3

5
25 ÉV SZOLGÁLAT

9

SOROKSÁRI BÚCSÚ

12
CSALÁDI NAP

14

MŰVHÁZI PROGRAMOK

ÉLETMÓD

SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA | SOROKSAR.HU | XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM | 2019. SZEPTEMBER

„ISTVÁN ÁLLAMOT TEREMTETT…”

Á

llamalapításunk ünnepe Soroksáron is hagyományosan az év legfontosabb közösségi eseményei közé tartozik. A kora este
kezdődő, majd az éjszakába nyúló rendezvényen a
zenés programok mellett ezúttal is elmaradhatatlan szerepet töltöttek be az egyházi szertartások.
Augusztus 21-én szeles nyári idő fogadta az ünnepelni vágyó lakosokat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébániatemplom mögötti térre.
A hangulatot a Rock Fanatic produkciója ala-

pozta meg, majd Orbán Gyöngyi alpolgármester lépett a színpadra. Köszöntőjében elmondta,
hogy Szent Istvánt nem elsősorban a csatákban
aratott győzelmei tették naggyá, hanem alkotó
cselekedetei és a közigazgatást szervező munkája, teremtő tevékenysége és odaadása. – Augusztus 20. más, mint a többi ünnep – folytatta az alpolgármester. – Nem egy kardcsörgetéstől vagy
ágyúk ropogásától hangos, heroikus küzdelemről van szó. Ilyenkor nem vértanúkra, szabadságharcosokra emlékezünk, ugyanakkor a mai

ünnepünk nélkül az összes többi sem jöhetett
volna létre. A későbbi korok hőseinek nem lehetett volna miért küzdeniük. Az ünnep folytatásaként Fehérvári Lajos plébános szentelte meg
az új kenyeret, majd egész közösségünkre áldást
mondott Péterffy György református lelkész. Ezt
követően a Kálmán György, Sipos Péter és Jankai Béla alkotta – és Soroksáron is jól ismert –
Triász együttes adott élő koncertet. Az ünnepi
program része volt idén is a látványos tűzijáték,
amely fél 10-kor borította fénybe az eget.

2 | MOZAIK
SOROKSÁRON TÖRTÉNT

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA
Geiger Ferenc polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a 108-as vagy a 208-as melléken.

Hat csapat mérte össze tudását a Péterimajorban tartott főzőversenyen.
A rossz idő sem tudta elvenni a jelentkezők kedvét, akik hat kategóriában neveztek. A különdíjat az „Ugrálósék” csapat érdemelte ki.

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

Orbán Gyöngyi alpolgármester
06/1 289-2150
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és Soroksár Önkormányzata
támogatása révén a Templom utca
167. és a Rézöntő utca 22-28. alatti
intézményekben, továbbá a Napsugár óvodában, valamint a Pistahegyi tagóvodában várja új sportpálya a gyerekeket.

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

Weinmann Antal alpolgármester
06/1 287-3153

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

Dr. Veres Anikó jegyző

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

Szeptember elején légi és földi kémiai szúnyoggyérítést végeztek Soroksáron. A PMG Szúnyogkontroll
Konzorcium előbbi műveletet röviddel a napnyugta előtt, míg utóbbit a napnyugtát követően végezte.

Dr. Spiegler Tamás aljegyző

Gyöngyösön tartották a IV. korcsoportos fiú kézilabda torna országos
döntőjét, amelyen a Török Flóris
Általános Iskola csapata is indult.
A srácok az ötödik helyen zárták
a versenyt, elégedetten tértek haza.

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

Dr. Szabó Tibor aljegyző

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

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (ezeken bejelentkezés szükséges):
Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188
Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244
Mikó Imre
06/30 274-2249
Fuchs Gyula
06/70 244-2829, 06/30 934-6966
Egresi Antal
06/20 973-0235
Dr. Kolosi István
06/30 933-5095
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

A Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306
Kiss Jenő
06/20 466-8587
Mizák Zoltán
06/20 916-4099
Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Minden hónap negyedik csütörtökön,
15.00-18.00 a képviselői irodában
(Grassalkovich út 144.) vagy egyéb
időpontban a 06/30 977-5878 telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.

SOROKSÁRON JÁRT SZIJJÁRTÓ PÉTER
A külgazdasági és külügyminiszter
szeptember 13-án, kiemelt érdeklődés mellett tartott lakossági fórumot
a kerületben. A tárca vezetője az országot és az egész kontinenst érintő
legfontosabb és legaktuálisabb kérdésekről tájékoztatta a résztvevőket
a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Elmondta, az elmúlt kilenc év
alatt Magyarország Európa legversenyképesebb gazdaságainak a sorá-

ba emelkedett. Hozzátette, 2010 óta
minden évben csökkent az államadósság hazánkban. A Soroksárt is
érintő kelebiai vasútvonal fejlesztése
kapcsán megjegyezte, Magyarország számára nagyon fontos a beruházás, amely megvalósítása a kormány kiemelt célja. Szijjártó Péter a
civilek és a Fidesz által támogatott,
független polgármesterjelölt mellett
tette le a voksát.

Továbbra is várjuk olvasóinktól a Soroksárt és a kerület lakóit,
közösségeit érintő híreket, beszámolókat.
E-mail-cím: ujsag@ph.soroksar.hu

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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„SOROKSÁR MINDIG AZ ÉLETEM RÉSZE MARAD”
Geiger Ferenc számára az általa
vezetett szeptember 10-i képviselő-testületi ülés nem kizárólag azért
lehetett fontos, mivel ezen a napon
nyithatta meg nyugdíjba vonulása
előtt a képviselő-testület utolsó hivatalos tanácskozását, hanem azért
is, mert azon a keddi napon ünnepelte születésének évfordulóját.
– Kollégáim, akik közül többekhez már évtizedes munkakapcsolat és számos közös emlék fűz,
nem is mulasztották el korán reggel megjegyezni, hogy a sors milyen véletlen egybeesést produkált
azon a napon. Természetesen nem
köszöntem még el teljesen a képviselő-testülettől, hiszen a tervek
szerint az október 7-én megrendezendő díszülésen beszámolót tartok a tagoknak, és általuk egész
Soroksárnak. Elmondom, hogy az
elmúlt ciklusban miként fejlődött
kerületünk, mi jellemezte a hivatalunk működését, és – miként az
szintén lenni szokott – egy apró,
jelképes ajándékkal köszönöm meg
mindenki munkáját, aki az utóbbi öt évben energiájával, igyekezetével és döntésével járult hozzá
ahhoz, hogy a magyar főváros 23.
kerülete tovább épüljön, szépüljön,
gyarapodjon.
– Mozgalmas öt esztendő zárul le
október közepén úgy Ön, ahogyan
Soroksár számára is. A közelmúltban ezen időszakon jóval túlmutató eredményekért vehetett át rangos elismerést.
– Hatalmas büszkeséggel töltött
el, amikor értesültem róla, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetéssel ismeri
el a munkámat. A méltatásban kiemelték, hogy ezt a medált és emlékplakettet negyedszázados vezetői munkámért kaptam. Korábban,
2007-ben már kitüntettek Lovagkereszttel, amelyet büszkén helyeztem
el egykor irodám vitrinjébe, amely
mellett a most szerzett Tisztikereszt
is díszeleg már. A Belügyminisztériumban megtartott ünnepséget
követően sorban kaptam a gratulációkat munkatársaimtól, hivatalunk dolgozóitól, képviselőinktől,
köztiszteletben álló emberektől, továbbá kerületünk polgáraitól, amelyért nagyon hálás vagyok.

