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A

nyár közeledtét jelző egyetemes ünnepnek, a húsvétnak, különös missziója van
a keresztény világban. A „húshagyó”
időszak lezárultával, amely Krisztus sivatagi
böjtjének emlékét idézi, negyven nap elmúltával
a hús magunkhoz vételének időszaka következik. Még a nem hitgyakorlók körében is ismertté
vált fogalom a nagypéntek, amely közvetlenül a
húsvétot megelőző pénteki napot jelenti. Ezen

a napon hajtunk fejet Jézus előtt, felidézve kereszthalálának szenvedését. A rákövetkező napon, azaz nagyszombaton – napközben – már
nem tartanak vallási szertartást. A katolikusoknál ilyenkor szombaton este, a sötétedés után
már vasárnap van, ezért is nevezik a szombat
esti misét a vasárnap vigíliájának. A hét utolsó
napján ünnepi szentmiséket, ételszentelést tartanak országszerte. A lelki megtisztulás mellett

a szellemi feltöltődés fontos időszaka is a húsvét.
Másra sem kell gondolni, mint arra, milyen sok
gyermek várja már a hétfőt, amely mindenki számára a locsolkodás és az ezzel járó ajándékozás
önfeledt perceit jelenti, amelynek a tojásfestés
is lényeges előzményévé vált a századok során!
E napon a gyermekek korán kelnek, a fiúk és a
kislányok az alkalomhoz illő ruhát öltenek. Sok
családban a locsolkodás késő estig is eltarthat.
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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 Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség pontyokat és csukákat telepített a folyóba március végén és
április elején. A halak tenyésztésből
kimaradt példányok, amelyeket haljelölő és nyomkövető rendszerrel
láttak el.

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
Április elején megtartotta rendes
éves közgyűlését a Soroksári Civil
Személyek és Szervezetek Egyesülete. A tanácskozás alkalmával –
amelyen új tagfelvételi kérelmekről
is döntöttek – közel hatvan képviselő vett részt.

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.

Sikeresen kiharcolta a továbbjutást
a Magyar Kupában az NB I-es Soroksár SC a Puskás Akadémia csapata ellen. A küzdelmes visszavágó
mérkőzést a kétszer 15 perces hos�szabbítást követően büntetőpárbaj
döntötte el.

Dr. Spiegler Tamás aljegyző

Kerületünk három szépkorú polgárát köszöntötte március végén Geiger Ferenc polgármester és Preklerné Marton Ilona önkormányzati
képviselő. Vancsik Jánosné, Bóday
Ferenc János és Németh Lajos a közelmúltban ünnepelték a 90. születésnapjukat.

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 képviselők elérhetőségei, amelyeken bejelentkezés szükséges a fogadóórákhoz:
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.

VIGYÁZAT! CSALÓK PRÓBÁLJÁK
MEGTÉVESZTENI A KERÜLET LAKOSSÁGÁT
Több beteg beszámolójából értesültek a dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézmény munkatársai, hogy a közelmúltban ismeretlen személyektől kaptak idős páciensek telefonos
megkeresést, és a háziorvosokra,
szakorvosokra hivatkozva lakossági szűrést ajánlottak a számukra.

Intézmény tájékoztatása szerint a
gyógyító centrum semmiféle ingyenes szűrővizsgálatot nem hirdetett, amelynek értelmében, aki erre
hivatkozva szeretne bebocsátást
kérni az otthonaikba, az vélhetőleg megtévesztő szándékkal teszi
mindezt.

Ennek kapcsán személyes, otthoni
találkozót kértek arra hivatkozva, hogy egy beszélgetés során elmondják a részleteket.
A dr. Nádor Ödön Egészségügyi

Továbbra is várjuk olvasóinktól a
Soroksárt és a kerület lakóit, közösségeit érintő híreket, beszámolókat.
E-mail-cím:
ujsag@ph.soroksar.hu

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
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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SOROKSÁRON JÁRT
A BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNY
A szervezet munkája kapcsán elismerésüknek adtak hangot a képviselők
Kiemelten sikeres időszakról számolt be a képviselő-testület április
9-i ülésén a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi
Rendőrkapitányságának vezetője.
Az ülés alkalmával a képviselők elfogadták a rendőrség 2018. évi munkájáról készített beszámolót.
A napirend tárgyalásán részt vett
Budapest rendőrfőkapitánya, Terdik Tamás is, aki elmondta, fővárosszerte arra kéri munkatársait,
hogy a jogkövető polgárok irányába a szolgáltató szervezet együttműködésével, míg a bűncselekmények elkövetői esetében militáns

szellemben járjanak el és lépjenek
fel minden körülmény közepette.
KEDVEZŐ MUTATÓK,
JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG
Makádi Katalin rendőr ezredes,
kapitányságvezető megköszönte a
kerület együttműködését. Szóbeli
beszámolóját megelőzően a képviselők és a nyilvános ülés vendégei egy, a szervezet munkáját,
hétköznapjait bemutató, látványos
elemekben is bővelkedő rövidfilmet tekinthettek meg. Elhangzott,
a rendőrség szervezeti struktúrája
az elmúlt esztendő folyamán nem

változott. Az azt megelőző esztendőhöz képest 2018-ban a regisztrált
bűncselekmények aránya csökkent:
100 ezer lakosra vetítve 2430-ról
2136-ra változott a szám. Az élet,
a testi épség és az egészség elleni
bűncselekmények tekintetében a
testi sértések száma 35-ről 23-ra
mérséklődött, ami figyelemre méltó csökkenést takar. A lopások teljes
száma vonatkozásában 268-ról 231re változott az elkövetések előfordulása. A személygépkocsi lopások
tekintetében pedig 50 százalékkal
jobb mutatókat tudott a rendőrség
prezentálni 2018-ban, mint egy
esztendővel korábban. A regisztrált

rongálások esetében is figyelemre
méltó volt a csökkenés. Különösen
örömteli a tény, hogy olyan bűncselekmények, amely segítségnyújtás
elmulasztásából fakadtak volna, az
elmúlt esztendőben nem fordultak elő. Az önkormányzat képviselői kérdést intézhettek a szervezet
megjelent vezetőihez, és hangot
adtak annak, hogy a rendőrséggel
nagyon sikeres az együttműködés,
továbbá elismerésüket fejezték ki a
hatóság munkatársainak áldozatos
munkájáért. Képviselői kérdésre,
amely a kapitányság épületének a
kivitelezésére irányult, a rendőrség
írásbeli választ ígért.

