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Amint arról bizonyára értesültek, Hazánkban
2022. október 1. napjától teljes körűnépszámlá‐
lásra kerül sor.
Az adatgyűjtésre 2022. október 1. és november

28. napja között, három ütemben kerül majd sor.
Az első ütemben – 2022. október 1. és október 16.
napja között – lesz lehetőség az interneten a kérdő‐
ívek önálló (online) kitöltésére, ezt követően – ok‐
tóber 17. ésnovember20.napjaközött elektronikus
eszközöket használó számlálóbiztosok keresik
majd fel azokat a háztartásokat, melyek nem éltek
az internetes adatszolgáltatás lehetőségével.Ahar‐
madik ütem az ún. pótösszeírás időszaka lesz.
A Központi Statisztikai Hivatal – várhatóan szep‐

tember utolsó hetében - felkérőlevélben tájékoztat‐
jamajda lakosságot aválaszadásimódozatokról, és
ebben a levélben adjameg az internetes önkitöltés‐
hez szükséges belépési kódokat is.
A felkérő leveleket aMagyar Posta kézbesítimajd.

A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz,
ezért a sikeres kézbesítés érdekében elengedhe‐
tetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre ér‐
kezzenekmeg.
Apostaikézbesítésminélpontosabbteljesítése

érdekébenfelkéremÖnöketarra,hogyaházszá‐
mokat jól láthatómódon tüntessék fel ingatlan‐
jaikon!
TájékoztatomÖnöket,hogyBudapestFővárosÖn‐

kormányzata Közgyűlésének a közterület- és város‐
résznevek megállapításáról, azok jelöléséről,
valamintaházszám-megállapítás szabályairól szóló
94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a ház‐
szám (ennekhiányában ahelyrajzi szám) kihelyezé‐
sének kötelezettségét az alábbiak szerint írja elő:

„23. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója)
köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket)ház‐
számtáblával ellátni és annak folyamatos kar‐
bantartásáról gondoskodni.”
Anépszámlálás sikeres helyi lebonyolítása ér‐

dekébenkérem szíves együttműködésüket,me‐
lyet előre is köszönök.

dr. Szabó Tibor jegyző,
mint helyi népszámlálási felelős

HÁZSZÁMOKKAL
KAPCSOLATOS FELHÍVÁS
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Elszaladt a nyár, a gondtalan fürdőzések, kerti gril‐
lezések, a későn kelés és a lazítások ideje. Füzeteket,
könyveket pakolásznak táskákba a nemrég még diny‐
nyelétől maszatos kis ujjacskák, vállára veszi batyuját
az ősz, mint a gyerekek az iskolatáskát. Melankóliájá‐
ban is gyönyörű ez az évszak, amaga „még igen, demár
nem” átmenetiségében. Még csillog a napfény a kis-
Dunán, de néhamár hűvös szél borzongatja hullámait.
Az ősz pedig betakarítja a nyár élményeit, és elteszi
őket télire.
Sokak szerint igencsak dermesztő télnek nézünk elé‐

be. Háború van a szomszédunkban, soha nem látott
energiaárakkal kell szembesülnünk, ráadásul az Euró‐
pai Uniós pénzek se jönnek. Hogy mi lesz a kamránk‐
ban télen, hogy mi melenget majd bennünket a
hidegben,még senki sem tudja. De az ősz batyuját meg‐
pakolhatjuk még néhány találkozással, bensőséges be‐
szélgetéssel, csendes esti borozgatással, egy-két
andalgó sétával. Csak ne legyintsünk, hogy „minek is,
ettől nem lesz jobb, vagy könnyebb”, hanem higgyünk
benne, hogy az együtt töltött idők erőt adnak majd em‐
bernekmaradni a téli fagyokban.

SzabónéHorváth Edina - felelős szerkesztő
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A szakértőket Egry Attila, a Kínai-Magyar Vasúti Non‐
profit Zrt. pénzügyi részlegének vezetője mutatta be,
utána Vízi Zsolt projektmenedzser prezentációja követ‐
kezett a beruházás múltjáról, pénzügyi és jogi hátteré‐
ről, szükségességéről, hatásairól és előnyeiről. Ebből
megtudhattuk, hogy a nyilvánvaló gazdasági-kereske‐
delmi hasznon felül Soroksár városának is jelentős a
program.Akétvágányúpályamegvalósulásávalmegnő
a vonal átbocsátó képessége, gyorsabb lesz a közleke‐
dés, új ipari parkok létesülhetnek a vonalon, csökken a
környezetszennyezés és a baleseti kockázatok is reduká‐
lódnak, míg kerületünkben megújul az állomás épüle‐
te, lehetővé válik az akadálymentes fel- és leszállási
lehetőség, új gyalogos aluljáró épül, és előkészítik egy,
az önkormányzat által tervezett közúti-gyalogos-ke‐
rékpáros aluljárómegépítését azáltal, hogymegépítik a
vasúti vasbeton teherhordó szerkezetet. A vasútvonal
átépítése során korszerű, az EU-s szabályozásnak meg‐
felelő zaj- és rezgésvédelmi létesítményeket is kiépíte‐
nek. Fejlesztik az utastájékoztató rendszert, jegykiadó

automatákat létesítenek, a teljes peronon térfigyelő ka‐
merák vigyáznakmajd az utasok biztonságára.
A lakosság részéről az első kérdés amunkálatokmeg‐

kezdésével volt kapcsolatos. Vízi Zsolt válaszában ar‐
ról tájékoztatott, hogy a lakosság számára még nem
látható munkálatok egy része már megkezdődött,
szeptember 1-vel pedig a pálya- és felsővezeték-bontá‐
soknak is nekifogtak.
Majd egy Szabóky Rezső utcai lakos elmondta, hogy

habár utcájukban már megkezdődtek a bontások, az
ott élők nem láttak zajt vagy rezgést mérő szakembe‐
reket, vagyis azt szerette volna megtudni, milyen mó‐
don mérik ezeket a hatásokat. A projektvezető a
kérdésre azt válaszolta, hogy ennek az az oka, hogy
nem lehetmegmérni egymégnem létező zaj- és rezgés‐
szintet. Az előkészítésben ezek modellezése történik
meg, amikor a terveknek megfelelően megépül min‐
den, akkor fognakméréseket végezni, és csak abban az
esetben kaphatnak használatbavételi engedélyt,
amennyiben azok értéke megfelelő. Mivel a

Bese Ferenc polgármester ígéretéhez híven megszervezte a találkozót a kisajátítás‐
ban érintett családok és a MÁV szakértői között, hogy minden érintett első kézből
kaphasson választ a felvetődő kérdésekre. A lakossági fórum kezdetén a polgár‐
mester elmondta: ingyenes jogi segítséget nyújtanak mindenkinek, aki úgy érzi
szüksége van rá ebben az ügyben, a polgármesteri és alpolgármesteri titkárságo‐
kon lehet bejelentkezni dr. Vas Imréhez konzultációra. Ezen felül Bese Ferenc el‐
mondta, hogy keresik annak szabályozási lehetőségét, hogy a nem teljes egészében
kisajátított telkeknél, ahol a fennmaradó terület nem éri el a Helyi Építési Szabály‐
zatban meghatározott minimumot, mégis helyben, a saját otthonában maradhas‐
son az adott család.

