi Antal. – Személyes
visszaemlékezéseik, a kor hangulatának a felidézése által egy olyan
dokumentum születhetett, amely
betekintést enged Soroksár régmúltjába, a Pesterzsébettől elszakadás célkitűzéseibe, továbbá – és ez
szintén nagyon fontos – az olvasók
megismerhetik, milyen fejlődés
zajlott le a kerületünkben az elmúlt
negyedszázad folyamán.
Egresi Antal lapunk kérdésére elmondta továbbá, megtisztelte a képviselő-testület januári ülése során
a számára átnyújtott polgármesteri
oklevél.
– Őszintén mondhatom, nem számítottam arra, hogy Bese Ferenc
polgármester a képviselő-testületi
ülés keretében ismeri el a munkámat – tette hozzá. – Nagyon jólesett ez a figyelmesség. Az ünnepi
programok lebonyolításában személyes indíttatásomnak éreztem,
hogy méltó módon tisztelegjünk
azok előtt, akik kivívták az önállóságot, áldozatos munkájuk és
kitartásuk révén Soroksár önálló
kerületként járulhat hozzá Budapest fejlődéséhez. Köszönet illeti
mindazokat, akik sokat tettek az
évforduló programjainak a lebonyolításáért, köztük a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Külön
köszönetemet szeretném kifejezni
a Magyar Pénzverő Zrt. munkatársainak a káprázatos emlékérmek elkészítéséért.

SOROKSÁR FÜGGETLENNÉ
VÁLÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL A FELSOROLT
SZEMÉLYEKET JUBILEUMI EMLÉKÉREMMEL TÜNTETTÉK KI:
Geiger Ferenc, korábbi
polgármester
Atkári Győző, a Polgári Szövetség
Soroksárért Egyesület akkori
elnöke
AZ ELVÁLÁST ELŐSEGÍTŐ MUNKÁJUKÉRT „SOROKSÁR ÖNÁLLÓSÁGÁÉRT” KITÜNTETÉSBEN
RÉSZESÜLTEK:
Atkári Győző
Atkári Győzőné
Budai László
Budainé dr. Hajdú Erzsébet
Emődi Annamária
Gáspár Béla
Horváth János
Jakab László
Jelenik István
Jelenik Magdolna
Majoros Pál
Marsovszky Lehelné
Márton Jánosné
Páncél András
Réti Béla Gábor
Spollár László
Stefanek Aranka
Szabó Endre
Stojka László
Unyi János Antal
Vagács Györgyi
Dr. Vomberg Frigyes
Zele Sándorné dr. Ott Magdolna
SOROKSÁR DÍSZPOLGÁRAI
Alfred Bachofer
Geiger György
Lux Antal
Czeitler Márton
Hirtling István
Prof. Dr. Terbe István
Dr. Valentovics Julianna Mária

AZ 1994-1998 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI
Atkári Győző
Bese Ferenc
Egresi Antal
Gáncs Lajos
Geiger Jánosné Moldvai Marianna
Jelenik István
Jelenik Magdolna
Majoros Pál
Marsovszky Lehelné
Renner Ferencné
Szabó Endre
Szrimácz Ferenc
Thebery Zita
Unyi János Antal
Soroksár önálló kerületté válásának
25. évfordulója alkalmából emlékérmet adományozott a testvérvárosi kapcsolatok érdekében végzett, kimagasló tevékenységért, az
oktatási intézmények kapcsolatainak ápolásáért Katerine Griesmeier-Coufal asszony, továbbá Alfred
Bachofer, dr. Otmar Heirich és dr.
Johannes Fridrich főpolgármester
urak részére.
A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában szerzett elévülhetetlen munkásságáért, Soroksár önálló kerületté válásának 25. évfordulója alkalmából emlékérmet adományozott Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
és Elek Sándor, Törökbálint polgármestere részére.