VÍZLEERESZTŐ MŰTÁRGY ÉPÜL
Beruházás a tassi zsilip és erőmű területén
Tasson a meglévő hajózsilip közelében a Ráckevei (Soroksári)-Duna
(RSD) vízminőségének, vízkészlet-gazdálkodásának javítását célzó
projekt keretein belül többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesül az
EU társfinanszírozásával.
Az új nagyműtárgy segítségével a
tavalyi év augusztusában jelentkező rendkívül alacsony dunai vízállásokhoz hasonló hidrológiai helyzetekben is biztosítható lesz az RSD
vízpótlása, így olyan időszakokban
is, amikor a Kvassay-zsilipen ennek már fizikai korlátai vannak.
Mindemellett számos helyzetben,
például belvizes időszakban is jelentősen javíthatja a Duna-ágon
folytatott vízgazdálkodás feltételrendszerét és lehetőségeit. Az új
vízépítési létesítmény terület-előkészítési munkálatai 2017 őszén

a fakitermeléssel kezdődtek, amit
az organizációs utak kiépítése,
valamint az építéshez szükséges
földmunkák elvégzése követett.
2018 őszén megkezdődött a száraz
munkatér kialakításához szükséges
résfalak (földfelszín alatt kialakított
vízzáró falak) kivitelezése, ami idén
tavasszal a gépház munkagödrének
kiemelésével, valamint a felmenő
vasbeton szerkezetek kivitelezésével folytatódik. A szerkezetépítéshez szükséges toronydaru előreláthatólag 2019 áprilisában kerül
telepítésre a munkaterületen.
A projekt céljának, illetve a kivitelezés várható ütemének bemutatására 2019. március 25-én sajtónyilvános lakossági rendezvényt
tartottak a tassi faluházban. A rendezvény egyben a Magyar Hidrológiai Társaság Közép-Duna-völgyi
területi szervezetének előadóülé-

se is volt. A rendezvényt Szilágyi
Attila úr, a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG)
igazgatója nyitotta meg. Ezt követően a résztvevők a kivitelezést
végző SC Tass 2017 Konzorcium
kollégáinak vezetésével megtekintették a munkaterületet, ahol a folyamatban lévő építési munkákat
mutatták be a megjelenteknek. A
faluházba visszaérve, a résztvevők
Papanek László úr, a KDVVIZIG
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály osztályvezetőjének
előadásában megismerhették a
több elemből álló projektet, annak
jelenlegi készültségét, illetve az
új létesítmény megvalósításának
legfontosabb céljait. Ezt követően pedig betekintést nyerhettek a
kivitelezés menetébe, az egymást
követő munkafolyamatok várható
ütemezésébe, Papp Gergely úr, az

SC Tass 2017 Konzorcium projektfelelősének tolmácsolásában. Az
előadások után megvitatták a felmerülő kérdéseket, majd Szilágyi
Attila igazgató úr, megköszönve a
hallgatóság aktív részvételét, lezárta a rendezvényt.
Tekintettel a Tassi-zsilip és a makádi Ezüstpart közötti árvízvédelmi
töltésszakasz építési forgalmára az
Országos Vízügyi Főigazgatóság, a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a kivitelezést végző SC
TASS 2017 Konzorcium kéri a lakosság türelmét és megértését a
kivitelezéssel járó kellemetlenségek
miatt. Továbbá kérik, hogy az arra
járók fokozott figyelemmel közlekedjenek az építési forgalommal
érintett útvonalakon.
Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság
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TÁJÉKOZTATÓ A KIVITELEZÉSI
MUNKÁLATOKRÓL
Csapadékvíz főgyűjtő csatorna építési munkálatain dolgoznak a szakemberek
TISZTELT LAKÓK
ÉS TULAJDONOSOK!
A Budapest, XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának megbízásából a Colas Alterra Építőipari Zrt.
(1113 Budapest, Bocskai út 73., telefon: 1/188-1440 fax: 1/883-1599),
végzi a Budapest XXIII. kerület,
Orbánhegy csapadékvíz főgyűjtő
csatorna kivitelezési munkálatait.
A csatornafektetés egyes utcákban
nyílt árkokkal, míg más utcákban
csősajtolással készül ún. microtunnellinges technológiával. Nyíltárkos technológia alkalmazásakor
a nyitott munkaárkot korszerű
nagytáblás dúcolatokkal határol-

juk és biztosítjuk. Nyílt árkos technológiával készülő csatornaszakaszok: Házikert utca. Csősajtolás
esetén csak a csatornaszakasz két
végén épül akna, a két akna között
történik a cső sajtolása a felszín
alatt, annak megzavarása nélkül.
A csatornaépítés hatása csak az
aknák környezetére korlátozódik.
Csősajtolásos technológiával készülő szakaszok: Sodrony utca,
Zsellér dűlő, Hunyadi utca, János
apostol utca. Az aknák hatókörzetében elhelyezkedő épületekről,
illetve lakásokról még az építkezés
megkezdése előtt állapotfelmérést
végzünk. Ennek során a lakókkal előre egyeztetett időpontban
az épület külső és belső felületein

levő repedésekről részletes felmérést készítünk. Az állapotfelvétel
folyamán jegyzőkönyvben rögzítjük a repedések tényét, helyzetét és
kiterjedését, melyeket fényképfelvételekkel és videó felvételekkel is
dokumentálunk. A felmérés mindenképp javasolt, mert a korrekt
állapotfelmérés ugyanúgy elemi
érdeke a tulajdonosnak, mint társaságunknak. Ehhez kérjük szíves
együttműködésüket.
Társaságunk az egyes tulajdonosokat személyesen fogja megkeresni az állapotfelvétel időpontjának
egyeztetése céljából, vagy 2019 április 1-től várjuk szíves jelentkezésüket a +36 1 883 1360, illetve a +36

1 883 1418-as telefonszámon 8-tól
16 óráig.
A kivitelezési munkálatok ütemezés szerint 2019. áprilisban kezdődnek el és előre láthatólag 2019
szeptember végén fejeződnek be.
A kivitelezési munkák alatt türelmüket és megértésüket előre is köszönjük, az esetlegesen felmerülő
kellemetlenségekért elnézésüket
kérjük! A munkálatokkal kapcsolatban – szükség esetén – további
tájékoztatást Demsa Norbert építésvezető (+36-30/222-5805) tud
Önöknek adni!
Szíves együttműködésüket
előre is köszönjük!

MÁRCIUS 15.
A RÉZÖNTŐ ÓVODÁBAN
A gyerekek megismerkedhettek nemzeti jelképeinkkel és a forradalom helyszíneivel
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosításában kiemelt hangsúlyt kapott a nemzeti
identitástudat, a szülőföldhöz, a
családhoz való kötődés megalapozása.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sokak szerint nehezen
átadható az óvodáskorú gyermekek számára. Tagóvodánk az idén
4 hetet szánt a téma körbejárására,
játékos tevékenységeken keresztül.
A 4 hét során nemcsak a szívünket, hanem az egész óvodát ünneplőbe öltöztettük. A családok
tevékenyen részt vettek a projekt-

ben. Családi címereket készítettek,
amelyen megjelentek a nemzeti
színek mellett az adott családra
jellemző szimbólumok is. Családi
ereklyeként kezükbe vehettek egy
olyan cápabőr markolatú kardot,
amellyel 171 éve harcoltak a szabadságért. A nap hősének választott gyermek egy napra gazdájává
válhatott a csoport „paripájának”.
Megismerkedhettek a bátorság,
hősiesség, szabadság fogalmával,
nemzeti jelképeinkkel, a Himnusszal és a hozzá kapcsolódó
viselkedési normával, megfogalmazhatták saját 12 pontjukat. A
projekt záró rendezvényét nyílt

