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JÓ KEDVVEL, HŰSÉGGEL...

„Hogyha két szerető szív megöregszik, mily 
mély, áhitatos boldogság jut nekik! Szerelem! 
égi frígy! ó, lelkek tiszta lánca! Megőrzi sugarát, 
ha kihunyt is a lángja.” Victor Hugónál tisztáb-
ban talán csak keveseknek sikerülhetett valaha 
is megfogalmazni, mit jelentenek a párkapcso-
latok terén a közösen eltöltött évtizedek, miként 
erősíti meg az összetartozás érzése férfi és nő 
viszonyát. A nagy francia romantikus költő, re-
gény- és drámaíró örökérvényű műveiben, köz-
tük A nyomorultakban, valamint A párizsi Not-
re Dame-ban olvasók százmilliói előtt tett hitet 
a szerelem halhatatlansága mellett. Szerencsére 
lépten-nyomon magunk is tapasztalhatjuk, mi-
lyen sok bölcsességet, tudást, jó példát képesek 

mutatni a környezetükben élők számára azok a 
házaspárok, akik hosszú, közösen eltöltött évek 
alatt formálták, tették gazdagabbá egymás sze-
mélyiségét, miközben boldog szülőkké, nagy-
szülőkké, akár dédszülőkké is válhattak. Ugyan 
a mai világban az emberek, különösen a fiatal 
generáció tagjai már nem olyan mértékben hisz-
nek az élethosszig tartó kapcsolatokban, mint 
felmenőik többsége, azonban mégis különös 
tisztelet és csodálat övezi azokat, akik évtizede-
kig elkötelezettek maradtak egymás iránt. A há-
zasság és a  családi kötelékek fontossága Sorok-
sáron is híresen fontos. Nem véletlen tehát, hogy 
ezen házaspárok tagjait ebben az esztendőben is 
közösen ünnepeljük meg. 

105 128-9 13

Az 50., 55. és 60. házassági évfordulóju-
kat ünneplők a Soroksári Napok kereté-
ben – megújított eskütételük alkalmával 
– erősíthetik meg egykor tett fogadalmu-
kat. Mindazok a házaspárok, akik az idén 
ünneplik jeles évfordulójukat, Barabás 
Tibornénál jelezhetik részvételi szán-
dékukat a következő telefonszámokon:  
06/30 313-2456; 06/1 287-1768.



2 | MOZAIK

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

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

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

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

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

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

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

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Mikó Imre
06/30 274-2249

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

Egresi Antal
06/20 973-0235

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095

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

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

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

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRASOROKSÁRON TÖRTÉNT
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Június 13-án egy mozgalmas, prog-
ramokban szép számmal bővel-
kedő sportnapot tartottak a suli-
ban. A reggelt a „bolondballagók” 
nyitották, majd egy közös beme-
legítést követően – az egész isko-
lát megmozgatva – az udvaron, a 
kis- valamint a nagytornateremben 
egyszerre zajlottak a különböző 
csapatversenyek. A nap csúcspont-
ja pedig Fodor Rajmund, junior 
Európa-bajnok, kétszeres olimpiai 

bajnok, világ- és Európa-bajnok 
vízilabdázó előadása volt. A napot 
a hagyományos tanár-diák mecs-
csek zárták, amelyen a végzős ta-
nulók és az őket tanítók mérhették 
össze az erejüket.

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

Júliusban Soroksáron is gyérítették 
a szúnyogokat. A légi permetezés 
alkalmával 700 hektárnyi, míg a 
földi gyérítés során 300 hektárnyi 
területet érintettek. A légi eljárást a 
napnyugtát megelőző, a földi per-
metezést a napnyugtát követő idő-
szakban végezték

Ebben az esztendőben tizenhét csa-
pat nevezett az önkormányzat által 
meghirdetett horgászversenyre. A 
Joker-tavon megtartott nyáreleji 
esemény alkalmával háromfős csa-
patokban indulhattak a résztvevők.

A budapesti kormányablakok rövi-
dített nyitvatartását vezették be jú-
lius elsejétől. A hétfőit kivéve min-
den munkanapon vagy korábban 
nyitnak vagy korábban zárnak, to-
vábbá a sorszámkiadás a nyitvatar-
tási idő vége előtt 30 perccel befeje-
ződik. További információk a www.
kormany.hu weboldalon érhetők el.

Különleges autócsodák mutatkoz- 
tak be a 13. Budapest Classic Grand 
Prix keretében június végén. A 
Mercedes-Benz Classic Magyaror-
szág Klub által ebben az évben is 
megszervezett találkozó egy külön-
leges autós túrával párosult, amely 
idén Soroksárt is érintette.

SPORTNAP A PÁNEURÓPÁBAN



MEGÚJUL A  
ZENEISKOLA 

TETŐSZERKEZETE 
A képviselő-testület  

támogatja az intézmény 
felújítását

A szokásos polgármesteri beszá-
molóval vette kezdetét a képvise-
lő-testület július 2-i, nyári szünet 
előtti utolsó ülése. 

A Soroksár Sportjáért Közalapít-
vány az éves működési keretének 
egymillió forintos emeléséért fo-
lyamodott, amelyet elfogadott, tá-
mogatott a testület. A Szent László 
utcai ingatlanok értékesítése ügyé-
ben az önkormányzat határidő mó-
dosítást kért, amelyhez hozzájárul-
tak a képviselők. A polgármester 
beszámolt arról, hogy a nyár végére 

tolódott, a kínai fél kérésére, a test-
vérvárosi megállapodás aláírásá-
nak időpontja. Lakópark építésével 
kapcsolatos óvodai férőhely bizto-
sítása apropóján tárgyalták meg a 
településrendezési szerződésre vo-
natkozó javaslatot az ülés alkalmá-
val, amely támogatást is szerzett. A 
Köves út 136. alatti ingatlanra vo-
natkozó használati megállapodás 
jóváhagyását megszavazta a testü-
let, akárcsak a Háló utca 7. alatti 
ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés megkötését. A képvi-
selők támogatták a költségvetés 

módosítására vonatkozó javaslatot. 
A Haraszti út és az M0-ás körgyűrű 
csomópontja között tervezett köz-
úti kapcsolat lehetséges változatai 
kapcsán az állásfoglalásra vonatko-
zó javaslatot támogatták, továbbá 
megszavazták a GOH csomópont 
felüljárójának festésére irányuló 
előterjesztést. A Grassalkovich út 
161-163. alatti épületegyüttes fe-
lülvizsgálatát követő hasznosításra 
javaslatot fogadtak el. Megkötendő 
vállalkozási szerződések kapcsán 
kötelezettségvállalásokra szóló ja-
vaslatot a képviselő-testület egy-

hangúlag támogatta. A képviselők 
meghatározták, mely civil szerve-
zetek és milyen mértékben kapnak 
támogatást, majd a Soroksár forgal-
mának feltérképezésére vonatkozó 
önálló képviselői indítvány kap-
csán a képviselők egyetértettek az 
előterjesztés tartalmával, és döntést 
hoztak, hogy az ősszel megalakuló 
új testület foglalkozzon az üggyel.  
Az ülés alkalmával megszavazták 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet részére 20 millió 
forint értékű támogatás elbírálására 
szóló javaslatot.

A közelmúlt képviselő-testületi 
üléseinek napirendjén szerepelt 
a Galambos János Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola épülete 
állagmegóvásának a kérdése, 
amelyet a tetőszerkezet rossz 
műszaki állapota indokolt. Eg-
resi Antal, az Oktatási-, Közmű-
velődési-, Ifjúsági- és Sportbi-
zottság elnöke beszámolt arról, 
hogy – annak ellenére, hogy 
az iskola felújítása a fenntartó, 
vagyis a tankerület feladatköré-
be tartozik – a képviselő-testület 
támogatta, hogy a Soroksár kul-
turális és oktatási életében egy-
aránt meghatározó intézmény 
tetőszerkezete az önkormányzat 
jelentős forrásainak felhasználá-
sa által megújuljon, azaz az ön-
kormányzat a felújításra közel 
50 millió forintot fordít majd 
saját forrásából. A kivitelezési 
munkálatok koordinálását már 
a következő testület látja el.
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2019. július 22-től 2019. au-
gusztus 25-ig igazgatási szü-
netet tart. Első munkanap: 
2019. augusztus 26., hétfő
Az igazgatási szünet ideje alatt 
a Polgármesteri Hivatal va-
lamennyi szervezeti egysége 
ügyeletet biztosít. 
Kérelmeiket, beadványaikat 
postai úton juttathatják el a 
Polgármesteri Hivatalhoz, a 
sürgős intézkedést igénylő 
ügyekben a 06/1 289-2100-as 
központi telefonszám hívható.
 A kezelő kolléga kapcsolja a 
hívásokat az ügyeletet biztosító 
illetékes munkatárshoz.
 Az igazgatási szünet időszaká-
ban a Rendészeti Osztály ügye-
leti telefonszáma (06/30 978-
7798) a megszokott módon, 
napi 24 órában fogadja hívását.
 A közterület-felügyelők válto-
zatlanul, napi 24 órában teljesí-
tenek szolgálatot.

