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JELENLÉT
Újra ülésezik a képviselő-testület

SZERETEK TANÍTANI
Németh Márta arcképe

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Szent Iván-éji vigasságok

AMAZON A PÁLYÁN
Vágó Fanny a női fociról



A Soroksári Napok keretein belül rendezik
meg az 50, 55 és 60 éves házassági évfordulóju‐
katünneplőházaspárokmegújítotteskütételét.

Várják azoknak a jelentkezését, akik az
idén ünneplik illetve tavaly ünnepelték év‐
fordulójukat!

Jelentkezni lehet Barabás Tibornénál a kö‐
vetkező telefonszámokon:

06/30 313-2456; 06/1 287-1768

utazni jó. Bejárni új vidékeket, felfedezni szokásokat,
megismerni embereket. Kizökkeni a hétköznapokból, ki‐
lépni a mókuskerékből, átszelni a saját komfortzónánk ha‐
tárait. Arra is remek alkalom, hogy jobban odafigyeljünk
azokra, akik velünk vannak az úton: miről beszélnek, mi
foglalkoztatja őket, hogyan reagálnak az új benyomásokra.
Az utazás mindig ismeretszerzés, de nem csak a külvilágról,
hanem önmagunkról is. Türelemre és várakozásra indít,
örömöt, és megértést hoz, lelazít és felpezsdít. Megmutatja a
legjobb, és néha a legrosszabb énünket.

Utazni persze nemcsak közlekedési eszközökkel lehet, ha‐
nem egy jó könyvvel, egy tárlat megtekintésével, zenehall‐
gatással szintúgy. Ahogy a bolgár táncosok nemzetiségi
ruhájukkal, vidám mozdulataikkal, mosolyukkal elröpítet‐
tek minket egy barátságos országba. Vagy ahogy Sapszon
Orsi a dalaival elvitt a múltba, amit lehet, hogy kicsit ideali‐
zálunk néha, mert megérzünk benne valamit, amit a jelen‐
ből hiányolunk. Vagy ahogy a máglyával megidéztük az
emberek ősrégi vágyát a fényre, a boldogságra.

És még valami nagyon jó van az utazásban: a hazaérkezés.
Banális tudom, mégsem tekinthetünk el attól, hogy elutazni
csak valahonnan lehet. Ezért az utazás hálát is ébreszt mind‐
azért, ami már a miénk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok
nagyon szép nyarat minden kedves Olvasónknak!

SzabónéHorváth Edina,
felelős szerkesztő
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Bese Ferenc
polgármester
� +36 (1) 287-3154
� +36 (1) 289-2100/108-as
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Fuchs Gyula
alpolgármester
� +36 (70) 244-2829

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
� +36 (1) 289-2150

Dr. Szabó Tibor
jegyző
� +36(1) 287-3152

Dr. Kelemen Henrietta
mb. aljegyző
� +36 (1) 289-2100/157 m.

Önkormányzati képviselő-
inkhez az alábbi elérhető-
ségeken jelentkezhet be:

Ritter Ottó
� +36 (30) 977-5878

Bányai Amir Attila
� +36 (30) 536-3325

Sebők Máté Zoltán
� +36 (20) 358-9714

Egresi Antal
� +36 (20) 973-0235

Bereczki Miklós
� +36 (70) 771-9833

Dr. Staudt Csaba
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Geiger Ferenc
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Orbán Gyöngyi
� orban.gyongyi65@gmail.com

Zimán András Ferenc
� +36 (20) 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Minden hónap negyedik
csütörtökén 15.00–18.00
között a képviselői irodá-
ban (Grassalkovich út 144.),
vagy egyéb időpontban a
+36 (30) 977-5878 telefon-
számon történt előzetes
egyeztetés alapján.
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FELHÍVÁS HÁZASPÁROK számára

2021. évi támogatás igénylésére!
Az idei évben a civil szervezetek számára is nehezebb a támo‐
gatások igénylése, felhasználása és elszámolása. Ezt szeretné
az Önkormányzat megkönnyíteni, így idén egyszerűsített eljá‐
rás keretében igényelhető a 2021. évi támogatás.
Részletekért látogasson el a www.soroksar.hu/hirek oldalra,
vagy ügyfélfogadási időben keresse Jeszenszky Rózsa civil re‐
ferenst az alábbi elérhetőségeken: 061-289-2100/120 mellék,
vagyjeszenszky.rozsa@ph.soroksar.hue-mail cím.
Atámogatásikérelemleadásánakhatárideje2021.augusztus15.

FELHÍVÁS civil szervezetek számára

Júniusi rejtvényünk megfejtése: A csodálatos manda‐
rin, Táncszvit, Allegro barbaro. A szerencsés nyertes:
Korona Jánosné. Nyereményének átvételi módjáról le‐
vélben értesítettük.

Gratulálunk!
Ezúton is szeretném megköszönni a Szüleim, vala‐
mint a magam nevében mindazoknak, akik fájdal‐
munkban osztozva velünk voltak testvérem,

Jelenik Vendel búcsúztatóján!
Külön köszönjük Bese Ferenc
polgármester úrnak, hogy – is‐
merve Vendi közösségért tett
erőfeszítéseit – kezdeményezte,
hogy Soroksár Önkormányzatá‐
nak saját halottjaként vehes‐
sünk tőle végső búcsút!

Köszönettel: Jelenik István

mailto:ferenc.geiger53@gmail.com
mailto:orban.gyongyi65@gmail.com
mailto:ujsag@ph.soroksar.hu


a pályázat lehetővé tette, hogy közel 300 tonna sze‐
metet elszállíttassunk. Annak érdekében pedig, hogy a
megtisztított területeken ne képződjön újra szemét, 9
darab kamerát vásároltunk, illetve szereltünk fel. Ezek
folyamatosan működnek és pásztázzák az illegális hulla‐
déklerakás szempontjából veszélyeztetett helyeket.
– Fogtak-emár illegális szemetelőt a rendészek?
– Sajnos igen. Az illetők a Vecsés út mellé dobáltak ki 6

zsák települési hulladékot. A felügyelők azonnal intéz‐
kedtek, visszapakoltatták a szemetet kocsijukba. Mi pe‐
dig megtettük a feljelentést a Budapest Főváros
Kormányhivatalánál, a továbbiak az ő illetékességi kö‐
rükbe tartoznak. Ettől függetlenül azt remélem, hogy az
ilyen esetek száma csökkeni fog, ugyanis a kamerák nem
csak felvételt készítenek, hanem bűnmegelőző eszközök
is egyben. Jól látható helyekre szereltük fel őket, hogy
aki mégis megpróbálkozik, tisztában legyen vele, hogy a
cselekményét rögzítik az eszközök.
– Közben folyamatban van annak a 9 nagy soroksári fej‐

lesztésnek az előkészítése is, amelyre 889 millió forint kor‐
mányzati pénzt sikerült elnyerni. Hol tart a tervezés?