nap keretében bonyolították le. Az
épület adottságából kifolyólag az
események két szálon futottak.
A délelőtt folyamán megismerkedhettek 1848. március 15. legfontosabb pesti és budai helyszíneivel. A
márciusi ifjak a Pilvax kávéházban
gyülekeztek, a Landerer nyomdában kinyomtatták a 12 pontot,
kiszabadították Táncsics Mihályt,
a Nemzeti vágtán 12 feladat végrehajtásával kivívták a szabadságot.
A Soroksár I. sz. Összevont Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány jóvoltából Dévai Levente játékmester
interaktív műsorával erősítette a
kis huszárfiúk és meselányok iden-

titástudatát. Láthattak huszár egyenruhát és hallhattak igazi ágyúdörgést is. A délelőtt lezárásaként a szülőkkel közösen elszavaltuk Petőfi Sándor: Nemzeti dal
című versének legismertebb sorait,
és elénekeltük a Himnuszt.
Úgy gondoljuk, hogy a „Talpra
magyar!” projekttel és annak zárórendezvény eseménysorozatával
a felnőttek és gyerekek maradandó
élménnyel gazdagodtak.
Kristóf Gabriella, tagóvoda vezető
Schlotterné Sinka Erika,
óvodapedagógus
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA
A helyi közéletben aktívan részt vállalók számára lehetőségek nyílnak
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.
24.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) alapján
pályázatot hirdet az önkormányzat céljait elősegítő programok
megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil
szervezetek programjaira és támogatott tevékenység folytatásához
szükséges költség biztosítására.
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A támogatással az önkormányzat
elismerését és megbecsülését nyilvánítja ki azon civil szervezetek
felé, akik a helyi közéletben aktívan részt vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységüket,
valamint célja az önkormányzattal
való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre
gyakorolt hatásának növelése.
2. PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE
a) társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba
vett, és a létesítő okiratuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, kivéve az
önkormányzat kötelezően vagy
önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint
másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil
szervezet, valamint a sportegyesület,
b) alapítványok (ide nem értve a
közalapítványokat), amelyeket
a bíróság nyilvántartásba vett,
és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket tényle-

gesen folytatják, és amely szer
vezetek, alapítványok előző évi
beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték.
(Új bejegyzett szervezet esetén
nem kell benyújtani a beszámolót és közhasznúsági jelentést.)
3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB
FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK:
– Nem indulhat pályázóként, és
nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet,
amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt.
8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.
– A pályázó egyidejűleg csak egy
célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a
tevékenységek
folytatásához
szükséges költség (működési
költség) biztosítására is felhasználható.
– Az elnyert összeg sem részben,
sem egészben tovább nem adható.
– A pénzügyi támogatás iránti
pályázatot a Rendelet 2. melléklete szerinti Pályázati Űrlapon
kell benyújtani egy eredeti és
egy másolati példányban.
– A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati célhoz, külön jelölve az önrész
és igényelt támogatás összegét.

4. MELLÉKLETKÉNT
CSATOLNI KELL
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító
okirat) másolatát, amelyen a
szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet – a
támogatás benyújtásakor – az
okiratban foglaltak szerint működik,
b) a civil szervezet döntéshozó
szerve (taggyűlés, kuratórium)
üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti
Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenségi, vagy annak hiányáról
szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról
szóló nyilatkozatot, érintettség
esetén a közzététel iránti kérelmet,

a megadott határidőig nem tesz
eleget, a támogatás iránti kérelmet
a rendelkezésre álló adatok alapján
kell elbírálni.
A d)-f) pontjaiban meghatározott
nyilatkozatot, kérelmet és igazolást hiánypótlás keretében benyújtani nem lehet. Ezen dokumentumok csatolása nélkül a pályázat
érvénytelen.
A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.
A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése való
tekintettel – elutasításra kerülnek.
5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA ÉS HELYE
A pályázatokat pályázati űrlapon
kell elkészíteni. A pályázatokat 2
példányban (1 eredeti és 1 másolati) kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatal polgármesteri titkárságára.
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./3.)
6. A PÁLYÁZATOK
BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
2019. június 15.

f) a bírósági nyilvántartásba vételt
és a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.

(Mivel a helyi rendeletben meghatározott határidő utolsó napja olyan
nap, amelyen az Önkormányzatunknál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon
– azaz 2019. június 18-án – jár le.)

A pályázat hiányos benyújtása
esetén a pályázót írásban fel kell
hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a
pályázó a hiánypótlási felhívásnak

A pályázati kiírás, a pályázati űrlap és adatlap átvehető:
a polgármesteri titkárságon vagy
online letölthető a www.soroksar.
hu/palyazatok/egyeb palyazatok
honlapról.
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KÖZELEDIK AZ EP-VÁLASZTÁS
Átjelentkezésre is lehetőségük nyílik a szavazóknak
le szavazatát. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmének legkésőbb 2019. május
17. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hoz, és ugyanezen
időpontig módosíthatja kérelmét.
A külképviseleti névjegyzékből
való törlését 2019. május 22. napján
16.00 óráig kérheti.
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Amennyiben Ön egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazókörben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A 2019. május 26. napjára kitűzött
Európai Parlament (EP) tagjainak
választása közeledtével néhány
fontos határidőről tájékoztatjuk
Önöket.
ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL
A Nemzeti Választási Iroda 2019.
április 5. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe
vételükről. Azt a választópolgárt,
aki 2019. március 20. napját követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda
(HVI) tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történő felvételről.
Amennyiben az értesítőt nem kapta
meg, vagy az elveszne, annak pótlását a HVI névjegyzék kezeléséért
felelő munkatársaitól, Németh Ilonától vagy Bozóné Andrási Ildikótól (1239 Budapest, Grassalkovich
út 170.) kérheti.
A MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL
NEM RENDELKEZŐ MAGYAR
VÁLASZTÓPOLGÁROK
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE
Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar
állampolgárok – amennyiben a

korábbi választások alkalmával
még nem kérték felvételüket a központi névjegyzékbe – 2019. május
2. napján 16.00 óráig nyújthatják
be regisztrációs kérelmüket. Akik
a korábbi választások alkalmával
már regisztráltatták magukat, automatikusan felkerülnek a levélben
szavazók névjegyzékébe.
AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) MÁS
TAGÁLLAMA ÁLLAMPOLGÁRÁNAK
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE
Az EU más tagállamának Magyarországon érvényes lakcímmel rendelkező állampolgára a lakcíme
szerinti HVI-tól kérheti névjegyzékbe vételét, úgy, hogy kérelme
legkésőbb 2019. május 10. napján
16.00 óráig megérkezzen a HVIhoz. Ha már kérte névjegyzékbe
vételét EP választásra, akkor új kérelmet nem szükséges benyújtania.
Ha korábbi regisztrációja ellenére
nem Magyarországon kíván az EP
tagjainak választásán részt venni,
2019. május 16. napján 16.00 óráig
kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az EP tagjainak választására ne terjedjen ki.
ÁTJELENTKEZÉS
Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország
területén tartózkodik, és nem az

értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet
elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megjelölt magyarországi
településen szavazhat. Ezirányú
kérelmének legkésőbb 2019. május
22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti HVI-ba, és
ugyanezen időpontig van lehetőség
az átjelentkezési kérelem módosítására is. Az átjelentkezési kérelem visszavonására levélben, vagy
elektronikus azonosítás nélküli
elektronikus benyújtás esetén 2019.
május 22-én 16.00 óráig, személyes
benyújtás, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2019. május 24. napján 16.00 óráig van lehetőség. Azon
választópolgárok, akik átjelentkezés útján élhetnek kerületünkben
választójogukkal, szavazataikat a
17. sz. szavazókörben (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Hősök
tere 18-20. fszt. 1.) adhatják le.
SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN
Ha Ön a szavazás napján külföldön
tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön
a kérelmében megadott külföldi
településen, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja

– levélben, vagy ügyfékapus azonosítás nélkül interneten, melynek legkésőbb 2019. május 22.
napján 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hoz,
– személyesen, vagy ügyfékapus
azonosítással interneten legkésőbb 2019. május 24. napján
16.00 óráig a HVI-hoz,
– május 24. napján 16.00 órától,
KIZÁRÓLAG ügyfékapus azonosítással interneten május 26.
napján 12.00 óráig a HVI-hoz.
E határidőn belül benyújtott kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB)
bírálja el,
– meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítéssel az
Ön részére kiküldött értesítőn
szereplő szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján: május 26án, legkésőbb 12.00 óráig.
Az EU parlamenti választással
kapcsolatos bővebb információkat
a www.valasztas.hu vagy a www.
soroksar.hu weboldalakon olvashatnak. A választással kapcsolatos
kérdéseiket feltehetik a HVI munkatársainak, akik a Polgármesteri
Hivatal nyitvatartási idejében állnak rendelkezésükre.
Helyi Választási Iroda
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MOZGALMAS DIÁKÉLET A MIKSZÁTHBAN
Versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el a tanulók
Cseppet sem unatkoztak a Mikszáth
Kálmán Általános Iskola diákjai az
első félév folyamán.
A tanárok igyekeztek sok színes programmal szebbé tenni az
őszi-téli hónapokat a tanítványaik
számára. Ezt pedig meg is hálálták
a gyerekek: a versenyeken maximálisan kitettek magukért. Ezekből válogattuk össze a legfontosabbakat.
MÚZEUMBAN, ÁLLATKERTBEN
Az újonnan megnyílt Szépművészeti Múzeum Egyiptomról szóló
kiállítását látogattuk meg a felső tagozatos tanulókkal 2018.december
12-én. Előtte a Hősök terén történelmi sétát tettünk, felelevenítve a
szobrokhoz, a személyekhez kap-

csolódó történelmi eseményeket.
A múzeumban érdekes, tartalmas
tárlatvezetést kaptunk. Külön megdícsérték gyermekeink témával
kapcsolatos tájékozottságát. Élményekkel gazdagon tértünk haza.
Az állatok világnapja alkalmából
ellátogattunk a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe. Az alsós tanulóink
játékos feladatokat oldottak meg a
tanítóik segítségével, a felsősök pedig csoportokban végezték a feladatokat, válaszolták meg a kérdéseket.
VERSENYEREDMÉNYEINK
A szeptemberben megrendezett
mezei futóversenyen Kiss Róbert
8. osztályos tanulónk III. helyezést
ért el, míg a IV. korcsoportos fiúk
csapatban a másodikok lettek. A

kerületi partizánlabda bajnokságon iskolánk tanulói a II. korcsoportban felállhattak a dobogó harmadik fokára. Somfalvai Balázs 4.
osztályos tanulónk a Mikulás kupa
súlyemelő versenyen I. helyezést ért
el, ahogyan Harasztovics Gergő 8.
osztályos diákunk is, aki az országos bajnokságon is a dobogó felső
fokára állhatott fel. Továbbá Balázs
az Érd Kupa Nemzetközi Súlyemelő
és Szumó Válogató Versenyen III.
helyezett lett. Jokán Máté, iskolánk
8. osztályos tanulója II. helyezést ért
el a BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium
által meghirdetett angol versenyen.
A gyerekeknek első körben online
tesztet kellett kitölteniük, majd következett a bemutatkozás és egy rövid történet alkotása, természetesen

mindez angolul. Iskolánk a 2017/
18-as tanévben pályázott először a
Boldog Iskola címre. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon
ötleteket és módszertani segítséget
a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. A pályázat egyik feltétele, hogy
az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartson
minimum egy Boldogságórát, és a
program fenntartását a következő
tanévben is vállalja. Tavaly még csak
az ötödik osztály, de az idén már
minden felsős osztály csatlakozott
a programhoz. Tapasztalataink szerint a diákjaink könnyebben megnyílnak ezeken az órákon.
Mikszáth Kálmán Általános Iskola

HÁZASSÁGRÓL, HITRŐL, ÉLETRŐL
Erósz, Filia és Agapé jelenti a jó házasság titkát
Dr. Papp Miklós görögkatolikus
pap, egyetemi tanár látogatott Soroksárra egy rendezvény keretében,
amelyen a családi életről, a házasság intézményének fontosságáról
mondta el véleményét.
Az előadót Bese Ferenc hívta meg
Újtelepre, és a program kezdetén
ő is mutatta be a vendégek számára. A kiemelt érdeklődésre számot
tartó eseményt – amely a kérdések
nagy száma miatt az estébe nyúlt
– Sinkovics Krisztián önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok
moderálta. A fiatalok nyelvét kiválóan értő és hozzájuk előszeretettel
szóló, rendszeresen online blogot
vezető vendég a szeretet hármasa,
azaz Erósz, Filia és Agapé köré építette fel a gondolatait. Mindhárom
– tehát a vágyakozás, a szeretet és az
önzetlenség – megléte nélkülözhetetlen a jó házassághoz. Álláspontja szerint egy olyan párkapcsolat,
amelyben az egyik fél hitgyakorló,
míg a másik nem az, általában a
vallás szerepének a gyengüléséhez

vezet egy családban. Az anyagiakkal kapcsolatos megítélés is kulcselem, amelyre a megoldás csak az lehet, hogy a társ kiválasztásánál már
érdemes ügyelni, hogy ilyen téren
is közös, vagy legalábbis hasonló
értékrendet tudjunk magunkénak

az életünk választottjával. A vendég
az esemény végén arra kért valamennyi résztvevőt, hogy egyesével
fejtsék ki azt, mi volt a számukra a
leginkább megérintő momentum
a kötetlen beszélgetés során. Mint
az est folyamán kiderült, számos

értékes gondolat, megnyilvánulás
megragadta a jelenlévők fantáziáját, és kifejtették, Miklós atya világlátására és bölcsességére a jövőben
is nyitottak az emberek Soroksáron, további előadásaira őszintén
számot is tartanak.
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A KERÜLETI ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVATARTÁSI
ÉS ÜGYELETI RENDJÉRŐL
A nyár folyamán is tartanak ügyeletet
TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT ÉRINTETTEKET, HOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI JANUÁRI ÜLÉSÉN DÖNTÖTT
A KERÜLET ÓVODÁINAK NYÁRI ZÁRVATARTÁSI ÉS ÜGYELETI RENDJÉRŐL, MELY AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:
ÓVODA/TAGINTÉZMÉNY

ZÁRVA TARTÁS IDŐTARTAMA

ZÁRVA TARTÁS IDŐPONTJA

ÜGYELET

I. sz. Összevont Óvoda
Csillag u. 1.

5 hét

2019. július 082019. augusztus 09.