VÁ
RO
SH
ÁZ
A

SZÁZHATVANNAL
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használatba vétel a cél, ezért a zajvédő falakat ilyenkor
kismértékben némileg felül méretezik, hogy a funkci‐
ójuknak biztosanmeg tudjanak felelni.
A következő, sokakat érintő kérdés a kisajátított terü‐

letek árával volt kapcsolatos. Válaszában Berecz
Julianna, a MÁV Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója
részletesen ismertette a kisajátítási folyamat lépéseit ki‐
emelt kormányzati projekt esetében. Eszerint először is
a vállalkozó által elkészített építési engedély határozza
meg, hogy mely ingatlanokat milyen mértékben kell
kisajátítani, ezt tüntetik fel a kisajátítási vázrajzon. Ezt
követően a kormányhivatal kijelöli a független igazság‐
ügyi szakértőt a kisajátítással érintett ingatlan kártala‐
nítási értékének a megállapítására. Ez jelen esetben a
Juharos Ügyvédi Irodán keresztül folyik. Az elkészült
szakvéleményeket a MÁV Zrt mindössze formai szem‐
pontból vizsgáljameg, és amennyiben rendben lévőnek
találja, továbbítja az ügyvédi irodának, hogy az tegye
megazajánlatát a függetlenszakértőáltalmegállapított
értéken a tulajdonosoknak, akiknek 30 nap áll rendel‐
kezésükre,hogymérlegeljenek.Nyilatkozhatnakannak
elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve ha nem nyilat‐
koznak, azt elnemfogadott ajánlatnakkell tekinteni, és
a kisajátítás hatósági szakaszba lép. Ebbenmind a tulaj‐
donos, mind a kisajátítást kérő ismertetheti az állás‐
pontját a szakértői véleménnyel kapcsolatban. A
tulajdonos kérheti új szakértő kirendelését, amelynek
díját azonban neki kell megelőlegeznie, ez jelenleg kö‐
rülbelül háromszázezer forint. Amennyiben akét érték‐
becslés jelentősen eltérne egymástól, ennek okát a
vasúttársaság megvizsgálja, azt véleményezi, de a kor‐
mányhivatalmindenképpenmeghozza ahatározatát 75
napon belül. A hatósági szakaszban a tulajdonosoknak

van lehetőségük arra is, hogy az ér‐
tékbecslésben esetlegnemszereplő
járulékos – a kisajátítással összefüg‐
gésben felmerült ‒ költségeik meg‐
fizetését kérjék a kormányhiva-
taltól, amely ezekről határozatot
hoz, a MÁV pedig megtéríti őket.
Ha a kisajátítást helyettesítő adás-
vételi szerződést a tulajdonosok el‐
fogadják, akkor a MÁV a szerződé‐
ses összeg kifizetésével birtokba
lép, amennyiben az ingatlanon
nincs felépítmény. A nem lakóház
jellegű felépítmények átadására 15,
a lakóházak átadására 60 nap áll
rendelkezésre. A kisajátítás a fizeté‐
si kötelezettséget is megszabó hatá‐
rozat átvételétől lép hatályba.
További kérdésre válaszolva el‐

mondta azt is, hogy a mind az adás-vételi, mind a ható‐
sági szakaszban van lehetőségük a tulajdonosoknak
arra,hogykérjékazérintett területkitűzését,hogyezzel
is világosabb képet kaphassanak. Akiknél még nem jár‐
tak felmérni az ingatlant, azoknakérdemes tájékozódni‐
uk arról, hogy ténylegesen szükség van-e a területükre,
mert a kormányrendeletben több ingatlanvanmegjelöl‐
ve,mint amennyi valóban kisajátításra fog kerülni.
A műszaki kérdések között felmerült, hogy Soroksá‐

ron avasúti kereszteződésekenvaló áthaladást hogyan
fogjákmegoldani. ErreVízi Zsoltprojektmenedzser azt
a választ adta, hogy Soroksár szerencsés helyzetben
van,mert itt az önkormányzattal sikerült összehangol‐
ni a terveket, melyek szerint a Tárcsás és a Vecsés utcá‐
kon a szintbeni átjárókat ezeknek megfelelően fogják
átépíteni, és a Vecsés utcától kicsit visszább egy külön
szintű, közúti aluljáró épül a vasúti projektben előké‐
szítve, majd azt az Önkormányzat beruházásaként be‐
fejezve. Bese Ferenc polgármester megerősítette, hogy
terveik szerint, amint a vasúti építkezésnek ezen sza‐
kasza kialakításra kerül, akkor fog megépülni a gyalo‐
gos, kerékpáros és autós közlekedést segítő aluljáró,
amely lehetővé teszi, hogy Soroksár két része anélkül
legyen megközelíthető, hogy a vonatok áthaladására
kelljen várni.
Arra a további fontos kérdésre, hogy megismerhető‐

ek-e a tervek, átnézeti helyszínrajzok, a projektmene‐
dzser elmondta, hogy felismerték, hogy igény van erre,
ezért megkeresték a Külügyminisztériumot, hogymér‐
legelje a műszaki adatok kiadására irányuló kérést,
amennyiben pozitív választ kapnak, továbbítják a mű‐
szaki dokumentációkat az önkormányzatok felé.

H. E.
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Dávid László rendőrkapitány kérésére a testület visz‐
sza nem térítendő támogatást szavazott meg a pester‐
zsébet-soroksári rendőrkapitányság legénységi szállása
felújításához, lakosságarányos mértékben. A Török
Flóris utcai szálló renoválásától a rendőrségi állomány
növekedését reméli az önkormányzat.
Polgármesteri javaslatra kiegészítették a Soroksári

Német Nemzetiségi, és a Bolgár Nemzetiségi Önkor‐
mányzat költségvetését is, programjaikmegrendezését
segítve ezzel.
Az idegenforgalmi adó beszedését jövőre nem engedi

át a kerület a fővárosnak, ezzel többletbevételhez jut‐
tatva Soroksárt. A korábbi évek adataiból kiderült,
hogy több pénzt szedett be a főváros, mint amennyit
visszautaltak, és az adatrögzítésből származó többlet‐
munka nem jelent megoldhatatlan feladatot az önkor‐
mányzatmunkatársainak. Soroksár ismét csatlakozott
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, vagyis támo‐
gatja a szociálisan nehéz helyzetű, felsőoktatásban

tanuló helyi fiatalokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a je‐
lentkezők számának függvényében az Oktatási Bizott‐
ság felülvizsgálja az önkormányzati hozzájárulás
megemelésének lehetőségét.
Az IKEA kérésére a testület módosította a 135-ös busz

menetrendjét. Mivel az áruház nyitvatartási ideje le‐
csökken, ezért a busz reggel 7 előtt és 20:19 után az em‐
lített áruháznál nem áll meg. A 135-ös busz kapcsán
Bányai Amír közlekedési tanácsnok beszámolt a Bese
Ferenccel közösen, a BKK-val folytatott tanácskozások‐
ról, melyek értelmében, ha a busz nem ingyenesenmű‐
ködne, akkor a Közlekedési Társaság sűríteni tudná a
járatokat. Bese Ferenc azonban hozzátette, hogy ezek a
tárgyalásokaz energiaárakdrasztikusnövekedése előtt
történtek, és a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon
alaposan át kell gondolni az ingyenesség megszünteté‐
sét.Végül aképviselőkabbanmaradtak,hogyakorábbi
felhatalmazás alapján Bese Ferenc polgármester írásos
ajánlatot kér be a BKK-tól.

