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Az elmúlt hónap rendezvényei,
az adóigazgatási, mélyépítési
és a hatósági ügyek ismerte-
tése mellett Geiger Ferenc el-
mondta: a Dél-pesti Tankerületi
Központ igazgatója arról tájé-
koztatta az önkormányzatot,
hogy a 2017/2018-as tanévtől
kezdve két soroksári iskolában
is bevezetik az alapfokú művé-
szeti oktatást. Az intézményve-
zetőkkel egyeztetve a Fekete
István Általános Iskola és a Mik-
száth Kálmán Általános Iskola
vállalta, hogy helyet biztosít a
művészetoktatásnak. 

A testület úgy döntött, hogy fel-
újítja a Szamosi Mihály Sportte-
lep új parkolójához kapcsolódó,
meglévő belső útszakaszt, és
biztosítja az ehhez szükséges
nettó 4,5 millió forintot. Ugyan-
csak biztosította a grémium a
Káposztásföld utca út és csapa-
dékcsatorna építéséhez szük-
séges bruttó 14,1 millió forint
többletfedezetet.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet egészség-
ügyi dolgozóinak 2017. évi
Semmelweis-napi jutalmazá-
sára egymillió forintos támoga-
tást ajánlott fel kerületünk. 

Támogatta a testület Soroksár
központjában, a Vecsés úttól
északra 150-200 méterre terve-
zett külön szintű közúti-vasúti
aluljáró engedélyezési tervei-
nek elkészítését, valamint az

engedélyezési tervek elkészíté-
séhez összesen 55 millió forint
+ áfa összegig kötelezettséget
vállalt.

A Fővárosi Önkormányzat
TÉR_KÖZ pályázatán elnyert
100 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásból további fej-
lesztések valósulhatnak meg a
molnár-szigeti Tündérkertben. A
képviselők döntése nyomán a
pályázati pénzből megépülhet a
futópálya, elbontják a maradék
betonkerítést és a régi színpa-
dot, újabb solar lámpákat tele-
pítenek, továbbá biciklitárolót,
női, férfi és mozgáskorlátozott
mellékhelyiséget alakítanak ki a
területen.

Régóta fennálló lakossági igény
a Hősök terén egy nyilvános il-

lemhely kialakítása. A polgár-
mesteri hivatal több lehetőséget
is megvizsgált az elmúlt idő-
szakban, de a testület eddig
egyik megoldás mellett sem kö-
telezte el magát. A mostani ülé-
sen az a döntés született, a
hivatal vizsgáltassa meg, hogy
a MÁV-HÉV épületében lehet-
séges-e nyilvános WC kialakí-
tása.

Elfogadta a képviselő-testület a
XX. és XXIII. kerületi Rendőr-
kapitányság 2016. évi tevé-
kenységéről, a XX. kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság 2016. évi tűzvédelmi tevé-
kenységéről, a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi-, Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény 2016.
évi munkájáról, illetve a kerületi
a közalapítványok működéséről
szóló beszámolókat.

Jónás Á.
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Tündérkert

Polgármesteri tájékoztató

Útépítések

Nyilvános illemhely

Beszámolók

Támogatás

Vasúti aluljáró

Fogadóórákra bejelentkezés

Geiger Ferenc polgármester

287-3154, 289-2100/108 mellék
Polgármesteri Hivatal, I. em. 3.,
előzetes bejelentkezés alapján 

vagy személyesen a 
titkárnőnél (Bogár Jenőné) lehet 

bejelentkezni.

Weinmann Antal alpolgármester

287-3153
Polgármesteri Hivatal I. em. 5-6. szoba

minden hónap második hétfője 
14.00 és 16.00 óra között.

Orbán Gyöngyi alpolgármester

289-2150
Polgármesteri Hivatal II. em. 4. szoba
személyesen vagy  telefonon történt

előzetes  bejelentkezés alapján.

Képviselők:

Dr. Bajuszné 06-30-630-6306
Veigli Katalin
Egresi Antal 06-20-973-0235
Fuchs Gyula 06-70-244-2829
Kiss Jenő 06-20-466-8587
Dr. Kolosi István 06-30-933-5095
Mikó Imre 06-30-274-2249
Mizák Zoltán 06-20-916-4099
Preklerné
Marton Ilona 06-20-567-1188
Sinkovics Krisztián 06-30-937-9244
Tüskés Józsefné 06-20-466-8450

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

06-30-977-5878 (Grassalkovich út 144.)

25 napirendet tárgyalt májusi ülésén a képviselő-testület. Ezek között szerepelt a Dél-pesti Kór-
ház támogatása, a külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kap-
csolatos döntések meghozatala, a Tündérkert továbbfejlesztése, valamint a Hősök terén egy
nyilvános illemhely kialakításának lehetősége is.

A képviselő-testület még tavaly döntött a Sorok-
sári Ifjúsági Koncepció elfogadásáról. Ezt köve-
tően az ehhez kapcsolódó cselekvési terv
kidolgozására is megtörtént annak érdekében,
hogy meghatározzák a koncepcióban foglaltak
gyakorlati megvalósításának lépéseit. Az ifjúsági
koncepció, valamint az ahhoz kapcsolódó cse-
lekvési terv egyik jelentős eleme a Soroksári Ta-
nulmányi Ösztöndíj bevezetése. 
– Fontosnak éreztük, hogy a tehetséges, kie-
melkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező
középiskolás, illetve egyetemista soroksári fia-
talokat támogassuk, akik elkötelezettek Sorok-
sár fejlődése mellett, s elképzeléseikkel, ötle-
teikkel segítik a későbbiekben önkor mányza-
tunk munkáját. Az ösztöndíjat minden évben –
10 hónapon keresztül – egy középiskolás és egy
egyetemista kapja. A középiskolás 25 000, az
egyetemista 50 000 forintos havi támogatásban

részesül – mondta el lapunknak Sinkovics Krisz-
tián ifjúsági tanácsnok. 

A pályázóknak részletes életrajzot kell majd
benyújtaniuk tanulmányi munkájukkal, érdeklő-
dési területükkel, valamint elképzeléseikkel kap-
csolatban. A pályázónak az anyagban le kell
majd írnia elképzeléseit arról, hogy hogyan kí-
vánja a későbbiekben tartani a kapcsolatot az
önkormányzattal, segíteni a munkáját, elsősor-
ban ifjúsági területen. A pályázóknak legalább
három ajánlást kell szerezniük pályázatuk támo-
gatására, és minimum 4,0 átlaggal kell rendel-
kezniük. A képviselő-testület júniusi ülésén
hirdeti meg a pályázatot, amire idén lehet már
pályázni. 

A pályázatok elbírálására a későbbiekben az
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság jogosult.

JÁ

Ösztöndíjjal támogatja az önkormányzat 
a tehetséges diákokat
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A közeljövőben új díszelemmel bővül a
Hősök tere. Bolgár ivókutat létesítenek. So-
roksár önkormányzata 3 millió forinttal járult
hozzá a műtárgy felépítéséhez. A beruhá-
zás a tervezéssel, alapozással, vízbekötés-
sel és kertészeti költségekkel együtt ennél
jóval többe kerül. A különbözetet a Sorok-
sári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
állja.
– Hogyan jött az ötlet, hogy bolgár ivó-
kút létesüljön a kerületben? – kérdeztük
Csatáriné Varga Zsuzsától, a Soroksári Bol-

gár Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. 
– Idén ünnepeljük Soroksár és Tvardica bol-
gár város között megkötött testvérvárosi
kapcsolat tizedik évfordulóját. E jeles ese-
mény alkalmából arra gondoltunk, hogy em-
léket állítunk őseinknek, a bolgárker té-
szeknek, akik új öntözési technikát vezettek
be Magyarországon, korábban ismeretlen
zöldségfajtákat honosítottak meg. Itt, a
Duna mentén művelték a földterületeiket.
– Van-e hasonló ivókút Budapesten?
– Két bolgár ivókút található a fővárosban:

egy a szomszédos XIX. kerületben és egy a
XIV. kerületben. Mindkét kerületben voltak
bolgárok által művelt termőföldek és piac,
ahol a megtermelt zöldségeket árusították.
– Mennyire szánták szimbólumnak, il-
letve mennyiben gondolkodtak azon,
hogy ez egyedi alkotás legyen? 
– Az ivókút egy működő művészi alkotás
lesz, ezúton állítva emléket a bolgárkerté-
szek munkásságának. Maga a kút egy
egyedi szobrászművészi alkotás, melyen
egy emléktábla fogja hirdetni a testvérvárosi
kapcsolat tizedik évfordulóját.
– Mit jelképez a bolgár ivókút, illetve a
Hősök tere melyik részét díszíti majd?
– A bolgárkertészek számára a víz, mint éltető
közeg jelentette a megélhetésük forrását. Ku-
takról hordott vízzel öntözték a kertjeiket. Ezért
gondoltuk, hogy ez méltó szimbólum lenne a
kerületben is munkálkodó bolgárkertészek, il-
letve a kertészet, mint termelő tevékenység jel-
képezésére. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
soroksári képviselő-testület támogatta elkép-
zelésünket, és javaslatunkra a Galéria '13 előtti
területen állítják fel az ivókutat. A beérkezett
ajánlatok alapján döntünk majd a legmegfele-
lőbbről, és a kút kivitelezőjéről.
– Honnan kapja az ivókút a vizet?
– A kút az ivóvíz hálózatra lesz bekötve, így
az nem csak jelkép lesz, hanem egy működő
ivókút is, amelyből tavasztól őszig inni lehet.

ilma

Bolgár ivókút csobog majd a Hősök terén

A borongós idő ellenére remek hangulatban telt a soroksári majális a
molnár-szigeti Tündérkertben. A színpadon váltották egymást a
sportos, táncos, zenés bemutatók, a gyerekeket ugrálóvárak, arcfestés,
kézműves foglalkozások, lovaglás, mesejáték várta.

A gyerekek mellett a felnőtteknek is bőven kínált szórakozási lehető-
séget a rendezvény: délelőtt lehetett nevezni a kispályás focitornára,
délben az édesanyákat köszöntötte virággal Soroksár képviselő-tes-
tülete, fél 1-kor – a hagyományokhoz híven – a Soroksári Vidám Fa-
vágók felállították a májusfát, majd háromnegyed 1-től az erős emberek
versenyén szurkolhattunk, negyed 3-tól pedig az elmaradhatatlan ku-
tyabemutatót láthattuk.

A kora délutáni műsorban fellépett az Operett Voices, kerületünk bol-
gár testvérvárosának, Tvardicának táncosai is bemutatkoztak, majd a
Török Flóris Általános Iskola „Kisdunamente” Toppantó Tánccsoportja
mutatta be produkcióját.

A pártok, civil szervezetek sátrainál rotyogtak a bográcsok, a finom fa-
latoknál csak a jóízű beszélgetések estek jobban a betérő vendégeknek.

Délután a koncerteké volt a főszerep. Fellépett Radics Gigi, Krisz
Rudi, Janicsák Veca és Feke Pál. Este pedig a Hangulat Band zenélt.

Áradt a jókedv és a zeneszó a soroksári majálison
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Bolgár táncosok a Galéria '13 előtt 2016-ban, a múzeumok délutánján



A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szü-
nidei gyermekétkeztetés keretében Budapest Főváros XXIII. Ke-
rület Soroksár Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben. 

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igé-
nyelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány
gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

A formanyomtatvány elérhető a Soroksári Polgármesteri Hi-
vatal Humán-közszolgálati Osztály Ügyfélszolgálatán (1239 Bu-
dapest, Hősök tere 12. fszt.), az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán
(1237 Budapest, Újtelep út 2.), továbbá a www.soroksar.hu hon-
lapon, valamint a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Ön-
kormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményében. A
nyomtatvány kitöltésében a kerületi Család-és Gyermekjóléti
Központ munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a
jegyző vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos
helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának
a szünidei gyermekétkeztetést az alap- és a középfokú oktatás-
ban résztvevő gyermekek részére a nyári szünetben legalább 43
munkanapon át, az évközi (őszi, téli, tavaszi) szünetekben, míg
a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyer-
mekek részére az említett szünetekben a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és óvoda zárva tartásának időtartama alatti va-
lamennyi munkanapon kell biztosítania.

