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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Számos napirendi pontot tárgyalt a nyári igazgatási szünetet követő első ülésén a képviselőtestület. Többek közt módosítottak több önkormányzati rendeletet, döntöttek a Bursa Hungarica-pályázat kiírásáról, a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, illetve az adventi
időszakban ingyenes jégpálya működtetéséről is.
A polgármesteri tájékoztatóban
elhangzott, hogy a kerületi iskolások részére biztosított ingyenes füzetcsomagokra bruttó 4 millió
forintot fordított az önkormányzat.
A füzeteket tanévkezdéskor megkapták a diákok.
A Dél-pesti Kórház részére a
pajzsmirigy kamerát és hozzá tartozó diagnosztikai eszközt beszerezte a hivatal és leszállította a
kórháznak. Az ingyenes használatba adásáról szóló szerződés tartalmának megállapítása azonban
még folyamatban van.
Geiger Ferenc elmondta, hogy
Orbánhegyen megkezdődött a 20
kV-os szabadvezetékű hálózat új
vezetékeinek kábelfektetése. Elkészült az Eperföld utcában a református imaház melletti gyalogjárda,
valamint a Millennium-telepen a
forgalomcsillapító műtárgyak. A
Sommás utcában befejeződött, a
Templom utcában pedig elkezdődött a járdafelújítás.
Támogatta a testület, hogy az
adventi időszakban ismét ingyenes jégpályát állíttasson fel az ön-

kormányzat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia-templom
mögötti téren.
Elvi állásfoglalást kért Orbán
Gyöngyi alpolgármester a képviselő-testülettől a GOH-csomóponti felüljáró tartópilléreinek
design festésére. Elképzelése
szerint külső forrás megpályázásával a szürke felületet szebbé tenné,
ha például a sváb hagyományokat
megjelenítő népi hangszerek díszítenék az oszlopokat. Ám ez csak
egy a lehetséges megoldások
közül, ezért is kérte az alpolgármester, hogy egy ötletpályázaton
hallgassák meg a további elképzeléseket. Eddig egy árajánlat érkezett a beruházásra, ami mellé
Orbán Gyöngyi felkérte a hivatalt,
hogy továbbiakat is vizsgáljon meg.
A testület egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
A Soroksári Sportcsarnok
Nkft.-nek ötmillió forintos többlettámogatást ítéltek meg a képviselők.
A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény részére fejleszté-

sekre: a szakorvosi ellátások biztosításához szükséges eszközök
beszerzésére több mint hárommillió forintot biztosított a testület.
Határozat született arról, hogy
önkormányzatunk csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. A 2018. évi költségvetésben 3
150 000 forintot hagy jóvá a grémium a pályázat fedezetére.
Öt új köztéri kamerával bővül
a kerületi térfigyelő rendszer,
amelynek a kivitelezéséhez szükséges összeget az idei költségvetésből biztosítja a képviselő-testület. Az 5 új kamera telepítésével
összesen 59 kamerával rendelkezik majd a térfigyelő rendszer, ami
teljes lefedettséget biztosít Soroksár területére.
A képviselők arról is döntöttek,
hogy nem módosítják az önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét 2018. január 1-jétől.
Jónás Á.

Fogadóórákra bejelentkezés
Geiger Ferenc polgármester
287-3154, 289-2100/108 mellék
Polgármesteri Hivatal, I. em. 3.,
személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.
Weinmann Antal alpolgármester
287-3153
Polgármesteri Hivatal I. em. 5-6. szoba
minden hónap második hétfője
14.00 és 16.00 óra között.
Orbán Gyöngyi alpolgármester
289-2150
Polgármesteri Hivatal II. em. 4. szoba
személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.
Képviselők:
Dr. Bajuszné
06-30-630-6306
Veigli Katalin
Egresi Antal
06-20-973-0235
Fuchs Gyula
06-70-244-2829
Kiss Jenő
06-20-466-8587
Dr. Kolosi István
06-30-933-5095
Mikó Imre
06-30-274-2249
Mizák Zoltán
06-20-916-4099
Preklerné
Marton Ilona
06-20-567-1188
Sinkovics Krisztián 06-30-937-9244
Tüskés Józsefné
06-20-466-8450
Dr. Szabó Szabolcs,ogy. kv.
06-30-977-5878 (Grassalkovich út 144.)

Közmeghallgatás Újtelepen
A Török Flóris Általános Iskolában közmeghallgatásra gyűltek össze a
Többen panaszkodtak a közlekedéssel összefüggő zajra, szmogra, a teképviselő-testület tagjai és a lakosok szeptember 12-én délután 5 órakor. herjárművek okozta épületkárokra, az egyes utcákat elözönlő forgalomra. A
lakók azt nehezményezik, hogy főváros szerint a kerület az illetékes, a kerületi
Többen szóvá tették a Dinnyehegyi út-Újtelepi út környékén tapasztalható par- szakemberek viszont azt bizonygatják, hogy tehetetlenek olyan területen, ami
kolási gondokat, amiből talán a legzavaróbb a járdán való parkolás. Geiger Fe- nem a kerület tulajdona. Elhangzott, hogy az önkormányzat évek óta próbálrenc polgármester kérte, hogy jelezzék a szabálytalanságokat a rendészeti kozik a tömegközlekedési problémák megoldásával, azonban ott, ahol a tulajosztály felé, ahol kivizsgálják a helyzetet, és ha kell, büntetnek. Felmerült az is, donjog nem a kerületé, hanem a fővárosé, esetleg a vasúttársaságé, ott
hogy parkolásgátló oszlopokat helyezzenek ki a területre, ezt a javaslatot is nemigen tudnak mit tenni, az intézkedési joguk csorbult.
megvizsgálják a szakemberek.
Javaslatként felmerült, hogy a Tárcsás és a Könyves utcában is kellene
Szóba került a Drakula-ház sorsa is, amelynek hasznosítására most készül fekvőrendőr. Emellett gyalogos átkelőre is szükség lenne. Ez utóbbi a kereszjavaslat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a lepusztult épület több tízmilliós teződésben nem lehetséges, csak a Könyves utcában feljebb, az óvoda felé –
rekonstrukciójára pályázaton szeretnének pénzt nyerni. Amennyiben ez 2018- hangzott el.
ban nem sikerül, akkor saját forrásból pár tízmillió forintot tudnak majd a fel- A Tündérkerttel kapcsolatban is érkezett javaslat: felvetették, hogy hétvégenújításra szánni jövőre. Mindenesetre részlegesen elkezdik a felújítást a ként érdemes lenne helyi buszjáratot indítani oda.
szabadidőközpont kialakítása érdekében.
Érkezett kérdés internet-lehetőségről, illetve a csapadékelvezetésről is. MegAz Újtelepi út 1-9., 19-23. és 4-12. környékén gyakran fiatalok jönnek össze tudtuk, az orbánhegyi csapadékelvezető megvalósítása közel 1 milliárd forintba
esténként és italoznak, randalíroznak. A polgármester ígérete szerint a közte- került. Az ingyenes wifi próbaüzeme szeptember 13-án kezdődött a Hősök
rületesek sűrűbben járőröznek majd a területen.
terén, ugyancsak wifi-hálózatot építenek ki az Újtelepi utca és a Szent László
A Wekerle utcából érkezett egy kérdés az elkerülő útvonalakkal kapcsolat- utca sarkán is. További fejlesztési tervek vannak Péterimajorban, ahol nagyon
ban. Kiderült, hogy rövidesen terveznek a vasút alatt egy aluljárót a MÁV-nak rossz a telefonvonal minősége és alig van internetelérés, sőt kábeltévé sincs.
a kelebiai vonallal kapcsolatos fejlesztésével párhuzamosan.
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Itt van az ősz, itt van a fásítás
Kordonok, betonfeltörő gépek és megannyi szakember jelenléte
jelzi, hogy elindultak a földmunkák a Grassalkovich úton. A természet körforgása elérkezett az enyhébb napokat hozó őszig, ami lehetővé teszi a várva várt új növények telepítését.

helyére új aszfalt kerül – mondta a helyszínen Orbán Gyöngyi, a kerület
beruházásokért felelős alpolgármestere, aki környezetvédelmi szakmérnökként rögtön hozzá is teszi, hogy csak az elhalt fákat veszik ki a szakemberek, a még élő növények koronájának megmetszése után, amelyik
fát csak lehet, meg fogják menteni.
A Soroksár egyik fontos kapujának is mondható főútvonalon a természet
A beruházás, ami több mint 7 ezer új növény elültetését jelenti, öszszó szerint utat tört magának. De már csak néhány hétig fogadják gazos szesen több mint 130 millió forint fejlesztést hoz Soroksárnak. – Támonövények a hazatérő kerületi lakosogatást kapott a kezdeményezésem
kat vagy épp csak átutazó nézelődőa Fővárosi Önkormányzattól kért forket a felrepedt beton mentén. Ugyanis
rásra, így a Grassalkovich úton az
mire a kedves olvasók a kezükbe veúttest és a HÉV-pálya között a sok
szik ezt az újságot már be is fejeződhelyen hiányos, beteg fasor helyett
tek a talaj előkészítési munkálatok
végre egységes zöldfelület jön létre
Soroksár felső HÉV-megálló környé– mondta az alpolgármester. A berukének fásításához.
házás egyik legizgalmasabb része
A szakemberek öt kisebb munkakétségkívül az új növények elülteegységre osztották a Grassalkovich út
tése, amivel megvárják, amíg tartóberuházásban érintett területét a
san 20 fok alá süllyed a hőmérséklet.
Török utca és Vecsés út között, és auBár a nyári meleg gyakran kitolódik
gusztus utolsó napjaira a látványos
az ősz első heteire, a szakemberek
szakaszába érkezett a beruházás.
úgy számolnak, hogy még így is be– A HÉV mellett talajtakaró rózsákat,
fejezik a teljes beruházást a tél megTovábbi részletek a fásítás aktualitásairól
cserjéket és fákat ültetnek el, valamint
érkezése előtt.
Orbán Gyöngyi alpolgármester Facebook-oldalán olvashatók
a régi, sok helyen felrepedt beton
Z.