Veres Anikó 
jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A HIVATALBAN 
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. 
KERÜLET SOROKSÁRI POL-
GÁRMESTERI HIVATALA

Tájékoztatjuk az érintett lakossá-
got, civil és gazdálkodó szerveze-
teket, érdekképviseleti szerveket, 
egyházakat (együtt: partnerek), 
hogy kidolgozásra kerül a kerüle-
ti építési szabályzat (KÉSZ) külön 
szintű közúti-vasúti aluljáró építé-
sével érintett területére és a Szamo-
si Mihály sportpálya területére vo-
natkozó módosításának tervezete. 
A módosításra azért van szükség, 
mert a tervezett aluljáró és a hozzá 
vezető utak megvalósításához lét-
fontosságú telekszabályozások vég- 
rehajtása egyes esetekben prob-
lémába ütközik (a visszamaradó 
telekrészek valahol nem érik el az 
övezetben meghatározott legkisebb 
telekméretet), továbbá a sportpálya 
megvilágításához tervezett pálya-
világítási oszlopok elhelyezéséhez 
egyes előírások pontosítása szük-
séges. A KÉSZ módosítás készítése 
széleskörű társadalmi bevonással 
történik. Ennek keretében a Város-
háza Nagytermében (1239 Buda-
pest, Grassalkovich út 162. II. em.) 

2019. szeptember 12-én 17.00 órai 
kezdettel Lakossági Fórumot tar-
tunk. Az elkészült KÉSZ módosítás 
tervezete 2019. szeptember 4-től 
megtekinthető a www.soroksar.hu 
portálon.

A partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint a partnerek a KÉSZ mó-
dosítás tervezetével kapcsolatban 
2019. szeptember 20-ig véleményt, 
észrevételt, javaslatot tehetnek, me-
lyeket benyújthatnak papíralapon a 
kerületi főépítésznek címezve, vagy 
a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail 
címre, továbbá elmondhatnak szó-
ban a lakossági fórumon, amennyi-
ben megadják nevüket, lakcímüket 
(postai) címüket, szervezetek ese-
tén a szervezet nevét, képviselőjét, 
postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem, te-
gyenek javaslatokat a KÉSZ módo-
sításával kapcsolatban!

Geiger Ferenc - polgármester   

A CIVILEK TÁMOGATÁSÁRÓL, A KÖLTSÉGVETÉS  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL IS DÖNTÖTTEK 

TISZTELT SOROKSÁRI 
LAKOSOK!

Lakossági fórumot tartunk a kerületi építési szabályzat  
módosításával kapcsolatban 



Társaságunk május 8-án 
Pintácsi Imre villamos-
mérnököt látta vendégül, 

aki Szerémi Géza asztaltársunk 
meghívásának tett eleget. A ren-
dezvényt társaságunk elnöke, dr. 
Terbe István nyitotta meg. 

Előadónk bevezetésként kronoló-
giai áttekintést adott a világ ipari 
fejlődéstörténetéről. Átfogó képet 
kaptunk a gőzenergia hasznosítá-
sának időszakától az elektromos-
ság, majd pedig a neutronsugárzás 
felfedezésének korszakain át vezet-
ve az egyes korok jövőbe mutató 
újításairól, találmányokról, mint 
például a gőzmozdony, a telefon, a 
rádió, az atomerőmű, a tranzisztor, 
a mikroprocesszor és a számítógép. 
Méltatta a munkásságát többek kö-
zött olyan tudós feltalálóknak, mint 
Siemens, Maxwell, Tesla és Edison. 
A fejlődés hatása a társadalomra és 
a gazdaságra a kezdetektől fogva 
egészen a napjainkig számottevő, 
amiről szintén szó esett.
Pintácsi úr beszámolója második 
felében kifejtette, miképp látja ko-
runkat a jelenleg is zajló, IV. ipari 
forradalom szempontjából. Véle-
ménye szerint: az 1970-es évektől 
induló elektronikai fejlődés a ’80-as 
évekre már robbanásszerű gyártást 
és felhasználást eredményezett, ami 
alapjaiban írta át a világ működé-

Benke Gábor Lászlóné Kárpáti 
Andrea 1955. december 30-án szü- 
letett Budapesten. Gimnáziumi 
tanulmányi évei alatt kajak sport-
ban ifjúsági magyar bajnok lett. 

A főiskolai tanulmányait Győrben, 
az akkor Közlekedési és Műszaki 
Főiskolán (ma Széchenyi István 
Egyetem) végezte. A diploma meg-
szerzése után férjhez ment, és egy 
fiú és egy leány gyermekük szüle-
tett. Néhány év múlva megszerezte 
másoddiplomaként a számítógépes 
rendszerszervező képzettséget. 

Családjával 1992-ben költözött So- 
roksárra. A beilleszkedés első évei 
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sét. Napjainkban szinte minden az 
elektromos szolgáltatásokra épül. 
Azáltal, hogy új eszközök, prog-
ramok és elektronikai rendsze-
rek jelentek meg, az embereknek 
mindezek felhasználásához újfajta 
ismeretek, készségek elsajátítására 
volt, van és lesz szüksége. A fejlő-
dés ugyanakkor olyan mértékben 
gyorsult fel napjainkra, hogy az 
emberi tudat nem képes megfelelő 
mértékben lépést tartani vele. 
Az est szokás szerint a hallgatóság 
kérdéseivel zárult, amelyek során 
felmerült, hogy a fejlődés hasz-
nossága mellet mennyire veszélyes 
annak a ténye, hogy az informatika 
által átszőtt „szép új világunkban” 
az egyén védelmét szolgáló jog-
rendszer gyerekcipőben jár. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mon- 
dani Pintácsi Imrének a gondola-
tébresztő előadásért, és Szerémi 
Gézának a szervezésért. 

Herling Anikó – Soroksári  
Fehérasztal Társaság
Fotó: Gordos László

után hamarosan érdeklődéssel for-
dult a helyi közösségek felé, tisztel-
ve és elismerve a helyi szokásokat 
megtartani kívánó sváb kisebbség 
tagjainak törekvéseit is. 
2004-ben barátokkal, jó ismerő-
sökkel megalapították a Soroksári 
Társaskör Egyesületet alapvetően 
kulturális és közösségépítő szán-
dékkal, amelynek elnöke is lett. 
2011-től a Soroksári Szociális Fog-
lalkoztató Nonprofit Kft. és a Ga-
léria’13 Soroksár Kht. felügyelőbi-
zottsági tagjaként folytatott aktív 
tevékenységet Soroksár közéleté-
nek támogatása érdekében.

Soroksár Önkormányzata

ELŐADÁS A IV. IPARI FORRADALOMRÓL
Beszámoló a Soroksári Fehérasztal Társaság rendezvényéről

Egy lelkes közösségépítőtől vettünk végső búcsút

In memoriam
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Soroksár Önkormányzata és a So-
roksári Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében idén is 
nagy siker mellett rendezték meg 
a kerületben a Múzeumok Éjsza-
káját június 22-én. 

Az esemény ünnepi nyitóceremó-
niáját ezúttal is a Hősök terén, a 
Galéria ’13 előtt tartották. A ha-
gyományokhoz híven a vallás is 
komoly szerephez jutott a rendez-
vényen: református istentiszteletet 
tartottak, valamint szakrális orto-
dox ének felcsendülte mellett ke-
rült sor a rózsaszentelésre.

– Hit nélkül sem élni, sem alkotni 
nem lehet – idézte az örökérvényű 
gondolatot köszöntő beszédében 
Orbán Gyöngyi alpolgármester. – 
Az őseink hagyatéka és kultúránk 
nélkül nem létezhetünk, és nem is 
maradhatunk meg. A mai, felgyor-
sult világban elvesznek az értékek, 
amely ellen tennünk kell! Egy mű-
vész, amikor végig gondolja, hogy 
milyen művet fog alkotni, két dolog 
fontos a számára: hogy azt szívből 
csinálja, és a lelke is benne legyen. 
Amikor mi megnézünk, meg-

A Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum meghívására Makádi Katalin 
rendőr ezredes, kapitányság ve-
zető tartott előadást a kábítószer 
fogyasztás végzetes hatásairól, a 
megelőzés lehetséges útjairól a 
kábítószer-ellenes világnapon.

– Az alkohol, a cigaretta és a kábí-
tószer hármasa közül a legkárosabb 
hatásai egyértelműen az utóbbinak 
vannak – mondta az előadó. – A 
drog sokkal rövidebb idő alatt te-
szi tönkre az embert. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság egy új kon-
cepcióval állt elő annak érdekében, 
miként lehet bevonni a szülőket, a 
pedagógusokat és az egész lakossá-

TUDÁSSAL KÜZDJÜNK A KÁBÍTÓSZEREK ELLEN!
ELISMERÉS TANULMÁNYI  

EREDMÉNYEKÉRT 

Ebben az esztendőben is Diák Gála 
keretében ünnepelték a kiváló ta- 
nulmányi eredményt elért tanuló- 
kat és nevelőiket. Geiger Ferenc pol- 
gármester elmondta, a mostani el-
ismerések a diákok, a pedagógusok 
és a szülők együttes érdemei. Hi-
szen a közös munka kulcsa, hogy a 
tanár rá tudja venni a diákot a ta- 
nulásra, míg a szülő támogatja a 
gyermekét a felkészülés érdekében.
– Örök igazsag, hogy a tanulás az 
élet egyik értelme – folytatta – Talán 
a legnagyobb és a jelentősebb ered-
mény ez a nevelésben. Az igazi siker, 
amikor egy pedagógus eléri, hogy 
egy diákja már a megismerés, a tu-
dás öröméért tanul. 

got a kábítószer-ellenes harcba. Az 
internet korában mi is kihasználjuk 
a lehetőséget, hogy ezen keresztül 
is megszólítsuk a szülőket. 