A 2016/2017-es tanítási évben a nyári szünet időtartama alatt
2017. június 26-tól 2017. augusztus 25-ig (45 napra) lesz lehe-
tőség a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.

Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, elvitellel biz-
tosítja az önkormányzat az előzetesen kitöltött és leadott forma-
nyomtatványon igényelt munkanapokon.

Az ebéd elvitelének helyszíne: Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45., Tel: 630-
1359)

Az ebéd elvitelének időpontja: 12:00 és 13:00 óra között.
Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvé-

nyes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja ve-
heti át. Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegsége vagy más
ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő vagy más törvé-
nyes képviselő köteles a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
nél bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát,
valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az in-
gyenes étkeztetést.
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény előírja, hogy a földhasználó, illetve termelő köteles a károsítók
(növényre vagy növényi termékre káros növény-, állat- vagy kórokozó
faj, törzs vagy biotípus) ellen védekezni, ha azok más, különösen a
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát
vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint fi-
gyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a kör-
nyezet és a természet védelmét. A földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben a termelő, illetve
földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köz-
érdekű védekezést kell elrendelni, melynek költségeit a kötelezett a
15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedő növényvédelmi bírság mellett
köteles megfizetni. 

Védekezési kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a bír-
ság mértéke (a fertőzött terület alapján):

kevesebb, mint 50 m2 15.000 Ft

50 m2, vagy nagyobb 
de 200 m2-nél kevesebb 15.000 – 50.000 Ft

200 m2, vagy nagyobb 
de 1000 m2-nél kevesebb 50.000 – 100.000 Ft

1000 m2, vagy nagyobb 
de 1 ha-nál kevesebb 100.000 – 750.000 Ft

1 ha, vagy nagyobb 750.000 – 5.000.000 Ft

Az önkéntes jogkövetés lehetőségének a határnapja – parlagfű vo-
natkozásában – június 30. napja. Ezt követően belterületen az önkor-
mányzat jegyzője, külterületen a növény- és talajvédelmi
feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva-
tala közérdekű védekezést rendel el. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha
a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket ve-
szélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat elleni fel-
lebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos valamennyi költséget a föld-
használójának kell megfizetnie, melynek elmulasztása esetén a köz-
érdekű védekezés költségei adók módjára kerülnek behajtásra. 

Kérjük, hogy a védekezési kötelezettség elrendelésének, a nö-
vényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében a növényvé-
delmi, gyommentesítési munkákat időben végezzék el! 

Polgármesteri Hivatal

Felhívás gyom- és parlagfű 
mentesítésre!

Soroksár önkormányzata minden évben nyári napközis tábort
biztosít a kerületben lakó, illetve tanuló gyerekek részére. 

Idén a tábor helyszínét 8 héten keresztül – 2017. június 26-tól
augusztus 18-ig – a Fekete István Általános Iskola biztosítja. Ez
időszak alatt minden egyes hétköznap lesz tábori foglalkozás –
az előzetes igényfelmérés alapján – naponta körülbelül 120-130
gyerek részvételével. A gyermekek felügyeletét a szervező iskola
pedagógusai, illetve a kerület más oktatási intézményében dol-
gozó pedagógusok biztosítják. 

Az előzetes programterv alapján tartalmas időtöltés vár a tá-
borozókra. A szülők gyermekük részvételét megelőző héten, az
étkezési térítési díj befizetésével jelezhetik, hogy a gyerek a kö-
vetkező héten a napközis tábor látogatója lesz. A tábor költségeit
az önkormányzat finanszírozza. A táborban csak az étkezésért
kell térítési díjat fizetnie a szülőknek. A tanév folyamán kapott
kedvezményeket a tábor ideje alatt is érvényesíthetik a szülők. 

Újtelepen lesz a nyári napközis tábor

Nyári szünidei étkeztetés
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Április közepén az önkormány-
zatra hivatkozva csengettek be
férfiak a Sodronyos utcában la-
kókhoz azt állítva, hogy a hely-
hatóság megbízásából asz  fal-
toznak, és felajánlották, hogy
az ingatlanhoz vezető bejáró-
kat leaszfaltozzák.

Az utcában lakók jelezték a
soroksári rendészeti osztály-
nak a dolgot, mire a közterület-
felügyelők kimentek a hely-
színre. Kiderült, hogy az egyik
ingatlannál előzetes árajánlat
és megbízás nélkül kezdték el
a munkát, majd borsos össze-
get, több mint 100 ezer forintot
kértek az aszfaltozásért.

Az önkormányzat ezúton is
felhívja a figyelmet, hogy meg-
bízásából nem végeznek olyan
munkákat a kerületben, amiért
a lakóknak fizetni kell! Ha bárki
ilyet tapasztal, hívja a rendé-
szeti osztályt a 06-30-978-
7798-as telefonszámon!

(já)

Több évtizedes hagyomány, hogy a Pesterzsébet-Soroksár Köz-
rendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) minden évben
– április végén – Sárkányölő Szent György-díjban részesíti a két
kerület közrendjének és közbiztonságának megszilárdítása ér-
dekében magas szintű munkát végző személyeket. Soroksár és
Pesterzsébet önkormányzata pedig pénzjutalomban részesíti a
két kerületben kiváló rendőri és közalkalmazotti munkát végző
munkatársakat.

Április 27-én a Galéria’13-ban látta vendégül a két kerület vezetése a
XX. és XXIII. rendőrkapitányság állományát. Geiger Ferenc polgár-
mester köszöntötte az önkormányzatok nevében a megjelenteket, be-
szédében felidézte Sárkányölő Szent György történetét, majd így
folytatta: – Szent György lovag a bajtársiasság jelképe is volt, egyben
a lovagok, a fegyverkovácsok, a lovas katonák és a vándorlegényeké.
A lovagok mindig erős, józan életű, bátor emberekből kerültek ki, úgy,
mint korunk mindennapi hősei, a rendőrök, akik állandó készenlétben
állnak, és a nap 24 órájában ugrásra készen élik életüket. A mai, egyre
globalizálódó világunkban, amikor a határok kinyíltak, még összetet-
tebb a feladatuk. Az erőszak, a társadalmi feszültségek sajnos jelen
vannak a mindennapjainkban, a politika viharai pedig már az ünnep-
napjainkat sem kímélik.
A rendőrségnek nagyon
sokszor újra kell értel-
mezni a kérdést, hogy
miként védje meg állam-
polgárait, sokszor ön-
magukkal szemben is. 

Geiger Ferenc végül
kitért arra, hogy azok-
nak, akiknek ezekkel a
gondokkal nap mint nap
meg kell küzdeniük,
sem az anyagi, sem az
erkölcsi elismerése e-
 gye lőre nem megfele-
lően biztosított. 

Pesterzsébet és So-
roksár Önkormányzata,
valamint a PE-SO Ala-
pítvány évek óta igyek-

szik részt vállalni a rendőrség munkájának elismertetésében, anyagi
ösztönzésében. Bár ezek nem oldják meg az anyagi gondokat, de
talán jelzés értékű lehet mások felé.
A beszédet követően került sor a Sárkányölő Szent György-díjak

és a jutalmak átadá-
sára. A kitüntetette-
ket Makádi Katalin  c.
r. ezredes, kapitány-
ság vezető köszön-
tötte, és köszönte
meg nekik lelkiisme-
retes és fáradhatat-
lan mun kájukat.

Az ünneplő rend-
őröket Szegedi Dóra
színművésznő tanít-
ványai: Tengel Ág-
nes, Somorjai Anna
és Dovalovszki Erik
szórakoztatták.

Jónás Á.

Korunk mindennapi hősei, a rendőrök

Az országos írott és elektronikus
média is kiemelt terjedelemben
foglalkozott azzal a soroksári
esettel, melynek során az önkor-
mányzati rendészet munkatársai
megmentették egy öngyilkosjelölt
életét.
– A kerület 55 közterületi kamerá-
ját a nap 24 órájában figyelő
ügyeletes riasztotta járőrpárosun-
kat, hogy egy férfi percek óta le-
fel járkál a vasúti sínek felett
átívelő Török utcai gyalogoshídon
– mondta el lapunk érdeklődé-
sére a soroksári rendészeti osz-
tály vezetője, Sedlák Tibor. – Mire
az autós járőrök odaértek, kide-
rült, hogy a 60 év körüli férfi ön-
gyilkossági szándékkal ténfereg a
hídon, s a korláton keresztül kiló-

gatva egy drótot, hozzá akarja
érinteni a vasúti felsővezetékhez.
Az elkeseredett férfit pont abban
a pillanatban ütötte meg a 25 ezer
volt, amikor Papp Józsefné Re-
náta kiszállt a rendészeti autóból.
– Nem volt időnk különösebben
gondolkodni, ösztönösen csele-
kedtünk – vette át a szót Renáta.
– Kollégám azonnal hívta a men-
tőket, én pedig hozzákezdtem a
férfi újraélesztéséhez. Szeren-
csére néhány perc alatt sikerült
visszahozni az életbe, mire a
mentők kiértek, már eszméleté-
nél volt.

A rendészet munkatársainak
talpraesett közbeavatkozásához
lapunk olvasói nevében is gratu-
lálunk. G.J

ÉletmentésAszfaltbetyárok

Sárkányölő Szent György-díjat kapott:
Lantos Péter címzetes rendőr alezredes

Keresztes László rendőr őrnagy
Görbe Attila rendőr alezredes

Ecsedi Nagy Andrea, 
Pesterzsébet Önkormányzatának protokoll és sajtó referense

Sedlák Tibor, a soroksári Rendészeti Osztály vezetője
Litkei Róbert, a PE-SO Alapítvány tagja

Az „Év Kerületi Rendőre” díjat kapta: 
Horogh Zoltán r. alezredes, Somogyi Lajos r. főhadnagy,

Valánszki István r. törzszászlós, Fekete Gáborné r. főtörzsőr-
mester, Tomesz Milán c.r. zászlós, Répási Csaba r. törzszász-

lós, Kurucz Szabolcs címzetes rendőr törzsőrmester, 
Polgár Gábor r. főhadnagy, Birgés Andrea c.r. főtörzszászlós és

Révész Zsolt r. főtörzsőrmester.
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Mivel a munkát végző 3 férfi
nem akarta magát igazolni  a
rendészeti osztály munkatársai-
nak, a felügyelők kihívták a
rendőrséget. A rendőrök a hely-
színen igazoltatták a férfiakat,
kiderült, hogy az egyiküket kö-
rözik, ezért előállították a XX. és
XXIII. kerületi Rendőrkapitány-
ságra.



6 SOROKSÁRI HÍRLA
P

Tavaly kapta meg a kerületben az év
polgárőre kitüntető címet Kovács Ist-
ván. A halk szavú férfi 26 éve dolgozik
szabadidejében polgárőrként, ebből 14
évet töltött a kerületi szövetség tagja-
ként.

Polgári foglalkozását tekintve gondnok. A
legtöbb kerületi rendezvényen találkozha-
tunk vele, 14. éve önkéntesen és nagy
odaadással szolgálja Soroksárt. Nagy
munkabírású, kitűnően látja el feladatát a
Soroksári Polgárőrség Egyesületben és a
szolgálatban egyaránt. Polgárőrtársai tisz-
telik és elismerik munkáját, ezért döntött
úgy 2016-ban a Soroksári Polgárőrség
Egyesület elnöksége, hogy megérdemli
az „Év kerületi polgárőre” címet. Kovács
István hangsúlyozza, ő inkább segíteni
szeret a lakosoknak, mint sem, hogy be-
széljen róla.
– Van, amikor 12 órát is talpon vagyok
egyhuzamban, de volt már olyan szolgá-
latom, amikor 24 órát voltam ébren. Amit
megígérek, azt szeretem betartani. A rend
iránti igény visz előre. Volt olyan esetünk,
amikor járőrben voltunk az egyik polgá-
rőrtársammal és egy 9 éves gyermeket ta-
láltunk este az utcán. Megmondta hol

lakik, hazavittük. Az édesanyja nem is
tudta, hogy a gyerek elszökött otthonról.
Akadt olyan esetünk, amikor egy idős
nénit látogattunk meg és olyan hideg volt
nála, hogy a pohárban megfagyott a víz.
Segítettünk neki, szereztünk tűzifát, fel-
aprítottuk és befűtöttünk. Utána intézked-
tünk, hogy kaphasson tüzelőt. Bátran oda
kell menni az emberekhez, hogy segít-
hessünk. Hajléktalanokat is felkaroltunk,
vittünk nekik takarót, és tájékoztattuk őket
arról is, hogy hol találnak menedéket. A
leghumorosabb pedig az volt, amikor egy
nagy rendezvényen a mobilvécére for-
dítva ült fel a delikvens, beleesett az al-
kalmatosságba, mert enyhén kapatos volt.
Nekünk, polgárőröknek kellett „szorult”
helyzetéből kiszabadítani – emlékezett
vissza Kovács István, akinek mindig nagy
élmény, ha neves művészekkel találkoz-
hat a rendezvényeken.
– Ha szolgálatba megyünk terepre, akkor
annak útiköltségét, például a benzinpénzt,
a polgárőrszövetség a saját keretéből té-
ríti – mondta Kovács István. Megtudtuk,
hogy a polgárőröknek igazolványuk van,
kötelezően vizsgát kell tenniük, sőt sza-
kosodnak is, jogi, közlekedésbiztonsági
szakismeretekre is szert tehetnek.

