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Megkezdődik a restaurálás

A LEGNŐIESEBB SPORTÁG
Ritmikus gimnasztika



szeszélyes, csélcsap, bolondos, változékony áprilisunk
van idén. Vannak, akiknek kedve nem volt felkelni az
ágyból a borongósabb napokon, és vannak, akik nem tud‐
tak. A beoltottak számameghaladta a hárommilliót, de a
tavaszi madárfütty mellett sokszor sodort felénk harang‐
szót a szél a temető felől. Az ovisok meg a kisiskolások
már visszamehetnek az intézményekbe, a többiek még
mindig csak a gép előtt ülnek naphosszat. Ha leltárt kelle‐
ne készíteni, vajonmelyik oszlop lenne hosszabb: amit el‐
vesztettünk, vagy amit megnyertünk ezzel a járvánnyal?
Beugrik a verssor: „immár kész a leltár”.
Ki tudna ügyesebben leltározni,mint akitmindenki elha‐

gyott, először aMamája, aztán az összes szerelme? Akit sen‐
ki sem tudott eléggé szeretni, mert az övéhez hasonló erős
lángolás nem talált visszhangra. Ha élne, talán ő lepődne
meg legjobban, hogy ekkoramegtiszteltetés érte: a születés‐
napja lettaKöltészetNapja.Ugyanakkorelégtételt jelentene
számára, hogy az egyetem, ahonnan kirúgták, ma a nevét
viseli. A sorsa nemvolt túl szívderítő,mégis képes volt ilyet
is írni:„Tavaszvan,tavaszvan,gyönyörűtavasz,/AvénDuna
karcsúgőzösökregondol,/Tavaszvan!Hallod-e?”
Nem tudom, hallom-e. De szeretném…!

SzabónéHorváth Edina felelős szerkesztő
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Felhívjuk a 2018. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek fi‐
gyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük
számáraazóvodába járásnapi4órábankötelezőa2021-2022-esnevelési évtől.

Azóvodaibeiratkozás időpontja:
2021.május10-től2021.május12- ig,8:00-17:00óraközött

Agyermekóvodaibeíratásáhozszükségesközokiratok,dokumentumok:
-agyermekszületésianyakönyvikivonata
-agyermeknevérekiállított személyiazonosítóés lakcímet igazolóhatóság iga‐
zolvány (agyermeklakcímkártyája)
- agyermekTAJkártyája
-a szülőszemélyiazonosítóés lakcímet igazolóhatósági igazolványa
- gyermekesetlegesbetegségeit igazolódokumentumok,
- amennyibengyermekükszakértőivéleménnyel rendelkezikasajátosnevelési
igényről
- szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról
szólószakvélemény,
- az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről,
tartósbetegségről igazolás,
- 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazo‐
lások.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban,akérelemelutasításáravonatkozódöntéséthatározati formábanközli
a szülővel2021. június05.napjáig.
Bővebb információkasoroksar.hu/hirek/kozerdekuoldalon.

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

Márciusi rejtvényünk megfejtése: A gondokat lehető‐
ségként képes szemlélni.
A szerencsés nyertes: Csiszár Csilla. Nyereményének át‐
vételimódjáról elektronikus levélben értesítettük.

Gratulálunk!

AJÁNLÓ
Leltár

mailto:ferenc.geiger53@gmail.com
mailto:orban.gyongyi65@gmail.com
mailto:ujsag@ph.soroksar.hu
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mekkora volt az érdeklődés a téma iránt a soroksáriak
részéről?
– Rengetegen vettek részt és minden korosztály képvi‐

seltette magát hála Istennek, hiszen egy nagyon nagy és
sokrétű rendszert szeretnénk átvizsgálni: e körbe tarto‐
zik a gyalogos-, a kerékpáros-, illetve a tömegközleke‐
dés, a busz és kötöttpálya, az autós forgalom és a
parkolás. A téma mindenkit érdekel, az online fogadó‐
óráimon elhangzó panaszok 60 százaléka is közlekedés‐
sel kapcsolatos. Éppen
ezért döntöttünk úgy,
hogy a meglévő közleke‐
dési koncepciót aktuali‐
zálni szükséges.
– Ki fogja a végleges ter‐

vezetet elkészíteni?
– Három céget kértünk

fel, hogy induljanak el a
pályázaton, végül a Buda‐
pesti Műszaki Egyetem
nyert, aminek azért is
örülök, mert a BME Köz‐
lekedéstudományi Kará‐
nak vezetője soroksári.
Mándoki Péter dékán úr
nyilván szívén viseli a la‐
kóhelye gondjait, és a legjobb tudása szerint fogja leve‐
zetni a projektet.
– Mi a csúcsprobléma, amit a legtöbben ekként azonosíta‐

nak? Lehet-e a gondokat rangsorolni egyáltalán?
– Nem igazán, hiszen mindenkinek a saját problémája

a legnagyobb. Egy példával illusztrálva, mindenki azt
szeretné, ha az ő portája előtt hajtanának lassabban az

autók, az út természetesen legyen aszfaltozott, lehessen
parkolni is a ház előtt, de azt csak ő vehesse igénybe. Az
emberi természet már csak ilyen. De ha a lakótérségi
problémákat nézzük, akkor nagyon sokan szeretnék,
hogy úgynevezett lakópihenő övezeteket alakítsunk ki.
Orbán-hegy, Milleniumtelep, a Virágvölgy Lakópark,
ezek a helyek tipikusan ilyenek.
– Ez 30-as sebességkorlátozást és fekvőrendőrt jelent?
– 30-as korlátozást mindenképpen, de vannakmár a fek‐

vőrendőr helyett más, mo‐
dernebb forgalomlassító
megoldások is. Számos
esetet tudok, ahol a lako‐
sok határozottan kérték a
fekvőrendőrt, majd egy
hónap múlva azt követel‐
ték, hogy szedjük föl. Le‐
het például virágszige-
tekből szlalompályát épí‐
teni, ami a fekvőrendőrrel
szemben észrevehető, így
az autó sem megy tönkre,
a forgalom is lassul, de ezt
majd a szakemberek el‐
döntik.
Ezenkívül mindenütt

ki kell tenni a gyermekekre figyelmeztető közlekedési
táblát, hiszen nagyon sok helyen kint játszanak, bicikliz‐
nek, az ő életterüket mindenképpen védeni kell. Ugyan‐
ebbe a körbe tartozik az egyirányú utcák kialakításának
szükségessége. Sok hely van, ahol a kétoldalon parkoló
autók mellett nem fér el a kétirányú forgalom. Legin‐
kább tehát a saját lakókörnyezetük érdekli az embereket.

