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Polgármesteri tájékoztatójában
Geiger Ferenc elmondta, a MÁV-
HÉV Zrt. utasforgalmi adatokra hi-
vatkozva nem támogatja egy új
HÉV-megálló kialakítását a Ha-
raszti úti bevásárlóközpontoknál. A
közlekedési társaság szerint a
Szent István utcai és a Millennium-
telep megállók közelsége miatt
nem indokolt egy új állomás beikta-
tása. A társaság ugyanakkor je-
lezte, hogy a ráckevei HÉV-vonal
korszerűsítésének tervezésénél az
önkormányzat is tehet majd javas-
latot a megállók helyének újragon-
dolására.

A polgármester arról is beszélt,
hogy sok bejelentést kapnak az el-
szaporodott patkányok miatt, egy-
ben felhívta a figyelmet, hogy a
lakók, ha patkányt észlelnek, hívják
a Bábolna Bio Kft.-t, mert egész
Budapesten ők végzik térítésmen-
tesen a rágcsálóirtást.

Önkormányzati rendeleteket
módosítottak. A képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról valamint a közterületek
rendjéről szóló rendeletet módosí-
totta a grémium. 

A helyi támogatásról szóló rende-
letet hatályon kívül helyezte és he-

lyette újat alkotott a testület. Az új
szabályozás „szigorításokat” is tar-
talmaz a korábbiakhoz képest. Így a
jövőben csak olyan személyek kap-
hatnak helyi támogatást, akiknek az
önkormányzat felé semmilyen lejárt
határidejű tartozása nincs. Újabb
helyi támogatást csak akkor kaphat
a kérelmező, ha a korábban
igénybe vett támogatását már ma-
radéktalanul visszafizette. Csak in-
gatlan-fedezettel rendelkező kérel-
mezők kaphatnak majd támogatást. 

Megköszönte a testület a Dél-
Pesti Tankerületi Központ tájé-
koztatóját az előző tanévről.
Kérdésre válaszolva Tóth János
tankerületi igazgató elmondta,
hogy ettől a tanévtől a Mikszáth
Kálmán és a Fekete István iskolák-
ban vezettek be művészeti kép-
zést, de a következő tanévtől a
többi iskola is szeretne csatlakozni
a programhoz.

Jóváhagyta a testület a 135-ös
busz, közismert nevén a Sorok-
sár-busz menetrend-módosítá-
sát november 4-től. Ennek
részleteiről tudósításunk alatt talál-
nak bővebb információt.

Elfogadták a kerületi óvodák
vezetőinek beszámolóját a

2016/17-es nevelési évről, a képvi-
selők megköszönték az óvodape-
dagógusok és kollégáik munkáját.

A tervezett soroksári elkerülő
úttal kapcsolatban több határozat
is született. Az út kialakítását kizá-
rólag az Ócsai út–Szentlőrinci út
közötti szakaszon; az úton bejövő
forgalom továbbvezetését vagy a
Szentlőrinci út–M5 autópálya
nyomvonalon, vagy a Vecsés út–
M5 autópálya nyomvonalon támo-
gatja a testület. Egyben felkérték
Orbán Gyöngyi alpolgármestert,
hogy kezdeményezzen egyezteté-
seket a Fővárossal a tervezett út le-
hetséges nyomvonalváltozatairól.

A földutak karbantartására és
a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézmény tetőfelújítására 20-20
millió forintot szavaztak meg a kép-
viselők.

Jövőre is forrást biztosít az ön-
kormányzat ingyenes nyelv- és
számítástechnikai tanfolyamok
megvalósítására. A 6 hónapos tan-
folyamok elindítására és a szüksé-
ges tankönyvek beszerzésére 16
millió forintot különítenek el. Az in-
duló tanfolyamokról lapunk 5. olda-
lán találnak információkat.

Jónás Ágnes

Fogadóórákra bejelentkezés

Geiger Ferenc polgármester
287-3154, 289-2100/108 mellék
Polgármesteri Hivatal, I. em. 3.,

személyesen vagy  telefonon történt 
előzetes  bejelentkezés alapján.

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,ogy. kv.
06-30-977-5878 (Grassalkovich út 144.)

Önkormányzati rendeletek módosításáról, ingyenes tanfolyamok elindításáról, a 135-ös busz me-
netrendjének megváltoztatásáról is döntött többek közt október 10-i ülésén a képviselő-testület.
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November 4-től módosul a 135-ös busz,
közismert nevén a Soroksár-busz menet-
rendje és útvonala. A változtatást a képvi-
selő-testület október 10-i ülésén hagyta
jóvá.

A módosítás lényege, hogy a buszok teljes
üzemidőben az IKEA-ig közlekednek, továbbá
útvonaluk Soroksár-Újtelepen Millenniumtelep
felé egyszerűsödik az alábbiak szerint: a Jahn
Ferenc Kórház és a Szentlőrinci úti lakótelep
térségét a 135-ös autóbusz a Millenniumtelep
felé is az áruházakhoz vezető iránnyal egyező
nyomvonalon – a Szentlőrinci út és a Tartsay
utca között – a Szentlőrinci út – Szent László
utca – Újtelep út – Köves út – Jahn Ferenc Kór-
ház – Tartsay utca útvonalon éri el. 

A jelenleg használt bonyolult, a kórházi be-
térés miatt hosszú útvonal átalakításának elő-
nye, hogy kedvezőbb, gyorsabb utazási

lehetőség nyílik Soroksár központja és a Mil-
lenniumtelep irányába. 

Az útvonal-módosítás további következmé-
nye, hogy az Írisz utca ezentúl a Maros utca
megállótól érhető el, valamint a Szentlőrinci úti
lakótelepi autóbusz-fordulót a továbbiakban a
Szent László utca és az Újtelep út keresztező-
désétől rövid gyaloglással lehet megközelíteni,
illetve bizonyos további csomópontokon belül
más megállóhelyeket érint a járat.

A módosítás bevezetésével – csekély mér-
tékben ugyan, de – a megállóhelyek változása
is együtt jár, valamint a menetrend is módosul
úgy, hogy minden járat érinti az IKEA áruházat
függetlenül az áruház nyitvatartási idejétől,
tehát 08:00 óra előtt és 21:00 óra után is. A  me-
netrendi változás önkormányzatunk részére
többletkötelezettség-vállalással nem jár.

A 135-ös járat útvonalának változása a 123-
as és a 166-os autóbuszjárat, valamint a H6-os
HÉV-hez történő csatlakozásokat nem érinti.

Novembertől változik a 135-ös busz menetrendje

Az új útvonal
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Egész Budapesten, de különösen a peremkerületekben egyre
nagyobb problémát okoznak az önkormányzatoknak a köztere-
ket illegális hulladéklerakónak tekintő szemetelők. Ez sajnos
Soroksáron is egyre inkább kézzel fogható méreteket öltött. A
cérna néhány hete elszakadt, önkormányzatunk háborút hirde-
tett az együttélés írott és íratlan szabályait nemes
egyszerűséggel semmibe vevőkkel szemben. Erről
beszélgettünk Geiger Ferenc polgármesterrel.

– Akármerre jártam a kerületben, mindenhol szemétbe
botlottam – vélekedett az illegális szemetelőkkel szem-
ben zéró toleranciát meghirdető Geiger Ferenc polgár-
mester. – Mindegy, hogy a Mill-telepről, Orbánhegyről,
Újtelepről, a Molnár-szigetről, főútvonalról vagy földút-
ról, lakott vagy lakatlan területről beszélünk, egyaránt
úsztunk a szemétben. Ez pedig régen nem így volt, So-
roksár mindig is a tisztaságáról volt híres. Elegem lett,
pontosabban fogalmazva a jó érzésű embereknek ele-
gük lett a mocsokból.
– Mit tud tenni az önkormányzat, hogy megszűnjön
az áldatlan állapot?
– Úgy vélem, hivatalunk eddig is mindent elkövetett,
hogy normális, tiszta környezetben élhessünk. Éves
szinten több mint 30 millió forintot költöttünk az illegális
szemétlerakók felszámolására. Közhasznú munkásaink
rendszeresen járták körbe az egész kerületet, a közte-
rületi szelektív gyűjtők környékét pedig naponta takarí-
tották, de mint Kőműves Kelemennek, az ő mun-
kájuknak sem volt látszata. Mára elfogyott a türelmünk.
A legkirívóbb helyeken felszámoltuk a szelektív hulladékgyűjtőket,
így még véletlenül sem lehet arra fogni, hogy tele volt a műanyag
edény és azért pakolták mellé a szemetet. Ugyanakkor lakosságunk
segítségét kértük és utasítottuk rendészetünk munkatársait, hogy ki-
emelt figyelmet fordítsanak a szemetelőkre. Megszüntettük a figyel-
meztetéseket, meg ejnye-bejnyét, ma már kőkemény büntetések,
feljelentések születnek. A kerületben közel hatvan köztéri kamera
működik a nap 24 órájában, rendészeti ügyeletünk éjjel-nappal hív-
ható, s a lakossági bejelentéseknek köszönhetően sorozatban érjük
tetten az elkövetőket. Bár még messze nem tartunk ott, ahol sze-
retnénk, a rövid idő ellenére is látványos javulást tapasztaltunk.
– Tudna említeni esetleg egy-két kirívó példát?
– A legszebb az egészben, hogy a kerületünk köztereit illegális sze-
métlerakónak tekintők háromnegyed része nem is itt él Soroksáron.
Csepelről, Lőrincről, Erzsébetről hordják ide a hulladékjukat, de bár-
milyen hihetetlen, Újpestről, Óbudáról, Zuglóból is akadt „pácien-
sünk”. Sőt, néhányan Vecsésről, Gyálról, Szigetszentmiklósról sem
szégyellték idehozni a szemetet. A kameráknak köszönhetően az
„érkezéstől a távozásig” az egész rögzítésre kerül, s ha kell, bíró-
sági úton érvényesítjük a büntetést. Rengetegen „csak” háztartási
hulladékot dobnak ki az út szélére, de nagyon sokan akarnak így
megszabadulni építési törmeléküktől, vagy éppen megunt, tönkre-
ment bútoraiktól is. Volt olyan esetünk, hogy kamerán végigkövették
rendészeink, amint egy 30 milliós Mercedes terepjáró megérkezik a
kerületbe, leparkol, majd a sofőr egyszerűen az út szélére kidob né-
hány szemeteszsákot. 
– Miként fogadták azok, akiket rajta kaptak a rendészek, vagy
éppen a hatóság a feljelentés kapcsán kipostázta számukra a
büntetési csekkeket? 
– A legtöbben jobb híján elismerték bűnüket és természetesen kifi-
zették a büntetést, ám olyan is akadt, aki reklamálva hívott telefonon,
hogy hogy mertük nyilvánosságra hozni tettét. Néhány mondat után
azért ő is megszelídült, s végül elnézést kérve búcsúzott el. „Hábo-
rúnk” elég nagy nyilvánosságot kapott az internetnek köszönhetően,
s bízom benne előbb vagy utóbb, de sikerül megálljt parancsolnunk
az illegálisan szemetelőknek.

Soroksár lakossága a visszajelzések alapján teljes mellszéles-
séggel kiállt az önkormányzat elhatározása mellett. Telefonos jelzé-

seikkel, fotók készítésével igyekeznek a rendészek munkáját meg-
könnyíteni. Az összefogásnak pedig egész Soroksár látja az ered-
ményét.

