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MAJÁLIS A TÜNDÉRKERTBEN

E

bben az esztendőben is tömegeket vonzott
a május elseje Soroksáron. A Molnár-szigeten megrendezett eseményen már reggel kilenc órakor látszott, a minden korosztály
számára érdekes programokat kínáló nap sikeréhez az időjárás is partnerül szegődik. Számos
civil szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület munkatársai sürögtek-forogtak a sátraik
körül, hogy a majálisozó vendégsereg számára

bőségesen jusson étel és ital, amelyek elfogyasztása közben bemutatkozhatnak, megismertethetik munkájukat az érdeklődőkkel. Természetesen az első órákban szigorúan a gyermekeké
volt a főszerep. Aerobic és mazsorett csoportok,
gyermek néptáncosok váltották egymást a színpadon, és tették még színesebbé a forgatagot. A
kicsik képességeiket foglalkoztató játékok egész
során is fejleszthették, hiszen őket egy kreatív

sátor várta, ahol kötetlen keretek között ismerkedhettek meg például a környezetvédelem és
a hulladékok újrahasznosításának a fontosságával. Nem sokkal 10 óra után pedig „nyúlcipőt
ölthettek”, hiszen a futópályán verseny kezdődött,
amelynek a legjobbjai díjazásban is részesültek.
Az ebédből mindenkinek jutott bőséggel.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA
Geiger Ferenc polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a 108-as vagy a 208-as melléken.

A 23. alkalommal került sor a Tiszta Soroksárért nevet viselő tisztasági rendezvényre a kerületben. A
polgármesteri hivatal munkatársai,
majd civilek is részt vettek a környezet rendjének helyreállításában.
Sikerült egy illegális szemetelőt is leleplezni a Sportcsarnok környékén.

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

Orbán Gyöngyi alpolgármester
06/1 289-2150
A XX. és a XXIII. kerületben szolgáló, kiemelten eredményes munkát végző rendőrök számára adtak
át elismeréseket. A Szent György
nap alkalmából megrendezett ünnepi eseménynek a Táncsics Mihály Művelődési Ház adott otthont.

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

Weinmann Antal alpolgármester
06/1 287-3153

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

Dr. Veres Anikó jegyző

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

Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon végeznek felújítási munkálatokat. A 4-es főút felé vezető
oldalon a belső sáv forgalmát átterelik a szembe közlekedők oldalára,
a szélesebb járművek a 4-es főút
irányába a menetiránnyal azonos
oldalon haladhatnak.

Dr. Spiegler Tamás aljegyző

A tavaszi programot folytatva május elején újabb 2000-2500 kg pontyot juttatott a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség a folyóba. Az ezúttal telepített ráckevei halak bérnevelésből származnak, amelyeket
a Szövetség békéscsabai partnere
biztosított.

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

Dr. Szabó Tibor aljegyző

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

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (ezeken bejelentkezés szükséges):
Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188
Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244
Mikó Imre
06/30 274-2249
Fuchs Gyula
06/70 244-2829, 06/30 934-6966
Egresi Antal
06/20 973-0235
Dr. Kolosi István
06/30 933-5095
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

A Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306
Kiss Jenő
06/20 466-8587
Mizák Zoltán
06/20 916-4099
Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

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

KAPOSVÁRI ZARÁNDOKLAT
Május 26-án, vasárnap szervezi
meg a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szokásos évi
zarándoklatát Kaposvárra, ahol a
résztvevők fejet hajtanak a soroksári svábok legnagyobb tömegsírjánál, a Soroksárról elkerült 2234
– túlnyomó többségében – német
nemzetiségű elhunyt hamvainak
emlékhelyénél, majd találkoznak
a Kaposvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjaival. Az utazás során lehetőség lesz Kaposvár
belvárosában sétára és egy finom
ebéd elköltésére is. A busz a Hősök

teréről (Zenepavilon) reggel 8 órakor indul, és késő délután érkezik
vissza. A részvétel ingyenes, de a
létszám kalkulálása miatt regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet a
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatnál személyesen, vagy
név megadásával hivatali időben
az alábbi telefonszámon: a 2892100/107 mellék, illetve e-mailen:
pfiszter.tamas@yahoo.com
Dr. Pfiszter Tamás
SNNÖ Oktatási és Kulturális
Bizottság tagja

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.); ujsag@ph.soroksar.hu
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉN IS
TÉMA VOLT A MAJÁLIS
Egresi Antal önkormányzati képviselő az ülés kezdetén kérdéssel
fordult a polgármesterhez a rendezvény kapcsán.
Elmondta, a közösségi médiából értesült arról, hogy különféle
problémák merültek fel a majális
megrendezésével
kapcsolatban,
hiszen megsérült egy szakaszon a
futópálya felülete, illetve egyéb károk is keletkeztek, keletkezhettek.
Érdeklődött a rendezvény helyszín
kiválasztásának a körülményeiről,
továbbá arról is, igaz-e, miszerint
a kivitelező a rendezvény során keletkezett hibák miatt a továbbiakban nem vállal garanciát az elvégzett munkákra.
FOLYAMATBAN VAN A VIZSGÁLAT
Geiger Ferenc polgármester válaszában elmondta, jelenleg is folyik
vizsgálat a káresemények kapcsán,
amelynek a lezárultát követően
írásbeli választ fog majd adni a hivatal. Egresi Antal hozzátette, értesülései szerint a Molnár-szigeten
megvalósult beruházások finanszírozásához szükséges anyagiak
megszerzéséért tevékenyen lobbizó alpolgármester kifejezett kérése
ellenére mégis a Tündérkert azon
részén alakították ki a helyszínt,
amelyet Orbán Gyöngyi nem javasolt. Kiemelte, a sátrak felállítása
alkalmával is számos kár keletkezett, keletkezhetett a területen.

A képviselő kérte, hogy a hivatal
nyilvánítsa ki, miszerint nem az
érintett alpolgármester a felelős a
kialakult helyzetért. Geiger Ferenc
hozzátette, közösen hoztak döntést, és alpolgármester asszony valóban elmondta korábban, hogy ő a
megjelölt helyszínt nem támogatja.
A polgármester ismeretei szerint
egyetlen kár keletkezett, amikor
valaki gépkocsival keresztül hajtott
a futópályán. Megerősítette, hogy a
vizsgálat lezárultával tájékoztatják
a képviselőt. Elmondta, egy helyi
Facebook felületen jelentek meg
az esemény kapcsán információk,
de azzal a hivatalnak semmilyen
kapcsolata nincsen. Hozzátette, a
majális nem hivatali, hanem önkormányzati rendezvény volt. A
polgármester kérdésére a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezetője elmondta azt, hogy
arról is tudomásuk van, miszerint
pár helyen a főzésből származó
ételmaradékot a gyepre öntötték,
illetve egy-két, a locsolórendszer
részét képező fedlap is eltört.
ELLENEZTE A
HELYSZÍNVÁLASZTÁST
Megerősítette, az esőzések miatt
egyelőre nem tudták kipróbálni,
hogy a locsolórendszerben milyen
esetleges egyéb kár keletkezett. Az
ülésen Orbán Gyöngyi alpolgármester is felszólalt. Megerősítette
az Egresi Antal felszólalásában el-