Ahogy arról korábbanmár beszá‐
moltunk Soroksár 2020-ban az
Egészséges Budapest Programban
elnyert pályázati összegből többek
között egy átvilágító-felvételi rönt‐
genberendezést vásárolt. Ennek
biztonságos működtetéséhez azon‐
banspeciálishelyiségkialakítására
van szükség. Akik jártak mostaná‐
banaDr.NádorÖdönEgészségügyi
Intézményben azok láthatták,
hogy az első emeletenmármegkez‐
dődtek az ezzel kapcsolatosmunká‐
latok. Először az EKG és a
belgyógyászati szakrendelés került
új helyre a 114-es rendelő felújítása
után, majd Dr. Jakab Erzsébet fel‐
nőtt háziorvos költözött át a 103-as

rendelőbe. Az így felszabadult, két
helyiségből álló 106-107-es szobá‐
ban kapmajd helyet az új gép. A ki‐
vitelezési munkálatok közel egy
hónapot vesznek igénybe. Hogy az
építkezés minél kevésbé zavarja a
napi rendeléseket, új, ideiglenes
fallal vették körbe az építési terüle‐
tet, amellyel bár sikerült az építke‐
zéssel járó port, szemetet a
minimálisra csökkenteni, a zajjal
csupán annyit tud kezdeni a kivite‐
lező, hogy a különösen hangos
munkálatokat reggel 6 és 8, illetve
18 és 20 óra között, valamint a hét
végén végzi. Dr. Csiba Gábor intéz‐
ményvezető főorvos elmondta,
hogya röntgenmunkábaállásának

az a jelentősége, hogy nem kell
máshová küldeni a betegeket, az új
készülék valamennyi háziorvos, és
mindenszakrendelés röntgen-diag‐
nosztikai igényeit ki tudja majd
szolgálni.

A nyári igazgatási szünetet követően szeptember első napján tartotta ülését

Soroksár képviselő-testülete, amely kilenc megjelent fővel határozatképesnek

bizonyult,ésakövetkezőfontosabbdöntésekethozta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A RÖNTGENGÉP HELYE
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SoroksárÖnkormányzata igyekszik enyhíteni az isko‐
lás gyermekek szülei számára szeptember elején foko‐
zottan jelentkező anyagi terheket. Ebből a célból évek
óta ingyenesen biztosítja a füzeteket minden általános
iskolás tanulónak. A füzetek listáját az iskolák – peda‐
gógusaik segítségével – osztályonkénti bontásban jut‐
tatják el az önkormányzathoz, ezzel biztosítva, hogy
pontosan olyan, és annyi füzet kerüljön kiosztásra,
amelyekre szükség van a kezdődő tanévben. 2022-ben
kerületünk öt általános iskolájában összesen 1960 diá‐
kot támogatott ezen amódon a város vezetősége.

Fél hat felé már gyülekeztek a kí‐
váncsiskodó apróságok, akiket a
megnyitóig Jack Spenót kapitány
lufihajtogatással, cukorkaosztás‐
sal, és mókás játékokkal szórakoz‐
tatott. A szalag átvágása után a
Buci Pékség és azÖnkormányzat jó‐
voltából egy kis uzsonnára is ven‐
dégül látták a gyerekeket, majd
elkezdődött a közös játék. Akik
kedvet kaptak egy kis fiú-lány ve‐
télkedőhöz, azok Jack Spenóttal,
kalózruhábabeöltözvekelhettekát
a játszótér „kék vizein”. Az ügyessé‐
gi mozgásos kihívások során

bűvöltek kígyót, kapdostak bubo‐
rékokat, görgettek óriás ágyúgo‐
lyót, és „vízi csatában” is helyt
állhattak. A füstfáklyás vonulás so‐
rán a játszótérminden részét bejár‐
ták, érintve a kézműveskedésnek
helyet adó pihenőházikót, ahol az
ez alkalomból kitelepült Táncsics
Mihály Művelődési Ház munkatár‐
sai segítségével kalózfelszerelése‐
ket, zászlót és szemkötőt
készíthettek a kreatív tevékenysé‐
gekhez kedvet érzők.
A játszótér vissza nem térítendő

kormányzati támogatásból valósult

meg. Ebből az összegből a Dél utca
felől gumidombok, bébihinta, ru‐
gós játék és pihenőházikóvárja aki‐
sebbeket. Innen térkő burkolatos
olaszlépcső vezet a „nagyok” játszó‐
részéhez, ahol csúszdás komplex
mászóka, homokozó, hinta, rugós
játékok és csúszdás kilátó torony
található. A játszótér kényelmi
szintjét fa ülőfelületű padokkal,
hulladékgyűjtőkkel, kerékpártáro‐
lókkal, ivókúttal, és a jelentős bena‐
pozottságú helyeken napvitorlák
telepítésével emelte Soroksár Ön‐
kormányzata.

2022. szeptember 2-án vehették birtokba az új Gomb‐
kötő utcai játszóteret a gyerekek. Az átadásra a korai
esti órákban, játékos, jó hangulatú program kereté‐
ben került sor. Bese Ferenc polgármester megnyitó
beszédében elmondta, hogy a játszótér kialakításával
egy olyan több évtizedes hiányt pótolt az önkormány‐
zat, amelyet a Milleniumtelep már régen megérde‐
melt volna, a közelebbi körzetekből pedig reméli,
hogy jövőre már kerékpárúton is megközelíthető lesz
az új, modern, és biztonságos játéklehetőséget nyújtó
közösségi tér.

ÚJ JÁTSZÓTÉR MILLENIUMTELEPEN

FÜZETOSZTÁSSAL SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT



Tóth Tibor Gábor építész 2022. márciu‐
sában Magyar Ezüst Érdemkeresztet

kapott „jelentős műemléki épületek és kastélyok re‐
konstrukciós munkáiban végzett értékmentő szak‐
mai tevékenységének elismeréseként”. Az elismerés
kapcsán kértük föl, meséljen munkájáról, családjá‐
ról, soroksári kötődéséről.

– Mióta élnek Soroksáron?
– Anyai ágon sváb származású vagyok, édesanyám szüle‐

inek a házára innen rálátni, a kertszomszédos telken áll.
Édesapám Heves megyei, dolgozni jött Budapestre, és itt,
a soroksári búcsúnmutatták be a szüleimet egymásnak.

– Itt járt iskolába?
– Sajnosnem. Jó ideig a 13. kerületben laktunk, csak ami‐

kor visszaköltöztünk a nagyszülői házba, akkor kerültem
újraSoroksárra.GimnáziumbaDunaharasztira jártam, és
csak ennek vége felé határoztam el, hogy építész leszek.
Nem volt ez sem egyenes út, mivel elsőre nem vettek fel,
elvégeztema technikumot, közbenbehívtak katonának is,
mindezek mellett készültem a felvételire. De akkor már
nagyon tetszett az építészet, rajzolni is szerettem, nagyon
örültem, amikor felvettek az YblMiklós Főiskolára.