Szólt a rock az új kenyér ünnepén

Fotók: Teszár Ákos

Rockkoncerttel ünnepelték az új kenyér ünnepét augusztus 19-én a körben elterjedjen a világon; hogy minél közelebb kerüljön az emberek
kerületben. A változékony idő miatt a Hősök tere helyett a Sorok- szívéhez? Gandhi nagyon egyszerűen csak így válaszolt: „Ha minden
sári Sportcsarnokban tartották meg a programot.
keresztény úgy illatozná magából Jézus Krisztust, ahogyan egy egyszerű
virág, a rózsa ontja illatát: akkor nem kellene tenni semmit."
Este 7 órától az egy éve alakult B52 együttes adott koncertet. A zenekar
Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra: talán mindenkiben van
tagjai valamennyien régóta zenélnek, olyan neves formációkban ját- elég erő és akarat, hogy megálljon, lecsendesedjen és visszatekintsen a
szottak, mint például a Dinamit, P.Mobil, Hobo Blues Band, Prognózis múltba. Érdemes vállalni tetteinkért a felelősséget. A család, a közösség
vagy a P.Box.
és a nemzet megtartása erre ösztönöz.
Ezután Orbán Gyöngyi alpolgármester mondott köszöntőbeszédet. – Ezért is ilyen fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet
Szólt első olimpiai bajnokunkról, Hajós Alfrédról, aki 1896-ban még az arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudunk úgy haladni az éleOsztrák-Magyar Monarchia állampolgáraként állhatott fel a dobogó leg- tünk építésével, mint amilyen gyorsan szeretnénk. Ősi múlt, nagy tettek,
felső fokára Athénban. – Még a bőrünkön érezzük a vizes vb hazai spor- dicsőség. A magyarságot mindenkoron hit, méltóság, kitartás, állhatatolóinak magával ragadó elementáris sikereit. Büszkék vagyunk minden tosság jellemzi – zárta beszédét Orbán Gyöngyi.
sportolónkra, aki teljesítményével eggyé kovácsolta a magyarokat –
Az ünnepi beszéd után Fehérvári Lajos, a Soroksári Nagyboldogaszmondta Orbán Gyöngyi, majd arról beszélt, hogy nincs teljesítmény hit szony Főplébánia-templom plébánosa megszentelte az új kenyeret,
nélkül, és hogy ez is Szent István öröksége, aki a Kárpát-medencében Barta Károly református lelkész pedig áldást mondott.
a magyar népet nemzetté, a kereszténységet államvallássá szilárdította. Az ünnepi percek után ismét a zenéé volt a főszerep: Révész Sándor és
– Jól ismertek Szent István király államszervező intézkedéseinek rész- Závodi János „Piramis évek” címmel adott kétórás fergeteges hangulatú
letei, a kereszténység és a magyarságtudat szorosan összekapcsolódik, koncertet. Régi dalokkal emlékeztek a Piramis együttes múltjára, de a
egymást erősíti. Most, amikor a magyarság fenntartása forog kockán, közönség legnagyobb örömére új dalokat is bemutattak. A programot
különösen nagy jelentőséggel bír a kereszténység közösségépítő, kö- este 10 órakor tűzijáték zárta.
zösség megtartó ereje. A kormány nemzetpolitikája is idetartozik – hangILMA
súlyozta az alpolgármester.
Felidézte, hogy tavaly Székelyföldön villámcsapás következtében
porig égett a Hargita megyei Atyha településen a római katolikus templom. Soroksár önkormányzata
és képviselő-testülete pedig
úgy döntött, hogy támogatja a
templom újjáépítését.
– Szent István eszméi sosem
voltak annyira fontosak, mint
napjainkban. Modernkori népvándorlás folyik. Ezért nekünk
itt, Európa közepén kötelességünk a hit és nemzet megtartása. Egyszer Gandhit, a nagy
tanítót kérdezték: mit gondol,
mit kellene tenni, hogy a kereszténység minél szélesebb
SOROKSÁRI
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HIRDETMÉNYEK

Árverési hirdetmény
talált ingóságokra
Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal 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: 2017. október 12. nap – 10.00 óra
Helye:
Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivata
1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épülete,
I. emeleti Tárgyalóterem
Az első árverésen el nem adott dolgok árverésének
ideje:
2017. október 17. nap – 10.00 óra
Helye: Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal
1239 Bp., Grassalkovich út 170. sz. alatti épület
I. emeleti Tárgyalóterem
Az árverésre kerülő, jelen hirdetmény mellékletében szereplő
– valamint az első árverésen el nem adott – ingóságokat az árveréseket megelőzően 1/2 órával lehet megtekinteni az árverés
helyszínén.
Az ingóságok használtak.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló
1994.évi LIII törvény (Vht) 123-129 §-ban leírt rendelkezések
vonatkoznak.
dr. Laza Margit jegyző
nevében és megbízásából eljárva:
Marótiné Sipos Ildikó
osztályvezető

Árverésre kerülő ingóságok listája
1. 23 db mobiltelefon (régi, gombos típusú)
50 Ft/db
2. 1 db konyhai serpenyő
2.000 Ft
3. 1 db konyhai késkészlet
5.000 Ft
4. 1 db bozótvágó kés
700 Ft
5. 109 kg kábel, drót, egyéb fém tárgy
30 Ft/kg
6. 1 db bicska
50 Ft
7. 1 db körömcsipesz
50 Ft
8. 6 db mobiltelefon (érintőképernyős típusú) 1.000 Ft/db
9. fél pár arany fülbevaló (1,9 g, 14 karát)
10.500 Ft
10. 35 kg fémhulladék
40 Ft/kg
11. 34 db dioptriás szemüveg
50 Ft/db
12. 1 db telefontöltő
50 Ft
13. 1 db G710110079 alvsz. Női Scirocco tip.
(szürke-bordó színű) vázas kerékpár
4.000 Ft
14. 1 db biciklis bukósisak
200 Ft
15. 1 db USB nyomtató kábel
50 Ft
16. 1 db imbuszkulcs készlet
500 Ft
17. 1 db női zöld színű Sprinter típusú kerékpár 2.000 Ft
18. 1 db barna tárca
100 Ft
19. 1 db Csepel Szilaj típusú
RB-0-3308 alvsz. kerékpár
2.000 Ft
20. 1 db törött ezüstlánc (2,5g)
250 Ft
21. 1 db karóra (márka nélküli)
100 Ft
22. 1 db kézi fűrész
200 Ft
23. 1 db Alcatel Onetouch Pixi tablet
20.000 Ft
24. 1 db horgászbot
500 Ft
25. 1 db vércukorszintmérő
300 Ft
26. 1 db fekete ernyő
100 Ft
27. 1 db zöld szín Makita típusú
kézi dekopír fűrész
20.000 Ft
28. 1 db zöld színű Makita típusú ütvefúrógép
20.000 Ft
29. 8 db fúrószár
1.000 Ft
30. 1 db tokmánykulcs
500 Ft
31. 22 db dekopír fűrészlap
2.000 Ft
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Ingatlanárverés
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező:
I. Budapest XXIII. kerület 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Kelep
utcában található, 747 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonjogát
Kikiáltási ár: 6.400.000,- Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2017. október 11. (szerda) 09:00 óra
Megtekinthető: 2017. szeptember 26-án és szeptember 28-án 09:00 – 09:30
között a helyszínen
II. Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti, 2 250 m2 területű, „kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának a tulajdonjogát
Kikiáltási ár: 80.400.000,- Ft (bruttó)
licitlépcső: 500.000 Ft
Az árverés ideje: 2017. október 11. (szerda) 09:30 óra
Megtekinthető: 2017. szeptember 26-án és szeptember 28-án 10:00 – 10:30
között a helyszínen
III. Budapest XXIII. kerület 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben
Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti, 20 m2 alapterületű, „társasházi lakás”
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonjogát
Kikiáltási ár: 2.000.000,- Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2017. október 11. (szerda) 10:00 óra
Megtekinthető: 2017. szeptember 26-án és szeptember 28-án 10:30 – 11:00
között a helyszínen
IV. Budapest XXIII. kerület 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest
XXIII., Temetősor megnevezésű közterületen lévő 25 m2 alapterületű, 5. sz.
pavilon megnevezésű ingatlan határozatlan időtartamra szóló bérletét
Kikiáltási bérleti díj: nettó 6.626,- Ft/m2/év + ÁFA
licitlépcső: nettó 500,-Ft/m2/év + ÁFA
Az árverés ideje: 2017. október 11. (szerda) 10:30 óra
Megtekinthető: 2017. szeptember 26-án és szeptember 28-án 11:30 – 12:00
között a helyszínen
V. Budapest XXIII. kerület 187308 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos u. 43. szám alatti, 371 m2 alapterületű, „kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonjogát
Kikiáltási ár: 9.400.000,- Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2017. október 11. (szerda) 11:30 óra
Megtekinthető: 2017. szeptember 26-án és szeptember 28-án 13:00 – 13:30
között a helyszínen
Az árverések helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri
Hivatal (1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 105. szoba „Tárgyaló”)
Jelentkezni lehet: 2017. szeptember 22-én 08:00 órától - 2017. október 4-én
15:00 óráig ügyfélfogadási időben (hétfő: 14:00 – 18:00, szerda: 8:00 – 16:30,
péntek: 8:00 – 12:00)
Részletes kiírás: ingatlanonként 10.000,- Ft + ÁFA, összesen 12.700,- Ft öszszeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Soroksári Polgármesteri
Hivatal Vagyonkezelési Osztályán 2017. szeptember 22-én 08:00 órától - 2017.
október 4-én 15:00 óráig ügyfélfogadási időben (1239 Budapest, Grassalkovich
út 170. I. em. 102.), ezen összeg nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelelnek.
További felvilágosítás: Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.) a
Budapest XXIII. kerület 187257/4 helyrajzi számú, természetben a Kelep utcában
található ingatlanról: Váradi László tel.: 289-2100/336; a Budapest XXIII. kerület
185876 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti-,
a Budapest XXIII. kerület 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Templom
u. 128. fsz. 5. szám alatti- és a Budapest XXIII. kerület 187308 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos u. 43. szám alatti ingatlanról: Dr. Gesztei László tel.: 2892100/236 (V., VI.); Budapest XXIII. kerület 183720 helyrajzi számú, természetben
a Budapest XXIII., Temetősoron található ingatlanról: Fórizs Zita tel.: 289-2198.
SOROKSÁRI HÍRLAP

FELHÍVÁSOK

Elindult a felnőttek képességeit
vizsgáló PIAAC felmérés
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre Soroksáron 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. között.
A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65
év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint
ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtották
végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A lakosság részére hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 (80) 200 766 telefonszámon,
vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás
hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja
(http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást – írta közleményében a KSH.

