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TÁMOGATÁS A GYARAPODÓ SOROKSÁRÉRT

Január utolsó napján ismét gyereksírástól volt
hangos a városháza épülete. A 2020. esztendőben
ekkor adtak át a hivatalban – ünnepi külsőségek
között – első alkalommal születési támogatást. A
képviselő-testület még a 2013. május 25-i ülésén
döntött arról, hogy elfogadja az ezt életre hívó
rendeletet. Az időközben eltelt közel hét év alatt

számos baba szülei vehettek át köszöntő emléklapot és a minden csöppség után járó 50 ezer forint értékű utalványt, majd 2019-től készpénzt.
A születési támogatás továbbra is igényelhető a
gyermek születésétől számított 120 napon belül.
Az igényeket formanyomtatványon, a szükséges
mellékletekkel együtt kell benyújtani a Polgár-

mesteri Hivatal Hősök terén vagy Újtelepen lévő
ügyfélszolgálati irodáján. A kérelmek letölthetők
az önkormányzat hivatalos honlapjáról vagy személyesen átvehetők az ügyfélszolgálati irodák valamelyikében. Kérdés esetén a hivatal munkatársai is készséggel állnak a szülők rendelkezésére a
06/1 289-2100 telefonszámon, a 231-es melléken.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA

A Soroksári Német Nemzetiségi
Tánc Egyesület kis táncosai is részt
vettek az idei Egyházbálon január
25-én, akiknek a fergeteges műsorával nyitották meg a rendezvényt
a Táncsics Mihály Művelődési Házban. A gyerekek fellépését vastaps
kísérte.

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

A MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatójával, Keresztes Péterrel találkozott
Soroksár polgármestere. Bese Ferenc a találkozó alkalmával egyeztetett a helyi érdekű vasúttársaság
H6-os vonalának napirenden lévő
fejlesztése és a hálózat bővítése
ügyében.

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

Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714

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

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

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

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

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

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

Egresi Antal
06/20 973-0235

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

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Dr. Veres Anikó mb. aljegyző

Népdaléneklési versenyt tartottak
a kerületben. A rendezvénynek
a Grassalkovich Antal Általános
Iskola adott otthont. A résztvevőket Sinkovics Krisztián, Soroksár
alpolgármestere köszöntötte, aki
gratulált valamennyi előadó színvonalas produkciójához.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

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

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.

Ismét állampolgársági eskütételre került sor a városházán. Január
28-án kerületünk két polgárának
hangzott el eskütétele, akik ünnepélyes keretek között vették át a
nevükre kiállított honosítási okiratokat.

Bányai Amir Attila
06/30 536-3325

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

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

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.); ujsag@ph.soroksar.hu
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com
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VÉRADÁST TARTOTTAK
A KERÜLETBEN
Érdeklődés övezte a február 3-án
a Városháza Grassalkovich út 170.
alatti épülete nagytermében tartott
véradást. Magyar Vöröskereszt, az
Országos Vérellátó Szolgálat és Önkormányzatunk közös szervezésében immár a harmadik alkalommal
rendeztek véradó napot, amelyen a
hivatal munkatársai vettek részt.
Különösen köszönjük a megjelent
önkormányzati képviselőknek, az
intézmény dolgozóinak, valamint
azon kerületi vállalkozóknak és az
itt működő cégek munkatársainak
a segítségét, akik önzetlenül adták
vérüket számukra ismeretlen em-

bertársaiknak. Naponta mintegy
1800 véradóra van szükség országszerte annak érdekében, hogy
a megfelelő mennyiségben álljon
rendelkezésre vérkészlet műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekhez, továbbá
transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Reméljük, hogy a Soroksáriak önkéntessége révén számos
ember gyógyulásához sikerült hozzá járulni.
Magyar Vöröskereszt
Soroksári Önkormányzatának
Alapszervezete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

MUNKAKÖR ÉS VEZETŐ BEOSZTÁS:
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (1238 Budapest,
Grassalkovich út 140.) választott
ügyvezető igazgatója
A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 2020.
április 1. – 2025. március 31.
A munkavégzés helye: 1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
MUNKAKÖRI FELADATOK:
A gazdasági társaság alapító okiratában foglalt tevékenységek, illetve
az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek magas színvonalon történő ellátásának biztosítása.
A Nonprofit Kft. kiegyensúlyozott,
szabályszerű gazdálkodásának irányítása a fenntartó elvárásainak
megfelelően. Munkáltatói jogok

gyakorlása a Nonprofit Kft. alkalmazottai felett.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• felsőfokú gazdasági végzettség
• vezetői gyakorlat: legalább 3 év
• a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a
Soroksári Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. Alapító okiratában
az ügyvezetői tisztség betöltéséhez
meghatározott feltételeknek való
megfelelés
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Magyar állampolgárság,
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
ELŐNYT JELENT:
• pénzügyi, kereskedelmi felsőfokú
végzettség
• kereskedelmi gyakorlat
• legalább két év felsőfokú végzett-

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

séget igénylő, a szociális foglalkoztatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Javadalmazási szabályzat szerint
BENYÚJTANDÓ:
• a pályázó szakmai életrajzát, iskolai végzettségére vonatkozó bizonyítványok másolatát,
• a Kft. vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázatába az elbírálásban
részt vevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik,
valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata a vagyon�nyilatkozati eljárás lefolytatásáról.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE:
2020. február 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. március 31.
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárságra (1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.) vagy elektronikus úton Zabó Ferencné részére zabo.ferencne@ph.soroksar.hu
e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban a 06/1 289-2100/123 telefonszámon lehet érdeklődni.

FELHÍVÁS
A Molnár-sziget Sporthorgász
Egyesület 2020. március 5-én,
csütörtökön 18 órai kezdettel
tartja megismételt közgyűlését
a Soroksári Közösségi Házban,
amelyre a tagjaikat tisztelettel
meghívják.
Napirendek:
1. Éves beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló
3. Tisztújítás
4. Egyebek
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„A BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSÉRE
MONDTUNK IGENT”
A kerületi közutak állapotának a javítása kiemelt figyelmet kap a jövőben

F

ebruár 11-i ülésén elfogadta
a képviselő-testület Soroksár
2020. évi költségvetését. Ennek az összegzésére kértük a kerület
polgármesterét, Bese Ferencet.
– Számos olyan felújítás valósulhat meg az idei büdzsénknek
köszönhetően, amelyre már egy
ideje komoly igény mutatkozott.
Említhetném például a III. számú
Összevont Óvoda Pistahegyi úti,
továbbá a Béke utcai tagóvodák
fűtésrendszerének a korszerűsítését. Kulturális életünk egyik fontos színterének, a Galéria ’13-nak
a tetőszerkezetét is felújíthatjuk,
ugyanakkor az egészségügy terén
például Újtelepen gyermekorvosi
rendelő került kialakításra. Különösen örömteli, hogy jelentős
ütemben folytathatjuk az útépítési
munkálatokat Soroksáron. Abban
az esetben, ha támogattunk volna
egyes előterjesztéseket, pont azok
a tervezett útépítések kerültek volna veszélybe, amelyek a lakosok, a
közlekedők széles körének az érdekét szolgálják.
– Említette a gyermekorvosi rendelőt. Szintén a gyermekeket érinti,
hogy Soroksáron egy nagyszabású
beruházás keretében megújulhat
valamennyi játszótér is.
– Fejlesztési tervvel rendelkezünk,
amely támpontot nyújt a források
kalkulálása során. Mindezeket persze külső körülmények is befolyásolják. A játszótereink fejlesztése
például napirenden volt már egy
ideje, de mivel jött egy jogszabályi
rendelkezés, hogy – gyermekeink érdekében – ezeket a parkokat teljes körűen balesetmentessé
kell tenni, amely az ott található
eszközök cseréjét vonja magával,
ezért most módunk van mindezt
megvalósítani. Természetesen ennek komoly költsége is mutatkozik:

közel 80 millió forinttal kalkulálhatunk ennek érdekében. Visszatérve… Vegyük például a pályázati
források segítségével megvalósuló
jelentős útfejlesztési projektjeinket!
Településünk közútjainak az állapota – általánosságban elmondható
– javításra szorul. A Magyarország
Kormánya révén megnyíló pályázati lehetőségek most kiváló lehetőséget biztosítanak a számunkra
annak érdekében, hogy fejlesszük
az úthálózatunkat. Tapasztalatom
szerint a pályázati lehetőségek során Soroksár kiemelt figyelmet élvez. Most kell élnünk mindezzel! A
Szőlődomb, az Elvira, a Sodronyos
és a Házikert utcákban is, hogy
csak pár példát említsek, dolgozhatnak a munkagépek. Ráadásul a
modern aszfaltburkolat alatt már
olyan közművek vezetékei futnak
majd, amelyek szintén kielégítik a
lakossági igényeket a háztartások

viszonylatában. Ezeket a munkálatokat, vagyis az aszfaltozást és a
közművek elhelyezését össze kell
hangolni! A kiváló útburkolathoz
így éveken keresztül nem is kell
majd hozzányúlni. Ezeket a beruházásokat most nyílik lehetőségünk
megvalósítani. Számomra alapvető,
hogy kerületünk valamennyi polgára számára olyan körülményeket biztosítsunk, hogy az otthonaik környezetét ne sárban taposva
tudják megközelíteni. Soroksár a
magyar főváros egyik – jellemzően
kertvárosias – kerülete. Semmilyen
esetre sem jelentheti ez, hogy az elmúlt századra jellemző viszonyok
uralkodjanak a településünk bármely utcájában. Természetesen az
említett fejlesztések a lakosság és
az ingatlan befektetők részéről is
megkívánják az együttműködést,
a szabályok betartását. Az önkormányzatunk ezt el is várja. Számos

nehézséget okozhatnak egyes, a köz
érdekét szolgáló útépítések esetén a
nem megfelelő helyen emelt kerítések. Sajnos a Molnár-sziget területén is szembesülünk ilyen problémával.
– Az infrastrukturális beruházások,
útfelújítások üteme várhatólag meghaladja majd az elmúlt években tapasztaltakat?
– Ezekben az arányokban egyedinek is nevezhető ez az éves fejlesztési dinamizmus. Természetesen a
beruházások nagyon hangsúlyosak,
azonban ezek mellett biztosítanunk
kell a költségvetésünkből a megfelelő működést. Intézményeink
funkcionálnak, ezek napi szintű
működtetése is megfelelő pénzügyi hátteret kíván. A nevelési vagy
akár az egészségügyi intézményeinkben a zavartalan munka biztosított az éves büdzsénk alapján.
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Szociális ellátó rendszerünk megfelelő forrásokkal rendelkezik, ahogyan a polgármesteri hivatal is,
ahol lakosaink számára biztosított
a hétköznapi adminisztratív ügyeik
szakszerű intézése. A költségvetésünk biztos alapon nyugszik. Sajnos a Fővárosi Önkormányzattól
nem ismerjük pontosan, kerületünk mennyivel járul hozzá a helyi
iparűzési adó bevételeivel a „nagy
budapesti kasszához”. Becsléseink
szerint az összeg éves viszonylatban meghaladhatja a 6 milliárd forintot. Amit visszakapunk, az alig
lépi át a 2 milliárd forintos értéket.
Jó volna, amennyiben a jövőben
egyre arányosabb lenne a mérleg.
– A legutóbbi testületi ülés alkalmával is felmerült a korábban hentesboltnak otthont adó épület helyzete.
Megoldódhat az elkövetkezőkben
ennek a kérdése?
– A Grassalkovich út 161-163.
alatt található – hányattatott sorsú
– épület helyszínén egy, a modern
igényeket kielégítő élelmiszer áruház nyílhat meg, amely kialakítása
már régi adósság a kerület szívében
élők irányába. A telek tulajdonjoga
az önkormányzaté marad. Erről
már korábban született döntés az
akkori képviselő-testület határozatai értelmében. A feleségem rendelkezik az épületegyüttesben – nem a
hentes boltban – egy 18 négyzetméteres raktárral, amelyet évekkel
ezelőtt egy magán tulajdonostól
vásároltunk meg. Ennek a kérdése
a februári képviselő-testületi ülésen
felmerült. Ezt a kis ingatlanrészt
hajlandó a feleségem értékesíteni
azon az áron, amelyen a korábbi
tulajdonos azt az önkormányzattól
megvásárolta. Az idei költségvetésben megjelenő pénzügyi tétel azt a
célt szolgálja, hogy az önkormányzat meg tudja vásárolni valamen�nyi tulajdonos lakóingatlanát is.
Szó sincsen semmilyen felújításról,
támogatásról. Mint említettem, itt
az önkormányzat célja új, modern
élelmiszer üzletek megvalósulása.
– Nyilván számos igény mutatkozik
egy költségvetés tervezése során is
különféle olyan szempontok, igények érvényesítésére, amelyek meglehetősen szubjektívek.
– A példa alapja egyszerű. Ahogyan
egy család gazdálkodása esetén is
történik: megnézik, mit szeretnének

megvalósítani, beszerezni, felújítani, és annak alapján alakítanak ki
egy fontossági sorrendet, majd a
rendelkezésükre álló pénz birtokában hozzák meg a döntést. Egy
önkormányzat esetében is hasonló
a logika. Első körben megnézzük,
miket szeretnénk, miket szükséges
megvalósítanunk. Ezek fontossága,
sürgőssége, illetve több projektet is
érintő tényezők esetében azok
összehangolásának szükségessége
szerint alakítjuk ki a listát, amelyeknek költségeihez nélkülözhetetlenek a megfelelő anyagiak. A
kiadások nem dönthetik meg az
egyensúlyt. Évek óta ez a gyakorlat
érvényesül Soroksáron. A költségvetés módosításainak a tárgyalásakor nem véletlenül kérjük, hogy
a kezdeményezők jelöljék meg a
forrást, amely terhére nyújtják be
egyes elképzeléseiket. Nem célravezető, amennyiben már korábban
megkötött szerződéseket érintenek
egyes javaslatok, mert azok felbontása számos nehézséget vonhat
maga után.
Továbbá a legutóbbi testületi ülésünkön is tapasztaltam, hogy véleménykülönbség alakult ki például
a sportfinanszírozás ügyében. Magam azt tartom fontosnak, hogy
egy olyan egyesületnek, amelyben
több száz fiatalunk sportol, biztosítsunk megfelelő anyagi forrásokat. Tesszük ezt az egészséges életmód fenntartása és népszerűsítése
érdekében, ugyanakkor a pályákon
nyújtott eredmények alapján is van
okunk büszkének lenni. Az egyes
sikerek a közösségünk fejlődésére,
kerületi identitásunk formálására
is kiváló hatást gyakorolnak. A művelődés tekintetében fontosnak tartom, hogy a rendelkezésünkre álló
forrásokkal biztosítsuk a – kerületünkre egyébként is jellemző – kulturális sokszínűséget. Szeretném,
ha, támogatva a civileket, minél
több minőségi program látna napvilágot Soroksáron. Általánosságban kívánom hangsúlyozni, hogy
tiszteletben tartunk minden olyan
kezdeményezést, amely a közösségünk javát szolgálja, függetlenül
attól, hogy azok megvalósítására –
az egyes esetek tükrében – mik az
esélyek. Magam a képviselő-testületi ülések vezetőjeként is nyitottan
fogadok konstruktív, építő jellegű
javaslatokat. Helytelenítek ugyanakkor minden olyan hozzászólást,

amely személyeskedést, rágalmazást takar. Ezek ellen a rendelkezésre álló eszközökkel fel is fogok
lépni.
– A közelmúltban tárgyalt a MÁVHÉV Zrt. elnök-vezérigazgatójával. A napokban is gyakran hallani
az elővárosi vasút fejlesztésének a
szükségességéről. Miről esett szó a
találkozón?
– Konstruktív stílusban, eredményesen zajlott az állami társaság
vezetőjével az egyeztetés. Számomra különösen örömteli, hogy nem
sokkal a találkozónkat követően
már érkezett is visszaigazolás, miszerint a Hősök terénél található
megálló területén kialakíthatunk
– hosszú évek óta meglévő tervek
szerint – egy nyilvános illemhelyet.
Ez nem csak a közlekedők, hanem
a kerület központjába vásárolni,
ügyintézni igyekvők, továbbá egyes
kerületi rendezvények résztvevői
számára is megfelelő körülményeket biztosíthat majd. Tekintettel,
hogy a Grassalkovich út mentén
haladnak a HÉV sínek, amelyek
átszelik a kerület sűrűn lakott részét, az évek óta tapasztalható zajés rezgéshatás sokak nyugalmát