Helyesbítés
A Soroksár 25 éve című kiadvány 5. oldalán a harmadik fotó
alatt tévesen Gáspár Béla neve
szerepel. A felvételen valójában
Frömmel Gyula látható.
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VÖRÖSKERESZTES ADOMÁNYGYŰJTÉS
Soroksári Polgármesteri Hivatalunk Vöröskeresztes Alapszervezete
az őszi hónapokban adománygyűjtést hirdetett, amelynek keretében
nem csak használt ruhaneműkkel,
de száraz élelmiszerekkel is szerettek volna segíteni az érintetteken.
Célul tűztük ki, hogy Soroksár
azon családjait szeretnénk támogatni, akik egészséges gyermekük
mellett tartósan beteg gyermekeket
is nevelnek. A meghirdetett adománygyűjtési akciónkra nagyon
sok vöröskeresztes kolléga jelentkezett, napról napra érkeztek a
műanyag bevásárló táskákba rejtett
holmik. Volt, aki egy teli zsákkal
érkezett már a reggeli órákban. A
sok-sok hasznos ruhamű és a tartós
élelmiszer, csokoládé, szaloncukor

lassan dobozokba került, remélve,
hogy hasznára lehet a kiválasztott
családoknak.
A karácsonyi adományok átadási
ünnepségére december 16-án a Közösségi Házban került sor, amelynek keretében három kiválasztott
család összesen kilenc gyermekének nagy örömére át tudtuk adni az
adományainkat, sőt, még aktivistáink által készített süteményekkel
is tudtunk kedveskedni a jelenlévőknek. A kis karácsonyi ünnepséget megtisztelte jelenlétével Németh Zoltánné Andika, a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezetének kerületi szervezője.
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Vöröskeresztes Alapszervezete

A RÓMAI, „100 JÁSZOL”
KIÁLLÍTÁS EMLÉKÉRE

Napjainkban is igaz és sokunk számára magától érthetődik az a kijelentés, hogy „a művészet formanyelvezete közérthető, nevezhetjük
nemzetközi világnyelvnek is”.
A beszámolómat azért ezzel a nyitómondattal kezdtem, mert decemberben, éppen az adventi készülődés időszakában a Vatikánban
megnyílt a „100 jászol” című nemzetközi kiállítás, amelyen Magyarországról 15 hazai, nyertes pályázó vett részt „Róma szívében”:
Berszánné Román Erzsébet, Daru
Péterné, Ágoston Zsolt, dr. Szandtner Gáborné, Harsányi Tiborné,
Szurdiné Ilovszki Éva, továbbá a
kazincbarcikai Gobelin Öltögetők

Köre, Kissné Király Piroska vezetésével. A vatikáni magyar nagykövet,
Habsburg-Lotharingiai Eduárd örömmel és nagyrabecsüléssel fogadta a hazai alkotók képviseletében a
Kazincbarcikai Gobelin Öltögető
Kör tagjait (Barta Józsefné, Gondos
Imréné, Mariska Györgyné, Nagy
Lajosné, Tóth Mária, Veres Tivadarné) Kissné Király Piroska vezetésével, és közösen tekintették meg a
hazai és nemzetközi képző- és iparművészeti alkotásokat.
Ferenc pápa a 2019. évi kiállítás
megnyitását követően személyesen
találkozott az itthoni alkotóművészek képviselőivel, és néhány mondatban méltatta a kiállított magyar
betlehemeket, köszönetét fejezve ki

a magyar alkotóknak. A kiállításon
a pápa áldást osztott a jelenlévőkre.
A rangos eseményről többek között a Vatikáni Rádió, az olasz és a
nemzetközi sajtó is beszámolt, míg
Magyarországon a közszolgálati televíziócsatornákon adtak rövid
összefoglalót róla.
A hazai kézműveseink, akikre méltán lehetünk büszkék, a nemzetközi „100 jászol” kiállításon olyan
élő kézműves hagyományokat sorakoztattak fel, amelyek a nemzeti tárgyalkotó kultúra élő részei,
egyszersmind magyar hagyományok is. Dédszüleinktől, nagyszüleinktől örökül vettük a tudást, és
élővé tesszük alkotásainkban azt
mind a mai napig. A generációkon
átívelő kézműves hagyományok
átörökítése családon belül lehet a
legnagyobb kincs, amely része a
magyar kultúrának, egyszersmind
formanyelvezet, nemzetközi nyelv,
amely minden néző számára jelentéstartalmakat hordoz.
A külföldön kiállított betlehemeink
nemzetközi sikerén túl az alkotás
öröme, a kifejezésmód – amivel
időigényes munka révén létrehoztuk képző- és népi iparművészeti