– Az említett negyedszázados munkája számos értékes tapasztalatot
nyújthatott az Ön számára, amelyeket feltételezem, hivatali utódjával is meg kíván majd osztani a
közeli jövőben.
– A stafétabotot átadva utódomnak
azt mondhatom, mindig arra törekedtem, hogy vezető pozíciómban
is ember tudjak maradni. Úgy gondolom, azért választottak meg hatszor a soroksáriak, mert a hivatalom
nyitva állt mindenki számára. Egy
polgármesternek nélkülözhetetlen,
hogy a városháza dolgozóival, az
intézmények vezetőivel, munkatársaival is megőrizze a kapcsolatot, a
bizalmat, hiszen ők találkoznak a
leggyakrabban azokkal, akik bármely jellegű segítségért fordulnak
a kerülethez. Utódomnak ezt a tanácsot tudom majd átadni. Ami a
közelgő választást illeti, támogatom
Bese Ferencet, mert úgy gondolom,
meg van a tapasztalata, végzettsége
a kerület vezetéséhez. Független jelöltként az ő személyében látom azt
a garanciát, amely segítheti majd a
civil szféra működését a jövőben is
a kerületünkben.
– Soroksár önálló kerületté válásának ebben az esztendőben ünnepeljük a 25. évfordulóját. Ön már
a kezdettől vezető pozícióban irányította az intézményi és szervezeti
rendszer életre hívását.
– Gyakran eszembe jut, hogy 1994ben mennyire nehéz időszak jellemezte az indulást az új fővárosi
kerület számára. Tulajdonképpen
mindent a nulláról kellett felépítenünk. A ma mindenki számára ismert városházánk például nem állhatott még a rendelkezésünkre. A
független kerület vezetését az akkori népszavazást követően még két
hónapon keresztül Pesterzsébetről
láttuk el. Az ottani hivatal 45 dolgozóját sikerült „átcsábítanom” Soroksárra, akikkel elkezdtük a közös
munkát. Pesterzsébettel a vagyonmegosztási eljárás is nagyon elhúzódott, amelyet számos vita bonyolított. Szintén emlékezetes marad
– sok más egyéb mellett–, hogy az
első képviselő-testületi üléseink,
amelyeket még a Táncsics Művelődési Házban tartottunk, gyakran
reggel 9 órától éjfélig tartottak a
számos megoldandó, megvitatandó
feladatunk miatt. Változik a világ,

és ezt magam is tapasztalom. Egykor nagyon erős pozitív szemlélet,
kezdeményezés jellemezte ezt a kerületet is. Ma már jóval nehezebb
megfelelni az igényeknek.
– A már szóba került önállóvá válás nem volt problémáktól mentes,
ahogyan Ön is fogalmazott. A kezdeti időszakot követően feltételezhető, hogy sokat változott a fővárossal való viszony is.
– Az említett kitüntetés átvétele
alkalmával, a Belügyminisztériumban alig egy hónapja tartott ünnepségen az első sorban foglaltam
helyet, amely a megbecsülésnek,
az elismerésnek is a szimbóluma
a számomra. Felidéztem azt is ekkor, hogy milyen felemás volt a
megítélésünk, mennyire barátságtalan közeg fogadta az önálló Soroksárt. Demszky Gábor, egykori
főpolgármester mindössze egyszer
látogatott el hozzánk. Tarlós István
főpolgármesterrel nagyon jó a kapcsolatom. Őt még Óbuda vezetőjeként ismertem meg. Orbán Gyöngyi alpolgármesterünk, a Fővárosi
Közgyűlés tagjaként is rendszeresen kapcsolatot tart vele. Nagyon
sok minden változott. Ma már
nem is emlékszünk szinte rá, hogy
1994-ben a kerületünkben még alig
8 százalékos volt a csatornázottság,
a szilárd burkolatú útjaink száma
szintén elenyésző volt. Mára a 8
már 90 százalékra emelkedett. Kerületünk számára is hatalmas segítség volt, amikor az Orbán-kormány
átvállalta az önkormányzatok hiteleit. Magam nagyon ügyeltem arra,

hogy majdani hivatali utódom számára nyugodt szívvel, egy jó anyagi
kondíciókkal rendelkező kerületet
adjak át. Szerettem volna, ha Soroksár még jobban fejlődik, azonban – és ezt sokan elfelejtik – az
anyagi lehetőségeink teremtik meg
mindig a beruházások feltételeit.
Az utakat építjük, felújítjuk, azonban a kerületünkben a gépkocsik
száma megháromszorozódott 1994
óta. Ez önmagában is új kihívásokat tartogat.
– Nemcsak a körülmények, az anyagi lehetőségek változnak ugyanakkor, hanem a társadalom is,
amelyben élünk. Soroksáron máig
erős a helyi identitás, persze a lakosság szemlélete is formálódik.
– Hagyományaink megőrzéséért
nagyon sokat teszünk. Nemzetiségi
egyesületeink ebben fontos szerepet
játszanak. Magam is érzem a helyi
identitás alakulását, amelyet a globalizáció, a folyamatosan változó világ
és a szemlélet jelentősen formál. Mi,
soroksáriak erős gyökerekkel rendelkezünk. Mindig arra törekedtünk,
hogy fenntartsuk hagyományainkat, ápoljuk őket. A fiam is német
nemzetiségi iskolában tanul, mivel
a feleségemmel úgy gondoltuk, fontos, hogy a gyermekünk ismerje,
beszélje sváb nagyszülei anyanyelvét. Magam büszkén vállalom lokálpatriotizmusomat a jövőben is. A
család mellett a kerület volt mindig
az első a számomra az elmúlt 25 esztendőben. Továbbra is ide tartozom,
Soroksár – ahogyan eddig is az volt
– az életem része marad.
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Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
civil és gazdálkodó szervezeteket,
érdekképviseleti szerveket, egyházakat (együtt: partnerek), hogy
elkészült a M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által határolt területre
vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ 4. ütem) tervezete.
Ezen ütem véleményezési eljárásának keretében kerülnek átvezetésre
mind a fővárosi településszerkezeti
terv (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) felülvizsgálati
eljárását követően már hatályba lépett övezeti változtatások, mind a
TSZT-FRSZ eseti módosítását követően hatályba lépett övezeti változtatások, valamint a KÉSZ 1-3.
ütemek területére vonatkozóan
felmerült egyéb, szakmailag támogatott változtatási igények. A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással történik. Ennek
keretében a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út

TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSOK!
Lakossági fórumot tartunk új kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatban
tervezetével kapcsolatban 2019.
október 11-ig véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, amelyeket
benyújthatnak papíralapon a kerületi főépítésznek címezve, vagy
a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail
címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket
(postai címüket), szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét,
postai címét és e-mail címét.

162. II. em.) 2019. október 3-án
17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk. Az elkészült dokumentum tervezete 2019. szeptem-

ber 25-től megtekinthető a www.
soroksar.hu portálon.
A partnerségi egyeztetés szabályai
szerint a partnerek az új KÉSZ

MEGTARTOTTÁK AZ
ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS
UTOLSÓ, MUNKATERV
SZERINTI RENDES
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉT

A Vadevezős utca 16. és 43. alatti ingatlanok esetében használati
megállapodás megkötésére szóló
javaslatot is elfogadták. A Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya által az I. félévben elvégzett
feladatokról, továbbá a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia
végrehajtásáról szóló beszámolók
is a testület támogatását élvezték.
Megtartották a kerület 2014-2019.
első félév közötti időszak pénzügyi- és vagyoni helyzetéről szóló
beszámolóját.