2019. június 172019. július 05.

I. sz. Összevont Óvoda
Grassalkovich út 86.

5 hét

2019. június 172019. július 19.

2019. július 222019. augusztus 31.

I. sz. Összevont Óvoda
Rézöntő u. 24.

5 hét

2019. július 082019. augusztus 09.

2019. június 172019. július 05.

I. sz. Összevont Óvoda
Szitás u. 99.

5 hét

2019. július 082019. augusztus 09.

2019. június 172019. július 05.

I. sz. Összevont Óvoda
Templom u. 10.

5 hét

2019. június 172019. július 19.

2019. július 222019. augusztus 31.

I. sz. Összevont Óvoda
Templom u. 167.

5 hét

2019. június 172019. július 19.

2019. július 222019. augusztus 31.

II. sz. Napsugár Óvoda

5 hét

2019. július 222019. augusztus 23.

2019.07.31-e és
2019.08.14-e

III. sz. Összevont Óvoda
Pistahegyi köz

5 hét

2019. június 172019. július 19.

2019. július 222019. augusztus 20.

III. sz. Összevont Óvoda
Béke u.

5 hét

2019. július 152019. augusztus 20.

2019. június 172019. július 12.

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
KÖZLEMÉNYE
Tájékoztatás szülőknek bölcsődei zárvatartásról
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye vezetőjeként tájékoztatom a szülőket, hogy Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár

Önkormányzat
Képviselő-testületének 64/2019 (1.22) határozata alapján a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsőde

(1238 Budapest, Rézöntő u. 22.)
2019. JÚLIUS 22 - 2019. AUGUSZTUS 10. KÖZÖTTI IDŐTARTAMBAN
ZÁRVA TART.
NYITÁS: 2019. AUGUSZTUS 12-ÉN.

A zárvatartási időszakon kívüli
nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
Takácsné Juhász Ildikó
Intézményvezető
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ISMÉT SIKERESEN SZEREPELTEK
A SOROKSÁRI IFJÚ MŰVÉSZPALÁNTÁK
Tápiószentmártonban rendezték a IV. Regionális Furulyaversenyt
Kerületünket négy tanuló képviselte: a nulladik korcsoportban Fábián
Boglárka és Tilimon Luca, az elsőben pedig Hochstein Lili és Csomai
Rebeka lépett fel.
Hochstein Lili háromszoros címvédőként érkezett a versenyre, a
másik három lánynak viszont ez
volt élete első ilyen megmérettetése. A nulladik korcsoportban
szereplő Boglárka és Luca – jó barátnőkhöz méltóan – felosztották
egymás között a szabadon választott műveket, mivel Telemann egy
négytételes szonátájából játszottak
2-2 tételt.
LILI MÁR A NEGYEDIK ELSŐ
HELYEZÉSÉT SZEREZTE MEG
Az eredményhirdetésnél az is kiderült, hogy nemcsak a művet, hanem a helyezést is szépen elosztották, hiszen megosztott első hellyel
jutalmazta produkciójukat a zsűri.
Ezután következett az első kor-

csoportos tanulók versenye. Ez a
korcsoport is – hasonlóan a nulladikhoz – igen népes volt, hiszen itt
is több mint húsz gyermek vetélkedett. Ebben a nemes versengésben
végül Hochstein Lili negyedszer
is az első helyen végzett, Csomai
Rebeka pedig a harmadik helyet
szerezte meg.
GEIGER GYÖRGY TANÍTVÁNYAI
TÖRETLENÜL AZ ÉLEN ÁLLNAK
A siker után Hochstein Lili sokat
nem pihenhetett, mert két nappal
később már az országos furulyaverseny budapesti válogatóján játszotta Vivaldi: C-dúr hegedűversenyének furulyaátiratát. Itt is olyan
sikerrel szerepelt, hogy kiemelt
arany minősítéssel bejutott az országos nagydöntőbe. Ezzel biztossá vált, hogy nem szakad meg
az szép hagyomány, hogy immár
15 éve, minden országos verseny
nagydöntőjében van legalább egy
Geiger György tanítvány.

ÁLLT A BÁL A GRASSIBAN –
ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGON TÁVOZTAK A VENDÉGEK
Hírességek is megfordultak az intézmény rendezvényén
A február izgalmas pillanatokat
csen a gyermeki szívekbe, és komoly
fejtörést okoz a szülők számára, hiszen ajándéka egy olyan nap, amikor mindenki az lehet, ami csak lenni szeretne.
Máskor talán, de most senki sem
lepődött meg, hogy a folyosón
csapatba verődött hercegnőket,
mosolygó méhecskéket, szuperhősöket és még daliásabb lovagokat
láthatott. Híres focisták is képviselték magukat, és jelmezeik olyan
élethűek voltak, hogy már indultunk volna is feléjük egy aláírásért.

Ezen a ponton azonban elvonta
figyelmünket egy óriási képkeret,
amely mögött mosolyogva integetett Mona Lisa. Már készült volna
az interjú, amely alapjaiban rázta
volna meg a történelmet, de újabb
„maszkák” jöttek, színes egyveleget
adva a nagy sürgés-forgásban.
A tömeg a nagytornaterem felé sodort minket, ahol a színfalak mögött
már lázasan készülődtek a musicalek ünnepelt sztárjai, hogy elkápráztassák a közönséget és az idei
év zsűrijét: Fritz Éva, Kecskeméti
Zsuzsa és Czető Roland színművészeket. Utóbbiak nemcsak szak-

mai szemmel figyelték az eléjük állított produkciókat, hanem egy kis
meglepetéssel is készültek a publikum számára.
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
SLÁGEREK IS FELCSENDÜLTEK
Ennyi híresség ritkán jár egy helyen. Tiszteletüket tették többek között a Mamma mia!, a Hair, a Grease sztárjai, de színpadra kerültek
magyar klasszikusok, nyávogtak a
Macskák, szilvásgombócot ettünk
a Padláson, és elfoglaltuk a Grundot a Pál utcai fiúk segítségével.