A kapitányságvezető a rendezvény 
alkalmával rövidfilmeket is bemu-
tatott, amelyek a drogok pusztító, 
az emberi elmét és fizikai kondíciót 
egyaránt súlyosan leépítő hatásait 
ábrázolják. Hozzátette, a kábítószer 
nem pusztán a fiatalokra nézve tar-
togathat veszélyeket. Az iskolában 
a baráti kör nagy hatást gyakorol 
a gyermekre. A szülők természe-
tesen nem lehetnek a gyemekeik 
mellett minden percben, továbbá 
a nagykorúvá válás közeledtével 

egy fiatal számára a baráti társa-
ság szerepe jelentősen nő. Ilyenkor 
számíthat a leginkább a szülőktől 
korábban látott, tőlük elsajátított 
attitűd, hiszen a gyermek számára 
a kábítószer fogyasztástól visszatar-
tó erő lehet az édesapa, az édesanya 
korábban elmondott intő szava, jó 
példája. Előadásában Makádi Ka-
talin bemutatta a drogok fogyasz-
tásának tipikus tüneteit is, felhívta 
a figyelmet arra, miért kell már az 
első gyanús jelek észlelése esetén 
törekedni arra, hogy kiderítsük, 
gyermekünk valóban kerülhetett-e 
kapcsolatba a droggal. Kiemelte, a 
kábítószer elleni küzdelem mind-
annyiunk érdeke, és fontos, hogy 
bízzunk a rendőrség munkatársai-
ban, szükség esetén forduljunk bi-
zalommal a szakemberekhez.

hallgatunk egy művet, akkor azt 
mondjuk, szemet gyönyörködtető, 
szívmelengető.
Hozzátette, őseink örökségét meg 
kell tartanunk magunknak, vala-
mint tovább adni azt gyermeke-
inknek, unokáinknak. Tizenhét 
esztendeje vette kezdetét a fővá-
rosban a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvénysorozata, amelyhez idővel 
Soroksár is eredményesen, a helyi, 
a kultúrát értő és szerető közönség 
által csatlakozott.

RÓZSASZENTELÉST IS TARTOT-
TAK A KÉSŐ DÉLUTÁN FOLYAMÁN

Varga Szimeon, az Országgyűlés 
bolgár nemzetiségi szószólója is 
üdvözölte a jelenlévőket, és felidéz-
te, hogy az általuk kezdeményezett, 
a kerület szívében található ivókút 
révén a bolgárok egy újabb jelképü-
ket mutatják be a közönségnek.

– A víz életet ad, amely nélkül nem 
tudunk létezni – tette hozzá. – 
Ezért is költöztek az ősök, a bolgár 
kertészek Magyarországon víz mel-
lé, hogy tudják művelni, öntözni a 
földet. Csodás rózsafák virágoznak 

ma az ivókút mellett, amelyek – a 
szépségükön túl – közelebb hozzák 
egymáshoz a keresztény felekezete-
ket is. 

ZENE A TÉREN, KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS A GALÉRIÁBAN

A rendezvény további részében 
színpadi programok szórakoz-
tatták az egybegyűlteket. Eljött a 
Roszica Bolgár Néptáncegyüttes, 
illetve jazz- és popslágereket adott 
elő Madár Veronika. A Sárkány 

Krisztián és Haraszti Veronika által 
bemutatott örökzöld dalok mellett 
a Road Six Sax együttes is a szín-
padra lépett. A már egy ideje So-
roksáron élő előadóművész, Gájer 
Bálint is ellátogatott a rendezvény-
re, hogy a swing csodáiba avassa be 
a nagyérdeműt. a közönség kifeje-
zetten fogékonynak is bizonyult a 
művész előadására. A vendégeket 
pedig várta a Galéria ’13, ahol Ka-
rajz Anna üvegműves és Németh 
Géza képzőművész kiállítását te-
kinthették meg.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

SZÍNES PROGRAMOK A 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
A bolgár hagyományok is komoly szerepet kaptak  

a kulturális rendezvény keretében
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ELISMERÉSEKET VEHETTEK ÁT SOROKSÁRI PEDAGÓGUSOK
A kiemelkedő szakmai munkáért júniusban, egy ünnepség keretében adtak át okleveleket

 Ebben az esztendőben két gyémánt 
diplomás pedagógust is elismertek. 
Ők már 60 esztendeje szerezték meg 
pedagógusi oklevelüket.

„SOROKSÁR GYERMEKEIÉRT”  
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:

Németh Márta, a Mikszáth Kálmán 
Általános Iskola pedagógusa
Bura Ibolya, a Grassalkovich Antal 
Általános Iskola táncpedagógusa
Tóth Tibor, a Páneurópa Általános 
Iskola tanára

„AZ ÉV PEDAGÓGUSA” CÍM TU-
LAJDONOSA LETT:

Jackl Henriett Katalin, a Gras-
salkovich Antal Általános Iskola 
nemzetiségi német nyelvtanára
Szabóné Makra Ágnes, a Mikszáth 
Kálmán Általános Iskola igazgatója
Mezősi Edina, az I. sz. Összevont 
óvoda óvodapedagógusa

GYÉMÁNT DIPLOMÁBAN  
RÉSZESÜLT: (60 ÉVE SZERZETT 
OKLEVELET) 

Pap Andrásné 
(I. sz. Összevont Óvoda) 
Őrfi Árpád (Mikszáth Kálmán 
Általános Iskola)

A „KERÜLET HŰSÉGES NYUGDÍ- 
JAS PEDAGÓGUSA” CÍMBEN RÉ-
SZESÜLT ÉS PEDAGÓGUS SZOLGÁ-
LATI EMLÉKÉREMRE JOGOSULT: 

Verebényi Gáborné  
(I.sz. Összevont Óvoda) 
Hunyadi Mária Magdolna  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Wágner Sándorné (Páneurópa 
Általános Iskola )   
Szekeres Györgyi (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola) 
Bura Ibolya (Grassalkovich Antal 
Általános Iskola) 
Dr. Pastinszky István Józsefné  
(Török Flóris Általános Iskola) 

A „KERÜLET HŰSÉGES KÖZAL-
KALMAZOTTJA” LETT – 10 ÉVNYI 
IGAZOLT KÖZALKALMAZOTTI 
JOGVISZONY UTÁN:
 
Hunyadi Mária Magdolna  
(I.sz. Összevont Óvoda)  
Deák Melinda  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Varga Enikő  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Lakatosné Milák Ágnes  
(Fekete István Általános Iskola) 
Ficsorné Koletár Anna  
(Páneurópa Általános Iskola) 
Acsai Zsuzsanna (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Hovánszki Éva (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Józsa-Szűcs Marianna (Grassalko-
vich Antal Általános Iskola) 
Pintér András Ferenc (Grassalkovi-
ch Antal Általános Iskola)  
Sárkány Péter István (Grassalkovi-
ch Antal ÁltalánosIskola) 

20 ÉVNYI IGAZOLT KÖZALKALMA-
ZOTTI JOGVISZONY UTÁN:

Jacsóné Sági Magdolna  
(I.sz.Összevont Óvoda)  
Vargáné Gombai Nagy Zsuzsanna 
(III.sz. Összevont Óvoda)  
Somfalvai Krisztina  
(Fekete István Általános iskola) 
Galambos Györgyné  
(Páneurópa Általános Iskola) 
Wagner Viktória (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Ripp Gabriella (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Vincze Zsuzsanna (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)   
Nagyné Andocsi Éva  
(Török Flóris Általános Iskola) 
   
30 ÉVNYI IGAZOLT KÖZALKALMA-
ZOTTI JOGVISZONY UTÁN: 
 
Ullmann Ágnes  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Véghné Csap Zita (Mikszáth Kál-
mán Általános Iskola)  
Stein Etelka Ildikó  
(Fekete István Általános Iskola) 
Jenei Marianna  
(Török Flóris Általános Iskola) 

Mészáros Hajnalka (Török Flóris 
Általános Iskola)  

40 ÉVNYI IGAZOLT KÖZALKALMA-
ZOTTI JOGVISZONY UTÁN: 
     
Verebényi Gáborné  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Dzsaja Dorottya  
(III. sz. Összevont Óvoda) 
 
JUBILEUMI JUTALOMRA  
JOGOSULTAK – 25 ÉVES JOGVI-
SZONY UTÁN:
 
Mezősi Edina  
(I. sz. Összevont Óvoda )  
Kollárné Kálmán Melinda  
(II. sz. Napsugár Óvoda)  
Somogyiné Mészáros Klára  
(III. sz. Összevont Óvoda)  
Józanné Szerdahelyi Gitta  
(III. sz. Összevont Óvoda)  
Mészáros Jánosné  
(III. sz. Összevont Óvoda)  
Gút Edina (Grassalkovich Antal 
Általános Iskola)   
Jackl Henriett Katalin (Grassalko-
vich Antal Általános Iskola) 
Pankovits Judit (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Schuszter Klára (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Márkus Márta  
(Páneurópa Általános Iskola) 

30 ÉVES JOGVISZONY UTÁN:

Ullmann Ágnes  
(I.sz. Összevont Óvoda)  
Mészárosné Megyesi Edit  
( I. sz. Összevont Óvoda )  
Fritz Éva (I. sz. Összevont Óvoda) 
Galambos Györgyné  
(Páneurópa Általános Iskola) 
Kaszab Zsófia  
(Fekete István Általános Iskola) 
Stein Ildikó  
(Fekete István Általános Iskola) 
Zádoriné Kovács Orsolya  
(Fekete István Általános Iskola) 
Szabó Ibolya  
(Török Flóris Általános Iskola) 
Jenei Marianna  
(Török Flóris Általános Iskola) 
Mészáros Hajnalka  
(Török Flóris Általános Iskola) 

Véghné Csap Zita (Mikszáth Kál-
mán Általános Iskola) 
 
40 ÉVES JOGVISZONY UTÁN:

Hunyadi Mária Magdolna  
(I. sz. Összevont Óvoda)  
Hatosné Pásztor Gabriella  
(II. sz. Napsugár Óvoda) 
Szekeres Györgyi (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)  
Honfi Zsuzsanna  
(Fekete István Általános Iskola) 
Dr. Pastinszky István Józsefné (Tö-
rök Flóris Általános Iskola) 
Halász Péter (Mikszáth Kálmán 
Általános Iskola)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZ-
TERE ÁLTAL KIEMELKEDŐ SZAK-
MAI TEVÉKENYSÉGÜK ELISMERÉ-
SEKÉNT, ELISMERŐ OKLEVÉLBEN 
RÉSZESÜLTEK:

Kajtár Andrea  
(Török Flóris ÁltalánosIskola)
Kántor Róbert  
(Török Flóris Általános Iskola)
Miski László  
(Török Flóris Általános Iskola)
Nickné Rohony Erzsébet  
(Páneurópa Általános Iskola)
Pálné Hoffmann Krisztina (Gras-
salkovich Antal Általános Iskola)
Szabó Ibolya  
(Török Flóris Általános Iskola)
Szilágyi Imréné  
(Páneurópa Általános Iskola)
Vincze Zsuzsanna Krisztina (Gras-
salkovich Antal Általános Iskola)
Ripp Gabriella Ilona (Grassalkovi-
ch Antal Általános Iskola)
Radácsi Mónika (Grassalkovich 
Antal Általános Iskola)
Holl Loretta Magdolna (Grassalko-
vich Antal Általános Iskola)
Fábián-Bakucz Ildikó (Grassalkovi-
ch Antal Általános Iskola)

2019-BEN BÁRCZY-DÍJBAN RÉ-
SZESÜLT A FŐVÁROSI KÖZGYŰ-
LÉS DÖNTÉSE ÁLTAL:

Balassa Lászlóné 
(III. sz. Összevont Óvoda)
Bárkányi Gabriella (Galambos János 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)
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ÁPOLJUK A HAGYOMÁNYOKAT
Német hagyományőrző  és kézműves tábor a Grassiban

2019 júniusában immár második 
alkalommal rendezték meg a Gras-
salkovich Antal Általános Iskola 
nyári hagyományőrző  és kézműves 
táborát 80 kisdiák részvételével. A 
közel egyhetes programot a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., a Soroksári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Klébl Márton Közalapítvány is 
támogatta. 

Köszönet illeti a Soroksári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
kasszonyát, Schirlingné Drexler 
Annát, aki a tábor rendelkezésére 
bocsátotta a Sváb Tájházat, amely 
az egyik foglalkozás állandó hely-
színéül szolgált.
A tábor témaválasztása jól illeszke-
dett a hazai nemzetiségi oktatásban 
résztvevő tanulók tantervéhez. A 
program célja az volt, hogy a ta-
nulók bővítsék a korábban a tele-
pülésen élő németség történetével, 
kultúrájával, mindennapi szoká-
saival kapcsolatos ismereteiket, il-
letve minél többet megismerjenek 
a nemzetiség dalaiból, táncaiból, 
játékaiból és kézműves tevékeny-
ségeiből. A foglalkozások nyelve 
50 százalékban a német nyelv volt, 
szolgálva ezzel a német nyelvi is-
meretek alkalmazását, gyakorlását.

KÉT SVÁB FALU  
VENDÉGEI VOLTAK

 A programok öt kolléga vezetésé-
vel, naponta két alkalommal forgó-
színpadszerűen, a gyerekcsoportok 
napi váltásával valósultak meg, s 
ezáltal mindenki részesült az ösz-
szes terület ismeretanyagából. A 
megvalósításban résztvevő peda-
gógusok  lelkesen vágtak neki a 
feladatnak. A foglalkozások során 
törekedtek a német nyelv használa-
tára, a témákhoz kapcsolódó ideg-
ennyelvi kifejezések elmélyítésére, 
gyakorlására.

A tábor főszervezője, Nagy Raj-
mundné igazgatóhelyettes egy e- 
gésznapos kirándulás megszerve-
zésével gondoskodott arról, hogy 
a gyermekek eljussanak két  igazi 
sváb faluba, a Baranya megyében 
fekvő Liptódra / Litowr és Geresd-
lakra / Gereschlack.  Ezen a napon 
a finom sváb bableves / Pohnesop-
pe, gőzgombóc / Heweknell, illetve 
rétes / Struhl kóstolásával, vala-
mint a Tájház, a Babamúzeum, a 
Pacskerkiállítás meglátogatásával 
és egy faluportyával nyílt lehetőség 
arra, hogy gyermekeink más sváb 
települések életébe is betekintsenek.

FÚVÓSZENÉRE ROPTÁK  
A TÁNCOT

A tábor zárásaként az utolsó nap 
délutánján megrendezett hang-
szeres bemutatóval egybekötött 
táncház tette még színesebbé a 
foglalkozások tárházát. A gyerekek 
tanítóikkal és szüleikkel, nagyszü-
leikkel együtt próbálgatták a polka 
és a keringő lépéseit a Heimatklang 
zenekar élő fúvószenéjére, vala-
mint megcsillogtatták a héten szer-
zett énektudásukat is. 

Az egyhetes program remek han-
gulatban telt. A gyermekek és a 
kollégák egyaránt motiváltan, ö- 
römmel vettek részt a változatos 

foglalkozásokon. A tanulók játékos 
formában, más szemszögből nézve 
is bővítették a tanév során szerzett 
ismereteiket és német nyelvi szó-
kincsüket, miközben sok újdonság-
gal találkoztak. Élményekkel gaz- 
dagodva, tartalmasan töltötték el a 
szabadidejüket, s nem utolsó sor-
ban, erősödött közösségi érzésük is. 
A legnagyobb sikert talán a sok 
mosolygós, vidám gyermekarc je-
lentette. Köszönjük Breier Andrea, 
Bura Ibolya, Józsa-Szűcs Marianna, 
Nagy Rajmundné, Pálné Hoffmann 
Krisztina, Vincze Zsuzsanna áldo-
zatos munkáját! Ők tették lehetővé, 
hogy ez a tábor létrejöjjön. 
    
 Pálné Hoffmann Krisztina



8 | OTTHONUNK: SOROKSÁR

ALFÖLDI VIZES ÉLŐHELY: A TÓ ÉS KÖRNYÉKE A KERT ÁLLATOKBAN LEGGAZDAGABB RÉSZE. 
VÉDETT GŐTÉK, TEKNŐSÖK, SIKLÓK ÉS MADARAK FIGYELHETŐK MEG A PARTRÓL.  

Ha a magyar fővárosról és 
a természet kapcsolatáról 
beszélünk, mindenkinek a 

Fővárosi Állat- és Növénykert jut 
elsőként az eszébe. Egyelőre még ke-
vesen tudják, hogy kerületünkben 
egy olyan gyöngyszemet találhat-
nak, amelynek alkotói tudományos 
igényességgel művelik a tájat, és 
dolgoznak annak népszerűsítéséért. 
Dr. Höhn Máriával beszélgettünk a 
környezetünkről, hivatásáról, ter-
veikről.

– Már 1990 óta dolgozom az egye-
temen, akkori nevén a Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem Nö-
vénytani Tanszékén. A Soroksári 
Botanikus Kert megalakulása óta 
a tanszék részét képezi. Funkcióját 
tekintve oktatási intézményként in-
dították egykor az útjára, vagyis a 
hallgatók számára itt biztosítottak 
a növénytani gyakorlat elvégzésére 
ideális lehetőséget. A kert vezetését 
magam 2012-ben, tanszékvezetői 

KÜLÖNLEGES TERMÉSZETI CSODÁK 
MINDÖSSZE PÁR KARNYÚJTÁSNYIRA

Bárki számára megismerhető, bebarangolható a Soroksári Botanikus Kert

megbízásom kezdetén vettem át. 
Akkor egy fiatal csapat fogadott az 
egyetemen. Hivatali elődöm na-
gyon sok és kiváló tanáccsal látott 
el, amely megalapozta az itteni bi-
zalmat és a fejlődést a munkatársa-
immal való közös munkában. Kol-
légáimmal egyetértettünk abban, 
hogy a botanikus kert az oktatás 
és a közművelődés szempontjából 
egyaránt fontos helyszín, amelyre 
szüksége van az intézménynek, So-
roksárnak, Budapestnek és az egész 
országnak. 

Ennek szellemében döntöttek: az itt 
fellelhető természeti kincseket min-
denki számára elérhetővé teszik.

– Határozott meggyőződésünk 
volt, hogy a hallgatókon túl a széle-
sebb közönség irányába is meg kell 
nyitni a kertet. Alapítása 50. évfor-
dulóján, 2013-ban jött el az idő, 
hogy kitárja kapuit a Soroksári Bo-
tanikus Kert, és vált megismerhető-

vé bárki számára. Ekkor jelentettük 
be, hogy hétvégén is vár minden-
kit a terület már meghosszabbított 
nyitvatartással. Ez a kezdeménye-
zés azonban tőlünk sok mindent 
meg is kívánt, hiszen alkalmaz-
kodnunk kellett – a hallgatóinkon 
túl – a látogatóink részéről jogosan 
elvárható igényekhez. Az volt a fel-
adatunk, hogy az idejük hasznos 
eltöltése érdekében magunk vezes-
sük rá látogatóinkat a kert bebaran-
golása alkalmával, hogy hol és mit 
találnak, továbbá az ott fellelhető 
természeti értékek miért is különle-
gesek. Ennek megfelelve a Fővárosi 
Környezetvédelmi Alap pályáza-
tán nyert támogatásból tanösvényt 
hoztunk létre annak érdekében, 
hogy a 60 hektáros területünkön 
jól kitáblázva, biztos tájékozódási 
pontok kijelölésével, a látnivalókat 
érintve tudjanak nézelődni a láto-
gatók. Ma már egy nagyon hasznos 
és részletes térkép is rendelkezésre 
áll a helyes tájékozódás céljából. 