– A munka két részre oszlik, a magas-, illetve a mélyépí‐
tészeti tervezésre. A magasépítés a BMSK Beruházási
Ügynökség hatásköre. Ez a cég a felelőse minden közpon‐
ti költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló
önkormányzati magasépítési beruházásnak. Itt mi csak
bedolgozunk, adatot szolgáltatunk. A mélyépítési rész a
miénk, ez a dokumentáció már az Európai Uniós közbe‐
szerzési felületeken is megjelent, haladunk előre.
– Ha már a fejlesztésekről beszélünk, Gyermeknapon ad‐

ták át a Tündérkertben megépült vizes játszóteret. Úgy

tűnik, a létesítménnyel akadnak problémák, olykor vízben
áll. Mi történt?

– A probléma észlelésekor vizsgálatot rendeltem el, és
megállapítást nyert, hogy a víz nem a játszótér zárt rend‐
szeréből kerül oda, hanem máshonnan. Sajnos a Tün‐

dérkertben nincs csatornahálózat, a csapadékvizet
szikkasztókutakba vezetik el. Viszont ezek a kutak ala‐
csonyabban vannak, mint a Kis-Duna, tehát olykor fel‐
jön a talajvíz. A megoldáson dolgoznak a mérnökök.
Most éppen szárazság van, a létesítmény kiválóan hasz‐
nálható, a gyerekek örülnek neki. Mire megjönnek az
őszi esők, megoldjuk a problémát.

Péter-SzabóRozália
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A kiküldött meghívóhoz képest két sürgősségi napi‐
rendi pont tárgyalását fogadták el. Az első a helyi civil
szervezetek támogatásáról rendelkezett, amelyhez idén
egyszerűsített pályázat leadásával juthatnak hozzá a tá‐
mogatást igénylők, szeptemberben döntenek róla, és de‐
cember végéig kell a szervezeteknek felhasználniuk. A
jövő évre vonatkozóan az augusztusi Soroksári Hírlap‐
ban jelenik meg a pályázat kiírása, amelyről november‐
ben születik majd döntés. Az egyszerűsítés célja az volt,
hogy a soroksári civil szervezetek idén is hozzájussanak
a támogatásokhoz, és lehetőségük legyen az év fennma‐
radó részében rendezvényeket, találkozókat szervezni.

A második sürgősséggel tárgyalt ügy a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház által kért támogatásról rendelkezett:
hat klímaberendezés árával a hat érintett önkormányzat
egyenlő arányban támogatta a kórházat. Mindkét javas‐
latot ellenvetés nélkül elfogadta a testület.

Az első napirendi pont az előző ülés óta megtett polgár‐
mesteri intézkedésekről tájékoztatta a képviselőket,
amelyhez Bese Ferenc néhány kiegészítést is fűzött. A
nagy port kavart antitest-szűréssel kapcsolatban el‐
mondta, hogy annyi a még meg nem válaszolt kérdés a
vér levételével, tárolásával, kezelésével, valamint a tesz‐
tek kiosztásával kapcsolatban (kb. 200 db teszt jutna a
kerületnek), hogy lehetetlen felelős döntést hozni, amíg
ezeket nem tisztázzák a főváros részéről. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy nem utasította el a megkeresést, aho‐
gyan arról néhány médium hírt adott. Intézkedések kez‐
dődtek a Közgép ZRT. felől áradó szúrós szag miatt,
felvették a katasztrófavédelemmel a kapcsolatot, válasz
még nem érkezett. Az iskolaigazgatókkal kapcsolatban a
polgármester újra leszögezte, hogy – habár a Soroksári

Német Nemzetiségi Önkormányzatnak van –, az önkor‐
mányzatnak egyáltalán nincs beleszólási joga ezekbe a
döntésekbe. Mindemellett írásban kért tájékoztatást dr.
Maruzsa Zoltán államtitkártól. Kitért a vizes játszótérrel
kapcsolatos problémákra is, amelyek miatt egy hónapja
indított vizsgálatot. Az elsődleges kivizsgálás nem tárt
föl sem tervezési, sem kivitelezési hibákat, mérnökök
dolgoznak jelenleg is a hibák javításán, amelyeket igye‐
keznek gyorsan megoldani.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés kapcsán újra előkerült a nevelés ügye, – Bese
Ferenc javaslatára nem csak köznevelési, hanem
közoktatási koncepciót is ki kellene dolgozni, hogy
adatok birtokában és a testület jóváhagyásával kom-
munikálhassák a soroksári lakosság ilyen irányú
kéréseit, valamint ugyanitt szavazták meg a gyermek- és
felnőtt fogorvosok rezsiköltségének önkormányzat
általi átvállalását az augusztus 1-től december 31-ig tartó
időszakra.

Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a kiosztásra kerülő
régi és új kitüntetések adományozásával kapcsolatos kér‐
déseket, a Soroksár Díszpolgára, a Soroksárért Érdem‐
érem, Az Év Kerületi Polgárőre, a Soroksár Kiváló Mestere,
a Tiszta udvar, rendes ház díjazottjairól döntöttek.

Az utolsó nyílt napirendi pontban kérdéseket, bejelen‐
téseket tehettek a tagok. Bereczki Miklós több felvetést
intézett a polgármesterhez, az egyikben a Délitemető
utcába forgalomlassítók kihelyezését javasolta. A pol‐
gármester válaszában jelezte, hogy tud a problémáról,
és bízik benne, hogy a készülő közlekedési koncepció
ezekre a gondokra is megoldást kínál majd.

Sz. Horváth Edina

HALADUNK ELŐRE
Befejezett és leendő fejlesztésekről
kérdeztük a polgármestert

ÚJRA ÜLÉSEZETT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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20 millió forint pályázati pénzt nyert az Innovációs és Technológiai

Minisztérium „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű programjából

Soroksár. A kezdeményezés célja a közterületeken illegálisan

lerakott hulladék felszámolása. A megvalósításra június 30-ig volt

lehetőség. Lapunk elsőként arról kérdezte Bese Ferencet, hogyan

gazdálkodott az önkormányzat az elnyert támogatással.