Ha valaki azt hinné, hogy ezután
megpihenhettünk, már fülünket
zeneszó ütötte meg, ahol a díszes
forgatag a mai modern hangzásokra folytatta táncát. Szomjukat,
a nyolcadikos szülők jóvoltából, a
büfében csillapították, ahol akadt
egy-két jó falat, hogy éhes se maradjon a társaság.
Most pedig élményekkel gazdagon
ragadtunk „digitális tollat”, és jóleső fáradtsággal írjuk le az utolsó sorokat, hogy újra nagyszerű farsangon vehettünk részt a Grassiban.
Grassalkovich Antal Általános Iskola
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FELHÍVÁS A NÉPVISELET NAPJÁRA!
Flashmobot tartanak a „Burschen”-nel

FOTÓ: KATT ÉS SKICC STÚDIÓ

A

z előző években szervezett
soroksári felvonulások és a
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher Budapest – GJU
(Magyarországi Német Fiatalok
Közössége) sikeres, jó hangulatú flashmobjai újabb összefogásra
késztették a soroksári szervezőket,
mégpedig a Schorokscharer Burschen zenekart, a GJU Budapest
képviselőit és a Soroksári Német

Nemzetiségi Önkormányzat tagjait.
Április 28-án, vasárnap a „TrachtTag” – „Népviselet napja” alkalmából egy flashmobot rendeznek,
főként térségünk sváb településeinek összefogásával. A szervezők fő
célja a környező német települések
fiataljainak összehozása és a német nemzetiségi identitás együttes
megélése egy délutáni baráti találkozó keretében.

TRACHTTAG 2019
Zieh’ dich an!
Zum fünften Mal rief das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum die Ungarndeutschen dazu auf, ein Kleidungsstück
oder ein Accessoire ihrer Tracht
auszuwählen, und dieses mit der
Alltagskleidung zu kombinieren
bzw. es einen Tag lang oder in einer Tageszeit zu tragen. Nämlich
Volkstracht kann modisch sein.
In dem Aufruf des Zentrums kann
man lesen: „Wir versuchen auf diese Weise das Leben unserer Ahnen uns näher zu bringen, uns an

sie bzw. daran zu erinnern, was
wir von ihnen in unseren Herzen
tragen.
Sei nicht überrascht wenn jemand
dich danach fragt, warum du ein
Tuch oder einen Hut trägst! Bereite
dich lieber vor, damit du auf diese
Fragen antworten, über dieses Kleidungsstück und seine Geschichte
erzählen kannst. Es ist wichtig, dass
du und auch Andere verstehen, was
wir an dem Tag feiern und was wir
auch an den anderen Tagen nicht
vergessen sollen.”

A PROGRAM
RÉSZLETES LEÍRÁSA
Délután 14 órakor kezdődik a vendéglátással egybekötött találkozó
a soroksári Tájház udvarán, ahol a
Schorokscharer Burschen zenekar
egy órán keresztül szórakoztatja a
vendégeket. Ezután zenés felvonulás indul a Hősök terére, ahol majd
a tánc kapja a főszerepet. A legna-

gyobb attrakció a „Zeppelpolka”
közös előadása lesz. Végezetül egy
közös fotóval örökítik meg ezt az
emléket. A résztvevők által viselt
nemzetiségi ruha visszaköszönne
a fotón, ezzel felhívva a figyelmet
identitásunk fontosságára.
Reméljük, minél többen megjelennek ezen a rendezvényen, és sikerül
együtt eltölteni egy jó hangulatú,
újszerű sváb délutánt!

Theatertreffen in Tarian/Tarján
HERVORRAGENDE LEISTUNG

Am 29. März wurde ein deutschsprachiges Theatertreffen für die
Grundschulen in Tarian/Tarján veranstaltet. Am dem Treffen standen
7 Theatergruppen auf der Bühne,
unter anderen auch die Gruppe der
Anton Grassalkovich Grundschule
aus Schorokschar. Mit ihrem 1. Platz
an dem Budapester Entscheid des
Rezitationwettbewerbes in Kategorie Szene hat nämlich die Klasse 4.c
der Anton Grassalkovich Grundschule die Möglichkeit bekommen die Hauptstadt und natürlich
ihre Schule in dem Theatertreffen
zu vertreten. Die Kinder und ihre

Lehrerin, Andrea Breier freuten sich
über die Gelegenheit, das Theaterstück, „Das moderne Schneewittchen” an einem richtigen Festival
dem Publikum zeigen zu können.
Die Jury beurteilte die schöne Leistung der Kinder mit Auszeichnung.
Nach dem Programm wurden alle
Schülergruppen bewirtet und mit
einer Torte beschenkt. Danach hatten die Kinder noch die Möglichkeit
an dem Ungarndeutschen Lehrpfad,
an einem thematischen Wanderweg
zu spazieren.Wir gratulieren den
Kindern und wünschen viel Erfolg
in der Zukunft!
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XXII. SOROKSÁR KUPA – SPORTOLNI JÓ!
Válaszd a súlyemelést, várunk Téged is!

A

huszonkettedik alkalommal
rendezték meg Soroksáron a
súlyemelés hazai, de Európa
egyik legnagyobb ifjúsági, kulturális
és sporttalálkozóját.
Március 28-31. között 18 ország
képviseltette magát, köztük Málta és Románia először. A Soroksár
Kupák történetében eddig 23 ország több mint 1700 sportolója vett
részt. A találkozó fővédnöki tisztét
Geiger Ferenc polgármester, védnöki tisztét pedig Orbán Gyöngyi
és Weinmann Antal alpolgármesterek látták el. Idén az eseménysorozaton 16 hazai szervezet több mint
kétszáz tagja képviseltette magát,
és gyűjtött élményeket, tapasztalatokat.
A fő program, a súlyemelők seregszemléje, a Mikszáth Kálmán
Általános Iskolában zajlott, ahol
több mint 100 sportoló mérte ös�sze erejét, felkészültségét. Több
százan szurkoltak és érdeklődtek a
súlyemelés iránt. Kerületünk önkormányzatának vezetői, képviselői, intézményvezetői, a Fővárosi
Önkormányzat által delegált szakemberek, a Budapesti Sportszövetségek Uniója, a Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetői is szurkoltak a sportolóknak.

A JUNIOR ÉS IFJÚSÁGI BAJNOKOK, DOBOGÓSOK CSOPORTKÉPE A KÜZDŐTÉREN
FOTÓ: SZALONTAI ZSOMBOR

A példaértékű összefogás erejét
mutatja a több mint két évtizede elindított program: a sport összeköti
az embereket, közösséget épít, siker
élményt ad! Gratulálunk a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport
Egyesület sportolóinak, aktíváinak,
támogatóinak és elnökének Szűcs
Endrének! Reméljük, minél többen kapnak kedvet – akár e rendezvény miatt is – a sporthoz. Ha

pedig súlyemelés, akkor a Mikszáth
Kálmán Általános Iskolában várják
(minden hétfőn, szerdán és pénteken 15-17 óra között) a sportág
iránt érdeklődőket.
A SOROKSÁRIAK EREDMÉNYEI:
I. helyezést ért el:
Csipkés Erika, Kerekes Gergő, Molnár Csongor (aki korosztályának az

abszolút bajnoki címét is megszerezte), Harasztovics Gergő, Varga
Richárd, László Lili Elvira, Perjési
Eszter, Takács Gábor Marcell
II. helyezést ért el:
Somfalvai Balázs
III. helyezést ért el:
Böröndi Hunor, Molnár Botond
IV. helyzést ért el:
Csordás Mihály, Muzellák Máté,
Apáti Zalán.