hangzottakat, miszerint ő az első
perctől kezdve ellenezte azt, hogy
azon a területen rendezzék meg a
majálist, ott állítsák fel a sátrakat,
hiszen egy teljesen új beruházás
valósult ott meg, ráadásul nagy
volt a veszélye annak, hogy akár
az öntözőrendszer meghibásodhat,
a futópálya felülete megsérülhet.
Elmondta továbbá, hogy olyan valótlan állítások és az ő személyét,
továbbá a családját említő bejegyzések születtek az egyik Facebook
oldalon, amelyre kénytelen reagálni. Hozzátette, az ő feladata ebben
a projektben az volt, hogy a fővárossal karöltve és annak jóvoltából a Molnár-szigeten egy komoly
beruházást sikerüljön – az önkormányzat önrészével – megvalósítani. Az említett közösségi oldalon a
projekt kapcsán megjelent számok
valótlanok. Elmondta, hogy a főváros a beruházást tekintélyes összeggel támogatta. A Facebook oldalon
publikált, hivatkozott összeg 1 milliárd 300 millió forintról szól, noha
a valóságban ennek a felét sem érte
el. Hangsúlyozta, hogy a szerepe a
projekt megvalósítására korlátozódott, amelyet sikeresen el is értek.
Leszögezte egyúttal, hogy az interneten publikáltakkal ellentétben
a rendezésben semmilyen szerepe
nem volt, ő a helyszín kiválasztását
ellenezte, és a javaslata a fák árnyékában álló zöld területre vonatkozott, így a futópálya is érintetlenül
megmaradhatott volna. A Face-

book oldalon megjelent további
állítások kapcsán kijelentette, hogy
azok valótlanok. Geiger Ferenc
polgármester egyetértett az Orbán
Gyöngyi alpolgármester asszony
által elmondottakkal, ugyanakkor
azt is hozzátette, hogy a Facebookon megjelenteket valamilyen formában meg kell cáfolni.
BESZÁMOLÓKAT IS ELFOGADTAK
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
vonatkozó javaslatot. A Dunasor
29. alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározásáról
szóló javaslatot, amely elfogadását a testület szintén támogatta,
a közelmúltban bejelentett és az
országos sajtóban is élénk érdeklődést kiváltó Budapest-Kelebia
vasútvonal nagyszabású fejlesztése tette szükségessé. Szabó Gyula
tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok megjelent a testület ülésén, és
a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tavalyi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló tájékoztató
előterjesztőjeként megköszönte a
képviselőknek a munkájukhoz
nyújtott segítséget. Többek mellett
a Klébl Márton Közalapítvány, a
Soroksár Sportjáért Közalapítvány
és a Soroksári Dunáért és Városfejlesztéséért Közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági jelentését is
elfogadta a képviselő-testület.

ELŐADÁS A GYERMEKNEVELÉSRŐL
Április 10-én a XXIII. kerületi
SZGYI Család- és Gyermekjóléti
Központja szervezésében Pribránszki Marianna, a Gyerkőcökkel Suttogó tartott előadást a Táncsics Mihály
Művelődési Házban.
Az előadás elsődleges célcsoportjai
a kerületi óvodákba és iskolákba
járó gyermekek szülei, valamint a
pedagógusok voltak. Az előadás

címe „A XXI. század gyermeknevelési kihívásai” számos témalehetőséget rejtett magában, hogy
mindenki választ kaphasson a
benne felmerülő kérdésekre. Pribánszki Marianna interaktív előadást tartott, amely során mindenki feltehette személyes kérdéseit,
dilemmáit, valamint szívesen fogadta azt is, ha valaki vitába szállt
vele, egyúttal megosztotta saját

tapasztalatait. A tervezett másfél
órás program a rengeteg kérdés és
izgalmas problémafelvetés miatt
kis híján háromórás lett. Szó esett
arról, hogy megfelelő mennyiségű
és minőségű pihenési ideje legyen
a gyermekeknek, továbbá a szabályok és a következetesség fontosságáról, a diákok túlterheléséről, a
tehetséges gyermekek nevelésének
alternatív lehetőségeiről, de még a

külföldi és magyar oktatási rendszer különbözőségeiről is beszéltek.
Kérdések merültek fel a résztvevők
részéről a táplálkozási nehézségekkel, az együtt-külön alvással kapcsolatban is. Az előadó a tapasztalataira támaszkodva igyekezett
minden kérdésre adekvát választ
nyújtani. A szervezők reménykednek benne, hogy mindenki tudott
hasznos információt hazavinni.
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TŰZESETEKKEL KAPCSOLATBAN
Az önkormányzat által nyújtható támogatás feltételeiről szóló önkormányzati közlemény
tasztrófavédelmi
Főigazgatóság
honlapján fellelhető tájékoztató
anyag szerint:

A közelmúltban a kerületünkben
bekövetkezett több, egymást követő tűzeset kapcsán ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a
káresemények enyhítésére szolgáló
önkormányzati támogatás feltételeiről.
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.
(VI.18.) számú önkormányzati rendelete alapján vis maior esetén károkat szenvedett magánszemélyek
számára kárenyhítés nyújtható a
lakhatás elemi körülményeinek
megteremtése, a károsodott ingatlanok helyreállítása érdekében, de
csak meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Vis maior: előre nem látható és el
nem hárítható külső ok, különösen a súlyos természeti vagy más,
a település nagyobb részét érintő
rendkívüli esemény (pl. földrengés,
árvíz, lakott területen belüli nagy
kiterjedésű belvíz, szélvihar, tűzkár, robbanás, pince- vagy partfal-

omlás, közművek meghibásodása,
ipari vagy környezeti katasztrófa)
okán bekövetkezett esemény.
A hivatkozott önkormányzati rendeletben a rendkívüli események
(pl.: tűzeset) miatt bekövetkezett
károk enyhítéséhez nyújtható önkormányzati támogatás feltételei:
– lakóhely az önkormányzat közigazgatási területén (Budapest
XXIII. kerületében) található;
– a károsult a vis maiorral érintett
ingatlanban életvitelszerűen lakott;
– az ingatlan rendeltetése: lakóház
vagy lakás;
– akinek állandó lakóhelyéül szolgáló lakóháza vagy lakása vis
maior esemény miatt
o megsemmisült vagy lakhatás		 ra alkalmatlanná vált, vagy
o olyan mértékben károsodott,
		ami azonnali helyreállítást
		 igényel, és kárt szenvedett la		 kóházban lakók egy főre jutó
		 havi nettó jövedelme nem ha		 ladja meg a mindenkori leg		 kisebb öregségi nyugdíj ösz		 szegének háromszorosát, egye-

		 dül élő esetén négyszeresét,
		 feltéve, hogy beköltözhető má		 sik ingatlanvagyonnal, vagy
		 a mindenkori legkisebb öreg		 ségi nyugdíj összegének húsz		 szorosát meg nem haladó ösz		 szegű készpénzvagyonnal a
		 kérelmező vagy vele együtt
		 lakó hozzátartozója nem ren		delkezik.
A rendelet kifejezetten tiltja a nem
lakás céljára szolgáló építményekben (pl.: gazdasági épület, garázs,
műhely, pince, hétvégi ház…)
rendkívüli esemény (pl.: tűzeset)
által okozott kár enyhítésére szolgáló támogatás nyújtását.
Fentiek alapján egy, nem lakás céljára szolgáló épületben, tűzeset miatt
bekövetkezett kár esetén, Budapest
Főváros XXIII. kerületében (Soroksáron) lakóhellyel nem rendelkező,
életvitelszerűen nem a kerületben
élő személy NEM JOGOSULT a
károk enyhítésére szolgáló önkormányzati támogatásra.
A tűzesetekkel kapcsolatban a Belügyminisztérium Országos Ka-