Nyolc hónapja az első személyes részvétellel zajló képviselő-testületi ülésre került

sor július 6-án Soroksáron. Bese Ferenc bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy min‐

den tag egészséges, és reményét, hogy ez a mindenki számára nehéz időszak véget

ért, a negyedik hullám pedig nem forgatja föl ennyire a megszokott rendet. A név‐

sorolvasás után megállapítást nyert, hogy a testület teljes létszámú, azaz 12 fővel

határozatképes.



atöbb mint hetven elismerés között volt a rangos So‐
roksár Gyermekeiért Díj is, amelyet idén két óvodapeda‐
gógus, Hatosné Pásztor Gabriella és Várnai Józsefné,
valamint egy általános iskolai tanító, Túri-Ősze Violetta
vehetett át.Ulmann Ágnes, Rékasi Mária és Csurgyók Edit
lettek az Év Pedagógusai. Megköszönték a több évtizede
folyamatosan Soroksáron dolgozók munkáját is a Kerü‐
let Hűséges Dolgozója díjakkal, jubileumi jutalomban a

hosszú ideje közalkalmazottként dolgozók részesültek.
A nyugdíjasokat sem felejtették ki: tizenketten Pedagó‐
gus Szolgálati Emlékérmet kaptak, illetve arany- és vas-,
rubin- sőt platinadiplomákat is átadtak. Ezeken felül mi‐
niszteri elismerő okleveleket, és a Dél-Pesti Tankerületi
Központ elismeréseit is megkapták kerületünk pedagó‐
gusai, amelyek közül a legjelentősebbet, a Dél-Pest Köz‐
neveléséért elismerést Tircsiné Danics Erzsébet vehette
át, több évtizedes áldozatos munkájáért.

A polgármester köszöntő beszédében megbecsülését fe‐
jezte ki, amiért pedagógusaink a mai kor elvárásainak meg‐
felelően nemcsak tudást adnak át, hanem nevelnek is.
Méghozzá türelemmel, gyermekszeretettel és hivatástudat‐
tal. Biztosította őket arról, hogy tudják, még sosem kellett
ilyen nehéz körülmények között helytállniuk, mint az el‐
múlt évben, és hogy Soroksár Önkormányzata tisztelettel
tekint mindennapos küzdelmeikre. Ugyanakkor abbéli re‐
ményének is hangot adott, hogy munkájukat ezután is ha‐
sonló lelkesedésselvégzikmajd.

A Dél-Pesti Tankerülethez tartozó két önkormányzat ve‐
zetői köszöntötték a nyolc éven át kitűnő tanulókat júni‐
us 29-én, a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Az
eseményt megtisztelte jelenlétével a tankerület igazgató‐
ja, Tóth János, beszédet mondott Bese Ferenc soroksári
polgármester, ésMorovikAttila csepeli alpolgármester. A
felszólalásokat, valamint a díjkiosztást a Galambos Já‐
nos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora
színesítette. Az összesen 44 diáknak abban a nem titkolt
reményben adták át a jutalmakat, hogy továbbra is ki‐
emelkedő teljesítményükkel öregbítik szűkebb ottho‐
nuk, a kerület jó hírnevét. Bese Ferenc a köszönet és a

dicséret szavai mellett, amely a növendékeket, a szülő‐
ket, a tanárokat illeti, arra kérte a gyerekeket, hogy le‐
gyenek büszkék erre a kimagasló és áldozatokkal járó
eredményre, és azt kívánta, hogy ez a büszkeség adjon
nekik erőt az előttük álló évek feladataihoz.

Hagyományteremtő céllal, civil kezdeményezésre és
az önkormányzattal közös megvalósításban, önkéntesek
bevonásával valósult meg 2021. július 4-én az első Sorok‐
sári Duna Feszt a Tündérkertben, a Molnár-szigeten.
Célja a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) természeti és
rekreációs értékei megőrzésére való figyelemfelhívás
volt. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló változatos
programban szerepelt a kapcsolódó rajzverseny ered‐
ményhirdetése, szemétszedés, gyermekprogramok és
SUP túra, halkolbász és vízimentős bemutató. Az alka‐
lomra felújítottak egy közösségi kikötőt is. Különösen
népszerű volt a környéket bejáró sétahajó, amelynek

révén többen most először élhették át a soroksári Duna
szépségeit. A szakmai panelbeszélgetés során Papanek
László, a vízügyi igazgatóság osztályvezetője, Dr. Hegyi
Zoltán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetőre, vala‐
mint Szendőfi Balázs természetfilmes egyebek mellett je‐
lezték a Dél-Pesti Szennyvíztisztító tisztított szennyvize
átvezetésének szükségességét a Nagy-Dunába, valamint
a megfelelő vízutánpótlás tartós biztosítását, amellyel
kapcsolatban már zajlanak a fejlesztések. A szervezők
ezúton is köszönik az önkéntesek és támogatók segítsé‐
gét, és már tervezik a jövő évi rendezvényt.

Márkus László és Andor Csaba
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KÖSZÖNTÖTTÉK A
PEDAGÓGUSOKAT
A koronavírus-járvány miatt idén második alkalommal döntött úgy az

önkormányzat, hogy rendhagyó módon ünnepli a pedagógusokat.

Bese Ferenc polgármester és Sinkovics Krisztián alpolgármester sze‐

mélyesen látogatta végig kerületünk óvodáit és iskoláit, hogy díjak‐

kal, jutalmakkal köszönje meg az intézmények dolgozóinak munkáját.

JE
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KITŰNŐ TANULÓK
GÁLÁJA

SOROKSÁRI DUNA FESZT



már olyan növendékem is, aki a Képzőművészeti Főisko‐
lán diplomázott – mondjaMárti büszkén.

Megpróbálok visszakanyarodni az alkotáshoz: – Dol‐
gozol mostanában valamin?

– Egy-két akvarellt, egy-két pasztellt néha szoktam fes‐
teni, ezeket általában elajándékozom.

Nem akarok erőszakosnak látszani, de azért kötöm az
ebet a karóhoz. – De azért nem mondtál le az alkotásról,
ugye?

– Nem, sose mondtam le, csak ez most egy holt idő az
alkotás folyamatában. Hiányzik belőlem az a tettvágy,
ami szükséges lenne hozzá.

Talán egy művészeti közösség húzná az embert magá‐
val – vetem fel – valaha pezsgő művészeti élet volt Sorok‐
sáron, olyan nevek fémjelezték, mint Rátkay Endre,
Bakallár József, Pánti Imre, Bartl József, és hogy ne men‐
jünk messzire Morvay László. Mi az oka annak, hogy
mára mindez a múlt homályába vész?