Évek óta probléma az illegálisan lerakott
hulladék a kerületben, ami ellen az önkor-
mányzat és a jóérzésű lakosok hősiesen
küzdenek. A Föld napjához kapcsolódva
idén is kerülettakarítást tartottak Soroksár
több pontján.

Az iskolások április 21-én összeszedték a sze-
metet az intézményük körzetében, például a
Qualitas Középiskola diákjai a Tartsay Vilmos
utcától egészen a Mesgye utcáig gyűjtötték a
szemetet. A kutyaiskolások a Haraszti szervi-
zúton, míg Újtelepen a Jószomszédok Egye-
sület tagjai is pénteken serénykedtek.

Április 22-én a Molnár-szigeten reggel 9-kor
gyülekeztek a tisztasági akció résztvevői. Meg-
jelentek dr. Kolosi István, Tüskés Józsefné,

Mizák Zoltán önkormányzati képviselők is. Az
újtelepieket Preklerné Marton Ilona és Sinko-
vics Krisztián képviselők vezették. 

Geiger Ferenc polgármester köszöntötte a
Molnár-szigeten összegyűlő önkénteseket. El-
mondta, hogy a mostani volt a 44. ilyen ren-
dezvény, egyben sajnálatát fejezte ki amiatt,
hogy nagyon kevés a programban résztvevő
fiatal. Hozzátette: a rendészeti osztály munka-
társaival szorosabb ellenőrzést terveznek az il-
legális szemétlerakók megfékezésére.

Bár az időjárás hűvös volt, ám ez sem tán-
torította el az elszánt civileket, hogy tegyenek
környezetükért. Akadt olyan csapat, amelynek
tagjai a bokrok alatt elhagyott takarókat, mat-
racokat és fecskendőtűket találtak. Össze-
szedtek még eldobált autókereket, műanyag-

palackokat, elsza-
kadt horgászzsinóro-
kat is. 

A Szentlőrinci út –
Temetősor környé-
kén már kizöldelltek a
fák, így első pillan-
tásra nemigen látni,
hogy a fák között
mennyi az építési tör-
melék, a műanyag-
hulladék, az éles és
rozsdásodó vasda-
rab. A Szentlőrinci út

másik oldalán is nagyon sok volt az illegálisan
lerakott hulladék. Itt szabadidejében vett részt
a munkában Révész Norbert címzetes r.fő-
törzszászlós, körzeti megbízott és Markovics
Lajos zászlós, Kovács István polgárőr. Lapá-
toltak, talicskázva hordták a szemetet a konté-
nerig.

A veszélyes hulladékot a Soroksári Nagy-
boldogasszony Főplébánia-templom mögötti
területen lehetett leadni. 

Szénási Istvántól, az önkormányzat koordi-
nátorától megtudtuk a kétnapos tisztasági hét-
vége eredményeit. Az iskolások 6, a felnőttek
52 köbméter szemetet gyűjtöttek össze. 120
pár munkavédelmi kesztyűt és több száz zsá-
kot osztottak ki. 

Önkéntesek a szeméthegyek ellen

Tisztelni kell az embereket – vallja a kitüntetett polgárőr

H Í R E K
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Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária



A III.sz. Összevont Óvodában többszörösen is megünnepel-
ték a Föld napját. A Béke és a Pistahegyi óvodában növénye-
ket ültetettek, beszélgettek a növényekről, állatokról, a
természet védelméről. 

A jeles nap alkalmából civil állatvédők látogattak el az óvodákba.
Az általuk összeállított „Felelős állattartás” című anyagot mutatták
be a kicsiknek. Madár Judit és állatvédő társai beszéltek arról, ho-
gyan kell az állatokkal kapcsolatot létesíteni, mi szükséges a ku-
tyatartáshoz, illetve mi a teendő, ha fészekből kipottyant
madárfiókát találunk. 

A gyerekek néhány állatot
közvetlen közelről is megis-
merhettek. Az állatvédők
például mocsári teknőst vit-
tek magukkal, elmondták,
hogy védett állat. Életterét
veszélyezteti az ékszertek-
nős, amiket a felelőtlen ál-
lattartók, ha megunnak,
szabadon engednek. A na-
gyobb testű hüllők közül a
szakállas agámát láthatták
a gyerekek, megtudhatták,
hogyan él, mit eszik, azt is,
hogy barátságos és „kéz-
hez” lehet szoktatni.

Siklót is hoztak az óvo-
dába, elmondták a jellem-
zőit, például hogy milyen a
levedlett bőre. A óvodások
az előadásból megtudhatták, hogy mi a különbség a kígyó és a
sikló között. 
A gyerekeknek hatalmas élményt jelentett, hogy akár meg is si-
mogathatták ezeket az állatokat.
– Az óvoda pedagógiai programjához szervesen illeszkedett ez az
esemény, hiszen a madárvédelem és -gondozás, az állatvédelem
az egyik fő feladatunk. Az állatvédők az óvodások életkori sajá-
tosságait figyelembe véve állították össze az ismeretanyagot,
ebből kiderült, hogy mit is jelent Magyarországon a felelős állat-
tartás, hogyan segíthetnek a kicsik az állatok védelmében – emelte
ki Ternesz Ferencné intézményvezető.

Ilma
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Csaknem háromszázan vettek részt április 21-én a Grassalkovich
Antal Általános Iskola tornatermében megtartott jótékonysági kon-
certen, amit Sárkány Csenge gyógykezelésért szerveztek. A kis-
lány, aki mindig mosolyog, jól tanul és csodálatosan zongorázik,
most élete legnehezebb időszakát éli, érte fogott össze a kerület la-
kossága.

A szervezők között volt Fehérvári Lajos katolikus plébános, Mar-
kos Katalin, a kerület közoktatási referense, Szimoncsik Gréta mű-
velődésszervező, Ott József, a Guten Morgen Soroksár facebook
csoportjának alapítója, Müller Krisztina, valamint az iskola munka-
társai.

A gálán fellépett Szegedi Dóra operaénekesnő, Gömöri András
Máté, az Operett Színház művésze, Buch Tibor operett és musical

énekes-előadóművész, a Soroksári Városi Fúvószenekar Jakab
Gedeon vezetésével, továbbá a Schorokscharer Burschen, a Jam
Land tánciskola, valamint a Starlight Dance Company tánciskola ta-
nítványai. Az est meglepetésvendége az Operett Színház rendkí-
vül népszerű művésze, Mészáros Árpád Zsolt volt, aki szeretetével,
empátiájával, felejthetetlen előadásával feltette a rendezvényre a
koronát. Csenge mosolya erre az estére az édesanya szerint, „újra
a régi volt”.

A Vöröskereszt soroksári szervezete a műsor alatt saját készí-
tésű süteményeit árusította és a befolyt összeget felajánlotta
Csenge további gyógykezelésére. 

Soroksár lakói zsúfolásig megtöltötték az iskola tornacsarnokát,
példát mutatva összefogásból, szeretetből, segítségnyújtásból. A
helyszínt a rendezvény alatt a Pro-Terminál Kft. emberei ingyen biz-
tosították.                                                                                   

IM 

Soroksár összefogott Csengéért Civil állatvédők 
az újtelepi óvodákban
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A Fenntarthatóság Témahét keretében április 26-án a Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulói ellátogattak a Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe. Az iskola egyik diákja, Fekete Gergő így emlékezett vissza a
látottakra:

„Nagyon élveztem, hogy az osztályommal lehettem, és ellazulhattam egy
kicsit. Kaptunk különféle feladatokat is, például olyan kérdéseket, mint hogy
hány foggal rág az elefánt, vagy hogy a nagymacskák dorombolnak-e.
Ezekre próbálj meg válaszolni, de ne csalj! (Internetes segítséget nem lehe-
tett igénybe venni.)

Még szeretnék mesélni a személyes kedvencemről, a leopárdról. Mini-
mum fél órát bámultam őt, és hallgattam a hangját. Bár nem is merek bele-
gondolni, mi történt volna, ha nincs ott az a méretes üveg]

A nagy csodálkozás után felsétáltunk a Varázshegyre. Onnan is gyönyö-
rűen lehetett látni az összes állatot. Majd szép lassan lesétáltunk a bejárat-
hoz, és pont odaértünk az eredményhirdetésre. Az én csapatom nyerte a
versenyt. Ennek nagyon örültem! Ez a nap egy örök emlék marad a szá-
momra. Remélem, lesz még ehhez hasonlóban részem!” 

Fekete Gergő

Egy nap az állatkertben

Fotó: Iskola
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F E K E T É N  -  F E H É R E N

Az idén tavasszal rendeztük meg – immár második alkalommal –
az iskolai Családi Napot. A tavalyi év sikerén felbuzdulva, ezúttal
még több energiát fektettünk ebbe a délutánba.
A következő programok várták a családokat:
• Táncháztűznéző – Táncház Eszter nénivel
• Logikalandpark – Logikai játékok Pali bácsival
• Családi Csillag Születik – Karaoke Orsi nénivel
• Családi partizánakció – Partizánjáték a tornateremben Zsófi né-
nivel
• Szöszmötölő – Kézműves munka Nóri nénivel
• Elvarázsolt osztály – Családi Kísérlet Kastély, csodák tűzzel,
vízzel, levegővel Vidra Ági nénivel és Timi nénivel

Mindeközben az udvaron megkezdte jó illatú működését Robi
bácsi látványkonyhája néhány lelkes szülő és diák segédletével. 

A benti programok végeztével az udvari színpadon Kaszab
Tibor és Simi, illetve Laci bácsi szórakoztatta a nagyérdeműt.
Közben elkészült és hihetetlen sebességgel el is fogyott a bog-
rács-babgulyás. A napot a Pause zenekar és Mr. Ers alternatív
rockzenéje zárta.

Büszkén állíthatjuk, hogy nagy sikere volt a rendezvénynek,
amit az is bizonyít, hogy a szülők már a következő évi családi

napra kezdtek el ötletelni. Ha így van, elértük a célunkat, jól érez-
tük magunkat, együtt játszottunk a családokkal (gyerek-szülő-
tanár), megmutattuk talán kevésbé ismert oldalainkat is, s
reméljük, valóban hagyományt teremtünk a Családi Nappal.

Pivarnyik László

Családi Nap a Feketében

Idén a Fekete István Iskolák Országos Találkozóját, a KELE-
napot, április 29-én Gyömrőn rendezték meg. Ez a nap koronája
volt a féléves munkának. Hazánk minden tájáról érkeztek vetél-
kedni vágyó „feketések.”

Már januártól készültek a gyerekek a beküldhető pályázatokra
és a helyi versenyekre rajz, vers és prózamondó, szépolvasó,
tárgyalkotó, társasjáték-készítő, ppt, fotó, népdaléneklés, aka-
dályverseny témákban.

Az akadályverseny csodálatos környezetben és jó hangulat-
ban zajlott a strand és horgásztó területén. Ízelítő a feladatokból:
horgászbot összerakása, úszó felszerelése, madárnév és hang

felismerése, célbadobás parittyával, evezés nádkerüléssel, kikö-
téssel, activity állatos közmondásokkal.