– A tűzvizsgálati eljárások tapasztalataiból megállapítható,
hogy a legtöbb lakástűz emberi
mulasztásra,
gondatlanságra,
vagy szándékosságra vezethető
vissza.
– A lakásokban a fűtőberendezések és az elektromos berendezések meghibásodásából eredő tüzek is nagy számban fordulnak
elő.
– Az enyhébb tavaszi időjárás
beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot
és tevékenységet, ennek során
fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező
tüzek megelőzésére. A veszélyt a
száraz aljnövényzet és avar is
jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tűz, különösen
erős szél esetén. A tűz keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság vagy szándékosság. A
katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az
ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást.
– A szabadtéri tűzgyújtást minden
esetben jogszabályban rögzített
előírások és ideiglenes rendeletek szabályozzák, a tűzgyújtás
aranyszabályai azonban állandóak: csak akkora lángot élesszünk,
amekkorát el is tudunk oltani.
– A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, tovább
terjedésükhöz.
Budapest Főváros Közgyűlése Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII.10.) Főv.
Kgy. rendelete alapján a főváros
területén (ezáltal a Budapest Főváros XXIII. kerületében is) TILOS az avar és kerti hulladékok
elégetése.
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MÁJUST ÜNNEPELTEK,
ÉDESANYÁKAT IS KÖSZÖNTÖTTEK
Az új futópálya is megnyílt a soroksári közönség előtt

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

A színes programsorozat 11 órától a
Bojtorján koncertjével folytatódott.
Az országszerte ismert és népszerű
együttes igényes produkciójával
emelte a nap fényét, és fokozta az
egyébként is kiváló hangulatot.
Az idei majális abból a szempontból volt rendhagyó, hogy az évekkel korábban megkezdett, és a
Molnár-sziget fejlesztését célzó beruházások sorozatának egy újabb
fontos, jelesen harmadik üteme
zárult le. Mindennek az átadására
is a délelőtt folyamán került sor.

az elismerését fejezte ki a megvalósult projektek kapcsán. Geiger Ferenc elmondta, eddig a fővárossal
közösen 552 millió forintot fordítottak a beruházásokra, amelynek
ugyancsak látszanak az eredményei a területen. Orbán Gyöngyi
alpolgármester hozzátette, hos�szú évek óta dolgozik azért, hogy
a szabadidő hasznos eltöltésére
egy ideális helyszín szülessen. A
fejlesztés komplexen kívánta megújítani a Molnár-sziget déli részén
található egykori tábor területét és
annak környezetét.

A FŐVÁROSNAK IS TETSZETT
AZ ELKÉPZELÉS

ÚJABB TERVEK A SZIGET
FEJLESZTÉSÉRE

Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes is kilátogatott a
rendezvényre, aki méltatta a soroksáriak igyekezetét és kezdeményező készségét. Elmondta,
a kerület egy kész koncepcióval
szolgált a főváros számára, amely
elnyerte Budapest szimpátiáját. A
főpolgármester-helyettes Soroksár
polgármesterének, valamint Orbán Gyöngyi alpolgármesternek is

A projekt keretében olyan köztérfejlesztés valósult meg, amely
fenntartható, innovatív módon
köti össze a városi területeket a
zöldövezeti, kikapcsolódást és a
helyi értékeket közvetítő köztérrel.
A beruházás a főváros 100 millió
forintos támogatásával valósult
meg. Ehhez a kerület további 65
millió forint saját forrást biztosított. Az alpolgámester elmondta,

a terület fás részén egy vizes játszóteret és kalandparkot álmodtak
meg, és maga a jövőben is mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
fővárossal közösen sikerüljön továbbfejleszteni a Molnár-szigetet.
VIRÁGOSZTÁST IS TARTOTTAK
A RENDEZVÉNYEN
Természetesen nem múlhatott el
a majális májusfa állítás nélkül,
ugyanakkor a délután folyamán
fellépett az országszerte ismert

előadó, Bereczki Zoltán is. A soroksári május elsejének elmaradhatatlan része már 1996 óta az
édesanyák köszöntése. A színpadot az önkormányzat képviselői
és a kerület vezetői vették át, hogy
onnan – a virágokat kézbe adva
– személyesen fejezzék ki a tiszteletüket azon anyukák iránt, akik
kilátogattak az eseményre.
Azok számára, akik végig kísérték a nap eseményeit, nem okozott
meglepetést, hogy a sport továbbra
is a rendezvény középpontjában
állt. Kispályás labdarúgó-bajnokságot is tartottak a gyepen, továbbá a gyerekek a lovaglással is
megismerkedhettek. Ugyanakkor
az egészség megőrzésének is fontos szerep jutott a nap folyamán.
Tartottak ingyenes csontsűrűségmérést és koleszterin ellenőrzést
is, miközben a Magyar Vöröskereszt munkatársai arra hívták fel a
figyelmet, mit kell tenni abban az
esetben, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nekünk kell valakit újraéleszteni. A Katasztrófavédelem
sem maradt távol a rendezvénytől,
hiszen egy gépjárműfecskendővel
hívták fel a figyelmet fontos munkájukra. Ez a gyermekek körében
hatalmas érdeklődést váltott ki. Az
élményekben gazdag napot a Back
II Black együttes koncertje zárta.
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CSAK NYERTESEK VOLTAK
A pillangók szárnyai, avagy daduskák a rajzpályázaton

RENGETEG GYERMEKET MOTIVÁLT A
NAGYSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉS

Ritkán látható nagy sikere volt annak
a kerületi rajzpályázatnak, amelynek
főszereplői zsúfolásig megtöltötték
a Táncsics Mihály Művelődési Ház
színháztermét. Soroksár valamen�nyi óvodája képviseltette magát „Az
én Dadus nénim” címet viselő versenyen, s talán még maguk a szervezők
sem számítottak ilyen fogadtatásra.
– Néhány évvel ezelőtt Szántóné
Erzsikével beszélgetve vetődött fel
az a gondolat, hogy az iskolások
tanulmányi versenyéhez hasonlóan
az óvodások számára szervezzünk
egy rajzpályázatot – felelte érdeklődésünkre az ötletgazda, Bödő Attiláné Editke, a III. számú Összevont
Óvoda Béke utcai Tagóvodájának
óvónője. – Mivel éppen kismama
voltam, a kivitelezéssel meg kellett
várnunk, míg újra munkába állok.
Az idei tanévben belevetettük ma-

gunkat a szervezésbe. Ötletünkkel
megkerestem a polgármesteri hivatal közoktatási referensét, Markos
Katalint, aki mindenben mellénk
állt. A szervezéstől kezdve a lebonyolításon át az ünnepélyes eredményhirdetésig minden segítséget
megadott. Ezúton is köszönet érte.
MIÉRT ÉPPEN A DADUSKÁKRÓL
KÉSZÍTETTÉK RAJZAIKAT
A GYEREKEK?
Úgy gondoltuk, méltánytalanul kevés elismerést kapnak a daduskák,
pedig ők az óvónők jobb kezei.
Magunk között azt mondjuk, ők a
pillangók szárnyai, az óvónő csak
akkor tud szárnyalni, ha megfelelő
támasza, segítsége van. Nemcsak
takarításból, rendrakásból áll a
munkájuk, hanem közvetlen kapcsolatban vannak a gyerekekkel.

