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JÓNAK LENNI JÓ!

SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

EURÓPÁBAN
EMBERNEK,
MAGYARNAK
MARADNI!

Á

llamalapításunk ünnepén
nagyszabású rendezvény
keretében hajtott fejet Soroksár Szent István királyunk országépítő munkája előtt. Ebben az
esztendőben is a Nagyboldogas�szony Főplébánia mögötti tér volt
a programok helyszíne. Utalva az
évforduló egyházi eredetére, az
esemény egyik meghatározó eleme
volt a kenyérszentelés. Fehérvári Lajos római katolikus plébános
az ünneplőkhöz, a hívekhez intézett beszédében elmondta, ezen a
napon nemcsak kérni érkeztünk,
hanem megköszönni is akarjuk
az Úrnak az új kenyeret. Péterffy
György református lelkész ünnepi
gondolatait követően kérte a jelenlévőkre Isten áldását.
A rendezvény Orbán Gyöngyi
alpolgármester beszédével folytatódott, aki Wass Albert egyik versének idézetével merített példát a
magyar történelemből. A soroksári
ünnep Varga Miklós, Janicsák István, Vikidál Gyula és Vörös István
fellépésével folytatódott, valamint
színpadra lépett az Amberjack zenekar és a B52 is. Az est látványos
tűzijátékkal zárult.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON.

10
CSALÁDI NAP

11
EBTARTÓKNAK

| SOROKSAR.HU | XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

IFJÚ ÉLETMENTŐ

|

2018. SZEPTEMBER

2 | HÍREK

KÖZÉLET | 3

MEGHÍVÓ

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA

SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
VÁR AZ OKTÓBERBEN TARTANDÓ MEGEMLÉKEZÉSEKRE.

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

OKTÓBER 5. (PÉNTEK)
ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
TARTOTT MEGEMLÉKEZÉS
17.00 órakor megemlékezés
a Hősök terén található első
világháborús emlékműnél
Beszédet mond:
Orbán Gyöngyi alpolgármester
Fellépők:
Grassalkovich Antal Általános
Iskola tanulói

Verset mond:
Panágl Márton,
a Szent Gellért Általános Iskola
és Gimnázium tanulója
Emlékmise a hazáért
18.00 órakor a Soroksári
Nagyboldogasszony
Főplébánia-templomban

OKTÓBER 19. (PÉNTEK)
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS
HŐSÖK TISZTELETÉRE
11.00 órakor koszorúzással
egybekötött emlékműsor

17.30 órakor fáklyás felvonulás
a Hősök teréről a Juta-dombig

Helyszín: Erzsébeti-Soroksári
temetőben a kopjafánál

18.30 órakor koszorúzással
egybekötött emlékműsor

Beszédet mond:
Geiger Ferenc polgármester

Beszédet mond:
Orbán Gyöngyi alpolgármester

Fellépők:
Török Flóris Általános Iskola
tanulói

Fellépők: László Attila – énekes
Verset mond: Jákli Orsolya,
a Szent Gellért Általános Iskola
és Gimnázium tanulója

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

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Telefonon történt egyeztetést követően.

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mikó Imre
06/30 274-2249

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

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

Weinmann Antal
alpolgármester
06/1 287-3153

Egresi Antal
06/20 973-0235

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Veres Anikó
mb. jegyző

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

Dr. Spiegler Tamás
mb. aljegyző

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

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

Telefonon történt egyeztetést követően
a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Telefonon történt egyeztetést követően.

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Telefonon történt egyeztetést követően.

JÚNIUS - JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Király Attila atya ezüstmiséjének
tiszteletére gyűltek össze a hívek
június 24-én a Szent István Király
Plébániatemplomban. A plébános
1998 óta szolgálja az újtelepi gyülekezetet.

Egy Soroksáron található bevásárlóközpont délkeleti szegletében, a
pestszentimrei lakóházak közelében alakított ki modern játszóparkot a terület tulajdonosa és üzemeltetője, a Ceetrus Hungary Kft.

A rendőrség egy férfit gyanúsítottként hallgatott ki a Szigetdűlőben
2013-ban különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés ügyében.

A Fekete István Általános Iskola
tanulói Királyréten, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Oktató Központjának Hiúz Házában vendégeskedtek, de kirándultak Esztergomban
és a határ túloldalán is.

Egy XXIII. kerületi, hatvan négyzetméteres Nap utcai lakásban
égtek berendezési tárgyak. A tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Az ingatlanban egy férfi tartózkodott, akit a
mentők kórházba szállítottak.

A TISZTESSÉGESEN ÉLŐKNEK
NINCSENEK JOGAI?

SOROKSÁRI
HÍRLAP
Soroksár Önkormányzatának lapja.

Közösségi Kertek Éjszakáját és
Szomszédünnepet tartottak Soroksáron. Az esemény keretében a fiatalok is megismerkedhettek amatőr
szinten a földműveléssel.

Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület,
Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).

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

Megjelenik a Promotheus Agency
gondozásában; ISSN 2062-9567
(nyomtatott).

Felelős kiadó: dr. Veres Anikó
Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd

Az elmúlt hónapokban tucatszám
érkeztek a lakossági bejelentések
Geiger Ferenc polgármester virtuális fogadóórájára a közösségi
médiában. Az Ócsai úti felüljáró
környékén élő lakók élhetetlen körülményekről, szennyről, mocsokról panaszkodtak a kerület első
emberének.
– Megértem felháborodásukat, nekem sem tetszene, ha rendszeresen
a házam elé, a kerítésem tövébe
piszkítanának, az ablakom előtt
innának, óbégatnának – felelte lapunk érdeklődésére Geiger Ferenc.
– A problémájuk jogos, mindenképpen megoldást kell találnunk
az áldatlan állapotok megszüntetésére! Még akkor is, ha a Grassalkovich út 294. szám alatt található
hajléktalanszálló a fővárosi önkormányzathoz tartozik, ha engedélyeit nem mi adtuk ki, ha felügyeleti jogával nem mi rendelkezünk.
– Mit tehet a soroksári önkormányzat a helyzet megoldása érdekében?
– Mikor döntés született arról, hogy
tilos életvitelszerűen a közterületen lakni, senki nem gondolt arra,
miként lehet betartatni a jogszabályokat. A hajléktalanokat ugyan
megbüntethetik rendészeink, de
nem tudják kifizetni az összeget,
elküldhetik őket a területről, de
csupán tíz méterrel mennek odébb.
Ez elfogadhatatlan így… Mindenki
a személyiségi jogokra hivatkozik
a hajléktalanok esetében (is), de a
normálisan élő, tisztességesen adózó embereknek miért nincsenek
jogaik? Hiába fordultunk folyamatosan az illetékes szervekhez az
ügyben, ám senki nem tett semmit.
Elég volt. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkárához, Budapest főpolgármesteréhez,
a fővárosi kormányhivatal vezetőjéhez, a rendőrséghez és mindenekelőtt a hajléktalanszállót üzemeltető cégekhez fordultam nyílt

levélben. Az érintettek részvételével
lakossági fórumot szervezek, s ha
kell, a médián keresztül ország-világ elé tárom tehetetlenségüket.
A polgármester elmondása szerint
még megvárja, mit válaszolnak a
megszólítottak levelére, majd október vége felé már nyílt fórumon, a
lakosság képviselőinek jelenlétében
szeretne választ kapni kérdéseire.
SOKRÉTŰ MUNKA
A LAKOSSÁG ÉRDEKÉBEN
– Az, hogy egy polgármesteri hivatal munkája mennyire összetett,
talán az átlagemberek számára is
egyértelmű. Azt viszont már lényegesen kevesebben tudják, hogy feladataik nem csupán az adott város,
kerület közügyeinek irányításában
merül ki, nemcsak kimondottan az
irodai munkához kötődik, hanem
valójában az utcán, az emberek között is zajlik.
– Az utóbbi időben egyre nagyobb
nyilvánosságot kapott a közmédiában a rendészeti osztályunk, a
közterület-felügyelőink munkája –
ismerte el Soroksár polgármestere,