– Feltételezem a tömegközlekedés van amásodik helyen.
– Még mindig nem. A beérkezett kérdések, kérések

alapján az agglomerációból beáramló forgalom jobban
foglalkoztatja az embereket, ami persze érinti a tömeg-
közlekedést is, meg a parkolást is. Reggelente hatalmas
tömeg van a buszokon, a héven, Milleniumtelepen, és a
Hősök Terén pedig nem lehet parkolóhelyet találni.
Reggel 7 órától megtelik Soroksár, délután 5 órától ki‐
ürül.
– Parkolás ügyben korábban többféle megoldás felmerült.

Önmelyiket preferálja?
– Én azt szeretném, ha a fizetős parkolást tudnánk be‐

vezetni, de ez sajnálatos módon a Fővárosi Önkormány‐
zattól is függ. Az elképzelés lényege, hogy azok, akik az
agglomerációból mennek befelé a városba és itt parkol‐
nak nálunk, azok fizessenek, a helyiek pedig ingyen
használhassák a parkolóhelyeket. Amíg én vagyok a pol‐
gármester, addig soroksári ember nem fog fizetni parko‐
lási díjat Soroksár területén.
– A tömegközlekedésben elégségesek azok a járatok, ame‐

lyekkel Soroksárról el lehetmenni és haza lehet jönni?
– Semmiféleképpen nem. Ez viszont nem a szóban for‐

gó közlekedési koncepció kérdése, hanem a kormány ál‐
tal meghirdetett hév, illetve az elővárosi vasút
fejlesztéséé. Mindkettőről tárgyalunk a megfelelő kor‐
mányzati szervezetekkel. Konkrét tervek még nincse‐
nek, de szó van korszerűbb vagonokról, pályafelú-
jításról, újmegállói struktúráról.
Mi azért harcolunk, hogy a Hősök terén a föld alá tud‐

juk vinni a hévet.

Szót kell ejtenünk a vasútról is. Épül a Belgrád-Bu‐
dapest vasútvonal, az ezekkel kapcsolatos egyeztető
tárgyalásokon is ott vagyunk. Lemértük, a soroksári
vasútállomástól a Keleti pályaudvar 12-14 percre
van. Nincs ma más olyan tömegközlekedési eszköz,
ami ugyanerre képes. Ha az elővárosi vasutat felfű‐
zik a metró vonalra is, akkor rendkívül gyors lesz a
közlekedés.
– Már csak parkoló kell a vasútállomáshoz.
– Az új intézményi városközpont megépítésével

együtt, amely már tervezési szakaszban van, maga az
Önkormányzat is egy nagy parkoló építését tervezi, de a
vasúthoz kapcsolódó fejlesztési koncepció is tartalmaz
egy hatalmas P+R parkolót. A mi közlekedési terveze‐
tünk esetében pedig azt is meg kell vizsgálni, hogy mi‐
lyen busz tudja majd odaszállítani a gyalogosan közle-
kedő utasokat.
– Nem biztos, hogy kapcsolódik a közlekedési koncepció‐

hoz, demivel a gyaloglás is közlekedés,mi a helyzet a koráb‐
banmár elhatározott 18 zebra létesítésével?
– Most írjuk ki a megvalósítási pályázatot a tervezésre

és a kivitelezésre egy lépcsőben, így időt nyerünk.
– Hova kell egyáltalán 18 gyalogos átkelőhely Soroksáron?
– Rengeteg helyre. A Péteri-majorba, Újtelepre, a Ve‐

csés útra, a Szitás utcába, a Könyves utcába a temető‐
höz, a vasúti átjáróhoz a Tárcsás utcába, a Milleni-
umtelepre és folytathatnám. Inkább az a furcsa, hogy
ezeken a helyeken eddig nem voltak. A legfontosabb
szempont a biztonság.

Péter-Szabó Rozália

Tavaly döntött a Képviselő-testület arról, hogy felülvizsgálatra szorul a kerület közle‐
kedésére vonatkozó koncepció. A tervezet kidolgozása előtt a Polgármesteri Hivatal
feltérképezte a lakosság véleményét, problémáit, javaslatait. A tapasztalatokról kér‐
deztük Bese Ferenc polgármestert.

ELSŐ HELYEN A
LAKÓPIHENŐ ÖVEZETEK
Új közlekedési koncepció készülVÁ
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Lázasan folyik az aszfaltozás a Karmazsin utcában. A
költséget abból a közel 110millió forintos pályázati pénz‐
ből fedezik, amit az önkormányzat a Budapesti Útépítési
Programból nyert tavaly októberben. A Miniszterelnök‐
ség útépítésre és felszíni csapadékvíz elvezetésére ítélte

meg a vissza nem térítendő támogatást. A beruházásnak
2021. június 30-ig kellmegvalósulnia.
Az Orbán utca és a Harmónia utca aszfaltozásához szük‐
séges előkészületekről is döntés született. A fenti beru‐
házásoknak köszönhetően az Orbán-hegyen nemsokára
szinte az összes utca aszfaltozott lesz.

A FELE MÁR ELKÉSZÜLT



az oltásokat a háziorvosok és a kormányhivatalok
koordinálják, amely jelentős adminisztrációs terhet ró
az egészségügyi dolgozókra. A Soroksári Operatív Törzs
ülésénmárcius elejénmerült fel, hogy azÖnkormányzat
nyújtson segítséget a háziorvosoknak, és az oltások szer‐
vezését – telefonálás, adminisztrációs feladatok – a Hiva‐
tal munkatársai végezzék a doktorok és asszisztensek
helyett. Soroksár Önkormányzata az elsők között volt,
amely beszállt ebbe a munkába. Több mint egy hónap
tapasztalata azt mutatja, hogy Bese Ferenc polgármester

helyes döntést hozott, hiszen jelentősen felgyorsult az
oltások szervezése.AHivatal kollégái azt érzékelik, hogy
a lakosság nagyon várja az oltást, akadt olyan is, aki egy-
egy telefonhívás alkalmával elsírta
magát, mert a vakcina a bezártság,
az önkéntes karantén végét jelen‐
tette számára.
Az Önkormányzat igyekszik azok‐