Tisztelt Soroksári Lakosok!
Lakossági fórumot tartunk a kerületi településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével kapcsolatban!
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket,
érdekképviseleti szerveket, egyházakat (együtt: partnerek), hogy elkészült a kerületi településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete. A dokumentumok készítése széleskörű társadalmi
bevonással történik. Ennek keretében a Városháza nagytermében
(1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2017. október 5-én 17.00 órai
kezdettel lakossági fórumot tartunk. Az elkészült dokumentumok tervezete 2017. szeptember 25-től megtekinthető a www.soroksar.hu portálon és a főépítészi irodán.
A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével kapcsolatban 2017. október 13-ig véleményt, észrevételt, javaslatot
tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi főépítésznek
címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével kapcsolatban!

Pályázati felhívás
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Ingatlanszövetség tagja a Budapest Főváros Önkormányzat és Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/2-1/2
arányú tulajdonát képező alábbi ingatlant
Nyilvános pályázaton történő együttes értékesítés
céljából meghirdeti
Cím: Budapest XXIII., Eperföld utca 1-13.
Helyrajzi szám: 195271/149 – 195271/155
Jelleg: „kivett építési területek”
Terület: 7*641= 4 487 m2
Induló ár: 38.700.000 Ft + áfa
A pályázat beadásának határideje: 2017. október 04. 10:00 óra
A pályázati dokumentáció megvásárolható:
2017.09.04. - 2017.09.29. között, telefonon előre
egyeztetett időpontban (kapcsolattartó: Herczeg
Katalin, telefon: +36-30-229-9048 és +36-1-3252400) hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, valamint
pénteken 9-12 óráig
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén
(1013 Budapest Attila út 13/a.) Honlap:
http://www.bfvk.hu/palyazatok/
A pályázatra az jelentkezhet, aki egyszeri, vissza
nem térítendő 50.000 Ft + áfa összegért megvásárolja a pályázati dokumentációt, elfogadja az
abban foglaltakat és határidőben megfizeti az
4.000.000 Ft összegű pályázati biztosítékot
Ingatlan bemutatása
Eladó Budapest XXIII., Eperföld utca 1.-13.
szám alatti, 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú, a
Budapest Főváros Önkormányzat és Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1/2-1/2 tulajdonában lévő, kivett építési terület
SOROKSÁRI

HÍRLAP

megnevezésű 7db üres kitűzésre, kiszabályozásra váró telek.
Telkek területe: Teljes: 7 * 641 m2 = 4 487 m2
Az eladó terület Soroksár ÉK-i részén található.
DK-ről a Szentlőrinci út, ÉK-ről az Eperföld utca,
ÉNY-ról a Dinnyehegyi út, míg DNY-ról a Szent
László út határolja. A Szentlőrinci út mellett egy
üres terület található, amely funkcióját tekintve
erdő, de számottevő faállomány jelenleg nem található rajta, azonban részben az út telkén, részben az erdő területén egy zajvédő domb található
az értékelt terület egész hosszában. A beépítésre
szánt terület rendezetlen, telekmegosztás a hatályos kerületi szabályozási tervnek megfelelően
Földhivatali bejegyzése megtörtént, de az építési
telkek kitűzése tekintetében még nem. Az ingatlanok előtti Eperföld utca kialakítása és a közművek
kiépítése még nem készült el. Ez az új telektulajdonosok feladata lesz.
Növényzet: öntermő fák, cserjék találhatóak a területen, rendezetlen
Domborzat: sík, telkek alakja: téglalap
Az ingatlannal kapcsolatban keresse a kapcsolattartót.
Kapcsolatfelvételi adatok
1237 Budapest, XXIII. Eperföld utca 1-13.
Helyrajzi szám: 195271/149 – 195271/155
Értékesítési forma: Eladás
Kapcsolattartó: Herczeg Katalin
E-mail cím: herczeg.katalin@bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-229-9048
vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2017.10.04. 10:00

Geiger Ferenc
polgármester

Facsemetét,
cserjét ad az
önkormányzat
Most ősszel is lesznek
„Tiszta Soroksárért” napok,
november 10-én és 11-én.
November 10-én szokás
szerint az iskolások teszik
rendbe a tanodák környékét,
míg 11-én a lakók tehetnek
szűkebb és tágabb
környezetükért azzal,
hogy segítenek
az illegálisan lerakott szemét
összegyűjtésében.
Ez alkalomból fát, cserjét
is ültethetünk,
amihez az önkormányzat
segítséget ajánl ingyenes
facsemete, cserje
formájában.
Aki szeretne a háza elé
fát ültetni,
jelezze lakóhelye
önkormányzati
képviselőjénél
az igényét!
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Bölcsődekóstolgató
Tavaly és idén is úgy gondolták az intézmény vezetői, hogy a szeptember 1-jei péntek délelőtt remek alkalom ahhoz, hogy az új gyerekek és szüleik ismerkedjenek az új környezettel, ezért
bölcsődekóstolgatót tartottak számukra.
– A kisgyermeknevelők apró ajándékokat készítettek azok számára,
akikkel majd foglalkozni fognak. Az élelmezésvezető, a bölcsődevezető és a szakács megtervezte a gyerekek életkorához megfelelő ételekből az ízelítőt – mondta Mile-Király Beatrix, a bölcsőde vezetője.
– Mivel várták a családokat?
– A szülők a gyerekekkel együtt 10 órára érkeztek, a kisgyereknevelők fogadták a családokat. A bölcsőde udvarán kikészített asztalokon voltak az elkészített falatkák (zellerkrém, májpástétom,
sárgarépakrém, gyermektea), amit mindenki megkóstolhatott. A gyerekek a szüleikkel közösen kipróbálhatták a kerti játékokat. Fontos
volt számunkra, hogy az egész család jól érezze magát az első
napon – nyilatkozta a bölcsőde vezetője.
Idén 17 kisgyerek kezdte meg a bölcsődét szeptemberben. Pár
család a májusi felvétel óta visszamondta a jelentkezését, így lehetőség volt a várólistáról néhány gyermeket év közben felvenni.

Jelenetek a Grassi első napjaiból
Hatalmas várakozás előzte meg 2017 szeptemberének első napját, amikor az egész országban, így a Grassiban is, megkezdődött a 2017/18-as
tanév. Ünneplőbe öltözött kicsik és nagyok töltötték meg élettel a termeket, majd az udvart, ahol többszázan figyelhették, ahogy az apró iskolakezdők megtették első bátortalan lépéseiket a hagyományos rózsakapun
keresztül. A legnagyobbak pedig azon gondolkozhattak, hogy 10 hónap
múlva ők ugyanezen távoznak majd. Addig még sok víz lefolyik a Dunán,
sok tanulás és felvételi, de ne rohanjunk előre, nézzünk bizakodóan a
jövőbe!
A bizakodásra a Grassi népének minden oka megvolt. Alig kezdték el
tanulmányaikat, mikor Magyarország egyik patinás sportklubja, a Ferencváros látogatta meg őket szeptember 5-én. Az ajándékok mellett,
melyekhez az egyesületet érintő kérdések megválaszolásával juthattak
hozzá a gyerkőcök, két híres sportolóval, a vizes világbajnokság legjobbjának választott Vámos Mártonnal és a focicsapatot hátvédként erősítő Kenneth Otigbával kedveskedtek a résztvevő gyerekeknek. Velük
interjú is készült, amiben kiemelt szerepet kapott a tanulás fontossága.
Az eseményről nem hiányozhatott a Fradi-sas sem, akinek humoros
megnyilvánulásai színesítették a programot.
A rendezvény végén közös képek garmadája készült és aláírásgyűjtési-hadjárat indult, melyet türelemmel és mosolyogva fogadtak a sportolók. Az ügyesebbek még a sas szignójával is gazdagodhattak. Soha
rosszabb évkezdést!

Fotó: Bölcsöde

A soroksári bölcsődében szeptember 1-jén a nagycsoportos
gyerekek óvodába mentek, a leendő bölcsisek pedig megkezdték az ismerkedést az intézménnyel.

A szeptember és az október eleje az ismerkedés jegyében telik el.
A kicsik beszoktatása két hetet vesz igénybe. Ez alatt a kisgyermeknevelők megismerik a kisdedeket, fokozatosan veszik át az
anyától a gondozást. Az anya és a gyermek megszokja, hogy az
eddig szinte egész napos együttlét megszűnik, a gyermek a bölcsődében van, míg a szülők dolgoznak.
I.M.