Geiger Ferenc. – Ez nem véletlen,
hiszen járőreink azok, akik nap
mint nap a közterületeken, nagy
nyilvánosság előtt végzik cseppet
sem egyszerű, még kevésbé irigylésre méltó munkájukat.
– Az állampolgárok nagy része csak
azt látja, egyenruhában, gyalogosan
vagy személyautóban járőröznek az
utcán, időnként igazoltatnak vagy
segítik a gyalogos közlekedést...
– Rendkívül sokrétű, ugyanakkor
hálátlan a munkájuk. Miközben
csak korlátozott hatósági jogkörük
és intézkedési lehetőségeik vannak,
az emberek azt várnák el tőlük,
hogy rendőrként járjanak el. Itt van
például az illegális szemétlerakók
ellen indított harcunk. Hiába tettek
egy év alatt többszáz feljelentést,
hiába szabtak ki több mint 3 millió
forint bírságot, csak lassan, lépésről
lépésre sikerül egyre kintebb szorítanunk a szemetelőket Soroksár
belterületéről. Arról már nem is
beszélve, hogy a befolyt összeg sem
hozzánk érkezik, hanem a központi költségvetést gyarapítja. A
közösségi média kommentelőivel

egyet értve, jómagam is keveslem
a kiszabható bírság összegét, de a
jogszabályok nem teszik lehetővé
az ennél súlyosabb büntetést.
– A Soroksári Polgármesteri Hivatal
illegális szemetelők elleni harcáról
még az országos tv-híradók is beszámoltak. A környékbeli kerületek,
települések polgárai rendre a XXIII.
kerületet hozzák fel jó példaként, de
melyek azok az egyéb feladatok, melyek elsőbbséget élveznek?
– A köztisztaság mellett a közlekedési szabálysértések visszaszorítása és a közterületek rendjének fenntartásában való közreműködés, a rendezvények biztosítása is kiemelt szempont a munka
sorsán. Ennek kapcsán most érezzük igazán a hatvan közterületi
kamera előnyét. Mást ne mondjak,
a nyári, kábítószert terjesztők elleni összehangolt rendőrségi akció során is igénybe vették a nyomozó szervek felvételeinket.
A hivatal rendészeti osztálya lassan
négy éve alakult, jelenleg 33 fős létszámmal dolgozik Soroksár lakossága érdekében.
G. J.
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DÖNTÖTTEK A KÉPVISELŐK:
ÚJABB JÁTSZÓTEREK LÉTESÜLNEK SOROKSÁRON

A júliusi ülés óta történt, a kerületet érintő legfontosabb nyári
események ismertetésével kezdődött el a szeptemberi 11-i képviselő-testületi ülés.
Terveket készíthet a soroksári önkormányzat annak érdekében, hogy
a jövőben megújuljanak a kerület
meglévő játszóterei. Egy további
elképzelésnek megfelelően napvitorlával is gazdagodhat majd a
Tündérkert fitnesz parkja.

VÉDELEM ÉS KOMFORT
A VITORLA ALATT
Minderre azért is van szükség,
mert az utóbbi években tapasztalható változékony időjárás sok, a
parkba látogató fiatal számára okoz
kellemetlen perceket. Így tűző napsütés esetén a hűsölés biztosítottá
válhat, míg csapadékos időben a
vitorla nyújthat bizonyos fokú védelmet. A képviselő-testület egyúttal döntött még arról is, hogy – az

KÉPZÉS ÉS ÖSZTÖNDÍJ
A KERÜLETBEN ÉLŐKNEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJRA
A pályázat célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
a támogatása. A pályázatokat az
EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva, a szükséges mellékletekkel
ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani 2018. november 6-ig
(1239 Budapest, Hősök tere 12.; érdeklődni lehet a 289-2100/255-ös
telefonszámon). A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek
és a pályázati űrlapminta október
5-től megtekinthető a www.soroksar.hu oldalon, valamint a Hősök
tere 12. alatti hirdetőtáblán.

ÚJRA INDULNAK AZ INGYENES
NYELVI ÉS INFORMATIKAI
TANFOLYAMOK
A kerület képviselő-testülete a
szeptemberi ülésén döntött arról,
hogy az eddigi évek gyakorlata
alapján ismét forrást biztosít az
ingyenes angol és német nyelvi,
valamint informatikai tanfolyamok
biztosításához alap és haladó szinten. A jelentkezési lapok elérhetőek
az Önkormányzat honlapján, illetve személyesen a Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán
(Hősök tere 12.), ahol a kitöltést
követően le is adhatók október 10ig. Elektronikusan a szoke.szilvia@
ph.soroksar.hu email címen lehet
benyújtani az említett dátumig. A
képzéssel kapcsolatban további felvilágosítást ad Szőke Szilvia a 2892100/255-ös telefonszámon.

éves szinten tapasztalható jelentős
igény alapján – hat újabb játszótér
létesülhet Soroksáron.
SPORTPÁLYÁK OVIKNAK
A gyermekek számára különösen
jó hír, hogy a Nemzeti Ovi-Sport
Program keretében összesen négy
kerületi óvodában is új sportpályák
építését tervezi az önkormányzat,
amelynek megvalósulásához pályázatot nyújtanak be.

SIKERES PÁLYÁZATOKNAK
KÖSZÖNHETŐEN ÚJUL MEG
SOROKSÁR SZIGETE
dik munkafázisban, továbbá bővült
a zöld felület. A projekten kívül
saját erőből megvalósulhatott a
gyermekjátszótér, és a rendezvényépület körül megoldották a vízelvezetést, szakaszosan cserélték a
kerítést is.

Döntés született arról is, hogy Soroksár – felzárkózva számos kerülethez – három helyszínt biztosít
elektromos személygépkocsik töltésére. Az önkormányzat által felajánlott területeken kiépülhetnek
a töltőállomások, amelyek – mivel
Soroksáron viszonylag kevesen
rendelkeznek elektromos autókkal
– azok számára is vonzók lehetnek,
akik a déli kerületekből vásárlási
vagy átutazási céllal érkeznek.

JELENTŐS ÖSSZEGEKBŐL
ÚJUL MEG A MOLNÁR-SZIGET

A Molnár-sziget természeti adottságai a Duna hazai szakaszán is
egyedülállóak. A terület, amely
nem csak a Soroksáriak körében
közkedvelt, több ütemben születik
újjá, és halványulnak el azok az évtizedes sebek, amelyek megváltoztatták az ottani környezet természetes egyensúlyát. A Tündérkert
megújításáról Orbán Gyöngyi alpolgármestert kérdeztük.

és belsőt nyerjen, közösségi funkcióval gazdagodjon. Bár a terület
adottságai elsőrangúak – elegendő
csak a Duna közelségére gondolni
– a látogatók számára mégsem volt
vonzó, ráadásul a telekhatárt jelző
betonkerítés látványa és állapota is
lesújtó volt.