nak is segít nyújtani, akik maguk‐
tól nem tudnak az oltópontra
eljutni, mert mozgásukban korlá‐
tozottak. Április elején útnak in‐
dult a „VakcinaMobil”, amely
háztól-házig viszi őket a megadott
időben. A jogosultságról minden
esetben a háziorvos dönt az

egészségügyi állapot függvényében. Háziorvosaink a ko‐
ronavírus járvány frontvonalában harcolnak, fontos,
hogy anyagilag is segítsük őket. Munkájuk elismerése‐
képpen Bese Ferenc polgármester úgy döntött, a veszély‐
helyzet ideje alatt nem kell a rendelők rezsiköltségét
megfizetniük, azt az Önkormányzat teljes egészében,
februártól visszamenőleg átvállalja.
Az iskolák és óvodák újranyitása is sok feladattal és ki‐

adással járt. Ebben kapott Önkormányzatunk segítséget
a Waberer’s Csoporttól, amely 5000 maszkot és több
mint 100 liter fertőtlenítőszert adományozott a kerület
nevelési intézményeinek.
A védekezés mellett a szórakozásra is jutott idő, Sorok‐

sár Önkormányzata online szavalóversenyt hirdetett ál‐
talános iskolásoknak magyar és
német nyelven. Tavasz és húsvét té‐
makörökben várták a videókat, a
Költészet Napja alkalmából pedig
eredményt is hirdettek. Megosztott
elsőhelyezést nyertmagyarnyelven
Kozák Lorina és Seprenyi Csaba, né‐
met nyelven Kozák Amira és Weisz
Noel. A helyezést el nem ért diákok‐
nak semkell szomorkodniuk: nekik
is érkezik az önkormányzattól okle‐
vél, és egy apró ajándék.

HartmannMargó
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soroksár központjában, a Hősök terén áll a Nagy‐
boldogasszony Templom, kerületünk kiemelkedő jelen‐
tőségű műemlék épülete. Felszentelése – az 1759-ben
kezdődött építkezés után – 1779-ben történt. Azóta szá‐
mos javításra, tűzeset és földrengés utáni helyreállításra
volt szükség. A 2016-os villámkár után 2017-re valósul‐
takmeg a javítások. Az elmúlt évtizedekben külső festés
és tetőjavítás is történt, mostanra pedig aktuálissá vált
egy több lépcsőből álló, komolyabb felújítás.
A közeljövőben indulnak a munkálatok, melyek a

templom körüli területet is érintik. Az urnatemető‐
höz egy rámpás lejáró készül, megkönnyítve a bejutást.
A tetőszerkezet és -héjazat felújítása is időszerű. Ez a leg‐
kevésbé látványos, de legösszetettebb feladat. A boltíve‐
ket erősen nyomja a faszerkezet, a rajtuk jelentkező
repedések nem csupán esztétikai problémák, hanem a
felette lévő szerkezetben kell az íveketmegfelelő kiváltá‐
sokkal tehermentesíteni. Ezzel kapcsolatban tehát több
szakmai problémát is orvosolniuk kell az építészeknek.
A jelenlegi tetőhéjazat évről évre több javítást igényelne,

ami egy idő után fenntarthatatlan. A tető felújításának
befejezésével derül ki az is, hogy végül a belső felújítás
pontosan mire terjedhet ki. A templomtér belsejében a
lábazat vizesedésének problémáját kell megoldani, illet‐
ve sor kerül a falfestmények és a díszítőfestés restaurálá‐
sára is, több egyéb járulékosmunka elvégzésével.

Az 1956-os földrengés utáni időszakban került sor a falak
belső festésére, mely azonban több helyen teljesen leko‐
pott. Ezek felújítása után lehetőségeinkhez mérten való‐
sítjuk meg a templomban lévő mellékoltárok
festményeinek felújítását, és más munkákat. A temp‐
lom külső festésén jelen tervek szerint csak kisebb javí‐
tások lesznek. A felújítás ideje alatt lesznek
állványozások, melyek a templom életét is befolyásolják.

Ez azonban, ahogy más templomoknál is látjuk, időn‐
ként elkerülhetetlen. A templomi programok, köztük
például az esküvők, temetések, kellő egyeztetéssel meg
lesznek tartva. Előfordulhat rövidebb idő, amíg az urna‐
temető átmenetileg nem lesz megközelíthető, erről a
honlapunkon (www.soroksarfoplebania.hu), és Fb-ol‐
dalunkon is folyamatosan tájékoztatást adunk.
A felújítást a plébánia kezdeményezte, de az Eszter‐

gom-Budapesti Főegyházmegye, mint felettes intéz‐
mény valósítja meg állami támogatással. Fontos tudni,
hogy műemlékeink, így különösen a műemlék templo‐
mok is, közvetve egy egész ágazatot tartanak életben,
látnak elmunkával: puszta létükkel az ország turisztikai
bevételeit növelik, városaink szépségéhez járulnak hoz‐
zá. Így ezek felújítása végeredményben sokszorosan
megtérül, és mindannyiunk érdekét szolgálja. A nemso‐
kára indulómunkálatok közel egy évig tartanakmajd.

Fehérvári Lajos
plébános

KEZDŐDIK A FELÚJÍTÁS
A kormány támogatásával újul meg a
Nagyboldogasszony Templom
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A virológusok egybehangzó véleménye szerint a koronavírus járványt
csak és kizárólag a vakcina állíthatja meg. Ezért a tömeges oltás elősegí‐
tése minden érintett feladata. Az Önkormányzat fokozott figyelmet for‐
dít arra, hogy az oltások beadása gyors és zökkenőmentes legyen.
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– A házatok itt a központban komoly soroksári gyökereket
sejtet.Mindig itt laktatok?
– Apukámék és anyukámék is ősi soroksári családok

tagjai, ahol most vagyunk, ez volt a régi Weisz-ház. A
nagyapám lakott itt, akinek az apja bíró volt Soroksá‐
ron, majd gyerekkorombanmi is. Aztán elköltöztünk, a
ház meg itt állt évekig elhagyatottan. Én nagyon szeret‐

tem, ezért visszajöttünk, immár a családommal. Ez a
hely, ahol most beszélgetünk, a stúdió, valaha istálló
volt, manapság a munkahelyem. Nagyon kényelmes,
mert csak átballagok ide, ha dolgoznom kell, de azért