munkáinkat – adja a mindig megújuló alkotni vágyást, az emberi lét
egyik fontos „mozgatórugóját”.
Sokan vagyunk kézművesek, akik
már a következő alkotásokat dédelgetjük, formáljuk gondolatainkban,
és nem sok idő kell hozzá, hogy kézzelfogható valóssággá váljanak az
ötleteink. A mindig, minden körülmények között megújulni tudó alkotás vágya él bennünk, ezt fejezzük
ki műveinkkel, megőrizve a magyar
hagyományokat, azt a formakincset, amelyet a családunk tagjaitól
kaptunk örökségül. A szorgalmat, a
mindennapi munka megbecsülését
kimondatlanul is hordozzák több
száz órás munka által született alkotásaink.
Kívánom az új esztendőben, hogy
képző- és népi iparművész kollégáim és az őket követő nemzedékek
hasonló módon őrizzék meg alkotásaikban ezt a formanyelvezetet, ezt a
kincset, és hozzanak létre szebbnél
szebb remekeket.
Ágoston Zsolt
tanár, szakvizsgázott pedagógus,
A Magyar Kézművességért
Alapítvány társelnöke
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DIE PROGRAMME DER DEUTSCHEN NATIONALITÄTEN
SELBSTVERWALTUNG FÜR DAS JAHR 2020
A SOROKSÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PROGRAMJAI 2020.
JANUAR:
-Deutschsprachiger
Rezitationswettbewerb für die schorokscharer
Grundschulen – Unterstufe - 30. Januar -Táncsics Kulturhaus
- Oberstufe - 29. Januar -Táncsics
Kulturhaus
FEBRUAR:
- Schwabenball (8. Februar) Musik:
Schorokscharer Burschen, Takser
Spatzen
- Schwäbisches Schweineschlachten
(15. Februar)
MÄRZ:
- Faschingsbegrabung am letzten
Faschingstag (25. Februar)
- Kranzniederlegung am Nationalfeiertag (15. März)
MAI:
- Maifest auf der MüllerInsel am 1. Mai
- Gedenktag der Vertreibung, Kranzniederlegung (3. Mai)
JUNI:
- Umzug der Holbig Jugendlichen
am Fronleichnamstag (14. Juni)
AUGUST:
- Schorokscharer Kirchweih
SEPTEMBER:
- Weinlesefest und Weinleseball
OKTOBER:
- Kranzniederlegung am Nationalfeiertag (23. Oktober)
NOVEMBER:
- Kranzniederlegung (4. November)
DEZEMBER:
-Weihnachtsfest

JANUÁR:
- Német nyelvű vers- és prózamondó verseny az általános iskolások
számára a Táncsics Mihály Művelődési Házban
(január 30. – alsó tagozat,
január 29. – felső tagozat)
FEBRUÁR:
- Svábbál (február 8.)
Zene: Schorokscharer Burschen,
Takser Spatzen
- Sváb disznóvágás a Tájházban
(február 15.)
MÁRCIUS:
- Farsangtemetés (február 25.)
- Nemzeti ünnep - Koszorúzás
(március 15.)
MÁJUS:
- Majális (május 1.) a Molnár-szigeten, Májusfa-állítás a „Soroksári
Vidám Favágók”-kal
- Kitelepítési megemlékezés, koszorúzás (május 3.)
JÚNIUS:
-„Holbig-Ifjak” felvonulása
(június 14.)
AUGUSZTUS:
-Búcsú
SZEPTEMBER:
-Szüreti felvonulás és bál
OKTÓBER:
-Nemzeti ünnep-Koszorúzás
(október 23.)
NOVEMBER:
-Koszorúzás (november 4.)
DECEMBER:
-Nemzetiségi karácsony

NACHRICHTEN/
HÍREK

Sváb est a Sramliban – 2020. január 31-én 17 órától 23 óráig hagyományteremtő Sváb estet tartanak a
Sramli Csárdában. A jó hangulatról és a talpalávaló zenéről a Sramli
nevéhez és kultúrájához igazán illő
Schorokscharer Burschen zenekar
gondoskodik.