MÉLTÓVÁ VÁLIK NEVÉHEZ
A TÜNDÉRKERT

– A Fővárosi Közgyűlés tagjaként
azért dolgozom, hogy Budapest
részt vegyen ennek a területnek a
fejlesztésében, források bevonásával járuljon hozzá a Molnár-sziget
megújítását célzó programjainkhoz
– folytatja.
Az egykor nem megfelelően hasznosított területen fitnesz park és biciklitároló épült, továbbá gumiburkolatú sportpálya is nyílt. A sziget
fejlesztése, amely az első, 2014-es
pályázati ütem keretében több mint
174 millió forintból megvalósult,
azonban csak az út elejét jelentette.
A gyerekek mozgásigényének kielégítése érdekében kamasz játszótérrel gazdagodott a terület a máso-

– Biológusként szívügyem a
Molnár-sziget sorsa – mondja. –
Amikor pár esztendeje egy, a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből
finanszírozott pályázatot meghirdettek, tudtuk, eljött az idő: meg
kell ragadnunk az alkalmat, hogy
több ütemben, a saját elképzeléseinknek megfelelően új színt vigyünk a környezetbe.
Ekkor még állt a szigeten egy
romos csárda, amelyet egy rossz
állapotban lévő terület övezett. A
sokrétű fejlesztés egyik kulcseleme
az volt, hogy a régi épület új külsőt

ÉLETET LEHELTEK
A TÜNDÉRKERTBE

A harmadik ütemben, amely megvalósítására 100 millió forintot
nyert az önkormányzat, egy négyszáz méteres futópálya jön létre,
épül öltöző és vizesblokk, folytatódik egyebek mellett a közvilágítás fejlesztése és a növénytelepítés.
További pályázat segítségével majd
kalandpark és vizes játszótér, tűzrakóhely, valamint egy mezítlábas
ösvény is épülhet.
Mint arról Orbán Gyöngyi beszámolt, a ráckevei folyamszakasz
algásodásának és hínárosodásának a megakadályozása is a régi
törekvések közé tartozik. Nyáron
a vízhiány komoly problémákat
okozott. Áder János részére a kö-

zelmúltban levelet küldött az alpolgármester, amelyben kérte a köztársasági elnököt, hogy az élővilág
állapotának megőrzése érdekében
minél hamarabb végezzék el az illetékesek a Duna kotrását.
ZÖLD SÁV
AZ ASZFALTÚT MENTÉN
– A Grassalkovich út fásítása is régi
tervünk volt – folytatja. – Megújult
a HÉV melletti közterület a Hősök
terétől Soroksár-felső megállóhelyig. Erre a szakaszra is igaz, hogy a
pálya és a közút olyan acél és – nagy
kiterjedésű – aszfalt felületet tartalmaz, amelyet a fásítás révén tudunk
„emberközelibbé” varázsolni.
Azokon a részeken, ahol a közművek és a műszaki feltételek lehetővé teszik, a távlati cél, hogy
dézsás növényeket helyezzenek el.
A környezet megőrzése azonban
komplex feladat, hiszen fontos,
hogy mindenki ügyeljen a rendre, és szemeteléssel, rongálással ne
rombolja azt a látványt, amelyért
sokan dolgoztak, dolgoznak.
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MÚLTUNKRÓL A JÖVŐNEK
MOZGÓKÉPEN

KENYÉRSZENTELÉSSEL, ROCKKAL,
TŰZIJÁTÉKKAL ÜNNEPELT SOROKSÁR

Alig egy évvel a bemutató után már új Soroksár-filmen dolgozik a stáb!

Varga Miklós és Vikidál Gyula is ellátogatott a kerületbe

Az elmúlt esztendő októberében
egy nem mindennapi filmpremierre került sor a Táncsics Mihály
Művelődési Házban.
A 42 perces alkotás az ünnepi vetítést követően „saját életre
kelt”: több ezren tekintették meg
az interneten, a kerület általános
iskoláiban is találkozhattak vele
a gyerekek, majd a fiatal felnőttek
körében is kedvező visszhangra lelt
a Soroksári Ifjúsági Fesztiválon. A
dokumentumfilm elkészítésének
az ötlete Sinkovics Krisztián képviselőtől, ifjúsági tanácsnoktól származik, akit az Otthonom: Soroksár
című produkció közelgő folytatásáról is kérdeztünk.
– Egy évvel ezelőtt nagy izgalommal készültünk a filmünk
bemutatójára, vágtunk egy rövid
előzetest, szerveztük a bemutatót...
Kicsit fellélegeztünk, amikor a vetítés kezdete előtt láttuk: nem maradt
szabad szék a teremben. „Lement”
a film, majd a közönségtalálkozón
nagyon sok dicsérő szó hangzott el.
Többen is megjegyezték, érdemes
volna a folytatásra. Nagyon hálás
volt a közönség. Nem is gondoltuk, hogy például a drónnal készült snittek ennyire elvarázsolják
majd őket. Valóban nem forgott
még produkció nálunk, amely a
Hősök terét és annak tágabb környezetét a magasból ábrázolná,
ezért is kapták fel a nézők a fejüket
a szokatlan perspektíva láttán. A
helyi német közösség tagjai részéről fokozott volt az érdeklődés. A
pozitív fogadtatástól lélekben feltöltődve megszületett a gondolat:
ismét a kamera mögé állunk, és egy
új dokumentumfilmet forgatunk
az otthonunkról. Bár egyelőre nem
szeretnék sok részletet elárulni a
készülő produkcióról, azt már most
megígérhetem, hogy a légi felvételek ezúttal is megjelennek, ráadásul
abszolút csúcstechnikával dolgozunk hamarosan.

A

AZ OTTHONOM: SOROKSÁR
TÍZ ÉLETUTAT MUTAT BE,
AMELYEN KERESZTÜL RÉSZBEN
KIRAJZOLÓDIK A KERÜLET
HISTÓRIÁJA IS. MILYEN LOGIKA
SZERINT KUTATTÁK FEL AZ
INTERJÚALANYOKAT?

z államalapítás ünnepén Orbán Gyöngyi alpolgármester a Magyar cirkusz
című költemény szavaival idézte meg
hazánk történetének keserű időszakait. Wass
Albert megindító művének intő üzenete, hogy
vigyáznia kell a magyarnak a magyarra. Hozzátette, számunkra a haza több mint egy puszta ország a Földön, hiszen a bölcsőtől a sírig életünk
valamennyi rezdülését meghatározza a közeg,
amelyben az örömmel vagy búval bővelkedő
perceinket töltjük. „Miként alakult volna történelmünk, ha a Vajkból lett király nem úgy dönt,
ahogyan...?”

Feltétel volt, hogy huzamosabb
ideje éljen a kerületben valamennyi
megszólalónk, meghatározó emlékeik legyenek, amelyek kötik őket
vagy akár a felmenőiket is ide. A hivatásuk terén kiemelkedően sikeres
embereket kerestünk. Célunk volt
továbbá, hogy felhívjuk a figyelmet
arra, élnek köztünk például olimpiai játékokon induló élsportolók is.

TEST, LÉLEK ÉS SZELLEM
OSZTHATATLAN HÁRMASA
ALKOTOTT HAZÁT!
Az alpolgármester elmondta, egykor nomád népünk a szentté lett uralkodó által alkotott országot, létünk záloga lett a kereszténység. Kiemelte,
István nem magáért, hanem a nemzetéért cselekedett, míg koronája ma is velünk van, örök
érvényű üzenete számunkra a nehéz időkben is
így szól: „Ne féljetek!”

MENNYIBEN VÁLTOZIK
A KONCEPCIÓ A FOLYTATÁSBAN?
Az első film a szereplőkről szólt,
akik valamennyien Soroksáriak. A
most készülő produkció már a kerület története körül bonyolódik.
A karakterek a település históriája
kapcsán jelennek és szólalnak meg.
Külön örülök annak, hogy egy
olyan embert is meg tudunk szólaltatni, aki helytörténész, és talán a
legjobban ő ismeri Soroksár múltját. A dokumentumfilmünk által
nem pusztán a helyiek lokálpatriotizmusát akarjuk erősíteni. A jövőnek is dolgozunk, hiszen egy ilyen
alkotás az évek múltán pontosan
dokumentálható leirata egy kerület
történetének: a film a jelen, vagyis
a következő nemzedékek számára
már a múlt megismerésének fontos eszköze lehet. Ne feledjük el
azt sem, hogy a kerületünk lakosságának a lélekszáma dinamikusan
növekszik! Sokan azok közül, akik
ide költöznek, nincsenek tisztában
azzal a ténnyel, milyen összetartó,
a hagyományokat tisztelő és életben tartó közösség a miénk. Ezzel
a filmmel az új polgárainkat is meg
kívánjuk szólítani.