– Nem tudom, hogy manapság a fiatalabbak hova cso‐
portosulnak, vagy egyáltalán összetartanak-e. Hogy
akarnak-e egyáltalán ilyen fajta közösséget teremteni.
Bár fiatal soroksári alkotókat sem nagyon látok, lehet,
pont azért, mert mindenki inkább csak magával foglal‐
kozik, nem járnak össze, nincs igényük olyan művészeti
közösségekre, amit említettél. Esetleg nincs olyan, aki
összefogná. Lehet, hogy a művészeti élet is sokkal in‐
kább individualista lett, mint közösségi? – inkább kérde‐
zi, mint mondja.

– A közösségi élet amúgy sem erőssége Soroksárnak. A
Fehérasztal Társaság is, melynek tagja vagyok, havonta
egyszer meghív egy előadót, meghallgatjuk, aztán min‐
denki rohan, amerre lát. Nem ülünk le beszélgetni,
nincs idő, de tér sincs a közösségi életre. A fiatalok el‐
mennek Soroksárról, legfeljebb aludni járnak haza. Ta‐
lán ha lenne egy középiskola, az teremthetne kötődést.
Akkor talán itt maradnának. Vagy ha lenne olyan közös‐
ségszervező, közönségszervező, aki érti az ő nyelvüket,
ismeri az igényeiket, és olyan programokat, koncerteket
hozna ide, ami érdekli őket.

Közbevetem, hogy az egykor volt Gaál Imre Stúdió is
olyan hely volt, gyerekek és fiatal felnőttek számára,
ahol közösségre lelhetett, aki rajzolni akart, képzőmű‐
vészeti technikákat elsajátítani, vizuális kultúrát fejlesz‐
teni. A heti rendszeres találkozások mellett nyári
művésztelepeken, rajztáborokban formálódott a közös‐
ség. – Magam is voltam veletek néhány ilyen táborban.
Mi lett a sorsa a stúdiónak?

– Laci halála után fölvették a Morvay László nevet, az‐
tán néhány évvel ezelőtt szépen lassan lecsengett. Bár a
fiatalok lelkesen csinálták tovább egy darabig, de aztán
sorra megházasodtak, gyerekeik lettek, mások lettek a
problémáik. Én pedig nem igazán folytam bele. A

gyereknevelés, és a két iskola mellett nem igazán lett
volna rá időm.

Ha márMorvay László szóba került, a gyerekek felől ér‐
deklődöm. Amikor Laci meghalt, még elég kicsik voltak.
És bár ő nincs itt, de a művészete igen, a hagyatéka élő.
Fülöp és Flóra hogy viszonyul ehhez az örökséghez? –
kérdezem.

– A képei között nőttek fel, sokat nem kellett magya‐
rázni. Ha kérdeztek, válaszoltam, beszélgettünk, mesél‐
tem róla, de nem akartam erőszakosan beléjük verni
semmit. Természetesen pontosan tudják, hogy ki volt az
édesapjuk.

– Van affinitásuk a művészetek iránt? Ilyen irányú te‐
hetség, ambíció? – teszem fel az újabb kérdéseket. Elvég‐
re is mindkét szülőjük képzőművész.

– Mindketten jól rajzolnak, de egyikük sem akart erre
az útra lépni. Én pedig nem erőltettem, de nem is láttam
bennük ilyen ambíciót. A fiam jogász lett, a lányom pe‐
dig utolsó éves a Tanítóképzőn.

MivelMárti is pedagógus, nyilván ez is minta voltFlóra
számára. Éppen ezért érdekel, hogy mit gondol a taní‐
tók, tanárok megbecsüléséről, a pálya presztízséről.

– Nagyot sóhajt, majd nekikezd: – Anyagi szempontból
egyáltalán nem vagyunk megbecsülve. És más tekintet‐
ben sem. Éppen ezért nem vonzó a pálya, a fiatalok nem
akarnak elmenni tanítani. Attól félek, hogy Flóra is más‐
hol köt majd ki. Az én korosztályom minden tagjának
volt megköszönnivalója egy-egy pedagógusnak, 20 éve
még mi is kaptunk egy szál virágot Pedagógus Napon.
Ma már az is ritka, hogy az ember egy köszönömöt kap‐
jon. Persze ezt is iskolája válogatja, a művészeti iskola e
tekintetben is más. Az viszont semmiképpen nem tett
jót a pedagógus presztízsnek, hogy mindenki mindenbe
beleszólhat, hogy mindenki „ért” az oktatáshoz. Így let‐
tünk 10 millió pedagógus, 10 millió virológus, 10 millió
fociedző országa.

Adódik a kérdés, érdekli-e, foglalkoztatja-e a politika,
a válaszon meglepődöm. Azt mondja, egyre inkább nem.
– Akkora a hangzavar, hogy ebben csak elveszni lehet.
Hál’ Istennek az iskolában sem téma a politika.

Megkérdezem még, hogy ha választhatna kort, mikor
élne szívesen? Ismét lamentál. – Visszamenni az időben?
De hova? Talán 15-20 éve nyugodtabb volt az élet. Vagy
csak úgy éreztem? Mert fiatalabb voltam? Ahogy idősö‐
dünk valószínűleg átértékelődnek a dolgok. Ma már sok‐
kal inkább befelé élek, mint kifelé. Megcsendesül az
ember.

Mielőtt felállok, még tudni szeretném, van-e betelje‐
sületlen álma a csendes, törékeny művésznőnek?

– Kirobbanóan nagy céljaim már nincsenek. Utazások‐
ra vágyom még, meg talán egy kiállításra.

Péter-SzabóRozália
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– Az elmúlt majd 30 évben belaktam magam a környé‐
ken. Két iskolában is tanítok, a Mikszáthban, és Pester‐
zsébeten, a Lajtha László művészeti iskolában. Tagja
vagyok a Fehérasztal Társaságnak,
művészettörténeti előadásokat tar‐
tok a Galéria ‘13-ban – sorolja Márti,
amikor arról kérdezem, kőszegi
születésű lévén hogy is van ő Sorok‐
sárral. – Talán sok is, lehet, hogy in‐
kább magammal kellene többet
foglalkoznom. A Galéria ‘13 például
várna tőlem egy kiállítást, de az az
igazság,hogyazutóbbiévekbenany‐
nyit nem dolgoztam, hogy abból
egy egész tárlatnyi anyagot össze‐
rakjak.