2020
Schwäbischer Abend – Am 31. Januar 2020 wird in der Schramli
Tscharda ein schwäbischer Abend
veranstaltet. Für die gute Laune
und Musik sorgen die Schorokscharer Burschen.

Schwabenball – Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung veranstaltet am 8. Februar 2020 in dem Táncsics Kulturhaus den traditionellen

2020
LIEBE LESER UND LESERINNEN!
DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN SELBSTVERWALTUNG VON SCHOROKSCHAR WÜNSCHT IHNEN EIN
GLÜCKLICHES, GESUNDES NEUES JAHR!

„Gutn Moring wünsch i.
I wünsch enk a glückseligs neuchs Johr,
frisch und gsund, frisch und gsund,
a longs Leben,
unser Herrgott solls geben,
daß dös neuchs Johr
öfters mit Gsundheit derlebts;
mehr Freud, daß weniger sünd.”

DEUTSCHER
REZITATIONSWETTBEWERB

NÉMET NYELVŰ
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY

Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung organisiert im Jahre
2020 wieder den deutschsprachigen Rezitationswettbewerb für die
Grundschulen in Schorokschar.

A Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2020-ban is megrendezi a német nyelvű vers- és prózamondó versenyt a soroksári általános iskolás tanulók számára.

Zeitpunkte: 30. Januar 2020 (14. 30)
- Unterstufe; 29. Januar 2020
(14. 30) – Oberstufe
Ort: Táncsics Mihály Kulturhaus
Kategorien: Gedicht, Prosa und
Szene Alterstufen: 1-2. Klasse, 3-4.
Klasse, 5-6. Klasse,
7-8. Klasse
Alle Interessenten werden recht
herzlich erwartet!

Időpontok: 2020. január 30. (14:30)
– alsó tagozat
2020. január 29. (14:30) – felső tagozat
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház
Kategóriák: vers, próza, kisjelenet
Korcsoportok: 1-2. oszt., 3-4. oszt.,
5-6. oszt., 7-8. oszt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Schwabenball. Musik: Schorokscharer Burschen, Takser Spatzen
Svábbál - A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2020. február 8-án a Táncsics
Mihály Művelődési Házban rendezik meg a hagyományos Svábbált.
A bál alatti talpalávaló muzsikáról a
Schorokscharer Burschen és a Takser
Spatzen zenekarok gondoskodnak.

schwäbisches Schweineschlachten
in dem Schorokscharer Heimatshaus in der Szikes Straße statt.
Alle Interessenten sind herzlichst
erwartet!
Sváb disznóvágás – 2020. február
15-én ismét vár mindenkit a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület szervezésében a népszerű
sváb disznóvágás. Az érdeklődőket és a segítő szorgos kezeket szeretettel várják kora reggeltől a Tájházban, a Szikes utcában!