A KELE-nap a Hankó Művészeti Központban kezdődött meg-
nyitóval, műsorral, és ott záródott a program az eredményhirde-
téssel. A helyi Fekete István Iskolában nézhettük meg a tanulók
alkotásait, és kaptunk finom gulyáslevest és süteményt ebédre.
A vendégfogadásban, irányításban az iskola volt tanulói is részt
vettek, így minden csapattal tudtak személyesen foglalkozni. A
zárórendezvény előtt még volt idő egy kis sétára a tó körül, és
egy állatmenhely megtekintésére.

Köszönjük Gyömrőnek a lendületes, kiváló szervezést, és a
szeretetteljes vendéglátást!

ZKO

Országos verseny Gyömrőn
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KELE-napi eredményeink:

H. NÉV verseny felkészítő tanár
témája

I.hely Németh Vivien 1.a rajz Halmai Judit  
Wirth Gergő 4.b rajz Halmai Judit
Kinka Petra 5.a rajz Halmai Judit
Kováts Örs 8.b rajz Halmai Judit
Ökrös Vanessza 5.b népdal Zádoriné Kovács

Orsolya

II.hely Wirth Gergő 4.b fotó Wirth Tímea
Sánta Alexandra 5.a rajz Csák Éva

III.hely Bogdán Máté 3.a irodalmi Szakálné 
pályázat    Ürmös Gabriella

Wirth Gergő 4.b irodalmi Kosztyó Erika
pályázat

Fazekas Regina 1.b rajz Bálint Eleonóra
Hanna

Dulovits Petra 7.a rajz Halmai Judit
Takács Tünde 7.b népdal Zádoriné 

Kovács Orsolya

Külön díj: 
Török Mirkó  1.b játékkész. Bálint Eleonóra
József és tárgyalk. 

pályázat
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A főváros kerületeinek diákjai az elmúlt hetekben
részt vehettek a kerületi ifjúsági versenyeken és
az ott első helyezést elért csapatok a fővárosi
versenyen képviselhették kerületüket.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság április
19-én a Hajógyári-szigeten rendezte meg a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyét. A meg-
mérettetésen a főváros huszonhárom kerületéből
összesen negyvenhárom csapat mintegy kétszáz di-
ákja állt rajthoz. 

Az általános és középiskolások négy állomáson
mutathatták be felkészültségüket. A feladatok között
gyakorlati és elméleti kérdések is szerepeltek. A tűz-
védelmi állomáson tömlőt kellett gurítania a négyfős
csapat három tagjának, miközben a negyedik csa-
pattagnak harminc, számmal felcímkézett szakfel-
szerelést kellett felismernie. Az árvízvédelmi
állomáson ellennyomó medence építése volt a fel-
adat, míg az iparbiztonsági állomáson a csapat tag-
jainak veszélyes anyagot kellett felismernie, majd
elsorolni annak a legfontosabb tulajdonságait. A ne-
gyedik és egyben utolsó állomás az elsősegély-
nyújtó állomás volt, ahol a versenyzőknek sérültet
kellett ellátniuk a rendelkezésükre álló kötőszerek-
kel, majd bemutatni a helyes stabil oldalfekvést. 

A kötelező feladatok mellett a versenyzőket sza-
badidős állomásokkal is várták a szervezők. Többek
között ilyen volt az emelőkosaras és az alpin állo-
más, de a vízművek és a büntetés végrehajtás, il-
letve a NAV is külön standdal jelent meg az
eseményen.

Soroksárt az általános iskolai korosztályban a Fe-
kete István Általános Iskola képviselte. A csapat –
Szabó Bence, Sztupkay Bernadett, Szilágyi Bence,
Pataki Liliána – VIII. helyezést ért el. Felkészítő ta-
náruk Stein Ildikó volt.

A középiskolás korosztályt a Török Flóris Általá-
nos Iskola csapata képviselte: Nagy Lili, Soltész
Mira, Csiszár Boróka, Lászlóffy Dóra. A „törökös lá-
nyok” kategóriájukban a IX. helyezést érték el. Fel-
készítő tanáruk Miski László volt.

Szemákné Pápai Olga 
XXIII. ker. katasztrófavédelmi megbízott

Fővárosi szinten 
versengtek a diákok

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápo-
lására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, melyet
a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január 1-jén alapí-
tott. 2017. április elején Rendhagyó zeneóra – „Népzene és ze-
netörténet” programjukat ismerhettük meg intézményünk
könyvtárában. 

A rendhagyó órán a Fonó Zenekar tagjai közreműködtek (Navratil And-
rea – ének, Agócs Gergely – ének, tárogató, magyar duda, furulyák,
Gombai Tamás – hegedű, D. Tóth Sándor – brácsa, Tárkány-Kovács
Bálint – cimbalom, Kürtösi Zsolt – bőgő). A narrátori feladatokat dr.
Agócs Gergely népzenekutató, a Hagyományok Háza tudományos
munkatársa látta el.

Az előadás a magyar zenei örökség és az európai művelődéstör-
téneti korszakok párhuzamait, kölcsönhatásait vonultatta fel, elsősor-
ban magyar népzenei példákkal illusztrálva. A rendhagyó zeneóra a
magyar népzene ősrétegét képező keleti örökség dallamvilágától el-

indulva, korszakról korszakra mutatta be, hogyan hatottak a hagyo-
mányos zenei műveltségünk alakulására a középkori egyházi zene, a
reneszánsz művészeti forradalma, a török hódoltság, a barokk udvari
muzsika, és végül a XIX-XX. század nemzeti mozgalmai.

A programot az 5.a, 6.a, 7.a, 8.a és 8.d osztályos – emelt óra-
számban éneket tanuló – több mint száz felsős növendékünknek és
közel tucatnyi pedagógusnak volt lehetősége megtekinteni. Abban biz-
tos voltam, hogy bennünket, tanárokat le fog nyűgözni a produkció,
de örömmel tapasztaltam, hogy diákjaink is értő figyelemmel, nyitott-
sággal fordultak a formabontó foglalkozás felé. A közel hatvan perces
– irodalom-, hon- és népismeret-, történelem-, földrajz- és zeneórák-
hoz kapcsolódó – interaktív rendhagyó óra egyben művészi produkció
is volt, mivel a „tananyag átadására” felkért művészek az adott terület
– népzene, népdal, néprajztudomány – elismert és hiteles szakem-
berei. 

Bura Ibolya
a Grassalkovich Antal Általános Iskola tanára

Rendhagyó zeneóra a Grassalkovich Antal Általános Iskolában
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Az újtelepi III. sz. Összevont Óvoda Színvarázs Munkaközösségének
tagjai kiállítást szerveztek. Mintegy 60 tárgyat állítottak ki az intéz-
ményben.
– Az ötlet a munkaközösség tagjainak köszönhető. Sok ügyes kezű
kolléga és szülő, nagyszülő van, akiknek munkáiban gyönyörködünk.
A tárlat nyílt, így bárki behozhatta, amit meg akart mutatni a többieknek:
óvónők, dajkák, pedagógiai asszisztensek, nyugdíjas kollégáink, gye-
rekek szülei, nagyszülei, dédszülei által készített munkákról van szó.
Éppen ezért értékes ez a kiállítás – emelte ki Ternesz Ferencné intéz-
ményvezető. 

A kiállított tárgyak változatos technikákkal készültek, az alkotói fan-
tázia szinte nem ismert határt. A kiállítást június középig láthatják az
óvodások, a szülők és a betérő vendégek.

(im)

Káprázatos színvarázs az óvodában

A Soroksári Sportcsarnokban április 21-én
először rendezte meg közlekedésbizton-
sági programját a Mami Magyar Motorke-
rékpár Szakközépiskola és Szakiskola.
Délelőtt a sportcsarnokban próbálhatták ki
a kétkerekű közlekedési eszközöket a diá-
kok, délután pedig kitelepültek a parkolóba
a járművekkel. Az egész napos eseményre
több száz diák látogatott el nemcsak a ke-
rületből, hanem a dél-pesti régióból is.

– A fiatalokhoz szeretnénk közelebb hozni a
biztonságos közlekedést: egy picit a motoro-
zást, a kétkerekű közlekedést. Előbb-utóbb
minden gyerek motorozni szeretne. Ugyan a
nemzeti alaptantervben benne van a közleke-
désbiztonság, de sajnos a gyerekek érdeklő-
dését nem mindig keltik fel az előadások. A
fiatalokat az érdekli, ha fel tudnak valamire ülni,
haladni tudnak vele, jó, ha közben meg tudjuk
nekik mutatni, hogy mire figyeljenek oda a
jármű kezelésében. Úgy gondolom, mindany-
nyiunknak – iskolának és szülőnek egyaránt –
az az érdeke, hogy a gyerekek biztonságosan
közlekedjenek. Az eszközeinket használni hoz-
tuk, főként elektromos motorokat, noha ma
még benzinmotoros motorokkal járunk. Úgy
vélem, hogy a jövő generációja elektromos
motorokat használ majd, hiszen az elektromos
kerékpárok már jelen vannak a háztartások-
ban. Talmácsi Gábor és Lévay Károly bará-
tommal egy éve dolgozunk egy minimotor

(motorchallenge) bemutatóprogramon, amivel
járjuk majd az országot – mondta el lapunknak
Máthé István iskolaigazgató. 

Könyökvédőt, sisakot, speciális védőruhát
és egyéb felszereléseket is felpróbálhattak a
diákok. Talmácsi Gábor világbajnok és Vérten
László szervező megmutatta az eszközparkot,
a robbanómotorokat, a biztonságos számító-
gépes szimulátorokat. A parkolóban található
kamionban még azt is lemérhették a motorral
érkezők, hogy hány lóerős az illető járműve.
Talmácsi Gábor örült a gyerekek érdeklődésé-
nek: – Ez új mozgalom kezdete is lehet, sze-
retnénk létrehozni tömegsportot a moto-
rozásban is. A motoros versenyek nézettsége
hovatovább hasonló a Forma-1-hez. Megad-
juk a gyerekeknek a lehetőséget, hogy kipró-
bálják a járműveket, megtanuljanak egyen-
súlyozni, elindulni, gázt adni, fékezni.

Weinmann Antal alpolgármester a követke-
zőket fűzte hozzá: – A kisgyermekkortól a ka-
maszkorig szerettük volna megszólítani a
gyerekeket. A motorozást lehet hobbiszerűen
és versenyszerűen űzni és lehet egy életstílus
is. Ennek az alapja a biztonságos motorozás.
A motor és az ember kapcsolata volt a fő mot-
tója a nyitórendezvénynek, amely elsősorban
a soroksári lakosoknak szólt, nyitott volt és in-
gyenes.

Délután sok diák a szüleivel érkezett, így a
felnőttek is kipróbálhatták a kétkerekűeket.

Ilma

Motorok és az ember
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Családi hétre készült a Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskola. A sok program közé tervezték
ezt a különleges napot. Mint a neve is mutatja:
„múltidéző”, amire meghívták a régi tanárokat,
tanítókat, dolgozókat, az öreg diákokat, hisz
így teljes a „Nagycsalád”.

Az ismerőseink, barátaink, mi is izgatottan
készültünk, mint a kisdákok erre a napra.
Sokan előkeresték otthon a képeket, tablókat
és kezükben tartva kutatták a volt osztálytár-
saikat. Elérzékenyülve találtak egymásra diá-
kok, tanárok és tanítók. Az iskolát ünne-
pélyesen feldíszítették, kedves meglepetések
vártak ránk. A jelenlegi diákok műsorral ked-
veskedtek, ami megható és aranyos volt. Fo-
lyamatos vetítés volt, ahol a kezdetektől
láthattunk képeket is az elmúlt évek esemé-
nyeiből. Nevetve fedeztük fel magunkat és tár-
sainkat, felidézve a régi történeteket,
emlékeket.

Az emeleten, az 54-es tanteremben kiállí-
tást rendeztek be, ahol az elmúlt évek tárgyait
tették ki, ujjongva fedeztünk fel mindig vala-
mit. Ugyanaz az ismerős illat fogadott, az a bi-
zonyos kémia, fizikaszertár illat. Az emeletről
letekintve a zsibongóra szinte magunkat lát-
tuk, mikor még mi is sétáltunk, szaladgáltunk
kisdiákként.