Az ok felől érdeklődőm, ő pedig la‐
mentál. – Lehet, hogy nincs ben‐
nem akkora közlési vágy, talán nem
akarom annyira, amennyire kéne, nem igazán tudom.
Az alkotásra nekem külön idő kellene. Amikor a gyere‐
kek még kicsik voltak, nem volt idő elmélyülni. Egy-két
lopott óra nekem nem elég. Most meg azzal nyugtatga‐
tom magam, hogy majd, ha nyugdíjba megyek, akkor
lesz rá módom. De lehet, hogy addigra meg itt lesznek az
unokák.

A tanításra fordítom a szót, szeret gyerekek között len‐
ni, megnyugtatja, a türelme pedig határtalan. Volt, aki
ezért Buddhának nevezte, persze azért őt is fel lehet húz‐
ni – neveti el magát. De a haragja hamar elszáll. Annak
ellenére, hogy a Mikszáth nem egy könnyű iskola, szeret
ott tanítani. – Ott is vannak értékes, szerethető gyere‐
kek, akiktől az ember visszakapja a beléjük fektetett

energiát. Talán jobban is, mint olyan helyen, ahol jobb,
kiegyensúlyozottabb a családi háttér.

Felvetem, hogy pszichológusok szerint a művészette‐
rápia kifejezetten hasznos a nehe‐
zen kezelhető gyerekek számára, ő
viszont azt mondja, ez nehéz ügy. –
Én azt látom a mai gyerekeken,
hogy kevésbé kreatívak, mint 15-20
évvel ezelőtt. Mindent készen kap‐
nak, még a legnehezebb sorsú gye‐
rekeknek is van mobiltelefonjuk,
amivel internetezni tudnak. Na‐
gyon sok számítógépes játékot ját‐
szanak, ami leszoktatja őket a
gondolkodásról, vagy rá sem szok‐
tatja. A rajztanításban is egyre több
kész dolgot kell adni ahhoz, előraj‐
zolni, felvázolni például, hogy meg
tudják csinálni a feladatot. Lemá‐

solják. Néha azon is elcsodálkoznak, hogy én tudok raj‐
zolni.

– Úgy érzed, hogy a most felnövő generáció fantáziát‐
lan? – teszem fel a kérdést.

– Pontosan. 20 évvel ezelőtt, ha azt mondtam, hogy raj‐
zoljunk le egy baromfiudvart, nem volt gond. Ma már jó‐
formán a baromfiudvar jelentésével sincsenek
tisztában. Egy tyúk, egy kacsa megrajzolásában is segíte‐
ni kell a legtöbbeknek, ezek pedig viszonylag egyszerű
formák. És érdektelenséget is tapasztalok.

A művészeti iskolában viszont jóval több a sikerél‐
mény, ott sok gyereknek ez az életcélja. Művészeti közép‐
iskolában, vagy rajz tagozatos gimnáziumban akarnak
továbbtanulni, őket a felvételire kell felkészíteni. – Van

Régen jártam Németh Mártánál, talán tizenévvel ezelőtt. Valaha sokat
jártam ide, olykor a barátság miatt, olykor pedig egy-egy interjúért.
Amikor beléptem a kertbe, kicsit az az érzés fogott el, mintha megállt

volna az idő. A házfalon ma is ott vannak a tűzzománc utcatáblák: Márta tér, Fülöpke
sétány, Flóra kert, egy-egy kakadu. Valaha ez volt a Morvay-Németh művészházaspár
közös otthona, Morvay László festőművész 2004-ben bekövetkezett halála óta Németh
Márta textilművész él itt a gyermekeivel.
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SZERETEK TANÍTANI
Iskoláról, közösségről, alkotásról Németh Mártával



Az esemény alaphangját Barta
Károly lelkipásztor elmélkedése
adta meg, aki felidézte az első, jeru‐
zsálemi keresztény közösség életét,
mint példát a ma közösségei számá‐
ra. A lelkész úgy vélte, hogy az el‐
múlt időszak éppen a közösségeket
tépázta meg leginkább, ezért szük‐
ség van arra, hogy újra megerősít‐
sük őket, például a közös élmények
által, amelyekre a mai este is alkal‐
mat teremt.

Az egy éve tragikus hirtelenséggel
elhunyt soroksári festőművész,
Pánti Imre kiállítása már megtekint‐
hető a Galéria’13-ban, ezért a legelső
nyilvános eseménynek stílusosan a
kiállított képek gyűjteményét tar‐
talmazó album bemutatóját válasz‐

tották. Geiger Tamás igazgató
háláját fejezte ki, hogy megrendez‐
hették ezt az ünnepséget, különö‐
sen a pandémia miatt számukra is
bizonytalan időszak után. Németh
Márta képzőművész foglalta össze a
festő életútját, Bese Ferenc polgár-

mester pedig személyes hangvéte-
lű beszédében emlékezett meg róla.
A méltatásokat Józan Vivien és
Tokárszky Máté rövid, virtuóz zenei
átvezetései tették még emlékezete‐
sebbé.

A színpadi programok előtti nyi‐
tóbeszédében a polgármester el‐
mondta, hogy az esemény célja a
közös identitásunk ünneplése, a ne‐
hézségekkel teli járvány-időszak
feldolgozásának megkönnyítése, a
közösség megtartó erejének és örö‐
mének közvetítése. Az országgyű‐
lés bolgár nemzetiségi szószólója
Varga Szimeon köszöntő beszédében
afölötti örömét fejezte ki, hogy So‐
roksáron létezik bolgár hagyo‐
mány, amely most a Múzeumok
Éjszakája kapcsán újra megjelen‐
het. Ezt követően Szentirmai Robert
atya görög katolikus szertartás sze‐
rint megszentelte a kút vizét, és a je‐
lenlévőket is meghintette vele,

majd kezdetét vette a bolgár tánco‐
sok színpompás kavalkádot idéző,
humort sem nélkülöző műsora,
mely után Sapszon Orsi régi sláge‐
rekkel andalította a hallgatóságot.

A dobosokkal felvezetett fáklyás
vonulás a Tündérkertbe vezetett,
ahol a tűzzsonglőrök igazán látvá‐
nyos és merész műsorral várták az
ünneplőket. A cserkészek segítségé‐

vel meggyújtott hatalmas máglya a
Szent Iván-éj ősi tűz-hagyományát
idézte meg. Kedves ajándék volt a
kislányoknak és fiatal hölgyeknek
osztott virágkoszorú is, de minden
résztvevő magával vihetett egy-egy
kedves, emlékezetes, jó hangulatú
momentumot a legrövidebb nyári
éjszakáról.