Fotók: Teszár Ákos

ROCKLEGENDÁK A SZÍNPADON
Az Amberjack zenekar hard rock dallamai jelezték, a Hősök terén tartott ünnepi rendezvény
második felében már a muzsika játssza a főszerepet. A hazai zenei élet csillagai közül a kerület
vendége volt ezen az este Varga Miklós, Janicsák
István, Vikidál Gyula és Vörös István.

TELIK AZ IDŐ,
A PREMIER DÁTUMA KÖZELEG…
MIKÉNT HALADNAK MAJD
A FORGATÁSSAL?
December 1-jéig kell elkészítenünk
a végleges, vetítésre alkalmas kópiát. Bár látszólag bőven van időnk,
tudjuk, intenzív munkatempót vár
el ez a produkció. Számunkra is
kedvezőbb, ha folyamatosan, napi
gyártási terv szerint dolgoznak a
kameráink. Már látjuk, a tervezett

35 perces játékidő többszörösét
forgatjuk le, és nagyon elmélyült,
időigényes utómunkálatok következnek, ahol „küzdünk” majd minden egyes másodpercért. Elsőként
egy zártkörű vetítést tartunk, és az
ottani visszajelzéseket megfogadva
lépünk majd a kerület lakossága elé
az alkotással. Szeretném, ha évek
múltán elmondhatnánk, a közönség visszajelzése és az idő egyaránt
igazolta, ez a film is fontos része lett
Soroksár krónikájának.

ISTVÁN ÉS KOPPÁNY
EZÚTTAL EGY CSAPATBAN
Az évtizedek óta kedvelt és gyakran elhangzott dallamok a teret betöltő lakosok számára
ugyancsak ismertek voltak. Az István, a király
határainkon innen és túl is rajongott két előadója pályafutása legnépszerűbb slágereit szólaltatta meg az este folyamán, amelyen a fellépőket a
B52 zenekar kísérte. Varga Miklós az est során
elmondta, Soroksár is azon kerületek közé tartozik, amelyek hétköznapjait őszintén meghatározza a hagyományok tisztelete; ünnepi műsorukban ezen elvárásoknak is meg kívántak
felelni. Az emelkedett hangulatú éjszakát tűzijáték zárta, amelynek a megrendezését a Soroksári
Buci Pékség támogatta.
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AKIKNEK SZERENCSÉT HOZOTT
SZEPTEMBER 11.

100 FO(L)KON FORRT A HANGULAT A CSALÁDI NAPON
mekek és a szüleik figyelmét. A
parkolóban felvonult egykori és
modern járművek nemcsak a megjelenésükkel, hanem az általuk gerjesztett hangorkánnal is felkeltették
a jelenlévők figyelmét.

Új otthonba költözhetett a négygyermekes család

Fotók: Teszár Ákos

Fotók: Nóthof Tamás

A Duna Televízió Jónak lenni
jó! című műsora révén az egész
ország megismerkedhetett a soroksári Tódor családdal. Az első
kapavágástól számítva alig három
hónap elteltével már birtokba is
vehette modern otthonát Gyöngyi,
Tibor és a négy gyermek.
NÉGY GYERMEK MELLETT
ELKÉL A SEGÍTSÉG
– Az elmúlt év tavaszán értesültünk arról, hogy hármas ikreknek
adott életet egy soroksári anyuka – mondta el lapunk kérdésére
Dienstmann Tamás, az adományozó, kivitelező Horizont Globál Kft.
tulajdonosa. – A gyermekre érték-

ként tekintünk, és mélyen át tudjuk
érezni, hogy az öröm mellett mekkora erőfeszítést igényel a szülőktől a három csecsemő mellett egy
négyéves kisfiúról való gondoskodás is. Úgy gondoltuk, itt a jó alkalom, hogy segítő szándékunkkal
részeseivé váljunk egy család életének: új otthont szerettünk volna
teremteni a számukra.
28 PÁLYAMŰBŐL
VÁLASZTHATOTT A ZSŰRI
A szülők örömmel fogadták a megtisztelő felajánlást, hiszen tisztában
voltak azzal, hogy a kis lakásuk az
ikrek érkezését követően többé
nem biztosít ideális körülményeket

hat ember számára. Dienstmann
Tamás és csapata pályázatot hirdetett az épület megtervezésére,
amelyre 28 pályamű érkezett.
FESZÍTETT MUNKATEMPÓBAN
ÉPÜLT A HÁZ
A szakmai zsűri május 11-én ismertette az eredményt, amelynek
a fináléjában hármas holtverseny
alakult ki. Egy hónap múlva ünnepélyes keretek között került a
helyére az alapkő a család Kelep
utcai telkén, és indult a kivitelezés.
Az egykor aktív sportolóként, valamint az 1976-os montreali olimpia
kajak-kenu versenyeinek szervezőjeként is tevékenykedő cégvezető
hét munkatársa alig 16 óra alatt állította fel az épület teljes acélvázát.
HÁROM HÉT ALATT
FÉLIG ELKÉSZÜLT
– Számunkra nagyon fontos, hogy
az új házunk ideális alapterületű, a
160 négyzetméteren mindenkinek
jut majd elegendő hely – mondta
Tódor Gyöngyi. – Az energiatakarékos épületnek köszönhetően
a rezsin is tudunk majd spórolni.
Az épület burkolása, a szakipari
munkák is gyorsan lezajlottak: a

ház fele már 20 nap alatt elkészült,
majd egy hónap múlva szinte beköltözhető állapotban volt az új
otthon. A munkálatokat a délutáni sétáik alkalmával szemlélve a
Tódor család tagjai lélekben már
felkészültek a kulcsok átvételére. A
nagy nap szeptember 11-én jött el.
ÚJ OTTHON TÖBB
GENERÁCIÓNAK
Ritkán látni olyan forgalmat és
nagyszabású médiaérdeklődést, amilyen az átadás délelőttjén volt tapasztalható a Kelep utcán és környékén. Rendezvénysátorban fogadták a meghívott vendégeket, színpadot is emeltek, huszárok köszöntötték az érkezőket. Az ünnepi beszédeket és a jókívánságokat követően
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és dr.
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye
püspöke szentelte fel az épületet,
majd nemzeti énekünk, a Himnusz csendült fel Pitti Katalin, Liszt
Ferenc-díjas operaénekes előadásában. Az ünnepélyes eseményen
elhangzott, az új ház a család több
generációja számára is meghitt otthont kész biztosítani. A Tódor família tagjai számára a jövőre nézve
alighanem ez is a cél.

A KÜLÖNLEGES GÉPCSODÁK
A GYEREKEK KÖRÉBEN
IS SIKERT ARATTAK
Családi vetélkedők, kézműves foglalkozások és persze muzsika is
várta mindazokat, akik szeptember 8-án kilátogattak a Soroksári
Sportcsarnok parkolójába.
Egy különleges, nyolcállomásos
kalandparkban élhették ki a mozgás- és a felfedezés iránti szenvedélyüket a gyerekek azon a rendezvényen, amely a kerület nyári
programjainak méltán népszerű

KÖZÖNSÉGSIKERT
ARATTAK A FELLÉPŐK
Akik nem rajongtak a lóerőkért,
arcfestést kérhettek, vagy egy hatalmas plüssmackó mellett helyet
foglalva szelfit készíthettek.
Eközben a színpadon is javában

zajlott az élet: tánccsoportok léptek fel, majd a gyermekeket bábjáték várta. Az esti nagykoncertet
megelőzően a Bojtorján, majd a
Children of Distance gondoskodott a hangulatról. Az égieknek
hála, kiváló időjárás mellett telt el
a szombati nap, amelyet a 100 Folk
Celsius koncertje zárt. Sokak szomorúságára Orbán Józsi már nem
lehetett ott a muzsikus öregfiúk között, a fellépésük ennek ellenére is
méltó búcsúztatása volt a 2018-as
Családi Napnak.