– Hogyan jött a gondolat, hogy régi épületek felújításával
foglalkozzon?
– Amikor építésznek tanultam a főiskolán, már akkor is

ez a terület vonzott. Az építészmérnöki kar elvégzése után
tervezői jogosultságot szereztem, ezt egészítettem ki mű‐
emléki felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Eleinte ki‐
sebb templomokkal foglalkoztam, aztán 2014-15 körül
elindultak a várkastélyok rekonstrukciói, ekkor kaptam
meg az ozorai Pipo kastély felújításának projektvezetői
tisztét. Aztán következett a keszthelyi Festetics Mauzóle‐
um felújítása. De azt hiszem, a főiskolánál is korábbi élmé‐
nyek alapozták meg ezt a törekvésemet. Szemléletem
alakulásában, fejlődésében meghatározó volt édesanyám,
aki könyvrestaurátorként dolgozott a Budai Várban, sok‐
szor elvitt magával. Akkor még nem így nézett ki a Vár,
nemrég jutott eszembe, milyen érdekes az élet, hogy pont

azon az „oroszlános kapun” jártunk be a munkahelyére,
amelynek környezete szintén megújult a 2016 óta tartó
munkálatok során, amelynek én is részese lehettem.

– Mesélne a Vár-beli rekonstrukcióról?
– A Nemzeti Hauszmann Programban a híres építész ter‐

vei alapján állítják helyre a Budavári Palota épületeit.
Amin én dolgoztam, az a Csikós udvarban lévő Királyi Lo‐
varda, a Főőrség és az ide vezető Stöckl-lépcső. A Lovarda
az 1890-es évekvégénépült, és a II. világháborúbankapott

bombatalálatot, nagyon rossz állapotban volt. A Főőrség
még megmenthető lett volna, de a korszellemnek megfe‐
lelően ezeket az épületeket felújítás helyett inkább lebon‐
tották. A Lovarda kicsit összetettebb feladat volt, mert az
alatta üzemelőmélygarázst meg kellett tartani, a Főőrség‐
nél pedig az nehezítette a munkálatokat, hogy az eredeti
középkori várfalakat kellettmegóvni, régészek által előírt

HAUSZMANN
NYOMDOKAIN

fotó: magyarepitok.hu



technológiával kellett megerősíteni,
az alapozási rész így készülhetett
csak el. Nagyon izgalmas négy éve
volt az életemnek. Elkészült a Főőr‐
ség, a Lovarda, aztán pedig a Csikós
udvar terének rendezése: a Hausz‐
mann-rámpa, a Karakas pasa tornya
és az Ybl-támfal helyreállítási mun‐
kái. Az Ybl-támfal és az Anjou-kori
várfal közötti 34 fős liftet ismi építet‐
tük, amely a Palota útról a Csikós ud‐
varba viszi föl a látogatókat. Ezen
megbízásokösszességért kaptamaki‐
tüntetést.

– Ez a feladat az építészeten belül is
elég speciális területnek tűnik.
– Igen, aVárbanpéldául sok restaurá‐

torral dolgoztam, őket nem lehetett si‐
ettetni.Magyarországonnagyonkevés
embervan, aki ezt amíves, szakiparimunkát el tudja készí‐
teni, amire ők képesek, de amaguk tempójában. Nagy elő‐
relátásra volt szükség, a díszítő bronzöntvények esetében
például már akkor egyeztettünk, amikor az épületnek,
amire később felkerültek, még csak az alapozása folyt, és
jól is tettük,mert végül egy időben készültek el.

– Milyen funkciói vannak ezeknek az épületeknek?
– A Királyi Lovardában régen lovas bemutatókat tartot‐

tak a király részére, ezt a szerepét nemvetették el teljesen,
hiszen jelen elképzelések szerint Erzsébet-naptól nagyböj‐

tigbálihelyszínként funkcionál, utánapediga felszedhető
parketta eltávolításával lovas rendezvényeket tartanának
itt. A Főőrség épülete kávézó-étterem, a galériáján pedig a
huszárságról látható kiállítás. Alsó szintjén, amely egy, a
magyar történelem jelentős eseményeitmegörökítőbronz‐
kapun át megközelíthető, régészeti tér kerül a későbbiek‐
ben kialakításra.

– Jelenleg min dolgozik éppen?
– A Dunakeszi Diáknegyed kialakí‐

tásán dolgozom. Ez nem műemléki
jellegű megbízás, de sok érdekes ki‐
hívást tartogat. Közép-Európa talán
legnagyobb iskola beruházása fog
megvalósulni 2024 végére.

– Ki terjesztette föl, és milyen érzés
volt megkapni ezt a kitüntetést?
– A cégalapító-tulajdonos, Paár

Attila terjesztett föl. A szívemhez leg‐
közelebb állómunkák ugyanis akkor
kezdődtek, amikor a West Hungária
Bau Kft.-hez kerültem, már csak
ezért is hálás vagyok nekik. Az építé‐
szet nem egyszerű szakma. Egy-egy
projekt több évig tart, az ember be‐
megymindenreggel, csináljaadolgát
napról-napra, vannak nehézségek,

kudarcok,dea célra, amaradandómegalkotásárakell kon‐
centrálni. Ha ezt egyszermegköszönik, elismerik, az tény‐
leg nagyszerű érzés.

– Nem lehet nem észrevenni, hogy milyen szép ez a ház, ahol
beszélgetünk. Saját tervezés?
– Igen, magam terveztem, sőt sok kétkezi munkát végez‐

tem benne családi segítséggel, egyébként azt is szeretem.
Nem az a klasszikus sváb ház, inkább kicsit polgáriasabb
kinézete volt, lassanként, tizenöt év alatt nyerte el a jelen‐
legi formáját. Eleinte csak az első szárny volt meg, hozzá‐
építettük ezt a részt, ahol ülünk, és beépítettük a tetőteret
a gyerekeknek.

– Ha már szóba kerültek a gyerekek, bemutatná egy kicsit a
családját is?
– Feleségem gyógypedagógus, Csillaghegyen dolgozik.

Három gyerekünk van, a húszéves nagyfiam közgazdász‐
nak tanul, két tinédzser lányunk, akik 13 és 11 évesek, kato‐
likus iskolákba járnak.Acsaládunkaktív tagja aSoroksári
Nagyboldogasszony Főplébánia Templom egyház közössé‐
gének. A templom felújításimunkái során részt vettem az
előkészítő munkálatokban, segítettem a templom állapot-
felmérésében.A gyerekek és én tagjai vagyunk a soroksári
Cserkészcsapatnak tehát több szállal is kötődünkakerület‐
hez, szeretünk itt élni. Jó érzés aközösség javáértdolgozni,
a részének lenni, ésközbenbarátokra is szert tenni. Szeret‐
jük Soroksárt.

– Milyen álom-projektet képzel el magának a jövőre nézve?
–Soroksáronszívesendolgoznék, akár a zeneiskola, akár

régi házak rekonstrukciójánál. A Budai Vár, a Palotane‐
gyedmunkálatai is olyan feladatok, amelyekbenbármikor
részt vennék. A lényeg az alkotás, amúltmegőrzése az utó‐
kor számára.