SzabóH. Edina

A Múzeumok Éjszakája programsorozata évek óta a nyár legrövidebb
éjszakájához kapcsolódva várja a művészetbarátokat. Soroksáron a
Galéria’13, és idén először a Helytörténeti Múzeum is meghosszabbí‐
tott nyitvatartással ünnepelt. Az önkormányzat a Pánti-kiállításról
készült album átadójával, a bolgár néptáncelőadással, a fáklyás fel‐
vonulással, és a tűzzsonglőrök műsorával valódi összművészeti fesz‐
tivállá változtatta ezt a hangulatos estét.
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2021. június 28. és július 2. között
harmadik alkalommal rendezték
meg a Grassalkovich Antal Általá‐
nos Iskola nyári hagyományőrző és
kézműves táborát 75 kisdiák részvé‐
telével. A közel egy hetes programot

a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogat‐
ta. A tábor célja az volt, hogy a tanulók bővítsék a koráb‐
ban a településen élő németség
történetével, kultúrájával, minden‐
napi szokásaival kapcsolatos isme‐
reteiket. A foglalko-zások nyelve 50
százalékban a német volt, szolgálva
ezzel a nyelvi ismeretek alkalmazá‐
sát, gyakorlását. A gyerekek öt pe‐
dagógus foglalkozásain vettek
részt, s közben közelebb kerültek a
magyarországi né-metek hagyomá‐
nyaihoz, mindennapjaihoz. Megismerkedtek őseink da‐
laival, táncaival, régi ételeivel. Kézműves foglalkozások
keretein belül felelevenítették a betelepítés időszakát is.

A megvalósításban résztvevő tanítók lelkesen vágtak
neki a feladatnak. A foglalkozások során törekedtek a
német nyelv használatára, a témákhoz kapcsolódó

idegennyelvi kifejezések elmélyítésére, gyakorlására is.
A tábor utolsó napján egy Soroksár rallyn vettek részt a
gyerekek.

Rejtvényeken keresztül jutottak el a sváb érintettségű
épületekhez, műemlékekhez. A Soroksári Német Nemze‐
tiségi Önkormányzat tagjai ezeken a helyszíneken szemé‐
lyes élményeik elmesélésével színesítették a rendez-
vényt. A nyári meleg kedvezett a kinti programoknak, a

helyi cukrászdában finom fagylalt‐
tal hűsöltek a tanulók.

A tábori program remek hangu‐
latban telt. A gyermekek és a kollé‐
gák egyaránt motiváltan, örömmel
vettek részt a változatos foglalko‐
zásokon. A tanulók játékos formá‐
ban, más szemszögből nézve is
bővítették a tanév során szerzett
ismereteiket és német nyelvi szó‐

kincsüket, miközben sok újdonsággal találkoztak. Re‐
méljük, hogy sok jó élménnyel, új ismeretekkel
gazdagodva tértek haza a táborból. További kellemes
nyarat kíván a tábor szervezője Csögör Dóra, valamint
a részt vevő pedagógusok: Anderle-Sós Csilla, Breier
Andrea, Gút Edina és Józsa-Szűcs Marianna.

Das Unterrichts-und Erziehungsprogramm der Anton
Grassalkovich Grundschule setzt sich zum Ziel durch
den Sprachunterricht auch die Kultur der Minderheiten
zu vermitteln. Es ist schon eine Tradition, dass die Schü‐
ler der Unterstufe fast eine Woche im deutschen Natio‐
nalitätenlager der Schule verbringen.

Ende Juni konnten die Kinder in der Begleitung von
fünf Lehrerinnen (DóraCsögör,CsillaAnderle-Sós,Andrea
Breier, Edina Gút,Marianna Józsa-Szűcs) ihre Fähigkeiten
ausprobieren und weiterentwickeln. Das Hauptziel des
Lagers war nicht nur die Erweiterung der sprachlichen
Kenntnisse, sondern auch die Pflege der ungarndeut‐
schen nationalitäten Kultur. Das Programmangebot war
sehr reich. Die kleinen Kinder waren aufgeregt, aktiv,

mutig, neugierig und genossen alle Minuten. Die Erwei‐
terung der Deutschkenntnisse erfolgte natürlich mit
spielerischen Methoden. Die Kinder erlernten viele neue
Wörter im Thema Volkskunde, die in spielerischer Form
eingeübt wurden. Sie haben viel gespielt, gereimt, ge‐
sungen und hatten auch Möglichkeit verschiedene
Handwerkstätigkeiten kennenzulernen.

Das Lager trug dazu bei, dass die Schüler ihre Sprach‐
kenntnisse erweiterten und gleichzeitig auch die wohl‐
verdienten Ferien angenehm verbringen konnten. Alle
Teilnehmer kehrten reich an Erlebnissen und mit einem
erweiterten Wissen nach Hause. Vielen Dank für die Un‐
terstützung der Schorokscharer Deutschen Nationalitä‐
tenselbstverwaltung!

ÁPOLJUK A HAGYOMÁNYOKAT
Német nemzetiségi hagyományőrző tábor a Grassiban

Traditionsbewahrendes Sprach-und Handwerkerlager in der
Grundschule Grassalkovich
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann
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– Otthon minden a sport körül forgott, édesapám
focizott, majd edzősködött, az öcsém a Kecskemét
labdarúgója, a bátyám pedig a Dunaújváros kézilabda-
csapatának a trénere, én hat éves koromtól mindkét
sportot űztem. Tizenöt évesen választanom kellett a két
sportág közül, és habár a kéziben is ügyes voltam, a
futballt jobban szerettem – kezdi a sportolónő a „hogyan
is kezdődött” kérdésre a választ. – Emiatt költöztem
Budapestre, a gimnázium alatt a Feminában játszottam,
majd az MTK, Ausztria, Németország, Izland, Románia
voltak az állomáshelyek, végül tavaly kerültem a
Ferencvároshoz.

Egy átlagos napon a Fradiban, mint aktív labdarúgó‐
nak két tréningje van, majd szalad Soroksárra, hogy ő is
tartson egyet, néha kettőt az U19-es lányoknak. Fanny
szerint a jó edzőnek kell legyen saját elképzelése a

csapatról, és azt meg kell próbálnia mindenáron megva‐
lósítani. Ismeri a játékosait, és ért a nyelvükön, ki tudja
hozni belőlük a legjobbat. Egy fiatal csapatot kapott
meg, ahol extra motivációra volt szükség, hogy elhigy‐
gyék azt, hogy van helyük az NBI-ben. A lányok kitartó,
kemény munkája vezetett erre a remek eredményre.