Gelei József

„Háborút hirdettünk a szemetelők ellen”

Néhány hete itt még rendszeresen több
köbméternyi szemetet halmoztak fel –
mutatja az orbánhegyi HÉV-átjárónál
lévő parkolót Geiger Ferenc polgár-
mester –, mára sikerült megszüntetni
az illegális hulladéklerakót

Internetes kommentek

Nagyon gratulálok, nagyon meg kéne büntetni az ilyen embe-
reket!
(T. Edit)
Gratulálok a rendészeinknek, hogy egyre több szemetelőt sike-
rül elkapni.
(H. Gábor)
Érdeklődve figyelem, hogy nap mint nap van rajtaütés, remek
kezdeményezés volt ez a zéró tolerancia. Felháborító, hogy hon-
nan kerülnek a zsákok ide! Magas büntetést nekik! 
(K. György)
Polgármester úr, büntetni, büntetni, büntetni és a bevételből a
köztisztaságra fordítani. Így tovább! 
(S. Attila)
Talán, ha látják a kemény szigorítást, még megkeresik a kukát
és nem az erdőt „szépítik” a fekete zsákokkal. Így tovább!
(F. Katalin)
Gratulálok! Hátha leszoknak a kerületünkről! 
(H. Zsuzsanna)
Végre elindult valami, csak így tovább, gratula. 
(K. Anikó)
Minden normális ember úgy gondolja, hogy az illegálisan lerakott
szemét nem jó senkinek sem. Az illegális szemetelők elleni fel-
lépés jogos, példaértékű! 
(K. Csaba)

A rendészeti osztály szeptemberben kilenc esetben szabott ki
helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt összesen
175 000 forint értékben. Tizenegy alkalommal tettek feljelentést,
ebből három alkalommal a hulladékgazdálkodás rendjének meg-
sértése, nyolc esetben pedig illegális szemétlerakás miatt – tá-
jékoztatta lapunkat Sedlák Tibor rendészeti osztályvezető.
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Szeles őszi időben gyűltek össze az ön-
kormányzati ünnepségen a kerület veze-
tői és a lakosok, hogy emlékezzenek az
1848-49-es szabadságharc mártírjaira, az
Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve
Batthyány Lajos első felelős miniszterel-
nök mártírhalálára.

A Himnusz után Csurka László Jászai Mari-
díjas érdemes művész előadásában Juhász
Gyula: Trianon című versét hallhatta a kö-
zönség. Ezután Orbán Gyöngyi alpolgár-
mester ünnepi beszéde következett: 
– Kik voltak ők, mit akartak, s miért jutottak
ők így együtt Aradon a bakók kezére? Októ-

ber 6-án új-
ra és újra
megpróbál-
juk megér-
teni a hősi
helyt   á l lás
és a tragi-
kus vég hez

vezető út részleteit, magyarázatot keresünk
a megmagyarázhatatlan vesz teségre, gyó-
gyírt a mártírok keserves kivégzésére – em-
lékeztetett Orbán Gyöngyi.

Az alpolgármester ezután felidézte az
aradi 13 vértanú perének és kivégzésének
hiteles történetét, amit a volt bécsi titkos le-
véltár sokáig hozzáférhetetlen okmányai
alapján csaknem egy évszázada Bartha Al-
bert nyugalmazott hadügyminiszter állított
össze és publikált. Mint írta: „Amelyik népnek
nincs története, olyan az, mintha egy házat
építenénk homokra minden alap nélkül. Ha
egy nép nem becsüli meg a múltját, nem ér-
demli meg, hogy oltára legyen, ahova fordul-
hat, ha jönnek a megpróbáltatások napjai.”
– Megemlékezésünk napján hatványozottan
érvényes, hogy nemzeti múltunk tragédiájára
meghatódottan gondolunk vissza. Ám a múlt
fájdalma mellé büszkeség szegül. Az a nem-
zet, amelyik így tudott áldozni eszméiért,
olyan gazdag erkölcsi értéket hagyott utóda-
ira, amiből az idő végezetéig meríthetünk.

Történetíróink fáklyalángként gyújtottak
meg minden magyar szívet, amikor a sötét
hatalom végeztével szabadon kihirdették:
az aradi vértanúk halála a magyar nemzet
dicső jövőjének egyik fontos alapköve –
mondta végezetül Orbán Gyöngyi.

Ezután a Mikszáth Kálmán Általános Is-
kola alsós és felsős tanulóinak emlékmű-
sorát láthatta a közönség, majd Csurka
László előadásában hallgatták meg a

megjelentek Dsida Jenő: Psalmus Hungari-
cus című versének részletét. 

Az ünnepség végén elhelyezték a mécse-
seket és a megemlékezés fehér virágait,
majd fejet hajtottak a hősök emlékműve előtt.
Az ünnepség a Szózattal és a székelyhim-
nusszal zárult. A rendezvényt követően a So-
roksári Nagyboldogasszony Főplébánia-
templomban a hazáért mondott emlékmisét
mutattak be. 

Ilonka Mária

„Az aradi vértanúk halála 
a magyar nemzet dicső jövőjének egyik fontos alapköve”
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Jelentős mérföldkő Soroksár életében 2017, hiszen idén ünne-
peljük az első soroksári születésű gyermek anyakönyvezésé-
nek 300. évfordulóját. Ennek jegyében telt ebben az évben a
Soroksári Búcsú. Emellett persze több más számottevő kultu-
rális eseménynek is tanúi lehettünk a közelmúltban. Ezekről és
a jövő terveiről kérdeztük Weinmann Antal alpolgármestert.

– Nagyon készültünk erre a jeles jubileumra. Éppúgy, mint tavaly a
kitelepítés 70. évfordulóján. Ismét egy kerekasztal-társaságot hív-
tunk életre a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaiból
és több civil szervezet képviselőjéből, hogy egy közösen megszer-
kesztett program keretén belül méltóképpen emlékezhessünk, ün-
nepelhessünk. Az együtt gondolkodás során arra jutottunk, hogy
eme jeles rendezvénysorozatot a búcsú köré építjük fel, hiszen ez a
legrégebbi ünnepe Soroksárnak – emelte ki Weinmann Antal. 

A hagyományos programok mellett több különleges meglepetés-
sel vártuk az érdeklődőket. Ilyen volt például a Molnár-szigeten, az

egykori napközis tábor
területén az Inselbaum
fa és emléktábla felava-
tása, a Hősök terén a
„Befogadás, Otthonra
találás, Továbbadás” cí-
mű könyv bemutatója,
vagy a Szitás utcában a
Helytörténeti Gyűjtemény
megújulása. A rendez-
vény egyik jelentős ese-
ménye volt a német
nemzetiségi folklórmű-
sor, ahol a hazai együt-
tesek mellett törökbálinti,
taksonyi, dunaharaszti
és újhartyáni testvéreink
is felléptek.
– A nívós programok
mellett ugyanakkor
annak is hangot adtak
a lakók, hogy elveszett
a búcsújellege a ren-
dezvénynek.
– Tény, hogy a hagyo-
mányos mutatványos vi-
dámpark megszűnt, hi-
szen a felújított téren
egyszerűen nincs is hely

a különböző játékélmények részére. Gondolkodunk azon, hogy jö-
vőre megpróbálunk helyet biztosítani a ringlispílnek, dodzsemnek
és a többi játéknak. A templom mögötti részen a kulturális programok
maradnának, kicsit arrébb sétálva pedig a klasszikus búcsú hangu-
lata is visszaköszönhetne.
– Augusztus 19-én igazi rocksztárok adtak koncertet a Sorok-
sári Sportcsarnokban. Már az előzenekarként fellépő B52 együt-
tesben is nagy nevekkel találkozhattunk, de Révész Sándort és
Závodi Jánost, a Piramis együttes két ikonikus tagját tényleg
nem kellett bemutatni senkinek. Hogyan esett rájuk a választás?
– Törekszünk arra, hogy kulturális programjainkon minél színesebb
műsorkínálatot nyújtsunk. Ezért gondoltuk, hogy a rockoperák és
táncszínházi produkciók után idén valami mást kínálunk az ünneplő
soroksáriaknak. A Piramis együttes dalai ma is tartalmaznak aktuá-
lis mondanivalót, miközben az idősebb korosztály számára sem is-
meretlenek.
– Augusztus végén vakációzáró családi nap volt Újtelepen. Ott
mintha, fiatalosabb, lendületesebb lett volna a programkínálat.
– Így van, hiszen ott teljesen más a célközönség, mint például a bú-
csúban. Ófaluban a hagyományokra építünk, ott elképzelhetetlen
sváb zene nélkül egy program, míg Újtelepen inkább a közösségé-
pítő, utcabál-jellegű szórakoztató műsorokat helyeztük előtérbe.
Gondolkodunk azon, hogy jövőre eltoljuk a rendezvény időpontját
szeptember első hétvégéjére. Ekkor már véget érnek a szabadsá-
golások, a nyári szünet, a gyerekeknek megkezdődik az iskola, és
így talán még többen részt tudnak venni a programon.
– A nyarat magunk mögött hagyva nézzünk a jövőbe. Szeptem-
berben megszavazta a képviselő-testület, hogy idén is legyen
jégpálya a Hősök terén.
– Már a tavalyi bevezetéskor nagy sikere volt ennek a szórakozási
lehetőségnek, idén már jó előre gondoltunk a megvalósítására.
Ennek köszönhetően advent első szombatjától február elejéig
ismét fedett jégpálya várja majd a kerület lakóit, az elmúlt szezon-
hoz hasonlóan ingyenes használat mellett. Az adventi rendezvé-
nyünk és a jégpálya egyszerre nyitja meg kapuit, a korizók így a két
ünnep között is élvezhetik majd a sportolás örömét. A tér – remé-
nyeim szerint – ismét megtelik majd ragyogó szemű gyermekek-
kel és boldog emberekkel. Okkal alakítottuk át ezt a helyet ilyenné:
legfőbb céljának a „közösségépítés gondolatát” szántuk, ez volt a
kerületvezetés, a képviselő-testület elképzelése. Ahogy eddig is, én
magam minden igyekezetemmel azon fogok dolgozni, hogy az itt
élők életminősége, környezete javulhasson, és mindenki, aki itt él,
vagy ide látogat, jól érezze magát. Figyeljünk egymásra, figyeljünk
Soroksárra!

Jónás Á.

A nagy érdeklődésre tekintettel, a képviselő-testület döntése
alapján, kerületünkben ismét indul térítésmentes angol, német
nyelvtanfolyam, valamint informatikai képzés alap, illetve ha-
ladó szinten.

A csoportok 2018. január első hetében indulnak. A képzésekre elő-
zetes regisztrációval lehet jelentkezni! Regisztrálni elektronikus
úton az önkormányzat honlapjáról letölthető jelentkezési lap
kitöltésével és tanfolyam@ph.soroksar.hu e-mail címre történő
megküldésével, postai úton a kitöltött jelentkezési lap 1239 Bu-
dapest, Hősök tere 12. címre történő megküldésével, illetve sze-
mélyesen a Humán-közszolgáltatási Osztályon, Bartus Marianna
és Nagy Andrea ügyintézőknél (Hősök tere 12. fsz. ügyfélszolgálat,
ügyfélfogadási idő: hétfő 14:00-18:00, szerda 8:00-16:30, péntek
8:00-12:00) lehet.

A jelentkezési lapok benyújtása 2017. október 17. és 2017. no-
vember 24. között lehetséges a fenti elérhetőségeken. 

A képzés várhatóan 2018. január és 2018. június között zajlik
majd. A jelentkezőket a képzések pontos időpontjáról a jelent-
kezési határidőt követően, a csoportbeosztások után írásban
értesítik.

A képzésekről további tájékoztatást a Humán-közszolgáltatási
Osztályon (Hősök tere 12.), valamint a 289-2100/231. vagy 255.
melléken kaphatnak.

A képzéseket képzési szerződés megkötésével lehet majd
igénybe venni, melyben a hallgató a szerződés aláírásával vál-
lalja, hogy a foglalkozások legalább 80 százalékán részt vesz.
A hallgató kötelezettséget vállal továbbá, hogy magatartásával nem
gátolja vagy zavarja a foglalkozások eredményes lefolytatását.

Ismét lehet jelentkezni az ingyenes nyelvi és informatikai képzésre

A tradíciók megőrzése és az új, 
közösségteremtő programok egyaránt fontosak
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata a 2017/2018-as tanév taní-
tási szüneteiben az elmúlt évek gyakorla-
tának megfelelően biztosítja a szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételének le-
hetőségét.

Az étkeztetést azok a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek vehetik igénybe, akiknek hát-
rányos vagy halmozottan hátrányos hely-
zete az azt megállapító határozat alapján
az étkeztetés megkezdését megelőző har-
mincadik napon fennáll.

Formanyomtatvány elérhető a Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármes-
teri Hivatal Humán-közszolgálati Osztály
Ügyfélszolgálatán (1239 Budapest, Hősök
tere 12. fszt.), az Újtelepi Ügyfélszolgálati Iro-
dán (1237 Budapest, Újtelep út 2.), továbbá
a www.soroksar.hu honlapon, valamint a Bu-
dapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Ön-
kormányzatának Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében (1238 Budapest, Táncsics
Mihály u. 45.). 