SzabóHorváth Edina

fotó: magyarepitok.hu



SOROKSÁRI HÍRLAP10

– Meséljen egy kicsit a kezdetekről…
– 1997-benmár Soroksáron laktam,

és a Honvédelmi Minisztériumban
dolgoztam, emellett az Önkormány‐
zat Oktatási és Kulturális Bizottságá‐
nak külsős tagja voltam. Mielőtt
Budapestrekerültem, aDiósgyőriVa‐
sas Művelődési Központnak voltam
az igazgatóhelyettese, így korábbról
márvolttapasztalatomarról,hogyan
kell egy galériát vezetni. Az utcánk‐
ban lakó Szabó Endre képviselő ezt
tudta rólam, ésValentyik József képvi‐
selőtársával, valamint Geiger Ferenc
polgármesterrel együtt engem aján‐
lottak igazgatónak, amikor a galéria
alapítása elhatározódott.

– Eleve az volt a terv, hogy ez kortárs
művészekkiállító tere legyen?
– Kimondottan kortárs anyagban

gondolkodtam, a Miskolci Galérián
nőttem föl, sokat jártam külföldre is
kortárs művészek kiállításaira, elég
széles látóköröm volt ezügyben, tud‐
tam,hogymit szeretnék.

Akkoribanmégnagyonsokélő,ne‐
vesalkotójavoltakerületnek,ésazon
a nyáron, mielőtt a Galéria ‘13 meg‐
nyitott, mindegyikükhöz bekopog‐
tam, bemutatkoztam, és elmondtam,
hogy mit szeretnék. 13 művészt kér‐
temfel az elsőkiállításra.

– Ki mindenkinek a művei fordultak
megaGalériábanazokbanazévekben?
–Bakallár József,Bartl József,Molnár

László, Budahelyi Tibor, Pánti Imre,

Morvay László, M. Németh Márta,
Hartung Sándor többször is kiállí-
tott, azután volt tárlata Ledniczky
Gyulának, Bösendorfer Ferencnek, Lux
Antalnak, Rátkay Endrének, Bálint
Istvánnak. Ők a soroksáriak. Nehéz
lenne felsorolni a máshonnan való‐
kat, a teljesség igénye nélkül Kéri
Imrét, Vecsési Sándort, Földi Pétert,
Kárpáti Tamást, Fehér Lászlót, Bráda
Tibort vagy Tóth Menyhértet említhe‐
temanagyon ismertekközül.

–Apályát, amitbefutott,mennyire te‐
kintette munkának, megélhetésnek,
esetleghivatásnak?
–Nemmunkavolt, hanemmaga az

élet. Nagyon szerencsésnek érzem
magam, olyannak, akit tenyerénhor‐
dozott a sors. Kiteljesedhettem eb‐
ben, bár meg kell mondanom, hogy
mindenmegnyitó előtt halálra izgul‐
tammagam.Mindig azt éreztem, fő‐
leg a fiataloknál, lehet, hogy nekem
ez az ötvenedik megrendezett tárla‐
tom, de aművésznek, aki kiállít a Ga‐
léria ‘13-ban, ez az első megnyitója.
Muszáj, hogy sikerüljön! Ezért izgul‐
tamannyira.

– Milyennek értékeli a soroksári kö‐
zönséget?Vannak-eannyian,akikért

érdemes egy ilyen intézményt fenn‐
tartani?
– Érdeklődőnek tartom a soroksária‐

kat. A kiállításokmellett voltak önálló
előadóiestekis, irodalom,zene,ésnem
csak a nagyon közismert emberek, ha‐
nem az úgymond kisebb kaliberű mű‐
vészekmiatt is eljöttek, sokszor órákig
ott maradtak beszélgetni. Eleinte a
megnyitókon egykis szendvicset, apró‐
süteményt is felszolgáltunk,akkoriban
hallottamnéhánynegatívhangot,hogy
„persze, jóllakni járnak oda”.Nem lehe‐
tett ott jóllakni, legfeljebb a szépséggel,
a kultúrával, a baráti szóval. Kialakult
egykifejezettenműértőközönség,akik
később együtt jártak más kiállítóhe‐
lyekre, vagy kulturális programokra.
Határozottan volt egy közösség- és kö‐
zönségformáló szerepe is aGalériának.

– Mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy mindezt megcsinálhat‐

tam, az élet ajándéka volt ez a 23 év.
Kaptamegy lehetőséget és én ezzel a le‐
hetőséggelneméltemvissza.
Büszke vagyok arra is, hogy az alko‐

tók szerettek itt kiállítani, nagy öröm‐
mel jöttek, itt mindenki kapott
katalógust, bevezetővel, neves ember
megnyitójával, híres művészek, zené‐
szek, színészek közreműködésével. Ez
másutt akkoriban – a nagy kiállítások
kivételével – egyáltalán nem volt szok‐
ványos, és ma sem az. Rengeteget pá‐
lyáztam,hogyezmegvalósulhasson.

Péter-SzabóRozália

JUBILEUMOT ÜNNEPEL A GALÉRIA '13
KU
LT
ÚR
TÉ
R Negyedszázaddal ezelőtt, 1997. szeptember 23-án nyitotta meg kapu‐

ját a soroksári kiállítótér a kortárs képzőművészet iránt fogékony
közönség előtt. Az alapító Soroksári Önkormányzat célja 25 évvel
ezelőtt az volt, és ma is az, hogy az impozáns épületben elsősorban
a soroksári és soroksári kötődésű alkotók leljenek otthonra, legye‐
nek azok rangos díjakkal elismert, országos-, netán világhírű mű‐
vészek, vagy induló, bemutatkozási lehetőséget kereső ifjak. A 25-
ből 23 esztendőn át Sasvári Ilona állt az intézmény élén.
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–Mármárciusban elkezdtünk dol‐
gozni azon, hogy egy méltó kiad‐
ványt hozzunk létre a jubileumra –
mondja Geiger Tamás, a Galéria ‘13
igazgatója. 25év -25művészcímmel
készült el a magyar-német kétnyel‐
vű brossúra. – Mivel sokan nem is‐
merik a Galériának otthont adó
épülettörténetét–teszihozzá,–arra
is fordítottunk gondot, hogy ezt is
közkinccsé tegyük.
Hogymi volt a kiadványba került

25művész, illetveegy-egyalkotásuk
kiválasztásának szempontja, arról
az igazgató a következőket mondja:
kettő kivételével mindegyikük so‐
roksári, vagy Soroksárhoz valami‐
lyenmódon kötődő alkotó, de a két
nemkerületiművésznek is volt kiál‐
lítása a Galéria ’13-ban. A könyvhöz
kapcsolódik egy memóriajáték,
melynek minden darabja egy, a

kiadványban szereplő műalkotást
ábrázol.A játék50darabból, azazép‐
pen 25 párból áll, amimegint csak a
jubileumrautal.
Azévfordulókonkrétnapjáhozkö‐

tődően Majoros Áron Zsolt szobrász‐
művész kiállításával nyit a Galéria,
az önkormányzat pedig kiállítótáb‐
lákathelyez el az épület előtt,melye‐
kenrégisoroksári fényképek, illetve
műalkotásokfotóiállítjákmajdmeg
az arra járókat.