A polgármesteri beszámoló után
a 2019. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet módosításának javaslatát fogadták el. Ezt
követően megszavazták az önkormányzat által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozási
rendjéről szóló új rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot.
Támogatták a képviselők a Vízisport utcai üdülőtelkek övezet átsorolásáról szóló javaslatot, majd
döntöttek a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellátása
keretében új vállalkozási szerződés megkötéséről. Hasonlóképpen
történt az Orbánhegyi csapadék-

víz elvezetés főgyűjtőgerinc építés
tartalékkeretének felhasználáshoz
kapcsolódó fedezet biztosítása esetében is. Elfogadták az idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
vonatkozó előterjesztést. Javaslatot
támogattak az óvodapedagógusok
kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére. A Bursa Hungarica
pályázathoz való csatlakozás javaslatát is egyhangú egyetértés követte, akárcsak az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatát. Támogatták a
Horgász part 97. alatti ingatlanban
lévő tulajdoni hányad értékesítését.

Várjuk észrevételeiket! Kérem, tegyenek javaslatokat az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban!
Geiger Ferenc
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A SOROKSÁRI TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ BENYÚJTÁSI
HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közép- és felsőfokú
oktatási intézmények tanulói /
hallgatói részére meghirdetett
Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj iránti pályázatok 2019.
szeptember 15-i benyújtási határidejét a Képviselő-testület
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2019.
november 15-ig meghosszabbította.
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető
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SOROKSÁRI BÚCSÚ TÁNCCAL ÉS ZENÉVEL
A sváb hagyományok ápolásának ebben az esztendőben is teret adtak

S

oroksár Önkormányzata és a
Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
augusztus 17-én és 18-án rendezték
meg a hagyományos Soroksári Búcsút, amely a kerület lakosai számára minden évben az egyik legmozgalmasabb, legszínesebb események
közé tartozik.
A soroksári Hősök terén szombaton 15 órakor kezdődtek az ünnepi
programok, amelyek keretében elsőként a kicsik kapták a főszerepet.
Pintácsi Viki interaktív zenés gyermekműsora nagyon sikeresnek
bizonyult az apróságok között. Ezt
követően a bolgár és a roma nemzetiségek előadásával folytatódott
a rendezvény. Klasszikus slágerek
és ismert musicalek hangzottak
fel Sárkány Krisztián előadásában,
majd az operett dallamai töltötték
be a teret. Ezt követően retro és
kortárs énekek csendültek fel. A soroksári kötődésű InFusion Trio – a
hazai könnyűzenei élet egyik népszerű együttese – ezúttal egy műfaji
határokat nem ismerő, „intergalaktikus zenei utazásra” invitálta a
közönséget. A szombat este retro
discóval folytatódott.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

A Városi Fúvószenekar műsorával
nyílt a második nap rendezvénysorozata. Az egybegyűlteket Schirlingné Drexler Anna, a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke üdvözölte, majd Fehérvári
Lajos plébános mondott köszöntőt.

A Soroksári Hagyományőrző Vegyes Dalkör mellett fellépett a
Haraster Dorfmusik zenekar, és a
Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete
is bemutatkozott. A vasárnapi délután folyamán is kirakodóvásár és
ingyenesen használható játszópark

várta a felnőtteket és a gyerekeket.
A Soroksári Férfi Népdalkör, a Német Nemzetiségi Tánc Egyesület, a
Soroksári Vidám Favágók, továbbá
a népszerű Schorokscharer Burschen zenekar előadásai is emelték
a rendezvény fényét.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSKORÚ SZEMÉLYEK TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSÁNAK VÁLTOZÁSAIRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket,
hogy a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2019.
(VI.14.) önkormányzati rendeletben szabályozott időskorú személyek települési támogatása iránti
kérelmek benyújtására 2019. október 1-től 2019. november 2. napja
közötti időszakban van lehetőség.

lentett állandó lakóhellyel legalább 2 éve rendelkezik, és életvitelszerűen ott tartózkodik, vagy
XXIII. kerületi bejelentett állandó lakóhelye mellett a XXIII.
kerület közigazgatási területén
bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen
ott tartózkodik.

TÁMOGATÁSRA AZ A KÉRELMEZŐ
JOGOSULT, AKI MEGFELEL AZ
ALÁBBI FELTÉTELEKNEK

2. A kérelmező az idei évben betölti a 75. életévét.

1. Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén beje-

3. Jövedelme nem haladja meg az
570 000 forintot (jövedelemigazolás csatolása szükséges).

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
10.000 FORINTNYI ÖSSZEG,
AMELYET POSTAI ÚTON
KÜLDÜNK MEG VALAMENNYI
JOGOSULT RÉSZÉRE.

A kérelmet kizárólag a fentebb
megjelölt időszakban lehet benyújtani, az ezt megelőzően, vagy a határidőn túl benyújtott kérelmeket
vissza kell utasítanunk.

Felhívom figyelmüket, hogy a támogatás, az erre rendszeresített
kérelem formanyomtatvány benyújtásával és szükséges igazolások csatolásával igényelhető.

A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a Szociális és
Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán, személyesen ügyfélfogadási
időben, valamint telefonon a 2892100/255 melléken kérhető.

A nyomtatványok elérhetőek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, illetve a www.soroksar.hu
weboldalon is.

Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019
A Helyi Választási Iroda közleménye a 2019. október 13-i választásokról

Tisztelt
Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára
(vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti
Választási Bizottság ugyanerre a
napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati választásokat.
Magyarország Alaptörvénye értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójogosult:
az a magyar állampolgár, aki
– Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, vagy
– Magyarországon él, bejelentett
lakcímmel nem rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben, vagy
– külföldön él, regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi
névjegyzékben, valamint
az Európai Unió más tagállamának
állampolgára, ha Magyarországon
él, magyarországi
lakcímmel rendelkezik, és kérelme
alapján szerepel a névjegyzékben.
Nem rendelkezik választójoggal
az, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választása során a Nemzeti Választási Bizottság,
a területi választási bizottságok
(Budapesten a Fővárosi Választási
Bizottság) a helyi választási bizottság (Budapest XXIII. kerületi) és a
Szavazatszámláló Bizottságok működnek.
A FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI IRODA
(FVI) ELÉRHETŐSÉGEI:
Vezetője: dr. Sárádi Kálmánné
Címe: 1052 Budapest, Városház
utca 9-11. 301. szobacsoport.
Telefon: 327-1177. Fax: 327-1855
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (FVB)
Elnök: dr. Temesi István
Cím: 1052 Budapest,
Városház utca 9-11.
Telefon: 327-1644, Fax: 327-1855.
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
(HVB) ELÉRHETŐSÉGEI:
Elnök: Dücső Csaba
Elnökhelyettes: Ternesz Ferencné
Választott tag: Gyurnik Judit
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.
Telefon: 287-3152, Fax: 287-0102
A Helyi Választási Bizottság tagjainak teljes névsora megtekinthető a http://soroksar.hu/valasztas/
helyi-onkormanyzati-kepviselok-es-polgarmesterek-valasztasa/