zavarja. Korábban pertársaság is
alakult emiatt. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a jövőben új, modern szerelvények beszerzésére is
sor kerülhet, azonban addig is javulhat a pálya egyes, jelenleg a legkomolyabb problémáit jelentő szakaszain a kavicságy állapota. Utóbbi
segítségével csökkenhet a rezgések
intenzitása. A MÁV-HÉV részéről
– a tájékoztatásuk értelmében – keresik a megoldást, a forrásokat ezen
munkák jövőbeni elvégzésére.
– A költségvetés kapcsán számos
elemet említett, amelyek megvalósulhatnak. Az idei büdzsé megtervezésénél mi volt a fő célkitűzésük?
– A beruházások szellemében született meg a költségvetésünk. Az
elkövetkező években is ezekre kívánjuk a hangsúlyt helyezni. Azért
dolgozunk, hogy Soroksár a jövőben dinamikus, biztos fejlődést
tudjon felmutatni. Folyamatosan
keressük a továbbiakban azokat a
pályázati lehetőségeket, amelyek
segítségével is javulhat infrastruktúránk állapota, újulhatnak meg
intézményeink. A célunk a továbbiakban is: szolgálni a kerületet, a
soroksári polgárokat.
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MEGŐRIZNI, ÁPOLNI A SOROKSÁRI
HAGYOMÁNYOKAT
A nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat
látja el Fuchs Gyula

A

z elmúlt év őszén megalakult
soroksári képviselő-testület
– Bese Ferenc polgármester
javaslatára – Fuchs Gyulát választotta a kerület alpolgármesterének. Őt
feladatköréről és a hagyományok jelentőségéről kérdeztük.
– A családom tősgyökeres soroksári.
Elődeim a település alapítói közé
tartoznak. Mint ilyen, fontos szerepet töltött be a família – több generáción keresztül – az 1994 óta önálló
kerület történetének az alakításában. Büszkeség tudni, hogy azok az
emberek, akik munkája, szorgalma

révén gyarapodott, szépült Soroksár, azok közül számos a rokonom
volt. Magam egész életem során
ezt az örökséget szolgálom. Születésemtől fogva itt élek. Szeretem a
főváros e déli vidékét, amely máig
megőrizte hagyományait, nemzetiségi kultúráját. Már évtizedek óta
aktívan kivettem a részem minden
olyan program szervezéséből, amely
a helyi sváb közösség összetartását,
identitásának a megőrzését szolgálja. Munkám ugyanakkor nem kizárólag a németséggel kapcsolatos,
hiszen kerületünk több nemzetiség
tagjai számára is az otthont jelenti.

Hivatali feladataim közé – bár hatásköröm elsősorban a sváb vonatkozású ügyek koordinálásával kapcsolatos – valamennyi helyi kisebbség, így a bolgár és a roma közösség
sorsának ápolása is tartozik.
– Az említett hagyományápolás
fontos közege a család. Egy gyorsan
változó világban mennyire eredményesen lehet megismertetni gyermekeinkkel a nemzetiségi kultúrát?
– Nagyon sok múlik a szülőkön. A
gyermekeim például már nem élnek
a kerületben, de úgy neveltük őket,
hogy bárhol is találják meg a jövőjüket, legyenek büszkék családi örökségükre, és vegyenek részt a nemzetiségüknek megfelelő hagyományok
ápolásában. A közelmúltban a kisiskolás gyerekek számára szervezett
kerületi német nyelvű vers- és prózamondó verseny vendége voltam.
Amikor azt látja az ember, hogy
ezek a résztvevő csöppségek milyen
büszkeséggel adják elő ismert vagy
kevésbé ismert szerzők gondolatait
a nagyszülőktől, a szülőktől, vagy a
pedagógusoktól elsajátított nyelven,
az embert hihetetlen boldogság keríti a hatalmába. Kimondhatatlan
érzés látni és ilyen csodálatos példákon keresztül is megtapasztalni,
hogy egy globalizálódó világban,
és azon belül is a kontinens egyik
tekintélyes világvárosában élő fiatalok milyen őszintén tesznek – akár
gyermeki módon is – hitet amellett,
hogy nemcsak esetükben, hanem
talán majd az ő utódaik körében is
jogosan vállalt büszkeség lesz hordozni és művelni a német hagyományokat.
– Hivatali feladata körébe tartozik
ugyanakkor a külkapcsolatok ápolása is németországi testvértelepülésünkkel. Mik a tervei ezen a téren?
– A Baden-Württembergben található Nürtingennel 1986-ban kezdődött az együttműködésünk. Az
elmúlt években inkább formálissá,
mint tartalmassá vált kinti partnereinkkel a kapcsolatunk. A feladatunk
az elkövetkező időszakban, hogy
újból teljessé váljon az együttműködés. Az eddigi egyeztetések alapján
német partnereink részéről nyitottságot, szimpátiát tapasztalok. Ezek a
testvérvárosi együttműködések sok
további lehetőséget tartogathatnak.
Az intézményieken túl nagyon fon-

tos az emberek közötti kapcsolatok
alakítása is. Ennek számos hozadéka
lehet. Kerületünkben már korábban
megvalósultak német beruházások
is, amelyek megszületésében részben a helyi kulturális gyökereknek
szintén lehetett szerepük.
– Beszélgettünk sváb gyökereiről és
elkötelezettségéről. Ezek tükrében
milyennek ítéli meg Soroksár viszonylatában a német nyelv jövőjét?
– „Ahány nyelvet beszélsz, annyi
ember vagy.” Talán mindenki ismeri
ezt a gyakran idézett igazságot. Táncsics Mihály egykor magyart tanított ezen a vidéken a főként német
anyanyelven beszélő fiatalságnak. Ez
jól jellemzi a kor nemzetiségi viszonyait. Még az én gyerekkoromban is
teljesen általános volt, hogy az utcán
az emberek svábul váltottak szót. Ez
ma már ilyen mélyen azért nem jellemző. Magam évtizedeken keresztül a kereskedelemben dolgoztam.
A kerületben élő családok jelentős
részét jól ismertem. Volt, akivel németül, volt, akivel magyarul beszéltem. Évek múltán persze egyre ritkábban használtam Goethe nyelvét,
hiszen jellemzően magyarul szóltak
hozzám. Óhatatlan volt tehát, hogy
egy idő után már kevésbé magabiztosan formáltam a német szavakat.
A Soroksári Férfi Népdalkörhöz
1992-ben azért is csatlakoztam, hogy
rendszeresen mozogjak olyan közegben, amelyben a német nyelv
meghatározó, és amely csoport a
hagyományápolás értékes társasága.
Magyar ember vagyok, és egyben a
német kisebbség tagja. Nemzetem
és nemzetiségem egyaránt az én részem. Mindkettőért felelős vagyok.
– Melyeket tekinti – az Ön hatáskörét
érintve – az elkövetkező időszak legfontosabb intézkedéseinek, amelyek
megvalósítását ebben az önkormányzati ciklusban szeretné elérni?
– Szeretném, ha a déli temető, amely
ma meglehetősen elhanyagolt állapotban van, és ahol a település alapítói közül is többen nyugszanak,
egyfajta emlékparkká alakulhatna
idővel. Őseink méltó nyughelyet
érdemelnek. Ami pedig az utódainkat illeti… Fejleszteni szeretnénk a
kerületi német nyelvű nevelést, oktatást. Ebben számítunk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatára is.
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„SZÁMOMRA SOROKSÁR MINDIG
AZ OTTHONOM MARAD!”
A kulturális, ifjúsági és oktatási területekért
felel Sinkovics Krisztián