cipőt kell húzni a megközelítéséhez, így a családtagjaim
többszörmeggondolják,mielőtt felkeresnek.
– Igaz, hogy te már öt évesen elhatároztad, hogy zenész le‐

szel? Volt ennek előképe a családban?
– Édesanyám ösztönös tehetség, gyerekkorában is so‐

kat énekelt, fiatalként a Stark Gyuri által vezetett
Schorokscharer Musikanten-ben, és a tánccsoportot is kí‐
sérte a külföldi útjaikonmint énekes. De nem profi szin‐
tenművelte, nem ebből élt.
Nálunk a hangszerválasztás úgy történt, hogy a szüle‐

ink leültettek minket a Bécsi Filharmonikusok újévi
koncertje elé, és megkérdezték, melyik hangszer tetszik.
A bátyám rámutatott a trombitára, énmeg rögtönmond‐
tam, hogy az ott hátul, amit ütni kell.
– Rossz gyerek voltál?
–Úgymondanám: lekötöttema tanárokfigyelmét.Már

gyerekkoromban is mindenen és mindennel doboltam,
ami a kezembe került, a radiátoron húzkodtam a ceruzá‐
imat. Van is erről jó kis történtetem: a Grassalkovich Ál‐
talános Iskola után a Német Nemzetiségi Gimnáziumba
jártam, németóra volt, nyár eleje, ki volt nyitva az ablak.
Én az első padsorban ültem, és valahogy egyszer csak el‐
kezdtemnyikorogtatni az ablakot. Teljesen rákattantam
a hangra, csak azt hallgattam, ezért óriási meglepetés‐
ként ért, amikor aTanárnő szidni kezdett és kiküldött. A
mainapig emlékszemrá,hogynemakartamsemmi rosz‐
szat, csak teljesen belefeledkeztem az ablak ütemes nye‐
kergésébe.
–Miért éppen a dobolás?
–Aváltozatosságmiatt.Nemszeretemsokáigugyanazt

csinálni, azütőshangszerek szerintema legsokoldalúbbak.

Vannak a bőrösek, amik csak zajokat, meg effekteket
keltenek, ritmust adnak, például a dob. Ugyanakkor
ott vannak a dallamhangszerek, mint a xilofon, a ma‐
rimba, a vibrafon, amiken pedig megszólaltathatok
egy Bach–darabot, vagy megírhatok egy dalt. Az ütős
családnak több száz tagja van, ezért minden nap más
hangszeren játszhatok.
–Milyen formációkban dolgozol, alkotsz, játszol jelenleg?
– Az InFusion Trió a legfontosabb, mert azt két bará‐

tommal Farkas Izsákkal és Simkó-Várnagy Mihállyal mi
találtuk ki, és egyedülálló a világon. Egy elektromos
cselló, egy elektromos hegedű, és elektromos dobok, va‐
lamint az összehangolt loop-pedáljaink segítségével ho‐
zunk létre nagyon változatos, elektronikus hangzású
zenéket. Velük jól megértjük egymást a magánéletben
is, és jórészt általuk kaptam a többi felkérést, például a
Búgócsiga Zenedébe, amely gyerekeknek szóló muzsi‐
kát játszik, ezt a soroksáriak is ismerhetik. De régóta
tagja vagyok a Schorokscharer Musikanten-nek, a
munkahelyem pedig a Nemzeti Filharmonikusok, ahol
2000 óta dolgozom. Ezen kívül oktatok a soroksári ze‐
neiskolában is.
– Fontos számodra a tanítás?
– Nagyon, bár nem úgy indult. Rengeteg energia, és

eléggé idegőrlő, viszont az eredményemegvan: mostan‐
ra sikerült kialakítanom egy olyan tanszakot, ahol min‐
denkiért tűzbe teszem a kezem. Büszke vagyok mind a
kilenc növendékemre, és a kamarazenekarra is. Azt sze‐
retem a tanításban, hogy bejön egy gyerek 6-7 évesen,
azt sem tudja, hogyankellmegfogni a dobütőt, de látom
rajta, hogy van hozzá érzéke, aztán 3-4 év alatt eljutunk
oda, hogy nézem, ahogy játszik, felidézem a kezdeteket,
és örülök annak, hogy át tudtam adni neki a tudásom‐
ból valamit.
– A gyerekeiddel hogyan alakult a zenei nevelés? Míra

több koncerteteken is énekelt, Noel pedig a Virtuózokban
brillírozott tavaly.
– Mírát édesanyám tanítgatta énekelni, január óta

Balássy Bettyhez jár, hogy az éneklés technikáját is elsa‐
játítsa, nagyon jó zenei adottságai vannak. Még egy-két
év, és bármire képes lesz ahangjával.Noelháromévesen
már trombitált, ösztönösen utánozta a tv-ben látott
Dizzy Gillespie-t. Lejárt hozzám a stúdióba, hallgatta
ahogy zenélünk, fel-felkapott egy csörgőt, egy dobütőt,
ilyenkor egy apa már csak megmutatja, hogyan is
kell…! Ez olyan jól sikerült, hogy idén megnyerte a
Maros Gábor Országos Ütőhangszeres Versenyt szóló ka‐
tegóriában, kapott két különdíjat is, én pedig tanári kü‐
löndíjas lettem.
– De nem csak a gyerekeidnek és a tanítványaidnak sze‐

retnédmegmutatni a zene örömét, úgy tudom egy új kezde‐
ményezés is útjára indul nemsokára.

– Valóban, hamarosan bejegyzésre kerül a Soroksári
Német Zenei Egyesület Geiger György elnökletével,
amely a soroksári zenei élet felpezsdítésére jön létre, és
amellyel a fiatalabb generációt szeretnénkmost elsősor‐
ban megszólítani különféle stílusok, zenekarok, prog‐
ramok révén. Rengeteg ötletünk van, úgy gondoljuk,
Soroksárnak remek adottságai vannak, amelyeket ér‐
demes kihasználni. Nem csak fúvós-, hanem komolyze‐
nével, templomi- és kamarazenekari koncertekkel,
jazz-zel, talán egy kisebb fesztivállal csábítanánk őket
igényes zenehallgatásra.
– Mit jelent számodra a zene? Játszóteret, önkifejezési

módot, kommunikációs közeget, hivatást?
–Még sorolhatnád, és mindegyikre rábólintanék. A fe‐