Schwäbisches Schweineschlachten
– Am 15. Februar findet wieder ein
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PROGRAMAJÁNLÓ… KICSIT MÁSKÉPPEN
Boldog új évet kíván a Táncsics Mihály Művelődési Ház
2020: az év színe Classic Blue, az év
madara az erdei fülesbagoly lett, a
mozikban jön az élő szereplős Mulan és a legújabb James Bond film
Daniel Craiggel. Kerek évszámos
évfordulók éve ez. 120 éve született
Szabó Lőrinc, 150 éve Lehár Ferenc
és 250 éve Ludwig van Beethoven.
Az év legjobban várt sporteseménye a XXXII. nyári olimpiai játékok, amelyet Tokióban tartanak.
Budapest is helyszíne lesz a 2020-as
Labdarúgó-Európa-bajnokságnak.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust tartanak 1938 után ismét
hazánkban.
Nem árulunk el nagy titkot, hogy
a Táncsics Mihály Művelődési Ház
csapata már tavaly nyáron 2020
lázában égett. Kutakodtunk, terveztünk, egyik ötletből szövődött a
másik. Jöttek a jobbnál jobb gondolatok és tervek, amelyek mára egészé álltak össze.
Több száz e-mail, telefonhívás, megbeszélés után a programjaink kialakultak. Meghallva a lakosság
igényeit, a kulturális programjaink
mellé kellő számú szórakoztató
programot is beiktattunk.

Már megszokott rendezvényeink
mellé új programokkal, programsorozattal is készülünk. Színesítve
a palettát a „Nemzetek estje” sorozatban több kultúrával is megismerkedhetnek kerületünk lakosai.
Ennek első programja lesz február
elsején a M.É.Z. együttes tradicionális ír-skót népzene és táncház
műsora.
ORSZÁGOS PROGRAMOKHOZ
CSATLAKOZIK SOROKSÁR
A zenés, színházi szórakoztató programok mellett komolyabb hangvételű irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal is készülünk ebben
az évben: Koltai Róbert könyvbemutatója és Hirtling István Márai
emlékestje is színesíti a programjainkat. Országos programsorozatokhoz csatlakozunk úgy, mint a Kultúrházak éjjel-nappal, az Országos
Rajzfilmünnep. Idei fő célkitűzése
pedig a fiatalabb korosztály megszólítása lesz. A tavaly felújított Kölyökkuckó termünkben tartott foglalkozásaink körét is bővítjük. Ennek első
lépése, hogy január 20-tól Dajkáló
foglalkozás is lesz a Táncsics Mihály
Művelődési Házban.

FEBRUÁRI
PROGRAMJAINK:
Február 1. – Kisvakond 2. rész
– Jegyeladási információk: vakondjegy@yahoo.com
Február 1. – „Nemzetek estje”
programsorozatunk első rendezvénye: a M.É.Z. együttes
tradicionális ír-skót népzene,
táncház estje.
Február 14. – Kultúrházak éjjel-nappal – A „Mindennap
értéket adunk” országos programsorozathoz csatlakozva délelőtt és kora délután gyermekfoglalkozások lesznek.

MÁRCIUSRA IS SOKSZÍNŰ
PROGRAMKÍNÁLATTAL
KÉSZÜLÜNK
Házunkban tart előadást Bihari
Viktória blogger. Fellép nálunk az
Apacuka zenekar, és a színházi világnap alkalmából a Gergely Theater „Nő a tét!” című komédiáját tekinthetik meg. A „Nemzetek estje”
sorozatunk következő témája Japán. Készülünk tavaszindító egészség és fitt napunkkal is. A részletek
hamarosan megtalálhatóak a Facebook oldalunkon.
HONNAN ÉRTESÜLHETNEK
RENDEZVÉNYEINKRŐL,
PROGRAMJAINKRÓL?
Egyik irányelvünk a környezetvédelem, így szeretnénk kérni, hogy
kövessék Facebook, Instagram oldalunkat az információk megszerzése érdekében. A Soroksári Hírlap
hasábjain pedig programajánlónkat is megtalálhatják majd az érdeklődők. Házunk elérhetőségén
is szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre. A telefonszámunk:
06/1 286-0262.
A 2020-as programjainkban mindenki megtalálhatja az őt érdeklőt. Várjuk
látogatóinkat egész évben a Táncsics
Mihály Művelődési Házban.
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Február 14. – A Retro disco
zenéjét szolgáltatja Dj. MonoTom.
Február 21. – Nosztalgia Rock
& Roll táncest a Wedana
együttessel.
Február 23. – Bolhapiac a Közösségi Házban (Budapest,
Grassalkovich út 122-124.)
Február 25. – Farsangtemetés
Február 28. – Diákszínház: A
két Lotti a Nevesincs Színház
előadásában.
Február 28. – Hadtörténeti
előadás: Soroksár történetének
katonai vonatkozásai 19441945 – Előadó: dr. Számvéber Norbert sz. alezredes HM
HIM Hadtörténelmi Levéltár
és Térképtárának igazgatója.
Február 29. – A Jóbarátok dalkörének farsangi mulatsága.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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HANDL MIHÁLY, SOROKSÁR FŐJEGYZŐJE
Akiknek negyedszázados hivatali évfordulóján még
a házakat is fellobogózták…
1914 decemberében, az I. világháború első évében egy soroksári születésű, sváb embert választottak a
nagyközség főjegyzőjévé. Tudomásunk szerint ő az egyetlen, aki – ha
nem is próféta, de – főjegyző lett
Soroksáron a II. világháború előtti
időkben.
Handl Mihály 1879-ben született,
a források szerint felmenői még az
első molnárokkal telepedtek le Soroksáron. Édesapja a helyi képviselő-testület tagja volt.
Az Esztergomi Szent Benedek rendi katolikus gimnáziumban érettségizett, a jegyzői pályához szükséges
közigazgatási végzettségét a Budapesti Királyi Magyar Tudomány
Egyetem Jog- és Államtudományi
Karának kétéves képzésén szerezte.
Pályáját Szigetszentmiklóson kezdte mint gyakornok, bár minden