Az emeleti teremben volt számunkra még
egy nagy meglepetés, egy szép nagy fény-
képalbum, rengeteg képpel. Itt nagyon sokáig
elidőztünk. Egyik kedves barátunk fia így szólt:
„Ezen a napon visszautaztam a múltba, egy
időutazáson vettem részt és ez hihetetlenül jó
volt.” Mi is jól éreztük magunkat, hiszen a fér-
jem is, én is és a három gyermekem is idejárt.
Ez a nap felejthetetlen és hosszú időre szóló
élményt nyújtott.

Köszönjük az intézmény igazgatójának és
mindazoknak, akik ezt a napot megszervez-
ték, létrehozták, emlékezetessé tették szá-
mukra és kívánjuk, hogy hagyománnyá váljon.

Köszönjük, hogy Borika néni, Lenke néni,
Ibolya néni, Klári néni, Kati néni együtt voltak
velünk e múltidéző napon.

Vinyarszki Jánosné Marika

Múltidéző, 
hagyományőrző családi

nap a Mikszáthban
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Nemesné Varga Zsuzsanna, a Grassalko-
vich Antal Általános Iskola etikatanára a
Soroksári Hírlapban olvasott Zólyomi
Kitti történetéről és az ehhez kapcsolódó
soroksári összefogásról. Az iskola er-
kölcstanos tanulóival személyes találko-
zóra hívták Kittit és az édesanyját, amiről
így számolt be a tanárnő. 

„Nagy várakozás előzte meg a találkozást.
Bennem és Kittiékben is sok kérdés kerin-
gett. Hogy reagálnak majd a gyerekek, illetve
Kitti? 2017. április 10-e délelőttjén olyan vá-
laszt kaptunk a kérdésünkre, amit álmunk-
ban sem reméltük. Hamar kézzelfogható volt
a szimpátia. A könyvtárban összegyűlt ren-
geteg diák (alsós, felsős egyaránt) lélegzet-
visszafojtva követte Kitti minden rezzenését
és az anyuka történeteit. Egy kedves dallal
készült Kittinek négy 7.a osztályos nagylány,
akik teljesen feloldották az addigi feszélye-
zettséget. Kitti az anyukája karjában még
„táncra is perdült”. Mindenki teljesen feloldó-

dott. A gyerekek egymás után kérdeztek,
személyesen készített ajándékokkal ked-
veskedtek,  egyre közelebb jöttek Kittihez és
elkezdték simogatni. Kitti mosolya tökéletes
hála volt mindezért. Ebből is látszik, hogy
gyereknek gyerek a legjobb barátja. Mivel
Kitti is tanköteles, így közösen készítettünk
neki egy emléklapot, hogy igazoljuk a feled-
hetetlen találkozást. 

Szeretnék köszönetet mondani Zólyomi
Kitti családjának, hogy lehetővé tették szá-
munkra a személyes találkozón keresztül ezt
a maradandó élményt.

Azóta Kitti iskolája is egy nemes gesztust
tett felénk. Felajánlották, hogy pár diákkal el-
látogathatunk hozzájuk, hogy mi is bepillant-
hassunk az ő munkájukba.

És a történet folytatódik. Minden etika
órán több gyerek hozza a maga, kupakból
összerakott szeretetcsomagját, amit ezúton
szeretnék mindenkinek tiszta szívből meg-
köszönni.”

NVZS

Kupakból kirakott szeretet

A soroksári bölcsőde új berendezéseket kap
az egyik bútoráruháztól, amelynek munkatár-
sai önkéntes munkát is vállaltak az intéz-
ményben.

– A soroksar.hu oldalon olvastuk, hogy a hama-
rosan nyíló soroksári IKEA áruház pályázatot hir-
detett a „Veled közösen” projekt keretében olyan
szervezeteknek, ahol gyerekekkel foglalkoznak,
vagyis iskoláknak, óvodáknak, alapítványoknak.
Az Első Lépések Alapítvány a bölcsődénkben
alakult. Az alapítvány különböző tárgyi eszközök
vásárlásával, valamint a bölcsődei kisgyermek-
nevelők továbbképzéséhez szükséges anyagi
forrásokkal támogatja a bölcsődét. Így az alapít-
ványunk nyújtotta be a pályázatot. A pályázatot
sajnos nem mi nyertük meg, de megkeresett
bennünket az áruház először azzal, hogy a dol-
gozóik önkéntes munkájukat ajánlották fel szá-
munkra. Erre még a tavasszal sor kerül. 

Majd nem sokkal ezután az alapítvány kura-
tóriumi elnökét, Szalay Péternét hívta fel az IKEA
képviselője, hogy bizonyos eszközöket, bútoro-
kat adományoznak az alapítványon keresztül a
bölcsődének. A felajánlásban szerepel egy
komplett konyhabútor hűtőszekrényekkel, mikro-
hullámú sütővel, valamint mosogatógépekkel fel-
szerelve. Mindezt az áruház az alapítványnak
adja át és az önkormányzat segítségével kerül a
bölcsődébe – mondta el Mile-Király Beatrix böl-
csődevezető.

Az intézményvezető hozzátette, hogy ezek a
konyhai gépek, bútorok nagy segítségére lesz-
nek az intézmények, hogy az eddig is jól működő
konyhát még jobbá tegyék. A mosogatógépekkel
megkönnyítik a dolgozók munkáját, valamint a
dolgozói ebédlő is megszépül.

Ilma

Új konyhabútor 
a bölcsődének

A nagycsoportos óvodások
sportdélelőttjét XX. alkalom-
mal rendezték meg a Sorok-
sári Sportcsarnokban. A
reggeli bemelegítő aerobik
után több mint 270 kerületi
óvodás mérte össze sportos-
ságát futásban, távolugrás-
ban, kislabda- és medi-
cinlabda dobásban. A sporto-
lás után mindenki elfogyasz-
totta a gyümölcsöket és
kezdődhetett az eredményhir-
detés. 

Ezen a rendezvényen min-
denki győztes volt. A gyerekek
az élményen kívül egy-egy
labdát kaptak jutalmul, amit
haza vihettek.  A díjakat Gei-
ger Ferenc polgármester és
Weinmann Antal alpolgármes-
ter adta át a gyerekeknek és
a felkészítő óvónőknek.

Nagycsoportos óvodások sportdélelőttje
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Remek hangulat, sok-sok kézműves foglalkozás, íz-
letes ételek, valamint főhajtás a fiatalok előtt – pár
szóban így lehetne jellemezni a Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskolában tartott családi napot. Ám szeren-
csére nem kell ennyire szűkszavúan fogalmaznom,
bár sokat segítene az események bemutatásában, ha
létezne ízes, illatos betű vagy fénykép.

Április 8-án reggel nyolc órakor nyoma sem volt a fá-
radtságnak, a gyerekek izgatottan várták, milyen progra-
mokkal lepik meg őket a szülők, a tanárok.

Míg az előkészületek tartottak, gondoltuk, jöhet az első
„meglepetés”, a tojásfújás. Bíztunk benne, hogy jól mu-
lathatunk majd azon, milyen változások mennek végbe
egy-egy gyermek arcán az erőlködéstől, de inkább a mi-
énket, pedagógusokét lett volna érdemes nézni: leesett
állal figyeltük, amint egymás után kérték az újabb és
újabb tojásokat a kicsik. 

A szülői munkaközösség szervezésének köszönhe-
tően több száz hungarocell tojást díszíthettek ki a gyere-
kek. Köszönjük a támogatást, a segítséget, azt, hogy
minden gyerek arcára mosolyt csaltak a szülők a ked-
vességükkel, odaadásukkal!

Mindeközben a pedagógusok is igyekeztek szórakoz-
tatni a felnőtteket, gyerekeket egyaránt. Volt, aki hímezni
tanította az érdeklődő fiúkat, lányokat, de aki éppen nyu-
szicsaládot készített volna, az is megtalálta a helyét ná-
lunk. A programok ideje alatt tanulóink, vendégeink pólót
festhettek, kézműves cukrászok fortélyait ismerhették
meg, sőt meg is kóstolhatták az ínycsiklandó édessége-
ket.

Az ülőmunka után jólesett egy kis sportolás: a szü-
lők/tanárok a diákok ellen léptek pályára. Pétanque-ban
nemcsak a fiatalok, hanem a szülők is remekül helytáll-
tak. A focira ez már nem volt igaz... Egyértelműen az if-
jonti lendület győzött, ugyanakkor tény, a szülői lel-
kesedést néha nehéz volt felülmúlni.

A sportolásnak a szeles idő sem tudott véget vetni, ám
az ebéd hívogató illatáért már mindenki letette a sport-
eszközöket, s meghitt, nagycsaládi hangulatban fo-
gyasztotta el a fenséges paprikás krumplit. A köszönet
ismét a szülőket illeti, akiknek nem tudunk eléggé hálá-
sak lenni a rengeteg segítségért!

Jövőre ugyanitt, ugyanilyen jó hangulatban várjuk ta-
nítványainkat, s azok családját! 

Reubl Csilla

Együtt mulattak diákok,
szülők, tanárok

Megváltozott a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazga-
tóságának központi ügyfélszolgálata
(1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35.), va-
lamint a pestszentlőrinci kirendeltség
(1181 Budapest, Üllői út 453.) nyitvatar-
tási rendje – tájékoztatott a NAV.
2017. április 18-tól az ügyfélfogadási
rend az alábbiak szerint módosult:
• Hétfő: 8.30 – 18.00
• Kedd: 8.30 – 12.00
• Szerda: 8.30 – 18.00
• Csütörtök: 8.30 – 12.00
• Péntek: 8.30 – 11.30

A NAV honlapján lehet időpontot foglalni
a hivatal központi ügyfélszolgálataira,
legfeljebb két hétre előre, és legkoráb-
ban az időpont lefoglalását követő má-
sodik napra.

Az ügyfélszolgálatra betérőknek ér-
demes megfontolni az ügyfélkapunyi-
tást, hiszen a regisztráció mindössze
néhány percig tart. Ügyfélkapun keresz-
tül sok más mellett az adóügyek is egy-
szerűbben, kényelmesebben intézhetők
– hívja fel a figyelmet a hivatal.

J. Á.

A 2016/2017. tanévi diákolimpia Fejér
megye, Pest megye és Budapest te-
rületi döntőjén a Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskola nagyon jól teljesített
pétan que sportágban.

A pétanque egy különleges sport,
sokak előtt még ismeretlen lehet. A
Mikszáthban szeptember óta tanulják
és gyakorolják a testnevelés órák ke-
retén belül, de délutánonként is szí-
vesen játsszák a diákok.

Mivel még csak az idei tanévtől pé-
tanque-ozunk, kicsit félve indultunk
versenyezni, de a gyerekek is szeret-
ték volna, ha egyáltalán megtapasz-
talhatják egy ilyen bajnokság hangu-
latát és menetét.

A versenyt Székesfehérváron ren-
dezték, három megye képviseltette
magát, meglepően sok induló csapattal.
A rendkívül jó hangulatú megméretteté-
sen valóságos éremesővel végeztünk,
hiszen az összes csapatunk előkelő he-
lyezést ért el a saját korcsoportjában: 

- a 3. osztály csapata első helyezett 
- a 4. osztály csapata második he-
lyezett 
- a 7. osztály csapata második he-
lyezett lett. 

A csapattagok: 

3. osztály: Rakovszky Hanna, Mol-
nár Dániel, Fürjes Dávid, Bodolai
Sándor
4. osztály: Göröcs Márton, Perjési
Benjámin, Papp Noel, Wünsch Bálint,
Stoica Karoly-Tupi 
7. osztály: Dobos Dominik, Nagy
Gyula, Papp Nimród 

Reméljük, hogy ez az eredmény a
sportággal kapcsolatos sikerünknek
még csak a kezdete, amelyet még
sok hasonlóan kiváló helyezés követ.

Vesztergom Andrea

Területi bajnokok pétanque-ban

Új nyitvatartás a NAV-nál
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Adószámunk: 18230587-1-43

KÉRJÜK ADÓJA 1%-VAL
TÁMOGASSA

A Soroksári Súlyemelő
és Szabadidősport

Egyesületet
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Kiállításmegnyitóra várta a művészetkedvelő soroksáriakat a Galéria'13
május 4-én. Az új időszaki tárlaton Vizsolyi János pesterzsébeti szob-
rászművész alkotásait láthatja a közönség.