A nyomtatvány kitöltésében a kerületi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézmény munkatár-
sai igény szerint segítséget nyújtanak. 

A 2017/2018-as tanítási év évközi szü-
neteiben az alábbi munkanapokra igényel-
hető szünidei gyermekétkeztetés:

az őszi szünetben
2017. október 30-tól - 2017. november 3-ig 

(4 munkanap)
a téli szünetben

2017. december 27-től - 2018. január 2-ig 
(4 munkanap)

a tavaszi szünetben
2018. március 29-től – 2018. április 3-ig 

(4 munkanap)

Az ebédet előrecsomagolt készétel formá-
jában, elvitellel biztosítja az önkormányzat az
előzetesen kitöltött és leadott formanyomtat-
ványon igényelt munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó
nyilatkozatok a tanítási év során bármikor fo-
lyamatosan benyújthatóak, illetve módosítha-
tóak a kerületi Szociális és Gyermekjóléti
Intézményben munkanapokon 08:00 – 16:00
óra között.

Kérjük a Tisztelt Szülőket/Törvényes kép-
viselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szí-
veskedjen ellenőrizni a gyermek(ek) vo-
natkozásában – a határozattal megállapított
hátrányos valamint halmozottan hátrányos
helyzet fennállásának időtartamát. Amennyi-
ben annak időtartama lejárt, gondoskodjon az
új kérelem benyújtásáról. A hátrányos helyzet
megállapítása iránti kérelmét a 1239 Buda-
pest, Hősök tere 12. szám alatt lévő Humán-
közszolgáltatási Osztályon ügyfélfogadási
időben nyújthatja be. 

Tájékoztató szünidei 
gyermekétkeztetésről

A térfigyelő kamerák 24 órás működésük alatt
rengeteg képi anyagot rögzítenek, ezen
anyagok tárolása egy szerveren történik. A
felvételek megőrzési idejét a közterület-fel-
ügyeletről szóló törvény ha tá rozza meg 8
naptári napban, a nyolcadik nap után a felvé-
telek automatikusan törlődnek.

Nyolc napon belül bármilyen hatóságtól
érkezett felvétel kikérést követően a kért
időszak kimentésre kerül és 30 nap áll a ki-
kérő hatóság rendelkezésére, hogy a felvé-
telt lefoglaló határozat ellenében elvi gye. A
felvétel átadása után a rendészeti osztályon
lévő kimentett felvételt azonnal töröljük a
rendszerből.

Amennyiben magánszemély bűncselek-
mény vagy szabálysértés miatt érdeklődne
valamilyen felvétel után, számára a törvényi
előírások korlátozása miatt felvételt nem szol-

gáltathatunk ki. A térfigyelő szolgálat munka-
társai természetesen készségesen segítenek
abban, hogy a kérdéses eseményről készült
felvételt kiértékeljék, és amennyiben értékel-
hető felvételt találnak, jelzik az érdeklődő felé.
A felvételt azonban az érdeklődő magánsze-
mélynek nem adhatjuk ki, azt kizárólag vala-
milyen hatóságnak adhatjuk át.

Ezért azt javasoljuk a lakosságnak, hogy a
kiértékelés után kapott pozitív tájékoztatást
követően minden esetben tegyék meg a fel-
jelentést a megfelelő hatóságnál, hogy a fél-
vételt átadhassuk.

Továbbra is várjuk Soroksár közrendjével,
köztisztaságával kapcsolatos bejelentéseiket
a 0-24 órában működő ügye letünkön a 06-
30-978-7798-es telefonszámon, vagy az
ugyelet@ph.soroksar.hu e-mail címen.

Rendészeti Osztály

Tájékoztatás a térfigyelő kamerák 
által rögzített felvételek kikéréséről

Az önkormányzat képviselő-testülete 2017.
szeptember 12-i ülésén úgy döntött, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulójához. Az ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatra szociálisan hátrányos hely-
zetű, a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező fiatalok je-
lentkezhetnek, akik teljes idejű, nappali mun-
karend szerinti felsőoktatási tanulmányokat
folytatnak vagy olyan, a 2017/2018. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok, valamint felsőfokú diplomával nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek, akik teljes
idejű, nappali munkarend szerinti felsőokta-
tási tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben
kívánják megkezdeni.

A pályázati űrlap az EPER-Bursa rend-
szerben történő regisztráció után érhető el,
amelyet a rendszerben kitöltve, majd onnan
kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hiva-
tal Aljegyzői Titkárságán (Grassalkovich út
162. I. emelet 14.) kell leadni 2017. novem-
ber 7-ig. 

A pályázati kiírás teljes terjedelemben Bu-
dapest Főváros XXIII. kerület Soroksár hon-
lapján, valamint a Hősök tere 12. szám alatti
hirdetőtáblán érhető el.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Idén is lesz fásítással egybekötött tiszta-
sági nap november 10-én és 11-én. A fa-
csemete és fagyal cserje iránti igényt
november 1-jéig lehet jelezni a területi
képviselőknél az arra rendszeresített adat-
lapon.

A tisztasági nap legfontosabb része most a
fásítás lesz, amelynek keretében 400 facse-
metét és 3000 cserjét ültethetnek el a kerü-
letben lakók. Az idén gömbkőris, gömbakác,
gömbjuhar lesz a fő fafajta, de igény mutat-
kozik egy másfajta kőrisre is, amely jobban
tűri a szélsőséges időjárási viszonyokat. Ez
egy nagyra növő fafajta, aminek a levelei nem
sárgulnak, mint a többi fának, hanem lila szí-
nűek lesznek. Továbbá érdekesség, hogy
ennek a fajtának sem kártevője, sem beteg-
sége nem ismert. Ebből a fajtából lehet látni a
polgármesteri hivatal környékén is.

A tisztasági nap november 10-én indul,

ezen a napon főként az iskolások fogják a
szemetet összeszedni az intézményük körül.
November 11-én, szombaton 9 órakor a Mol-
nár-szigeten gyűlnek össze a szemétszedés
önkéntes segítői. 

Gyakorlatilag ugyanazokon az útvonala-
kon szedik majd a szemetet, mint az elmúlt
években. A Millenniumtelepről jelezték a ku-
tyaiskolások, hogy segítenek, de a Haraszti
úton és a Vargatelepen élők is megmozdul-
nak majd. Újtelepen ismét a Nyír utca-Teme-
tősor környékén gyűjtik a szemetet az
önkéntesek. 

Szénási István, a tisztasági napok koordi-
nátora elmondta, hogy az önkormányzat
közel 6 millió forinttal támogatja a fásítást, il-
letve a szemétgyűjtés utáni hulladék-elszállí-
tást. Emellett a hivatal egyszer használatos
kesztyűt, illetve zsákot biztosít a szemétgyűj-
téshez.

I. M.

Még lehet jelentkezni a fásításra
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A Galambos János zeneiskolában október 2-án a zene világnap-
jára emlékeztek. Az intézmény diákjai koncerten mutatták be tu-
dásukat a jeles nap alkalmából.

A műsorban szerepelt Teleman: Fanfare című műve, amelyet elő-
adott Geiger Balázs csellón. (Tanára: Tormáné Pollák
Rita.) Felcsendült Marcelle: F-dúr szonáta I-II. tétele
Végső Dávid előadásában, aki altfurulyán játszott. (Ta-
nára: Geiger György.) Adam Carse: A Merry Dance című
művét Südy György csellón adta elő. (Tanára: Tormáné
Pollák Rita.)

Bach: Adagióját Geiger Bálint altfurulyán játszotta. (Ta-
nára: Geiger György, közreműködött Tormáné Pollák Rita
csellón.) Joachim Jacob: Tavasz kánonját előadta Kormos
Panni, Szabó Réka, Csizmazia Mercédesz fuvolán, köz-
reműködött: Kovács Adrienn gitáron és tanáruk, Tassonyi
Zsoltné altfuvolán.

Telemann: Aria című művét Csomai Rebeka furulyán
adta elő (Tanára: Geiger György.) Rimszkij-Korszakov:
Mazurkáját Nemes Nóra klarinéton játszotta el (Tanára:
Kiss Tibor.) F. Chopin: Keringőjét zongorán szólaltatta
meg Hegedüs Borbála (Tanára: Friesz Krisztina.)

W. A. Mozart: B-dúr szonatina III. és I. tételét Kiss Esz-
ter klarinéton játszotta el (Tanára: Kiss Tibor.) G. M.
Weber: f-moll Koncert II. tételét, Balog Péter klarinétozta

(Tanára: Kiss Tibor volt.) Hacsaturján: Kardtáncát (nyolc kézre) a
zeneiskola tanárai – Bárkányi Gabriella, Friesz Krisztina, Somos
Johanna, Vass István – mutatták be. 

I. M.

A zene világnapjára emlékeztek a zeneiskolában

Diákgálát szerveztek szeptember közepén a Táncsics Mihály Mű-
velődési Ház felújított színháztermében. A rendezvényen a
2016/2017-es tanév kerületi, fővárosi, országos tanulmányi és mű-
veltségi versenyeken elért kiemelkedő eredményekért vehették át
az érmeket, serlegeket a soroksári diákok.

Az ünnepi eseményen Geiger Ferenc polgármester köszöntötte
a diákokat és a pedagógusokat. Beszédében hangsúlyozta: azért is
különösen örömteli ez az alkalom, mert nemcsak a jutalmazott diá-
kokat, hanem az őket segítő pedagógusok és szülők munkáját is di-
cséri.
– A tanulás az élet egyik értelme, talán a legnagyobb, legjelentősebb
esemény a nevelésben. Az igazi siker az, amikor a pedagógus eléri a
tanítványánál, hogy ne csak és kizárólag a sikerért tanuljon, hanem a
megismerés öröméért – fejtette ki Geiger Ferenc. 

Elmondta, hogy a kerületi önkormányzat eddig is és a jövőben is
mindent megtesz annak érdekében a soroksári gyerekek olyan ok-
tatásban részesülhessenek, aminek köszönhetően később is meg-
állják a helyüket. Az ünnepi rendezvény résztvevői táncos, prózai és énekelőadá-

sokat hallgathattak és nézhettek meg a gyerekek elő-
adásában. A köszöntő szavakat és a műsort követően
több mint száz tanuló, valamint felkészítő tanáraik ve-
hettek át elismerést a polgármestertől.

(já)

Gálán ünnepelték a kiváló diákokat

Fotók: Teszár Ákos

Fotó: Zeneiskola
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Bámulatos, ahogy múlik az idő! Még kelle-
mes napsütésben éltük át a tanévnyitó meg-
hitt perceit, egy hónap elteltével már hulló
falevelek és sárguló lombok szolgálnak nap-
jaink új díszleteként.Nehéz volt lépést tartani
a pergő percekkel, de iskolánk ebben a hó-
napban is megpróbálta minél hasznosabban
megtölteni azokat. 

A sort a Grassi válogatott gyerekserege
nyitotta, akik Geiger Ferenc polgármester és
Schirilla György sportoló vezetésével csatla-
koztak az aktív időtöltés és az egészséges
életmód népszerűsítéséhez. 

Pár nappal később, szep-
tember 29-én az őszi szellő
forgataggá változtatta az in-
tézményünk előtti teret, ahol
ízletesebbnél ízletesebb sü-
temények találtak gazdára a
Szent Mihály-napi, immáron
hagyományosnak mondható,
kekszvásárunkon, mely nek
idei bevételét udvarunk szépí-
tésére fordítjuk. Emellett egy
rövid fellépéssel, közös tánco-
lással is kedveskedtek diákja-
ink a pavilonnál összegyűlt
tömegnek.

A napok szaladtak, de mi is
haladtunk velük, hogy méltón

ünnepelhessük az október 1-jén esedékes
zene világnapját. Tiszteletére neves előadó-
művészek Edit, Eleonor, Theodor és Theo
van der Burg léptek fel a tornacsarnokban
külön az alsósoknak és külön a felsősöknek
összeállított műsorukkal.

Kis tablónkat végignézve, szeptemberben
sem unatkoztunk, és remélhetőleg hason-
lóan kellemes percekről számolhatunk be,
amikor októberi eseményeinket számba
vesszük!