eseménye. Nem meglepő tehát,
hogy szép számmal érkeztek egész
nap a kisgyermekes családok, és
persze az idősebbek is találtak maguknak érdekes elfoglaltságokat.
KEREKEKEN GURULÓ
CSODÁK IS ÉRKEZTEK
A vendégeket rendőr is várta. Persze nem kell egyből rosszra gondolni! A rendfenntartó szervek
képviselői a közlekedés szabályainak a fontosságára, a biztonság
elsődlegességére hívták fel a gyer-

A KULTÚRA IS VIRÁGZOTT A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
A hetedik alkalommal csatlakozott Soroksár ahhoz az országos
rendezvénysorozathoz, amely az
év legrövidebb éjjelén hivatott
közelebb hozni az emberekhez a
művészetet.
Június 23-án ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg
a bolgár rózsák ünnepéről, amely
virágnak különleges szerepe lett
az aznapi soroksári rendezvények
során is. A közönség a Galéria ’13ban ismerkedhetett meg Kozhuharov Ognjan bolgár szobrászművész
munkáival. A kiállítás megnyitása
alkalmával jazz dallamokat adott
elő Tóth Viktor és Weisz Gábor.
Átadása egyéves évfordulóját ünnepelte a Hősök terén felállított
bolgár ivókút, amelynek környezetét rózsák díszítették. Weinmann
Antal alpolgármester beszédében
kifejezte, példaértékű, ahogyan Soroksáron együtt él több nemzetiség,

és tiszteli egymás kultúráját. A reményét fejezte ki, hogy Magyarország más területein is követik majd
a kerület példáját, és állítanak fel az
egyes közösségek számára szimbolikus jelentőséggel bíró közterületi
műtárgyakat. A jelenlévőket Nacsa
Lőrinc országgyűlési képviselő is
köszöntötte.
A közönségnek az ízletes bolgár
konyha is bemutatkozott, amelynek a remekei még ízletesebbé váltak andalító dallamokat hallgatva:
a zenés programok során az énekművészet széles palettája mutatkozott be. Színpadra lépett a Roszica
néptáncegyüttes, majd a Danubia
Gyöngye kórus is. Népszerű slágerek csendültek fel Polyák Lilla
és Mészáros Árpád Zsolt előadásában, érkezett a Schorokscharer
Burschen, továbbá az est egyik
csúcspontjának a Cubanero zenekar előadása bizonyult.
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PÉLDAÉRTÉKŰ HELYTÁLLÁS
SOROKSÁRON

Fotó: shutterstock.com

Hosszú perceken keresztül folytatott sikeresen újraélesztést!

EBEKRŐL… – HARMINCEGYEDIKÉRE
Jelenleg is aktualitást élvez két
olyan program Soroksáron,
amely igényli a kisállattartók figyelmét, és várja cselekedetüket.
Bár közeleg a határidő, eddig
kevés soroksári állattartó tett eleget kötelezettségének. Az állatok
védelméről és kíméletéről szóló
törvényben foglaltak értelmében
valamennyi kerületi önkormányzat számára kötelező háromévente
ebösszeírást végezni. Ezzel összefüggésben a háziállatok gazdáit

nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Az ebösszeíró adatlapok fellelhetőek a kerület hivatalos honlapján, az alábbi cím alatt: http://
soroksar.hu/hirdetmenyek/ebos�szeiras-soroksaron
A dokumentumot jószágonként
csak egy példányban kell kitölteni, majd ezt követően postai úton,
elektronikusan (hivatal@ph.soroksar.hu) avagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban erre a célra
elhelyezett gyűjtőládába kell eljuttatni 2018. október 31-ig.

KEDVEZMÉNNYEL JÁR
Napirenden szerepel továbbá a
kutyákat és macskákat érintő
ivartalanítási program, amelyhez
jelentős kedvezményt biztosít az
önkormányzat a költség 70 százalékának átvállalásával. Az évente háztartásonként legfeljebb két
állatot – egy macskát és egy ebet
– érintő akcióban kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
illetőleg XXIII. kerületi önkormányzati bérleményben élő, bér-

leti szerződéssel rendelkező polgárok kedvencei vehetnek részt.
Feltétel továbbá, hogy az érintett
állattartók az igénybejelentést
megelőzően legalább 60 nappal
már lakóhelyet létesítettek, bérleti
szerződést kötöttek, és nyilatkozatuk alapján az adott címen életvitelszerűen tartózkodnak. Részletes
tájékoztatás kérhető az ivartalanítási programmal kapcsolatosan a
Polgármesteri Hivatal Hatóságiés Adóosztályán, az állattartási és
állatvédelmi ügyintézőnél.

GYAKRABBAN JÁR A MÁV-HÉV,
VÁLTOZOTT A KÖZÚTI FORGALMI REND
Az iskolaszezon, továbbá a Soroksár közúti közlekedését is érintő útfelújítások miatt szeptember 3-tól
jelentős változás történt a ráckevei, avagy pontos nevén, a H6-os HÉV közlekedésében.
A reggeli csúcsidőszakban a megszokottnál gyakrabban indulnak a szerelvények a vonalon.
Az iskolaszezon, továbbá a Soroksár közúti közlekedését is érintő
útfelújítások miatt szeptember
3-tól jelentős változás történt a ráckevei, avagy pontos nevén a H6os HÉV közlekedésében. A reggeli
csúcsidőszakban a megszokottnál
gyakrabban indulnak a szerelvények a vonalon.
A munkába, a munkahelyre igyekvők érdekében reggel a Tökölről
Budapestre, a Közvágóhíd irányá-

ba közlekedő vonatok 12 percenként indulnak. Ennek értelmében
a hétköznaponként 6 óra 45 perc
és 7 óra 45 perc között közlekedő
szerelvények járműállománya is
bővült, hat kocsisra egészül ki.
VONATON IS VÁLTHATÓ A JEGY
A torlódással a leginkább érintett
térségben a H6-os HÉV-re Dunaharasztiban két – Dunaharaszti

külsőn és Dunaharaszti felsőn –,
Szigetszentmiklóson pedig három
megállóban – SzigetszentmiklósGyártelepen, a József Attila-telepen és Szigetszentmiklós megállóhelyen – lehet felszállni. Jegy- és
bérletvásárlásra a továbbiakban is
a vonal számos megállójában elhelyezett BKK-automatákból van
lehetőség, míg ezek hiányában a
vonatokon váltható meg minden
utazó számára a menetjegy.

SÁVOKAT NYITOTTAK
A közelmúltban tapasztalhattak a
közlekedők az M0-ás autóút déli
szektorának rekonstrukciója miatt
torlódásokat. Ennek csökkentése
érdekében a Deák Ferenc-hídon
(Hárosi Duna-híd) a munkaterület
mellett az M1-es autópálya felé az
eddigi kettő helyett három sáv, a
Soroksári Duna-híd felé nyújtott
gyorsítósávok segítik a közlekedést.