Sasvári Ilona, az idén 20 éves Galéria’13 ügyvezetője köszön-
tötte az egybegyűlteket. Elmondta, nem ez a mostani Vizsolyi
János első tárlata Soroksáron. A jubileumi év alkalmából azonban
úgy döntöttek, hogy az elmúlt 20 év meghatározó művészeinek
adnak újra helyet és bemutatkozási lehetőséget, mintegy megmu-
tatva azt az utat is, amit a Galéria’13 megtett.

Az Illeszkedő formációk címet viselő kiállítást Kozák Csaba mű-
vészeti író nyitotta meg. A tárlat a szobrász kéttucatnyi munkájából
nyújt válogatást az elmúlt 25 év műveiből. 
– Vizsolyi anyaghasználata igen változatos, hiszen dolgozik kővel,

mészkővel, márvánnyal, egyik kedvenc anyaga a bronz, de a fák
családjából is számos fafajtát választ alapanyagul. Vannak művei,
melyek kizárólagosan egyetlen matériából építkeznek, sokszor vi-
szont kombinálja, párosítja az alapanyagokat. Az anyagmegmun-
kálás során technikája is igen gazdag – emelte ki Kozák Csaba.
Hozzátette: munkássága bizonyság arra, hogy a művésznek úgy
sikerült megfogal maznia gondolatait 3 dimenzióban, hogy azok ér-

tékállóak, mindig felismer-
hetőek és másokétól éle-
sen megkülönböztethetőek.
– Kimondva, kimondatlanul
minden művész nek van
életfilozófiája, ars poétikája.
Vizsolyi számára a szobrá-
szat ima. Mint mondta,
azért dolgozik, hogy boldo-
gabb legyen. Úgy legyen! –
zárta beszédét a művészeti
író.

A nyitóbeszédet köve-
tően Vizsolyi Lívia fagott-
művész, a szobrász nővére
muzsikált a közönségnek.

A tárlat május 26-ig láto-
gatható szerdától péntekig,
14 és 18 óra között.

-s-ági

Vizsolyi János számára ima a szobrászat

Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke április 12-én a Soroksári Fe-
hérasztal Társaság meghívására és Kerekes Lajos szervezésében,
„Mi Zsidók” címmel tartott előadást a Galéria’13-ban.

A program Kerekes Lajos bevezetőjével indult, amelyből megtudhattuk,
hogy ismeretségük és barátságuk az előadóval katonaéveikre vezethető
vissza.

Heisler András elöljáróban vázolta, hogy a zsidó nép és a zsidó val-
lás, mint közösséget jelölő megnevezések között milyen lényegi kü-
lönbségek állnak fenn, illetve, hogy eme társadalmi egységeknek
szerkezetüket, és működésüket tekintve melyek a főbb jellemvonásaik.
Az elnök beszámolójában olyan témaköröket taglalt részletesen, mint
az emlékezetpolitika, a nemzetközi kapcsolatok, valamint az ismeretát-
adás.

Az emlékezetpolitika négy meghatározó kiindulópontja a következő:
annak ténye, hogy a II. világháború 600 ezer zsidó áldozatot követelt; a
felelősség kérdése, amely a zsidó közösség elleni attrocitásokban és a
deportálásban jelentkezett; a Holokauszt folyamata és egyedisége; va-
lamint a történelem során végbement tömegmészárlások relativizálásá-
nak helytelenítése.

A nemzetközi kapcsolatok egy része, mint érdekképviselet került be-
mutatásra. Az izraeli e-
gyütt működés mellet o-
lyan szervezetekről esett
szó, mint a Zsidó Világ-
kongresszus, az Európai
Zsidó Kongresszus, vala-
mint az Amerikai Zsidó
Tanács.

Megtudhattuk, hogy a
magyarországi zsidóság
a fent említettek mellett
kapcsolatban áll a Cio-
nista Világszervezettel, a
legnagyobb zsidó segély-
szervezettel, a Joint-tal,

demokratikus érzelmű kormányokkal, a V4-ekkel, mint fontos közép-eu-
rópai sorsközösséggel, a határainkon túli magyar-ajkú hitközségekkel,
valamint a Nemzetközi Holokauszt-Emlékeztetési és Oktatási Szerve-
zettel, melynek elnökségét egy évvel ezelőtt éppen a magyar kormány
adta.

Ismeretátadás címszó alatt került sor a magyarországi zsidóság kul-
turális és vallási sokszínűségének bemutatására. Szó esett a hazánkban
működő főbb szervezetek, a MAZSIHISZ, a MAZS, a MAZSÖK és a

MACISZ működésének módjáról, zsidó vallási irányzatokról, valamint a
zsidó felekezet más hazai társegyházakkal történő szoros együttműkö-
déséről többek között olyan fontos területeken, mint az egészségügy.

A rendezvény végén a jelenlévőknek módjukban állt kérdéseket in-
tézni az előadóhoz. Ennek köszönhetően olyan fontos témákkal kap-
csolatban is választ kaphattunk, mint az EU, valamint a magyar kormány
menekültpolitikája.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Heisler Andrásnak az előadást,
Kerekes Lajosnak a szervezést, valamint a Galéria’13-nak a helyszín
biztosítását.

Herling Anikó
Soroksári Fehérasztal Társaság

Heisler András előadása Soroksáron
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Április 11-én nem hagyományos módon tartottuk meg a magyar köl-
tészet napját. Új helyszínen, új programokkal vártuk a helyi általános
iskolásokat. A tavaszi jó időt kihasználva a Tündérkertet választottuk
helyszínül, ahol a nagy terület adottságait hívtuk segítségül egy vers-
keresős játékhoz. A verseket QR-kódokban rejtettük el, és a diákoknak
saját okostelefonjaikkal kellett leolvasni azokat. Az iskolák pluszpon-
tokat gyűjthettek azzal, hogy ha egy talált verset felolvastak, nehezí-
tésképpen egy héliumos lufi segítségével. A rendezvény végén a
diákok lufival az égbe röpítették saját verseiket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Bakó Dorottyának a Pester-
zsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola magyar szakos tanárának
az interaktív tanórát, és a Kiss Virág Ajándéknak hogy a héliumos
lufikat biztosították. 

A nagy sikerre való tekintettel idén ismételten megrendezzük a Tün-
dérkertben a Péntek Party elnevezésű gyerekrendezvényünket, me-
lyek időpontjai a következők: július 07., 14., 21., 28. péntekenként
16-19 óráig. Előadások, gyerekfoglalkozások, zene, móka, kacagás.
A belépés díjtalan! 
További információk: Táncsics Mihály Művelődési Ház
1238 Bp., Grassalkovich út 122-124. 06-1-286-0262 info@tmh.hu

Nyári baba- és gyermekruha börze a Tündérkertben június 11-én
vasárnap, 9-12-ig. Asztalfoglalás: a művelődési házban a 286-0262-
es számon és az info@tmh.hu e-mail címen, 1 000 Ft/asztal.

Napközis tábor a Tündérkertben! Kis Grafikus tábor

Foglalkozásvezetők: Kőhalmi Adél és Pősze Csaba grafikusok.
2017.08.07-12-ig.
7-től 12 éves korig várjuk a gyerekeket. A tábor minimum 10 gyer-
mek részvételével indul. Számítógépes alapismeretek nem szük-
ségesek.
A főként a szabadkézi rajzolás vonalán elindulva érintjük a grafi-
kai alapprogramokat, és saját nyomtatott terméket visznek majd
haza a gyerekek.
Tábor díja napi egyszeri étkezéssel együtt 25 000 Ft.
Jelentkezés és érdeklődés: Kőhalmi Adél: 06-70-667-1386

Hírek a Táncsicsból 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

Újdonságok a könyvtárban
Új könyvek érkeztek a Grassalkovich úti tékába.

Szakály Sándor: A 2. vkf. osztály: tanulmányok a magyar katonai
hírszerzés és kémelhárítás történetéből, 1918-1945 (szakkönyv)
Julia Boehme: Bori a filmforgatáson (képeskönyv)
Douglas Preston: Jég alatt (krimi)
Oravecz Imre: Kaliforniai fürj: A rög gyermekei II. (regény)
Bosnyák Viktória: Bátorság, Tomi! (gyermekregény)
Jeff Kinney: Egy ropi filmes naplója: Greg Heffley meghódítja
Hollywoodot (gyermekregény)
Camilla Läckberg: Az idomár (sikerkönyv)
Rob Lloyd Jones: Járművek (több mint 60 kihajtható füllel – ké-
peskönyv)
Katie Daynes: Kérdések és válaszok az állatokról (több mint 60
kihajtható füllel – képeskönyv)
Alex Rosenberg: A krakkói lány (romantikus)
Claire Douglas: Lány a mólón (krimi)
Diane Ackerman: Menedék (megtörtént események nyomán –
háborús, filmsiker)
Jayne Ann Krentz: Míg a halál el nem választ (romantikus)
Brigitte Riebe: A pestis árnyékában (sikerkönyv)
Nico Fauser: Ujjnyomdázás: használd az ujjaidat! (gyerek isme-
retterjesztő)
Monika Peetz: A keddi nők és a sok zöldség (romantikus)
Berg Judit: Maszat a fodrásznál (képeskönyv)
Bán Mór: A mennydörgés kapuja (történelem)
Anne Schaaf: Szappankészítés lépésről lépésre (szakkönyv)

Beiratkozási díjak:
16 éves korig, illetve 70 év felett a beiratkozás ingyenes.
Kedvezményes ár (diákigazolvánnyal, GYES, GYED, nyugdíjas,
munkanélküli kiskönyvvel): 1 250 Ft (egy évre)
Aktív dolgozó: 2 500 Ft

Fotó: Művelődési Ház
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Az újtelepi Szent István Király Plébániatemplomban rendezték
meg április 27-én a XII. Istenes versek szavalóversenyt. Fabók
Endréné szervező üdvözölte a résztvevőket, és megköszönte Ki-
rály Attila katolikus plébánosnak, hogy helyet adott e nemes ver-
sengésnek. 

E jeles alkalomból megjelent Orbán Gyöngyi alpolgármester, Tóth János
tankerületi igazgató, Magyar Jánosné, a Klébl Márton Közalapítvány
Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért felügyelő bizottsági tagja,
Preklerné Marton Ilona, a Klébl Alapítvány kuratóriumi tagja, területi kép-
viselő, Sinkovics Krisztián önkormányzati képviselő, valamint intéz-
ményvezetők, a kerületi általános iskolák igazgatói, képviselői. 

Idén a fővárosból összesen 11 általános és középiskolából 39-en je-
lentek meg és szabadon választott verseket adtak elő. Sokszínű volt a
válogatás: Ady Endrétől, József Attilán át Reményik Sándorig, de hall-
hattunk Wass Albert, Vas István alkotta verseket is, és elhangzott az
1300 körüli időszakban keletkezett Ómagyar Mária-siralom eredeti ar-
chaikus magyar nyelven.

A gyerekek nagyon készültek, ezt különösen értékelte a zsűri elnöke,
Kubik Anna Kossuth-díjas színművész, aki elégedetten beszélt a sza-
valók jó teljesítményéről. Az ő munkáját Császár Angéla Jászai-díjas,

Érdemes művész, valamint Vörös Tiborné magyartanár segítette. Az
értékelések közti szünetben Fehér Zsuzsanna énekművész magyar
dalokból készült előadását hallgatták a megjelentek.

A versenyt több neves könyvkiadó, illetve magánszemély (Püski
Kiadó, Éghajlat Kiadó, Széphalom Kiadó, Mátyás Szabolcs, Preklerné
Marton Ilona területi képviselő, Új Ember Szerkesztőség, Petőfi Irodalmi
Múzeum, Varga Pincészet, Turbucz Nyomda, Krémes Cukrászda,
Yvette Virágüzlet, Fabók Endre, Szent István Plébánia, Dél-pesti Tan-
kerületi Központ, a Fekete István Általános Iskola) támogatta.

Ilma

Istenes versek Ady Endrétől Wass Albertig

A Pacsirta Klub Egyesület tagjai évek óta jár-
ják az idősek otthonait, teszik ezt azért, hogy
színt vigyenek az ott élők mindennapjaiba. A
Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretet-
otthonába május 4-én már várták a pacsirtá-
sokat külön műsorral, és virágcsokorral.