PR

Szeptemberi Grassi hírek

Az önkormányzati adók – gépjárműadó valamint
a helyi építmény- és telekadó – törvényben
meghatározott II. féléves részletének esedé-
kességi ideje 2017. szeptember 15-vel lejárt. A
III. negyedéves zárási adatok szerint nagyon
sokan nem tettek eleget fizetési kötelezettsége-
iknek. Az érintettek napokon belül kézhez kap-
ják a fizetési felszólításokat, amelyben kérjük a
tartozás 8 napon belüli rendezését. Kérünk to-
vábbá mindenkit, hogy átmeneti fizetési képte-
lenség esetén keressék meg hivatalunkat a
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Lehetőség van részletfizetési, fizetés halasztási
kérelem előterjesztésére is, annak érdekében,
hogy elkerüljék a végrehajtási intézkedéseket. 

Adóhatóságunk a végrehajtási intézkedés ke-
retében munkabérből való letiltást, folyószámla
elleni azonnali beszedési megbízást és foga-
lomból való kivonást is foganatosít. Eredmény-
telenség esetén a tartozást behajtás érdekében
átjelenti a NAV részére.

Kérjük ezért Tisztelt Ügyfeleinket, hogy fi-
zetési kötelezettségeiket mielőbb szíves-
kedjenek rendezni. Köszönjük.

Soroksári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Adóosztálya      

Az önkormányzati adók 
befizetési határideje

A Táncsics Mihály Művelődési Házban Otthonom: Soroksár! cím-
mel filmvetítést tartottak október 2-án. Az alkotásban 10 ismert so-

roksári személy – művész,
lelkész, egyetemi tanár, sportoló
– mondta el élményeit arról,
miért szeretnek Soroksáron élni.

A film az egyik készítő, Sinko-
vics Krisztián önkormányzati
képviselő, ifjúsági tanácsnok fel-
vezetésével indul. Elmondta,
hogy a film a Soroksári Ifjúsági
Koncepció részeként valósult
meg, amelynek fontos eleme a
soroksári öntudat
kialakítása. Az
ön kormányzat a-
nya gilag is támo-
gatta a film meg-
valósulását.
– Az eredeti el-
képzelés az volt,
hogy összeállí-
tunk egy oktató-
anyagot, amit be-
mutatunk osztály-
főnöki órákon az
általános iskolá-
soknak. Később
fo  ga lmazódot t
meg, hogy készít-
sünk egy filmet,
amivel esetleg
jobban felkeltjük

az érdeklődést és ezáltal erősödik a soroksári identitásérzés is.
Egész nyáron forgattunk, az utómunkálatokra szeptemberben került
sor. Surányi Krisztián volt az operatőr. Nagyon jól éreztem magam
a film készítése közben, bár bevallom, eleinte szokatlan volt a kér-
dezői szerep. Volt előismeretem az interjúalanyokkal kapcsolatban,
akik őszintén megnyíltak a film készítése során. Sokszínű közös-
ség él a kerületben és megpróbáltunk minél több meghatározó
egyéniségű embert bemutatni az itt élők közül, akik példaképei le-
hetnek a felnövekvő fiataloknak – tette hozzá Sinkovics Krisztián. 

A film a legnagyobb videómegosztón, a youtube-on megnézhető.

Ilonka Mária 

Otthonom: Soroksár! – filmbemutató
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A Népmese napja alkalmá-
ból idén is eljött a Fekete
István Általános Iskolába
Fabók Mancsi Bábszínháza:
Háromágú tölgyfa tündére
című mesejátékával.

A népi kultúra mindig jó építő-
anyagnak bizonyul, s ezeket
az alapköveket nem is érde-
mes megfosztani igazi tartal-
muktól. A régi történet mégis
kicsit átalakítva, átszőve hu-
morral, jóízű beszéddel eleve-
nedett meg. Emelkedettség
és humor, e kettősség adta
aktualitását, interaktivitását, s
tette emlékezetessé kisdiák,
kamasz és felnőtt számára
egyaránt. Hiszen a mesének
több szintje van és ki-ki saját
érettségének megfelelően a-
zonosul ezek egyikével. Az
egyszerű, de míves képi vi-
lág, a különleges hangszerek
(hangdrum, gardony, do-
romb) keltette szférikus han-
gulattól, a tündérmese le bi-
lincselő szövedékén át a filo-
zofikus mondanivalóig.

Tündér és boszorkány nem
csupán szereplők voltak,
hanem az ember két lelki mi-
nőségének képviselői is, ármány és tartózkodó szeretet. Gazda-
godtunk a mese legfőbb mondanivalójával, miszerint az újjászületés
képessége az élet sajátja, s az elszenvedett veszteség egy új mi-
nőségben tudja teljességgé alakítani magát. A gonosz bármennyire
is aktív, nem tudja elpusztítani a jót. Így működik alapvetően a világ.

A jó mese, játék is egyben: energiát, feszültséget vezet le és össze-

hozza a különböző generációkat. Ezen alkalmak megkönnyítik a hét-
köznapokat, s az ünnepnapokat emelkedetté teszik. Így történt velünk
is. Igazi közösségi élményben volt részünk, játszottunk, kikapcsolód-
tunk, feledtük a gondokat. Az előadás jó alkalmat nyújtott, a látottak ta-
nórán történő továbbgondolására.

Fabók Edit

Bábos mese a Feketében

A Páneurópa Általános Iskola rendezvényei
közül méltán emelkedik ki a hagyományoknak
megfelelően minden ősszel megrendezésre ke-
rülő piknik, amelyen kicsik és nagyok egy kötet-
len, felhőtlen és tartalmas délutánt tölthetnek
együtt. 

Szeptember 15-én, a tanítást követően az
egész iskola együtt vonult ki a Tündérkertbe,
ahol csatlakoztak hozzánk a gyermekek szülei
is. A délután első felében izgalmas csapat- és
évfolyamversenyek zajlottak, amit a szülők és
pedagógusok – főként az osztályfőnökök – lel-
kes szurkolása kísért. Ezután mindenki a saját
osztályával tartott, s elkezdődhetett az „igazi pik-
nik”: asztaloknál, plédeken fogyasztottuk el a
szülők jóvoltából összegyűlt sok-sok finomsá-
got. Mindezt verőfényes napsütésben, kellemes
hangulatban. Bár a rendezvény hivatalosan este
hatig tartott, valahogy senki nem vette észre,
hogy elszaladt az idő. 

Köszönjük minden szülő és családtag rész-
vételét, segítségét! Reméljük, jövőre hasonlóan
szép őszi délutánt tölthetünk együtt.

Páneurópa piknik

Fotó: Iskola
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Hetekkel ezelőtt Ott József feltett egy kérdést a Soroksári Grassal-
kovich Kör oldalán: „Hogyan mondjuk svábulP?” Ez az egyszerű
kérdés aztán elindított egy lavinát. Rengetegen írtak, újabb és újabb
sváb szó, kifejezés került elő a lelkes hozzászólóktól.

A Soroksári Grassalkovich Kör tagjai összegyűjtötték, rendszerez-
ték a szavakat, felmerült, hogy jó lenne ezeket együtt is megtanulni,
hallani, kimondani.

Jelenleg több mint 1 200 szó, illetve kifejezés áll
rendelkezésünkre, soroksári svábul.

Szeptember 27-én megtartottuk az első „Tanulj
Svábul Soroksár” összejövetelt, melyet ugyan elő-
ször a Tájházba szerveztük, de a jelentkezők
száma miatt kinőttük azt, és így a Táncsics Mihály
Művelődési Házban tartottuk meg a „nyelvórát”. Az
eseményen több mint 40-en vettek részt.

Hívtunk svábul még jól beszélő embereket se-
gítségül, készítettünk különböző témákhoz szó-
szedetet, és Jäckl Henriett – aki ugyan tanulóként
érkezett, de mint kitűnő némettanár – levezényelte
az „órát”.

Egy nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk
együtt, és a jelenlévők, illetve a facebookon ben-
nünket követők egyhangú kérése alapján folytat-
juk kezdeményezésünket.

Külön facebook-oldalt is nyitottunk a svábul ta-
nulásra: „Tanulj Svábul Soroksár” néven. Ezen az

oldalon követhető lesz az előző órák anyaga, lehet hozzászólni, új
szavakat gyűjteni, véleményt mondani.

Lehet, hogy az utolsó pillanatban meg tudjuk menteni a sorok-
sári sváb nyelvet? Tegyünk érte közösen! A legközelebbi foglalko-
zás, október 30-án a Táncsics Mihály Művelődési Házban lesz,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Soroksári Grassalkovich Kör

Tanulj svábul Soroksár!

Az újtelepi óvodákban október 4-én emlé-
keztek meg az állatok világnapjáról.

A Pistahegyi óvodában a bejárattal szemben
egy „mini állatkertet” alakítottak ki plüss figu-
rákból. A csoportokban képeket nézegettek,
beszélgettek a gyerekek és az óvodapeda-
gógusok. Állatos mese, mondóka, vers, éne-
kes játékok, énekek hangzottak el a délelőtt
folyamán. 

Minden csoport más és más technikával
készített állatfigurákat. Akadt olyan csoport
is, amelyik meglátogatta a Fővárosi Állat- és
Növénykertet.

A Béke utcai óvodában szintén otthonról ho-
zott plüss figurákat állítottak ki. Egy terep-
asztalt is készítettek, amit szintén állatokkal
népesítettek be. A két nagyobbakból álló cso-
port vágás-ragasztással sünit, tenyérlenyo-
mattal rókát készített. A legkisebbek be-
szélgettek, képeskönyvet nézegettek, közö-
sen tablót készítettek. A gyerekek által ké-
szített képekből kiállítást is rendeztek a
folyosón.                

I. M. 

Állatok világnapja az újtelepi óvodákban

Fotó: Magánarchívum

Fotó:Óvoda
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Különleges kiállítás megnyitójára voltunk hivatalosak szep-
tember 21-én a Galéria’13-ba. A Soroksári Napok nyitórendez-
vényén a Dunától a Nagy-Küküllőig című tárlatot ismerhette
meg a nagyérdemű, melyen hat kiváló művész alkotásait állí-
tották ki. 

A kiállítás különlegeségét az adta, hogy Soroksár két testvérvárosa,
Törökbálint és Székelyudvarhely alkotói is bemutatták műveiket. So-
roksárt Hartung Sándor és Pánti Imre festőművészek, Törökbálin-
tot Hadik Gyula szobrászművész és Kovács János Zoltán fes-
tőművész, míg Székelyudvarhelyt Molnos Zoltán festőművész és
Dávid Botond fotóművész képviselték.

A megnyitón Sasvári Ilona, a Galéria’13 igazgatója köszöntötte a
vendégeket és egyben útjára indította a 2017/18-as művészeti éva-
dot a húszéves galériában.

A kiállítást Geiger Ferenc polgármester nyitotta meg, aki el-
mondta: a testvérvárosok vándorkiállítása augusztusban Törökbá-
linton nyitotta meg kapuit, onnan érkezett Soroksárra, hogy aztán
jövő májusban Székelyudvarhelyre költözzön. – Ez a kiállítás töké-
letesen szolgálja a három település között korábban kialakult ba-
rátság elmélyülését. Reményeink szerint nem egyszeri ren-
dezvénynek lehetünk most tanúi, hanem sikerül egy hagyományt

teremtenünk. Terveink szerint a kétévente ismétlődő tárlat közelebb
hozza majd egymáshoz a testvérvárosaink polgárait, megkönnyíti
egymás megismerését – hangsúlyozta Geiger Ferenc.

Elek Sándor, Törökbálint polgármestere arról beszélt, mennyire
büszke arra, hogy részese lehet a három város hagyományteremtő
kezdeményezésének, ami reményei szerint sokáig kitart majd. Hoz-
zátette, talán ez az együttműködés
egyszer majd nemcsak a művészetek
terén, hanem más területeken is meg-
valósulhat. 