BUDAPEST BAJNOKSÁG 2019
A budapesti súlyemelés kiemelt
eseménye, a közel hetven éves hagyománnyal bíró Budapest Bajnokság, amelyet február 23-én
rendezett a Budapesti Súlyemelő
Szövetség. Nyolc egyesület főleg
utánpótlás sportolói mérték ös�sze erejüket és felkészültségüket.
A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület fiatalkorú
sportolói tizenegy első helyezést és
számos érmes helyezést szereztek.
A SOROKSÁRIAK EREDMÉNYEI:
Kölyök I. korcsoport (10-12 évesek):
Fiúk: 40 kg-os súlycsoport: I. hely:

Molnár Botond, 56 kg összetett
eredmény. III. hely: Apáti Zalán 25
kg-os ö.e. 45 kg-os s.cs.: I. hely: Takács Gábor Marcell, 58 kg ö.e. 61
kg-os s.cs.: I. hely: Somfalvai Balázs, 74 kg ö.e.
Serdülő korcsoport (13-15 évesek):
Leány: 55 kg-os súlycsoport: I.
hely: László Lili Elvira, 88 kg ö.e.
Fiúk: 73 kg-os s.cs.: I. hely: Molnár
Csongor, 189 kg ö.e.
Ifjúsági korcsoport (16-17 évesek):
Fiúk: 89 kg-os súlycsoport: I. hely:
Harasztovics Gergő, 222 kg ö.e.
Junior korcsoport (18-20 évesek):
Női: 49 kg-os s.cs.: I. hely: Csipkés
Erika 117 kg-os ö.e. 64 kg-os s.cs.:

I. hely: Perjési Eszter 106 kg-os ö.e.
Fiúk: 73 kg-os s.cs.: I. hely: Muzellák Máté, 130 kg ö.e. 81 kg-os s.cs.:
I. hely: Kerekes Gergő, 260 kg ö.e.
109 kg-os s.cs.: I. hely: Varga Richárd, 216 kg ö.e.
Felnőtt korcsoport (21 évtől):
Nők: 87 kg-os súlycsoport: II. hely:
Török Krisztina 90 kg ö.e. Férfiak:
81 kg-os s.cs.: II. hely: Csordás Mihály, 165 kg ö.e. 89 kg-os s.cs.: IV.
hely: Ziman Gergő, 107 kg ö.e.
CSAPATBAN ÉPÜL A KÖZÖSSÉG
Szűcs Endre a súlyemelő klub elnöke, edzője értékelte tanítványai

teljesítményét: – Lelkesen és sok
munkával kezdtük az évet. Mindenki javított eddigi legjobbján!
Közülük a legjobbak fognak Horvátországban versenyezni március
10-én. Kezdő gyerekek is bemutatkoztak, akik még lelkesebbek
lettek. Célunk továbbra is a sikerélmény biztosítása, az egészségmegőrzés és a közösség építése.
A rendszeres mozgást, edzéseket,
foglakozásokat ebben az évben is
biztosítjuk, csak úgy, mint az elmúlt 24 évben. Büszke vagyok a
versenyzőimre és a közösségünkre.
K.ZS.

12 | KULTÚRA

PROGRAMOK A TÁNCSICS MIHÁLY
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Cserháti Zsuzsa emlékkoncertet tartanak Soroksáron

FOTÓ: FORTEPAN/ERKY-NAGY TIBOR

K

ijelenthetjük, hogy programokban gazdag időszakon
vagyunk túl húsvét előtt. A
választék igencsak változatos. Bábelőadástól a borkóstolóig, diákszínháztól a párkapcsolati előadásig…

Elindult Soroksár régen és most
klubunk, amelynek állandó háziasszonya Roth Ilona lett. Az első
alkalom során felelevenítették a
régi húsvéti hagyományokat, illetve Schmauder úr előadást tartott
az első soroksári lakosok építkezési szokásairól. Az este remek
hangulatban telt, s még svábul is
gyakorolhattak a résztvevők.

latot: Kossuth-díjas előadót láthatunk a színpadon. Eperjes Károly „Az igazat mondd, ne csak a
valódit!” estjén vehetnek részt az
érdeklődök május 11-én 19 órától.
Úgy a Cserháti Zsuzsa, ahogy a
Máté Péter emlékestre, mind pedig
az Eperjes estre április 23-tól kaphatóak a belépőjegyek (ezer forintos áron) a művelődési ház információs pultjánál.
Májusban ismét lesz bál! A Dalárda
Bált május 4-én a Soroksári Német
Nemzetiségi Egyesület rendezi a
Soroksári Férfi Népdalkör részvételével. A zenét a Bőrnadrágos
Banda szolgáltatja hajnal négyig.
Asztalfoglalási igényével Dunszt
Károlyt kell keresni a 06/30 2118825-as telefonszámon.

KLASSZIKUS SLÁGEREK
IS FELHANGZANAK

BOLHAPIAC IS
VÁRJA A VENDÉGEKET

Húsvét vasárnap a II. Ifjúsági Locsolóbál lesz a főszerepben. Ezúton
is köszönjük a Schorokscharer
Burschen közreműködését, valamint a rengeteg tombola felajánlást a környező cégektől, vállalkozásoktól, magánszemélyektől is!
Két rendkívüli művész szellemét,
munkáját fogjuk megidézni május
3-án 18 órától. Cserháti Zsuzsa és
Máté Péter dalai fognak felcsendülni a színháztermünkben két
előadó, Fehér Adrienn és Neumann Balázs jóvoltából.
Kissé komolyabbra véve a hangu-

A galérián is egymást váltják a kiállítások. A gyermekrajzok helyét
az Amatőr kézimunka kiállítás
foglalja el. A tárlat megtekinthető május 7-ig. Május 19-én reggel
nyolc órától délig várjuk az érdeklődőket a Bolhapiacra is a Közösségi Házban.