A hagyományról és megújulásról
is szólt az idei Soroksári Búcsú

Idén négy napig tartott a Soroksári Búcsú: augusztus 12. és
15. között változatos programokkal, számos fellépővel várta
az érdeklődőket Soroksár önkormányzata és a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat a Hősök terén.
A színpadot a Nagyboldogasszony főplébánia-templom mögött állították fel, a tér két oldalán sorakoztak az árusok sátrai, míg a tér két
végében a gyerekeket várták az ugrálóvárak és az euró bungee.
Szombaton Fábián Éva gyerekműsora után a Soroksári Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat műsorát láthattuk a színpadon. Majd az Operett Voices Társulat, Csúr és Nóri Acoustic előadása és a Cherwood
együttes programja zárta a napot.
Vasárnap délelőtt a Molnár-szigeten ünnepélyes keretek közt
avatták fel a május elsején elültetett „Inselbaum” fát, azaz a „Munkanélküliek fáját”, illetve a mellé telepített emlékkövet. Délután 2kor a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény felújított épülete nyitotta
meg kaput, ezt követően a színpadon a törökbálinti, taksonyi, dunaharaszti, újhartyáni, katymári és természetesen a soroksári fúvósok, népdalkörök, hagyományőrző együttesek szórakoztatták a
közönséget.
Hétfőn este az első soroksári születési anyakönyvezés 300. évfordulója alkalmából elkészített „Befogadás – Otthonra találás –
Továbbadás” című könyv bemutatóját tartották meg a Hősök terén.
Kedden pedig – hagyományosan – a Schorokscharer Musikanten koncertjével zárult a búcsú programja.
JÁ

Köszönetnyilvánítás

Fotó: Fradi.hu
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A Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola köszönetét fejezi ki Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának,
Geiger Ferenc Polgármester Úrnak, hogy 2017 nyarán iskolánkban a
fűtésrendszer korszerűsítését lehetővé tette.
Köszönettel és tisztelettel a Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanulói és tantestülete nevében:
Szabóné Makra Ágnes, intézményvezető
SOROKSÁRI HÍRLAP

H E LY T Ö R T É N E T

A Roth család története – avagy a nagy újrakezdők
Még a nagyapám szülei is földművelésből éltek, viszont nagypapámnak
(Roth János), aki egyetlen életben maradt gyermeke volt szüleinek, már
szakmát is taníttattak szülei, cipész lett. Hiába volt viszont nagyapámnak
jó szakmája, nem tudtak belőle megélni. A gazdasági világválság elvileg
1933-ban véget ért, de az emberek szegények voltak. Váltaniuk kellett
tehát. Ezért megvették a Csendes utcában működő aprócska szódásüzemet. Így költözött a Csendes utcába Roth János feleségével és 3
gyermekével. Ekkor, 1938-ban kezdődött a Roth család szódássága.
1945-ben Roth János, a családfő Oroszországba került „málenkij robotra”. Ez a kis robot 33 hónapig tartott. A nagymamám itt maradt egyedül a 3 gyerekkel. Jakab már 17 éves volt, Anna 14 és János még csak
11. Ez volt a család számára a 2. újrakezdés.
1946-ban az apai nagyszülőket, Roth Józsefet és Lipsz Rozinát kitelepítették. Egyetlen fiúk Oroszországban, ők pedig „útra keltek” Németországba. Dédszüleim Németországban is haltak meg. Nagypapám
1947 végén csontsoványan, megkeseredve, de legalább visszajött
Oroszországból.
A család folytatta a szódásságot, művelte a kertet, a kis birtokot, a
papa cipészkedett is egy kicsit. Apu időközben még szakmát is tanult,
műszerész lett, a mama vezette a háztartást. Dolgoztak, küzdöttek panasz nélkül. Nagymamám igazi sváb asszony lévén nagyon tudott spórolni, mindig gondolt a jövőre. Nagypapám pedig Oroszországban
megtapasztalta a pénznek az értéktelenségét, így rábeszélte a mamát,
kisebb tartalékukból vegyenek aranyat, annak állandó az értéke.
Ez lett az oka a 3. újrakezdésnek. 1951-ben egy „véletlen” házkutatásnál megtalálták náluk az aranyat. Természetesen elkobozták azt. Nagypapámat és nagymamámat 1,5-1,5 év
börtönre ítélték. Az akkor 23 éves apukám egyedül maradt
2 testvérével és az üzlettel. De nem kellett sokáig küzdenie, mivel 1952-ben mindent és mindenkit államosítottak.
Elvesztették az addigi egzisztenciájukat.
1954-ben, aki akarta, visszaválthatta az ipart. A nagyapámék akarták. Újrakezdték tehát negyedszer is, a semmiből. Vettek üvegeket, gépet, eszközöket, viszont lóra,
lovas kocsira már nem volt fedezet. E nélkül pedig nem
tudtak fejlődni. Apukámnak volt egy harmonikája, nagyon
szerette, de adott volt a helyzet[ lett belőle kocsi és ló. Az
üzlet szépen lassan, újraindult, de keresnie kellett a családnak egy új helyet, ahol már vezetékes vízből készíthette a szódát. Így került a szódásüzlet 1956-ban az
akkori Marx Károly utca 254.-be.

Dudás Ferenc emlékére
Soroksár, 1927.09.17. - Kaposvár 2017.05.27.
Életének 90. évében elhunyt Dudás Ferenc, a „málenkij robot” egyik
utolsó soroksári túlélője.
1945. január 30-án vitték el 17 éves középiskolás diákként – sváb
származása miatt – Oroszországba kényszermunkára. Mária nővére
helyett önként vállalta az előre nem látott szörnyű megpróbáltatást.
Egy évig Szibériában, két évig a Kaukázusban nehéz fizikai munkát
kellett végeznie embertelen körülmények között. 1947. szeptember
végén térhetett haza. Ezután fejezhette csak be a középiskolát, 1948ban érettségizett.
Tanulmányai befejezését követően több munkahelyen is dolgozott,
de nyugdíjazásáig főleg a nyomdaiparban. A Pátria Nyomdából munkaügyi osztályvezetőként vonult nyugdíjba. 1950-ben vette feleségül
Palotai Borbálát (aki szintén 3 évig volt orosz hadifogságban), akivel
1994-ben bekövetkezett haláláig boldog házasságban éltek. 1995-ben
második házassága révén Kaposvárra költözött, ahol haláláig élt.
A gyökereihez azonban élete végéig hű maradt. Amíg egészsége

SOROKSÁRI

HÍRLAP

Az 5. újrakezdés 1960-ban volt, mikor is minden szódásra visszamenőleges adóhiányt, milliós adóhátralékot állapított meg a hatóság, ami persze valótlan volt, de az üzletet lezárták. Természetesen polgári pert
indítottak igazuk megállapítása érdekében. A per eredménye: visszakaptuk az üzletet, adóhiány eltörölve.
A szódásság egy családi vállalkozás volt. A család mindig együtt dolgozott. A férfiak, nagyapám, apu és az öccse vitték ki a szódát. A feleségek voltak a háttérmunkások. Vezették a háztartást, töltötték az
üvegeket, kiszolgálták a házhoz jövő vásárlókat. De a munka döntő
része, az eszközök, karbantartása, beszerzése, a könyvelés, minden
apura maradt.
Bár apu nagyon szerette csinálni, és őt is szerették az emberek, belefáradt. Apukám, fontolgatta, hogy befejezi, de a végső döntést 1978ban hozta meg. Egy hét leforgása alatt eladott mindent, lovat, kocsit,
üvegeket, gépeket. Kapott viszont egy ajánlatot, hogy vezesse a TSZ
szódás üzemét Ócsán. Így maradt szódás továbbra is, de már csak,
mint alkalmazott.
És ekkor kivirult, elkezdett énekelni járni, kutatni a régi hagyományokat, aktívan részt vett Soroksár kulturális életében, kisebbségi képviselő
is volt, végre élvezhette az életet. Innen, a TSZ-ből ment el aztán nyugdíjba is.
Szerintem ez, a 6. újrakezdés volt a legjobb döntése, már csak azért
is, mert még 33 évig volt apukám.
Róth Ilona
Grassalkovich Kör

Fotó: Magánarchívum

engedte sokat járt Soroksárra. 2005-ben még találkozhatott 36 elhurcolt társával a „málenkij robot” 60. évfordulóján rendezett ünnepségen Soroksáron. Közülük sajnos már csak ketten élnek.
Egészsége megromlását követően a Soroksári Hírlapból és egy ottani barátja jóvoltából értesült a soroksári eseményekről, az ottani ismerősökről. A kapott híreknek mindig nagyon örült és várta is azokat.
Állandó lakhelye is haláláig Soroksár Arany János u. 17. maradt, ahol
1927-ben megszületett.
2017. szeptember 17-én töltötte volna be a 90. életévét, amit nagyon szeretett volna megélni.
Végakaratának megfelelően a Pesterzsébeti temető 3-as parcellájában talált örök
nyugodalmat első felesége mellett 2017.június 7-én.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Nyugodjon békében!
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HALLOTT RÓLA?

Újtelepi családi nap
Az önkormányzat támogatásával augusztus 27-én a Soroksári
Sportcsarnok parkolójában vakációzáró családi napot szerveztek
immáron második alkalommal.
A színpadon délután 2 órakor kezdődött a program Fabók Marcsi bábszínházával, majd a Zabszalma Együttes szórakoztatta a jelenlévőket,
ezután a Török Flóris Általános Iskola Kisdunamente Toppantó tánccsoportja járt fergeteges magyar néptáncot. Ilyés Jenifer, Csúr és barátai, az InFusion Trió, majd este Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
szórakoztatta a nagyérdeműt.
A színpadi produkciók mellett párhuzamosan egész napos gyermekjátszók, légvárak, ugrálók, autóbemutatók, euró bungee, 8 állomásos kalandpark várta a kicsiket és a nagyokat. Délután még
kevesebben, a hőség csökkenésével azonban egyre többen lettek. A
gyerekeket elsősorban az arcfestés érdekelte. Sokan gyülekeztek a ci- kés rajzolást bemutató könyvet kapott, valamint a Magyar Kézművesvilszervezetek sátrainál (Klébl Márton Közalapítvány, Itthon Vagyunk ségért Alapítvány Albumát, rajzkészlettel és oklevéllel.
Egyesület, ökumenikus sátor).
A harmadik helyezett Görgényi Norbert lett, jutalma egy rajztechniA Klébl Márton alapítvány gyermek rajzversenyt hirdetett. Óvodás ka- kákról szóló könyv, továbbá a Magyar Kézművességért Alapítvány Albuma, rajzkészlettel, oklevéllel. Különdíjat kapott Barta Dominik, akit
rajztechnikákat felvonultató könyvvel, rajzkészlettel és oklevéllel jutalmaztak.
Az ajándékokat A Magyar Kézművességért Alapítvány társelnöke
Fábry Zoltán, a Klébl Márton Közalapítvány elnöke Ágoston Zsolt és dr.
Spiegler Tamás, az önkormányzat osztályvezető-helyettese ajánlotta fel
és adták át.
A rendezvény késő este fergeteges koncerttel zárult.
ILMA

tegóriában egyetlen versenyző volt, Szabó Lili, nyereménye egy képeskönyv és egy oklevél lett.
Az iskolás kategóriában első helyen végzett Tóth Nikolett, jutalma
egy rajztechnikákról szóló könyv, rajzkészlet, valamint oklevél. A kislány
továbbá megkapta a Magyar Kézművességért Alapítvány Albumát, amit
Fábry Zoltán, az alapítvány társelnöke adott át.
Második helyezett lett Ágoston Barnabás, jutalmul egy jobb agyfélte-