Székelyudvarhely képviseletében
Molnos Dalma köszöntötte az egybe-
gyűlteket, s tolmácsolta Gálfi Árpád
polgármester szavait, aki nem tudott
részt venni a rendezvényen. Beszédé-
ben kitért arra, hogy erdélyi magyar te-
lepülésként kiemelt feladata az ön-
kormányzatnak a kultúra, a hagyomá-
nyok ápolása. Elhangzott: ez a ván-
dorkiállítás kiváló alkalom a ma gyar-
ságtudat, az együvé tartozás, valamint
a több mint ezeréves hitünk megőrzé-
sére, megerősítésére.

A kiállításmegnyitó vendégeit Somorjai István trombitaművész,
Szegedi Dóra énekművész és a Török Flóris iskola táncosai szóra-
koztatták. (já)

Dunától a Nagy-Küküllőig – testvérvárosok vándorkiállítása

A Soroksári Napok záróakkordjaként idén is méltóképpen meg-
ünnepelték az aranylakodalmasok házassági évfordulóját. Az
önkormányzat 18. éve támogatja ezt a szép hagyományt. 

Az ünneplés a közösségi házban kezdődött szeptember 24-én kora
reggel, ahol a párok gyülekeztek. Utána átsétáltak a Soroksári
Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba, ahol a 9 órakor kez-
dődött misén egyházi szertartás következett. Fehérvári Lajos kato-
likus plébános előtt örök hűséget esküdtek egymásnak, majd az
atya megáldotta az 50 éve együtt élő párokat. Ezután az anyakönyvi
hivatalban folytatódott az ünnepi esemény, ahol idén 9 pár mondta
ki újra a boldogító igent. Az eseményen Geiger Ferenc polgármes-

ter volt az egyik tanú, aki köszöntötte az aranylakodalmukat ün-
neplőket. A másik tanú immáron 18. éve Barabás Tiborné, a So-
roksári Nyugdíjas Klub elnöke. 

A polgári szertartás után a párok ajándékokat, emléktárgyakat és
oklevelet kaptak. Később a házaspárok visszatértek a közösségi
házba, ahol folytatódott az ünneplés, immár az aranylakodalmasok
családtagjai, unokái, barátai, mintegy 100 fő részvételével. Az ön-
kormányzat ebédet biztosított az ünneplők számára, amit ezúttal is
a nyugdíjas klub tagjai szolgálták fel. Tánccal és élőzenével múlat-
ták az időt, így fejezték be a napot. ilma

Megújították esküjüket az aranylakodalmasok

Az ünneplő párok

Atkári István Győző és Bakallár Erzsébet
Batki István és Domán Anna

Gyöngyösi Károly és Völgyi Erzsébet
Körmendy László és Gengeliczki Mária

Puchele István és Napholcz Apollónia Anna
Reibl István és Kristóf Irma Mária

Szarka Gyula és Dvorácsko Mária Zsuzsanna
Szentesi Géza és Stevlik Ilona
Zörgő József és Virág Mária
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A Soroksári Napok keretében idén is díszelő-
adáson köszöntötték a településért munkál-
kodó személyeket a felújított Táncsics Mihály
Művelődési Házban szeptember 22-én.

– Nagyon gyorsan repül az idő, mintha csak
tegnap lett volna, hogy 1994-ben kiharcoltuk
Soroksár elszakadását Pesterzsébettől. Az ak-
kori elszakadás folyamatában nagyon sokan
vettünk, vettek részt az itt helyet foglalók közül
is. Sok csatát vívtunk, sok tárgyalást vittünk
végig sikerrel annak érdekében, hogy szűkebb
pátriánk, Soroksár úgy fejlődjön, olyanná váljon,
amilyennek mi elképzeltük, amilyennek mi sze-
retnénk látni. Együtt sírtunk, együtt örültünk az
elért eredményeknek. Nagyon bízom benne,
hogy így lesz a jövőben is, hiszen a folyamat
még nem ért véget. Soha nem is érhet véget,
mert mindig van olyan cél, lesz olyan hely,
ahová el kell jutnunk – emelte ki köszöntőjében
Geiger Ferenc polgármester.

Hozzátette: – Az elmúlt több mint két évtized
tapasztalatai alapján állíthatom, megérte saját
erőnkre, kitartásunkra, szorgalmunkra alapozva
kivívni az önállóságunkat. Önkormányzatunk
fontosnak tartja, hogy minden évben megkö-
szönje azon személyeknek azt az áldozatos, ki-
tartó munkát, amellyel kerületünk fejlődéséhez,
gyarapodásához hozzájárultak. Meghallgatva a
különböző civil szervezetek, képviselők, pártok
javaslatait, döntöttünk az idei kitüntetettek sze-
mélyéről. Nem volt könnyű, hiszen a díjazottaink
az élet más-más területéről érkeztek, más és
más életkorban tettek Soroksárért. Egyvalamit
viszont mindenki megtett, ez közös bennük:
mindig önzetlenül próbáltak tenni Soroksárért.
Ismét bebizonyosodott, élnek a közösségünk-
ben olyanok, akik hisznek abban, hogy az egy-
másért végzett munka előrevisz, és akik attól
érzik jól magukat, hogy tehetnek másokért,
hogy örömet szerezhetnek másoknak és segít-
hetnek nekik. Köszönjük ezt az áldozatos tevé-
kenységüket – mondta végezetül a polgár-
mester, aki ezután átnyújtotta az érintetteknek
a kitüntetéseket.

Soroksár Díszpolgára 2017-ben dr. Valento-
vics Julianna Mária és prof. Dr. Terbe István.

Az év kerületi polgárőre kitüntetést Lakó Jó-
zsef kapta. Lakó József a Soroksári Polgárőr-
ség elnökségének tagja. Egy fiú és egy
lánygyermek édesapja. Polgárőrként több mint
13 éve önkéntesen és nagy odaadással szol-
gálja a kerületet. Nagy munkabírással és jó
szervezőkészséggel látja el feladatát az egye-
sületben, munkájára a nap 24 órájában számít-
hatnak. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen
és maradéktalanul végzi el. Több országos pol-
gárőrversenyen képviselte az egyesületet és ki-
váló eredményeket elérve hozta el a díjakat,
öregbítve ezzel kerületünk hírnevét.

Soroksár kiváló sportolója Szőke Alex lett.
Szőke Alex a 2006-ban Losonci Ottó támogatá-
sával újraalakult ESMTK Birkózó Szakosztály
sportolója. Gyermekkora óta halmozza a sike-

reket, az elmúlt 11 évben alázatos, példamutató
munkát tanúsított az edzéseken, aminek meg is
lett az eredménye, hiszen pályafutása első
érme világversenyről rögtön egy világbajnoki
aranyérem lett. Alex az ESMTK Birkózó Szak-

osztályánál eddig 12 magyar bajnoki és 10 diá-
kolimpiai bajnoki címet szerzett, valamint
tizenháromszoros Budapest-bajnoknak mond-
hatja magát. Pályafutása során 112 arany, 13
ezüst és 12 bronzérmet szerzett. Tavaly több
nemzetközi versenyen vett részt. Ukrajnában,
Horvátországban, Romániában és Szerbiában
is a dobogó legfelső fokára állhatott, míg Tö-
rökországban harmadik helyen végzett. A
2016-os év legkimagaslóbb eredménye a grú-
ziai világbajnokságon szerzett aranyérme volt.
Amit Grúziában mutatott, az hatal-
mas teljesítmény, hiszen Magyar-
országnak 18 éve nem volt
világbajnoka ebben a korosztály-
ban. Alex a tavalyi világbajnoki
címét követően idén Európa-baj-
nok lett a kadet korosztályban a
kötöttfogású 85 kilogrammos ver-
senyzők között. További tervei kö-
zött a 2020-as tokiói olimpián való
részvétel szerepel.

A Soroksárért Érdemérmet Ha-
fuzi Avnija nyerte el. 1993-ban
alapította meg az A&M Vám-
ügynökség, Speditőr Logisztikai és

Terminál Kft.-t Soroksáron. A vámügynökség-
ben végzett vámtevékenységét a Vám- és
Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága elő-
ször a Vám- és Pénzügyőrségért érem arany fo-
kozatával, majd Lónyai Menyhért emlékérem
átadásával ismerte el. 2002 és 2010 között tagja
és elnöke volt a Galéria’13 felügyelőbizottságá-
nak. 2003 óta a Magyar IJKA Karate Közhasznú

Egyesület elnökségi tagja, majd ügyvezető el-
nöke. 2006 óta a Soroksári Polgárőr Egyesület
elnöke és parancsnokhelyettese. 2008 óta a Vi-
lágűr a Föld Jövőjéért Alapítvány koordinációs
menedzsere. 2010-től a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének és a Nemzetközi Újsá-
gírók Szövetségének tagja. Munkája mellett
mindig arra törekszik, hogy a karitatív szerve-
zeteket adományaival segítse. Külföldi és ma-
gyar szakmai, közigazgatási, karitatív- és sport
tevékenységéért több kitüntetést, elismerő ok-
levelet, köszönő levelet kapott. 2012-től az
Albán Köztársaság magyarországi tiszteletbeli
konzulja, a visegrádi Szent György Lovagrend
lovagja. A soroksári óvodák és iskolák rendez-
vényeinek állandó támogatója. Kiemelt támo-
gatóként vesz részt a bűnmegelőzési füzetek
kiadásában is. 

Az ünnepi program zárásaként a Princess
együttes látványos műsorát élvezhette a kö-
zönség. 
(A Soroksári Napok támogatója az OTP Bank
Zrt. és a K&H Bank volt.)

ILMA

Soroksár idei kitüntettjei – köszönet munkájukért

Fotók: Teszár Ákos

Lakó József

Avnija Hafuzi

Szőke Alex
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Soroksár Díszpolgára dr. Valentovics Julianna Mária. Valentovics dok-
tornő, vagy ahogy a gyerekek hívták, Julika néni, gyermek háziorvosként
közel 40 éven keresztül látta el a hozzáforduló soroksári gyerekeket.
Munkáját önzetlenül, a hivatását is maximálisan túlteljesítve, a szó szo-
ros értelmében éjjel-nappal végezte. Soroksári lakosként mindig elérhető
volt, ha egy gyermek a segítségére szorult. 1997-ben polgármesteri hű-
ségjutalomban részesült. 2005-ben, 68 éves korában vonult nyugdíjba.
2007-ben Soroksárért Érdemérmet kapott, illetve e jeles nap alkalmából
soroksári kis és nagy gyerekektől és a szülőktől egy szívmelengetően
kedves emlékkönyvet vehetett át.
– 11 éves voltam, amikor édesanyámat súlyos betegség miatt elvesztet-
tem. Ekkor határoztam el, hogy orvos leszek. Ezt az elképzelésemet si-
került megvalósítani: 1961-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen. 1967-ben, azaz kereken 50 éve kerültem Soroksárra körzeti
gyermekorvosnak, és nyugdíjba menetelemig mindvégig – 38 évig – itt,
ugyanazokban az utcákban, rendelőkben dolgoztam, miközben mun-
káltatóim időről időre változtak. Munkámat kollégáimon kívül védőnők és
asszisztensek segítették, különösen sok szeretettel és köszönettel tar-
tozom védőnőimnek, Zsákainé Jolinak és Srejné Amáliának – mondta
lapunknak Valentovics doktornő.

1985-ben lett soroksári lakos, miután férjével itt építettek házat. 44 évi
szolgálat után, megromlott egészségi állapota miatt ment nyugdíjba. –
Itthon sokat olvasok, és igyekszem az orvoslásban, különösen a gyer-
mekorvoslásban is naprakész maradni. Kikapcsolódásként szeretek Su-
dokut, keresztrejtvényt fejteni és kertészkedni. Férjemmel rendszeresen
járunk hangversenyekre, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjeire bér-
letünk is van – tette hozzá a doktornő, akire a mai napig nagy szeretet-
tel gondolnak egykori betegei.