MILYEN VOLT A FOGADTATÁSA A
PÁLYÁZATNAK AZ ÓVODÁKBAN?
Valamennyi soroksári óvoda mindegyik csoportja megkapta a pályázati kiírást. Azt hiszem, mindennél többet mond, hogy a 4-7 éves
korosztályból összesen 124 alkotás
érkezett. Független szakmai zsűri
értékelte a gyerekek rajzait, s azon
túl, hogy valamennyi pályázó kapott ajándékot, óvodánként és
korcsoportonként az első három
helyezettet külön is díjaztuk. Elképesztő hangulat uralkodott a Táncsics Mihály Művelődési Házban
az eredményhirdetéskor. Még „a
csilláron is lógtak”, annyian voltak
kíváncsiak a rendezvényre, illetve
az azt követő kiállításra. A legszebb
az egészben, hogy senki nem versenyként tekintett a pályázatra,
mindenki tudott örülni a másik si-

kerének. Ennyi csillogó gyerekszemet, ennyi mosolyogni tudó szülőt,
nagyszülőt, óvodai alkalmazottat
nagyon ritkán látni egyrakáson.
ILYEN „ZAJOS” SIKER UTÁN
ÖNMAGÁT ADJA A KÉRDÉS, LESZ
FOLYTATÁSA A RENDEZVÉNYNEK?
Szeretnénk hagyományt teremteni
az eseményből, s már most meg
van a témánk a jövő évi pályázatra.
Remélem, hasonló fogadtatásban
lesz részünk!
A kiállítást az eredményhirdetést
követően két hétig tekinthették
meg az érdeklődők a Táncsics Mihály Művelődési Házban, majd azt
követően az alkotások végül visszakerültek az óvodákba.
Gelei József
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73. JAHRESTAG DER VERTREIBUNG
Gedenkfeier und Kranzniederlegung

A

m 5. Mai gedachte die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung
der Vertreibung der Schwaben nach
Deutschland.
Um 9.00 Uhr fand eine Gedenkmesse in der Kirche statt. Danach
zogen die Anwesenden zum Vertriebenendenkmal auf den Heldenplatz. Anton Weinmann, Vizebürgermeister und Anna Schirling
Drexler, Vorsitzerin der Deutschen
Nationalitäten Selbstverwaltung
sprachen in ihren Gedenkreden
über die Opfer der Vertreibung.
Sie erinnerten sich ergreifend an
die vertriebenen Landsleute. In
Rahmen des Programms konnten
die Anwesenden Gedichte in der
Rezitation der Schüler der Grundschule Páneurópa anhören. Danach ertönte im Vortrag der örtlichen
ungarndeutschen Chöre unter

FOTO: TESZÁR ÁKOS

anderen das Lied ”Nach meiner
Heimat”. Nach dem Gedenkfest
legten die Vertreter der Selbstverwaltungen, politischen und zivilen

Organisationen, Institutionen die
Blumenkränze der Erinnerung an
dem Denkmal der Vertriebenen
nieder. Für die Musikbegleitung

sorgte die Blaskapelle der Musikschule Johann Galambos unter der
Leitung von Gedeon Jakab.

SCHÜLERAUSTAUSCH
Partnerschaftsbesuch in Schorokschar
Die Grundschule Anton Grassalkovich pflegt einen 25 jährigen Kontakt mit der Geschwister-Scholl
Realschule in Nürtingen. Von Jahr
zu Jahr besuchen die schorokscharer Schülergruppen die Nürtinger und umgekehrt. Anfang April
empfingen die ungarischen Kinder
und ihre betreuenden Lehrerinnen, Edina Gút und Renate Ruff 24
Kinder und zwei Pädagogen, Claudia Ebinger und Immanuel Geister
aus der Partnerstadt. Die Gastgeberschule erwartete die Gäste auch
jetzt mit einem interessanten, reichen Programm.
Am ersten Tag des Aufenthaltes
empfing die stellvertretende Direktorin, Barbara Nagy die Gäste
in der Schule und wünschte ihnen
einen angenehmen Aufenthalt in
Ungarn, in Schorokschar. Danach
wurden sie von der Vorsitzerin der
Deutschen Nationalitäten Selbst-

verwaltung, Frau Anna Drexler
Schirling begrüßt. Nach dem feierlichen Empfang hatte die Schülergruppe die Möglichkeit in der
Szikes Straße in dem schwäbischen
Heimatmuseum eine längere Zeit
zu verbringen. Nándor Schirling
erzählte den Schülern ausführlich
über die Geschichte des Heimatmuseums und zeigte ihnen die
Ausstellung. Zwei Tagesausflüge
wurden von den ungarischen Kolleginnen organisiert. Der eine führte nach Visegrád, wo die Gruppe
die Hochburg bewunderte. Von
dort aus genossen die Kinder ein
wunderschönes Panorama auf das
Donauknie. In Szentendre konnten
die Gäste in Rahmen eines Spazierganges die schöne Altstadt besichtigen. Das Programm war vielseitig
und bunt, deshalb kann man sich
darüber nicht wundern, dass die
Kinder sehr erschöpft wurden. Am

Wochenende, an den familiären
Tagen wurden die deutschen Kinder bei den Gastgeberfamilien mit
verschiedenen bunten Programmen verwöhnt. Am 6. April hatten
sie auch die Möglichkeit an einem
schorokscharer deutschen nationalitäten Programm teilzunehmen,
und zwar an der Einweihung der
„Ulmer” Gedenktafel in dem Heimatmuseum. Die deutschen Kinder konnten auch einen Einblick
in den ungarischen Schulalltag
verschaffen. Sie nahmen nämlich an einigen Stunden mit ihren
ungarischen Schülerpartnern teil.
Außerdem hatten sie die Möglichkeit während einer Stadtbesichtigung die schöne Sehenswürdigkeiten von Budapest kennenzulernen.
Ein bleibendes Erlebnis bedeutete
für sie der Besuch in der Arena
Groupama mit einer interessanten
deutschsprachigen Führung. Am

Tag der Heimfahrt wurde in der
Schule der traditionelle Abschlussnachmittag veranstaltet, wo auch
der Vizebürgermeister unserer
Gemeinde, Anton Weinmann sich
von den Gästen verabschiedete.
Diese Woche verging sehr schnell
und man hofft, dass die Gäste wieder unvergessliche Erlebnisse sammeln konnten. Der Abschied war
wieder nicht leicht, aber man hat es
versprochen, dass dieser Kontakt
weiter bestehen soll und auch vertieft wird.
Wir können darin sicher sein, dass
die deutschen Schüler den guten
Ruf von Schorokschar und der ungarischen Gastfreundschaft nach
Hause brachten. Hiermit möchte
man sich für die finanzielle Hilfe
und Unterstützung der Selbstverwaltung des 23. Bezirkes und der
Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung bedanken.
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KLUBTÖRTÉNETI KUPAMENETELÉS
UTÁN, SZEZONZÁRÓ BAJNOKI ELŐTT
Labdarúgóink a ragyogó kupaszereplés után szép bajnoki idényzáráson dolgoznak

FOTÓ: FRADI.HU

A

Soroksár SC történetében
eddig példátlanul sikeres
Magyar Kupa-szereplés áll
labdarúgóink mögött a lassan végéhez közeledő 2018/2019-es idényben, hiszen a sárga-feketék a hazai
kupasorozatban az elődöntőig meneteltek, ahol az NB I élmezőnyéhez tartozó Budapest Honvéd állta
útjukat. Közben a bajnokságban a
másodosztály rendkívül kiegyenlített középmezőnyének az élén
foglal helyet a Sori, ahol az utolsó
fordulóra is maradtak még izgalmak, annál is inkább, mivel csapatunk a következő szezont ismét
a legmagasabb osztályban kezdő
Kaposvárhoz látogat. A mieink a

Nyíregyháza ellen hazai pályán elért 4-0-s sikernek köszönhetően az
előzetes elvárásoknak megfelelő
hetedik helynél hátrébb már biztosan nem végezhetnek, de egy sikeres és szerencsés fináléval még akár
az ötödik helyre is odaérhetnek. A
klubtörténeti jelentőségű Magyar
Kupa-menetelés hátteréről, a bajnoki szezonzárásról, valamint a
közeljövő feladatairól és célkitűzéseiről Dragóner Attila ügyvezetőt,
valamint a gárda mesterét, Lipcsei
Pétert kérdeztük.
– Rendkívül örömteli mindannyiunk számára, hogy egyesületünk
történetében egyedülálló módon

idén sikerült eljutnunk a Magyar
Kupa legjobb négy csapatának mezőnyéig, melyben mindenkinek
megvan a maga szerepe – kezdte
összegzését Dragóner Attila. –
Egyrészt sokat számít a rendezett,
nyugodt háttér, másrészt hogy a
korlátozott anyagi lehetőségeink
ellenére – hiszen mi még az NB
II mezőnyében sem számítunk
gazdag klubnak – olyan játékosaink vannak, akik szívvel-lélekkel
megtesznek mindent egymásért,
a klubért, a kerületért és a mérkőzéseinkre kilátogató lelkes szurkolókért. Rendkívül fontos volt
továbbá Lipcsei Péter vezetőedző
személye is, aki összekovácsolta,