– Amikor délelőtt 11 órakor az otthonba értünk,
az idősek tapssal köszöntöttek bennünket. Mi
ajándékképpen műsorral kedveskedtünk, hi-
szen évek óta visszajárunk hozzájuk. Az örök-
zöld édes-bús dallamok hallatán az idős
embereknek könnybe lábadt a szeme, annyira
meghatódtak.

Mindig úgy állítom össze a műsort, hogy a lel-
kekhez szóljak. Ezek az idősek kiszakítva élnek a
környezetükből a gondozó otthonokban. Ezért
öröm számunkra, hogy ha ellátogatunk hozzájuk,
látjuk a szemükben a boldogságot. Tizenkét éve
rendszeresen látogatjuk a Katolikus Szeretet-
szolgálat Názáret otthonának lakóit, évente há-
romszor lépünk fel náluk: anyák napján, idősek
napján és karácsonykor. A műsorunk végén egy
befejező dallal köszönték meg a produkciónkat –
tudtuk meg Friedrich Antalné klubvezetőtől.

Május 4-én még a kerületi Gondozóházban is
adott az egyesület kórusa egy hosszabb mű-
sort. Ott is szeretettel fogadták őket.  Az intéz-
mény dolgozói és gondozottjai mindig
visszavárják a pacsirtásokat. Búcsúzóul arról ér-
deklődtek tőlük, hogy mikor mennek ismét a
Gondozóházba. Meg is egyeztek a vezetőség-
gel, hogy az idősek napján ismét találkoznak
majd.

Ilma

Dalaikkal időseket örvendeztettek meg
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A verseny eredményei: 
4. osztályosok
Szabó Lilla I. hely Fekete István Általános Iskola
5-6. évfolyam
Kurucz Martin I. hely Török Flóris Általános Iskola
Markos Marcell II. hely Török Flóris Általános Iskola
Weisz Míra III. hely Grassalkovich Antal Általános Iskola
7-8. évfolyam
Csapody Ádám I. hely Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium 
Csőgör Martin II. hely Grassalkovich Antal Általános Iskola
Sztupkai Bernadett III. hely Fekete István Általános Iskola
Középiskolások
Jákli Orsolya I. hely Szent Gellért Általános Iskola
Rajkai Eszter II. hely Szent Gellért Általános Iskola
Panágl Márton III. hely Szent Gellért Általános Iskola
A zsűri különdíját kapta: Perényi Patrícia (Grassalkovich Antal Ál-
talános Iskola)
Közönségdíjas lett: Sztupkai Bernadett (Fekete István Általános Is-
kola)
Fabók Endre költő felajánlásából verses kötetet kapott: Földes
Márton, Dobó Regina, Munzáth Kristóf (a pesterzsébeti Kossuth
Lajos Gimnázium diákjai), valamint Panágl Márton (Szent Gellért Ál-
talános Iskola). Az átadott kerámiadíjak alkotója Millavári Silvia kera-
mikus művész volt. A szponzorok jóvoltából értékes könyvekkel
jutalmazták a felkészítő tanárok munkáját is.

Évadzáró hangverseny

Vass Lajos 
Kamarakórus

Műsoron: 
Kodály, Orbán, Liszt, Byrd, Gjielo,

Mosonyi, Arcadelt, 
Bach Scarlatti művei 

Közreműködnek: 
a kamarakórus szólistái, valamint 

Geiger Bálint, Geiger Balázs

Időpont: 2017. június 2. péntek 18.30

Vezényel: Somos Csaba

Helyszín:
Budapest-Soroksár 

Nagyboldogasszony Főplébánia templom
1238 Budapest, Templom u. 111.

F
o
tó

: 
S

ze
rz

ő



16 SOROKSÁRI HÍRLA
P

Sikerült kikecmeregni a gödörből – Ismét a feljutó helyet ost-
romolja a Soroksár SC

29. forduló
Soroksár SC-Mosonmagyaróvár 0-1 (0-0)
Gólszerző: Czár Richárd (71.)
Kiállítva: Lorentz Márton (63., Soroksár)
Érdekes játékvezetői felfogás mellett szenvedett fájó vereséget a
hazai együttes.

30. forduló
Siófok-Soroksár SC 3-2 (1-1)
Gólszerzők: Petneházi Márk (6.), Elek Bence (59.), Nagy Dániel
(66.), ill. Lovrencsics Balázs 2 (12., 84.)
Nem játszott jól a sárga-fekete legénység, a Balaton-parti gárda
megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

31. forduló
Soroksár SC-Nyíregyháza 0-1 (0-0)
Gólszerző: Rudolf Gergely (66.)
A héten edzőváltáson átesett szabolcsi gárda meglepetésre mind-
három pontot hazavitte a Haraszti útról.

32. forduló
Dorog-Soroksár SC 0-1 (0-0)
Gólszerző: Lovrencsics Balázs (74.)
Kiállítva: Zima Ádám (46.), Tóth Martin (93. – mindkettő Dorog)
Bár az eredmény nem tükrözi, magabiztos győzelemmel tért vissza
a régi útra a soroksári együttes.

33. forduló
Soroksár SC-Szeged 2011 GA 3-1-nél, a 61. percben félbeszakadt
Gólszerzők: Lovrencsics Balázs (8.), Gyepes Gábor (22.), Fülöp
Noel (30.), ill. Germán Tamás (tizenegyesből, 26.)
A legmasszívabb védelemmel rendelkező Tisza-parti alakulat fél

óra alatt háromszor is kapitulált. A játékvezető a második félidei vil-
lámlás miatt a találkozó 61. percében lefújta az összecsapást, a
mérkőzés sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt.

34. forduló
Cegléd-Soroksár SC 2-3 (1-3)
Gólszerzők: Asztalos Dávid 2 (28., 75.), ill. Gyepes Gábor (tizen-
egyesből, 4.), Lovrencsics Balázs (13.), Csilus Tamás (45.)
A feljutásra pályázó soroksári legénység rendkívül taktikus játék-
kal már az első negyedórában eldöntötte a három pont sorsát.

Feljutást érő helyről várná a Soroksár SC a hosszú tavaszi hajrát

S P O R T

Negyedik alkalommal rendeztek országos erős ember versenyt So-
roksáron. A molnár-szigeti majális keretében zajló, Mázsaemelgetők
névre elkeresztelt viadal ismét nagy tömegeket vonzott, ami nem is
csoda, hiszen nem minden nap láthat a hétköznapi ember autót emel-
gető, kőgolyót pakoló, sziklát kinyomó gladiátorokat. Az öt résztvevő
versenyző pedig ezúttal sem okozott csalódást, olyan hihetetlen erő-
ről tettek tanúbizonyságot, melyet élőben csak nagyon ritkán láthatnak
a soroksáriak.

Öt versenyszámban mérték össze tudásukat az indulók. Bemele-
gítésként egy 90 kg-os sziklatömböt kellett egy perc alatt minél több-
ször fej fölé nyomniuk. A folytatásban igazi kuriózum-viadal követ-
kezett: egy 40 éves(!), érvényes műszaki engedéllyel rendelkező,
másfél tonnás Volvo személygépkocsit kellett egy perc alatt minél
többször felemelniük az első tengelynél fogva. (A szám győztesének
kilencszer(!) sikerült.) A gladiátorok egy 25 kg-os súlytartással, majd
egy 350 kg-os traktorkerék hatszori átforgatásával „pihentek rá” a záró
vegyesszámra. Két perc állt a rendelkezésükre, hogy a 135 kilog-
rammos kőgolyót feltegyék egy 120 centi magas állványra, kinyomja-
nak egy 100 kilós farönköt és egy 90 kg-os zsákot, illetve vállra
vegyenek egy 110 kg-os homokzsákot.

A viadalt a többszörös egyéni és páros magyar bajnok Hrozik
Gábor nyerte, megelőzve a Soroksáron már háromszor is győzelmet
arató, junior világbajnoki hetedik helyezett Bíró Lászlót.

A végeredmény: 1. Hrozik Gábor (Dunaújváros) 18, 2. Bíró László
(Martfű) 16, 3. Czampel László (Tiszaföldvár) 15.5, 4. Takács István

(Törökszentmiklós) 15, 5. Bíró István (Kunszentmárton) 14.5 pont.
– Ugyan két éve már bejelentettem visszavonulásomat, néhány

hónapja ismét edzésbe álltam – nyilatkozta lapunk érdeklődésére a
verseny győztese, a 40 esztendős Hrozik Gábor. – Bár még nem
értem utol teljesen régi önmagam, azért úgy érzem, lesz egy-két jó
versenyem idén. 

Ha minden a terveknek megfelelően alakul, a szeptemberi Sorok-
sári Napok keretében, kamionhúzó verseny lesz a Hősök terén. Már-
pedig Hrozik Gábor ebben a különleges számban is a legjobbak
között van az országban]

Másfél tonnás autót emelgettek az erős emberek

A bajnokság állása: 
1. Puskás Akadémia FC 34 21 9 4 63–35 72 
2. Balmazújváros 34 19 6 9 44–32 63 
3. Kisvárda 34 18 8 8 49–27 62 
4. Soroksár SC 33 17 9 7 55–31 60 
5. Békéscsaba Előre 34 17 6 11 46–31 57 
6. Vác FC 34 15 10 9 41–33 55 
7. Szeged 2011 33 12 13 8 36–19 49 
8. Dorogi FC 34 13 8 13 37–33 47 
9. Szolnoki MÁV FC 34 13 8 13 45–46 47 
10. ZTE FC 34 12 11 11 49–45 47 
11. Mosonmagyaróvári TE 34 12 10 12 42–36 46 
12. Nyíregyháza Spartacus 34 13 6 15 40–43 45 
13. BFC Siófok 34 12 7 15 37–43 43 
14. Soproni VSE 34 9 16 9 32–34 43 
15. Budaörs 34 11 7 16 35–50 40 
16. Kozármisleny FC 34 10 6 18 30–50 36 
17. FC Csákvár 34 7 14 13 37–50 35 
18. Ceglédi VSE 34 9 7 18 40–51 34 
19. Cigánd SE 34 7 10 17 22–54 28 
20. SZEOL SC 34 4 5 25 16–53 17 

F
o
tó

: T
e
sz

á
r 

Á
ko

s

Az oldal cikkeit írta: Gelei József
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A Soroksári Sportcsarnokban VII. alkalommal rendezték meg a So-
roksári Tánc és Mozgásgálát április 28-án.

A rendezvényen nagy sikerrel mutatkoztak be a kerületünkben
működő táncos sportágak
tehetséges művelői: a So-
roksári Mazsorett Tánc-
csoport, a Toppantó
Tánccsoport, Mátraházi
István és Papp Emese
versenytáncosok, a Gras-
salkovich Antal Általános
Iskola 3. és 5. osztályos
néptáncosai, a Starlight
Dance Company Táncis-
kola, Meggyes Kata sport-

aerobikos, a Rockin Board Akrobatikus Rock and Roll, a Zumba
Gold és Fitness, a Jamland Hip-Hop Tánciskola, a SORTE aero-

bikosai, Eberhardt Julcsi fitness versenyző, a Quenn Pole
Rúdsport és Légtorna SE és a Török Flóris Általános Iskola ae-
robikosai.

A rendezvény sztárvendége Bereczki Zoltán volt.
JR

Tánc és Mozgásgála a  sportcsarnokban

Nevezetes napként kerül be 2017. április 16. a Soroksári Sport-
csarnok életébe: a 2010-es átadás óta először került sor orszá-
gos lefedettségű tv-csatornán közvetített sporteseményre a
sportcsarnokból! Az M4 Sporton közvetített Kispest NKK-Budaörs
női első osztályú kézilabda mérkőzést több hetes egyeztetés és
előkészület előzte meg, a tv-s szakembereknek, a klub vezetői-
nek valamit a sportcsarnok dolgozóinak hála, színvonalas közve-
títés valósult meg.
Pár nap múlva ismét a kézilabdáé volt a főszerep a sportcsarnok-
ban. Április 19-én az akkor még csak Bajnokok Ligája Final Four
résztvevő, világsztárokkal teletűzdelt Győri Audi ETO KC női ké-
zilabda csapata vendégszerepelt Soroksáron. A házigazda Kis-
pest NKK csapatával lejátszott bajnoki mérkőzés jó felkészülést
jelentett a győrieknek, akik május 7-én harmadszor nyerték meg
a női Bajnokok Ligáját.