J

anuárban választotta meg új pozíciójába a képviselő-testület az
elmúlt öt évben önkormányzati
képviselőként tevékenykedő fiatal
soroksárit. A közgazdász végzettségű
alpolgármesterrel eddigi pályafutásáról és a terveiről is beszélgettünk.
– Újtelepen születtem egy polgári, nemzeti, keresztény értékrendű
családban. Kéttannyelvű suliba
jártam a kerületünkben. A Grassiban töltött nyolc esztendő alatt is
megérthettem, miért fontos településünk polgárai számára a sváb hagyományok ápolása, illetve – a fiatalok körében továbbra is – a német
nyelv ismerete. Mindig is közel állt
hozzám a német szellemiség, meglehet azért, mert dédnagymamám
„echte” sváb asszony volt.
– Milyen érzések töltötték el, amikor értesült arról, hogy a kerület
egyik alpolgármesteri pozícióját
töltheti be?
– Óriási megtiszteltetés ért, amikor Soroksár polgármestere, Bese
Ferenc felkért, hogy csatlakozzak a
csapatához, és immár alpolgármesterként szolgáljam a soroksáriakat.
A kultúra, az oktatás és az ifjúsági
ügyek igazgatása tartozik a feladatkörömhöz. Polgármesterünk tudása engem is motivál, azáltal is,
hogy tudom, számíthatok a tanácsára, támogatására. Az előző ciklusban, mint önkormányzati képviselő az ifjúság ügyét tanácsnoki
pozíciómban is támogattam. Egyik
első feladatom volt egykor, hogy
megvizsgáljam, a fiatal generáció
tagjai miként viszonyulnak a településükhöz, milyen szolgáltatásokat hiányolnak helyben, valamint hogyan képzelik el Soroksár

jövőjét. Közvélemény-kutatás keretében, amelyhez 500 helyi fiatal
véleménye szolgált alapul, végeztük
el a felmérést. Annak megfigyeléseire, tapasztalataira építettük fel
az ifjúsági stratégiát, amihez már
cselekvési tervet is elfogadott a
képviselő-testület. Ezekben jelöltük
ki a konkrét feladatokat. Kulcstényezőnek tekintettük, hogy fiataljaink körében erősítsük a soroksári
identitást. Az egyik elképzelésünk,
miszerint a helyi általános iskolákban osztályfőnöki órák keretében
is hirdessük a soroksári identitás
létezését, viszonylag hamar túlmutatott a sulik kapuin. Egy ötlettől vezérelve kamerát ragadtunk a
kézbe, és készítettünk egy riportfilmet a kerületünkről. Ebben helyi
közszereplők, művészek, sportolók
nyilatkoznak, és beszélnek arról,
miért jelenti számukra Soroksár az
igazi otthont.
Kicsit bátortalanul vágtunk bele
e munkába, hiszen többünk teljesen tapasztalatlan volt ilyen téren,
ugyanakkor éreztük, az a lelkesedés és lokálpatrióta szellem, amely
a kicsi stábunkat összekovácsolta,
értéket képes életre hívni. A film
fogadtatása jóval meghaladta a legmerészebb várakozásainkat is. Rengeteg elismerő szót, köszönetet
kaptunk a bemutatót követően. Különösen megható volt látni, milyen
sokat jelentett a film megszületése kerületünk idős polgárainak is.
Fiatalokként úgy éreztük, ezzel a
filmmel az előttünk járó generációk tiszteletre méltó tagjai előtt is
fejet hajtottunk. A siker összekovácsolt bennünket és lelkesített. Nem
véletlen, hogy hamarosan újból
összeültünk a stáb tagjaival, hogy
elkészítsük a következő mozgó-
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képünk koncepcióját. Második filmünket 2019-ben mutattunk be.
– Ifjúsági tanácsnokként is számos
ismeretet szerzett a helyi fiatalokról. Milyen útravalóval látta el azt,
aki ebben a munkában folytatja
majd az Ön által megkezdett utat?
– Sebők Mátétól azt kértem, feladatát úgy lássa el, hogy már a kezdetektől vonja be a soroksári fiatalokat
a közösség építésének munkájába.
Az ő véleményük érték, amelyre –
határozott meggyőződésem szerint
– a jövőben is számítunk, számítanunk is kell. Ismernünk kell azokat,
akikért dolgozunk! Soroksárt velük
közösen, és ami legalább annyira
fontos, hogy a számukra építjük.
Ez a kerület mindannyiunk otthona. Ha jól érezzük itt magunkat, és
megítélésem szerint erre jó okunk
is van, akkor itt tudjuk majd átadni
gyermekeinknek azt a szellemiséget, amelyet szüleink, nagyszüleink

révén ismerhettünk meg.
– Az elmúlt években láthattuk Önt már
előadóként is helyi rendezvényeken.
– Már gyermekkoromtól fogva fontos szerepet tölt be az életemben a
kultúra. Gyakran szavaltam, léptem
fel a kerület egyes kulturális rendezvényein is. Elég csak a zenére gondolnunk, és rájövünk, mennyi kiváló
művész él Soroksáron. Úgy vélem, az
itt működő kulturális intézményeknek a jövőben egyre fontosabb feladatuk lesz abban, hogy kiszolgálják
a településünkön élők széleskörű érdeklődését. Nagyon izgalmas, érdekes
feladatok várnak ránk, és meggyőződésem, hogy egy nagyon termékeny
időszakban van lehetőségünk támogatni az alkotni vágyó embereket, és
szolgálni az alkotásokat befogadni
nyitott lelkeket. A jövőmet – és tekintettel arra, hogy az elmúlt esztendőben nősültem meg, nyugodtan mondhatom –, a családunk jövőjét mindenképpen Soroksáron képzelem el.
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DEUTSCHER REZITATIONSWETTBEWERB
Hagyományainkhoz híven idén
is megrendeztük a soroksári
általános iskolások számára a
kerületi német nyelvű vers- és
prózamondó versenyt, amelynek
győztesei képviselhették Soroksárt a fővárosi döntőben február
8-án.
A gyerekek 3 kategóriában (vers,
próza, kisjelenet) és 4 korcsoportban (1-2.osztály; 3-4.osztály;
5-6.osztály; 7-8.osztály) mérhették össze tudásukat.
A zsüri tagjai ebben az évben:
Budainé dr. Hajdú Erzsébet, az
ELTE Germanisztikai Intézetének volt tanszékvezetője, Hambuch Erika, német nyelvtanár,
tolmács, Schirlingné Drexler
Anna, a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, Pócsik Viktor, némettanár, valamint Valentin István
némettanár, költő.

A

m 29. und 30. Januar 2020
wurde in dem Táncsics Kulturhaus der traditionelle deutsche
Rezitationswettbewerb für die
Grundschulen in Schorokschar
veranstaltet. Organisator des Programms war die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung. An dem
Wettbewerb konnten sich die Kinder in 3 Kategorien (Gedicht, Prosa, Szene) und in 4 Altersgruppen
präsentieren. Die Mitglieder der
Jury waren: Anna Drexler Schirling, Erika Hambuch, Erzsébet
Hajdú Budai, István Valentin und
Viktor Pócsik.

FOLGENDE ERGEBNISSE WURDEN
ERZIELT:
ALTERSGRUPPE 1-2. KLASSE
GEDICHT
1.Platz: Anna Tilimon (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin: Krisztina Hoffmann Pál
2.Platz: Villő Halász (Grundschule
Grassalkovich) – Lehrerin: Szilvia
Haraszti
3.Platz: Márton Kalecz (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin:
Tamásné Tóth
PROSA
1.Platz: Kitti Fehér (Grundschule

Grassalkovich) - Lehrerin: Szilvia
Haraszti
2.Platz: Bernadett Szigeti (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin:
Tamásné Tóth
3.Platz: Lilla Gerendai (Grundschule Grassalkovich) – Lehrerin:
Szilvia Haraszti
SZENE
1.Platz: - Klassen 2.b, c- Lehrerinnen: Tamásné Tóth, Tünde Szabó
Sóos
ALTERSGRUPPE 3-4. KLASSE
GEDICHT
1.Platz: Laura Zsigmond (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin:
Csilla Sós-Anderle
2.Platz: Patrik Sain (Grundschule
Grassalkovich) - Lehrerin: Dóra
Csögör
3.Platz: Laura Koncz (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin: Tamásné Tóth
PROSA
1.Platz: Marcell Juhász (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin:
Barbara Nagy
2.Platz: Orsolya Agh (Grundschule
Grassalkovich) - Lehrerin: Csilla
Sós-Anderle
3.Platz: Ida Tóth (Grundschule
Grassalkovich) - Lehrerin: Loretta
Holl
SZENE
1.Platz: Klasse 4.b der Anton Grassalkovich Grundschule – Lehrerinnen: Barbara Nagy, Dóra Csögör
ALTERSGRUPPE 5-6. KLASSE
GEDICHT
1.Platz: Noel Weisz (Grundschule