Geiger Tamás a következő évek ter‐
veiről is beszélt lapunknak: – To‐
vábbra is a képzőművészeté a
főszerep, de nyitni akarunk egyéb
kulturális társrendezvények felé is,
mint amilyen például 3 hete a
Gerendás Péter-koncert volt a kert‐
ben, de tervezünk felolvasó esteket,
könyvbemutatókat is. Gazdaságilag
pedig most az a legfontosabb

célunk,hogybekerüljünkaz adó 1%-
ra jogosult szervezetek körébe, ami‐
velmegnőneamozgásterünk,azön‐
kormányzati támogatás mellett
saját forrással is rendelkeznénk. Ez‐
zel sokszínűbbé tehetjükmajd a Ga‐
léria ´13 kulturális kínálatát, és a
hozzákapcsolódó képzőművészeti
gyűjteményt, a Soroksári Képtárat,
valamint a Helytörténeti Gyűjte‐
ményt is gazdagítani tudjuk.

szeptember 25. 10:00-12:00 óra
KULTÚRHÁZAKÉJJEL-NAPPAL
Hagyományőrző játszóház a So‐
roksári Napokon - kékfestés, nép‐
viseleti öltöztetősjáték, fotósarok,
ügyességi népi játékok Helyszín:
Tündérkert
SOROKSÁRI MŰVÉSZETI FESZ‐
TIVÁL (október 12-15.)
október 12. 18:00 óra
Soroksári Művészgyár tanítvá‐
nyai - kiállításmegnyitó, tárlat jobb
agyféltekés rajzokból
Megnyitja: Imre Dezső, közremű‐
ködik: Geiger Tamás Csúr gitáron
Megtekinthető: 2022. november
18-ig
Helyszín: Táncsics M. Művelődési
Ház/Táncsics Galéria
október 13. 18:00 óra
Majoros Áron Zsolt szobrászmű‐
vésszel - tárlatvezetés

Helyszín: Galéria ’13 (1238 Buda‐
pest Hősök tere 13.)
október 14. 18:00 óra
Galambos János Zeneiskola mű‐
vésztanárai és tanítványai
Gálakoncert aTáncsicsMihályMű‐
velődési Házban
október 15. 18:00 óra
Hosszútávú sprint, trombitával
- Képes Krónika 75 másodperc‐
ben vagy 75 percben. Ahogy tet‐
szik. Nekem amúgy 75 év kellett
hozzá, ha tetszett, ha nem.
filmbemutató és beszélgetés Geiger
György Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-
díjas trombitaművésszel, érdemes
művésszel
Helyszín: Táncsics M. Művelődési
Ház
október 1. AZeneVilágnapja
10:00-12:00 óra
HANGSZERTAKÉZBE - A zene vi‐
lágnapja alkalmából bemutatás,
megszólaltatás, módok felfedezése,
kipróbálás

Közreműködő: Novák Anikó
Helyszín: Táncsics M. Művelődési
Ház
16:00-18:00 óra
„ZENÉL A TÉR” - a Hősök tere több
pontján is felcsendül az élő zene, so‐
roksári muzsikusok előadásában
Hallgass a füledre,
kövesda dallamot !
16:00 Zenepavilon - a Galambos Já‐
nos Zeneiskola produkciója
16:20 NASs Cukrászda terasz - Gei‐
ger Bálint és zenekara a Lefelé köny‐
nyebb
16:40 Coffe Tér 11 terasz - Kormos
Balázs és növendékei (gitár)
17:00 Bolgár kút tere - Gáncs Péter -
gitár
17:20 Mézike ABC - Ghandarvák és a
SHINE - világzene
17:40 Soroksári Sváb Tájház - Sorok‐
sári vegyes dalkör - népzene
Helyszín: Zenepavilon, Soroksár
Hősök tere és környéke

HOGYAN KÉSZÜL A GALÉRIA ‘13
A 25 ÉVES ÉVFORDULÓRA?
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– Nagyon sokat fejlődött a klub az elmúlt tíz évben,
mindinfrastruktúrában,mindszakmailag,azakkoriNB
III-hoz már szinte nem is lehet hasonlítani a mostani,
profimásodosztályúklubot. Szépült akörnyezet, bővült
a játéktér, egy élőfüves edzőpályával, és egykisműfüves
pályával.Elkészültavillanyvilágítás,megtörténtapálya
teljes cseréje, és konditerem is áll a játékosok rendelke‐
zésére–összegezteazelmúlt tízévfejlesztéseit,majdvisz‐
szatérése gördülékenységét a következőkkel indokolta:
– A Fradi utánpótlásában dolgoztam az elmúlt három

és fél évben, ezért napi kapcsolatban voltam az előző
ügyvezetővel Dragóner Attilával, mert ott az is felada‐
tomvolt, hogy a Soroksáron futballozó, de a Fradi köte‐
lékébe tartozó fiatal játékosok teljesítményét figyeljem,
tanácsokkal lássam el őket, úgyhogy naprakész voltam
a Soroksár életéből. A stábot is jól ismertem, Lipcsei
Péterrel sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban, szo‐
ros munkakapcsolatban vagyunk, sok mindenben azo‐
nos értékeket képviselünk.
Ennekértelmébenelmondta,hogyaSoroksárkoncep‐

ciójaváltozatlan,vagyiscéljuk,hogyolyan játékosoknak
biztosítsanak lehetőséget, akik már kinőtték a harmad‐
osztályt vagy az utánpótlás korosztályt, viszont még ér‐
niük kell, hogy az első osztályban szerepelhessenek.
– Ezeket a játékosokat fejlesztjük, játéklehetőséghez

juttatjuk, számunkra az a legnagyobb boldogság, ami‐
kor őket az első osztályban, vagy a Ferencváros első csa‐
patában láthatjuk játszani.
Távlati terveivel kapcsolatban pénzügyi menedzser‐

hez illőmódon óvatosan nyilatkozott:
–Agazdaságihelyzetmindignagybanbefolyásoljaazúj

tervek megvalósíthatóságát. Jelenleg az a legfontosabb,

hogy stabilizáljuk aklubműködését.Nem ismerjükpél‐
dául, hogymilyen energiaköltségeink lesznek. A későb‐
biekben, ha már világosabban látjuk a helyzetünket,
akkor konkretizálhatjuk az új elképzeléseket,mert per‐
sze mindig van hova fejlődni, mindig vanmit fejleszte‐
ni, bízom benne, hogy lesz ezekre lehetőség az elkö-
vetkezendő öt évben.
Végül a Soroksár SC őszi szezonban nyújtott teljesít‐

ményét a következőképpen értékelte:
–Most vagyunk az őszi idény első harmadánál, sok új

játékos érkezett, Ezt az első nyolc meccset úgy értéke‐
lem, hogy az elvárásainknak megfelelően teljesített a
csapat, bízunk benne, hogy stabilizálni tudjuk a he‐
lyünket a mezőny első harmadában. De nem annyira a
helyezés a fontos, hanem hogy a játékosok fejlődjenek,
és minél hamarabb el tudjanak jutni az első osztályba.
Az utánpótlás csapatokkal kapcsolatban a legfontosabb
– mindamellett, hogymindenki szívét-lelkét beleteszi a
közös munkába –, hogy a gyerekek mindig mosolygó
arccalmenjenek haza az edzésről.

Szűcs Mihály pont tíz éve került a Soroksári Sport Club-hoz sport‐
igazgatónak, 2016-ban szabálymódosítás miatt lett ügyvezető, 2017.
március 31-ig. Dragóner Attila helyett június óta újra ügyvezetője a
Sorinak, ahogy ő fogalmaz „felerészben” sportigazgatóként. A vál‐
tásról, feladatairól, terveiről kérdeztük a régi-új szakembert.