Ha az alapítás óta eltelt időszakot 
vizsgáljuk, mik voltak a kert fejlődé-
sének a legfontosabb mérföldkövei?

– A botanikus kert az alföldi tájra 
jellemző élőhelyeket őrzött meg, 
de emellett a területi felosztását, 
fontosabb parcelláit még 1963-ban 
alakították ki. A nagyobb növény-
földrajzi egységek mellett rendszer-
tani parcellák és géngyűjtemények 
is megtalálhatók. A Magyar Arbo-
rétumok és Botanikus Kertek Szö-
vetségének a tagja volt az intézmé-
nyünk, sőt alapítóként is erősítjük 
már a kezdetektől ezt a szervezetet. 
A rendszerváltás után, amikor az 
egyetem átalakult és megvalósult a 
többszintű oktatás, a részleg is vá-
laszút elé érkezett. A tudományos 
kutatási helyszínt is biztosító kert-
ben az elinduló többirányú oktatás 
fellendülésével lépést kellett tarta-
ni, és ez nem odázhatta el a fejlesz-
téseket sem. Többféle szak indult el 
az egyetemen, és sokkal több hall-
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gatónk lett. Vegyestüzelésű kazánt 
telepítettünk, 2014-ben megújult a 
fűtésrendszerünk, és következett a 
főépület tetőcseréje. Az infrastruk-
túra felújítása, az öltözők és látoga-
tói valamint hallgatói helységek, to-
vábbá a vezetékes ivóvíz bevezetése 
2018-ban fontos lépés volt, hiszen 
előtte csak kutakból tudtunk vizet 
nyerni, mely nem volt iható. Pályá-
zati támogatással megújítottuk az 
alföldi vizes élőhelyet, a tó és med-
rének a környékét, miközben el-
kezdtük felmérni a munkatársaim-
mal a kert biológiai diverzitását. A 
nálunk fellelhető gombák, mohák, 
zuzmók és harasztok bemutatá-
sát egy könyvben is összefoglaltuk 
már. A védett növényfajok teljes 
listája és dokumentációja hallgató-
ink segítségével 2018-ban készült 
el, de jelenleg is dolgozunk a kert 
bogárvilágának és a gerinces álla-
tainak a bemutatásáról szóló kiad-
ványok szerkesztésén. Napi szinten 
cselekszünk azért 10 munkatár-
sammal, hogy egy olyan botanikus 
kert fogadja a hallgatókat és a láto-
gatókat, ahol sokat lehet tanulni, az 
időt kellemesen és hasznosan lehet 
eltölteni, valamint ahova jó vissza-
térni. Szerencsére erőfeszítéseinket 
a számok is visszaigazolják, sokan 
mutatnak irántunk érdeklődést. 
Míg 2010-ben nem érte el a ven-
dégeink száma az 500-at, addig az 
elmúlt esztendőben már több mint 
2800-an voltak ránk kiváncsiak. A 
növekedés folyamatos, minden év-
ben több a látogatónk.

Említette a biológiai diverzitást és 
a különleges fajokat. Miért számít 
unikumnak a botanikus kert?

– Hazánkban a miénk az egyedü-
li olyan szabadtéri, az élővilága 
szempontjából leírhatatlanul gaz-
dag gyűjteményes kert, amelyben 
eredeti pannon erdőssztyepp élő-
helyek is látogathatók. Ilyen az 
eredeti állapotában fennmaradt 
kékperjés láprét és másik három 
erdős sztyepp terület: az alföldi ár-
valányhajas homokdomb, a zsom-
békos és a gyöngyvirágos tölgyes. 
Az élőhelyek hatalmas virágözönt 
nyújtanak tavasztól kezdődően 
egész évben. Mi ezeken a területe-
ken csak természetvédelmi kezelést 
végzünk, fenntartjuk a természetes 
folyamatokat, és csak akkor avat-
kozunk be, amennyiben feltétlenül 

szükséges. A kertünk egyik legna-
gyobb értéke, hogy az ide látogató 
a főváros szélén természetes tájat 
fedezhet fel, és meg tudja nézni 
az egykori alföldi növénytakaró 
legszebb maradványfoltjait. Úgy 
szoktuk hirdetni magunkat, hogy 
„Két busszal az erdős sztyeppére...”. 
Valóban, a városi közlekedéssel el-
érhetők ezek a szép, természetes 
tájrészletek. Fantasztikus a ma-
dárvilágunk és a tó környezete 
is. A terveinknek természetesen 
se szeri, se száma. Azért dolgo-
zunk, hogy minél többet tudjunk 
megmutatni az intézményünkből 
valamennyi látogatónk számára. 
Szeretnénk majd idővel felújítani 
az üvegházainkat is. A mediterrán 
vagy trópusi fajok bemutatásához 
nem elegendő pusztán az épület, 

hanem ott megfelelő hőmérsékletet 
kell tudni fenntartani a növényzet 
téli megóvása, a szaporítás bizto-
sítása érdekében az év 365 napján 
folyamatosan. Mint említettem, ok- 
tatási helyszín is vagyunk, így misz-
sziónk, hogy a kertészmérnök, sző-
lész-borász és tájépítő hallgatóink 
megismerjék a növények sokféle-
ségét, és felfedezhessék a kultúrába 
vonható vadnövényeket is. 

A természettudományos érdeklődés 
a mai emberek számára kimerül né-
hány tv-csatorna műsorának a meg-
tekintésében?

Szeretnénk egy olyan profilt kölcsö-
nözni ennek a soroksári csodának, 
amely megkülönbözteti a többi ha-
zai botanikus kerttől. Mostanában 

különösen azt tapasztalom, hogy 
az emberek az élővilág iránt újra 
elkezdtek érdeklődni. Sokan sze-
retnek kimozdulni a természetbe, 
és minél több növény- és állatfajt 
felfedezni és megismerni, nemcsak 
a hazaiakat, hanem más földrészről 
érkezetteket is. Ehhez szaporító he-
lyiségek kellenek nekünk is. Egyre 
több olyan kultúrnövény érkezik 
külföldről, amelyek korábban el-
érhetetlenek, megismerhetetlenek 
voltak nálunk, ugyanakkor ma 
már ott vannak az asztalunkon. 
Ezek szakszerű bemutatása fon-
tos célunk. A hallgatóinknak és a 
látogatóknak szeretnénk továbbá 
természetalapú megoldásokat is 
kínálni, és megtanítani mindazt, 
hogyan lehet élni a természetadta 
lehetőségekkel. Bemutatjuk az ehe-
tő, italt adó és hasznosítható növé-
nyeket. Kollégáimmal úgy véljük, 
hogy ebbe az irányba volna fontos 
elmozdulni. Nem a különleges, eg-
zotikus orchideák bemutatása az 
elsődleges célunk, erre vannak gaz-
dagabb kertek. Mi a hazai unikális 
fajokat akarjuk megmutatni termé-
szetes környezetben, használható-
ságukkal együtt.

A keresztneve Mária, ugyanakkor 
kerületünkben mindenki Annamá-
riaként emlegeti. Helyi kötődései 
miatt adtak Önnek új nevet? 

– Hivatásom kapcsán természete-
sen ezer szállal kötődöm Sorok-
sárhoz és az itt élő emberekhez. 
Gyermekkoromat ugyanakkor 
nem itt töltöttem. Erdélyi szárma-
zású vagyok. Már egészen fiatalon 
botanikusnak készültem. Imádtam 
a természetben járni, megismerni a 
világ nyújtotta környezeti csodákat. 
Életem kiváltságának tartom, hogy 
kiváló munkatársakkal csapatot al-
kotva gyakorolhatom azt a hivatást, 
amelyről egykor gyermekként ál-
modoztam. A szakmai előmenete-
lem már nem csak szülőföldemhez, 
de Magyarországhoz is köt. A két 
lányom Budapesten született, így 
a családomnak is a magyar főváros 
az otthona. Boldog vagyok, hogy 
a magán- és a szakmai életemben 
egyaránt megtaláltam azt, amit ke-
restem. A természet iránti lelkese-
désem és érdeklődésem továbbra 
sem csökken, mindig találok új fel-
adatot, kihívást a munkámban.

A VÉDETT MAGYAR NŐSZIROM
(IRIS APHYLLA SUBSP. HUNGARICA) 

NAGY EGYEDSZÁMBAN ÉL A KERTBEN. 
A HÚSZFORINTOSUNK HÁTÁN LÁTHATÓ 

SZIMBÓLUMNÖVÉNY.
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Május 27-től 31-ig a Páneu-
rópa Általános Iskola 7. 
évfolyama bepillanthatott 

az ország határain túl élő magyarság 
mindennapjaiba. Már május elejé-
től lelkesen készültek a diákok az 
utazásra, tervezték a programokat, 
és felkészültek a különböző patinás 
helyek bemutatására. 