leségem húz is emiatt. Ha hallok, látok valamilyen ze‐
nei műsort, még akkor is megnézem, ha olyan zene
szól, ami nem áll közel hozzám. A múltkor a Muzsika
Tévé egyik adásáról felejtettem el átkapcsolni, csak fü‐
leltem,magamban boncolgattam, amígmár ő szólt rám
félig nevetve, félig bosszankodva, hogy tényleg ezt hall‐
gatom?! Igen, mert mindig figyelek, elemzem, tanu‐
lom, megfejtem, kibontom, összerakom a zenéket.
Nekemmindegyik érdekes, nálam ezért mindig szól va‐
lami.
Az InFusion Trióval legközelebb június 16-án a Zenepavi‐

lonnál találkozhatnak a zenehallgatók.
SzabóHorváth Edina

Amikor zenél, olyan mintha játszana. Igazi gyerekként: szívből, szín‐
ből, igazán. És pontosan olyan elkötelezetten, és koncentráltan is. A
füle a ritmusra van kihegyezve: az ablaknyikorgás, a vízforgató mo‐
torja, a vonat zakatolása is küldi a lüktetést. Az InFusion Trióval hatá‐
rokat feszegetnek: a loop-pedál pont arra készült, hogy egyszemélyes

produkciókat lehessen alkotni a segítségével, ám ők nem nyugodtak ebbe bele, és két
tehetséges kollégájával addig kísérleteztek, amíg meg nem alakult a világ első looper
zenekara. Weisz Nándi két komoly munkahelye mellett – a Nemzeti Filharmonikusok
ütőse, és a Galambos János Alapfokú Művészeti Intézmény tanára – számos formáció
tagja, a Swing à la Django-val A Dal című műsorban legutóbb a döntőig meneteltek.
Soroksár legvagányabb ütősével ismerkedtünk meg kicsit közelebbről.

A ZENE MINDIG SZÓL
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Geiger György, furulyatanár: „Ez elúszott, és nem tud‐
juk,mi az ára”
– A legnagyobb probléma, hogy ezeket az alkalmazáso‐

kat, amelyeket az órákon kénytelenek vagyunk használ‐
ni, legjobb esetben is beszédre tervezték, váltott
megszólalásokkal, semmiképpen sem egyidejű, zenei
produkciókhoz. Általános tapasztalat, hogy a tanárok in‐
gerküszöbe rettenetesen megemelkedett, én például sok‐
szor csak akkor szólok, hamár nagyon rossz, amit játszik
agyerek,holottnormál esetbena legkisebbhibát is ki aka‐
rom javítani. Az életbenmaradás a tét: a zeneoktatás nem
kötelező dolog, úgyhogy a cél most az, hogy online mód‐
ban fenn tudjuk tartani a gyerekek lelkesedését, ami sok‐
szor offline módban sem könnyű, monitor előtt meg
végképp nem az. A gyermekkorminden egyes éve sajátos
élményeket kínál, és megismételhetetlen; nem látjuk
még, milyen következményei vannak erre a nemzedékre
nézveannak,hogy számukraezaz év– zeneileg és sokmás
szempontból is – kimaradt. De nagyon várjuk, hogy újra
személyesen találkozhassunkanövendékeinkkel.
Bárkányi Gabriella, zongoratanár: „Megpróbáltuk a

lehetetlent”
– Ha valamit nem lehet online tanítani, az a zene, mi

mégis megkíséreltükmost. A gyermekek is, én is ülünk a
kamera előtt, és nem annyira nézem, mint inkább hallga‐
tom, amit játszanak. Lehetetlenség hangszíneket előcsal‐
ni ilyenkor, ezért inkább csak a pontosságra figyelünk.
Nehézséget okoz, hogy a zongora általában a nappaliban
kaphelyet az otthonokban, ezért a családi élet kellős köze‐
pén zajlik az oktatás. Ennek előnyei is vannak: megfigyel‐
tem, hogy a szülők igyekeznek a pontos jelenlétet
biztosítani, ezenkívül arról is képet kapnak, hogy mi zaj‐
lik egy órán. A fokozottabb szülői kontrollmiatt pedig ko‐
molyabban veszik a közös munkát a tanítványaim.
Ugyanakkor sajnálom is a gyerekeket, mert az online

oktatás miatt egész délelőtt a gép előtt ülnek, fáradtak, és
még a koncertezés sikerélménye sem adatik megmost ne‐
kik. Szóval, összességében büszke vagyok a növendékeim‐
re, hogy ebbenanehéz időszakban is igyekeznekkitartani.
Szegedi Dóramagánének tanár: „Bízni kell a növendé‐

kekben”
– Érdekesmódonnekemnincsenek rossz tapasztalataim,

sőt.Nyilván a személyes jelenlétet nempótolja a képernyő,
ráadásul az éneklés az idegek játéka, ám lehet ezt is hatéko‐
nyan csinálni. Az órák jó hangulatban telnek, a növendé‐
keim lelkiismeretesebbek, önállóbbak lettek.Most inkább
a szövegmondás-gyakorlatokra fektettük a hangsúlyt, azt
zenei kíséret nélkül is lehet csinálni. Rengeteg szöveget ta‐
nultak olaszul, németül, angolul, az áriákat, dalokat ere‐
detiben énekeljük. De az éneklést sem hanyagoltuk el,
kedves kollégám, Taksonyi Zsolt zongoraművész feljátszot‐
ta a megtanulandó művek zenei alapjait, így a kotta mel‐
lett ez is segítségükre volt. Ha a növendékek maguk
indítják el a kíséretet, akkor nem számít, hogy az online
térben csúszik a hang, hiszen az ének és a zene szinkron‐
ban van. Persze, várommár, hogy találkozzunk, de a leg‐
fontosabb abiztonság.
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