Grassalkovich) - Lehrerin: Éva Hovánszki
2.Platz: Nina Sain (Grundschule
Grassalkovich) – Lehrerin: Éva Hovánszki
3.Platz: Attila Réder (Grundschule
Paneuropa) – Lehrerin: Éva Slajkó
Sonderpreis: Tamás Gyöngyösi
(Grundschule Grassalkovich)) –
Lehrerin: Éva Hovánszki
PROSA
1.Platz: Réka Szomor (Grundschule Grassalkovich) - Lehrerin: Ágnes
Mayer
2.Platz: Dániel Tamás (Grundschule Grassalkovich) – Lehrerin: Ágnes Mayer
3.Platz: Alexian Csőgör (Grundschule Grassalkovich) – Lehrerin:
Ágnes Mayer
ALTERSGRUPPE 7-8. KLASSE
GEDICHT
1.Platz: Tünde Dobó (Grundschule
Grassalkovich) – Lehrerin: Ágnes
Mayer
2.Platz: Mirjam Bodacz (Grundschule Paneuropa) – Lehrerin: Katalin Hermann Czwick
3.Platz: Mirjana Mousselli (Grundschule Grassalkovich) – Lehrerin:
Renáta Ruff
PROSA
1.Platz: Ákos Bozóki (Grundschule
Grassalkovich) - Lehrerin: Loretta Holl
2. Platz: Regina Lepsényi (Grundschule Grassalkovich) – Lehrer:
Loretta Holl
Wir gratulieren allen Teilnehmern
des Wettbewerbs und wünschen viel
Erfolg in der Zukunft!

SCHWABENBALL IN SCHOROKSCHAR 2020

M

it dem Dreikönigstag beginnt die Faschingszeit.
Damit ist auch die Saison
der Schwabenbälle eröffnet. Am
8. Februar wurde in Schorokschar
der 10. Jubiläums-Schwabenball gefeiert. Es wurden fast 300 Gäste in
das feierlich geschmückte und eingedeckte Kulturhaus Táncsics erwartet. Diesmal haben wieder die
Schorokscharer Burschen die ehrenvolle Aufgabe bekommen auf den

Ball aufzuspielen und zwar gemeinsam mit der Kapelle Takser Spatzen.
Der Ball wurde mit der ungarischen
Nationalhymne und mit der Hymne der Ungarndeutschen eröffnet.
Nach den Grüssungsworten vom
Herrn Antal Weinmann und Bürgermeister Ferenc Bese hatten die
Anwesenden die Möglichkeit die
Tanzproduktionen der Tanzgruppe des Nationalitäten Gymnasi-

ums und des Vereins der Junger
Haraster Schwaben zu bewundern.
Nachher wurde das schwäbische
Abendessen serviert, gebratenes
Rindfleisch in Braunsoße, Semmelknödel und Apfelstrudel in Vanillesoße. Der Ballraum war voll mit
tanzenden Leuten, die alle mitgesungen, geklatscht und geratscht haben. Die Veranstaltung ging von
Samstag 20 Uhr bis Sonntag in die
frühen Morgenstunden.

Die Haraster Ballgäste sorgten für
eine phantastische Stimmung, in
der Frühe wurden sie sogar mit
Musikbegleitung aus dem Kulturhaus geführt. Zum Schluss der Veranstaltung musizierten die beiden
Kapellen im Zeichen der Freundschaft zusammen. Ein jeder fühlte
sich während des Abends wohl und
kehrte mit schönen Erlebnissen
nach Hause.
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ÖRÖK TÉL
Filmvetítésnek adott otthont a
Táncsics Mihály Művelődési Ház.
Szász Attila 2017-ben készült látványos, Örök tél című történelmi
drámáját láthatta a közönség. A
filmet – amelynek főszereplője,
Gera Marina alakításáért kiérdemelte a Nemzetközi Emmy-díjat
– megtörtént eset alapján forgatták
le. Az alkotás a „málenkíj robotra”
elhurcoltak emléke előtt tiszteleg.
A forgatókönyv, amely Havasi János kötete alapján készült, olyan
kegyetlen mozzanatokat idéz fel a
Szovjetunióba deportálásról, amely
Soroksáron számos család számára
máig is fájó emlék. Az érintettség
okán sem meglepő, hogy a vetítést
kiemelt érdeklődés követte.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft
Ügyvezető álláshelyének betöltésére
MUNKAKÖR ÉS VEZETŐ BEOSZTÁS:
Galéria ’13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft (1239
Budapest, Hősök tere13.) választott
ügyvezető igazgatója
A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 2020.
május 1. – 2025. április 30.
A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Hősök tere 13.
MUNKAKÖRI FELADATOK:
A jogszabályokban meghatározottak szerinti és a gazdasági társaság
alapító okiratában foglalt feladatok,
tevékenységek, illetve az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek magas színvonalon történő
ellátásának biztosítása. A Nonprofit
Kft. kiegyensúlyozott, szabályszerű
gazdálkodásának irányítása a fenntartó elvárásainak megfelelően.
Munkáltatói jogok gyakorlása a
Nonprofit Kft. alkalmazottai felett.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Szakirányú mesterfokozatú vég-

zettség és / vagy szakirányú szakképzettség (különösen az alábbi
területeket illetően: művészettörténet, muzeológia, esztétika, művészetelmélet, művészeti menedzsment, múzeumi menedzsment)
• vezetői gyakorlat: legalább 3 év
• a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseinek, illetve
a Galéria ’13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
okiratában az ügyvezetői tisztség
betöltéséhez meghatározott feltételeknek való megfelelés,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Magyar állampolgárság,
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret.
ELŐNYT JELENT:
• Soroksár kulturális életének, intézményrendszerének ismerete,
• hazai és uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat,
• felsősokú kulturális menedzser
képzettség
• gazdasági szakirányon szerzett

felsőfokú végzettség
• legalább két év felsőfokú végzettséget igénylő, a kulturális, vagy
közművelődési területen végzett
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
• szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
• művelődésszervezői szakirányon
szerzett felsőfokú végzettség
• gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közművelődési
intézményvezetői képzettség megléte
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Javadalmazási szabályzat szerint
BENYÚJTANDÓ:
• a pályázó szakmai életrajzát, iskolai végzettségére vonatkozó bizonyítványok másolatát,
• a Kft. vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
• A pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázatába az elbírálásban
részt vevők betekinthetnek, a pá-

lyázat tartalmát megismerhetik,
valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő
tárgyalását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata a vagyon�nyilatkozati eljárás lefolytatásáról.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. április 30.
A munkakör legkorábban 2020.
május 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárságra
(1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) vagy elektronikus úton Zabó
Ferencné részére zabo.ferencne@
ph.soroksar.hu e-mail címre. A
pályázattal kapcsolatban a 06-1289-2100/123 telefonszámon lehet
érdeklődni.
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Cipőjavítás,
kulcsmásolás!