Könyvtári hírek

Fotók: Teszár Ákos

Iskolakóstolgató

Augusztusi újdonságok a könyvtárban
A nyár utolsó hónapjában, a nyári szünetet követőn új kötetekkel gyarapodott a Grassalkovich úti könyvtár állománya. Íme az újdonságok:
• Moldova György: Kegyelemkenyér
• S.K. Tremayne: A tűz gyermeke (krimi)
• J.R. Moehringer: Sutton (krimi)
• John Grisham: A súgó (krimi)
• Emily Elgar: Tökéletes hazugság (krimi)
• Alexandra Bracken: Az idő vándorai (tini)
• Sarah J. Maas: Tüskék és rózsák udvara (fiatal felnőtt)
• Anna Banks: Nemezis (tini)
• W. Bruce Cameron: Egy kutya négy élete: Ellie (tini)
• Nora Roberts: A Sors csillagai
• Nora Roberts: Sóhajok vizén ( szerelmi trilógia)
• Nora Roberts: Az Üvegsziget
• Anthony Capella: A lány a múltból (krimi)
• Nicholas Sparks: Az őrangyal (szerelem)
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2017 szeptemberében iskola-előkészítő indul
a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában
(1239 Budapest, Sodronyos u. 28., tel.:06-30-832-1987,
e-mail:titkarsag@mikszath-bp.sulinet.hu).
Az iskolára való felkészítés mellett szeretnénk
ezeken a foglalkozásokon az induló művészeti oktatásra
is ráhangolni a gyerekeket a rajz,
a dráma és a zene segítségével.
Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket!
JELENTKEZNI FOLYAMATOSAN LEHET.
A foglalkozásokat tartja: Németh Márta
képzőművész, rajztanár
Dugárné Pisók Ágnes – tanító
SOROKSÁRI HÍRLAP

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Zöldségek, fűszernövények teremnek a Dorottya Kertben
Régi álmuk vált valóra a Jószomszédok Egyesület tagjainak,
amikor idén tavasszal sikerült megvalósítani az első újtelepi közösségi kertet, ami a Dorottya Kert nevet kapta.
Az egyesület elnöke, Nagyistókné Ekler Éva elmondta: 11 darab 9
négyzetméteres ágyást alakítottak ki, a parcellákat idén 9 család
művelte. A területen konyhakerti, fűszer- és gyógynövényeket ültettek. Termeltek uborkát, zellert, petrezselymet, citromfüvet, zsályát,
mentát, karalábét, paprikát, cukkinit, tököt, dinnyét, napraforgót,
babot, borsót, salátaféléket és kukoricát.
Termett a kertben padlizsán, mángold és többfajta paradicsom –
piros és sárga koktél és körte alakú is. A legkülönlegesebb növényük a földicseresznye, amit a wekerlei magbörzén szerzett be az
egyik kertészük.
Nagyistókné Ekler Éva hozzáfűzte: – A Jószomszédok Egyesület
tagjain kívül a lakótelepről is csatlakoztak a közösségi kerthez, aminek nagyon örültünk. Szeretnénk, ha jövőre még többen jönnének.
A terület rendezése, az ágyások kialakítása, a közös ültetés, az

Szomszédünnepet tartottak
Újtelepen
Az idei szomszédünnepet a Közösségi Kertek Éjszakáján a Jószomszédok Egyesület jóvoltából ünnepelték
az újtelepiek a Dorottya Kertben.

ágyások rendben tartása, locsolása, a közös munka és az elvégzett
feladatok összekovácsolták a közösségünket. Várjuk még azokat a
lakótelepen élő családokat, akik szívesen kipróbálnák a balkonkertészkedés helyett a közösségi kert művelését.

Lecsó rotyogott a kondérban
Idén ismét lecsófesztivált rendeztek Újtelepen, a termelői piacon. A termelők az
eseménytől függetlenül már kora reggel
árulták portékáikat, a lecsófesztivál szervezői azonban csak 7 órától gyülekeztek.
A lecsó-előkészítő brigád tagja volt: Weinmann Antal alpolgármester, Sinkovits
Krisztián és Preklerné Marton Ilona újtelepi képviselők, Fehér Katalin és Koschler Ilona lakosok. A séf szerepét Gombás
Sándor, a termelői piac vezetője vállalta.
A lecsót 9 órakor kezdték főzni és
délre készültek el vele. A nagy kondér
ételhez 26 kilogramm paprikát, 13 kilogramm paradicsomot, 6 kilogramm hagymát, 3 kilogramm mangalica szalonnát,
2,5 kilogramm karikákra vágott kolbászt
használtak fel. Az alapanyagokat a termelők adták össze. Mintegy 150 adag
ételt főztek, hozzá adományból megmaradt barna sört és rozskenyeret kínáltak.
Mindezt ingyen.

Fotó: Magánarchívum

Nagyistókné Ekler Éva, a szervezet vezetője elmondta, legnagyobb örömükre sokan jöttek ünnepelni és érdeklődni a
kertről és a csatlakozási lehetőségről. A rendben tartott
ágyások és a szép környezet jó benyomást tett mindenkire.
A felnőttek kert-totót tölthettek ki, a gyerekek pedig újrahasznosított alapanyagokból készült játékokkal játszhattak,
cserepet és befőttes üvegeket festethettek. Akadt olyan
csemete is, aki – a kertészek engedélyével – kóstolót is
szedett magának a kertben termő zöldségekből.
A legnagyobb népszerűségnek a kemence örvendett,
ugyanis a program alatt folyamatosan sültek a finomabbnál
finomabb ételek: kenyerek, sütemények, kenyérlángos és
cserépedényben – a helyszínen termett zöldségek felhasználásával – a sült zöldséges egytálétel. A hangulatot
élőzene fokozta. Rögtönzött kiállítás segítségével a látogatók végigkísérhették a kert kialakításának legfontosabb
mozzanatait. A gyerekek saját színdarabbal készültek a
vendégek szórakoztatására, akik mécsesek
fényében élvezhették
az előadást.
A Grundkert felhívására a fővárosban és
országosan 12 kert
csatlakozott a Közösségi Kertek Éjszakája
eseményhez. A rendezvény várakozáson
felül sikerült, a Jószomszédok Egyesület jövőre is csatlakozik az eseménysorozathoz és várja a lakótelepen élőket egy
kis kertészkedésre,
ünneplésre.

Fotó: Magánarchivum

A termelői piacon találkoztunk Pozsonyi Tiborral, a Pink Floyd együttes zenéjét interpretáló HitRock Együttes (Pink
Floyd Tribute Band) dobosával. Beszélgetés közben megtudtuk tőle, hogy a zömében soroksári tagokból álló együttes
szeptember 30-án koncertet ad a Táncsics Mihály Művelődési Házban. A vásárlók között felfedeztük Kisari Balla
György kartográfus tudóst, több tudományos könyv íróját is.
Ezen a jó hangulatú délelőttön a piacon vásárló emberek foglalkozásra,
korra és nemre való tekintet nélkül leültek beszélgetni egymással a világ dolgairól. Miközben a finom ételt kóstolták,
igazán családias hangulat alakult ki.
Gombás Sándor, a piac vezetője elmondta, hogy október 28-án szeretnének szőlőünnepet szervezni kolbászsütéssel és ingyenes ételkóstolással
egybekötve.

Fotó: Szerző

Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária
SOROKSÁRI

HÍRLAP
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K U LT Ú R A - M Ű V E L Ő D É S

Ismét várja a látogatókat a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
A Soroksári Búcsú keretében, augusztus 13-án nyitotta meg kapuit kétéves felújítás után a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény. Az ünnepélyes
megnyitón nagyon sokan – köztük számos vidéki és külföldről érkezett
vendég – nézték meg a „Helytörténet 2017” című állandó kiállítást.
Sasvári Ilona igazgató nagy szeretetettel köszöntötte a megnyitó látogatóit, megköszönte mindenkinek a támogatást, aki hozzájárult a gyűjtemény gyarapításához, az önkormányzatnak pedig a forrás biztosítását,

Fotó: Teszár Ákos

ami lehetővé tette az épület felújítását. Elmondta, hogy a Helytörténeti
Gyűjtemény rendkívül gazdag anyagából jelenleg csak egy szeletet tudnak bemutatni, de tavaszra, az időszaki kiállításra újabb soroksári emlékekkel örvendeztetik meg a látogatókat.
Az ünnepi alkalomból Temesvári Mónika református kántor és Szalai
Béla katolikus kántor szólaltatták meg a Helytörténeti Gyűjtemény harmóniumát.
JÁ
A Szitás utca 105. szám alatti Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény teljes tetőfelújítása 2015 júliusában valósult meg. Erre
nettó 7 millió 375 ezer forintot fordított az önkormányzat. Szeptemberben az épület fűtéskorszerűsítésével folytatódott a rekonstrukció, amelyre nettó 2 millió 790 ezer forintot költöttek.
2016 novemberében folytatódott az épület energetikai felújítása.
Elkészült az épület homlokzatának hőszigetelése, a falfelület vakolása, színezése, a padlásfödém szigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje. Az udvarban lévő mészhomok falazatú,
alapozás nélküli melléképületet elbontották, a bontott szakaszon
a telekhatárra kerítés épült, így a kert is rendezetté vált. A 2016.
évi munkálatokra nettó 18 millió 942 ezer forint összegben kötött
vállalkozási szerződést az önkormányzat.