AZ EGYKORI HÚSVÉT
SZELLEME ÉLETRE KEL

Kérjük, hogy a programjainkat a
Facebook oldalunkon is kövessék
nyomon! A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Táncsics Mihály Művelődési Ház

Eperjes Károly

AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT!
Zenés, rendhagyó irodalmi est a XX. század istenkereső költőitől
(Ady, Babits, József Attila, Pilinszky) Eperjes Károly, Kossuth-díjas
színművésszel.
2019. május 11., 19 órától | Jegyár: 1.000 forint
Jegyelővétel: Május 6-tól a művelődési ház információs pultjánál.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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recept

Blondie,
avagy
szőke brownie
HOZZÁVALÓK:

ELKÉSZÍTÉS:

• 125 G FEHÉR CSOKOLÁDÉ
• 60 G VAJ
• 2 DARAB TOJÁS
• 0,5 TEÁSKANÁL SÓ
• 175 G KRISTÁLYCUKOR
• 1 EVŐKANÁL VANÍLIÁS CUKOR
• 75 G FINOMLISZT
• 75 G ŐRÖLT MANDULA
• 125 G EGÉSZ MANDULA

1
2
3
4

Összeolvasztjuk vízgőz felett a
fehér csokit és a vajat.
A kétféle cukrot a tojásokkal
keverjük el habosra és sűrűre!
Hozzáadjuk a tojásokhoz a kihűlt csokit.
A lisztet, az őrölt mandulát és a
sót elkeverjük egy tálban, majd
a masszához adjuk.

5
6
7

A tésztába belekeverjük a durvára vágott mandulabél kétharmadát.
A tepsit sütőpapírral béleljük
ki, majd beleöntjük a tésztát és
a tetejére szórjuk a maradék
mandulát!
Légkeveréses és 180 fokra előmelegített sütőben nagyjából
20-21 perc alatt megsütjük.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INGYENES NYELVI
ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEKRŐL
A képviselő-testület döntése alapján kerületünk lakosai részére ismét
megszervezésre kerül a térítésmentes angol és német nyelvtanfolyam,
valamint az informatikai képzés
alap, illetve haladó szinten.

- a Szociális és Köznevelési Osztályon (1239 Bp. Hősök tere 12.
fszt.), valamint
- a Szentlőrinci úti lakótelep Ügyfélszolgálati irodáján (1237 Bp.
Újtelep u. 2.).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

A jelentkezési lapok elérhetőek
honlapunkon, továbbá az ügyfélszolgálati irodákban. A képzésekről
további részletes információ érhető
el az Önkormányzat honlapján
(www.soroksar.hu), továbbá a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársai készséggel adnak felvilágosítást személyesen, vagy a 289-2100
/ 231 vagy 253 telefonszámon.

a 2019. május 2. és 2019. június 21.
közötti időszakban.
A határidő előtt, illetve határidőn
túl leadott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!
A jelentkezési lapokat csak személyesen lehet benyújtani, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása
mellett az ügyfélszolgálati irodákban:

Szociális és Köznevelési Osztály
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Rejtvény
BALTASAR GRACIÁN
(Belmonte, 1601. január 8. –
1658. december 6.)
Baltasar Gracián, teljes nevén Baltasar Gracián y Morales spanyol barokk prózaíró volt, aki egy szegény
orvos fiaként egy kis faluban született 1601-ben. Hozzá kötődik „Az

életbölcsesség kézikönyve” című
alkotása, amely életének főműve is
egyben. Ez háromszáz számozott
aforizmát tartalmaz, amely tömör
és szellemes bölcseleti tételt kifejtő
mondást jelent. Számos olyan vezérszóval lehet körülírni könyvét,
mint a bölcsesség és ostobaság, beszéd és gondolat, jólneveltség illetve
udvariasság, amely megértéséhez
komoly elmélyültség szükséges.
Korának egyházi elöljárói nem nézték jó szemmel kifejezetten profán
írásait. Tanácsai örök érvényűek,

hiszen a mindenkori kapcsolatokra
vonatkoznak. A következő gondolat
szolgálhat példaként az élet igazságai kapcsán: „A legfontosabb igazságok mindig félszavakból derülnek
ki.” A barátságról ekképpen vélekedett: „Nincs még egy olyan vadon,
mint az élet barátok nélkül. A barátság megsokszorozza az áldásokat
és csökkenti a sorscsapásokat. Kivételes gyógymód a balszerencsére, és
nyugtatja a lelket.” Gondolataiban
emberi magatartásokkal is foglalkozott, konkrétabban a jósággal:

„A léleknek is van bája, mely a szív
ékessége, a szellem ünnepe. Ám
nem mindenki rendelkezhet vele,
mert feltétele a belső nagyság. Első
lépés, jót mondani ellenségünkről;
a második, jót tenni vele. A bosszú
lehetőségét kihasználatlanul hagyni; a győzelem pillanatát nagylelkűséggé változtatni. Az erény sohasem
színlel, nem ölt magára díszes ruhát, nem ármánykodik, és nem aláz
meg senkit, az élet legegyszerűbb és
legbonyolultabb pillanataiban is az
marad, ami volt: erény.”
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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: MÁJUS 6.

Köszönet!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik szeretett feleségem,
Halász Jánosné „Julika”
elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították.
Köszönettel: Halász János

APRÓHIRDETÉS
Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással,
ingyenes szállítással. 06/30-455-8719
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!
CSERHÁTI ZSUZSA EMLÉKKONCERT
Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalok
2019. május 3., 18 óra, Táncsics Mihály Művelődési Ház
Énekel: Fehér Adrienn Zongorán kísér: Neumann Balázs
Cserháti Zsuzsa legszebb dalain keresztül mesél a színésznő énekesnő
kapcsolatukról, és ahogyan ő látta a művészt, barátot, anyát.
Jegyár: 1.000 forint (2019. április 23-tól elővételben!)
SOROKSÁRI KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS

ALAPOZÓ TERÁPIÁS FEJLESZTŐ PROGRAM SOROKSÁRON
Mozgásos-érzékszervi típusú idegrendszert fejlesztő speciális gimnasztika.
Ajánlott: 5-6 éves óvodásoknak/6-16 éves iskolásoknak
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Figyelemzavaros és/vagy hiperaktív gyerekek számára
Iskolaéretlen óvodásoknak
A dominancia kialakulásának késésekor
Ha elmarad a mozgásfejlödése az életkora átlagától
Beszédfejlődési problémák esetén
Olvasási nehézség (diszlexia),
Beszédelsajátítás zavara (diszfázia),
Írástanulás problémája (diszgráfia) esetén
Tanulási kudarcok, sikertelenség meglétekor

A foglalkozások helye: 1238 Budapest, Túri István út 2.
Jelentkezés és információ: Jámborné Kertész Zsuzsa, alapozó terápiás
mozgásfejlesztő, gyógypedagógus
Telefon: 06/30-582-6151, e-mail: zuzikertesz@gmail.com

A Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Szervezet és a Soroksár
Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját hagyományos amatőr kézimunka kiállítására.
Megnyitó ünnepség: 2019. április 26., 17 óra
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék munkáikat bemutatni!
Az anyagok kiállítása:
2019. 04. 23-től 2019. 04. 24-ig gyűjtjük naponta 14-18 óráig
a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Érdeklődni: Sárkány Péterné
Tel: 06/1-287-1377, 06/30-619-0873
DALÁRDA BÁL
A Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület Dalárda Bált rendez
a Soroksári Férfi Népdalkör részvételével
2019. május 4-én 20-tól 4 óráig a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
A zenét szolgáltatja: Bőrnadrágos Banda
Belépő: 3.000 forint Korlátlan italfogyasztás.
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