ÁTJELENTKEZÉS
Az önkormányzati választásokon
a választópolgárok a lakóhelyük
szerinti településen szavazhatnak.
Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26. napjáig bejelentett – tartózkodási hellyel is
rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye
szerinti település vezetőit szeretné
megválasztani.
Aki a tartózkodási helyén kíván
szavazni, átjelentkezési kérelmet

nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét
legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart.
A választópolgár átjelentkezés
esetén is igényelhet mozgóurnát
abban az esetben, ha egészségi
állapota vagy fogva tartás miatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a

valasztasi-bizottsagok/helyi-valasztasi-bizottsag/a-helyi-valasztasi-bizottsag-tagjainak-kozzetetele
weblapon.
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak teljes névsora a megbízott tagok bejelentését követően a http://
soroksar.hu/valasztas/helyi-onkormanyzati-kepviselok-es-polgarmesterek-valasztasa/valasztasi-bizottsagok/szavazatszamlalo-bizottsagok weblapon lesz megtekinthető.
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Vezetője: dr. Veres Anikó, jegyző
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. I/2.
Telefon: 287-3152
Helyettes vezetői:
Dr. Szabó Tibor, aljegyző
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. I/14.
Telefon: 289-2213/104 mellék,
Fax: 287-01-02

bejelentett tartózkodási helyére
vagy azzal azonos szavazókörbe
tartozó egyéb címre kéri.
A kérelem benyújtása során arra
is lehetőség van, hogy a kérelmező megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet
is), ahova a helyi választási iroda
megküldi a döntésről szóló értesítést.
Az átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én
16.00 óráig kell megérkeznie a
lakó- vagy tartózkodási hely szerinti Helyi Választási Irodába.

Dr. Spiegler Tamás, aljegyző
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Telefon: 289-2100/115 mellék
Vittmanné Gerencsér Judit,
osztályvezető, Szervezési és
Ügyviteli Osztály
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.
(sarokbejárat)
Telefon: 289-2100/112 mellék
E-mail: v.g.jutka@pg.soroksar.hu
A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT TAGJAI:
Kisné Stark Viola,
osztályvezető, Beruházási és
Városüzemeltetési Osztály
Telefon: 289-2100/322
Vittmanné Gerencsér Judit,
osztályvezető, Szervezési és
Ügyviteli Osztály;
Telefon: 289-2100/112 mellék
Helyi Választási Iroda

Az átjelentkezési kérelem visszavonására
– levélben, vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás (e-mail útján történő
ügyintézés) esetén 2019. október
9-én 16.00 óráig,
– személyes benyújtás, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun
keresztül történő ügyintézés)
esetén 2019. október 11. napján
16.00 óráig van lehetőség.
Helyi Választási Iroda
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A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE
A választópolgárok fő szabályként
a lakóhelyük szerint kijelölt, a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig. A 19.00
órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban az
a választópolgár, aki 19.00 óra után
– akár néhány perccel – érkezik,
szavazatát akkor sem adhatja le, ha
a szavazókör előtt a 19.00 óra előtt
érkezők még sorban állnak.
BUDAPEST XXIII. KERÜLET
VÁLASZTÓKERÜLETEI ÉS
SZAVAZÓKÖREI:
1. számú egyéni választókerület:
1. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola, Nyír utca 22. mfszt. 1.
(nem akadálymentes)
2. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola, Nyír utca 22. ebédlő
(akadálymentes)
3. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola, Nyír utca 22. mfszt. 3.
(nem akadálymentes)
2. számú egyéni választókerület:
4. sz. szavazókör: Török Flóris Ál-

talános Iskola, Dinnyehegyi köz 2.
fszt. 10. (akadálymentes)
5. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola, Dinnyehegyi köz 2.
fszt. 11. (akadálymentes)
6. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola, Dinnyehegyi köz 2.
fszt. 13. (akadálymentes)
3. számú egyéni választókerület:
7. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola, Nyír utca 22. mfszt. 2.
nem akadálymentes)
8. sz. szavazókör: Szitás utca 99.
Óvoda foglalkoztatóterem 2. (nem
akadálymentes)
9. sz. szavazókör: Csillag utca 1.
Óvoda foglalkoztató terem 2. (akadálymentes)
4. számú egyéni választókerület:
10. sz. szavazókör: Csillag utca 1.
Óvoda foglalkoztatóterem 1. (akadálymentes)
11. sz. szavazókör: Rézöntő utca 24.
Óvoda foglalkoztatóterem 1. (akadálymentes)
12. sz. szavazókör: Rézöntő utca 24.
Óvoda foglalkoztatóterem 2. (akadálymentes)

5. számú egyéni választókerület:
13. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola, Táncsics M. utca 2533. fszt. 17. (nem akadálymentes)
14. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola, Táncsics M. utca 2533. fszt. 18. (nem akadálymentes)
15. sz. szavazókör: Grassalkovich
Antal Általános Iskola, Hősök tere
18-20. fszt. 2. (akadálymentes)
6. számú egyéni választókerület:
16. sz. szavazókör: Templom utca
10. Óvoda, foglalkoztatóterem 1.
(nem akadálymentes)
17. sz. szavazókör: Grassalkovich
Antal Ált. Iskola, Hősök tere 18-20.
fszt. 1. (akadálymentes)
18. sz. szavazókör: Szitás utca 99.
Óvoda foglalkoztatóterem 1. (nem
akadálymentes)
7. számú egyéni választókerület:
19. sz. szavazókör: Templom utca
167. Óvoda foglalkoztatóterem 1.
(nem akadálymentes)
20. sz. szavazókör: Templom utca
167. Óvoda foglalkoztatóterem 2.
(nem akadálymentes)
21. sz. szavazókör: Mikszáth Kál-

mán Általános Iskola Sodronyos
utca 28. fszt. 20. (akadálymentes)
8. számú egyéni választókerület:
22. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Sodronyos
utca 28. fszt. 21. (akadálymentes)
23 sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Sodronyos
utca 28. fszt 22. (akadálymentes)
24. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Sodronyos
utca 28. fszt 19. (akadálymentes)
Az a választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, legkésőbb
2019. október 9. napján 16.00 óráig
kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Erre
irányuló kérelmére a választópolgárt a Helyi Választási Iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe
teszi át.
Helyi Választási Iroda

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Amennyiben Ön egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt nem tud megjelenni
a szavazókörben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be
– levélben, vagy azonosítás nélküli
elektronikus úton, amelynek legkésőbb 2019. október 9. napján 16.00
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához,
– személyesen, vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton
(ügyfélkapun keresztül) legkésőbb
2019. október 11. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához,
– elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11. napján
16.00 órától október 13. napján
12.00 óráig a Helyi Választási Irodához (e határidőn belül benyújtott

kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja el),
– meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítéssel az Ön
részére kiküldött értesítőn szereplő
szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás
napján, legkésőbb 12.00 óráig.
A mozgóurna iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a választópolgár
nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá
a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova
a mozgóurna kivitelét kéri.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtásához kötelezően alkalmazandó nyomtatvány használatát
jogszabály nem írja elő, csak a

kérelem kötelező tartalmi elemeit
határozza meg. Az Önkormányzat
hivatalos honlapján megtalálható
nyomtatvány használata nem kötelező, de ajánlott, mivel az a kérelem
hiánytalan előterjesztését megkönnyíti.

nem a lakóhelyén (közismertebb
néven: állandó bejelentett lakcímén) tartózkodik, mozgóurnát is
csak az átjelentkezés szabályai szerint vehet igénybe!

Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest Grassalkovich út 162. sarokbejárat), a
Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 3-4.
sz. irodájában, valamint az Újtelepi
Ügyfélszolgálati Irodában (1237
Budapest, Újtelep utca 2.) tudunk
biztosítani.