TAG DER ERDE
Gemeinsam im Namen der Umwelt

am22.April 2021 findet in über 175
Ländern der Tag der Erde statt. Die‐
ser Umwelt-Aktionstag wird bereits
seit 1970 gefeiert. Die Idee hinter
dem auch als Earth Day bezeichne‐
ten Aktionstag ist, für einen ökologi‐

schen, umweltbewusstem Lebensstil zu werben. Der Tag
der Erde wird nämlich dazu veranstaltet, um die Auf‐
merksamkeit der Gesellschaft auf den Umweltschutz zu
lenken.
Der Earth Day wird zwar in den USA, wo der Aktions‐

tag seinen Ursprung fand, am größten gefeiert, doch
auch in Europa findet der Tag der Erde mit zahlreichen
Veranstaltungen statt. Jedes Jahr basiert der Earth Day
auf einem anderen Motto. In diesem Jahr wird dasThe‐
ma - beim internationalen Earth Day aus den USA- um
das Motto „Restore Our Earth“ (unsere Erde wiederher‐
stellen) gehen. Beim Tag der Erde 2021 geht es also dar‐
um, unseren Planeten wiederherzustellen und ihm
Erholung zu bieten. Jedes Jahr wieder zeigt sich durch
Katastrophen unterschiedlicher Art, wie sich die Belas‐
tung der Umwelt auf unser Leben auswirkt und welche
Schäden bereits erfolgt sind. In diesem Jahr hat sich die
Organisation des Earth Days in den USA damit

vorgenommen, diese nach Möglichkeit rückgängig zu
machen, um die Welt zu restaurieren und weitere Schä‐
den zu vermeiden. Dies nicht nur, da dieMenschen sich
um die Umwelt sorgen, sondern allein aus dem Grund,
dass sie alle auf demPlaneten leben und ihn zumÜberle‐
ben benötigen.
Nur mit einem gesunden Planeten ist für Menschen

aus aller Welt ein gesundes, sicheres und erfolgreiches
Lebenmöglich. ImZuge dessen soll auch in diesem Jahr
am Tag der Erde wieder das Bewusstsein gestärkt wer‐
den, dass der Umweltschutz nicht optional, sondern
zwingend notwendig ist.

„April, April!
Derweiß nicht,was erwill.
Bald lacht der Himmel blau und rein,
bald schaun dieWolken düster drein,
bald Regenund bald Sonnenschein!
Was sindmir das für Sachen:
mitWeinen undmit Lachen
ein solch Gesaus zumachen!
April, April!
Derweiß nicht,was erwill.”

(Heinrich Seidel)

das ungarndeutsche kultur- und Informationszen‐
trum und Bibliothek verkündet zum siebten Mal den
TrachtTag, den Tag der ungarndeutschen Tracht am 30.
April 2021!
Ziehen wir an einem Wochentag einen Teil unserer un‐
garndeutschen Tracht an, und machen wir einen durch‐
schnittlichen Freitag zum Feiertag! Erinnern wir uns an
unsere Ahnen und zeigen wir unser Erbe im Alltag! Dar‐
umgeht es beimTrachtTag, bereits zumsiebtenMal.
Der Initiative vom Zentrum kannst du dich selber an‐

schließen, oder tue das gemeinsam mit deiner Familie,
Gruppe, Schule, deinem Kindergarten bzw. deinen
Freunden. (Bitte halte immer die geltenden gesundheit‐
lichen Schutzmaßnahmen vor Augen!)

TRACHTTAG 2021

Lassan egy tanévnyi tapasztalatunk van már arról, hogyan lehet ma‐
tematikát, magyar és idegen nyelveket, történelmet, természettudo‐
mányt tanítani érdekesen, sok játékkal, online gyakorlóval megtűz-
delve a száraz tanagyagot, olvasnivalót. Azt is bizton állíthatjuk eny‐
nyi idő után, hogy a készségtárgyak sínylették meg legjobban az on‐
line oktatást, ám a rajzot még el lehet készíteni otthon, és a legtöbb
testneveléstanár megértően elfogadja a gyermekek szabadidős tevékenységét telje‐
sített óraként. De mi a helyzet az ének- és hangszeres zene tanítással? Lehetséges
egyáltalán? A Galambos János Alapfokú Művészeti Intézmény tanárait kérdeztük.
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TORNÁSZAI
RG-TANFOLYAM ÚJTELEPEN

PETREZSELYMES BULGURSALÁTA
PIRÍTOTT CSIRKEMELL-CSÍKOKKAL

az esmtk ritmikus Gimnasztika Szakosztálya egy
néhány fős kis társaságból nőtte ki magát Zémann Erika
szárnyai alól, hozzá jártak a Torma-lányok, Nóri, Fanni,
és Réka. A kislányokat beszippantotta a sportág: családi
videók tanúskodnak arról, hogy a kicsi Nóri két pöttöm
testvérének tart edzést. Ez a gyerekkori álom válhatott
valóra 2015-ben, amikor elindult a Soroksár-Újtelepi
RG-tanfolyam, a fent említett erzsébeti klub égisze alatt.
– Ebből a sportból elég hamar kiöregszik az ember, én

pedig még nem akartam teljesen lemondani arról a sok
élményről, amitnekemazrg jelentett.Addigra szabadidő
kategóriában többször nyertünk országos bajnoki címet
Fannival, szóval mondhatjuk, hogy jól ment – eleveníti
fel Nóri a kezdeti időszakot. – Szerettem volna, ha a sok
idő, a szívvel-lélekkel végzett munka nem veszik el, ha‐
nem kivirágzik azáltal, hogy másoknak is megmutatha‐
tom, mennyire szép és szerethető ez a sport. A szakmai
hátteret egykori edzőnknek köszönhetjük, a technikait
pedigKirály Attila atya révén az újtelepi plébániának.
A gimnázium után Nóri edzői végzettséget szerzett a

Testnevelési Főiskolán, majd felvették magyar tanári
szakra, ami tovább segítette pedagógiai tudásának elmé‐
lyülését. Fanni 17 évesen még versenyzett, de aztán ő is
beállt segíteni a testvére mellé, Réka pedig különféle, fő‐
leg táncos sportokkal ismerkedett, amineknagy előnyeit
tapasztaljákmostanában az edzések és a koreográfiák lét‐
rehozása során. Korán kialakult egy egészséges munka‐
megosztás: észrevették, hogy Fanni inkább a
kisebbekkel, Nóri pedig a kisserdülő, serdülő korosztály‐
lyal találjameg jobban a hangot. Ahogy szerencsésen ala‐
kult az is, hogy amikor Nóri férjhez ment, és tavaly
kisbabát szült, akkor pedig Réka tudott besegíteni az
edzéseken.
– Az rg a legnőiesebb sportágminden értelemben: csak

lányok űzik, és nagyon szép tartást, speciális feminim
mozgást lehet elsajátítani általa. Fejleszti a mozgáskoor‐
dinációt, a koncentrációt, a ritmus- és esztétikai érzéket,
valamint a páros és csoportos gyakorlatok révén az
együttműködést, egymásra való odafigyelést is. Ezek a

készségek hasznosulnak a tanulás során is – sorolja az
előnyöketNóri.
A nevelési elvekről, célkitűzésekről is határozott elkép‐