– A legbüszkébb a 2020/21-es szezonra vagyok, mert
bajnokok lettünk a Ferencvárossal, valamint a
Soroksárral a gólkirályi és legjobb játékos címet is
kiérdemeltem. Továbbá 127 fellépéssel válogatottsági
rekorder is lettem, férfiak, nők között egyaránt.

Focizott fiúkkal egy csapatban, és edzette is őket, ezért
van összehasonlítási alapja. A női és a férfi labdarúgás
különbségéről szólva elmondta, hogy habár a női
mérkőzések a fizikai adottságokból adódóan lassabb
iramúak, ugyanakkor őszintébbek is, kevesebb a
színlelés a meccseken. Technikailag is szép megoldások
születnek a női ügyesség révén, aki tudja értékelni
ezeket a jellegzetességeket, az örömét leli a gyengébb
nem játékában is.

– Ma már egyre izgalmasabb, sokgólos játékot tudunk
mutatni, de hogy igazán népszerűek legyünk, ahhoz na‐
gyon kellene a nemzetközi siker, az biztos még több né‐
zőt csábítana a lelátóra, vagy a televízió elé. Olyan
teljesítménnyel kell előrukkolnunk, amire felkapják a
fejüket a magyar szurkolók, ezért dolgozunk. Várako‐
zással tekintek a következő szezonra, szeretem a kihívá‐
sokat. Engem nem stresszel, hanem még éhesebbé tesz a
sikerre. A Fradival a Bajnokok Ligájában illene jól szere‐
pelnünk, illetve a Soroksárral igyekszünk megállni a he‐
lyünket az NB I-ben – vázolta a jövő terveit a sportoló.

Horváth Edina

Hideg meggyleves
HOZZÁVALÓK 4 személyre:

80 dkg meggy, 1,5 l víz, 3 dl tejszín
Ízlés szerint őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg, pici só

Elkészítés: A meggy felét feltesszük főzni a fűszerekkel
10 percre, majd botmixerrrel pürésítjük. Hozzátesszük
a meggy másik felét, és amikor az is megfőtt, elkever‐
jük benne a tejszínt. Mentával frissítjük az ízét.

Prágai szűz
HOZZÁVALÓK 4 személyre:

2-3 sertésszűz, 1 db négylapos leveles tészta
prágai sonka, só, bors, tojássárgája

Elkészítés: Alehártyázotthúst sózzuk,borsozzuk,majdegykisvajonminden
oldalára kérget sütünk. Picit pihentetjük, addig kinyújtjuk a leveles tésztát. A
húst prágai sonkába tekerjük, majd a tésztába is beletekerjük, a végeit lezár‐
juk. A tetejét tojássárgájával kenjük le, és sütőpapírral kibélelt tepsiben süs‐
sük 200 fokon 25-30 percig. Fogyasztás előtt negyed óra pihentetés javasolt!

NYÁRI EBÉDAMAZON A PÁLYÁN
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Németh Éva receptje

T

Olasz névelő 

Sorolni kezd! 

Rész, röv. 

Hegedű 
tartója

Talmi, hamis 

Atkákat 
pusztít

Vén 
boszorkány

Irán ura volt 

Kálium 

Antik római 
pénz

Bűvöl 

Island 
(sziget), röv.

Erbium 

Tavalyi, régi 

Francia 
drámaíró 
(Eugène)
Libahang

Régiség
Orosz 

teherautó
márka

Díszszemle 

Észak, röv. 

Alattomosan 
gonosz

Radon 

Férfinév 

Előtag: 
légnyomás

Népszövet
ség, röv.
Azonos 
betűk

Szlavóniai 
helység

Paks határai! 

Valaha 
vár volt

Jód 

Állókép
Cimbalom

művész 
(Aladár)

Segéd, röv. 

Valódi nevén 

Dioptria, röv. 

Szívósan 
tapad

Pap hirdeti 

Gróf, röv. 

Kétéltű állat 

Tiltószó 

Kolumbia 
fővárosa

Gabon része! 

Kripton 

Római 2es 

Papírzacskó 

Nyugalom, 
csend

Kilovolt
amper, röv.

Válaszol 

Aljas bérenc Régiesen; 
titula

Hébehóba 
jegyzetel

Lesiklópálya 
tartozéka

Braun
schweig 
folyója

Kör alakú jel

Valahol 
szokásos, 
divatos

Standard, 
röv.

Bessenyei 
György 

tragédia
hőse

Hamis, 
mondva
csinált 
indíték

Címermadár

Nigériai hír
ügynökség

Néma Zita!

Sydney 
közepén 
található!

Kötet, röv.

Zérus, nulla

Az irigy 
nehezen 

teszi!

Svájcban élő 
gépész

mérnökünk

Egyszerű, de 
alapvető

Ráérősen 
pakol, ritka 

szóval

Szolgai 
válasz

Néhai 
irodalom
történész 

(Gyula)

Védelem 
tagja!

Az ilyen 
szabályt 

is illik 
betartani

Biztonsági 
szalag, kötél

Becézett 
Agenor

Nagy testű 
délamerikai 

rágcsáló

Fra Diavolo 
faluja

Szerb Antal 
híres 

keresztapja

Szerb Antal 
híres 

regénye

Szerb Antal 
esztéta, 
filozófus 
tanára

sh2107-rejtveny.indd   1sh2107-rejtveny.indd   1 2021. 07. 09.   12:33:292021. 07. 09.   12:33:29

SZERB ANTAL EMLÉKEZETE
120 éve született a XX. századi magyar irodalom ki-
emelkedő alakja, Szerb Antal. Életének két megha-
tározó szereplőjét, valamint leghíresebb regényé-
nek címét rejtettük el júliusi rejtvényünk soraiban.