Figyelem! Az a választópolgár, aki
nem az állandó lakcímén tartózkodik, és a jogszabályban biztosított
határidőn belül nem élt az átjelentkezés lehetőségével, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól
már nem tud mozgóurnát kérni,
mivel a lakóhelytől eltérő helyen
való szavazás érdekében átjelentkezésre 2019. október 9-én 16.00 órát
követően már semmilyen módon
nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
aki mozgásában korlátozott, és

Helyi Választási Iroda
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A SZAVAZÁS MÓDJA
A választópolgár a választójoga
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság
felhívja a választópolgárt, de annak
használata nem kötelező.
Az a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a
szavazásban, általa választott segítő
– ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes
– segítségét igénybe veheti.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
A választópolgárnak személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánnyal igazolnia kell
személyazonosságát (régi könyvecske vagy új, kártya formátumú
személyi igazolvány, útlevél, kártya
formátumú vezetői engedély), valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (lakcímkártya, a lakcímet
is tartalmazó régi könyvecske formájú személyi igazolvány, hatósági
bizonyítvány a személyi azonosító
számról).
A szavazólapok átvételét a választópolgárnak a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával kell igazolnia, ennek megtagadása esetén

a szavazatszámláló bizottságnak
– a törvény erejénél fogva – vissza
kell utasítania a választópolgárt a
szavazástól. Írásképtelen választópolgár helyett – az írásképtelenség
tényének feljegyzésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja
együttesen írja alá a választópolgár
helyett a névjegyzéken a szavazólap
átvételének igazolását szolgáló rovatot.
A szavazatszámláló bizottság a főpolgármesteri, a polgármesteri és
az egyéni választókerületi szavazólapok átadásával egyidejűleg egy
fehér színű borítékot is átad a választópolgárnak, amelynek használata nem kötelező, a boríték nélkül
az urnába dobott fehér színű szavazólapok – amennyiben az egyéb
érvényességi feltételeknek megfelelnek – érvényesek.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem
akadályozhat más választópolgárt
a titkos szavazásra vonatkozó joga
gyakorlásában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy
főpolgármester, egy polgármester
és egy egyéni választókerületi jelölt
neve melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap
urnába történő helyezése előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és
a rontott szavazólap helyett – szavazólap fajtánként és választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki.
Az általános nemzetiségi választáson nincs külön nemzetiségi szavazókör: ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a települési,

TELEPÜLÉSSZINTŰ LAKÓHELLYEL
RENDELKEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK
SZAVAZÁSA

területi (megyei, fővárosi), illetve
országos nemzetiségi önkormányzatokra is, ahol a polgármesterre és
a képviselőkre. E szavazókör címét
az értesítő tartalmazza.
A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki a kinyomtatott nemzetiségi névjegyzéken szerepel (ezen
akkor szerepelhet, ha legkésőbb
2019. szeptember 27-ig felvetette
magát a nemzetiségi névjegyzékbe), és a szavazólap átvételének
tényét a nemzetiségi névjegyzéken
aláírásával igazolja.
A nemzetiségi szavazólapok és borítékok zöld színűek, a borítékra a
szavazatszámláló bizottság vezeti
rá azon nemzetiség nevét, amely
nemzetiség szavazólapját (szavazólapjait) a választópolgárnak átadta.
A szavazólapok tartalmazzák az
arra irányuló tájékoztatást, hogy
hány jelöltre/listára lehet érvényesen szavazni.
Figyelem! A nemzetiségi (zöld színű) szavazólapokat a zöld színű
borítékba kell helyezni, amelyet
leragasztva kell az urnába dobni.
Amennyiben a zöld borítékot elmulasztja lezárni a választópolgár,
az a benne lévő összes szavazata érvénytelenségét eredményezi!
A zöld színű borítékba csak a zöld
színű nemzetiségi szavazólapokat
kell elhelyezni, a fehér színű szavazólapokat vagy a fehér színű borítékba elhelyezve, vagy boríték nélkül kell az urnába helyezni.

Helyi Választási Iroda

Azon választójoggal rendelkező
személyek, akiknek lakcímbejegyzése csak a Bp. XXIII. kerület megnevezést tartalmazza, a 17. számú
szavazókörben (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Bp. XXIII. ker.
Hősök tere 18-20. fsz. 1.) adhatják
le a szavazataikat.
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HANGULATOS NYÁRBÚCSÚZTATÁS ÚJTELEPEN
séget a kellemes időtöltésre. Misi
Bohóc nyitotta meg a műsorok
sorozatát a legfiatalabb közönséget
megszólító előadásával, amelyen
– nem meglepő módon – még az
idősebbek is jól szórakoztak. Közel
egyórányi hahotázás után a Portéka
Színpad interaktív zenés mesejátékával folytatódott a rendezvény,
amelyet a Cirkuszvarázs követett.
KÉT SZTÁRZENEKAR
IS FELLÉPETT A CSARNOKBAN

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

Az önkormányzat szervezésében
szeptember 7-én délután vette kezdetét a Soroksári Sportcsarnok
épületében és annak parkolójában
tartott Családi Nap.

Már a rendezvény kezdetén többször is felbőgtek a motorok és
egyéb soklóerős csodajárgányok,
amelyekkel a háttérben számtalan
szelfit is készítettek az Újtelepről és

a kerület egyéb részeiből ellátogató
vendégek. Az eseményt színpadi
programok egész sora is színesítette, amelyek alkalmával valamennyi
korosztály talált magának lehető-

Az Irigy Hónaljmirigy csapata is
ellátogatott a Soroksári Sportcsarnokba, és ezúttal is felejthetetlen
szórakozást ígért a közönségnek,
amelyet ugyancsak be is váltottak
a fiúk. Az esti nagykoncert már a
komolyabb műfajok kedvelői számára kínált emelkedett hangulatot, hiszen a Koltay Gergely vezette
Kormorán mutatkozott be. A nap
folyamán gólyalábasok is köszöntötték a családokat. A gyerekeket
csillámtetoválás, továbbá arcfestés
is várta, de természetesen nem maradhattak el a készségeket fejlesztő
kézműves foglalkozások sem.

ÚJRA CÍMEREK DÍSZÍTIK
SZÉKELYUDVARHELY FŐTERÉT
A székely település központjában
nyílt kiállítás azokból a dombormű
címerekből, amelyeket a város több
anyaországi testvértelepülése adományozott.
Walter szobrászművész alkotásai –
az eredetileg 1941-ben elhelyezett
címerek másai – Budapest Főváros,
Soroksár, Törökbálint és Pestszentlőrinc-Pestszentimre közös ajándékai. Az alkotások elkészítésének az
ötlete közösségi igény, hiszen már a
tér 2013-as felújításakor is többen
hiányolták az egykor ott álló címereket, azóta pedig folyamatosan
téma volt, hogy ezeknek vissza kellene kerülniük a mai Márton Áron
térre. A szobrász, Zavaczki Walter,

Nagyvárad környéki mészkövet
használt az öt címerhez, amelyek
textúrája, tapintása rendkívül elegáns, különleges. Az ünnepélyes
megnyitón Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere köszönetét
fejezte ki többek között Budapest
fővárosnak, Tarlós István főpolgármesternek, és Soroksárnak is. A
kerületet Orbán Gyöngyi alpolgármester képviselte a rendezvényen.
Tarlós István beszédében hangsúlyozta, hogy Gálfi Árpád és Székelyudvarhely városa mindig számíthat a magyar főváros támogatására.
Ezt erősítette meg a kölcsönös zászlóajándékozás is. A címeres tárlat a
tervek szerint állandó jelleggel várja
majd a székely városba látogatókat.
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MEGSZÉPÜLT A TÖRÖK FLÓRIS
ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARA
Egy pénzintézet is támogatta a közösségi akciót