valószínűség szerint már korábban – érettségi után – segédkezett
Géher Gyula főjegyzőnek Soroksáron, s ő az, aki számára némi
anyagi ellenszolgáltatást szavazott
meg ezért a munkáért a közgyűlés. 1898-ban egy évig gyakornokoskodott
Szigetszentmiklóson,
1899-1900 között Erzsébetfalván,
1902-ig Soroksáron segédjegyző
volt, majd 1905-ig pénztári ellenőr,
utána pedig adóügyi jegyző. Géher Gyula nyugdíjba vonulásakor
főjegyzőnek választották. Ahogy a
Közérdek című lap írta: „A választás helyességét Soroksár község lakóinak öröme biztosítja.” Mindezt
bizonyította a későbbiekben az is,
hogy 1925-ben – a jegyzőségének
25. évfordulóját – az egész település megünnepelte hálaadó misével.
Erre az alkalomra feldíszítették a
házakat, fáklyás, lampionos felvonulást rendeztek, szerenádot adtak

neki, bankettel köszöntötték, ahol
ünnepi szónoklatok sorát tartották
Soroksár jelentősebb egyesületeinek, köreinek vezetői, amelyeknek
Handl Mihály elnöke, helyettes elnöke vagy tiszteletbeli elnöke volt.
Végül 1936-ban nyugdíjba vonult,
lemondott főjegyzői tisztségéről, de
továbbra is a képviselő-testület tagja maradt. Négy esztendő múlva,
1940-ben betegsége miatt megvált
képviselő-testületi tagságától is.

a tanítók által alkalmazott munkaformákat, módszereket és az oktatás során használt infokommunikációs eszközök használatát is.

Nyílt tanítási napok: 2020. április
1-2., 8-tól 11 óráig.
Helyszín: Török Flóris Általános Iskola, 1237 Dinnyehegyi köz 2.
Bővebb információért látogassanak
el az iskola honlapjára: http://www.
tfai.sulinet.hu

Összesen 36 évig volt jegyző, ebből
22 évig főjegyző. Szolgálata a települést az I. világháború alatt és a
nagy gazdasági világválság idején,
lehetőségük nyílt megünnepelni a
község fennállásának a 200. évfordulóját, emlékszobrot emelni az I.
világháborúban elesetteknek.
Handl Mihály 1943-ban hunyt el.
SJ – Soroksári Grassalkovich Kör

ISKOLACSIPEGETŐ
Az iskolai beiratkozások előtt ismét
lehetőségük lesz az első osztályba lépő gyerekeknek és szüleiknek
megismerkedni leendő tanítóikkal
és az iskolával.
A Török Flóris Általános Iskolában
már hagyomány, hogy iskolacsipegető keretében a gyerekek vidám,
játékos foglalkozásokon vehetnek
részt, ez idő alatt a szülőknek pedig
az iskola igazgatónője, Kajtár Andrea tart tájékoztatást.
Az érdeklődő szülők a tanítási órák
látogatására is kapnak lehetőséget,
ahol betekintést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjaiba, saját élményeik alapján tapasztalhatják meg

Mindkét eseményre szeretettel várják az érdeklődőket!
Iskolacsipegető: 2020. március 9.,
hétfő, 16 óra.