Soroksáron, a Grassalkovich út 147. sz. alatt (Buci pékség és a Posta között) 2020. február közepén megnyitom cipőjavító és kulcsmásoló üzletemet, gyors
határidővel, mérsékelt árakkal, 20 év tapasztalattal!
Nyitva tartás: H: 8-18, K: 8-17, SZ: 8-17, CS: 8-17,
P: 8-15, SZ-V: zárva. Ebédidő: 13-13.30-ig.
Egyéb szolgáltatások: élezés (háztartási kés, henteskés, szakácskés, hentesbárd, háztartási ollók,
manikűr olló, metszőolló, fűnyíró kés, húsdaráló kés +
rostély), elemcsere (autóriasztók, autókulcsok,
távirányítók), kulcstartozékok, bélyegző készítés,
ruhatisztítás, cipzár csere lábbeliben, tépőzár-csere,
gumirugany csere, garázs- és kertkapu távirányító másolás, bélyegző készítés, gravírozás.
Elérhetőség: Farkas cipőjavító és kulcsmásoló,
06-70/411-8004
www.facebook.com/farkascipojavitoeskulcsmasolo,
www.farkaskulcsmasolas.hu

APRÓHIRDETÉS
Új multiliftes teherautóra tehergépkocsi vezetőt keresünk csepeli telephelyünkre C, E kategóriás jogosítvánnyal, azonnali
kezdéssel. Érdeklődni: 06/20 777-7730 telefonszámon.
Budapesti multinacionális partnercégünkhöz azonnali kezdéssel, hosszú távra keresünk CO-hegesztőket, AWI-hegesztőket, szerkezetlakatosokat, csiszolólakatosokat. Érdeklődni: 06/20 406-0414 vagy: munka@hwrhkft.eu
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs – 06/20 264-7752
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
16. Tel: 06/1 266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19
Budapesten (Soroksár-Újtelep) eladó 2. emeleti 41 m2-es tégla
lakás. Érdeklődni: 06/30 574-5679 (naponta 17 órától).
Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, bontással-javítással kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06/70 617-7940

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138

HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. MÁRCIUS 11.

TÁJÉKOZTATÁS

FÚRT VAGY ÁSOTT KÚT LÉTESÍTÉSÉNEK,
FENNMARADÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1)
bekezdése alapján hatósági engedélyezési eljárás alá kell vonni minden olyan kút létesítését,
üzemeltetését, fennmaradását és
megszüntetését, mely
– nem gazdasági célú vízigényt,
– magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
– legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel.

sére irányuló hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásáért 3.000 Ft
eljárási illetéket kell fizetni.)

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a fentiek figyelembevételével
kútfennmaradási engedélyezési eljárás alá kell vonni minden 2018.
december 21. előtt engedély nélkül
létesült ásott és fúrt kutat.

A kérelmek benyújtásának részleteiről, a csatolandó mellékletekről
részletes információ olvasható
Honlapunkon (http://soroksar.hu/
polgarmesteri-hivatal/osztalyok/
igazgatasi-es-adoosztaly).

A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához kérelem, és
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.)
BM rendeletben meghatározott
– mellékletek csatolása szükséges.
A fennmaradási engedélyezési eljárás díjmentes. (A kutak létesíté-

Esetleges további kérdések esetén
keressék ügyintézőnket a 06/1 2892100/236 telefonszámon, vagy
ügyfélfogadási időben személyesen a 1239 Budapest, Grassalkovich út 170., 1. em. 105/A. címen.

Az ügyintézési határidő 60 nap.
Értesítjük Önöket, hogy a jogszabályok módosításának eredményeként 2020. december 31-ig
vízgazdálkodási bírság kiszabása
nélkül lehet kérelmezni a kutak
fennmaradásának engedélyezését,
azonban a határidő letelte után a
kiszabható bírság összege magánszemélyek esetében 300.000 Ft-ig,
gazdálkodó szervezetek esetén
1.000.000 Ft-ig terjedhet.

Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály
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Március 27., 19:00 A színházi
világnap alkalmából – Gergely
Theater: Nő a tét! Jegyinformáció:
www.jegy.hu és az előadás napján
korlátozott számban a helyszínen
is 2900 Ft/fő áron.
Március 28., 9:00-12:00 Húsvéti
készülődés – A FE-NO Dekor kézműves foglalkozása. Árak: ajtódísz
készítés 5000 Ft/fő, gyerekeknek
kézműves foglalkozás 2500 Ft/fő.
Regisztráció a programra 06/1
286-0262
Március 30., 18:00 Amatőr kézimunka kiállítás megnyitó a Független Nők Egyesületének szervezésében. Anyaggyűjtés március
25-27 között 15:00-17:00 között a
Házban. Kiállítás megtekinthető
április 09. 14:00-ig.

ÁPRILIS

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI
HÁZ MÁRCIUSÁPRILISI PROGRAMJAI
FELHÍVNÁNK A FIGYELMET
A HÁZBAN TARTOTT ÁLLANDÓ
FOGLALKOZÁSAINKRA.
Aktuális információ Facebook
oldalunkon, illetve információs
pultunknál kihelyezett szóróanyagokon, s kollégáinktól is kérhető a
06/1 286-0262 telefonszámon.
ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
FELNŐTTEKNEK:
Alakformáló Szandival, Maratoni fitt-mix; Gerinctorna; Zumba
Gold, Zumba; Társastánc, Soroksári Német Nemzetiségi Néptánc
Egyesület; Hollahood Hip Hop Senior, Kreatív Relax, Kiskertbarátok;
Konflis Autós Iskola; Német klub;
Élményfestés; Soroksári Pedagógus

Kórus; Soroksári Hagyományőrző
Vegyes Dalkör; Férfi Népdalkör;
JóBarátok Dalköre.
ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
GYEREKEKNEK:
Hip Hop; Akrobatikus rock and roll,
Helen Doron; Soroksári Német
Nemzetiségi Néptánc Egyesület;
Bábos mesekuckó Julcsival; Swan
mazsorett; Baba-mama klub; Balett; fazekasság.
FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK:
Dajkáló, Játékterápia, Logopédia,
Gyerekjóga, Drámapedagógia, Babatorna, Óvoda előkészítő, Pacaszakkör, Alapozó terápia iskolába
készülőknek, CsemetÉnek.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Táncsics Mihály Művelődési Ház
(1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.
Telefon: 06/1 286-0262)

MÁRCIUS
Március 3. Jobb agyféltekés-fotórealisztikus rajztanfolyam indul
kellő számú jelentkező esetén.
Regisztráció, információ: Holler
Erika – 06/70 272-4443
Március 6., 18:00 Bihari Viktória
előadása – „Hogyan jöjjünk ki a
pánikból és a szorongásból?” Az
előadás ingyenes. Regisztráció a
06/1 286-0262-es telefonszámon
lehetséges.
Március 13., 18:00 Hirtling István
– Mészáros Tibor előadása: Márai
életmű metszete, Kassától az óceánig. Jegyek ára a helyszínen: 2500
Ft. Jegyelővétel február 19-től.
Március 21., 9:00. Pontról-pontra pontozó technika lépésről-lépésre. Részvételi díj: 5900 Ft/fő.
Regisztráció: ajandekolo@gmail.
com, 06/30 930-5949
Március 21., 10:30 Apacuka Zenekar koncert Jegyinformáció:
06/20 551-3416 www.tixa.hu
Március 26., 19:30 Gongmeditáció Minya Andrással, részvételi
díj 500 Ft/fő.

Április 2. Beton festő, díszítő
workshop. Részvételi díj: 4500 Ft/
fő. Regisztráció: info@kissjulia.hu
Április 3., 14:30 Diákszínház:
Twist Olivér Jegyár: 700 Ft/fő.
Csoportok jelentkezését az info@
tmh.hu várjuk. (Kísérőknek ingyenes.)
Április 5., 15:00-20:00 A Jóbarátok Dalköre „Áprilisi tréfa volt”
című zenés-batyus-táncos rendezvénye. Belépő: 1000 Ft/fő
Április 12., 18:00-02:00 III. Ifjúsági
Locsolóbál – Schorokscharer Burschen Asztalfoglalás és jegyelővétel
március 2-től. Jegyinformáció a
későbbiekben.
Április 16.- április 25. Illés kiállítás megnyitó (Ingyenesen megtekinthető nyitvatartási időnkben.)
Április 17., 20:00-23:00 Hungarian Pink Floyd lézer show. Jegyek
az előadás előtt a helyszínen 2000
Ft/fő áron kaphatóak.
Április 25. 20:00-04:00 Retro disco
Dj. Mono (Soho London Pub, Váci
Vigadalom) Asztalfoglalás és jegyelővétel március 16-tól. Jegyár:
1500 Ft/fő.
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EGY KERÜLET – NÉGY
FELEKEZET – EGY GYÜLEKEZET
Ökumenikus imahetet szerveztek Soroksáron

görög katolikus plébános, Depaula Flavio Silvio SDB, Barta Károly
református lelkipásztor, valamint
Fehérvári Lajos római katolikus
plébános szolgált igehirdetéssel. Az
evangéliumi bizonyságtételeik által
nagyon sokat épült a közösség.

zelfogható volt az elfogadás és a szeretet áramlása a jelenlévők között.
Megtisztelő és örömteli eseményt
jelentett Bese Ferenc polgármester
és családja aktív részvétele, valamint Fuchs Gyula alpolgármester úr
megtisztelő látogatása az imahéten.