Az iskolai felkészítéseken és több
honvédelmi táborban szerzett tapasztalata, valamint az édesanyja által korábban átadott hasznos
ismeretek komolyan hozzájárultak, hogy példamutatóan helyt
állt egy rendkívül nehéz helyzetben Palásti Milán György.
KATONAI PÁLYÁRA KÉSZÜL
A 17 ÉVES ÉLETMENTŐ
A családja révén is tősgyökeres
soroksári, egyébként az Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendészeti és katonai szakán
tanuló fiatallal elevenítettük fel az
augusztus 16-án este történteket.
– Nyári munkát vállaltam a soroksári Hősök terén lévő étteremben –
kezdi a beszélgetésünket. – Az esti
műszak egyik szünetében kijöttem
a munkahelyről, hogy egy ásványvízzel felfrissítsem magam, amikor észrevettem, hogy nem messze
tőlem, a busz- és a HÉV-megálló
közelében egy férfi fekszik a földön. Gyanúsnak találtam a mozdulatlanságát. Oda siettem, felé
hajoltam, érdeklődtem, mi van
vele. A szavát nehezen lehetett érteni, de annyit megtudtam tőle,
hogy már órák óta fekszik ott.
MINDÖSSZE PERCEKEN
MÚLT AZ ÉLET!
Tudta, a gyors reagálás a fontos ilyen esetben. Este 21 óra 56
perckor lépett oda hozzá, és 3
perc múlva már hívta is a 112-t.
Tájékoztatta a mentőket arról, amit
megtudott a férfiról: milyen gyógyszereket szed, korábban milyen
komoly betegségekben szenvedett.
Egy ilyen rendkívüli élethelyzet
sodort Milán mellé két – számára
addig ismeretlen – segítőt: Greznár
Jennyfer és egy fiatalember rohant
oda hozzá, akik aktívan közre-

működtek a mentésben. Az igyekezetükre szükség is volt, hiszen
a beteg férfi alig pár percen belül
elveszítette az eszméletét. Milán
kérte, amennyiben érti a szavát,
pislogással adja azt a tudtára. A
válasz azonban nem érkezett meg.
AZ ELSŐDLEGES:
FEGYELEM ÉS HIGGADTSÁG!
– Ellenőriztem a pulzusát, valamint azt, hogy a légútjai szabadok,
majd elkezdtem a szívmasszázst –
folytatja. – Az újraélesztést folyamatosan végeztem, és szerencsére
az idős úr ennek a hatására – 7-8
perc után – újból vette a levegőt.
Fellélegeztem, amikor észleltem,
hogy pislogott egyet. Ekkor még
nem sejtettem, hogy ez csak egy
pillanatnyi állapot. Alig pár perc
után újból elvesztettük. Ismét elkezdtem „pumpálni” a szívét. A
mentő ekkor már a közelben járt,
hallottam a sziréna hangját. Az érkezésüket követően nekik adtam
át a beteget, akik további ellátásra
kórházba szállították.
Milán ezt követően elköszönt két
segítőtársától, majd visszatért a
munkahelyre immár azzal a tudattal, hogy az életmentés sikeres volt.
LEHET, HOGY SOKAN
ELSÉTÁLTAK
A MAGATEHETETLEN
EMBER MELLETT?
A szerencsés végkimenetel ellenére is joggal merülhet fel a kérdés,
vajon hányan észlelhették, hogy
egy férfi fekszik a földön, aki segítségre vár. Miért maradt el egy
gesztus, egy puszta kérdés, amelyen nagyon sok múlhatott volna?
A válasznál talán csak az lehet
érdekesebb, mit tudott a 17 éves
fiatalember, amit sokan mások –
vélhetőleg idősebbek – nem.
Mint arról végtelenül szerényen

beszámol, rengeteg tapasztalatot
adott számára az iskola és azok a
honvédelmi táborok, amelyekre
szabadidejét áldozva vállalkozott.
Jövőbeni tervei a katonai pályához
kötik, azért akar dolgozni, hogy
éles helyzetek sorában próbálja
majd ki magát. A feltett kérdésre
adott helyes válasznak azonban
van egy másik dimenziója is.
ŐSZINTÉN MEG TUDJA
OSZTANI A SIKERT
– Édesanyám, Mónika, ápolónő,
míg édesapám, akitől a György nevet is örököltem, korábban katonaként szolgált – mondja. – Sokat beszélgettünk otthon a történtekről.
Azt gondolom, a tőlük származó
kiegyensúlyozottság, céltudatosság olyan érték, amely most ember-

életet mentett.
Palásti Milán hozzátette, mindenkinek, aki hasonló helyzetbe kerül,
azt tudja javasolni, hogy ne veszítse el a fejét, hanem higgadtan, a
mentési feladatra koncentrálva, a
mentők számára pontos információkat adva javítsa mások túlélésének az esélyét.
– Köszönöm Jennyfernek és az
ismeretlen úrnak, hogy az igyekezetükkel és a bíztató szavukkal
segítették a mentést – zárja le a beszélgetést. – Szerintem augusztus
16-a estéjét egyikünk sem feledi
el soha. Ismeretlenekként, drámai körülmények között kellett,
hogy találkozzunk, de hála a segítő szándékunknak és a közöttünk
lévő összhangnak, sikerült megoldani egy elsőre még reménytelennek tűnő helyzetet.
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NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ- ÉS
KÉZMŰVES TÁBOR A GRASSIBAN

KÖZÖSEN ERŐSÍTETTÜK MEG MINDAZT, AMI ÖSSZEKÖT
egymásra, felfedezni azt, hogy Isten
irgalommal van irántunk, amikor
bocsánatért fohászkodunk, továbbá szemet tudunk hunyni mások
bűnei fölött.

Élmények egész sora várta az egyhetes program fiatal résztvevőit

Fotók: Teszár Ákos

Közösségformálás, szórakoztatás,
hagyománytisztelet. Talán ezek
a szavak illenek leginkább ahhoz
a rendezvényhez, amely minden
esztendőben elmaradhatatlan részét képezi a soroksári nyárnak.
Augusztus 11-12-én a kerület ikonikus helyszínén, a Hősök terén állították fel a sátrat a szervezők, ahol
a zenekarok, táncosok, civil egyesületek bemutatkozhattak. A programok gyorsan kinőtték a méretes
fedett helyszín négy falát.

A

nyári szünet általában a
pihenésről, a feltöltődésről
és a szórakozásról szól. Az
utóbbi években egyre több tábor
áll a gyermekek rendelkezésére,
hogy hasznosan töltsék el szabadidejüket a nyári szünidőben. A különféle sport, kulturális és egyéb
táborok mellett egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak hagyományaink
is, hiszen a fiatalabb generáció az,
aki tovább tudja vinni, éltetni őseink szokásait, múltunk kincseit.
Ebben a szellemben rendeztük
meg először 2018 júniusában a
Grassalkovich Antal Általános
Iskola nyári hagyományőrző és
kézműves táborát, közel 80 alsó
tagozatos kisdiák részvételével. A
majd egyhetes programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Klébl Márton
Közalapítvány is támogatta.
Köszönet illeti a Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnök-

Fotó: Pálné Hoffmann Krisztina

asszonyát, Schirlingné Drexler
Annát, aki a tábor rendelkezésére
bocsátotta a sváb Tájházat, hogy az
az egyik foglalkozás állandó helyszínéül szolgálhasson.
A tábor szervezői célként tűzték ki, hogy a tanulók bővítsék
a korábban a településen élő németek történetével, kultúrájával,
mindennapi szokásaival kapcsolatos ismereteiket, minél többet
ismerjenek meg őseik dalaiból,
táncaiból, játékaiból, kézműves tevékenységeiből.
A megvalósításban résztvevő
pedagógusok nagy lelkesedéssel
vágtak neki a feladatnak. A foglalkozások során mindvégig törekedtek a német nyelv folyamatos használatára, a témákhoz kapcsolódó
idegennyelvi kifejezések elmélyítésére, gyakorlására. A változatosság
biztosítása érdekében a gyerekek
csoportokban, forgószínpadszerűen vettek részt a programokon, így
minden nap más és más területen

próbálhatták ki magukat. Az udvari játszóház alkalmával jó lehetőség nyílt megismerni és kipróbálni régi különleges fajátékokat,
eszközöket.
A tábori foglalkozások tárházát az ötödik nap délutánján egy
hangszeres bemutatóval egybekötött táncház tette még színesebbé.
A Heimatklang zenekar élő fúvószenéjére a gyerekek tanítóikkal és
meghívott szüleikkel együtt próbálgatták a polka és a keringő lépéseit, valamint megcsillogtatták
a héten szerzett énektudásukat is.
Nagy Rajmundné, igazgatóhelyettes, aki egyben a tábor fő
szervezője volt, a hét zárásaként
egésznapos kirándulást szervezett
a gyermekek számára egy igazi
sváb faluba, a Börzsöny lábánál
fekvő Berkenyére. Ezen a napon
a finom káposztás bableves és a
Schupfnudl/nudli, angyalbögyölő
kóstolásával, valamint a Heimatmuseum/Falumúzeum meglátoga-