Szintén Soroksár Díszpolgára kitüntető címben részesült prof. Dr. Terbe
István. A professzor 2007-ben szerezte meg a Magyar Tudományos
Akadémia Doktora fokozatát. Rádióműsoraiért megkapta a Magyar
Rádió Nívódíját, kiadott könyvei után több alkalommal szintén Nívódíjat
kapott. A közösségért, és az oktatásban végzett munkája elismeréseként
több emlékérem, illetve kitüntetés birtokosa. 2013-ban – nyugdíjba vo-
nulása alkalmából – megkapta a Budapesti Corvinus Egyetem Arany-
érme kitüntetést, majd kinevezték professzor emeritusznak. 2016-ban
elnyerte a Szent István Egyetem professzora kinevezést.
– Engedjék meg, hogy néhány gondolatot elmondjak a laudációban em-
lített tudományos munkával kapcsolatban. Sokak szemében a tudomány
fehérre festett laboratóriumban, bonyolult műszerek, mikroszkópok között
zajlik, miközben fehér ruhás, ősz hajú emberek, nehezen érthető mon-
datokat mormognak. Nagyjából ezt nevezik alapkutatásnak. Emellett lé-
tezik egy alkalmazott kutatás is, amikor újításokat, technológiát,
szabadalmakat fejlesztenek szintén kutatóemberek, műhelyekben, szán-
tóföldön vagy éppen a fóliasátor alatt és az üvegházban.

Az 1960-as évek végén, illetve az 1970-es évek elején Soroksáron
ilyen alkalmazott kutatás folyt a tangazdaságban, ahol szerencsére ott le-
hettem én is. Az ott folyó munka akkor Japántól Amerikáig ismert volt,
nem győztük a vendégeket, delegációkat fogadni külföldről és belföldről,
akik a munkánk után érdeklődve érkeztek. Azért, hogy akkoriban ered-
ményesen dolgozhattunk, és hogy most is dolgozhatunk, köszönetemet
fejezem ki Soroksárnak és a polgárainak a támogatásért. De köszönet jár
mindazoknak a barátaimnak, akik most el tudtak jönni és azoknak is, akik
távol vannak, köszönet jár a jelenlévő volt munkatársaimnak, családom-
nak és feleségemnek – mondta a kitüntetés átvételét követően Terbe
professzor.

I.M.

Kerületünk díszpolgárai

F
o
tó

k:
 T

e
sz

á
r 

Á
ko

s



14 SOROKSÁRI HÍRLA
P

S O R O K S Á R I  N A P O K

Szeptember 23-án tartották a Soroksári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében a hagyományos szüreti felvonulást
és az azt követő szüreti bált a Tündérkertben felállított rendez-
vénysátorban.

A felvonulás résztvevői a kora délutáni órákban kezdtek gyüle-
kezni a Török utcában, ahol szor-
gos kezek segítettek a lovas
fogatok, hintók feldíszítésében. A
díszítés kellékeit, a csodaszép
virágfüzéreket, szalagokat, mint
minden évben, most is „virágos”
Olgi biztosította az önkormány-
zat számára.

A hagyományoknak megfele-
lően idén is az első hintóban fog-
lalt helyet korhű viseletben és az
elmaradhatatlan gömbölyű ke-
nyérrel kezében a „bírópár”, Pu-
chele István és neje, Plonci. A
következő fogat szokás szerint
az elegáns öltözetű „jegyzőpárt”

illette meg, akiket
ebben az évben a
Gyöngyösi házaspár,
Csaba és felesége,
Juli alakított. A felvo-
nulási menetet az idén
két zenekar is kísérte
vidám zenéjével, a
Galambos János ze-
neiskola fúvósai Jakab
Gedeon vezényletével
és a Solti Tamás ve-
zette Schorokscharer
Burschen. 

Az ünnepi menet délután 4 órakor indult el a Hősök tere felé a Se-
bész utca, Szitás utca útvonalon, majd a Táncsics és Vecsés utcák
érintésével érkeztek meg a felvonulók a Molnár-szigetre, ahol az egy-
begyűlt közönség már izgatottan várta a program kezdetét. A látvá-
nyos bevonuló után a nemzetiségi önkormányzat elnökasszonya,
Schirlingné Drexler Anna köszöntötte a vendégeket, majd megnyitotta
a rendezvényt. A megnyitót követő programban felléptek többek kö-
zött a Grassalkovich és
Páneurópa iskolák tánco-
sai, a Soroksári Német
Nemzetiségi Táncegyesü-
let, valamint a Vidám Fa-
vágók tánccsoport. A
műsor után zenés mulat-
ság vette kezdetét, ahol a
talp alá való muzsikáról a
Schorokscharer Musikan-
ten fúvószenekar gondos-
kodott, Stark György
vezetésével. A jó hangu-
latú rendezvény a késő
esti órákban ért véget.

A Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormány-
zat ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki
segített a rendezvény lét-
rejöttében, szervezésé-
ben és lebonyolításában.

PHK

Szólt a zene, folyt a bor a szüreti felvonuláson
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Ma már kevesen tudják, hogy élt Soroksáron egy rendkívül tehet-
séges ember, aki a magyar motorkerékpár gyártás egyik kiemel-
kedő alakja volt.

Sági (Scheuring) László 1923-ban Soroksáron született, 14 évesen ke-
rült a csepeli Weiss Manfréd gyárba, mint esztergályos tanuló. Hamar
felfedezték kivételes tehetségét, a Nagytömeg-gyáregységből, ahol
dolgozott a szerkesztésbe helyezték át, ahol osztályvezetőnek nevez-
ték ki. 1958-tól a Csepeli Motorkerékpárgyár vezető konstruktőre lett.

Mint ügyes kezű iparosember, nem volt olyan technikai prob-
léma, amit ne tudott volna megoldani. Munkatársának elmondása
szerint íróasztala mindig tele volt alkatrészekkel, sokszor ő mutatta
meg, hogyan kell a gyakorlatban megvalósítani a terveket.

Első önálló munkája a Cimbora robogó tervezése és kivitelezése
volt, majd később jelentős szerepet vállalt a Tünde robogó létre-
hozásában, amiből 2500 példányt gyártottak két év alatt. Ma ezek
a motorok a gyűjtők féltett darabjai.

Hat-hét fős tervezőgárdával dolgozott, asztalukról nagyon sok újítás ke-
rült az akkori döntéshozók elé, ami méltán világsikert hozhatott volna a
magyar motorkerékpár gyártásnak, de sajnos pénzhiány miatt ez nem
valósulhatott meg. 

Kivétel volt a P20-as típus, ahol a különböző nyugati verse-
nyekre szánt motorokat a tervezők által megálmodott módon épít-
hették meg. Ezekkel a motorokkal hírnevet szereztek, különböző
versenyeket nyertek.

A magyar piacra a szerényebb kivitelezésű P20-as motor került
azért, hogy az ára a magyar dolgozók számára is elérhető legyen. 

Sági László 1983-ban, 60 évesen ment nyugdíjba, nyugdíjas
éveit is tevékenyen töltötte, szaktanácsadással, motorok javításá-
val foglalkozott. 1999-ben hunyt el. 2012. április 28-án a Pannónia
motorok rajongói emléktáblát avattak a Csepel Művek bejárata
előtt. 

B.A. 
Soroksári  Grassalkovich Kör

Egy polihisztor története

A Soroksári Fehérasztal Társaság első
őszi rendezvényén Geigerné Moldvai
Mariann meghívásának Tóth András,
Soroksár önkormányzatának megbízott
főépítésze tett eleget. 

A program során betekintést kaptunk
abba, hogy a kerület fejlődését mennyiben
segíti elő a már korábban kialakított Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia, amely
rövid és középtávú terveket tartalmaz. 

Vázlatos beszámolót kaptak a jelenlé-
vők a kitűzött célokról. Szó esett a gazda-
ság logisztikai-, és turisztikai lehetőségek
általi fejlesztéséről, a helyi tradíciók oly
módon történő megőrzéséről, amely minő-
ségi életkörülmények kialakításával páro-
sul, és egyben vonzóvá teszi a kerületet,
mint lakóhelyet a fiatalok számára, előse-
gítve ezáltal a demográfiai növekedést. 

Megtudhattuk, hogy a település köz-
pontjának fejlesztése mellett további al-
központok kialakítása is tervben van
Újtelepen és Orbánhegyen. A közlekedési
viszonyok rendezése nagymértékben függ
az országos szintű és a fővárosi szervek-

től, valamint a MÁV-tól, így a kitűzött célok
megvalósításának érdekében folyamatos
egyeztetés és szoros együttműködés
szükséges csakúgy, mint a természeti kör-
nyezet megóvása és rendezése érdeké-
ben – mondta Tóth András. 

A főépítész kitért arra is, hogy Soroksár
egyes kiemelt részeinek – Molnár-sziget,
Újtelep, városközpont, Grassalkovich út,
vasútállomás környéke – fejlesztési tervei
közül eddig melyek azok, amelyek megva-
lósultak, illetve a forráshiány és az enge-
délyezések menete mennyiben aka dá-
lyozza a fejlődést. Az esemény lezárása-
ként a hallgatóságnak módjában állt han-
got adni észrevételeinek, megfogal-
mazhatta a tervekkel kapcsolatos kritikáját
és további kérdésekre kapott választ. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Tóth
Andrásnak az előadást és Geigerné Mold-
vai Mariannak a szervezést.

Herling Anikó
Soroksári Fehérasztal Társaság

Soroksár épített környezete és építési tervei
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Tájékoztatjuk a közönséget, hogy az őszi-téli hó-
napokban 

csütörtökön és pénteken tartunk nyitva, 
14.00 órától 18.00 óráig.

A Galéria’13 Soroksár szeretettel meghívja Önt 
Madarassy István szobrászművész kiállításának
megnyitójára 2017. november 9-én, csütörtökön

18 órára.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Bendzsel Miklós, 

az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia
tagja.

Közreműködik:
Geiger György trombitaművész és Maros Éva

hárfaművész.
A kiállítás megtekinthető 2017. december 16-ig.

SOROKSÁRI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
(1238 Budapest, Szitás utca 105.)

„Helytörténet 2017” c. állandó kiállítás
Nyitvatartás: csütörtök, péntek 14.00 – 18.00

óráig.
e-mail: iroda@galeria13.hu

www.galeria13.hu
Telefon: 06-1-287-3057; 06-20-333-0257

Galéria’13 Soroksár
(1238 Budapest, Hősök tere 13.)

A Soroksári Sportcsarnok felvételt hirdet takarítónő
és férfi karbantartó munkakörökre. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: csarnok@soroksarsport-
csarnok.hu

Álláshirdetés

Kedves olvasóink és leendő könyvtárhasználók!

Tudta, hogy könyvtárunkban nem csak könyvet köl-
csönözhet? Lehetőség van napilapok, magazinok
és folyóiratok kölcsönzésére. Gyerekeknek pedig
ajánljuk diafilm választékunkat, amely változato-
sabbá és különlegesebbé teheti a sötét téli estéket,
valamint az esti meseolvasást. Könyvtárunkban le-
hetőség van internetezésre valamint nyelvi oktató-
csomagok kölcsönzésére is.

A könyvtár használata adminisztrációs díjhoz, a
dokumentumok kölcsönzése beiratkozáshoz kötött.
Könyvtárunk megújult elrendezéssel, új témákkal és
kihelyezésekkel várja kedves látogatóit.
További információk:
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/grassalkovich_ut_
128_
https://www.facebook.com/fszeksoroksari/

Vár a könyvtár
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Kevés olyan soroksári vagy pesterzsébeti lakos van, aki ne ismerné a
Segítő Mária-kápolnát, amely a két kerület határát jelzi a Dél-pesti
Szennyvíztisztító-telepnél. Sokan keresik fel a kerületbe látogatók közül,
de a biciklitúrán résztvevők is szívesen megpihennek itt.

Idén zarándoklatot szerveztek a Soroksári Nagyboldogasszony Fő-
plébánia hívei Fehérvári Lajos plébános vezetésével. Szeptember 10-
én mintegy 100-an indultak el a Hősök teréről a kápolna irányába,
útközben többen is csatlakoztak a menethez. 
– Mária közbenjárását kértük. A szentbeszédben kiemeltem, hogyan újul-
hat meg plébániánk közössége, lelki élete. Ebben a legfontosabb nem is
a sok szervezés, csoportok létrehozása vagy felújítások véghezvitele
(ezek is nagyon szükségesek), hanem az, hogy a közösség engedje,
hogy Jézus működhessen közöttünk. Ahogy a Szentírás szól: „Ahol ket-
ten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Tehát
a legfontosabb nem az, hogy mit teszünk közösen, hanem, hogy hogyan
vagyunk együtt – foglalta össze a plébános.                                     (im)

Zarándoklat a Segítő Mária-kápolnához

Soroksár kialakulásról sok-sok írásos emlék van, ám arról, hogyan
jött létre például az újtelepi református közösség, nem sokat lehet
tudni. Bors Andrea gyermeknevelő és kisgyermekgondozó idézte
fel a múltat. Jelenleg az újtelepi Református Missziói Egyházközség
gyülekezeti tagja, akinek a nagyszülei nagyon sokat dolgoztak azon,
hogy a mostani református közösség alapjait megteremtsék. Nagy-
szülei, Molnár József és Molnár Józsefné 1935-ben költöztek Újte-
lepre és halálukig itt éltek.