Már a hétfő hajnali indulás is iz-
galommal töltötte el a gyerekeket, 
ami a hosszú út során sem lankadt. 
Marosvásárhelyen és Székelyudvar-
helyen tartottak nagyobb pihenőt, 
ahol a gyerekek a város látnivalói 
mellett a buszból kiszabadulást is 
élvezhették. A célállomás a Har-
gita megyei Pottyand volt, ahol a 
falu szélén idilli környezetben áll 
az erdei iskola – előtte csörgedező 
patakkal, meredek hegyoldallal, 
fenyőerdővel, mögötte lankásabb 
dombokkal szolgál a kirándulók-
nak. Az út fáradtságát az erdélyi 
töltött káposzta, a szíves vendéglá-
tás és az új hely „belakása” feledtet-
te a gyerekekkel.
Másnap jókedvűen falatoztak a 
burgonyás kenyérből és fogyasztot-
ták a helyi gyógyfüvekből készült 
teát. Kellett is a kondíció, mert az-
napi programjuk a Gyilkos-tó és a 
Békás-szoros meglátogatása volt. 
Úton a cél felé a gyerekek megis-
merkedtek a meseszép helyek ki-
alakulásával és a köréjük szövődő 
legendákkal is. Így nem csak a tájat 
fedezték fel maguknak, de a Gyil-
kos-tóban látni vélték a legenda 
Eszterének szürkészöld szemeit is. 
A Békás-szoros mészkőbe vájt ha-
sadékvölgye mindenkit lenyűgö-
zött, s abban mindenki egyetértett, 
hogy erről nem elég mesélni, ezt át 
kell élni. A diákok a szállásra visz-
szaérve somogyi, moldvai néptán-
cokat és egy népdalt tanultak meg. 
Harmadnap délelőtt szekerekkel 
felvitték őket a hegyek közé, hogy 
megismerkedjenek a pásztorok 

nomád életével és a sajtkészítéssel. 
Tanulgatták az „ízes” szakszavakat 
(úgy mint az „eszterna”, ahol a fejés 
folyik) és ordát is kóstoltak, ami a 
legtöbb gyereknek túl édeskés volt. 
Ebéd után Csíksomlyón túráztak. 
Sajnos a nyeregbe már nem me-
hettek be a közelgő pápalátogatás 
miatt, de a tiszteletére emelt szé-
kelykapuban fényképezkedhettek. 
A borvíz kóstolása felejthető volt a 
gyerekeknek. Ezután Csíkszeredát 
derítették fel. Este rablóhús és kür-
tös kalács volt a menü. 

SÓBÁNYÁBAN IS JÁRTAK

Csütörtökön Farkaslakára indul-
tak, ahol Tamási Áron kékre festett 
tornácos házát keresték fel, s ko-
szorúzták meg. Élvezetes előadást 
hallgattak meg a székely életmód 
és szokások megörökítőjéről, és 
elgondolkodtak a híres mondatán: 
„Azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne.”. A két 
cserfa alatti sírt ottlétükkor több 
turistacsapat is felkereste. Ezután 
Parajdra vezetett az út. A sóbányá-
ba különbusszal jutottak le, ahol 

a csillogó sófalak között két órát 
töltöttek el – ez külön ajándéknak 
bizonyult a városi szmoghoz szo-
kott légutaknak. Hazafelé Korond 
páratlan fazekasremekeiben gyö-
nyörködtek. Az utolsó vacsora tú-
rós makarónija meglepetés volt az 
édes ízekhez szokott gyerekeknek, 
hiszen itt juhtúrót használnak hoz-
zá – azért végül többen is a mákos 
tésztánál maradtak. Ezután nehéz 
szívvel kezdtek összepakolni más-
napra, hiszen az idő nagyon gyor-
san telt ennyi program és élmény 
között. Egy ilyen utazásnak fan-
tasztikus közösségformáló ereje 
van, s a közösen megélt élmények 
örök emlékek maradnak. 
Az utolsó napon elbúcsúztak a gyö-
nyörű tájtól, majd elindultak haza-
felé. Útközben Csucsán álltak meg 
hosszabb időre, ahol megtekintet-
ték az Ady Emlékházat, és körbe-
néztek a Boncza-kastélyban. Az idő 
szomorkásra változott az egész heti 
verőfény után. Ebéd után indultak 
tovább, s az úton mindenki az él-
ményeit, fényképeit rendezgette. 
Erről az utazásról azonban még he-
tekig fognak majd beszélgetni, s a 

leglelkesebb hallgatóság között ott 
vannak a hatodikosok is, akik már 
most készülnek a következő évi pá-
lyázaton nyert erdélyi kalandokra.

PÁNOS GYERMEKNAP

A Páneurópa Általános Iskolában 
immár második alkalommal szer-
veztek gyermeknapot. A diákok szü- 
leikkel, testvéreikkel együtt tölthet-
ték ezt a délutánt az iskola udvarán. 
Ezt a rendkívüli napot egy feled-
hetetlen bűvészshow-val, ördög-
bot bemutatóval indították, majd 
számtalan játék- és programlehető-
ség közül lehetett választani: íjászat, 
buborékfújás, célbadobós, ügyessé-
gi játékok következtek, sőt kutyás 
állatvédők is jöttek figyelmeztetni a 
felelős állattartásra. Az idő múlásá-
val egyre több gyerek futkározott 
csillámtetoválással a kezén. Kéz-
műveskedésre is volt lehetőségük a 
gyerkőcöknek, és finomságokról is 
gondoskodtak számukra: volt kür-
tőskalács és minden gyermek egy-
egy vattacukorral távozott.

Páneurópa Általános Iskola

PÁNEURÓPAIAK AZ ERDÉLYI  
MAGYARSÁG NYOMÁBAN

A Határtalanul! program jóvoltából utaztak külföldre
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Napsütés, forróság, strand, 
fagylalt, dinnye, grille-
zés, medencés bulik… 

javában tart még a nyár. Mi is ké-
szülünk pár programmal.

Augusztus 9-ig folytatódik Térzene 
programsorozatunk péntekenként, 
amelynek helyszíne a Zenepavilon 
a Hősök terén. A rendezvényeket 
19 óra 30 perckor kezdjük.  Július 
20-án Nyár esti retro disco lesz a 
művelődési házban Dj Bene Gábor-
ral (Tiszti Klub). Jegyek már csak 
korlátozott számban elérhetőek. A 
gyermekeket, a családokat július 
27-én 9-től 14-óráig várjuk a Tán-
csics Családi Napunkra, amelyre a 
belépés díjtalan. Színes programok 
sorával készülünk: Iszkiri zenekar 
koncert, Kiss Balázs bűvészshow, 
népi játszóház, állatsimogató, ugrá-
ló vár, arcfestés, babajátszó, board 
game sarok, vattacukor és sok más 
érdekesség fogadja a látogatókat.

MINDENKINEK ÉLMÉNYEKBEN 
GAZDAG NYARAT KÍVÁNUNK!

Előre szólunk, hogy ősztől nem 
csak a táj, de a foglalkozásaink pa-
lettája is színesedni fog. 
A már meglevő gyermek és felnőtt 
állandó foglalkozásaink, program-
jaink mellé sok új program indí-
tását tervezzük. Gyermekek szá-
mára ajánljuk Bábos mesekuckó 
foglalkozásunkat. Ez egy komplex 
gyermekfoglalkozás lesz, amelynek 
során egy bábelőadást tekinthetnek 
meg a gyermekek, majd a látott me-
sét feldolgozzák mozgással, kreatív 
feladatokkal. De lesz még mozgás 
és beszédfejlesztő foglalkozásunk is 
a kicsiknek. Szeptembertől várjuk 
a becsatlakozókat a Swan Mazso-
rett Csoporthoz. Készülünk még a 
felnőtteknek hasizom tornával, és 
preventív gerinctornával, amely a 

fiatal és az idősebb korosztály szá-
mára is ajánlott! 
A terveink között szerepel a Zum-
ba és a könnyített változata: Zumba 
Gold, amit ajánlunk a mozgást újra 
kezdőknek, túlsúllyal küzdőknek, 
az idősebb korosztálynak is. Az in-
tenzív mozgás kedvelőinek zsírége-
tés, boxaerobik elemekkel kombi-
nált foglalkozással készülünk.

S MÉG NINCS VÉGE A PROGRMOK, 
FOGLALKOZÁSOK SORÁNAK!

Ha szeretnének kicsit elszabadulni 
a hétköznapokból, akkor a kreatív 
program kedvelőinek szól Kreatív 
Relax foglalkozásunk. A  buli, a 

zene szerelmeseit salsa party várja. 
Itt elsajátíthatják a tánclépéseket, s 
táncolhatnak a latin ritmusokra. 
Kérjük, kísérjék figyelemmel a Fa-
cebook és weboldalunkat, ahonnan 
pontos információkat kaphatnak a 
programjainkról. Egyes új foglal-
kozások ingyenes órával kezdenek, 
de regisztrációhoz kötötten várják 
az érdeklődőket. 
Szeptember 1-én Sördélutánt tar-
tunk a Schorokscharer Burschen 
közreműködésével, asztalfoglalásra 
augusztus 21-től van lehetőség. 
Szeptember 15-én őszi Bolhapiac 
lesz a Közösségi Házban (Grassal-
kovich út 154.). Asztalfoglalás szin-
tén augusztus 21-től.

TINIK FIGYELEM! BENNETEKET IS 
VÁR A TÁNCSICS!

Szeretnénk ősztől egy ifjúsági klu-
bot elindítani, ehhez várunk lelkes 
jelentkezőket (maximum 17 éves 
korig), akik kipróbálnák magukat 
egy ilyen jellegű klub szervezésé-
ben, irányításában. Jelentkezni a 
titkarsag@tmh.hu mailen keresztül 
tudtok szeptember 8-ig! A műsor-
változtatás jogát fenntartjuk! Visz-
szatérve a nyárba: mi is elmegyünk 
feltöltődni, hogy újult erővel várjuk 
az érdeklődőket.  Így a Táncsics 
Mihály Művelődési Ház augusztus 
5-21. között zárva tart! 