Török Flóris Általános Iskola

ÓVODA VAGY ISKOLA
6 ÉVESEN?
A sok kis óvodás egyre növekvő
kíváncsisággal megy végig az iskolába vezető úton. Szerencsés
esetben mindez a számára legkedvezőbb időpontban történik,
hiszen ha tovább marad az óvodában és érettebb a társainál,
unatkozni fog, jobb esetben kíváncsiságából adódóan „előre tanul”, hiszen már az iskolában lenne a helye.
Talán még rosszabb helyzetben vannak azok a gyermekek,
akik túl korán kerülnek be az
iskolapadba. Szükségük lenne
még egy évre ahhoz, hogy kialakuljanak és megszilárduljanak
náluk az alapkészségek – a figyelem, az emlékezet, a beszédértés,
a gondolkodás, a kis- és nagymozgások – és persze a kiegyensúlyozott érzelmi életük.
Az új szabályozás szerint azoknak a gyermekeknek, akik 2020.
augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, kötelező elkezdeni az
iskolát a 2020/2021-es tanévben.
Azok a szülők, akik indokoltnak
tartják, hogy a gyermekük további 1 évig óvodában maradjon, kérelemmel fordulhatnak az
Oktatási Hivatalhoz 2020. január
1. és 31. között. A hivatal weboldalán (https://www.oktatas.hu/
kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/) található formanyomtatvány mellé érdemes csatolni
a már meglévő szakvélemények,
vizsgálatok eredményét és az
óvoda javaslatát is. Ezt követően az Oktatási Hivatal felkérheti
a területileg illetékes szakértői bizottságot, hogy végezzen
egy komplex gyógypedagógiai,
pszichológiai vizsgálatot, amely
alapján kialakítják a döntést. Kérelem nélkül maradhatnak további 1 nevelési évig az óvodában
azok a gyerekek, akiknek 2020.
január 31. előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza a javaslatot.
Pára Adrienn
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recept

kahagymát apró szeletekre, és
kevés olajon megdinszteljük.
Majd beletesszük a húst, és
addig pirítjuk, amig fehér nem
lesz. Ezután felöntjük vízzel,
hogy ellepje, és puhára pároljuk fedő alatt. Párolás után kivesszük és hűlni hagyjuk.
fagyaszott zöldbabot sós
2. Avízben
megfőzzük nagyjából 5
perc alatt, majd lecsepegtetjük.

a sütőt 190 fok3. Előmelegítjük
ra. A tojást, tejfölt, 2 csipetnyi

Sajtkrémben sült
pulykás zöldbab
HOZZÁVALÓK:
• 600 GR ZÖLDBAB (MIRELIT)
• 1 DB PULYKAMELLFILÉ /
CSIRKEMELLFILÉ
• 3-4 EVŐKANÁL OLAJ
• 3,5 DL TEJFÖL
• 2 DB TOJÁS (NAGYOBB)

• 1 KÁVÉSKANÁL HÁZI
FOKHAGYMAKRÉM
• 2 CSIPETNYI BORS
• 25 DKG TRAPPISTA SAJT
• 3 CSIPETNYI ŐRÖLT
SZERECSENDIÓ 		
• 2 DB SONKAHAGYMA
• SÓ

ELKÉSZÍTÉS:
apró kockára vágjuk a
1. Először
pulykamellfilét, és ízlés szerin

ízesítjük sóval, szerecsendióval
és borssal. Felszeleteljük a son-

sót, fokhagymakrémet és borsot egy tálban összekeverjük.
A sajtból 20 dkg-ot lereszelünk, és hozzátesszük a mas�szához. Ehhez forgatjuk hozzá a zöldbabot és a pulykát.

vagy jénaiba tesszük
4. Tepsibe
bele, és a megmaradt sajtot

ráreszeljük a tetejére. A tetején lévő sajt barnára pirulásáig
sütjük (kb. 45 perc).