A 20 éves Galéria’13 Soroksár szeretettel meghívja Önt
Dunától a Nagy-Küküllőig című jubileumi kiállításának megnyitójára,
2017. szeptember 21-én, csütörtökön 18 órára.
A kiállítást megnyitja Geiger Ferenc polgármester
A tárlat megtekinthető 2017. október 20-ig, szerdától péntekig, 14-18 óráig.
e-mail: info@galeria13.t-online.hu, www.galeria13.hu
Törökbálint
Soroksár
Székelyudvarhely
Kovács János Zoltán
Hartung Sándor festőművész Molnos Zoltán festőművész
festőművész
Pánti Imre festőművész
Dávid Botond fotóművész
Hadik Gyula szobrászművész
A Soroksári Búcsú rendezvénysorozat
keretén belül augusztus 14-én került
sor a „Befogadás, Otthonra találás,
Továbbadás” című könyv bemutatójára a templomunk mögött felállított ünnepi sátorban.
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat többek között
ennek a különleges kötetnek a kiadásával is készült a svábok Soroksárra való betelepülésének 300. évfordulója alkalmából.
„Minél modernebb a világ, annál nélkülözhetetlenebbé válnak a
történetek ahhoz, hogy emberek maradhassunk” írja ajánlójában a
könyv szerzőpárosa, dr. Várnai Zsuzsa és dr. Pfiszter Tamás.
Az alkotók szavaival élve „[ ez a kötet rólunk soroksáriakról, a
múltunkról, a jelenünkről és a jövőnkről is szól[ identitásról és Soroksárról írunk, arról, hogy mit jelent nekünk ez a "falu", arról, hogy
honnan érkeztünk, mit viszünk magunkkal és merre tartunk[”
Zsuzsa és Tamás még 2015-ben indította el a Nyelvi Tájkép című
programot, melynek eredményeképpen született meg ez az interjúgyűjtemény. A kötetben közel 20 család múltjába, életébe kaphat betekintést az olvasó.
A könyvbemutató alkalmával többek között a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnök asszonya, Schirlingné Drexler Anna is beszélt
a különleges gyűjteményről, mely egyszerű, hétköznapi történetekből áll. A bensőséges, sokszor az intimitás határait súroló elbeszélések a küzdelmekről, a kitartásról, a bánatról, az örömről, a
szeretetről és az elfogadásról szólnak. Hátterükben közel 300 év történelme rajzolódik ki azoknak az embereknek az életén keresztül,
akik itt születtek, itt kaptak szülői útmutatást, itt élték meg a történelem viharait és itt küzdöttek meg a mindennapokért. Olyan emberek

történeteit olvashatjuk ebben a könyvben, akik még meghallgatták a nagyszülők, a szülők elbeszéléseit,
emlékeznek még ezekre és nagy tisztelettel át is akarják nyújtani
ezeket az utókornak.
A könyvbemutató a szerzőkkel készült interjúval folytatódott, majd
Valentin István szavalataival és a Weisz Nándor vezette családi
kórus énekprodukciójával fejeződött be.

Könyvbemutató Soroksáron
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Pálné Hoffmann Krisztina

Fotó: Teszár Ákos
P
SOROKSÁRI HÍRLA

PROGRAMOK

Gazdag programkínálat várt
a Péntek-partykon
Az idei nyár ismét színes programokat tartogatott a Tündérkertbe látogatóknak. Júliusban négy alkalommal várta a Péntek-party rendezvénysorozat a látogatókat a művelődési ház szervezésében,
melyen ingyenesen vehettek részt az érdeklődők. A
színes családi- és gyerekprogramok között láthattunk
bűvész-, zsonglőrbemutatót, volt állatsimogató és
táncbemutató,
valamint
kézműves foglalkozás és
arcfestés is várta a gyerekeket.
A látogatók nagy örömére egy vakvezető kutyát
és egy törpesünt is bemutattunk. Öröm volt látni a
gyerkőcök csillogó szemét
a műsorok alatt!
Köszönjük a látogatóinknak, hogy velünk tartottak,
jövőre folytatódnak a tündérkerti Péntek-partyk!

LEGO® készletekből
STAR WARS, VADNYUGAT,
LEGO CITY MONORAIL KÖZLEKEDÉSSEL,
KALÓZ VILÁG, EGYIPTOM, PLAYMOBIL VÁROS,
JÁTSZÓHÁZ
2017. október 5. 9:00-18:00
2017. október 6. 9:00-18:00
2017. október 7. 10:00-18:00
2017. október 8. 10:00-17:00

AZ 1-ES VILLAMOS KLUB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Árak: Felnőtt: 900 Ft, Gyerek (2-18 éves korig)/Nyugdíjas: 700 Ft
Családi (2 gy., 2 f.,): 2800 Ft, Csoportos ( 10 fő felett): 500 Ft/Fő

Várunk a Táncsincs Mihály Művelődési Házban!
(1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.)

ZUMBA Panda Nikivel
Zumba tanfolyam indul
keddenként 19.00-20.00 között szeptember 12-től a
Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Részvételi díj: 1000,-Ft
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Fotók: Művelődési Ház

Körforgásban élő
Török utcai hársak!

Idén is lesz Operett Gála
Soroksár önkormányzata és
a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásának köszönhetően
idén is lesz
Operett Gála
a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Czeitler Márton karnagy szervezésében,
neves művészek fellépésével
szeptember 29-én, pénteken 18 órakor kezdődik
a hagyományos gálaelőadás.

SOROKSÁRI

HÍRLAP

Májusnak felező
havában
Milliárd hársbimbóFőbérlő lesz a fában

(Soroksár)
Százéves törzsek háncsaÉvgyűrűkbe kapaszkodnak

Barna szemhéjak
alatt
Picinyke zöld, sárgaKiskapuk nyiladoznak

Sok sok virág-rügy készíti a
termést
Illatuk az utcát átkaroljaÖreg hársakat a nap még
simogatja

Tágul a világ
szeme
Új hajtások integetnekHíznak a faágak vele

- De rohanva siet az irigy
Ősz
Fák leveleit vacogtatjaMindahányat az elmúlásnak
leszaggatja

Megannyi vitorla
szélbe-kap

S. Kiss István
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EGYHÁZ

Történelmi jelentőségű évnyitó Soroksáron

Fotó:Magánarchívum

A címben szereplő kijelentés Gáncs Péter evangélikus elnök- magszemek kihajtanak annak idején. Átadta a Déli Evangélikus
püspök beszédjében hangzott el idén szeptember 10-én.
Egyházkerület emblémáját is, melyen egy – az aratásra emlékeztető ábra található. A lelkész mindjárt rábízta a Mikó házaspárra és
Történelmi több kategóriában is: egyrészt a világ evangélikusai ün- Kovácsné Zsuzsikára a szimbolikus ajándékot, mondván, ők azok,
neplik az 500 éves reformációt. Luther Márton 1517. október 31-én akikre eddig mindenben számítani lehetett.
tűzte ki a híres 95 tételt a Wittenbergi vártemplom ajtajára.
Az „évnyitó” fehér asztalok mellett folytatódott, hasznos beszélTörténelmi, mert a soroksári evangélikusságnak eddig nem volt getésekkel – kaptuk az ünnepi összefoglalót Győri János Sámuel
temploma. A kormány jóvoltából támogatást kapott a gyülekezet evangélikus lelkipásztortól.
templomépítésre. Így a XXIII. kerületnek is lesz gyülekezési helye.
Megvásárolták a Hősök tere 42. szám alatt található szép polgári
házat, melyet Masznyik Csaba tervei alapján kiegészítenek istentiszteleti teremmel. Így egy multifunkciós gyülekezeti épületegyüttes szolgálja majd a plántálást.
„Gyülekezet plántáló évnyitó” fogalmazott a szolgálattal megbízott lelkész, Győri János Sámuel, aki feleségével nyugdíjasként
Soroksáron folytatja a munkát. A nagytiszteletű asszony a hitoktatásban, a lelkész a gyülekezet tagjainak fölkeresésében végzi a
plántálást.
Győri lelkész stratégiája ebben a plántálásban, hogy az evangélikusok összegyűjtése, beültetése mellett a sehova nem tartozókat szólítsa meg.
Az elnök-püspök két ajándékot adott át a megbízott lelkésznek.
Az egyik egy olyan ceruza, melyet el lehet ültetni és a végében lévő

Ünnepi misével és
kongresszussal ünneplik a
fatimai jelenések centenáriumát
A római katolikus egyház idén ünnepli a fatimai jelenések
100. évfordulóját, amely során országszerte számos rendezvénnyel emlékeznek meg a Szűzanya megjelenéséről
egyházi programok keretében – olvasható a Magyar Kurír
című katolikus hírportálon.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án,
pénteken országos zarándoklatot szervez a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István király Plébániatemplomhoz, amelyre minden katolikus egyházmegyéből várják a
papokat és a híveket. A 11 órakor
kezdődő szentmise főcelebránsa
Erdő Péter bíboros lesz.
Az ünnep másnapján, október 14én, szombaton 10
órától a Mária-jelenések évfordulója
alkalmából rendezett konferencián
vehetnek részt az
érdeklődők ugyancsak az újtelepi plébániatemplomban.
A rendezvényre
több ezer hívőt,
zarándokot, papot
várnak.
IM
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Egyedül – Együtt 500 éve
Reformációi sorozat, Soroksár
Szeretettel meghívjuk Önt és szeretteit a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatunkra!
2017. október 24., kedd 18 óra, Soroksári Református Templom
(1238 Bp. Hősők tere 11.)
Igehirdetés a ’Sola Scriptura’(Egyedül a Szentírás) elvéről (Győri
János Sámuel evangélikus lelkész)
Előadás: Károli Gáspár, a bibliafordító (Kompán Zsoltné református
lelkész)
2017. október 25., szerda 18 óra, Soroksári Református Templom
(1238 Bp. Hősök tere 11.)
Igehirdetés a ’Sola Gratia’ (Egyedül kegyelemből) elvéről (Hantos
Jenő református lelkész)
Előadás: Szegedi Kiss István magyar reformátor (Barta Károly református lelkész)
2017. október 26., csütörtök 18 óra, Soroksár Luther Emlékház
(1238 Bp. Hősök tere 42.)
Igehirdetés a ’Sola fide’ (Egyedül hit által) elvéről (Péterffy György
református lelkész)
Előadás: Luther Márton (Kapi Zoltán evangélikus lelkész)
2017. október 27., péntek 18 óra, Soroksár-Újtelepi Református
Gyülekezeti Ház (1237 Bp. Dinnyehegyi út 34.)
Igehirdetés a ’Solus Christus’ (Egyedül Krisztus) elvéről (Kompán
Zsoltné református lelkész)
Előadás: Kálvin János (Hantos Jenő református lelkész)
2017. október 28., szombat 18 óra, Soroksár-Újtelepi Református
Gyülekezeti Ház (1237 Bp. Dinnyehegyi út 34.)
Igehirdetés a ’Soli Deo Gloria’ (Egyedül Istené a dicsőség) elvéről
(Győri János Sámuelné evangélikus lelkész)
Előadás: Sztárai Mihály, az énekes reformátor (Győri János Sámuel
evangélikus lelkész)
2017. október 31., kedd 18 óra, Soroksári Református Templom
(1237 Bp. Hősök tere 11.)
Igehirdetés: Barta Károly református lelkész. Énekkel szolgálnak a
soroksári református és pesterzsébeti evangélikus kórusok.
Adjunk közösen hálát Jézus Krisztusnak azért a világosságért,
amelyet a Reformációban gyújtott az Ő népének!
SOROKSÁRI HÍRLAP