Táncsics Mihály Művelődési Ház

• Iszkiri koncert • Kiss Balázs bűvész show • ugrálóvár • népi játszóház  
• babajátszó • kézműves vásár és foglalkozások • állatsimogató • vattacukor  
• csillám és arc festés és számos meglepetés …

A BELÉPÉS DÍJTALAN! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Családi Nap

2019. JÚLIUS 27. 
9-TŐL 14 ÓRÁIG

MOZGALMAS NYÁR ÉS SZÍNES ŐSZ 
VÁR A TÁNCSICSBAN

Lesz térzene, de retro disco is várja a szórakozni vágyókat
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XXXVII. BUDAPEST KUPA NEMZET-
KÖZI SÚLYEMELŐ VERSENY

Három országból öt csapat 
31 versenyzője mérte össze 
erejét. Az egyéni versenyek 

során kiemelkedő magyar siker szü-
letett: Harasztovics Gergő 219 kg-os, 
László Lili 88 kg-os, Molnár Cson-
gor 190 kg-os, Csipkés Erika pedig 
120 kg-os összetettel megnyerte 
súlycsoportjának küzdelmeit. 

Erika és Csongor korosztályuk 
abszolút bajnoki kupáját is haza-
vihette! Csapatban Budapest válo-
gatottja a harmadik helyen zárta a 

A nagy múltú Budapest Kupát 37. 
alkalommal rendezte meg a Buda-
pesti Súlyemelő Szövetség, június 
29-én, ezúttal Soroksáron, a Mik-
száth Kálmán Általános Iskolában.
 
Horvátországból, Szerbiából, Szlo- 
vákiából, Lengyelországból érkez-
tek sportolók. A Budapest Után-
pótlás Válogatottban három so-
roksári fiatal kapott lehetőséget: 
Csipkés Erika, Harasztovics Gergő, 
és Molnár Csongor. A hazai közön-
ség nagy örömére első helyezést 
értek el a hét csapatos versenyben. 
A Soroksári SSZSE első csapata 
(László Lili, Molnár Botond, Varga 
Richárd), a negyedik helyen, míg 

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐK NEMZETKÖZI „EMELÉSEI” 
Vukováron szerepeltek március 10-én a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület versenyzői

színvonalas utánpótlás kupát. Má-
jus 4-én ismét Vukováron szerepel-
tek a súlyemelőink, ahol öt ország 
63 utánpótláskorú sportolója ver-
senyzett. Muzellák Máté harmadik 
lett az ifjúsági mezőnyben, 145 
kg-os összetettel. A legfiatalabbak 
között Molnár Botond második, 
míg Somfalvai Balázs negyedik he-
lyen végzett. Május 11-én Szerbiá-
ban, Bács városában nyolc csapat 
versenyzett, ahol a soroksári fiatal 
sportolók a negyedik helyen zártak. 
Június 14-15-én Észtország követ-

a második csapat (Muzellák Máté, 
Somfalvai Balázs, Apáti Zalán) a 
hatodik helyen zárta a színvonalas 
rendezésű versenyt. 
Aki szeretne erősödni, sikereket át-
élni, jó közösségben értéket terem-
teni, azt várják a szakképzett edzők 
a Mikszáth Kálmán Általános Isko-
lában (Sodronyos utca 28.) szám 
alatt működő Soroksári Súlyemelő 
és Szabadidősport Egyesület után-
pótlás műhelyében.

kezett. Albu városában rendeztek 
kétnapos színvonalas tornát hat 
ország 74 versenyzőjének. Harasz-
tovics Gergő abszolút bajnok lett, 
Csordás Mihály a nyolcadik helyen 
végzett. Az első félév utolsó külföl-
di versenyére Ausztriába utaztak 
a soroksári súlyemelők legjobbjai. 
Lochen Am See városában június 
21-22-én hét ország 115 verseny-
zője mérte össze erejét. Korosztá-
lyonként közel 20 induló verseny-
zett. A kétnapos viadalon mindkét 
nap meghallgathatták a magyar 

himnuszt a jelenlévők a soroksári 
fiataloknak köszönhetően. Az első 
napon László Lili állhatott a dobo-
gó tetejére, és szerezte meg pályafu-
tása első kupáját, 88 kg-os összetett 
eredménnyel, a serdülő lányok me-
zőnyében. A második napon Mol-
nár Csongor magabiztos győzelme 
fokozta a hangulatot. Csongor 190 
kg-os összetettel győzött a serdülő 
fiúk között. Harasztovics Gergő 221 
kg-ig jutott összetettben, küzdött az 
első helyért, de végül az ezüstérem 
jutott a tehetséges ifjúsági korosz-
tályú sportolónak. Csipkés Erika a 
szakítás után vezetett a junior női 
mezőnyben, de a nagyobb testsúlyú 
ellenfelei közül ketten megelőzték, 
így Erika 118 kg-os összetettel a 
harmadik helyen zárta a rangos 
„XVIII. International Juniors Batt-
le” utánpótlás súlyemelő versenyt. 
Az év második felében Szűcs End-
re tanítványai Lengyelországban, 
Szlovákiában, Litvániában, Cseh-
országban, Svájcban és Romániá-
ban szerepelnek. 

Sok sikert kívánunk, és sikeres fel-
készülést a hazai országos bajnok-
ságokra, amelyeket az év végén ren-
dez a Magyar Súlyemelő Szövetség!

Legyél Te 
a 100. súlyemelő országos 
bajnoka a Soroksári Súlyemelő 
és Szabadidősport 
Egyesületnek!

Sporttal a testi-lelki fejlődésért! 
Sportolj a nyári szünidőben is!!

EDZÉSEK HELYSZÍNE: 1239 Budapest,  
Mikszáth K. Ált. Isk., Sodronyos utca 28.
Jelentkezés a nyári szünidőben 9 és 10 óra között a súlyemelő 
edzőteremben Szűcs Endre elnök, szakedzőnél.                          
ELÉRHETŐSÉGEINK:  www.soroksarsose.hu          
 soroksarsose@gmail.com
                                          Tel.: 06/70 550-5030

JELENTKEZNI FOLYAMATOSAN LEHET 
SZŰCS ENDRE SZAKEDZŐNÉL 

HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN  
A NYÁRI SZÜNIDŐBEN  
9 ÉS 10 ÓRA KÖZÖTT.
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Gyereknap alkalmából többfé-
le meglepetésben volt részük 
a Soroksári Bölcsőde aprósá-

gainak és családjuknak. Az emléke-
zetes délután a szülők és a bölcsőde 
dolgozóinak együttes támogatásával 
valósulhatott meg.

Az esemény egy rövid köszöntés-
sel kezdődött, majd a Budapesti 
Honvéd Együttes művészei, Anikó 

és Gábor egy utazó és interaktív 
táncos koncerttel kedveskedtek a 
gyerekeknek, amihez egy ajándék 
buborék party is társult. A műsor 
végén az előadóművészek ajándék-
kal lepték meg a gyerekeket. Igazi 
rendőrautót nézhettek meg kívül-
ről, belülről, amelyet három ren-
dőr mutatott be. Ezt követően egy 
barátságos, simogatásokat jól tűrő 
kutyus csalt mosolyt a gyerekek 

arcára. A kis lurkók a barátkozás 
és a játék közben kreatívkodhat-
tak szüleikkel, testvéreikkel. Színes 
fűzőszálra tésztából nyakláncokat 
készítettek, varázsképeket alkothat-
tak különböző terményekből. Ter-
mészetes anyagból, házilag készült 
gyurmával is dolgozhattak. Voltak, 
akik horgásztak, és sikeres halfogás 
esetén meglepetés zsákbamacskát, 
hajtogatott lufit kaptak ajándékba. 

Arcfestés külön asztalnál várta a 
festőművészetre fogékony, érdek-
lődő gyerekeket. Mindvégig ren-
delkezésre állt a büféasztal, rajta 
különféle finomságokkal, így saj-
tos pogácsával is, amit a bölcsőde 
szakácsa, Karcsi bácsi sütött. A sok 
mosolygós arcocska és a hazamenő 
gyerekek kérdése: – „Mikor lesz újra 
gyereknap? – bizonyította, hogy 
nagyon jól sikerült a rendezvény.

MOZGALMAS DÉLUTÁN SOROKSÁRI BÖLCSISEKNEK

Klasszikus
marharolád

• 4 SZELET MARHAHÚS, 
 EGYENKÉNT KB. 15 DKG

• TENGERI SÓ

• FRISSEN ŐRÖLT FEKETEBORS

• 2 SÁRGARÉPA

• 100 G SZALONNA

• 8 KISEBB
 CSEMEGE SAVANYÚSÁG

• 2 VÖRÖSHAGYMA

• 6 EVŐKANÁL NÖVÉNYI OLAJ

• 1 EVŐKANÁL TÁRKONYOS
 MUSTÁR

• KB. 10 DKG FELKOCKÁZOTT
 GYÖKÉRZÖLDSÉG

• 1 VÖRÖSHAGYMA,
 NAGYOBB DARABOKRA VÁGVA

• 2 DB KAKUKKFŰÁGACSKA

• 1 CSÉSZE VÖRÖSBOR

• 2 CSÉSZE ALAPLÉ

• 1 TEÁSKANÁL KUKORICAKEMÉ- 
 NYÍTŐ A MÁRTÁSHOZ, VÍZBEN
 FELOLDVA

• FŐTT BURGONYA (TÁLALÁSHOZ)

• ÉDESKÁPOSZTA (TÁLALÁSHOZ)

HOZZÁVALÓK:

recept

ELKÉSZÍTÉS:

Először a marhahússzeleteket klop-
foljuk ki, utána sózzuk és borsozzuk 
meg! Csíkokra szeleteljük fel a sza-
lonnát, és a savanyúságot is vékony 
csíkokra! A sárgarépát hámozzuk 
meg, és gyufaszálakra vágjuk fel!

A szalonnát és a sárgarépát blansí-
rozzuk, azaz néhány percre lobogó, 
forró vízbe mártsuk, majd jeges 
vízbe helyezzük rövid időre, amivel 
visszahűtjük! Ezáltal ropogós ma-
rad a zöldség, és megőrzi színét.