M

ár-már regénybe illő története van annak, ahogyan a
szeptember másodikai tanévkezdésre megszépült a Török Flóris
Általános Iskola udvara. – A történet
tavaly kezdődött, amikor egy tanulónk édesanyja felhívta a figyelmünket egy pályázati lehetőségre – kezdi a
történetet Szoykáné Demjén Mónika,
az iskola pedagógusa, az udvarszépítési akció „motorja”. Pályáztunk,
nyertünk, boldogok voltunk, majd az
időjárás közbeszólt; de minden jó, ha
a vége jó – foglalta össze a pedagógus
a történteket.
– Közel húszéves a bankunk egyik
legnagyobb szabású önkéntes
programsorozata, a Törődés Napja – meséli Hüber Adrienn, szülő,
aki az adott kereskedelmi banknál
dolgozik. – A minden tavasszal és
ősszel megrendezett eseményen a
pénzintézet több száz munkatársa

végez önkéntes munkát, támogatja
a helyi közösségeket. Az akciók a
gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények
támogatását, a helyi lakosok életkörülményeinek és környezetének
javítását célozzák, segítséget nyújtanak a különböző civil kezdeményezések megvalósításához. Amikor megtudtam, hogy ismét lehet
pályázni, azonnal megkerestem az
iskola vezetését, akik tárt karokkal
fogadtak – mondta a bank szakembere.
SIKERES PÁLYÁZAT,
KEZDŐDHET A MUNKA
– A pályázatban leírtuk, hogy miért és hogyan szeretnénk a szürke,
térköves, monoton udvart megszépíteni – vette vissza a szót a Szoykáné Demjén Mónika. – Komoly
tervezőmunkát végeztünk kollégá-

immal: Lászlóné Molnár Ágnessel,
Kívés Évával és Hegyesi Lászlóval.
Megterveztük a játékokat, színvariációkat teszteltünk, utánajártunk
annak, hogy milyen, a tanulók terhelését bíró festékeket lehet beszerezni, és költségvetést készítettünk.
Az alapos munkát értékelték a bank
döntéshozói, s megnyertük a tervezett 100 ezer forintot.
OLYKOR AZ IDŐJÁRÁS
IS MEGTRÉFÁLTA ŐKET
Mindez még tavaly ősszel történt.
Megvásárolták a szükséges festékeket, az ecseteket, s az udvar festésére több, hétvégi időpontban
állapodtak meg a bank munkatársaival, akik vállalták a játékok
festését a térkövekre. Az időjárás
azonban mindhárom alkalommal
közbeszólt: vagy előző este vagy aznap esett az eső. Azután jött a tél.

KIVÁLÓ CSAPATMUNKA,
HASZNOS IDŐTÖLTÉS
– Végül abban állapodtunk meg,
hogy az iskola tanítói, tanárai, a
banki dolgozók segítségével a nyári
szünetben fogják a festést elkészíteni – magyarázza a projekt húzódásának okait Lászlóné Molnár
Ágnes, a projekt másik „hajtóereje”.
A 2018-19-es tanév zárásakor abban állapodtak meg a kollégák,
hogy a nyár végén felfestik a játékokat. Így is történt: a projekt tervezői
és a hozzájuk csatlakozó tanárok:
Mészáros Hajnalka, Hegyesiné Iványi Rita, Pára Adrienn és itt tanuló
fia, Poroszka Marci, szabadidejükben végzett, egy hét munkájukkal
csodás ugróiskolát és más rejtélyes
játékokat festettek fel az iskola udvarára.
Török Flóris Általános Iskola
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A HOLBIG IFJAK FELVONULÁSA
A Soroksáron jól ismert felvonulás hagyománya az 1900-as évek elejére nyúlik vissza
Őseink ezt az úrnapi délutánt szánták a fiatalok bemutatására. Idén a
26. alkalommal vonultak fel Soroksár utcáin az ifjak, pont ugyanúgy,
mint annak idején.
Úrnap délutánján szinte minden
korosztály részt vett a felvonuláson.
A lovaskocsis, zenés, vidám felvonulás igyekezett a falu majd minden utcájában megmutatni magát,
s közben a nézelődőket üdítővel,
sütivel kínálták meg, és invitálták
őket a vendéglőben tartott mulatságra. Az idős soroksári emberek
elbeszélései alapján elkezdtük újra
megélni ezt a hagyományunkat.
FORRÁS:
JOSEF WEIDINGER – HERRENBERG

ÜNNEPI FELVONULÁS
LOVASKOCSIVAL
1994 júniusában Kiss Olgi egy korabeli fénykép alapján elkészítette
az iparos ifjak felvonulási koszorúját. A templomi úrnapi körmenet
után az egybegyűltekkel közösen
vonultunk át a Dózsába, a mai Tán-

csics Mihály Művelődési Házba,
Czeitler Marci bácsi által vezényelt
zenekari kísérettel. A következő
két évről sajnos nincs adatunk.
1997-ben aztán Hermann András

Táncsics Mihály Művelődési Ház
melletti otthonából vonult át nyolc
pár a délutáni mulatságra. E sikeres
délutánt követően fogalmazódott
meg a német nemzetiségi kép-

viselőkben, hogy eredeti módon
kellene megszervezni ezt az ünnepi rendezvényt. A régi hagyomány
alapján egy lányos háztól indulva,
8-10 báliruhás nyitó párral, lovaskocsival, frissítőkkel, süteményekkel kínálva a nézelődőket, a Hősök
terén lévő szobrot érintve, a magyar
himnusszal megemlékezve őseinkről. Ez lenne a hagyományápolás,
és segítené kultúránk megőrzését.
KÖZÖS HISTÓRIÁK
DALBAN MEGÉNEKELVE

ÉLETKÉP 2018-BÓL

Valamikor éppen az ilyen programok, mint a mostani 2019. júniusi
23-ai úrnapi rendezvényünk, hozták össze az embereket. Az asztalok
mellett zajló jó hangulatú társalgások az ismeretségek elmélyítésére
és új barátságok megteremtésére
is lehetőséget kínáltak, s a tánc is
felszabadító és szórakoztató volt.
Mivel a dalok történeteket, olykor egész történelmet mesélnek el,
ezért rendezvényeinken hagyományosan felkérjük a Soroksári Férfi
Népdalkört, hogy a zenekari szünetekben dalaikkal szórakoztassák
a közönséget.
Folytatás a következő lapszámban.
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ISMÉT PROGRAMKAVALKÁDDAL
KÉSZÜL A TÁNCSICS
Művelődési házunk ősszel is változatos programkínálattal várja a látogatóit
Az alkalmankénti és az állandó
foglalkozásainkat is igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy valamen�nyi korosztály megtalálja a számára
legmegfelelőbb szórakozási lehetőséget.
Szeptember 4-én Egyiptom másképpen – csak a szépre emlékezem
címmel Katona Katalin fotókiállításának a megnyitójával vette kezdetét egyiptomi „körutazásunk”.
A piramisok misztikus világából
kaphattunk ízelítőt dr. Pécsi Ágnes
Az ókori piramisok legújabb titkai
című előadása által. A már hagyománnyá vált bolhapiacozás ezúttal
sem maradhatott el. Az esemény
felhívta a figyelmet arra, hogy amit
mi meguntunk, az másnak lehet,
kincset ér.
KIÁLLÍTÁSOK
A TÁNCSICSBAN
A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ jóvoltából szeptember 26-tól október
17-ig 8-tól 18 óráig lesz látogatható a 2018-as Blickpunkt – Képek
versenyére beküldött alkotásokból összeválogatott fotókiállítás.
Az itt kiállított remekművek által
a magyarországi németek újabb
és újabb oldalát ismerhetjük meg.
A képeken keresztül betekintést
nyerhetünk a mindennapjaikba,
hagyományaikba. Az ünnepélyes
megnyitóra, amelyre szeptember
26-án 18 órakor kerül sor, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Iskoláskorú látogatóinknak szeretnénk maradandó élményt szerezni
a Testünk a csoda című interaktív
kiállítással és játszóházzal, amely
október 1-től október 5-ig 8-tól
18 óráig megtekinthető a művelődési házunkban. A kiállításon
végighaladva megismerhetjük életfontosságú szerveink működési mechanizmusát. Csoportoknak, osz-