– A soroksári gyülekezet tagjai nagyon összetartóak voltak már az 1930-
as években is. 1944-ben a nagyszüleim házát, a Návay Lajos (jelenleg
Hrivnák Pál) utca 16. szám alatt, bombatámadás érte, ekkor már a nagy-
mamámnak és a nagyapámnak öt gyermeke volt. Légiriadó volt, négy
kisgyermek a pincében várta, hogy édesanyjuk és másik testvérük is le-
menjen hozzájuk, ekkor csapódott be a bomba. Mivel a robbanószerke-
zet egyenesen az óvóhelyre zuhant, egyik gyermek sem élte túl a
támadást. Két kislány és két fiú vesztette életét. A támadást nagymamám
és nagypapám mellett (aki éppen dolgozott) az egyik kislány élte túl,
anyukám nővére. A háború után nagyapáméknak még két gyermeke szü-
letett. Az egyiket a születés után azonnal elvesztették, a másik 1947-ben
jött a világra, ő volt az édesanyám – idézte fel Andrea, majd így folytatta:
– A bombatámadás után a ház homlokzati és bejárati része teljesen meg-
semmisült. Az újtelepi reformátusok összefogtak, és egy emberként, saját
kezükkel építették újjá nagyszüleim házát. Az emlékek sokkolóak voltak,
ezért a nagyszüleim nem akartak beköltözni az elkészült lakásba. Mivel
a közösség rengeteget segített, hálából felajánlották az elkészült épüle-
tet, hogy létrejöjjön az újtelepi gyülekezet helyszíne, hogy itt tarthassák
az istentiszteleteket és szeretetvendégségeket. Ezek egészen 1959-ig
ezen a helyszínen zajlottak. Nagypapám ennek a közösségnek a kán-
tora és presbitere is volt. Később nagyszüleim a jelenlegi harmóniumot is
a gyülekezetnek adományozták – mondta Andrea.
– Tisztán emlékszem, hogy jó néhány nevet folyton emlegettek, akik szin-
tén rengeteget tettek a közösségért: Ficze József és felesége, dr. Be-
reczki Ferenc és családja, Deli család, Mitter család, dr. Galambos József
lelkipásztor, illetve még Sütő István lelkipásztor, aki rendszeresen járt ide
Soroksárról. 1959 után a lakás visszakerült a családunk tulajdonába, és
az imaház a Návay Lajos (Hrivnák Pál) utca és az Alsóhatár út sarkán
működött tovább – mesélte Andrea.
– Nagyapám 1967-ben hunyt el. A nagymamám egészen haláláig, 1994-
ig aktív tagja maradt a közösségnek. Az egyházi székek mind mai napig
megvannak és használatban vannak az új imaházban is, valamennyi szá-
mozott és névre szóló, megőrizve a gyülekezet tagjainak emlékét. A régi
embereknek szeretnék emléket állítani, akikről keveset hallottunk, és ke-
veset tudunk, hogy mennyit is tettek az újtelepi gyülekezetért és hitéletért
– összegezte Bors Andrea. Ilonka Mária

Az újtelepi reformátusok mindig
segítették egymást

Kovács Aladár szolgálatvállaló és szolgálatviselő ember volt. A rábízott
feladatokat mindig becsületesen és felelősséggel elvégezte. Öt éven
keresztül az újtelepi református gyülekezet gazdasági életét irányította,
emellett folyamatosan felügyelte a gyülekezeti ház működését is. Nem
túlzás elmondani, ha ő nincs, ma nem állna az újtelepi gyülekezeti ház.
Szerette egyházát. A közösség dolgaiért való buzgóságot Isten adta a
szívébe. Igazak rá a zsoltáros szavai: „A te házadhoz való féltő szere-
tet emészt engem.” (Zsoltárok 69,10)

Kovács Aladár 1940. október 3-án Székesfehérvárott született. Az
ötvenes évek második felében konfirmált a Csepeli Református Egy-
házközségben. Mindig örömmel emlegette, milyen szívesen vett részt
az akkori ifjúsági alkalmakon. Amikor felnőtt, szakmát tanult, férfiszabó
lett, később azonban váltott, villanyszerelőként dolgozott. Aktív mun-
káséveinek vége felé anyagbeszerző volt a Belkereskedelmi Miniszté-
riumban. 1965-ben megnősült, Mahó Rózsával haláláig szép házas-
életet élt. Két fiúgyermekük született és három unokájuk.

A gyülekezet tagjai megerősíthetik, hogy a határozott, kemény külső
mögött egy végtelenül melegszívű, minden körülmények között segítő-
kész, barátságos, szeretetreméltó férfi állt. Fiatal kora óta sportolt, sze-
rette az életet, a zenét, azt a hivatást, amelybe Isten állította bele őt.
Nem ő kereste magának az Isten országa szolgálatát, az Úr hívta el őt,
hogy Neki szolgáljon.

Gondolkodó ember lévén, nem egyszer tett fel kérdést a vasárnapi
igehirdetéssel kapcsolatban. Érteni akarta azt, amit hallott. Nem hagyta
nyugodni Isten Igéje. Utánajárt a dolgoknak, érdekelte, foglalkoztatta
őt Isten igazsága. Ez is annak a jele, hogy Isten Lelke munkálkodott az
ő életében. Az Úr pedig rendkívüli módon körülvette az Ő szeretetével.
Abban a kiváltságban részesítette, hogy hétről hétre hallatta vele üze-
netét. Akik hittel megragadják a Krisztust, tiszta lelkiismeretet, bűneik
bocsánatát, új életcélt, békességet, örök életet nyernek. Aladárban
pedig Isten Lelke munkálta ezt az
üzenetet.

Élete és szolgálata arra figyelmez-
teti a gyülekezet tagjait, hogy jó az Úr
szavát hallgatni. Bölcs ember az, aki
arra építi az életét és nem a maga ér-
telmére támaszkodik. A gondnok úr
emléke arra tanít, hogy mit jelent
Jézus Krisztust és az Ő egyházát hű-
séggel és felelősséggel szolgálni.
Isten áldja meg az ő emlékét a szí-
vünkben!

Soli Deo Gloria!

Péterffy György, ref. lelkész

Hálaadás Kovács Aladár 
gondnok úrért
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Az elmúlt négy fordulóban elkapta a fonalat a Soroksár SC
együttese, három győzelem mellett csupán a bajnokság to-
ronymagas favoritjának otthonában, a Hungária körúton ka-
pott ki az MTK-tól.

9. forduló
Soroksár SC-Szeged 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Valencsik, Frőhlich, Tamási Zs.
Lipcsei Péter: Nagyon jól játszottunk, a kapunk egyszer sem forgott
veszélyben. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna.
10. forduló
MTK-Soroksár SC 5-2 (2-1)
Gólszerzők: Gengeliczki, Farkas II. B., Vass P., Kanta, Hrepka, il-
letve Gyepes, Pál A.
Lipcsei Péter: Nagyon jó csapat ellen játszottunk, biztos vagyok
benne, hogy az MTK visszajut az élvonalba. Mi is azért jöttünk,

hogy játsszunk egy jót, és ez hellyel-közzel sikerült is. Úgy vélem,
az eredmény lehetett volna akár hat-öt is, természetesen a kék-fe-
héreknek.
11. forduló
Soroksár SC-Sopron 1-0 (1-0)
Gólszerző: Gyömbér
Lipcsei Péter: Nem játszottunk jól, de a lényeg, hogy ezer sebből
vérző csapatunk megnyerte a mérkőzést, ráadásul mindezt kapott
gól nélkül tette.
12. forduló
Mosonmagyaróvár-Soroksár SC 0-1 (0-0)
Gólszerző: Gyepes
Lipcsei Péter: Nehéz szakmailag értékelni a mérkőzést, maradjunk
annyiban, hogy nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk.

Gelei J.

Szép lassan összeáll a Sori

A junior korosztály országos bajnokságát Kecskeméten rendezte
a Magyar Súlyemelő Szövetség szeptember 2-án és 3-án. Hu-
szonkét egyesület 74 sportolója szerzett indulási jogot úgy, hogy
az előző minősítő versenyeken teljesítette a súlycsoportjában a be-
jutáshoz szükséges kilogrammot. 

A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület versenyzői
két éremmel és egy ötödik helyezéssel zárták a versenyt. Ez alka-
lommal is sikeresen szerepeltek Szűcs Endre tanítványai. 

Soroksáriak eredményei: Junior U20 korcs. 85 kg-os s.cs.: V.
hely: Harasztovics Gergő 183 kg ö.e., 105 kg-os s.cs.: III. hely:
Vaga Richárd 215 kg-os ö.e. Női U20 korcsoport: 69 kg-os s.cs.: II.
hely: Perjési Eszter 111 kg-os ö.e.

Fontos elmondani, hogy az egyesületben ingyenesen lehet spor-
tolni. Egyedülálló lehetőség ez a testi-lelki fejlődésre. Hazai és kül-
földi versenyeken lehet részt venni, amelyek szintén ingyenesek.
22 éve dolgozik a kerületünkben az egyesület, értéket teremtenek
a sportban és közösséget alkotnak. Kicsik és nagyok megtalálhat-
ják önmagukat, kipróbálhatnak több sportágat is. Az egyesület várja
a fiatalok és a felnőttek jelentkezését, akik nem félnek a kihívá-
soktól és a munkától. Szűcs Endre elnök, szakedző várja az ér-
deklődőket a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában (XXIII.
Sodronyos utca 28.) és a RAGE Sportközpontban (IX. Soroksári út
110-112.) személyesen, vagy telefon: 06-70-550-5030. Választható
sportok: súlyemelés, erőemelés, street workout, cross training.

Csordás M.

Súlyemelő 
Junior Országos Bajnokság

A SORI-TE Karate Sportegyesület versenyzői egy 36 fős ma-
gyar delegáció tagjaiként vettek részt a szeptember 14-17. kö-
zött Bukarestben megrendezett WGKF Karate Bajnokságon.

A magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség karatésaiból ösz-
szeállított csapat összesítésben a rangos 9. helyen zárta a ver-
senyt, mely 37 ország több mint 1000 sportolójának részvételével
zajlott. Az európai államok mellett olyan országok is jelen voltak,
mint Dél-Afrika, Új-Zéland, Chile, Japán, Nepál, India, Irán. 

Varga Brigitta és Varga Renáta a 12-13 éves korosztályban in-
dultak és nyertek mindketten bronzérmet, mind egyéni, mind a csa-
pat formagyakorlat versenyszámban. Így a két soroksári versenyző
összesen 4 bronzéremmel gazdagította a magyar csapat érem-
gyűjteményét.

A lányok fantasztikusan szerepeltek, mindketten nagyon maga-
biztos és fölényes versenyzéssel nyerték köreiket, lehagyva ezzel
olasz, román és portugál ellenfeleiket. 

A heti edzéseiken felül a nyáron több táborban is részt vettek, il-
letve a szeptemberi iskolakezdés mellett ők már szeptember 2-án

tatamira álltak a horvátországi
nemzetközi Medimurje Open
nevű versenyen, ahol szintén 4
éremmel zárták a versenyt (1
arany, 2 ezüst és 1 bronz).

Edzőjük, Harsányi Ildikó a
SORI-TE KSE vezetőjeként 4
éve foglalkozik a lányokkal,
akik a kezdetek óra óriási szor-
galommal edzenek. Remek ké-
pességeik és a kitartó munka
meghozta gyümölcsét, és mára
már a klub és a kerület kiemel-
kedő sportolói közé tartoznak.  