zeléssel bír a vezetőség.Nemutasítanakel senkit, semtest‐
alkat, semmásadottságokmiatt.Vallják,hogyez a sport a
kevésbé ügyeseket is képes fejleszteni, az ügyesebbeket pe‐
dig újabb és újabb kihívások elé állítja. Ezért a résztvevő‐
ket azzal bátorítják, hogymindenki teljesítménye értékes,
mert önmagáhozmérvekell azt figyelembevenni.
– A versenyzés több szempontból is fontos, bár nem a

legfontosabb – tér át a következő aspektusra Nóri. – Egy‐
részt a csapatösszetartásnak nagyon jót tesz, hogy ilyen‐
kor szorítunk egymásnak. Másrészt szeretném, hogy a
lányok a versenyeken büszkén ki merjenek állni, és vál‐
lalni tudják önmagukat, és a teljesítményüket. Ebben

benne van a hibázás lehetősége is, ami viszont magában
hordozza a folyamatos önfejlesztés vágyát, és lehetősé‐
gét. Engem ez a fejlődés inspirált és tett boldoggá amíg
sportoltam, ezért ezt igyekszem továbbadni a következő
nemzedéknek.
A tanfolyamról érdeklődni Zanatiné Torma Nóránál a

+36 30 208 3279-es telefonszámon lehet.
Horváth Edina
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1 brokkoli
3 répa
1 fej lilahagyma
4 paradicsom
1 kígyóuborka

2 csokor petrezselyem
1 csomag bulgur (500 g)
1 citrom
4 egész csirkemell
1 dl olivaolaj, só, bors

A bulgurt átmossuk,majd sózzuk. Ráöntünk annyi vizet,
hogy ellepje, és készre főzzük. Amíg a bulgur fő, felaprítjuk a zöldségeket, és
a petrezselymet is apróra vágjuk. A brokkolit, répát, és lilahagymát nagyobb
tepsibe tesszük, fűszerezzük, és meglocsoljuk olivaolajjal. 180 fokon 20 perc
alatt megsütjük. A csirkemellet ujjnyi széles és hosszú csíkokra vágjuk, sóz‐
zuk, borsozzuk, és olivaolajonmegpirítjuk. Végül a puha bulgurt összekever‐
jük a felaprított zöldségekkel – a kígyóuborkával és a paradicsommal –,majd
a sült zöldségekkel is. Ha szükséges,még ízesítjük, rászórjuk a felaprított pet‐
rezselyemzöldet, és egy citromot csavarunk rá. Az egészet jól összekeverjük,
és a csirkemellcsíkokat a tetejére rendezzük.

Köszönjük a receptetWeiszné Barna Andreának!
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valamint személyesen jelentkeznek az árverésre a részletes árverési kiírás‐
banmegjelöltmódonés időpontig.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhe‐
lye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró)
nyilvános árverésre hirdeti meg a
184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület,
Grassalkovich út 50. szám alatt található, ingatlan Grassalkovich út
felőli utcafrontján található üzlethelyiségben fellelhető teljes ingó‐
sághalmaz tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 9.400,- Ft (bruttó)
Licitlépcső: 5.000,- Ft
Az árverés ideje: 2021. május 20. (csütörtök) 11:00 óra
Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Pol‐
gármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba (Tár‐
gyalóterem))
Az árverés tárgyát képező ingósághalmaz megtekinthető:
2021. május 6-án (csütörtökön) 10:00-10:30 óra között és május 11-én
(kedden) 14:30-15:00 óra között a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich
út 50. szám alatti helyszínen.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes
árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelel‐
nek, az abban szereplő nyilatkozatokat kitöltve leadják Kiíró részé‐
re, valamint megfizetik az árverési előleg összegét 1. 880,-Ft-ot
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP
Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájára át‐
utalással úgy, hogy az legkésőbb 2021. május 14. napján (pénteken) 24:00
óráig megérkezzen a számlára, valamint személyesen jelentkeznek az ár‐
verésre a részletes árverési kiírásban megjelölt módon és időpontig.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhe‐
lye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró)
nyilvános árverésre hirdeti meg a
183210/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület,
Szent László utca 144. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás
adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű,
mindösszesen 3.250 m2 alapterületű ingatlanon (beleértve a felépít‐
mények belső területén) fellelhető teljes ingósághalmaz tulajdonjo‐
gát, kivéve az udvaron lévő Reanal Hungary által gyártott „Egyéni
Radiológiai Biológiai Vegyvédelmi Csomagok”-at, melyek nem képezik
az árverés tárgyát.
Kikiáltási ár: 168.650,- Ft (bruttó)
Licitlépcső: 5.000,- Ft
Az árverés ideje: 2021. május 20. (csütörtök) 13:00 óra
Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Pol‐
gármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba (Tár‐
gyalóterem)
Az árverés tárgyát képező ingósághalmaz megtekinthető:
2021. május 6-án (csütörtökön) 11:00-11:30 óra között és május 11-én (ked‐
den) 13:30-14:00 óra között a Budapest XXIII. kerület, Szent László
utca 144. szám alatti helyszínen.
Az árverésekre jelentkezni lehet:

2021. május 3-án (hétfőn) 14:00 órától
2021. május 12-én (szerdán) 15:30 óráig

ügyfélfogadási napokon
Hétfő: 14:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

kizárólag személyesen, a következő tele‐
fonszámon történt előzetes telefonos idő‐
pontegyeztetés alapján: 06-1-289-2100/128.
mellék
A Részletes árverési kiírás 10.000,- Ft + ÁFA,
bruttó 12. 700,- Ft összeg megfizetése ellené‐
ben megvásárolható Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hi‐
vatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztá‐
lyán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em.
22.), 2021. május 3-án (hétfőn) 14:00 órától 2021. május 12-én (szerdán)
15:30 óráig ügyfélfogadási napokon, kizárólag a fenti telefonszámon
történt előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján. Ezen összeg
nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.
További felvilágosítás kérhető: Budapest Főváros XXIII. kerület So‐
roksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán
Szabó Éva vagyonkezelési ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hő‐
sök tere 12. II. emelet 23. ügyfélfogadási időben kizárólag előzetes tele‐
fonos időpontegyeztetés alapján, vagy telefonon a 06-1-289-2100/128.
melléken.