MEGÉRINTETTE A HIT
A RÉSZTVEVŐK LELKÉT

Az istentisztelethez csatlakozó szeretetvendégség során minden este
bőven jutott idő az egymással való
beszélgetésre, figyelemre és törődésre, a kölcsönösen tanúsított emberség megélésére.

Az evangélikusok csöppnyi, átépítésre váró imaházában ezekben a
napokban eltűntek a történelmi
egyházak közötti korlátok, hiszen
mindvégig Jézus Krisztus állt a középpontban. Hegedűvel és gitárral
kísért, közösen énekelt lelki énekek
és az imaközösség során szinte kéz-

Blatniczkyné Hammersberg
Ganczstuckh Júlia
soroksári evangélikus
plántáló lelkész

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Idén is megtartották a XXIII. kerületi történelmi egyházak az ökumenikus imahetet január 20-tól 24-ig,
amelynek a Soroksári Evangélikus
Plántáló Gyülekezet imaháza adott
otthont.
Az ökumenikus imaheti mozgalom
jelentős múltra tekint vissza. Még
1846-ban, az Evangéliumi Aliansz
londoni gyűlésén határozat született arról, hogy minden év első
hetében rendeznek e tárgyban ös�szejöveteleket a Krisztusban hívők
egységéért. Magyarországon először 1886-ban hirdettek imahetet
a Kálvin Téri Református Gyülekezetben, ezt követően – 1968 óta
– már közös program alapján szervezik meg az imanyolcadot, vagyis
a hagyományosan nyolcnapos imahetet.
A 2020-as ökumenikus rendezvénysorozat anyagát a máltai keresztyének készítették. Málta és
a hozzátartozó Gozo szigetének
keresztyénei minden év február
10-én együtt ünneplik a hajótörött
Pál apostol szigetre érkezést, ami
egyúttal a keresztyénség megjelenésének napja lett a szigeten. Az
idei imahéten a világ keresztyénei

a máltai keresztyénekkel együtt
olvassák ennek a hajótörésnek a
történetét, a bibliai Apostolok Cselekedeteiről írott könyv alapján.
IGAZ TÖRTÉNET, AMELY EGY
HAJÓN KEZDŐDÖTT
Egykor Pál és útitársai, valamint a
hajó személyzete – összesen 276-an
a fedélzeten – a viharos tengeren
keresztül Rómába tartottak. Pál
a vízen hánykolódó hajón, majd
a hajótörést követően is meglátta
Isten akaratát az eseményekben:
tudta, hogy maga és társai is az Úr
kezében vannak. Az őket befogadó
máltaiak – a szintén a hajón utazó
Lukács evangélista tanúsága szerint – nem mindennapi emberséget
tanúsítottak irántuk, és nemcsak
őket, hanem Jézus Krisztust is a szívükbe fogadták.
Azt, hogy ez a vendégszeretet és befogadás nem csupán a múltban volt,
hanem a keresztyének között ma is
valóság, már megélhették mindazok, akik engedtek a hívásnak
és estéről estére együtt hallgatták
Isten igéjét. A soroksári esemény
alkalmával a házigazda evangélikus
lelkészt követően dr. Papp Miklós

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata nyilvános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező
I. Budapest XXIII. Újtelep út 6.
(195271/8/A/71 hrsz.) alatti 40 m2
alapterületű, üzlethelyiség bérleti
jogát.
Kiinduló ár: 22.882 Ft/m2/év +
ÁFA (2020. évben adómentes) Licitlépcső: 500 Ft/m2/év Az árverés
ideje: 2020. március 10. (kedd)
10:00 óra
II. Budapest XXIII., Temetősor
(183720 hrsz.) megnevezésű közterületen lévő, 25 m2 alapterületű,
felújítandó, 5. számú pavilon bérleti jogát.
Kiinduló ár: 9.465 Ft/m2/év + ÁFA
(2020. évben adómentes) Licitlépcső: 500 Ft/m2/év Az árverés ideje:
2020. március 10. (kedd) 9:00 óra
Az árverések helye: Soroksári
Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11.,
Tárgyalóterem)
Jelentkezni lehet: 2020. február 24.
14:00 órától 2020. március 2. 16:00
óráig ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 14:00 – 18:00 Szerda: 8:00 –
16:00 Péntek: 8:00 – 12:00

Részletes kiírás: 10.000 Ft + ÁFA
összesen 12.700 Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható a
Soroksári Polgármesteri Hivatala
Vagyonkezelési Osztályán 2020.
február 24. 14:00 órától - 2020.
március 2. 16:00 óráig (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 29.)
A helyiségek az alábbi időpontokban megtekinthetőek a helyszínen:
Újtelep út 6. üzlethelyiség: 2020.
február 25-én (kedd) 10:00 10:30 óra között, 2020. február
27-én (csütörtök) 14:00 - 14:30
óra között.
Temetősor 5. sz. pavilon: 2020.
február 25-én (kedd) 9:30 - 10:00
óra között, 2020. február 27-én
(csütörtök) 13:30 - 14:00 óra között.
Az árverésen azok vehetnek részt,
akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját és az
abban foglaltaknak megfelelnek.
További felvilágosítás: Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Gőgh Zita ingatlanhasznosítási ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök
tere 12. II. em. 29. ügyfélfogadási
időben vagy telefonon: 289-2198.
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„MARCI BÁCSI
KÉT ÉLETE”
A Rádió zenekar basszusharsonása,
Czeitler Márton 97 éves korában hunyt el

K

üzdő, harcos ember volt.
Azzá kellett, hogy legyen,
mivel 1923-ban született.
Úgy gondolom, hogy az e tájt születetteknek – különösen a férfiaknak
– sorsához nagyrészt hozzátartozott
a küzdés. Ez Marci bácsira hangsúlyozottan igaz. A továbbiakból talán
kiderül, miért.
Tősgyökeres soroksári családban
jött a világra. Hat gyermek között ő
volt a legfiatalabb. Minden testvére
játszott valamilyen hangszeren (ez
a hely szelleme!), de az ő küzdelme
a harsonával zeneakadémiai felvételt eredményezett. Úgy tűnt, hogy
elindult egy sikeresnek ígérkező
pálya. Így is lett – de…
Egy nem várt, személyre szóló behívót kapott egy különleges
melléktanszakra 1945-ben. Mielőtt
bevagonírozták volna – mesélte –
még hazaszaladt a hangszeréért. Ez,
mint később kiderült, jó ötlet volt.
Az invitálás Ukrajnába szólt
„szénbányász szakra”, és még hozzá
vehette fakultatív tantárgyként az
orosz nyelvet. Alig telt el két szemeszternyi idő, felküzdötte magát
a mélyből a földfelszínre. Ott is
a konyhai részlegre, ami akkor a
mennyországot, de legalábbis a túlélést, az életet jelentette a számára.
Ételek és nők vették körül. Erről
szívesen és színesen mesélt, de ezt
most inkább nem részletezném. A
viszonylag gyors – szó szerinti –
felemelkedést a harsonájának köszönhette, illetőleg a feletteseinek,
akik nagyon megkedvelték őt, mert
olykor-olykor, először csak egy szál
harsonájával, majd a szedett-vedett
kisegyüttesével, szórakoztatta őket.