A Grassalkovich Antal Általá-
nos Iskola két tanulója ezzel
felkerült a kerület és a klub kép-
zeletbeli „büszkeségfalára”, így
méltán öregbítve annak hírne-
vét! Ezúton is köszönet a szur-
kolásért és minden támoga-
tásért!

Harsányi Ildikó
SORI-TE KSE edző

Soroksári karatés lányok 
a világ élvonalában
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A Soroksári Sportcsarnok és környéke
várta szeptember 23-án a sportolni
vágyó fiatalokat és idősebbeket. Bár esőt
ígértek a meteorológusok – a szervezők
felülírták ezt – és napsütésben várták az
érdeklődőket.

Délelőtt 10 órakor kezdődött a hagyomá-
nyos őszi Buci futás, amelynek keretében
idén a kis- és minimaraton, az ovis és csa-
ládi váltófutás mellett a kerületi iskolák
mezei futóversenyét is megrendezték.

A Budapesti Szabadidősport Szövetség
Moccanj! sportfesztiválja – az Európai
Sporthét keretében – kerékpár-szimulátor-
ral, kapura rúgással, falmászással, model-
lezéssel, tekével, légfegyveres lövészettel,
népi játékokkal és tollaslabdázással, vala-
mint X-box sport játékokkal, gyermekját-
szókkal, arcfestéssel, egészség ügyi fel-
mé résekkel, életmód-tanácsadással várta a
látogatókat.

A Soroksár Sport Club legifjabb labdarú-
góinak bemutatója szintén 10 órától zajlott
nagy érdeklődés mellett a Sportcsarnokban. 

Az országos Erős emberek versenyre
Soroksáron még soha nem látott számmal
készültek a nehézatléták: az aszfaltos par-
kolóban teherautó-húzás is szerepelt a
programban. A fellépők között volt az idei
magyar (és osztrák) bajnok Sebestyén
János, a sokszoros bajnok Hrozik Gábor, a
minden idők legfiatalabb versenyzőjeként
ob-harmadik, mindössze 19 éves Varga Fe-
renc, illetve a junior vb-n hetedik helyezést
elérő Bíró László is. 

A rendezvény támogatói: Soroksár Ön-
kormányzata, Budapesti Szabadidősport
Szövetség, Buci Pékség, Decathlon Áruház
Soroksár. J.R.

Jubileumi Mozdulj, Soroksár!

Az egészséges életmód híve Schirilla György pszichológus, jóga-
oktató és sportoló, aki elsősorban jeges folyók átúszásával szer-
zett ismertséget. A közelmúltban felkereste a Grassalkovich Antal
Általános Iskolát annak apropóján, hogy futást szervezzen a tele-
pülés 300. évfordulója tiszteletére. Geiger Ferenc polgármester is
sportruházatot öltött, hogy egy darabon együtt fusson a híres
sportolóval.

Szeptember 28-án délelőtt 10 órakor az iskola előterében találkozott
egymással a sportoló és a futásra kiválasztott 20 tanuló. A sportoló meg-
dicsérte az iskola aulájában a Szent Mihály-napra terményekből ösz-
szeállított kompozíciót, majd arról beszélt, mit kell tennie annak, aki
egészségesen akar élni.

Futás közben a gyerekekkel megkoszorúzták a Soroksári Nagybol-
dogasszony Főplébánia-templom mögötti téren a kitelepítési emlék-
művet, majd körbefutották a teret egészen az egészségügyi intézetig.
A Nass cukrászdában pogácsával és ásványvízzel vendégelték meg a
futókat. Ezután a Hősök teréről az M0-s felüljáró irányába vették az
irányt. Rövidesen az Endes bioboltban szintén megvendégelték a gye-
rekeket. Amikor visszatértek a kiindulási pontra, az iskola udvarán álló
Grassalkovich Antal emlékszobornál helyeztek el koszorút és virágokat.
A visszaúttal együtt mintegy 2000 métert tettek meg lazán futva a gye-
rekek.

Schirilla György elmondta lapunknak, hogy nagyon elégedett volt a
tanulók teljesítményével. Megtudhattuk azt is, hogy Geiger Ferenc pol-
gármesterrel megállapodott abban, miszerint 2019 februárjában So-
roksárnál fogja átúszni a Dunát. Hozzátette, hogy aki szeretne
felkészülni egy ilyen teljesítményre vagy csatlakozni akar hozzá, vagy
csupán szurkolni akar neki, az jelentkezhet a facebook-oldalán.

Ilma

Diákokkal futott Schirilla Gyögy
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Weinlesefest
In Rahmen der Schorokscharer Tage wurde am 23. September in
der Organisierung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung
das traditionelle Schorokscharer Weinlesefest veranstaltet. 

Die Teilnehmer der Veranstaltung versammelten sich in der Török
Straße, wo die Kutschen mit schönen, bunten Blumenkränzen und
Schleifen aufgeschmückt wurden. Der Leseumzug begann um 16:00
Uhr und ging entlang der Sebész und Szitás Straßen zum Heldenp-
latz. Die Endstation, das Bierzelt auf der Müller- Insel erreichte man,
wie immer, über die Táncsics und Vecsés Straßen. 

An der Spitze des Umzuges ritten die „Betyaren”. Auch diemal tru-
gen die Burschen den reich geschmückten Lesekranz. Danach
kamen die Kinder in ungarischen Volkstrachtenkleidern, die Blaska-
pelle der Johann Galambos Musikschule unter der Leitung von Ge-
deon Jakab und die Majorettengruppe. Nach den netten Mädchen
marschierten die Vertreter der Schorokscharer nationalitäten
Grundschulen. In dem ersten Fiaker saß der „Gemeinderichter”, Ist-
ván Puchele und seine Frau, Plonci in zeitgetreuen Bekleidung und
mit einem runden Brot in der Hand.  Danach folgte der zweite Fia-
ker mit dem elegant gekleideten „Notar”, Csaba Gyöngyösi und se-
iner Frau, Juli. Der Notar trug einen schwarzen Hut, sah würdevoll
und streng aus. Es folgten noch mehrere Kutschen mit den Gästen
und den Kindergartenkindern. Am Ende des Festzuges marschierten
die „Lustige Holzhacker”. Die vergnügten Burschen wurden von dem
Presswagen und von der Kapelle „Schorokscharer Burschen” ge-
folgt. Unter den Zuschauern wurde unterwegs Wein ausgeteilt. 

Der Festzug kam ungefähr um 17:15 Uhr vor dem Bierzelt auf der
Müller-Insel an, wo das „Richter-und Notarpaar” und die Gäste fei-
erlich empfangen wurden.

Am Anfang des Programms wurden alle Anwesenden von der Vor-

sitzende der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung, Anna Drex-
ler Schirling herzlich begrüßt. Das Symbol des Lesefestes, der

Lesekranz wurde bei Musik gezeigt und aufgehängt.  In dem bunten
kulturellen Programm traten unter anderen der Schorokscharer Un-
garndeutscher Tanzverein und die nationalitäten Tanzgruppen der
Grassalkovich und Paneuropa Grundschulen auf.  Zum Schluß
tanzte auch diesmal die Tanzgruppe „Lustige Holzhacker“, die das
Publikum mit einer stürmischen Produktion erfreute. Für die gute
Stimmung und Musik sorgte auch in diesem Jahr die Blaskapelle
„Schorokscharer Musikanten” mit der Leitung von György Stark. 

Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung bedankt sich bei
allen Mitwirkenden des Leseumzuges!

Schwäbisch lernen 
in Schorokschar

Vor ein paar Wochen hat Herr Joseph Ott auf der Facebook Seite
des Grassalkovich Ortsgeschichtlichen Kreises eine Frage gestellt,
und zwar „Wie sagt man es auf schwäbisch?“  Er wusste damals
noch nicht, dass er mit dieser einfachen Frage den Stein ins Rollen
bringt. Die begeisterten Leser antworteten ihm, und es kamen immer
neue Wörter hervor.

Die Mitglieder des Grassalkovich Kreises sammelten und syste-
matisierten die Ausdrücke und es stehen jetzt mehr als 1200 scho-
rokscharer schwäbische Wörter zur Verfügung. Man einigte sich
auch darüber, es wäre gut diese Ausdrücke nicht nur lesen, sondern
auch zu hören und sogar auszusagen.

Mit der Führung von Ilona Roth wurde also ein Nachmittag mit
dem Titel: „Lerne schwäbisch, Schorokschar!“organisiert. Am 27.
September fand in dem Táncsics Kulturhaus die erste Zusammen-
kunft statt, die sich in kurzer Zeit in eine echte Sprachstunde ver-
wandelte. Zur Erleichterung des Lernens stellte man auch ein
Hilfsmaterial, eine Wörterlise zusammen. Die Anwesenden verb-
rachten die Zeit in guter Stimmung und Laune. Während des Nach-
mittags erlernte man viele schwäbischen Wörter und Satzmodelle.
Es gibt sogar auch eine Hausaufgabe und zwar für das nächste Mal
soll sich ein jeder schwäbisch vorstellen. 

Das Programm erfreute sich also einer sehr großen Beliebtheit.
Die Initiative ist erfolgreich und wird fortgesetzt. 

Unser Ziel ist die Rettung der schorokscharer schwäbischen Mun-
dart. Vielleicht noch nicht zu spät!

Hier teilen wir den Zeitpunkt der nächsten Veranstaltung mit: 30.
Oktober 2017, 17:00 Uhr (Táncsics Kulturhaus)

Alle Interessenten werden herzlich erwartet!

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Foto:Teszár Ákos

Foto:Privatarchivum
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Tisztelt Hirdető!

Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú hirdeté-
seket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300
DPI felbontású kell, hogy legyen és CMYK színterű. A fekete szövegek 100% feke-
ték legyenek, a színes szövegek és az alnyomatok maximum 2 színből álljanak.

November
Lapzárta:

2017. november 6. 
12:00 (hétfő)
Megjelenés:

2017. november 17.
(péntek)

December
Lapzárta:

2017. december 4. 
12:00 (hétfő)
Megjelenés:

2017. december 15.
(péntek)

Lapzárták, megjelenések 2017-ben

Kedves Olvasók!

Észrevételük, témajavaslatuk, 
ötletük van 

a Soroksári Hírlappal 
kapcsolatban? 

Esetleg nem kapják meg 
az újságot?

Kérjük, írjanak nekünk a 
vitexprint@gmail.com

e-mail címre!

HÍRLAP

médiaajánlat

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti
hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő
nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli hideg idő be-
álltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban
élők. Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az ön-
kormányzatokkal!

A rendőrség minden évben, a hideg beköszöntével október 15. és
március 31. közötti időszakban kiemelt figyelmet fordít a közterüle-
teken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre,
azok elhárítására.

A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr
haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő
hajléktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosí-

tást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan szá-
mára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzá.

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes ál-
lampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses ha-
lálesetek megelőzhetőek legyenek. Így mindenki aktívan segítséget
nyújthat, a hideg idő beköszöntével az eddigieknél jobban figyelje-
nek a környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan ma-
gányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is. 

A BRFK azt kéri, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit
akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es telefonszámokon, illetve
jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

Veszélyes lehet a zord téli időjárás

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, 

kitűzés, telekalakítási és 
szolgalmi jogi vázrajok

www.foldmero.net
tel.: 06/30-20-20-419

06/30-410-85-66
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H I R D E T É S E K

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

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK, 
VILÁGÍTÓ KIVITELBEN IS.

Felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes látványtervvel! Lézer-
gravírozás,bélyegző készítése.Embléma logótervezés.T.:06-209-209-981.

www.ringtex.net.hu/reklam.



cégektől és magánszemélyektől!

Bp. XXIII., Grassalkovich út 294.
NYITVATARTÁS:H-P: 8-16.30-ig, Szo: 8-12-ig

LOMTALANÍTÁS! LOMTALANÍTÁS!
Ne tegye ki!!! Pénzt kaphat érte! 

Feleslegessé vált fémtárgyait felvásároljuk. 
Dobrai Kft.

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

1238. Bp. Táncsics M. u. 69.

telefon: 061/287-1953

Dr. Benkovics Jenő

Mobil: 0620/9443-880

Rendelési Idő:

H-K-Cs-P:17.00-19.00
Szerda és szombat: zárva

Hívásra házhoz megyek!

Telefon: 30-954-3342