A felkockázott vöröshagymát pirít-
suk meg két evőkanál olaj kíséreté-
ben egy serpenyőben! Miután ki-
hűlt, keverjük össze a mustárral!A 
hússzeletekre kenjük rá a keveré-
ket, majd oszlassuk el rajta a sava-
nyúságot, a sárgarépát és a szalon-
nát! Ezután sózzuk és borsozzuk, 
majd tekerjük fel, és fogpiszkálóval 
rögzítsük a végeiket!

Süssük ki a roládokat egy már 
megolajozott serpenyőben! A gyö-
kérzöldségeket kockázzuk fel, és 
kakukkfűágacskával főzzük meg! 
Öntsük fel az alaplével és a borral, 
majd lefedve 50 percig főzzük lassú 
tűzön!

Miután megpuhultak a roládok, 
szedjük ki őket a szaftból, és vegyük 
ki a fogpiszkálókat! Kukoricakemé-
nyítővel sűrítsük a szaftot, fűszerez-
zük meg, és egy szitán szűrjük át!

Tálaláskor a roládokat öntsük le a 
mártással, és díszítsük kakukkfű-
vel! Fogyasszunk hozzá burgonyát 
és káposztát!
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ADY ENDRE, költő
(Érmindszent, 1877. november  
22. – 1919. január 27.)

A kálvinista kisnemesi családban 
felnőtt Ady Endre Erdélyben szü-
letett, Érmindszenten. Nagyká-
rolyban, Zilahon és Debrecenben 
folytatta tanulmányait, de a jog- 
akadémiát nem fejezte be. Az első 

Rejtvény
verseskötete 1899 júniusában jelent 
meg Versek címmel. Nagyváradon 
megismerkedett a költőre nagy 
hatással bíró Diósy Ödönné Brüll 
Adéllal. Verseiben Lédának nevez-
te, és célt adott életének. 1904-ben 
Párizsba ment. Két évvel később 
megjelent két kötete is: a Vér és 
arany és az Új versek. Ezzel szüle-
tett meg tulajdonképpen a modern 

magyar költészet. A Nyugat főszer-
kesztője fedezte fel Ady tehetsé-
gét. A költő élete végéig a folyóirat 
munkatársa maradt. A nagytekin-
télyű kritikus és publicista Ignotus 
védelme alá vette. Szerepe volt A 
Holnap elnevezésű irodalmi tár-
saság alapításában. Munkásságát 
nézve megbecsült alakja volt az új 
irányzatnak, hiszen ellenfelei és hí-

vei egyaránt elismerték. A szimbo-
lizmus hatotta át költészetét, amely 
a világot úgy mutatja be, mintha 
titokzatos és elrendelt lenne. 1915-
ben feleségül vette az akkor 20 éves 
Boncza Bertát, akit Csinszkának 
nevezett verseiben. Adyn idővel el-
hatalmasodott betegsége, és 1919-
ben meghalt. A nemzet hallottja-
ként temették el. 
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HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: SZEPTEMBER 9.

APRÓHIRDETÉS

Otthoni munka! Különböző termékek összeállításai, egyebek elérhe-
tőségei. Érdeklődni: 06/90 603-905 (audiopress.iwk.hu; 635 Ft/min.;  
06/20 496-3980)

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



16 | HIRDETÉS

Fővárosi beruházásban idén márciusban indult a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telepen az a nagyszabású beruházás, mely-
nek köszönhetően gyakorlatilag megduplázzák a meglévő zá-
porvíztározó kapacitását. Várhatóan még az idén képes lesz
a tisztítótelep a jelenlegi 3300 m3 helyett 7000 m3 záporvízzel
hígított szennyvíz – tisztítás céljából történő – tározására.
Ennek a legnagyobb haszonélvezője az érzékeny vízbázisú
Ráckevei-Soroksári Duna-ág lesz. 

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzé-
sek kezelése érdekében idén tavasszal megkezdődött a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telepen a záporvíztározó kapacitásának bővítése
fővárosi beruházás keretében. 2019. október elejére az eddigi
3300 m3 helyett 7000 m3 záporvíz tározására és azt követő tisztí-
tására lesz képes a telep a 80 ezer m3-es napi kapacitása mellett.
Kizárólag a telep kapacitását meghaladó, egyes esetekben előfor-
duló, özönvízszerű esővízzel együtt érkező mennyiség kerülte el a
telepet, két hónapig, amíg a – bővítő beruházás miatt leállított – régi
víztározó újra üzemeltethetővé vált. Várhatóan 2019 őszétől pedig
a telep jóval nagyobb mennyi-
ségű csapadékvíz felfogására
is képes lesz, annak érdeké-
ben, hogy tisztítást követően,
a lehető legtöbb szennyvíz
megtisztulva kerüljön vissza
az élő vízbe. 

A főváros csatornahálózatá-
nak nagyobb részét elődeink
a XIX. század végén, a XX.
század első felében úgy épí-
tették meg, hogy a szennyvíz
és a csapadékvíz egy rendsze-
ren keresztül folyik, nincs egy-
mástól elkülönítve. Ez azt
jelenti, hogy esős időben, a
közterületeken keletkező, va-
lamint az egyesített csatornarendszerbe bekötött ingatlanokról el-
vezett csapadékvizek is a tisztítótelepek irányába kerülnek
elvezetésre. A tisztítótelepek kiépített biológiai kapacitása megha-
ladja a várható szennyvízmennyiséget, ezáltal biztonságot nyújt a
szárazidőben érkező szennyvizek előírt mértékű, jó hatásfokú tisz-
tításához. A kiépített kapacitás és a tényleges szennyvízterhelés kü-
lönbségének mértékéig a csapadékvizeket is tisztítani képesek. A
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a biológiai tisztítókapacitáson
felüli szenny- és csapadékvizek kezelésére, annak kapacitását öt-
szörösen meghaladó mennyiséget, előmechanikai tisztítóegység
kezeli. Ha még nagyobb tömegben érkezik csapadékvíz, az a zápor-
tározó műtárgyba folyik, ahonnan a csapadék megszűnését köve-
tően a biológiai tisztításra vezetik. Amennyiben az érkező vizek
mennyisége felhőszakadások esetén ennél a mértéknél is nagyobb,
az érkező vizek a telepet megkerülik, hogy a tisztítást végző, több
hét alatt kitenyészthető mikroorganizmusok a reaktorokból ne mo-
sódjanak ki.  

Az elmúlt évtizedekben a beépített, lebetonozott, burkolt felületek
nagysága rohamosan nőtt, ami miatt csökkent a városban a zöld fe-
lület, és ezért kevesebb víz tud beszivárogni a talajba, ugyanakkor a
csapadékok intenzitása és gyakorisága is jelentősen megnőtt. Ennek
következményeképpen nagy záporok esetén a tisztító művek túl-
terheltté válnak. A tisztítótelepek folyamatos és biztonságos mű-
ködtetése érdekében a tisztítótelep – az üzemeltetési engedélyében
foglaltaknak megfelelően –, a telep által már be nem fogadható,
szennyvizet is tartalmazó csapadékvizet megkerülő ágon közvetle-
nül nyílt vizekbe kénytelen kivezetni. Amennyiben ezt nem tenné, és
a többletvizeket is bevezetné a telepre, a teljes biológiai tisztítótelepi
rendszer összeomlana – és hónapokig használhatatlanná válna. Ha
a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen túlterhelés miatt huzamosabb
időre leállna a biológiai szennyvíztisztítás, naponta átlagosan 60
ezer m3, két-három hónap alatt akár 5,4 millió m3 kellően nem tisz-
tított szennyvíz folyna bele a Kis-Dunába. Ez súlyos környezetkáro-
sítást okozna. Vízminőség-védelmi okokból a nagy esők idejére a
hirtelen bezúduló vizeket külön záportározókba is vezetik, valamint
külön, azok a tisztítótelepet megkerülő vezetéken keresztül jutnak

a befogadó vízfolyásba. Így
azok nem kerülnek be a tisz-
tító telepek területére.

Hasonló rendszerek működ-
nek például az európai nagyvá-
rosokban és még Japánban is,
ahol nagy elöntéseket és tisztí-
tatlan víz le  ve ze téseket okoztak
a felhőszakadások. Dél-Pes-
ten a csatornahálózatból ér-
kező vizek tisztítására napi
360 ezer m3 előmechanikai és
80 ezer m3 biológiai tisztító ka-
pacitás áll rendelkezésre. Csa-
padékos időben lehetőség van
kb. 20.000 m3/nap esővízzel
hígított szennyvíz biológiai

tisztítására, és hamarosan lehetőség lesz az első, legszennyezet-
tebb csapadékhullámból 7000 m3 víz tározására a bővülő záporvíz-
tározóban. Ha ennél több víz érkezik, azt közvetlenül le kell vezetni
a Dunába, különben az elöntené a környező területeket. 

A korszerű szennyvíztisztítási technológia révén a dél-pesti telep
folyamatosan az előírt határértékek alatti, jó minőségű, tisztított
vizet bocsát a kis Dunába. A dél-pesti telepről elfolyó tisztított
szennyvíz minőségét az FCSM – a hatóságok által elfogadott
módon – rendszeres önkontroll vizsgálatokkal ellenőrzi. Ezeket az
eredményeket folyamatosan frissítve közzé is teszi a www.fcsm.hu
honlapon keresztül.  

2009 óta Budapesten csapadékmentes időben keletkezett
szennyvizeinek 100%-a biológiai tisztítást és tápanyag-eltávolítást
követően kerül az élő vízbe. A beruházásoknak köszönhetően az el-
múlt években jelentősen javult a Duna vízminősége, beleértve az
RSD tápvizének minőségét is.
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