SPORT

Átalakult csapattal a bajnokságban
A tavalyi negyedik hely után idén új vezetőedzővel – illetve
szakmai stábbal –, új kerettel vágott neki a Soroksár SC a
2017-18-as másodosztályú labdarúgó bajnokságnak. Lipcsei
Péternek teljesen új csapatot kell építeni, a kezdeti eredmények bizakodásra adnak okot.
1.forduló
Vác-Soroksár SC 0-0
Lipcsei Péter: Igazságos eredmény született két ellentétes félidő
után. Úgy érzem, nekünk volt több lehetőségünk, kapufát is lőttünk.
Még érződik a csapaton, hogy sokan játékhiánnyal küszködnek.
2.forduló
Soroksár SC-Szolnoki MÁV 0-1 (0-0)
Gólszerző: Dvorschák (öngól)
Lipcsei Péter: A második félidő alapján közelebb álltunk a győzelemhez, így az utolsó pillanatban kapott öngól miatt nem tudom hibáztatni játékosaimat. Sajnos az utolsó passzok pontossága
hiányzott játékunkból.
3.forduló
Budafok-Soroksár SC 1-1 (1-0)
Gólszerzők: Kovács D., ill. Tamási
Lipcsei Péter: Az első félidő sokkal jobban sikerült, mint az előző
két bajnoki mérkőzésünk. A kapott gól után nehéz volt felállnunk,
cseréink jól sikerültek, egy gólerős befejező csatárt még mielőbb találnunk kell.
4.forduló
Soroksár SC-Budaörs 2-1 (0-1)
Gólszerzők: Albert, Gyömbér, ill. Sajbán M.
Lipcsei Péter: Az idei leggyengébb első félidőt produkáltuk, emiatt
a szünetben muszáj volt fejmosást tartanom. Ugyanakkor dicséret
illeti a játékosaimat, mert a második játékrészben képesek voltak

Teherautóhúzás
az erős emberek versenyén
Az ország legerősebb embereit immár visszatérő vendégként üdvözölhetjük a Soroksári Napok rendezvénysorozatában. Idén új
helyszínen, s ehhez alkalmazkodva új számokkal lépnek közönség elé a gladiátorok.
A Soroksári Sportcsarnok és környéke várja szeptember 23-án
a sportolni vágyó fiatalokat és idősebbeket. A 10 órakor kezdődő
Moccanj! sportfesztivál keretében kerül sor a Buci-futásra, a családi váltófutásra, a Soroksár SC legifjabb labdarúgóinak bemutatójára, illetve az országos erős ember versenyre. Ez utóbbira –
előreláthatólag 11 órakor – Soroksáron még soha nem látott
számmal készülnek a nehézatléták: az aszfaltos parkolóban teherautó-húzás is szerepel a programban. A fellépők között ott
lesz az idei magyar (és osztrák) bajnok Sebestyén János, a sokszoros bajnok Hrozik Gábor, a minden idők legfiatalabb versenyzőjeként ob-harmadik, mindössze 19 éves Varga Ferenc,
illetve a junior vb-n hetedik helyezést elérő Bíró László is. A teherautó-húzás mellett pedig lesz 2x120 kg-os betonkoffer cipelés, kőgolyópakolás, illetve Apolló-felhúzás is.
(Gelei)

Álláshirdetés
A Soroksári Sportcsarnok felvételt hirdet takarítónő és férfi karbantartó munkakörökre. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
csarnok@soroksarsportcsarnok.hu
SOROKSÁRI

HÍRLAP

talpra állni és vesztett állásból, a hajrában megfordítani a meccset.
Úgy érzem, győzelmünk megérdemelt.
5.forduló
Nyíregyháza-Soroksár SC 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Rubus, ill. Lakatos
Lipcsei Péter: Az első félidőben nagyon jól védekeztünk, jól semlegesítettük a hazai csapat támadóit. A kapott gól után felálltunk,
de a második félidő alapján a Nyíregyháza talán közelebb állt a
győzelemhez, boldog vagyok az egy ponttal.
6. forduló
Soroksár SC-Dorog 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Gyepes 2, ill. Faragó
Lipcsei Péter: Az eddigi mérkőzéseken nem mindig játszottunk jól
az első félidőben, ezúttal azonban helyzeteket dolgoztunk ki, és
gólt is szereztünk. Mindig csapatban gondolkodom, de Gyepes
Gábor két gólja és játéka valóban kiemelkedő volt.
7. forduló
Gyirmót-Soroksár SC 1-1 (1-0)
Gólszerzők: Szalánszki, ill. Huszák
Lipcsei Péter: Az első játékrészben nem futballoztunk jól, ekkor fölénybe is került a Gyirmót, de a szünet utáni teljesítményünkkel
megérdemeltük a döntetlent. A hétközi sok beteg után nagyon értékes a pontszerzésünk.
8. forduló
Kazincbarcika-Soroksár SC 1-0 (1-0)
Gólszerző: Takács P.
Lipcsei Péter: Nagyon nehéz volt futballozni, hiszen egy órán keresztül emberhátrányban voltunk. Nem érdemeltünk vereséget,
mindkét csapatnak volt kapufás találata, de ebben a mérkőzésben
most ennyi volt. Játékosaim mindent megtettek, hogy kiegyenlítsünk. A jövő héten igyekszünk javítani.
GJ

Súlyos hírek
A serdülő és ifjúsági súlyemelők hazai legnagyobb versenyének
Ózd városa adott otthont augusztus 5-6-án. Az országos bajnokságon 31 egyesület 104 sportolója mérte össze felkészültségét. A
Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület versenyzői két
arany és egy ezüstérmet nyertek, továbbá negyedik és hatodik helyezéseket értek el. Varga Richárd bajnoki címe egyben az egyesület súlyemelő szakosztályának 85. országos bajnoki győzelme
volt!
Soroksáriak eredményei: Fiú serdülő U15 korcsoport: 69 kg-os
súlycsoport: VI. hely: Molnár Csongor 127 kg összetett eredmény,
77 kg-os s.cs.: II hely: Harasztovics Gergő 181 kg ö.e., Női Ifjúsági korcsoport 69 kg-os s.cs.: I hely: Perjési Eszter 111 kg ö.e.,
Fiú ifjúsági U17 korcsoport: IV. hely: Muzellák Máté 123 kg ö.e.,
+94 kg-os s.cs.: I. hely: Varga Richárd 214 kg ö.e.
A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületben ingyenesen
lehet sportolni. Várják azon fiatalok
és felnőttek jelentkezését, akik nem
félnek a kihívásoktól és a munkától.
Szűcs Endre elnök, szakedző várja
az érdeklődőket a Mikszáth Kálmán
Általános Iskolában (XXIII. Sodronyos utca 28.) és a RAGE Sportközpontban (IX. Soroksári út 110-112.)
személyesen vagy telefon: 06-70550-5030. Választható sportok: súlyemelés, erőemelés, street workout,
cross training.
Csordás M.
Varga Richárd
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SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Schorokscharer Kirchweih
Auch in diesem Jahr wurde in unserer Gemeinde der traditionelle
Kirchweih veranstaltet. Anlässlich der Einsiedlung der Schwaben in
Schorokschar vor 300 Jahren organisierte man Mitte August eine viertägige Programmserie.
Auf dem Heldenplatz hinter der Kirche wurde ein riesiges Zelt mit
einer großen Bühne aufgestellt. Die Organisatoren erwarten die
Gäste mit bunten kulturellen Produktionen. Sie stellten ein reichhaltiges, lustiges Programm zusammen, wo der Gesang, die Musik und
der Tanz die wichtigste Rolle spielten.
Am Samstag (12. August) erwartete man die Zuschauer mit einem
Kinderprogramm, außerdem traten die Kulturgruppen der örtlichen
Nationalitäten Selbstverwaltungen auf die Bühne. In den Abendstunden wurde das Publikum mit Popmusik und Operetten-Melodien
erfreut.
Am Sonntag (13. August) Vormittag fand auf dem Müllerinsel
(Tündérkert) die Einweihung des „Inselbaumes” statt. Am Nachmittag wurde in der Ortsgeschichtlichen Sammlung in der Szitás Straße
die Ausstellung „Ortsgeschichte 2017” eröffnet. Außerdem organisierte die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung einen ungarndeutschen Nachmittag und zwar mit der Mitwirkung verschiedener
ungarndeutschen nationalitäten Kulturgruppen. Am Abend sorgten
die Schorokscharer Burschen für die gute Laune mit ihrer lustigen
Blasmusik.
Am Montag (14. August) fand die Vorstellung des Buches „Befogadás-Otthonra találás-Továbbadás” statt.
In den Abendstunden am 15. August konnte man das traditionelle
Konzert der Schorokscharer Musikanten anhören.