önbizalommal, becsvággyal töltötte el és olyan remek erőállapotba
hozta ezt a csapatot, amely révén
még az első osztályú gárdáknak is
méltó ellenfelei tudtunk lenni, még
akkor is, ha az utolsó mérkőzésre
a gólarány tekintetében kijött az
osztálykülönbség. Nem mentségként mondom, de jócskán akadtak gondjaink a bajnokság során,
hiszen volt olyan mérkőzésünk is,
amikor betegség, sérülések miatt
rajtam és Dejan Milovanovicson
kívül két belső védő maradt a csapatban. Mi pedig már sajnos egy
ideje köztudottan nem vagyunk
hadrafoghatók… Ennek ellenére
meg sem fordult a fejünkben, hogy
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DRAGÓNER ATTILA ÉRTÉKELÉSE
UTÁN LIPCSEI PÉTER VEZETŐEDZŐT ARRÓL KÉRDEZTEM,
MENNYIRE JELENTETT
CSALÓDÁST SZÁMÁRA A HONVÉD
ELLENI KUPABÚCSÚ, ILLETVE
MIVEL TUDOTT VIGASZTALÓDNI
CSAPATA AZOK UTÁN, HOGY A
DÖNTŐBEJUTÁS ÁLMA
SZERTEFOSZLOTT.
Igazság szerint a döntős szereplés
túl szép lett volna ahhoz, hogy igaz
legyen, hiszen a realitás talaján
maradva a Honvéd jobb csapat
nálunk. Ennek ellenére dicséret
illeti a játékosaimat, mert az igyekezetükön nem múlott semmi. A
2-1 arányban elveszített idegenbeli mérkőzés után a visszavágón
az volt az előzetes elképzelésünk,
hogy az első félidőt megpróbáljuk
kapott gól nélkül kihúzni, majd
a második félidőben kicsit támadóbb felfogással igyekszünk legalább egy gólt elérni. Sajnos az első
félidő végéhez közeledve tizenegyesből kaptunk gólt, és ez megpecsételte a sorsunkat, akkor is, ha
egyébként a második játékrészben
is akadtak jó lövéseink, gólhelyzeteink. A csapat ezzel együtt sikerként könyvelheti el az idei kupaszereplést, és bizakodóan várjuk a
bajnoki szezon lezárását is.

„feladjuk” a sikeres kupaszereplés
lehetőségét, és a bajnokságra koncentráljunk, hiszen minden mérkőzésen a legjobb tudásunk szerint akarunk teljesíteni, még akkor
is, ha egyébként a kupamenetelés
jelentette terhelés nélkül minden
bizonnyal az NB II-ben is előrébb
tudtunk volna végezni.
A VÁRAKOZÁSOKON FELÜLI
KUPAMENETELÉS A JÖVŐRE
NÉZVE VÁLTOZTAT-E
AZ EDDIGI CÉLKITŰZÉSEKEN?
Nem, az alapvető célok nem fognak
módosulni. Természetesen lesz
egy-két változás a keretben, illetve

megtettük már az első lépéseket a
következő szezonra történő felkészülés érdekében, így tudjuk már
többek között azt is, hogy nyáron
ismételten Szlovéniába megyünk
edzőtárborozni. Bár a szezon még
nem zárult le, a látottak alapján ki
merem jelenteni, jól haladunk a
céljaink elérése felé, mind a pályán
mutatott eredmények, mind a kupaszereplés és a bajnokságban elért
helyezés, valamint a fiatal játékosaink fejlesztése terén. Ennek jele,
hogy úgy néz ki, lesz érdeklődés a
Ferencváros részéről a kölcsönbe
kapott játékosaink iránt. Konkrétumokról azonban a bajnokság befejezéséig nem szeretnék beszélni.

A CSAPAT SZEREPLÉSE UTÁN
HOGYAN ÉRTÉKELI AZ EGYES
JÁTÉKOSOK TELJESÍTMÉNYÉT,
FEJLŐDÉSÉT?
Úgy ítélem meg, hogy a fiatal játékosaink sokat léptek előre korábbi
önmagukhoz képest, gondolok itt
például a kölcsönben nálunk szereplő Csernik Kornélra, vagy az
alig 20 esztendős létére 15 gólos
Kundrák Norbira, illetve Derekas
Zolira is, aki szemlátomást egyre
jobb formában játszik. De egyébként az idősebb játékosokról is elmondható, hogy nagyon elégedett
vagyok a teljesítményükkel és a
formajavulásukkal. Az általam
elmondottakat támasztja alá az
is, hogy várhatóan több játékosomnak is NB I-es kérői lesznek
az átigazolási időszakban. Ennek
persze örülünk is, meg nem is, de
ha őszinte akarok lenni, akkor azt
mondom, hogy a mi munkánk
szempontjából ez is egyfajta sikerként könyvelhető el. A távozó
játékosok pótlásáról az utolsó mérkőzést követően lesz majd időszerű
beszélni, de nyilván azon leszünk,
hogy a Soroksár SC az ideihez hasonlóan jól szerepeljen majd minden fronton, és közben a kezeink
alatt dolgozó játékosokból is ki
tudjuk hozni a maximumot.
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EGY DÉLELŐTT A SPORT JEGYÉBEN

I

mmár a huszonkettedik éve rendezik meg a Nagycsoportosok
Sport Délelőttjét Soroksáron. A
közösségformáló esemény idén is
hatalmas sikerrel zajlott le.
A Kerületi Egészséges Életmódra
Nevelés Munkaközösség szervezésében megvalósult rendezvénynek
idén is a Soroksári Sportcsarnok
adott otthont. A megjelent óvodások különböző sportvetélkedők
egész során vehettek részt a mozgás népszerűsítése és az egészséges életmód fontosságára való figyelemfelhívás jegyében. Soroksár
Önkormányzata – hasonlóan a korábbi évekhez – ebben az esztendőben is támogatta a program sikeres
megrendezését. A kerület vezetői
különböző ajándékokkal, továbbá
frissítő italokkal kedveskedtek a
versenyző gyermekeknek. Az eseményen részt vett Geiger Ferenc
polgármester és Sinkovics Krisztián önkormányzati képviselő is.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

BESZÁMOLÓ A SOROKSÁRI FEHÉRASZTAL TÁRSASÁG
MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI ESEMÉNYEIRŐL
Március 13-án dr. Papp Miklós, a
Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség lelkésze, a Sapientia Főiskola tanszékvezető tanára, az Etika
Intézet vezetője volt társaságunk
vendége.
A rendezvény – amelyet elnökünk,
dr. Terbe István nyitott meg – szervezését Bese Ferencnek köszönhettük. Előadónk görbetükröt tartott
korunk társadalmának, valamint a
mai világban leginkább érvényesülni akaró embereknek. Kronologikus áttekintést kaptunk arról, hogy
miképp billent ki a mérleg nyelve
az egyes történelmi korok közgondolkodása által a racionalizmus és
az individualizmus irányába. Mára
tudni véljük, hogy ez a kibillent
állapot sem az egyén, sem pedig a
közösségek számára nem járható
út. A működőképes társadalomhoz
olyan építőelemekre, egészséges,