tályoknak előzetes regisztráció
szükséges, amelyet megtehetnek az
info@tmh.hu e-mail címre küldött
üzenettel, vagy telefonon a 06/1
286-0262-es telefonszámon. A kiállításon való részvétel díja csoportoknak, osztályoknak (10 fő fölötti
létszám esetén) 500 forint, felnőttek számára 800 forint, gyermekeknek 600 forint. Októberben zenés,
táncos rendezvényekkel készülünk.
A tiniket várjuk jelmezben (vagy
anélkül, ki hogy szeretne) október
18-án 18 órától. Rákövetkező este,
október 19-én Retro disco lesz: Dj.
Monotom játssza a jobbnál jobb
zenéket a táncos lábú vendégeinknek. Rock and roll bulival, igazi
Jampi partival készülünk a Wedana
Együttes segítségével. Jampi lelkületű vendégeinket szívesen látjuk a
stílushoz illő ruházatban… Szóval
csavarjuk fel a szőnyeget október
26-án este. Az eseti programjaink
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
„szürke hétköznapok” színesebbé
tételére. Állandó foglalkozásokkal
várunk mindenkit, a legkisebbek-

től a „bölcsebb korosztályokig”
mindenki megtalálja a számára legkedvesebb időtöltést. Baba-mama
programunk keretében látogatható
a babatorna (2-12 hónapos korosztály számára) és a babamasszázs (4
hónapos kortól 2 éves korig). A 2-3
éves, óvodába készülő porontyoknak ajánljuk az óvoda előkészítő
foglalkozást, illetve a beszédindító
mozgásfejlesztést.
VALAMENNYI KOROSZTÁLYT
MEGSZÓLÍT AZ INTÉZMÉNY
A Bábos Mesekuckó komplex
baba-mama foglalkozást kínál
1,5 éves kortól 4 éves korig. Alapozó terápiát tartunk azon 5-10
éves gyerkőcök számára, akiknek
komplex mozgás- és képességfejlesztésre van szükségük.
A csemetének foglalkozás keretében a félév és 5 év közötti gyermekek közelebb kerülhetnek a
zene világához. A Swan Mazsorett
Csoport foglalkozásán a 6 és 14
év közötti lányok megismerked-

hetnek a mazsorett rejtelmeivel. A
tinédzserek számára javasoljuk a
hip-hop táncot. Felnőtteknek szóló programkínálatban sincs hiány:
kisbabát váró vendégeink kismama
tornán óvhatják meg fizikai állóképességüket. A fogyni kívánó hölgyeknek zsírégetőtorna, Zumba,
Zumba Gold, alakformáló aerobic
segít a kívánt alak elérésében.

Amennyiben a fenti programok
bármelyikével kapcsolatban kérdésük merülne fel, úgy kérjük, hogy
lépjenek kapcsolatba velünk az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E-mail: titkarsag@tmh.hu
Telefon: 06/1 286-0262
Facebook:
www.facebook.com/TMH122
Várjuk Önt is sok szeretettel a
Táncsicsban!
Táncsics Mihály Művelődési Ház
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ÚJ SZEZON, ÚJ KIHÍVÁSOK
Felemás kezdés után, sikeres folytatásban bízva
ba, ha eljön a váltás ideje. Voltak
távozóink az idősebbek közül is.
Köszönet jár Dvorschák Gábornak,
Steer Bencének és Tamási Zsoltnak,
akik személyiségükkel és játékukkal egyaránt nagyon sokat hozzátettek az elmúlt időszak sikereihez.
A TÁVOZÓK PÓTLÁSA SORÁN
MENNYIRE TUDTAK TÁMASZKODNI A FERENCVÁROSSAL KIALAKÍTOTT PARTNERKAPCSOLATOKRA?
Nagyon jelentősen, hiszen sokkal
könnyebb szívvel tudtuk elengedni például Kovács Dánielt, tudva,
hogy a Fraditól nyáron Varga Ádám
személyében egy sokra hivatott kapus érkezik a pótlására, és hasonló
volt a helyzet Kundrák Norbival is,
akinek a helyére szintén a zöld-fehérektől remélünk megfelelő helyetteseket. A belső védő posztján
is találtunk volna olyan játékost a
piacon, aki megfelelt volna az elvárásainknak, de mi a sokra hivatott, korosztályos válogatott Takács
Zsomborra építünk, ezért szándékosan nem igazoltunk erre a pozícióra. A középpályán számítunk a
szintén fradista Csonka Andrásra
és Csernik Kornélra, akik közül
utóbbi már szerepelt is nálunk.

M

egfiatalított kerettel vágott
neki az NB II küzdelmeinek a Soroksár SC labdarúgó csapata, amely a tavalyihoz
hasonlóan eredményes bajnoki és
Magyar Kupa szereplés reményében
végezte nyári felkészülését. Az idény
előkészületeiről és a szezon előtti
játékosmozgások hátteréről a klub
ügyvezetőjét, Dragóner Attilát kérdezte lapunk munkatársa.
– Felemás érzések kavarognak bennem a távozó játékosokkal kapcsolatban, hiszen egyrészt mindannyiuktól nehéz szívvel váltunk meg,
másrészt viszont nagy nyereségként
kell értékelni, hogy az egyesület eddig a soraiban tudhatta ezeket a fiúkat, akiknek mind emberileg, mind

sportszakmailag sokat köszönhetünk. Nem mellesleg nagyon sokat
fejlődtek a nálunk töltött idő alatt.
Kovács Dániel bebizonyította, hogy
érdemes volt bizalmat szavazni
neki, hiszen az idény végén az NB
I egyik bajnokaspiránsához tudott
igazolni Székesfehérvárra, amihez
ezúton is gratulálok! Szintén magasabb osztályú élcsapathoz, a DVSC
gárdájához szerződött tőlünk
Kundrák Norbi, aki már fiatalon
is nagy erőssége volt a csapatunknak. Jellemző egyébként klubunk
filozófiájára, hogy megadjuk a fiataloknak a bizonyításhoz szükséges
játéklehetőséget, igyekszünk felkészíteni őket az első osztályú felnőtt
labdarúgás világára, másrészt viszont nem állunk a fejlődésük útjá-

MIT VÁRNAK AZ MLSZ ÁLTAL BEVEZETETT ÚJ SZABÁLY GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁTÓL, AMELY
LEHETŐVÉ TESZI AKÁR TÖBB FERENCVÁROSI JÁTÉKOS PÁRHUZAMOS SZEREPELTETÉSÉT SZEZON
KÖZBEN AZ NB I-BEN, ILLETVE
A SOROKSÁR SC-NÉL A MÁSODOSZTÁLYBAN?
Kétségtelenül szoknunk kell még,
hogy a csapatba kell építenünk
olyan játékosokat is, akik hétközben a Ferencvárosnál edzenek,
hétvégén pedig már Soroksáron
játszanak, ami komoly feladatot
jelent mind a labdarúgó, mind az
edző számára egyaránt. Ezt a rendszert tehát még tanulnunk kell, ami
nagyon jelentős kihívást jelent az
egész szakmai stábnak.