Es wird Herbst
„Noch einmal meldet sich der Sommertraum,
Er lässt die Bäume schweigen.
Nichts ist neu,
Nur etwas Tau in frühen Morgenstunden.
Das Grün lässt sich kaum mehr ermutigen,
Im Wind die ersten gelben Blätter wiegen.
Auch Zwetschgen fallen gern vom Baum.
Alles will zu Boden fliegen, will liegen.
Es wird Herbst. Es riecht nach Erde.”
(Monika Minder)

Oktober – Weinmonat
Das Weinlesefest gehörte auch zu den Erntefesten. In den Weingegenden wurde es am Sonntag nach dem Abschluss der Weinlese
veranstaltet.
Dazu gehörte meistens auch ein Leseumzug, wie bei uns in Schorokschar. Hier wurden auf einem geschmückten Wagen ein großer
Bottich und Weinlesegeräte gefahren. Hinter dem Wagen gingen die
Buttenträger, die Weinleserinnen und Weingartenhüter in Trachtenkleidern.
Die größte Sehenswürdigkeit des Lesezuges war eine Riesentraube, der Lesekranz, die vier Burschen mit Hilfe zweier Stangen auf
ihren Schultern trugen. Dieser Lesekranz bestand aus vielen großen, schönen Weintrauben. Der Festzug ging zum Wirtshaus, wo
diese Riesentraube in der Mitte des Tanzsaales aufgehängt wurde
und gegen Mitternacht versteigerte man sie.

Weinlesefest in Schorokschar
In der Organisation der Soroksarer Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung wird wieder das traditionelle Weinlesefest veranstaltet. Zeitpunkt: 23. September 2017, 16:00 Uhr. Der
Versammlungsplatz befindet sich am Ende der Török Straße.
Der Festzug geht entlang der Sebész und Szitás Straßen zum
Heldenplatz. Die Endstation, das Festzelt auf der Müller- Insel erreicht man, wie immer, über die Táncsics und Vecsés Straßen.
Das Fest beginnt ungefähr um 18:00 Uhr. In dem bunten kulturellen Programm treten unter anderen der Schorokscharer Ungarndeutscher Tanzverein, die nationalitäten Tanzgruppen der
Grassalkovich und Paneuropa Grundschulen, sowie die Tanzgruppe
„Lustige Holzhacker“ auf. Für die gute Stimmung und Musik sorgen
die Schorokscharer Musikanten.
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung erwartet alle Interessenten recht herzlich!

Kulturgruppen traten auf

Denkmal des Inselbaumes

Foto:Teszár Ákos

Szüreti Felvonulás
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
ebben az évben is megrendezésre kerül a hagyományos Szüreti Felvonulás, melynek időpontja: 2017. szeptember 23., szombat. Gyülekezés: 15:30-tól a Török utca végén. A zenés ünnepi menet 16:00
órakor indul el a Tündérkertben felállított ünnepi sátor felé. A szüreti
menet útvonala: Sebész utca, Szitás utca, Hősök tere, Táncsics M.
utca, Vecsés utca, Molnár-sziget. Kb.18:00 órakor a sörsátorban
német nemzetiségi kulturális műsor veszi kezdetét.
Fellépnek többek között a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület, a Grassalkovich Antal és a Páneurópa általános iskolák
tánccsoportjai, valamint a Vidám Favágók tánccsoport. Az este folyamán a talpalávaló muzsikáról a Schorokscharer Musikanten fúvószenekar gondoskodik.
Minden érdeklődőt sok szeretettel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat!

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETÉS
CSOMAGOLÓI MUNKA BUDAPEST
XII. KERÜLETBEN. ELVÁRÁS: monotóniatűrés, váltott műszak vállalása,
kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés, álló munka vállalása. Jelentkezés önéletrajzzal:
csomagolo@emporia.net
XXIII. KERÜLETBEN KERESÜNK B
JOGOSÍTVÁNNYAL FŐVÁROSI ISMERETTEL RENDELKEZŐ NYUGDÍJAS GÉPKOCSIVEZETŐT szállításra,

és üzemi kisegítői munkára. Heti kb. 23 napra. Telefon: 06-30-9401-179.
REKLÁMTÁBLÁK,
CÉGTÁBLÁK,
NÉVTÁBLÁK, VILÁGÍTÓ KIVITELBEN IS.
Felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra,
autóra, ingyenes látványtervvel! Lézergravírozás,bélyegző készítése.Embléma logótervezés.T.:06-209-209-981.
www.ringtex.net.hu/reklam.

Kedves Olvasók!

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok, kívánságra házhoz megyek.
Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása,
ajtó-ablak csere falbontás nélkül.
Erkély beépítése stb.

Észrevételük, témajavaslatuk,
ötletük van a Soroksári Hírlappal kapcsolatban?
Esetleg nem kapják meg az újságot?
Kérjük, írjanak nekünk a
vitexprint@gmail.com e-mail címre!

SOROKSÁRI

Regdon Csaba: 06/209/579-533, 284-9213

médiaajánlat

HÍRLAP

KERETES HIRDETÉSEK

FELHÍVÁS!
Tisztelt soroksári lakosok!
Azt tapasztaljuk, hogy Soroksáron egyre több ingatlan vagy az ingatlanok előtti terület elhanyagolt, gazos, ami korábban nem volt
így. Ennek a negatív folyamatnak a megállítása és visszaszorítása érdekében felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a következő
rendeletre.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(V.17) önkormányzati rendelete 11. §
(1) bekezdése szerint:
A beépített ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről az
ingatlan használója, használó hiányában a tulajdonosa köteles
gondoskodni.
A rendelet (2) bekezdése szerint: A főváros köztisztaságáról
szóló fővárosi közgyűlési rendelet által az ingatlan tulajdonosa
(kezelője, használója) részére előírt gondozási, tisztántartási, szemét- és gyommentesítési, hóeltakarítási és síkosságmentesítési,
nyesési kötelezettségek, illetve hulladékgyűjtő tartály elhelyezésével, javításával, pótlásával, továbbá rendszeres ürítésével és
tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek betartása alapvető
közösségi együttélési szabálynak minősül.
A közösségi együttélési szabályok betartásának elmulasztása
közigazgatási bírsággal sújtható, aminek felső határa természetes személy esetén 200 000,- Ft.
A fentiekre hivatkozva kérünk minden soroksári lakost, hogy a
saját vagy a használatában lévő ingatlan területén, valamint a kerítés és az út közötti területen rendszeresen végezzen el gyommentesítést és téli időszakban az ingatlan előtti járda szakaszon
síkosságmentesítést.
Soroksár rendezett képének kialakítása közös érdek, amihez mindenki hozzájárulhat a saját lakókörnyezetének rendben tartásával.

SOROKSÁRI

HÍRLAP

Formátum Méret (mm) Brutto díj
1/1
150x302 121,620.1/2
215x149
67,210.1/4 fekvő
215x73
37,020.1/4 álló
106x149
37,020.-

Formátum Méret (mm)
1/8 fekvő
106x73
1/16 fekvő 106x35
1/16 álló
51x73
1/32
51x35

Brutto díj
18,350.8750.8750.3630.-

APRÓHIRDETÉSEK
Lakossági

1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói

2130.- + 60 szavanként

KEDVEZMÉNYEK
Egyszerre történő befizetésénél
4-5 alkalom esetén
7 alkalom esetén

3 alkalom esetén a harmadikból
20% kedvezmény
az utolsóból 50% kedvezmény
a hetedik díjtalan

Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól

10% törzsvásárlói kedvezmény

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek
minősége minimum 300 DPI felbontású kell, hogy legyen és CMYK színterű. A fekete szövegek 100% feketék legyenek, a színes szövegek és az
alnyomatok maximum 2 színből álljanak.
Lapzárták, megjelenések 2017-ben
Október
Lapzárta:
2017. október 9. 12:00 (hétfő)
Megjelenés:
2017. október 20.
(péntek)

November
Lapzárta:
2017. november 6.
12:00 (hétfő)
Megjelenés:
2017. november 17.
(péntek)

December
Lapzárta:
2017. december 4.
12:00 (hétfő)
Megjelenés:
2017. december 15.
(péntek)

15

Munkatársakat
keresünk
cégektől és magánszemélyektől!
Jelentkezés:
emailben:
rita.buday@rondo-ganahl.com
weboldalon keresztül:
www.rondo-ganahl.com
telefonon:
06 1 289 2323
személyesen: Rondó
Hullámkartongyártó Kft.
1239 Budapest, Ócsai út 5.
(a portára leadott
őnéletrajzzal)

Telefon: 30-954-3342
Bp. XXIII., Grassalkovich út 294.
NYITVATARTÁS:H-P: 8-16.30-ig, Szo: 8-12-ig

gépkezelő munkatársat

LOMTALANÍTÁS! LOMTALANÍTÁS!
Ne tegye ki!!! Pénzt kaphat érte!
Feleslegessé vált fémtárgyait felvásároljuk.
Dobrai Kft.

A Sanner Hungária Kft. soroksári üzemébe

GÉPKISZOLGÁLÓ-t keres.
Főbb feladatok:
• Gyártósoron lévő gépek kiszolgálása
• Alapanyagok mozgatása, csomagolás
• Napi termelési feladatok elvégzése
Elvárások:
Felelősségteljes munkavégzés, precizitás
12 órás munkarend vállalása

Amit kínálunk
A nyugodt, családias légkörön, elismerésen és
megbecsülésen kívül:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Azonnali munkába állás
• Klimatizált üzemi terület
• Utazási költségek megtérítése
• Cafeteria
• Egészségpénztári hozzájárulás
• Stabil nemzetközi háttér
Önéletrajzát leadhatja a portánkon:
1239 Budapest, Haraszti út 38/A
vagy küldje az alábbi címre: barany.krisztina@finacont.com
Érdeklődhet a 289-20-60-as telefonszámon is.

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1238. Bp. Táncsics M. u. 69.
telefon: 061/287-1953

Rendelési Idő:

Dr. Benkovics Jenő

H-K-Cs-P:17.00-19.00
Szerda és szombat: zárva

Mobil: 0620/9443-880

Hívásra házhoz megyek!

SOROKSÁRI