természetes emberekre van szükség, akik egyensúlyban képesek
tartani szellemi és lelki valójukat,
és össze tudnak fogni másokkal.
Hat fontos dolog szükséges a fentiek megteremtéséhez: tisztelet,
autonómia, racionalitás, jövőkép,
szeretet és a halál, mint az élet természetes velejárójának elfogadása.
A gondolatébresztő előadást kötetlen beszélgetés követte. Ezúton is
szeretnénk megköszönni dr. Papp
Miklósnak, hogy eleget tett meghívásunknak, és a szervezést Bese
Ferencnek.
GONDOLATOK
A VADÁSZATRÓL
Áprilisi összejövetelünkre 10-én
került sor, amelynek keretében
asztaltársunk, Bese Ferenc, aki –
többek között a Soroksári Vadásztársaság elnökeként – „Vadászat és

társadalom kapcsolata egykoron és
ma” címmel tartott interaktív előadást. Korunkban a vadászat elsősorban mint sport él a köztudatban.
A beszámoló során ennél azonban
egy jóval árnyaltabb képet kaphattunk eme ősi emberi tevékenység
jelentőségéről, szabályozottságáról,
szervezettségéről.
RÍTUSOK, SZOKÁSOK
ÉS KAPCSOLAT A MŰVÉSZETTEL
A vadászat fejlődéstörténetét képes
illusztrációk kíséretében ismerhettük meg. Bepillantást nyertünk
abba, hogy milyen feltételeknek,
előírásoknak kell megfelelnie korunk vadásztársadalmának, és hogy
a vadgazdálkodás mennyire meghatározó a társadalom szempontjából a mezőgazdasági területek
megóvása és a vadállatok túlszaporodásának megfékezése érdekében.

Mindemellett a vadon élő fajok
életterének megóvása és ezáltal a
szükséges vadállomány megmaradásának biztosítása is fontos kötelesség. Az egykor kizárólag élelem- és ruházatszerzésre irányuló
törekvést az ősidőktől fogva rítusok, szokások szőtték át, amelyek
napjainkig megihletik a különböző művészeti ágak alkotóit is. A
lövészet különböző sportágakban
is visszaköszön, a vadászkutyák
képzése pedig külön szakértelmet
igényel. A gasztronómiában egyre
előkelőbb helyet kapnak a vadételek, amiből társaságunk is ízelítőt
kapott az est végezetéül.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Bese Ferencnek a remek előadást,
és a Bese családnak a szíves vendéglátást.
Herling Anikó
Soroksári Fehérasztal Társaság
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„ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN…”
A Táncsics Mihály Művelődési Házban a muzsika volt a főszereplő
betekintést nyerhettünk Cserháti
Zsuzsa és Fehér Adrienn életútjába. Egy pörgős Cserháti szám után
ismét jött egy kérdés, ami mindannyiunk szívét megdobbantotta:
„Kinek van gyermeke? Kinek van
lánya? Kinek fia? Kinek mindkettő?”. S a művésznővel együtt énekelte a közönség: „...boldog leszel,
édes kisfiam!”. Könnyekkel a szemünkben, hol szomorúan, hol mosolyogva hallgattuk a történeteket
a közös életútról.
A Cserháti dalok után együtt dúdoltuk, énekeltük Máté Péter dalait, felhangzott a nézőtér soraiból:
„AZÉRT VANNAK A JÓ BARÁTOK,
HOGY A RÉG ELVESZTETT ÁLMOT
VISSZAHOZZÁK NÉKED MAJD
EGY SZÉP NAPON.
AZÉRT VANNAK A JÓ BARÁTOK,
HOGY AZ ELTŰNT BOLDOGSÁGOT
VISSZAIDÉZZÉK EGY FÁZÓS
ALKONYON.”
Az új és a régi barátok megtették
ezt. Visszaidéztek régi emlékképeket mindenkiben. Jó lett volna egy
gondolatkivetítő ebben a pillanatban. Vajon ki mire gondolt? Az,
hogy az előadókat négyszer tapsolta vissza a közönség, mindent
elárul!
VÁLTOZATOS
MÁJUSI PROGRAMOK

FOTÓ: FORTEPAN/URBÁN TAMÁS

Ismét egy mozgalmas, programokban gazdag hónapot tudhatunk
magunk mögött. Többek közt teltházas Pán Péter előadás, húsvéti
kézműves foglalkozás várt mindenkit, amelyre – a gyerekek örömére –
maga a „nyúl” is ellátogatott.
A húsvét vasárnapi II. Ifjúsági Locsolóbálon szólt a sramli zene, a
polka. Május első hétvégéjén egy
remek estét köszönhettünk Fehér

Adriennek és Neumann Balázsnak. Egy érzelmi hullámvasútra
szálhattunk fel, amelyen az útitársaink Cserháti Zsuzsa varázslatos
dalai voltak.
„EGY ELFELEJTETT DAL
SÍRT A SZÉLBEN...”
Az ismert melódia mindannyiunkban egy vagy több ember emlékét csalta elő, majd a dalok közt

Eperjes Károly estjén vehettünk
részt május 11-én, 19 órától. „Az
igazat mondd, ne csak a valódit!”
Zenés, rendhagyó irodalmi estet
tartott a XX. század istenkereső
költőitől (Ady, Babits, József Attila, Pilinszky) Eperjes Károly, Kossuth-díjas színművész.
Folytatódik egy remek kezdeményezés, amely Soroksár múltját és
jelenét próbálja összekovácsolni.
Roth Ilona klubvezető meghívta
Schmauder Jánost, meséljen nekünk Soroksár múltjáról, majd
svábul beszélget két vendéggel,
amit Ilona fordít a közönség számára. Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk! A sokadik alkalmat
megért, közkedvelt Bolhapiacunk
is helyet kap a Közösségi Házban
(Grassalkovich út 154.) május
19-én, 9-től 12 óráig. Ruha, játék,
könyv, porcelán, s ki tudja még,
mi minden várja az érdeklődőket.
Érdemes ellátogatni az árusokhoz.
A zenepavilon is felébred téli álmából. Elsőnek a Galambos János
Zeneiskola növendékeitől lesz hangos a környék. Május 29-én remek
zenéket hallhatunk a jóvoltukból.
Június elsejét fergeteges bulival
kezdjük Művelődési Házunkban.
Kubai esttel készülünk konga dobosokkal, táncos lányokkal és vérpezsdítő latin ritmusokkal. Jegyeket május 20-tól vásárolhatnak az
információs pultunknál.
S nem pihenünk, hiszen másnap
reggel, június másodikán a gyermekeket várjuk a sátrunkba az
önkormányzat által szervezett
gyermeknapi rendezvényen. Sok
programmal készülünk, és kérjük,
látogassanak ki a rendezvényre!
Minden programunkról bővebb
tájékoztatást találnak a Facebookon, illetve weboldalunkon!
Táncsics Mihály Művelődési Ház
LOCSOLÓBÁLUNKRA
KÖSZÖNJÜK A TOMBOLA
FELAJÁNLÁSOKAT
EGYES MAGÁNSZEMÉLYEKNEK:
GYÖNGYÖSI JULIANNA, SZÁLKAI
KRISZTINA, WALTNER MAGDI, CSOMOR KATA, ROTH ILONA,
ÉS A KÖVETKEZŐ CÉGEKNEK:
IBIDEN KFT., BUCI PÉKSÉG, HELENA
BUTIK, ASSY ZÖLDSÉGES, HERMANN
PAPÍR ÉS KREATÍV BOLT, NASS
CUKRÁSZDA, VAJDAPAPÍR KFT.,
DOREX KFT., TUTTI NOI BUTIK,
HÁZTARTÁSI BOLT, LE ROSE HOTEL,
LÉPCSŐS CBA, JENNY KOZMETIKA,
APHRODITE MINI FITNESS, FLABÉLOS, KIRÁLY PAPÍRBOLT, SOROKSÁRI
ÉKSZERBOLT, VALAMINT A TÁNCSICS
MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ.
A FŐDÍJAT A SOROKSÁRI FIDESZ
FRAKCIÓNAK KÖSZÖNJÜK!
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VIDÉKI SANZON SZÓLT ÚJTELEPEN
A Magna Cum Laude zenekar énekese mesélt hitről, életről, zenéről

E

gy keresztyén gyülekezetben
gyakran hangzik fel énekszó,
hiszen ez a liturgia fontos részét képezi. Március utolsó hétvégéjén azonban egy népszerű popsztár
előadásában csendültek fel ott melódiák, amelyek egy különleges beszélgetés részét képezték.
A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség
szervezésében hirdették meg a
rendezvényt, amely szép számmal
vonzotta az érdeklődőket a plébániatemplom közösségi termébe.