KP

Élő  közvetítés a sportcsarnokból

Május 7-én, vasárnap rendezte meg a PromoSport Kft. a XVI. kerü-
leti Ikarus-pályán a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáját, amelyre
hatvannégy csapat nevezett be. A foci kupán a keleti és a nyugati or-
szágrész nagyobb településeinek, illetve a főváros pesti valamint
budai oldalát képviselő önkormányzatoknak kispályás focicsapatai
vettek részt. 
Soroksár önkormányzatának csapata az első 16 közé jutott.
Gratulálunk a csapatnak!

(jr)

Magyar Önkormányzatok 
III. Foci Kupája
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NACHRICHTEN  DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

71. Jahrestag der Vertreibung
Megemlékezés a kitelepítés 71.

évfordulójáról
Am 7. Mai gedachte die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten Sel-
bstverwaltung der Vertreibung der Schwaben nach Deutschland. 
Um 9.00 Uhr fand eine Gedenkmesse in der Kirche statt. Danach
zogen die Anwesenden zum Vertriebenendenkmal auf dem Heldenp-
latz. Anton Weinmann, Vizebürgermeister sprach in seiner Gedenkrede
über die Opfer der Vertreibung, er erinnerte sich ergreifend an die vert-
riebenen Landsleute. 

In Rahmen des Programms konnte man unter anderen das Tompe-
tenspiel von Barbara Stark und Tamás Mészáros  und im Vortrag der
Schülerinnen der Páneurópa Grundschule, Réka Csóri und Alexandra
Horváth das Gedicht „Vertreibung” von Stefan Mendi anhören. Luca
Lukasik, die Schülerin der Anton Grassalkovich Grundschule rezitierte
aus den Zurückerinnerungen von Katharina Griesmayer Zufall. Danach
trug István Valentin  sein eigenes Gedicht mit dem Titel „Die jüngste
Generation” vor. In dem Vortrag der örtlichen  ungarndeutschen Sing-
gemeinschaften ertönten die Lieder  ”Nach meine Heimat” und „Der
Wogen”. 

Nach dem Gedenkfest legten die Vertreter der Selbstverwaltungen,
politischen und zivilen Organisationen, Institutionen die Blumenkränze
der Erinnerung an dem Denkmal der Vertriebenen nieder. Für die Mu-
sikbegleitung sorgte die Blaskapelle der Musikschule Johann Galam-
bos unter der Leitung von Gedeon Jakab.

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományaihoz híven
megemlékezett a soroksári svábok Németországba való kitelepítésé-
nek 71. évfordulójáról. Május 7-én 9 órakor a Soroksári Nagyboldog-
asszony Főplébánia-templomban emlékmisét mondattak az elhunyt és
a még élő kitelepített soroksári svábokért, majd az egybegyűltek átvo-
nultak a Hősök terén lévő kitelepítési emlékműhöz.

A műsor keretén belül a jelenlévők Fehérvári Lajos plébános úr ve-
zetésével imát mondtak, majd Weinmann Antal alpolgármester emlé-
kezett meg a kitelepítés áldozatairól. A Páneurópa Általános Iskola
tanulói, Csóri Réka és Horváth Alexandra Stefan Mendi „Vertreibung”
(Kitelepítés) című versét szavalták, majd Lukasik Luca, a Grassalkovich
Antal Általános Iskola tanulója adott elő egy szívhez szóló részletet Kat-
harina Griesmayer Zufall visszaemlékezéseiből. A műsort Stark Bar-
bara és Mészáros Tamás trombitajátéka színesítette. Valentin István
saját költeményét adta elő „A legifjabb nemzedék” címmel. A kulturális
műsorban a soroksári hagyományőrző kórusok előadásában a „Nach
meine Heimat” és a „Der Wogen” című dalok csendültek fel. A műsor
zenekari kíséretét a Galambos János Zeneiskola fúvószenekara biz-
tosította, Jakab Gedeon vezényletével.

A megemlékezés végén az önkormányzat, a politikai és civil szer-
vezetek, intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés virágait a
kitelepítettek emlékművénél.

Umzug der Holbig Jugendlichen
Holbig Ifjak felvonulása

In der Organisierung der Schorokscharer  Deutschen Nationalitäten
Selbstverwaltung wird auch in diesem Jahr das traditionelle Handwer-
kerfest, der Umzug der Holbig Jugendlichen veranstaltet.
Zeitpunkt: 18. Juni, Sonntag ab 15.00 Uhr
Versammlungsplatz: bei der Familie Váradi in der Tisza Straße. 
Der Umzug mit Musikbegleitung beginnt um 16.00 Uhr
Für die Musik sorgen die Blaskapellen Schorokscharer Burschen und
Schorokscharer Musikanten. Schließlich findet eine Tanzveranstaltung
in dem Schwäbischen Heimatmuseum statt.
Alle Interessenten werden herzlich erwartet!

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
idén is megrendezik a hagyományos „Iparosünnepet”, a „Holbig
Ifjak” felvonulását. 
Időpont: június 18., vasárnap 15:00 órától 
Gyülekezés: a Váradi család portáján, a Tisza utcában.
A zenés felvonulás 16.00 órakor kezdődik.
A menet útvonala: Tisza utca-Rézöntő utca-Templom utca-Hősök
tere-Szikes utca (Tájház)
A rendezvénynek ebben az évben a Tájház ad otthont. A délután
és az este folyamán a talpalávaló muzsikáról a Schorokscharer
Burschen és a Schorokscharer Musikanten (Soroksári Koncert Fú-
vószenekar) zenekarok gondoskodnak. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TrachtTag 2017 /Népviselet Napja 2017
Die Volkstracht kann modisch sein. Zum ditten Mal rief das Ungarnde-
utsche 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. 

In dem Aufruf des Zentrums konnte 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 tra-
gen. 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.

In der Organisierung der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten
Selbstverwaltung feierte man auch in diesem Jahr, am 30 April den
TrachtTag. Das Ziel war zu zeigen, dass die Teile der Vergangenheit ein
wichtiger Bestandteil unserer Gegenwart sind. Die Anwesenden zeig-
ten, wie sie mit einem Kleidungsstück signalisieren, dass ihnen die Tra-
ditionen wichtig sind bzw. auch sie ein Mitglied der ungarndeutschen
Gemeinschaft sind.

Idén harmadik alkalommal kérte a Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ a magyarországi németeket, hogy válasszanak
ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és azt a hétköznapi ru-
hájukkal összekombinálva április 28-án egész nap vagy egy napszak-
ban viseljék. A Tracht Tag / Népviselet Napja célja, hogy minél
szélesebb kör láthassa, milyen büszkék a magyarországi németek
származásukra és kincseikre, 2017-ben is megvalósult.

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben is
csatlakozott a rendezvényhez, azzal a céllal, hogy minél többen lás-
sák, hogy a múlt darabjai milyen fontos részei a jelennek. A program-
nak idén is a Sváb Tájház adott otthont, április 30-án. 

„Úgy kell magunkra vennünk őseink hiteles népviseletét, hogy abból
ünnep teltével átöltözve modern gúnyáinkban is izzadságot és fagyot
tűrő, értelmes munkában állhatatos, jobb kedélyű emberekké váljunk.” 

(Elekes András)

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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H I R D E T É S E K

FŐÚTVONALON 1048 M2 TELKEN, VÁL-
LALKOZÁSNAK IS ALKALMAS 3 lakásos
ház, garázs, üzlethelyiség, borospince
eladó. Érdeklődni 06 20 254 3835.
DOB OKTATÁS JÓL FELSZERELT STÚ-
DIÓBAN kezdőknek és haladóknak!
Telefon : 06 / 30 495 - 7470
BALLAGÁSI, ESKÜVŐI, KERESZTELŐI
AKCIÓKKAL VÁRJUK  A  SZEMÉLYRE
SZÓLÓ AJÁNDÉKOK  BOLTJÁBAN! Gra-
vírozott, hímzett, feliratozott, fényképről min-
tázott ajándékok, póló-,  kerámia mintázás,
üveg-, fa lézergravírozása, bélyegzőkészítés.
Erzsébeten a Városháza bejá ratával szem-

ben.  T.: 06-209-209-981 www.ringtex.hu
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉV-
TÁBLÁK, világító kivitelben is. Felíratok,
ábrák, dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes
látványtervvel! Lézer- gravírozás, bélyegző
készítés. Embléma, logótervezés.T.: 06-
209-209-981. www.ringtex.net.hu/reklam
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS REJ-
TETT KÖLTSÉG NÉLKÜL. Nincs borítékba
pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint 500
elégedett család. Személyi kölcsön 9,99%
kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon
0630/985-5000

APRÓHIRDETÉS

ASZTALOS
Mindenféle asztalos munkát vállalok, kívánságra házhoz megyek. 

Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, ajtó-ablak csere falbontás nélkül. 
Erkély beépítése stb.

Regdon Csaba:  06/209/579-533,  284-9213

A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működ-
tetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a háztartásokban keletkező,
anyagfajtánként elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális keze-
lést igénylő, valamint az újrahasznosítható hulladékok átvételét
végzik. 

Budapesten 17 hulladékudvar üzemel. A hulladékudvarok el-
sődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arány-
ának javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe
jutásának megakadályozása. Az újrahasználati központokban olyan
használható állapotban lévő tárgyak (pl.: játék, sporteszköz, bútor,
könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy) adhatóak le, ame-
lyek eredeti funkciójukat még maradéktalanul betöltik. A tönkre-
ment, használhatatlan tárgyak csak anyaguk szerint különválogatva
helyezhetők el a kijelölt hulladékudvarokba.

A budapesti hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött hulladé-
kok leadására van lehetőség. 
Csomagolási hulladékok:

• papír: újság, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, papírdo-
boz, kartondoboz
• italos karton: kimosott tejes és gyümölcsleves tetrapak doboz
• műanyag: ásványvizes és üdítős PET palackok és azok lecsavart
kupakjai, műanyag flakonok, műanyag szatyrok, fóliák
• hungarocell: habosított polisztirol csomagolás
• színes üveg: boros, sörös és pezsgős üveg
• fehér üveg: italos, befőttes és parfümös üveg
• fémdoboz: üdítős-, sörös-, valamint konzervdoboz

Veszélyes illetve speciális kezelést igénylő hulladékok:

• elektromos hulladék: mosógép, hűtőszekrény, hajszárító, por-
szívó, vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró, vérnyomásmérő, villany-
vonat, stb.
• elektronikai hulladék: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltele-
fon, hifi berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép,
stb.
• fénycsövek és világítótestek, szárazelemek és hordozható kis ak-
kumulátorok
• használt sütőzsiradék és göngyölege
• fáradt olaj és göngyölege
A lakosság részére adott mennyiségig az autógumi, a lom, a fes-
tékek és göngyölegei, valamint az építési törmelék (500 kg/év
mennyiségig) ingyenesen adható le a hulladékudvarokban. 

Három hulladékudvarban 100 literes, FKF logóval ellátott zsák-
ban adható le a zöldhulladék, melyet 235 Ft/db áron lehet megvá-
sárolni a FKF Nonprofit Zrt. értékesítési pontjain. Önkormányzatunk
azonban a kerület lakosai részére havonta legfeljebb 20 db zöld-
hulladék gyűjtő zsák megvásárlását biztosítja 120 Ft/db áron a pol-
gármesteri hivatal főpénztárában, valamint az újtelepi
ügyfélszolgálati irodában.
További információk és a hulladékudvarok címe az alábbi lin-

ken érhetők el: 

www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyuj-
tes/hulladekudvar

Tájékoztató 
a budapesti hulladékudvarokban történő hulladékelhelyezésről



Raktári operátort, 
targoncavezetőt,

raktárost keresünk 
23. kerületbe, valamint
csomagolót gépkezelőt
Progolis ipari parkba

2-3 műszakos 
munkarendbe. 

Ingyenes céges busszal
bejárás megoldott.

Felvételi interjú:
2017. 05. 26. (péntek) 13.00 óra

Táncsics Mihály Művelődési Ház

1238 Bp., Grassalkovics út 122-124.

Érd.: 06703421653