HANGSÚLY A JÁTÉKOSFEJLESZTÉSEN
Ismerős arc a Soroksár SC élén
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AFatimai SzűzanyaPlébániatemplomközössége szeretettel hív‐
ja és várja a soroksáriakat az október 16-án 12 órakor kezdődő
búcsúi szentmisére,körmenetre, és eztkövetőenazújplébánia,
közösségi ház és vendégház bemutatására,melynek soránmeg‐
tekinthetők az újonnan kialakított közösségi terek is. Hisszük,
hogy az épületkomplexumÚjtelep életébenmeghatározó szere‐
pet fogbetölteni, és új lehetőségeketnyitmegmindaz itt lakók,
mind az ide látogatók számára. Ünnepeljünk együtt!
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TÁJÉKOZTATÓ
Időskorúszemélyektelepülési
támogatása
Apénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.)
önkormányzati rendeletben
szabályozott idős korú személyek
települési támogatására jogosult az
egyéb feltételek teljesülése esetén az
az idős korú személy, aki
a) soroksári állandó bejelentett lak‐

címmel legalább 2 éve rendelkezik
ésottéletvitelszerűentartózkodik,amennyibenazállandó
bejelentett lakcímemellettbejelentetttartózkodásihellyel
is rendelkezik,úgya tartózkodásihelynek isSoroksárköz‐
igazgatási területénkell lennie,

b) akérelembenyújtásánakévébena75. életévétbetölti, illet‐
vebetöltötte és

c) jövedelmenemérielazöregséginyugdíjmindenkori legki‐
sebbösszegénekhúszsorosát, (jelenleg 570.000,- Ft/hó) .

Azidőskorúszemélyektelepülésitámogatásairántiké‐
relmek2022.09.01. –2022. 11. 30.közöttnyújthatóbe.
A kérelmek benyújtására évente egy alkalommal,

kizárólaga fentmegjelölt időszakbanvan lehetőség.
Ügyfélszolgálati irodáinkügyfélfogadási rendje:
1239Budapest, 1237Budapest,
Hősök tere 12. Újtelepu. 2.
14:00-18:00 Hétfő 8:00-12:00 és 14:00-18:00
8:00- 16:30 Szerda 8:00-12:00
8:00-12:00 Péntek 8:00-12:00

A kérelemnyomtatványok postai úton kiküldésre kerülnek.
Ha a jogosultsági feltételek megléte ellenére nem érkezik
Önökhöz tájékoztatólevél a formanyomtatvánnyal, úgy kér‐
jük érdeklődjenekügyfélszolgálati irodáinkmunkatársainál.
A formanyomtatványok ügyfélszolgálati irodáinkban elérhe‐
tőek, letölthetőek a soroksar.huhonlapról.
A támogatással kapcsolatos további felvilágosítást a Szociális
ésKöznevelésiOsztály elérhetőségeina289-2100/253, 231, 251
számokonkérhetnek.
A kérelmeket ügyfélszolgálati irodáinkban, ügyfélfogadási
időben adhatják le.

Szociális és Köznevelési Osztály

ÁRVERÉSIHIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhelye: 1239Budapest,Grassalkovichút162.,atovábbiakban:
Kiíró)nyilvánosárverésrehirdetimega tulajdonátképező
Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, ter‐
mészetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály utca 119. fsz. 7.
számalatt található„Lakás”megnevezésű,mindösszesen28
m2 területű társasházi albetét ingatlan 1/1 arányú tulajdon‐
jogát,melyhezatársasháziközöstulajdonból28/254eszmei
hányad tartozik.
Kikiáltási ár: Nettó 10.748.288, - Ft azaz nettó Tízmillió-hét‐
száznegyvennyolcezer-kettőszáznyolcvannyolc Forint, melyet
az árverés kiírásakor érvényben lévő jogszabályok szerint ÁFA
fizetési kötelezettség nem terhel. Amennyiben az ÁFÁ-ra vonat‐
kozó jogszabályok az adásvételi szerződés létrejöttéig változná‐
nak,úgyazÁFAfizetési kötelezettség fennállásánakkérdésében
a szerződés létrejöttekor érvényben lévő jogszabályok az irány‐
adók.
Licitlépcső: 100. 000,- Ft
Azárverés ideje: 2022. október 13. (csütörtök) 10:00óra
Az árveréshelyszíne: Budapest FővárosXXIII. kerület Sorok‐
sári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em.
11. szoba (Tárgyalóterem)
Azárverés tárgyát képező ingatlanmegtekinthető:
2022. október 04.-én (kedden) 13:45 – 14:15 óra között és
2022. október 06.-án (csütörtökön) 10:45 -11:15 óra között.
Azárverésre jelentkezni lehet:
2022. szeptember 30.-án 08:00 órától
2022. október 07-én 12:00 óráig
ügyfélfogadási napokon
Hétfő: 14:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00
Részleteskiírás: 10.000,-Ft+ÁFA,összesen12.700,-Ftösszeg
megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Soroksári
Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán
(1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 29.) 2022. szeptember 30.
(péntek) 08:00 órától 2022. október 07. (péntek) 12:00 óráig
ügyfélfogadási napokon.
Ezen összeg nemkerül visszatérítésre az érdeklődő részére.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a
részletes árverési kiírásdokumentációját és azabban foglal‐
taknak megfelelnek, továbbá az abban szereplő nyilatkoza‐
tokat kitöltve leadják Kiíró részére, valamint határidőben
megfizetikazárverésielőlegösszegét,valamintszemélyesen
jelentkeznekazárverésre a részletes árverési kiírásbanmegje‐
löltmódon és időpontig.
További felvilágosítás: Budapest XXIII. kerület Soroksári Pol‐
gármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán dr.
ZelenkaÉva jogász, vagyongazdálkodási ügyintézőnél személye‐
sen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 29. ügyfélfogadási
időben, vagy telefonon: 06-1-289-2100/366melléken.
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GÁZÁRTÁMOGATÁS
A2022. szeptember 9-én este aMagyarKözlönybenmegjelentúj, kiegészítő szabályok lehetővé teszik, hogy a többgenerá‐
ciós családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. Ennek értelmében a kedvezményt ezentúl
nem csak a társasházak és lakószövetkezetek, hanem családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban
stb. élők ismegkaphatják, ahol legfeljebbnégyönálló lakás található, de csakegyközös gázórával rendelkeznek.
Akedvezmény igénybevételéhezhatósági bizonyítványtkell kérni a település jegyzőjétől,melya rendelet értelmébencsak
helyszíniszemlenyománadhatóki.Eztartalmazzaaz ingatlanontalálhatóönálló lakásokszámát,ésa jegyző8naponbelül
kiállítja.Akézhezkapotthatóságibizonyítványta lakossági fogyasztónakkell benyújtaniaa földgázszolgáltatóhoz, amely
ahozzá kapcsolódónyilatkozat benyújtását követőhónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.
AhatóságibizonyítványkiadásávalkapcsolatoskérelmetaPolgármesteriHivatalépületeibenésazÚjtelepiÜgyfélszol‐
gálati irodábankihelyezett, valamint az önkormányzathonlapján (asoroksar.huoldalonaHírek főmenüből aKözérdekű
menüre kattintva)megtalálható formanyomtatványon terjeszthetik elő. Bővebb információ ahonlapon.



Traditionsbewahrendes Sprach-undHandwerkerlager in derGrundschule
Grassalkovich

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 Schüler der
Unterstufe einigeTage indemdeutschenNationalitätenlagerderSchule verbringen.