A meghívott vendég, akit az egész
ország csak becenevén emleget,
elmondta, örömmel tett eleget a
meghívásnak. Mező Misit Péterffy
György református lelkész mutatta be a jelenlévőknek. A negyven
esztendős előadó, aki már egészen
fiatalon aktív művelője volt a zenének, a népi művészetek számos
ágával megismerkedett gyerekként,
majd lakberendező is lett, ugyanakkor a muzsika jelentette számára
az igazi kiteljesedést. Elmondta, ifjú
korában számos zenekarnak volt a
tagja, szólista karrierje is azokban

az években kezdődött. A jelenlévő érdeklődők számára az idén 20
éves Magna Cum Laude zenekar
neve ismerősen csengett, hiszen
ki ne hallotta volna olyan ismert
műveiket, mint például a Vidéki
sanzon, az Úgy szeress!, a Színezd
újra vagy a Pálinka Dal. Mező Misi
már az első pillanatban felcsigázta
a közönséget, hiszen nem pusztán
szimpatikus és közvetlen stílusával
került közel a szívekhez, hanem
azzal is, hogy egy gitárral érkezett
Újtelepre azért, hogy előadását még
színesebbé és emlékezetesebbé va-

rázsolja. A Magna Cum Laude zenekar frontembere, aki számos civil
kezdeményezés, jótékonysági akció
felkarolójaként és lelkes támogatójaként is ismert, vallásos meggyőződéséről is szólt a rendezvényen.
Munkájával aktívan segíti a Baptista Szeretetszolgálat céljait, továbbá
a tehetséges, hátrányos helyzetben
lévő fiatalok megsegítésére, zenei
karrierjük kibontakoztatására hozta létre a Magna Cum Laude Alapítványt, miközben Böjte Csaba
atya dévai és gyergyószentmiklósi
árvái számára már több alkalommal juttatott el, zenésztársaival közösen, támogatásokat. A teológusként diplomát szerzett művész, aki
ma már három gyermek édesapja,
elmondta, édesanyja halála után
találta meg az utat Istenhez, és azóta is aktív hitéletet él. Hozzátette,
fiatalként úgy érezte, mindent meg
kell tapasztalnia ahhoz, hogy teljes
életet élhessen, ezért egy időben
nem riadt vissza az alkoholtól és
a drogtól sem, míg később rájött,
hogy léte értelmét nem ezekben
kell keresnie. E szavai ugyancsak
elvarázsolták a közönséget. A kiváló hangulatú előadást szeretetvendégség követte. A művész örömmel
fogadta az elismerő szavakat és sokaktól érkezett – a zenekar egyik
albuma címét idézve – „emberölelést”, amelyet természetesen nem
„gondatlanságból követtek el”.

MEGKEZDŐDÖTT A TEMETŐ FELÚJÍTÁSA
A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének hírei
A Budapesti Zsidó Hitközség
Dél-Pesti Körzete ezúton szeretné értesíteni pesterzsébeti, csepeli,
soroksári és egyéb híveit és szimpatizánsait, hogy a korábbi tanháza Pesterzsébeten a XX. kerületi
Zamárdi utcában megszűnt, és az
imaház a Pesterzsébet, 1201. Vörösmarty utca 8. alatti, újonnan felavatott ingatlanába költözött.

A szokásos szombati istentiszteleteket minden pénteken 18 órakor
tartjuk. A nagy ünnepi és havi egy
szombati istentiszteletekre is sor
kerül. Minden egyéb információt a
körzet honlapján (BZSH Dél-Pesti Körzet), a Facebookon (https://
www.facebook.com/groups/bzshdelpest/) és a 06/30 866-0068 telefonszámon lehetséges elérni.

Ezúton értesítjük a hatáskörünkbe tartozó pesterzsébeti, csepeli és
soroksári zsidó temető látogatóit,
hogy a temetők felújítására kiírt
Fővárosi Önkormányzati pályázaton forrásokhoz jutottunk. A
munkálatok, a pályáztató szigorú
ellenőrzése mellett, megindultak.
Balesetvédelmi okokból a temetőket lezárt munkaterületté kellett

nyilvánítanunk. A temetők látogatása előreláthatólag folyó év júliusáig szünetel. A munka befejezése
nyomán a temetők látogathatóságával kapcsolatban újabb értesítést
küldünk. Sürgős esetben a temető
használatát biztosítjuk. A 06/30
866-0068 telefonszámon jelezzék
igényüket!
BZSH Dél-Pesti Körzete
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KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL MÁR
HUSZONKETTEDSZER
Egészségügyi, közlekedésbiztonsági és elsősegélynyújtási feladatok is voltak
Ebben az esztendőben is egy katasztrófavédelmi nap keretében
mérhették össze tudásukat a kerület
fiatal életmentői. Idén 15 oktatási
intézmény diákjai „álltak starthoz”,
hogy különféle feladatok során bizonyítsák, készek éles helyzetben
megállni a helyüket, segíteni a profi
szakemberek munkáját, avagy az ő
érkezésükig a legnagyobb odafigyeléssel és igyekezettel támogassák az
életmentést.
Soroksár valamennyi iskolájában
meghirdették, lehet jelentkezniük
a gyerekeknek. Különösen örömteli, hogy számos olyan nevező is
volt, aki – noha már nem általános
iskolás korú, azaz más kerület oktatási intézményében tanul – mégis
érdeklődést mutatott, és szerette
volna képességeit bemutatni, a tudását a „mérkőzés” keretében is
átadni a nála fiatalabbaknak. Az iskolák pedagógusai, közöttük a testnevelő tanárok ezúttal is aktívak
voltak, hogy felkészítsék a tanulókat a programokban gazdag rendezvényre. A diákok a versenyek
alkalmával nem kizárólag a katasztrófavédelmi, hanem az egészségügyi, a közlekedésbiztonsági, az

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

elsősegélynyújtási és a tűzvédelmi
ismereteik alapján is kiváló benyomást tettek a szervezőkre.
A résztvevőket a hagyományokhoz
híven Geiger Ferenc is köszöntötte.
Soroksár polgármestere kiemelte,
huszonöt éves hivatali szolgálata
alatt kezdettől fogva a szívügyének
tekinti a rendezvényt, amelyet ebben az esztendőben a huszonkettedik alkalommal rendeztek meg.
– Minden közösség akkor igazi,
amennyiben minél több hagyománya van – mondta a kerület vezetője. – Ennek érdekében teszünk
nagyon sokat, hogy az iskolákat be-

vonjuk a hagyományok ápolásába.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a mai
világban kiemelten fontos, hogy a
fiatalok a szükséges információkkal
rendelkezzenek a katasztrófavédelem kérdéseit illetően is, hiszen
nem tudhatjuk, ezekre a fontos ismeretekre éles helyzetben mikor is
lehet a jövőben szükségük.
A Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség megbízott vezetője, dr. Bakos Gyula kiemelte annak a jelentőségét, hogy a fiatalok
konkrétan olyan eszközöket vehetnek kézbe a rendezvényen és
használhatnak a rendeltetésüknek

megfelelően, amelyeket a tűzoltók
a munkájuk során napi rendszerességgel alkalmaznak. A fizikai
igénybevételt jelentő feladatokon
túl hatalmas jelentősége van annak is, miként lehet felismerni a
vészhelyzetet, hogyan lehet arra
gyorsan és hatékonyan reagálni, és
egyes ilyen szituációkban miért van
kiemelt jelentősége az információk
pontos begyűjtésének, megfelelő
értelemzésének és átadásának. A
higgadtság és a lélekjelenlét megőrzése mindehhez nélkülözhetetlen,
amelyet ilyen versenyek alkalmával
is lehet gyakorolni.