14 SOROKSÁRI HÍRLAP 2021. ÁPRILIS 1514 SOROKSÁRI HÍRLAP 2021. ÁPRILIS 15

KÖ
ZÉ
RD
EK
Ű

„JÁTSZIK A GRASSI!”
Élménypedagógiával a tehetségek felfedezéséért, fejlesztéséért

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK

Iskolánk a Nemzeti Tehetség Program keretében egy‐
millió forintot nyert tavaly. A pályázati programban lo‐
gikai-matematikai, nyelvészeti, és természeti tehetség-
területen való fejlesztést vállaltunk, ezért a játékok is e
három területhez kapcsolódnak.
Intézményünkbe sok ügyes, jó logikai gondolkodással

rendelkező gyermek jár, ahogy ezt például a Matalent
matematikai mérésen elért jó eredménnyel már bizonyí‐
tották diákjaink. A logikai gondolkodáson kívül a játé‐
kok a nyerési stratégiák kialakítására, a kudarctűrő
képesség, a türelem, a kitartás fejlesztésére is jótékony
hatással bírnak.
Iskolánkban köztudottan erős a nyelvi nevelés, a vá‐

lasztott játékok az idegen nyelvű szavak begyakorlásá‐
nak és rögzítésénekmegkönnyítését szolgálják.
A németül tanult természettudományos tárgyak a

nyelvi fejlődéshez nagy mértékben hozzájárulnak
ugyan, viszont kevesebb idő jut a természettudományos
gondolkodás fejlesztésére, kísérletekre, kutatásra. A
megvásárolt játékokkal a tanórákon és a szakkörökön is
elkezdtük a tehetségek fejlesztését. A természeti jelensé‐
gek bemutatására vásárolt játékok segítségével a

hétköznapokban megjelenő összefüggéseket a tanulók
könnyebben felismerik, az elméleti tudást alkalmazni
tudják az iskolán kívül is.
A fenti előnyöket mérlegelve joggal hihetünk benne,

hogy a játékos fejlesztéssel mindenki nyer, tanulók, pe‐
dagógusok egyaránt.

Kreisz Erzsébet
a Grassalkovich Általános Iskola igazgatója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhelye:

1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró) nyilvános

árverésrehirdetimega

184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassal‐

kovichút 50. számalatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint

„kivett üzlet, gazdasági épület, udvar” megnevezésű, mindösszesen 693 m2

alapterületű ingatlan üzlethelyiségen kívüli területén (beleértve az üz‐

lethelyiségen kívüli egyéb felépítmények belső területét is) fellelhető

teljes ingósághalmaz tulajdonjogát, kivéve az ingatlan udvarán álló LGK-

936 forgalmi rendszámúgépjárművet,melynemképezi az árverés tárgyát.

Kikiáltási ár: 61.805,- Ft (bruttó)

Licitlépcső: 5.000,- Ft

Azárverés ideje: 2021.május 20. (csütörtök) 10:00óra

Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgár‐
mesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba (Tárgyalóte‐
rem)
Azárverés tárgyátképező ingósághalmazmegtekinthető:
2021.május6-án(csütörtökön) 10:00-10:30óraközöttésmájus11-én (kedden)
14:30-15:00 óra között a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50.
számalattihelyszínen.
Az árverésen azok vehetnek részt, akikmegvásárolják a részletes árve‐
rési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknakmegfelelnek, az
abbanszereplőnyilatkozatokatkitöltve leadjákKiírórészére,valamint
megfizetik az árverési előleg összegét 12.361,-Ft-ot Budapest Főváros
XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 11784009-
15523002 számú költségvetési számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb
2021.május 14. napján (pénteken) 24:00 óráig megérkezzen a számlára,



1238 Budapest,
Soroksár, Grassalkovich út 122-124. 

Nagymester - sakktábor (általános iskolásoknak)
Láss, ne csak nézz!  - grafikai és fotós alkotótábor (11 éves kortól)
Varázslatos jóga - fókuszban a jóga és a kreativitás (általános iskolásoknak)

Rongyos falva - textil, fonal, színek, batikolási technikák (általános iskolásoknak)
Játszó-tér - drámajáték tábor (általános iskolásoknak)
Budapest képekben - fotós barangolás Budapesten (11 éves kortól)

Művészpalánta - festési technikák, alkotótábor (11 éves kortól)
Zöld-ség - éljünk egészségesen és környezettudatosan (általános iskolásoknak)
Csináld magad! - játékokat készítünk, amelyeket ki is próbálunk (általános iskolásoknak)
Önfejlesztés a művészet erejével - art coach tábor (13 éves kortól)

Egyszer volt Tündérkertben kütyüvásár! - kézműves alkotótábor (általános iskolásoknak)
Kémiásodási tábor - kísérletek, megfigyelések, felfedezések (11 éves kortól) 
Vidám viadal - sportos kihívások bajnokoknak (általános iskolásoknak)
Ki vagyok? - önismereti drámatábor (általános iskolásoknak)

Nagymester - sakktábor (általános iskolásoknak)
Csináld magad! - játékokat készítünk, amelyeket ki is próbálunk (általános iskolásoknak)
Iskolarádió - drámajáték tábor (általános iskolásoknak)
SUP-deszkára fel! - SUP tábor szárazon és vízen (11 éves kortól) - KIEMELT tábor
Részvételi díj: 39.000 Ft saját SUP-pal (bérlési lehetőséget biztosítunk!)

Ki vagyok? - önismereti drámatábor (általános iskolásoknak)
Láss, ne csak nézz! - grafikai és fotós alkotótábor (11 éves kortól)
Légy a magad hőse! - Egészséges életmód, biztonságos környezet (általános iskolásoknak)

MOZAIK ÉLMÉNYTÁBOROK
Soroksár

Táncsics Mihály Művelődési Ház -Tündérkert

június 21-25.

június 28-
július 2.

július 12-16.

július 19-23.

július 26-30.

július 5-9.

Napközis táboraink megfelelő létszám esetén indulnak és az aktuális járványügyi előírásokhoz igazodnak.
További részletes információ a Táncsics Mihály Művelődési Ház és a MOZAIK Tanulásfejlesztő Központ 

Facebook oldalán található.

Jelentkezés: mozaiktfk@gmail.com / Telefonon: 06-30/919-7207; 06-70/908-2285

A táborok részvételi díja: 32.000 Ft/ fő / hét, napi 3x étkezéssel
Testvérkedvezmény: 1.500 Ft/ fő / tábor