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!
Véradás a Polgármesteri Hivatalban (Grassalkovich út 162., Tanácsterem)

IDŐPONTJA: FEBRUÁR 3.,
HÉTFŐ 10-TŐL 13 ÓRÁIG
Az alábbi esetekben adhat vért:
• minimálisan 50 kg a testsúlya
és már betöltötte a 18. életévét,
• a regisztrációhoz személyi igazolvány (lakcímkártya) és a TAJ-kártya
is a helyszínen rendelkezésére áll!
Kérjük, hogy véradás előtt étkezzen, és igyon sok folyadékot!
Véradás előtt alkohol fogyasztását kérjük, mellőzze!
A gyógyszerszedés önmagában
nem kizáró ok. A véradásról a helyszínen tartózkodó orvos felelősséggel dönt.
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Rejtvény
SZABÓ MAGDA

Debrecen, 1917. október 5. – Kerepes, 2007. november 19.
Kossuth-díjas magyar író, költő,
műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
Gyermekkori emlékei Debrecenhez
köthetők, személyiségét nagyban

formálták a város hagyományai, és
ezen túlmenően az érettségi vizsgát
is pátriájában tette le. Latin-magyar
szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Pályafutása is itt kezdődött, majd a Hódmezővásárhelyi
Református Leánygimnáziumban
dolgozott 3 évet. 1945-től 1949-ig
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium munkatársa volt. Ebben az
időszakban házasodott össze az író
Szobotka Tiborral. A hivatalból való
elbocsátását követően Szabó Magda
számára 1958-ig nem engedélyezték
a műveinek publikálását, azonban
idővel folytatta a munkásságát, elkezdett regényírással foglalkozni.
Műveiben megjelennek a debreceni

mindennapok, amelyben családja,
szülei és nagyszülei személyes sorsa
is számos alkalommal megelevenedik. Számtalan írása vált egy egész
korosztály számára felejthetetlen
emlékké, amelyek közül talán a legismertebb Az ajtó, az Abigél és a Régimódi történet.
Fotó: Fortepan / Hunyady József
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MÉDIAAJÁNLAT
KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620 Ft

1/2

210x132

67.210 Ft

1/4

103x132

37.020 Ft

1/8

103x64

18.350 Ft

1/16

49x64

8.750 Ft

1/32

49x30

3.630 Ft

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: FEBRUÁR 14.

APRÓHIRDETÉS
Új multiliftes teherautóra tehergépkocsi vezetőt keresünk csepeli telephelyünkre C, E kategóriás jogosítvánnyal, azonnali kezdéssel. Érdeklődni: a
06/20 777-7730 telefonszámon.
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06/20 980-3957

Jótékonysági

Szent István Bál
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES JEGYEK ELŐVÉTELBEN: 2.500 FORINT
ÉRDEKLŐDŐT A SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA HELYSZÍNEN: 3.000 FORINT
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA! A BÁL BEVÉTELÉT GYERMEKEK NYÁRI TÁBOROZTATÁSÁRA
IDŐPONT: 2020. FEBRUÁR 15., 19 ÓRA
HELYSZÍN: APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA –
BUDAPESTI CAMPUS
(1201 BUDAPEST TÖRÖK FLÓRIS UTCA 227.)

KÍVÁNJUK FORDÍTANI!

KÖSZÖNETTEL FOGADJUK CÉGEK, MAGÁNSZEMÉLYEK TOMBOLAFELAJÁNLÁSAIT! TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: KOSZTOLÁNYINÉ É. ERIKA
TELEFON: 06/30 234-8025