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL
A Gondozó Szolgálat biztosítja az ellátást a jogosultaknak
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
2018/2019-es tanév nyári tanítási
szünetében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően biztosítja a
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségét.
A szünidei étkeztetést azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat
alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon
fennáll.
Az igénybevétel lehetőségéről az
érintettek – a Szociális és Köznevelési Osztály által – tértivevényes

levél útján is értesülnek, melynek
mellékleteként megküldésre kerül
az igénybevételhez szükséges formanyomtatvány.
A kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt az értesítésben leírtaknak megfelelően a
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (1239 Budapest, Táncsics
M. u. 45.) lehet benyújtani.

A nyári szünetben, az igényelt napokra vonatkozóan az ételt a Gondozó Szolgálatnál (1238 Budapest,
Grassalkovich út 130.) lehet személyesen vagy meghatalmazott útján
átvenni, naponta 11-14 óra között.
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető
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HOZZÁVALÓK:
• 1 KG HARCSA
• 1 DB TOJÁS
• 1,5 DL TEJ
• 1,5 DL SZÓDAVÍZ
• 3 EVŐKANÁL FINOMLISZT

recept

• 3 CSAPOTT EVŐKANÁL
KUKORICALISZT
• 1 TEÁSKANÁL FŰSZERPAPRIKA

Cukkinis-fűszeres
bundában sült harcsa
1
2

Elkészítjük a halat, a törzseket
megtisztítjuk, majd lehúzzuk
róla a bőrt és besózzuk.
Sűrű tésztát keverünk ki lisztből, pirospaprikából, tejből,
szódából, tojásból, sóból, nagy-

3

jából olyan állagúra, mint a
palacsinta tésztája.

4

A cukkinit belereszeljük nagylyukú reszelőn keresztül, fokhagymával összesűrítjük és
ízesítjük a tésztát.

5

• 1 GEREZD FOKHAGYMA
• 1 KIS DARAB CUKKINI
• 4 DL NAPRAFORGÓ ELKÉSZÍTÉS
• 1 DB CITROM
• SÓ ÍZLÉS SZERINT

Először lisztbe forgatjuk bele
az előkészített halat, ezután
belemártjuk a tésztába, és forró olajban sütjük ki.
Ízesítéséhez citromot helyezünk a tányérra.

Ford Focus

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

4 950 000 Ft

Trend 1,0l EcoBoost,
125LE, 5-ajtós

*
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Az részletekről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást. A képen látható
autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem
minősül ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu
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JÖN A NYÁR,
ÓVJUK SZEMÜNKET IS!
A nyár közeledtével egyre fontosabbá válik a bőrünk védelme, ugyanakkor a szemünk védelmére figyelni is
épp olyan fontos.
Látószervünk védtelen a nap sugaraival szemben, mindamellett káros
hatással is lehet, ezért meg kell óvni

a napsütéstől. Különösen igaz ez akkor, amikor a vízpart közelében tartózkodunk. A víz felülete visszaveri
a fényt, egyben a káros sugarakat,
is, és a szemben szinte beláthatatlan
káros következményeket okozhat,
ami nem feltétlenül jelentkezik egyből. Az UV-sugárzás felelős lehet a
későbbi szürkehályog kialakulásáért, ezért UVA, UVB és UVC szűrős minőségi napszemüveget érdemes beszerezni. A jó napszemüveg

oldalról nem engedi be a fényt, és
megóvhat számos kellemetlenségtől. Nem az árától lesz minőségi
egy termék, hanem amennyiben
megbízható helyről vásároljuk. Ha
nem UV-szűrős a szemüveg, akkor
több káros sugár is veszélyeztethet,
továbbá nő a melanóma, a kötőhártya-gyulladás kockázata, fényérzékenységet és – a túlzott napfény
– ráncosodást is okozhat. Ha tehetjük, kerüljük a napot a kritikus

időszakban délelőtt 11 és délután 15
óra között! Szemünk egészségének
megőrzése mindannyiunk számára
elengedhetetlen vezetés közben is.
Ezen felül a gyermekeinknek szintén érdemes – akár fejre rögzíthető – polikarbonát napszemüveget
vásárolni, aminek jelentősen nagyobb a törésállósága. Akik pedig
szemüveget vagy kontaktlencsét
viselnek, azoknak fényre sötétedő
optikát is be lehet szerezniük.
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KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620 Ft

1/2

210x132

67.210 Ft

1/4

103x132

37.020 Ft

1/8

103x64

18.350 Ft

1/16

49x64

8.750 Ft

1/32

49x30

3.630 Ft

TISZTELT HIRDETŐ!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú
hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI felbontású, CMYK színterű kell, hogy legyen! A
fekete szövegek 100 százalékban feketék legyenek, a színes szövegek és
az alnyomatok maximum két színből álljanak!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: JÚNIUS 3.

BARANGOLÁS A KÖNYVTÁRBAN
A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Gyülekezet
nyári napközis tábora gyerekeknek
2019. június 17-21.
A foglalkozásokon megismerkedünk néhány bibliai történettel és sokat fogunk énekelni, kézimunkázni, versenyezni. A napközis Bibliatábort 5-14
éves gyermekek részére rendezzük meg június 17. és 21. között, hétfőtől
péntekig, délelőttönként 8 óra 30 perctől 12 óra 30 percig. A tábor záróalkalma június 23-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten lesz.
A részvétel INGYENES!
Hozd el a testvéreidet és barátaidat is!
Reméljük, hogy Veled együtt tölthetjük ezt a hetet!
Helyszín: Református Gyülekezeti Ház
(1237 Bp. Dinnyehegyi út 34., Péterffy György, református lelkész:
06/70 229-4758)
Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség
FELHÍVÁS HÁZASPÁROK SZÁMÁRA
A Soroksári Napok keretein belül rendezik meg az 50, 55 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok megújított eskütételét.
Várják azoknak a jelentkezését, akik az idén ünneplik évfordulójukat!
Jelentkezni lehet Barabás Tibornénál a következő telefonszámokon:
06/30 313-2456; 06/1 287-1768

APRÓHIRDETÉS
Megoldás Sziget Szerviz és Alkatrész Bolt
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mikro porszívó, vasaló, kisgépek javítása
XX. Mártírok 218. – Temesvár utca sarok,
Telefon: 285-3488, 06/30-950-1717;
Nyitvatartás: H-P: 8-17
Dunaharaszti, Bezerédi utca 58. Telefon: 06/24-460-490
www.megoldasszerviz.hu
Javításnál a kiszállás ingyenes, 1 év garancia!
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 20 éve!
TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSOK!
Lakossági fórumot tartunk a kerületi építési szabályzat módosításával
kapcsolatban!
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, egyházakat (együtt: partnerek), hogy elkészült a
kerületi építési szabályzat (KÉSZ) Vízisport utcai – fővárosi településszerkezeti terv szerinti – hétvégiházas üdülőterületbe (Üh) sorolt telkeire
vonatkozó módosításának tervezete. A tervezet szerint az érintett terület
nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek (K-Rek) besorolásba
kerül. A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással történik. Ennek keretében a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich
út 162. II. em.) 2019. június 5-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot
tartunk. Az elkészült dokumentum tervezete 2019. május 28-tól megtekinthető a www.soroksar.hu portálon.
A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek a KÉSZ módosítás tervezetével kapcsolatban 2019. június 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 KÉSZ módosításával
kapcsolatban!
Geiger Ferenc
polgármester