tásával és egy faluportyával betekinhettek gyermekeink egy másik
sváb település életébe is.
Az egyhetes program jó hangulatban telt. Mind a gyermekek, mind a kollégák motiváltan,
örömmel vettek részt a programokon. A tanulók sok újdonsággal találkoztak. Játékos formában, más
szemszögből nézve is bővítették
a tanév során szerzett ismereteiket, elmélyítették német nyelvi
tudásukat, szókincsüket, és nem
utolsósorban élményekkel gazdagodva töltötték a szabadidejüket.
A legnagyobb örömet, sikert
talán a sok-sok mosolygós gyermekarc jelentette. Köszönjük Bura
Ibolya, Györgypál Csilla, JózsaSzűcs Marianna, Nagy Rajmundné, Pálné Hoffmann Krisztina,
Vincze Zsuzsanna áldozatos munkáját! Ők tették lehetővé, hogy ez
a tábor létrejöjjön. Jövőre veletek
ugyanitt!
Pálné Hoffmann Krisztina

NÉMETEK – SOROKSÁRIAK
A csaknem kettőszáz esztendős
múlttal büszkélkedő program fontos részét képezte a német közösség
bemutatkozása. A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Schirlingné Drexler Anna
köszöntőjében Émile Durkheim a
közösségépítés fontosságáról megfogalmazott szavait idézte.
Fehérvári Lajos római katolikus
atya a rendezvényen kiemelte, akkor igazi örömnap a búcsú, ha képesek vagyunk jobban odafigyelni

KULTÚRÁK
TALÁLKOZÁSA A TÉREN
Bár Soroksárt a hazai németség
egyik fellegváraként azonosítják,
a rendezvény nem pusztán a sváb
örökség ápolására fókuszált. A
roma közösség, továbbá a bolgár
nemzeti kisebbség is képviseltette
magát az eseményen. Bolgárkertészek egykor több mint 100 hektáron gazdálkodtak a kerületben.
Rájuk is emlékezve hangzottak fel
autentikus, eredeti nyelven előadott dalok Sebestyén Katja előadásában. A rendezvényre ellátogatott
Varga Szimeon. Az Országgyűlés
bolgár nemzetiségi szószólója örömét fejezte ki, hogy közösségük az
elmúlt esztendők folyamán rendszeresen képviseltethette magát a

Soroksári Búcsúban. A Pest déli
kerületeiből ezen a napon érkező
vendégek számára is sokaknak hatott újdonságként a balkáni ország
hagyománya, hazai képviselőinek
színes előadása.

NYÁRBÚCSÚZTATÁS ÜNNEPI KÖNTÖSBEN,
AZAZ SOROKSÁRI NAPOK 2018
Az idei négynapos esemény
szeptember 20-án vette kezdetét. A Galéria’13 adott otthont a
programsorozat nyitórendezvényének, amelyen Mayer Éva képzőművész Pusztulás vagy tisztulás című tárlatát nyitották meg.
A következő napon a Táncsics Mihály Művelődési Házban jelentették
be, ebben az esztendőben kiknek az

életművét, eddigi pályáját ismerte
el Soroksár. Posztumusz választották a kerület díszpolgárává Morvay
László tűzzománc művészt, a már
szintén elhunyt Nagy Ervin tanár,
kántor emléke előtt Soroksárért
Érdeméremmel tisztelegtek. Varga
Szimeon lett Az Év Kerületi Polgárőre, míg Szőke Alex Gergő és
Józsa Levente Márk érdemelte ki a
Soroksár Kiváló Sportolója címet.

Az ünnepi rendezvényen fellépett
Szentpéteri Csilla zongoraművész.
A pénteki napot a Bon-Bon koncertje zárta.
IDÉN IS VOLT
SZÜRETI FELVONULÁS
A hétvége első napján Buci Futást tartottak, majd délután vette
kezdetét a kerület hagyományos
szeptemberi szüreti felvonulása,

amelyhez ebben az esztendőben
is kísérő programok csatlakoztak.
A felvonulók menete a Hunyadi
utcától a kerület Hősök teréig tartott, az ünneplők számára a zenét a
Heimatklang és a Soroksári Városi
Fúvószenekar biztosította. Az este
folyamán is a zenéé és a táncé volt a
főszerep. A vasárnap a férjek és feleségek egymás iránti szeretete, hite
és hűsége jegyében telt: olyan párok
erősítették meg kölcsönös fogadalmukat, akik 50-60 éve kötötték ös�sze hivatalosan is az életüket. Nem
meglepő, hogy ez az esemény a jelenlévő leszármazottak szemeibe is
könnyeket csalt.

Az idei rendezvényről és a díjazottakról részletesen a Soroksári Hírlap
októberi számában olvashatnak.
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SOROKSÁRI FUTBALLRECEPT:
CSALÁDIAS LÉGKÖR
ÉS KEZDEMÉNYEZŐ JÁTÉKSTÍLUS!
fiatalok, akiknek szükségük van az
alacsonyabb osztályú felnőtt csapatnál szerzett tapasztalatra. Soroksáron edződtek meg a felnőtt
futballra például a Csilus-testvérek,
a nálunk kölcsönben töltött időszak után tudott a Ferencvárostól
NB I-es klubhoz szerződni Silye
Erik, illetve Haris Attila. Tőlünk
került a Fradihoz Lovrencsics Balázs, aki jelenleg is a Ferencváros
első csapatának a tagja, akárcsak
Holczer Ádám és Csernik Kornél,
akik korábban szintén nálunk szerepeltek.

2017 januárja óta látja el a Soroksár SC szakmai igazgatói feladatait Dragóner Attila, akinek mostanában minden oka meglehet az
elégedettségre, hiszen a „Sori”
eddig remekül szerepel az NB
II-ben, és a roppant kiegyenlített
élmezőnyhöz tartozik. Az egykori
ferencvárosi kedvencet elsőként
arról kérdeztük, milyenek voltak
a kezdeti benyomásai a soroksári
szakmai stáb élén.
Családias, támogató légkör, oldott,
közvetlen öltözői hangulat, odaadó
munkatársak és egy segítő szándékú, sport iránt elkötelezett önkormányzat fogadott Soroksáron,
ahol a közönség is a sajátjának érzi
a csapatot.
KÖZTUDOTT, HOGY A SOROKSÁR
A FRADI FIÓKCSAPATA. MIBEN
MUTATKOZIK MEG EZ A SZAKMAI
KAPCSOLAT?
Az utánpótlás-nevelő munkánk
terén kapunk szakmai támogatást,
illetve olyan játékosok kerülnek
hozzánk kölcsönbe, akik a Ferencvárosnál nem jutnának rendszeres
játéklehetőséghez, valamint olyan