HA MÁR AZ EDZŐ MUNKÁJÁT
ÉRINTŐ KIHÍVÁSOKAT EMLÍTETTE, MILYEN ÚJ FELADATOKAT
HOZOTT A NYÁR A KLUBVEZETÉS
SZÁMÁRA?
Igyekeztünk leszűrni az előző szezon tanulságait, hiszen tavaly sok
gondunk volt abból, hogy nem volt
elég bő a keretünk, ezáltal a bajnokság és a kupaszereplés okozta
kettős terhelés a csapatot sújtó sérülésekkel együtt sokat rontott az
eredményességünkön. Idén ezért
igyekeztünk bővebb keretet kialakítani, erősíteni a csapaton belüli
versenyszellemet. Nyáron nyitottunk továbbá a női labdarúgás
irányába is, amellyel igyekszünk
szélesíteni a soroksári labdarúgás
bázisát, valamint tovább mélyíteni
a Ferencvárossal kialakított partnerkapcsolatainkat.
A MÁR EMLÍTETT ELŐZMÉNYEK
UTÁN MENNYIRE LEHETETT ELÉGEDETT A SZEZON ELEJÉN ELÉRT
EREDMÉNYEKKEL?
Az eddig látottakat még hullámzónak, inkább közepesnek mondanám. A Kazincbarcika elleni hazai
nyitányt például gólokkal kellett
volna megnyernünk, ehelyett a
93. percben kapott góllal végül be
kellett érnünk a döntetlennel. Az
MTK, illetve a Vasas ellen vereséget
szenvedtünk. Mindkét meccsnek
voltak fordulópontjai, amelyekből
rosszul jöttünk ki. Egyelőre a győztes meccseken is kicsit döcögős
volt a játék. Bízom benne, hogy a
sérülésből visszatérő, eltérő erőállapotban lévő játékosok, illetve a
Ferencvárostól érkezett, a felnőtt
labdarúgás világával most ismerkedő fiatalok mielőbb felveszik a ritmust, és egységes csapattá tudunk
érni. Arra számítok, hogy ha az
összeszokottság és egyre növekvő
tapasztalat révén sikerül csökkenteni a ki nem kényszerített hibák
számát, újra visszatérhet az a játék
és az az eredményesség, amely eddig jellemző volt a Soroksár SC-re.
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HOZZÁVALÓK:
• 500 GRAMM SPAGETTI TÉSZTA
• 600 GRAMM
DARÁLT SERTÉSHÚS
• 200 GRAMM
RESZELT TRAPPISTA SAJT
• 100 GRAMM
SŰRÍTETT PARADICSOM
• 2 NAGY FEJ VÖRÖSHAGYMA
• 4 GEREZD FOKHAGYMA
• 4 EVŐKANÁL OLÍVAOLAJ
• ÍZLÉS SZERINT OREGÁNÓ
ÉS MAJORANNA
• ÍZLÉS SZERINT SÓ
ÉS FEKETEBORS

recept

Bolognai
spagetti
jük, hogy leragadjon a tészta!
Keverjük meg néha, és kóstoljuk meg, hogy puha lett-e
már a tészta!

ELKÉSZÍTÉS:

1

Elsőként szükségünk lesz egy
nagy fazékra a tészta kifőzéséhez. Háromnegyedig töltsük meg vízzel, és tegyünk
bele 2-3 csipet sót! Miután
felforrt a víz, beletehetjük a
tésztát, és rakjunk bele egy
kevés olajat, amivel elkerül-

2

Vegyünk elő tésztaszűrőt, ha
megfőtt a tészta, és szűrjük le,
majd tegyük vissza abba az
edénybe, amelyben főztük!
Tegyünk rá 1-2 evőkanál olajat, és forgassuk meg azt benne!

3

Finomra vágjuk fel a hagymát, és egy kisebb fazékban
kevés olajban pirítsuk addig,
amíg üveges nem lesz! Ezután
adjuk hozzá a darált sertéshúst, és szedjük szét, hogy ne
álljon egyben a fazékban!

4

Ízlés szerint fűszerezzük meg
a húst a hozzávalókban megadott fűszerekkel! Ezután az

összepréselt fokhagymagerezdeket hozzáadjuk. Alaposan forgassuk át, és miután a
hús színe fehér lett, akkor
tegyük hozzá a sűrített paradicsomot! Átforgatás után helyezzük a fazékra a fedőt, és
nézzük meg 3-5 percenként,
miközben jól átkeverjük! Végül tálalhatjuk reszelt sajttal.
Jó étvágyat kívánunk!

A szüreti napok idejére (péntek-szombat)
ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk az
Arany János utca 1. sz. alatti területen (volt vastelep).
A programokra a belépés ingyenes.
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Rejtvény
ALAN
ALEXANDER MILNE

angol író, a Micimackó című
gyermekkönyv szerzője
(Kilburn, London, 1882. január 18. –
Hartfield, Sussex, 1956. január 31.)
London egyik városrészében, Kilburnben született. Édesapja ala-

pítója volt annak az magániskolának, amelybe gyermekként járt. A
Cambridge-i Egyetemen matematikát tanult, de közben folyamatosan
az irodalom iránt is érdeklődött.
Tevékenységére felfigyelt egy brit
magazin, a Punch, amelynek először munkatársaként, majd társkiadójaként dolgozott. Megházasodott, és 7 évvel később megszületett

egyetlen fiúgyermekük. Szolgált az
első világháborúban, de sebesülését követően hazatérhetett Angliába. Kritikus hangvételű művet írt
a fronton szerzett borzalmas élményeiről. A Micimackó a legismertebb műve, amelyet Karinthy Frigyes fordított magyarra, amelynek
címét a fia játékának neve ihlette, és
sokak által nem ismert, hogy a tör-

ténet hátterében egy családi dráma
állt. Sok terhet rótt rá a nagy siker.
Gyermekük születése után 5 évvel
Sussexben vidéki házat vett, ahol
74 évesen hunyt el. 2017-ben került
a mozikba a Viszlát, Christopher
Robin! című film. A produkció bemutatja, hogyan született meg Micimackó karaktere, és megjeleníti a
háborút, valamint Milne életét.
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HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: OKTÓBER 11.

APRÓHIRDETÉS
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06/20 264-7752
Villanyszerelést, gyengeáramú hálózatok szerelését, vagyonvédelmi rendszerek kiépítését vállalom. Megbízható szakember, precíz munka, 20 év
tapasztalat. Telefon: 06/30 477-3196
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felkerestek, írtak, telefonon hívtak, üzentek, valamint személyes jelenlétükkel, együtt érző, őszinte részvétnyilvánításukkal osztoztak fájdalmunkban, eljöttek, s részvevői
voltak nővérem, Sarinay Gézáné, Bohus Eleonóra gyászszertartásának,
hamvai végső elhelyezésének.
Lődi Istvánné, Bohus Judit