Megfejtéseiket „Rejtvény” megjelöléssel az
ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy a Hivatal postai
címére várjuk július 30-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki.
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R

Hétszeres magyar bajnok, ötszörös magyar
kupagyőztes, de az osztrák bajnokságban is
megállta a helyét, négyszer lett ott is első a
csapatával. Kétszer választották az Év Női
Labdarúgójának. A Ferencvárosi Torna
Club igazi ászt szerződtetett le Vágó Fanny
személyében tavaly, ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az idei bajnoki címük. Nem

mellesleg ezalatt az egy év alatt a Soroksár női futballcsa‐
patát az NBI-es feljutásig vezette edzőként. A fenti sikerek
okán kértük fel egy beszélgetésre. Fotó: MLSZ

Fotó: MLSZ
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormány‐
zata nyilvános árverésre hirdeti meg a Budapest XXIII.
kerület 185091/0/A/8 helyrajzi számú, természet‐
ben a 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 111.
fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyű, „üzlethe‐
lyiség” megnevezésű társasházi albetét ingatlan 1/1
tulajdoni hányadát, bérleti joggal terhelten.
Kikiáltási ár: 5.640.000,- Ft (nettó, ÁFA mentes)
Licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2021. szeptember 9. 10:00 óra
Az árverés helye: Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Hősök tere 12.
I. em. 11. szoba (Tárgyalóterem))

Az árverésre jelentkezni lehet: 2021. augusztus 23. és
szeptember 01. között ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 14:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 15:30 (ebédidő: 12:00-12:30)
Péntek: 8:00 – 12:00

Az ingatlan megtekinthető a lenti elérhetőségeken előre
egyeztetett időpontban.
Részletes árverési kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, összesen
12.700,- Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolha‐
tóBudapest Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási
és Vagyonkezelési Osztályán 2021. augusztus 23. és
2021. szeptember 01. között a fentmegjelölt ügyfélfo‐
gadási időben (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em.
22.). Ezen összeg nem kerül visszatérítésre az érdeklődő
részére.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a
részletes árverési kiírás dokumentációját és az abban
foglaltaknak megfelelnek.
További felvilágosítás kérhető: Budapest XXIII. kerü‐
let Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Va‐
gyonkezelési Osztályán Gőgh Zita ingatlanhasznosítási
ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere
12. II. emelet 22., ügyfélfogadási időben, vagy telefo‐
non: 06-1-289-2198

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője Budapest Főváros XXIII. kerület So‐
roksár Önkormányzata (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nevében
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2020. (VIII. 11.) számú határo‐
zata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1/1 arányú tulajdonát képező
• Budapest XXIII. ker. 185003 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Új élet utca

14./Kovász utca 14. szám alatt található, 11.514 m² területű, „kivett szociális otthon” megnevezésű valamint
• Budapest XXIII. kerület 184939 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Felső

Duna sor 26-28. szám alatt található, 1.904 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanok értékesítésére.Az ingatlanok a pályázati felhívás közzétételének időpontjában tehermentesek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TelefonosokaT
keresünk!

nyugdíjasokaT, 
diákokaT

Munkaidő:
Megbeszélés szerinT

bérezés: 
HeTi kifizeTés

jelenTkezés:
06-30/7979-202
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Az ingatlanok főbb adatai:

A 185003 helyrajzi számú ingatlanra önállóan is lehet pályázni, a 184939 helyrajzi számú ingatlanra csak a 185003 hely‐
rajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan szolgáltatásként. Az önállóan a 184939 helyrajzi számú ingatlanra
benyújtott pályázat érvénytelen. A 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesíté‐
sének ésműködtetésének céljára vásárolhatómeg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a 185003 helyrajzi szá‐
mú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú ingatlannal történő együttes, oszthatatlan
szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is; ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljá‐
ból szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés megkötése szükséges
az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként.
Apályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 16. napján 10:00 óra
A pályázók nevükmegjelölésével pályázhatnak.
A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hi‐
vatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet), szerdánként 8-12 óráig,
valamint péntekenként 8-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével), személyesen vagy meghatalmazott útján
(utóbbi esetben eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó),
írásban, papíralapon, 5 példányban, aláírással (jogi személy pályázó esetén hivatalos cégszerű aláírással) ellátva, zárt
borítékban kell benyújtani, feltüntetve a borítékon a pályázó megnevezését, valamint a „Pályázat 185003/184939
hrsz.-ú ingatlan” megjelölést. Az ajánlat 1 példányát minden oldalán szignálva, „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
Apályázat feltételeit tartalmazó részletes pályázati kiírás átutalással fizetendőnettó 10.000-Ft + 27%ÁFAazaz
bruttó 12.700,-Ft ellenébenmegvásárolható 2021. július 19. napja és 2021. augusztus 06. napja között, telefonon
előre egyeztetett időpontban (kapcsolattartó: Gőgh Zita, telefon: +36 1-289-2100, 234.mellék, vagy 289-2198) szer‐
dánként 8-12 óráig, valamint péntekenként 8-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével), Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának 1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 22. számú hivatalos helyisé‐
gében. A pályázatra vonatkozó további információ kérhető, valamint a pályázat tárgyát képező ingatlanok
megtekintésére időpont egyeztethető a fenti elérhetőségeken szerdánként 8-12 óráig, valamint péntekenként
8-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével).
A részletes pályázati kiírás az ajánlattevőknek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.

Hrsz. Tulajdoni lap
szerinti cím

Megnevezés Övezet Terület Bruttóminimális vételár

Belterület
185003

Új élet utca 14./
Kovász utca 14.

kivett szociális
otthon Lke-1-XXIII-1/2 11 514 m2

306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési
kötelezettség nem terheli, így az
összeg ÁFÁ-t nem tartalmaz)

Belterület
184939

Felső Duna sor
26-28.

kivett beépítetlen
terület Lke-1-XXIII-2/2 1 904 m2

62.865.000,- Ft
(27 % ÁFÁ-t tartamaz)

26 bolgár származású polgár tett állampolgársági esküt
Soroksáron. Az ünnepélyes fogadalomhoz azért válasz‐
tották a kerületünket, mert itt erős gyökerekkel bíró bol‐
gár közösség él, amely ismeri és becsüli kultúráját, őrzi
hagyományait.

Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi és nem‐
zetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló.

Mindketten a nemzeti identitás megőrzésének fontos‐
ságáról beszéltek, és arról, hogy a kulturális értékek őr‐
zése és ápolása nem csak a ma élők feladata, ezért tovább
kell hagyományozni a jövő generációjára is.

Soroksáron egyébként három jelentős nemzetiség él,
ezek egyike a bolgár, mindig öröm egy-egy bolgár nemze‐
tiségi rendezvény, amely színesíti a mindennapjainkat.

Az eskütétel főként az idősebb generációnak jelentett so‐
kat, hiszen többen közülük itt nőttek fel, itt alapítottak csa‐
ládot, hosszú évtizedek óta élnek Magyarországon magyar
állampolgárság nélkül. Ahogy fogalmaztak, végre teljes ér‐
tékű állampolgárnak érezhetik magukat, hiszen legalább
annyira magyarnak érzik magukat, mint bolgárnak.

H.M.

KÉT NEMZETISÉG EGY LÉLEKBEN