MENNYIRE KÉSZEK KOCKÁZATOT
VÁLLALNI A FIATALÍTÁS
ÉRDEKÉBEN?
Úgy vélem, kevesen vállalták volna be tavaly nyáron a helyünkben,
hogy egy negyedik helyezett csapatnál „vérfrissítést” hajtsanak végre egy fiatalabb és gyorsabb csapat
építésének a reményében. Lipcsei
Péterék érkezésével nyáron új szakmai stáb, más típusú edzésmunka
és egy megfiatalított keret látott
munkához. A váltásra a teljes őszi
szezon ráment, de az élet bennünFotók: Soroksár SC

ket igazolt, hiszen a csapat tavasszal
már elért a képzeletbeli dobogó
harmadik fokáig, jelenleg is az élmezőnyhöz tartozunk.
MILYEN ELVÁRÁSAI VANNAK
A CSAPATJÁTÉKOT ILLETŐEN?
Már most is kezdeményező, támadó futballt játszunk, amely egyrészt
alkalmas a közönség kiszolgálására, másrészt csak így lehet hatékonyan felkészíteni a fiataljainkat arra
a játékra, ami a legmagasabb osztályban, illetve a Ferencvárosban
követelmény. Kimondott helyezésbeli elvárásunk nincsen. A lényeg
az, hogy folyamatosan fejlődjön a
klub, a csapat, illetve az egyes labdarúgóink is. A célunk, hogy eladható játékkal, valamint eladható
játékosokkal tudjuk gyarapítani a
magyar labdarúgást.
MIK A CÉLOK A KLUB HÁTORSZÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE KAPCSÁN?
Fejlesztenünk kell a saját utánpótlásunkat! Jelenleg három fiatalunk
edz az első csapat keretével, akik
már példát mutathatnak a kiseb-

beknek, hogy kitartó munkával a
felnőtt gárdánk nem csak a ferencvárosi fiatalok számára érhető el.
Ami az infrastruktúránkat illeti:
megújult az öltözőnk, valamint a
centerpályánk, parkolót és fedett
lelátót alakítottunk ki, valamint
modern eredményjelzőnk is van
már. A fejlődés ugyanakkor nem
állhat meg: a kis füves edzőpályánkat is ki akarjuk szélesíteni, illetve több pályára van szükségünk.
Ezeknek a fejlesztéseknek az előkészítése folyamatban van. Közös
felelősségünk továbbá az egyesület
körüli családias légkör megőrzése,
ezért már tavaly is meglátogattuk
a kerület óvodáit: labdákat, társasjátékokat adtunk át. A létesítmény
felújítása során kibontott, eltüzelhető fát pedig az önkormányzat segítségével rászorulók részére jutattuk el. Mivel a Soroksár SC ezentúl
is a kerület életének a szerves része
kíván lenni, ezért hasonló akciókkal továbbra is szeretnénk – segítő
jelleggel – részt venni a helyi polgárok mindennapjaiban. A biztató szavak megerősítik bennünk,
mennyire fontos egy közösségért
élni, tenni, küzdeni.

REJTVÉNY
IFJ. ALEXANDRE DUMAS, DUMAS FILS
(Párizs, 1824. július 27–1895. november 27.)
francia író, drámaíró, novellista,
id. Alexandre Dumas fia.
Írói pályafutását romantikus kalandregényekkel kezdte. Miután befutott,
egyre gyakrabban írt a társadalom erkölcsi számkivetettjeiről (törvénytelen gyermekekről, félvilági nőkről), és előszeretettel állította be őket az
alapvető emberi-erkölcsi értékek hordozóinak. Főként regényeket és színműveket írt.
Nevét az irodalomban elsősorban A kaméliás hölgy című műve őrzi:
regény — 1848 (magyarul: 1893, 1968);
színmű — 1852 (magyarul: 1892).
E művéből írta Giuseppe Verdi a Traviata című operáját (1853).
Rutinos, termékeny színpadi szerző volt. Munkásságát bravúros színpadismeret, a scribe-i technika tökélyre vitele jellemezte — éppen ezért őt
tekintik a bulvárszínház egyik ősének. Társadalmi drámái szájbarágós
jellegük miatt manapság kevésbé élvezhetőek. Ezekben főleg erkölcsi tanulságokkal akart szolgálni, így hősei meglehetősen sematikusak. Színpadát az ellentétek uralták: egyik oldalon a jókkal, a másokon a rosszakkal.
Színdarabjaival a polgári erkölcs családeszményét támogatta, de a számkivetetteket védve az erkölcsök reformját is hirdette.

Borzas hús
kapros túróval
recept

HOZZÁVALÓK:
· 8 SZELET SERTÉSKARAJ
· LISZT
A BUNDÁZÁS
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:
· 2 DARAB TOJÁS
· SÓ ÉS BORS ÍZLÉS SZERINT
· ŐRÖLT KÖMÉNYMAG
· 1 CSOKOR PETREZSELYEM
· 4 GEREZD FOKHAGYMA
· 1 FEJ VÖRÖSHAGYMA
· 1 KILOGRAMM BURGONYA
· 1 EVŐKANÁL TEJFÖL
· 3-4 EVŐKANÁL LISZT
· OLAJ (SÜTÉSHEZ)
A KAPROS TÚRÓ
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:
· 25 DEKAGRAMM TÚRÓ
· 2 DECILITER TEJFÖL
· KAPOR
· 1 CSIPETNYI SÓ

ELKÉSZÍTÉS:
klopfoljuk a szeleteket, a
1 Vékonyra
karajt besózzuk, majd borsozzuk.
fokhagymával, reszelt vö2 Zúzott
röshagymával és reszelt burgonyával összekeverjük a bundához való
anyagokat. Lisztet adunk hozzá,
olyan mennyiségben, hogy sűrű
masszát kapjunk.

követően a lisztbe forgatott hús
3 Ezt
szeleteket belemártjuk, forró olajban sütjük mindkét oldalát.

megsült szeleteket kapros túróval
4 Atálaljuk.
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MEGHÍVÓ EMLÉKTÁBLA AVATÁSRA
A Soroksári Grassalkovich Kör szeretettel meghív mindenkit a település
benépesülésének korából fennmaradt legrégebbi épület 290. évfordulója
alkalmából tartandó emléktábla avatásra.
Helyszín: Grassalkovich út 209. (Ócsai út – Haraszti út elágazása)
Időpont: 2018. október 19., 16 óra
Soroksári Grassalkovich Kör
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49x64
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49x30
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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
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Jótékonysági koncert
a soroksár-újtelepi református templom harangjáért!
MÉSZÁROS JÁNOS ELEK KONCERTJE
(A 2012-es Csillag Születik győztese.)
A koncerten fellép a Danubia Gyöngye Kórus is.
Helyszín: Szent István Király Plébániatemplom
(Fatimai Szűzanya Templom), 1237 Budapest, Szent László utca 149.
Időpont: 2018. október 13., szombat 18 óra
A koncert után dedikálást és cd-vásárlást is tartanak.

TÁJÉKOZTATÓ STÉGÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN
A 2015. év októberében bevezetett új szabályozás értelmében
megváltoztak a mederterület bérletére irányuló szerződéskötések
feltételei.
Bővebben a változásokról és az új szerződéskötések menetéről
a KDVVIZIG honlapján tájékozódhat az alábbi elérési útvonalon:
http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/stegugyintezes
Stégekkel kapcsolatos ügyintézés:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, III. Szakaszmérnöksége
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 96.
E-mail: stegrackeve@kdvvizig.hu
Telefon: 06/24 519-215
ÚJ CÉG VÉGZI BUDAPESTEN A RÁGCSÁLÓIRTÁST
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a főváros patkánymentesítése érdekében
Budapest Főváros Önkormányzata az RNBH Konzorciummal kötött
szerződést. A szolgáltatás a lakosság számára díjmentes.
Az RNBH Konzorcium a lakossági bejelentéseket
az alábbi telefonszámon fogadja munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig
Tel: 06-70/364-6531
a köztes időszakokban üzenetrögzítő rögzíti a hívást.
E-mail: patkanyirtasbudapest@gmail.com
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály
FELHÍVÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI INTÉZKEDÉSEIBEN
NEM RÉSZESÜLT HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.
A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő
nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15-ig
lehet benyújtani.
Az igénybejelentést a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be.
A nyomtatvány és az adatkezelési tájékoztató a soroksar.hu oldalon
megtalálható, valamint papír alapon a Hivatal Szociális és Köznevelési
Osztályának (1239 Budapest, Hősök tere 12.) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben átvehető, majd a kitöltést követően személyesen
vagy postán benyújtható.
További részletek a soroksar.hu-n!