Ez ott és akkor sokat nyomott a latba.
A kiküldetés tíz szemeszternyi idő
után ért véget.
Rögtön jelentkezett az Akadémián 1950-ben, hogy folytassa az
elkezdett tanulmányait. Az igazgatóságon másképpen döntöttek.
Vészes tanárhiány volt akkoriban,
ezért kinevezték utazó tanárnak.
(Lehet, hogy betudták a külföldi
„tanulmányutat”?) Ismét kelet felé
indulhatott, de szerencsére debreceni leszállással. Ott a konzervatóriumban tanította a harsonásokat
három éven át. Marci bácsi küzdő
szelleme nem gyengült, Így már
1954-ben felvételt nyert basszus
harsonásként a Rádió nagy tánczenekarába.
Különleges hangszertudására a
szimfonikus zenekar vezetősége
is felfigyelt és igényt tartott rá. Így
a tánczenekar feloszlása után ott
folytatta művészi pályáját, egészen
1988-ig, nyugdíjazásáig. Örökös
tagsággal és arany pecsétgyűrűvel
jutalmazták, köszönték meg nívós
és becsületes munkáját. De ezzel
csak a „szimfonikus élete” ért véget. Nem véletlenül kezdtem nekrológómat az áthallásos mondattal:
„Marci bácsi két élete”.
A nyugdíjba vonulás után eljött
az a bizonyos másik élet. Az operett, a tánczene, az úgynevezett
„könnyű” műfaj, amivel a következő 30 évben, egészen 95 éves koráig küzdötte, élvezte, idegeskedte,
alkotta végig életét. Mindezt a közönség végtelen szeretete mellett.
Mindent ő csinált. Hangszerelt, zenekart szervezett, szólistaként ját-

szott, vezényelt, opera és operett
énekes sztárokat is szerződtetett.
Nem egyszer számomra is átírt,
meghangszerelt egy-egy népszerű
virtuóz darabot. Örömöm telt benne.
Nemrég mesélte – mikor az utolsó nyugdíjas találkozójára vittem
–, hogy mostanában is kap kedves
telefonokat neves énekesektől, akik
szívesen jönnének ma is fellépni
vele a soroksári kultúrotthonba.
Ezt a csodálatos elhívatott munkáját 2015-ben Soroksár önkormányzata díszpolgári címmel ismerte el.
Végezetül pedig… Ha megemlékezésül csak egy mondatot írhattam volna róla, akkor ez lenne az:
Marci bácsi a komolyzene és
könnyűzene ölelkezésében, bűvö-

letében élte le tehetséges, gazdag,
hosszú két életét.
Nyugodjon békében!		
			
Geiger György
Kossuth-díjas trombitaművész

CZEITLER MÁRTON
KITÜNTETÉSEI:
1988. –
1998. –
		
2002. –
2015. –

Bartók-Pásztory díj
A Lehel György
Alapítvány oklevele
Soroksárért Érdemérem
Soroksár Díszpolgára
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recept

Hagyományos

farsangi fánk
HOZZÁVALÓK:

ELKÉSZÍTÉS:

• 50 DKG FINOMLISZT

• 1 CSOMAG VANÍLIÁS CUKOR

• 1 KÁVÉSKANÁL SÓ

• 1 DB TOJÁSSÁRGÁJA

• 2,5 DKG ÉLESZTŐ

• 7 DKG MARGARIN

• 3 DL TEJ

• 2 EVŐKANÁL PORCUKOR

• 4 EVŐKANÁL CUKOR

• 5 DL NAPRAFORGÓOLAJ

1. Megmelegítjük a tejet, hogy langyos legyen, és felfuttatjuk benne
az élesztőt egy evőkanál cukorral.
2. A három evőkanál cukrot, vaníliás cukrot, sót és lisztet összekeverjük és hozzáadjuk a felfutott

élesztőt. Ehhez kerül hozzá a tojássárgája és a már szobahőmérsékletű margarin. Addig dagasztjuk,
amíg sima tésztát nem kapunk.
3. Hagyjuk pihenni 1 óra hosszán
keresztül egy nagy tálban úgy, hogy
egy kevés liszttel megszórjuk és egy
konyharuhával lefedjük.
4. Behintjük liszttel a gyúródeszkát, és a tésztát kinyújtjuk 2 cm
vastagságúra. Pogácsaszaggató segítségével kiszaggatjuk, majd a maradékot összegyúrjuk.
5. A fánkok közepébe kis lyukat
nyomunk anélkül, hogy átszakadna
a tészta. Közel 30 percig ismét pihentetjük.
6. Felforrósítjuk az olajat egy
edényben, majd közepes lángra
vesszük. 2-3 perc alatt minkét oldalát karamellbarnára sütjük.
7. Készítsünk elő egy tányért, tegyünk rá papírtörlőt, amire majd a
kész fánkokat tesszük, és hagyjuk a
felesleges olajat lecsöpögni!
8. Ízlés szerint ízesítjük porcukorral vagy lekvárral.

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJEN VELE!
A XXIII. kerületben lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A SZŰRŐVIZSGÁLAT DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!
A VIZSGÁLAT HELYE ÉS IDEJE:
MaMMa Eü. Zrt. mobil állomás
1238 Budapest, Hősök tere / Szikes u. (templom mögötti rendezvénytér) Tel.: 06 (30) 257-2836
2020. FEBRUÁR 26. - MÁRCIUS 24.
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen
részt ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.
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MEGHÍVÓ

HÚSVÉTI KONCERT
TISZTELT SOROKSÁRIAK!

MŰSORON:
C. H. Graun: Der Tod Jesu – Jézus halála, passió-kantáta

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket családtagja- A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDŐK:
ikkal, barátaikkal, ismerőseikkel a Nagyhét kezdetén Keszei Bori és Ducza Nóra (szoprán)
Kéringer László (tenor)
megrendezendő nagyszabású koncertre.
Fülep Máté (bariton)
Octovoice Énekegyüttes
IDŐPONT:
(Művészeti vezető: Geiger György)
2020. április 5., vasárnap, 19 óra
Savaria Barokk Zenekar
HELYSZÍN:
Vezényel: Németh Pál, Liszt Ferenc-díjas karnagy
Soroksár, Nagyboldogasszony Plébániatemplom
A B E L É P É S D Í J TA L A N

TELEFONOS CSALÓK A WHO NEVÉBEN
A koronavírus nem, de olyan csalók
már megjelentek Magyarországon,
akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű
emberektől.
A hívások során egy gépinek tűnő
hang a WHO nevében tájékoztatást
ad az új koronavírussal kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy a
készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében
megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag.
Az ügyben eddig érkezett két be-

jelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
WHO nem végez termék-árusítást
sem telefonon, sem más formában. A koronavírussal kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjon el tájékoztatást!
Kérjük, hogy vásárláskor mindig
győződjön meg az alábbiakról:
Online és telefonos vásárlás esetén
az eladó hitelességéről;
• nézze meg, van-e érthető, magyar
nyelvű weboldala és az biztonsá-

gos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e;
• fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, visszahívható-e;
• érdemes más vevők véleményét is
elolvasni;
• győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről – gyanús, ha túl
olcsó;
• fontos információ, hogy milyen
egyéb költségek terhelik a vásárlást.
Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy kerülje a házalókat;
• ne engedjen idegeneket a lakásába;
• a termékre szakosodott üzletben
vásároljon;

• egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be;
• ha bizonytalan, forduljon előbb
szakemberhez!
A korona vírussal kapcsolatban felmerült kérdései esetén kérjük, keresse fel a Nemzeti Népegészségügyi
Központ weboldalát, esetleg hívja a
06-80-277-455 vagy 06-80-277-456
ingyenes telefonszámok valamelyikét!
Amennyiben úgy érzi, hogy csalók,
bűnözők próbálják becsapni, tegyen bejelentést a rendőrségen!
ORFK Kommunikációs Szolgálat
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"Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent,
és munkálkodhass
a jövőn. "
(széchenyi istván)

március 15.
meghívó

Budapest főváros XXIII. kerület
soroksár önkormányzatának az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére
megrendezésre kerülő ünnepségére.
2020. március 15. vasárnap 16 óra
Helyszín: Soroksár, Hősök tere, emlékmű
Ünnepi beszédet mond: Bese Ferenc, Soroksár
polgármestere
időpont:

Közreműködnek:
Krizsik Alfonz színművész, A páneurópa Általános Iskola diákjai,
a kisdunamente Toppantó Néptáncegyüttes tagjai, a Galambos János
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és művésztanárai,
valamint a 923. sz. Pázmány Péter cserkészcsapat.
Emlékezzünk közösen történelmünk bátor Hőseire!

Koszorúzási szándékát kérjük 2020. március 9-ig jelezze vissza
Rózsahegyi-lászló Zita referensnek a laszlo.zita@ph.soroksar.hu
e-mail címen vagy a +36 30/247 8806-os telefonszámon.