EndeJuni konntendieKinder inderBegleitungvon fünf Pädagogen ihreFähigkeiten ausprobierenundweiterentwi‐
ckeln.DasHauptziel des Lagerswarnatürlichdie Pflege der ungarndeutschennationalitätenKultur.Das Programman‐
gebotwar sehr reich. Die Erweiterung der Kenntnisse erfolgtemit spielerischenMethoden. Die kleinenKinderwaren
sehraktiv, neugierigundgenossenalleMinuten.Siehabenvielgespielt,gereimt,gesungenundhattenauchMöglichkeit
verschiedeneHandwerkstätigkeitenkennenzulernen.
DasLagertrugdazubei,dassdieSchüler ihreKenntnisseerweitertenundgleichzeitigauchdiewohlverdientenFerien

angenehmverbringenkonnten.AlleTeilnehmerkehrtenreichanErlebnissenundmit einemerweitertenWissennach
Hause.VielenDank fürdieUnterstützungderSchorokscharerDeutschenNationalitätenselbstverwaltung!

SchorokscharerKirchweih
Am 13. und 14. August wurde in unserer Ge‐
meinde in der Organisierung der Deutschen
Nationalitäten Selbstverwaltung der traditi‐
onelle Kirchweih veranstaltet. Vor der Kir‐
che wurde wieder eine große Bühne
aufgestellt.DieOrganisatorenerwartetendie
Gästemit bunten kulturellen Produktionen.
Man stellte für beide Tage ein reichhaltiges,
lustiges Programm zusammen, wo Gesang,
MusikundTanzdiewichtigsteRollespielten.

„Warmerund trockener Septembermond
mit vielen Früchten reichlich belohnt.”
„Durch des September heiter'n Blick,
schaut noch einmal derMai zurück.”
„Bleiben die Schwalben lange, so sei vor
demWinter nicht bange.”
„Im September große Ameisenhügel -
strafftderWinter schon die Zügel.”

Ápoljukahagyományokat
Németnemzetiségi hagyományőrző
táboraGrassiban
2022. júniusának utolsó hetében negyedik alkalom‐

mal került megrendezésre a Grassalkovich Antal Álta‐
lános Iskola nyári hagyományőrző és kézműves tábora
közel 80 kisdiák részvételével. A tábor céljai között

szerepelt többek között, hogy a tanulók bővítsék a ko‐
rábban a településünkön élő svábok történetével, kul‐
túrájával, mindennapi szokásaival kapcsolatos
ismereteiket. A gyerekek öt pedagógus foglalkozásain
vettek részt, s közbenközelebbkerültek amagyarorszá‐
gi németek hagyományaihoz, mindennapjaihoz. Meg‐
ismerkedtek őseink dalaival, táncaival, régi ételeivel.
Kézműves foglalkozásokkereteinbelül felelevenítették
a betelepítés időszakát is.
A tábori program remek hangulatban telt. A gyerme‐

kek és a kollégák egyarántmotiváltan, örömmel vettek
részt a változatos foglalkozásokon. A tanulók játékos
formában,más szemszögbőlnézve is bővítettéka tanév
során szerzett ismereteiket,miközben sokújdonsággal
találkoztak. Reméljük, hogy sok jó élménnyel, új isme‐
retekkel gazdagodva tértek haza a táborból. Köszönjük
aNémetNemzetiségi Önkormányzat támogatását!

SOROKSÁRI HÍRLAP14 SOROKSÁRI HÍRLAP14

Liebes Kind, der erbst beginnt,
und die Äpfel reifen,
Dass gar manche sauer sind,
wirst du bald begreifen.

Birnen hängen im Spalier
Vor der weißen Mauer.
Eine Birne reift auch dir,
und die ist nicht sauer.

Schau sie an und freue dich
Auf die Erntestunde.
Langsam und septemberlich
reift sie dir im Munde.

James Krüss: Septemberlich
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zusammengestellt von
KrisztinaPálHoffmann

Bauernregeln



Hozzávalók 24 gombóchoz:
30-35 dkg liszt
3 nagyobb főtt krumpli
1 tojás
10 dkgmargarin + 8 dkg a zsemlemorzsához
10 dkg zsemlemorzsa
kis só, kis porcukor, 1 vaníliás cukor

Elkészítés:
Akrumplitmegfőzzük, krumplinyomóval a lisztbe nyomjuk, összegyúrjuk
amargarinnal, a tojással, és a csipetnyi sóval. Körülbelül fél centi vastagra
kisodorjuk, és 24 részre vágjuk. A félbevágott, kimagozott szilvákba kis va‐
níliáscukorralelkevertporcukrottöltünk,aszilvákatanégyzetekbehelyez‐
zük, és a két átellenes sarkot összefogva gombócot formálunk. Nagyon
forró, lobogóvízben7-8percalattkészrefőzzük.Amargarinnalmegpirított
zsemlemorzsába forgatjuk, vaníliásporcukorral leszórva tálaljuk.
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Római 
1500as

Zörej 

Század rész! 

Heveny 

Válogatott 
focista 

(Roland)
Vízözön

Trícium 

A Lázár 
olasz alakja

Zérus, 
semmi
Jód és 

hidrogén

Szükséges 

Menet szélei! 

Reped a 
tó jege

Ebben az 
évben

Acélt 
hőkezel

Jóslat része! 

Nyilas …; 
Móricz Zs. 

hőse
Anno, röv.

Otthoni, 
otthon 

használt
Oxigén

Faragókés 

Bajt növelő 

Pinceszag 

Kokain, 
bizalmasan

Világjáró 

Rajongva 
szeret

Izomban 
feszül
Kerget, 
hajszol

Szélhárfa
… Garbo; 
legendás 

svéd 
színésznő

Kettős 
nádnyelvű 

fafúvós 
hangszer

Tőzsdei 
ügynök

Tenger, 
angolul A mű címe Az opera 

nyelve

Hűvös, 
merev

Az 
alaphangsor 

5. hangja

Ózd közepén 
áll! Csen, lop

Félsziget, 
röv.

Dalmáciai 
üdülő
városka

A re 
ragpárja

Petrov 
írótársa

Áruba 
bocsát

Madridi 
napilap Kötet, röv.

A sugár jele

Énekel

Későbbre 
halaszt

Így is becézik 
Róbertet

Az idő jele 
a fizikában

Névelő

Farmer
márka

Török Sophie 
kötet címadó 

verse

Nagy közúti 
áruszállító 

jármű

Utca, röv.

Húst 
tartósító 

oldat

Kínos, 
kényes 

(helyzet, 
ügy)

Kiegészít, 
hosszabbít

A mű zene
szerzője

Ennyiszer 
játszották 
(a szerző 
életében)
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Szeptemberi rejtvényünkben az augusztus 15-i Nagy-
boldogasszony Koncert egyik legszebb, legnagyobb si-
kert aratott darabjának szerzőjét, címét, megírásának
nyelvét és a szerző életében megvalósult előadások
számát rejtettük el.

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu címre,
vagy a Hivatal postai címére várjuk „Rejtvény” megje-
löléssel október 7-ig. Megfejtőink között egy 5000 Ft-
os vásárlási utalványt sorsolunk ki.

SZILVÁS
GOMBÓC,
„ahogy Anyukám készíti”




