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Forog a Föld, forog
Nagy könyörtelenül
Minden nemzetével
Magyarország körül
Hegye-völgye vérzik
Öt világrész helyett
Mi bűnünk hogy így kell
Halnotok élnetek...

Fotó:Teszár Ákos

Jules Superville

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Tűzeset károsultjainak megsegítéséről, a helyi adókról szóló rendelet módosításáról, közalkalmazottak jutalmazásáról és a Soroksári Sportcsarnok NKft. ügyvezetőjének megválasztásáról is döntött
a képviselő-testület november 7-i ülésén.
A polgármesteri tájékoztatóban rendezvényekről és eseményekről tájékoztatta a képviselőket Geiger Ferenc.
Elmondta, hogy október 10én 73 éves korában hosszú, súlyos betegség után elhunyt
Mayerné Baán Magdolna, a
Grassalkovich úti könyvtár egykori vezetője, a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa, a Polgári Szövetség Soroksárért Egyesület korábbi vezetője.
A Budapest Közút Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a lakók kérése ellenére a
Szent László utcában nem tervezik sebességkorlátozás bevezetését.
Az Őrgébics utca és a Sósmocsár út egy szakaszán gyalogátkelőhelyet szeretne az önkormányzat a buszmegálló biztonságosabb megközelítése érdekében. A Budapest Közút Zrt.

forgalomszámlálást követően
dönt arról, hogy ezt engedélyezi
avagy sem.
Járda- és útpadka-javítások
kezdődtek a kerületben. A polgármester azt is elmondta, a
költségvetésbe belefér, hogy a
Köves út járdaépítése még
ebben az évben megvalósuljon.
Felülvizsgálta a helyi adókról
szóló rendeletet a képviselőtestület. Ennek következtében
2018-ban csökken a külterületi
adó mértéke.Ennek részleteiről
az 5. oldalon olvashatnak bővebben.
Határozat született a közalkalmazottak jutalmazásáról.
Az önkormányzati fenntartású
kerületi óvodákban, az egészségügyi intézményben, a szociális és gyermekjóléti intézményben, valamint a művelődési házban dolgozó közalkalmazottak
részére 90 ezer forintos átlagjutalom kifizetéséről döntöttek.

Két tűzeset is történt a kerületben az elmúlt hetekben. Mind a
Láng Endre utcai, mind a Láva
utcai tűz károsultjainak 100-100
ezer forintos rendkívüli segélyt
biztosított az önkormányzat. A
képviselő-testület most arról
döntött, hogy a Láng Endre utcai
tűz károsultjai részére egy éven
keresztül havi 70 ezer forintos
lakbértámogatást ad a helyhatóság. A Láva utcai káresemény
kapcsán nyújtandó támogatásról
a következő ülésen dönt majd a
testület.
Újabb öt évre Kincses Pétert
választotta meg a grémium a
Soroksári Sportcsarnok NKft.
ügyvezető igazgatójának.
Elfogadta a testület a Táncsics Mihály Művelődési Ház
2016. II. félévi és 2017. I. félévi
működéséről szóló beszámolót.
Jónás Á.

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
Veigli Katalin
Egresi Antal
Fuchs Gyula
Kiss Jenő
Dr. Kolosi István
Mikó Imre
Mizák Zoltán
Preklerné
Marton Ilona
Sinkovics Krisztián
Tüskés Józsefné

06-30-630-6306
06-20-973-0235
06-70-244-2829
06-20-466-8587
06-30-933-5095
06-30-274-2249
06-20-916-4099
06-20-567-1188
06-30-937-9244
06-20-466-8450

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

Tájékoztatás a Hősök terén a szervizútra történő balra kanyarodásról!
Az elmúlt időszakban több baleset is történt a Hősök terén a
szervízútra közvetlenül történő behajtás miatt, ezért fontosnak
tartjuk a közlekedési rend tisztázását. A Hősök terén a felüljáró
felől érkezve a Grassalkovich útról, vagy az OTP felől, a szervizútra történő közvetlen balra kanyarodást (Posta felé) szabályosan nem lehet végrehajtani.

kül, legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni. Magyarul csak akkor hajthat rá az autó vezetője a vasúti átjáróra, ha azt
haladéktalanul és maradéktalanul el tudja hagyni. A vasúti átjáróra
az útburkolatra festett sárga jelzés is felhívja a figyelmet, ami a különösen veszélyes helyet jelöli.
A következő jelzés, ami rögtön szembe tűnik, a kikerülési irányt
mutató tábla a járdasziget elején. A tábla pontos jelentése a KRESZ
A kanyarodási szabály kimondja, hogy a balra kanyarodó jármű 13. § 1/b pontja alapján „Azt a helyet, amelyen a táblát elhelyezték,
elsőbbséget kell adjon a vele szemben érkező egyenesen és jobbra például egy járdaszigetet, a járművel a jelzett irányba KELL kikekis ívben kanyarodó jármű részére. Az egyszerű kereszteződések- rülni.” A szabály megsértője a 410/1997 (XII. 29) Korm. rendelet
ben (két út találkozása) egyszealapján fix 50 000 Ft bírsággal sújrűen végrehajtható ez a szabály,
tandó.
mivel más jármű zavarása nélkül
A fentiek alapján, aki a szervízútra
a kereszteződés közepéig bemebalra bekanyarodik az OTP vagy a
het a balra kanyarodó, és ott az
Grassalkovich út felől érkezve szaelsőbbséget akár megállással is
bálytalanságot követ el. A szerviz utat
biztosíthatja. A fent említett helySZABÁLYOSAN megközelíteni úgy
színen egy vasúti átjárót is kelehet, hogy a templom irányába toresztezni kell és az elsőbbség
vább haladva az általános iskola gazmegadási kötelezettség miatt a
dasági bejáratánál (a záróvonalat
vasúti átjáróban kellene megállni.
elhagyva) kell megfordulni és a lámA KRESZ 39. § 2-es pontja kipánál jobbra bekanyarodni.
mondja, hogy a vasúti átjárón
Fotó: Rendészet
csak folyamatosan, megállás nélRendészeti osztály
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Az idei a tervezés, a jövő év a megvalósítás esztendeje lesz
kerületünk egészségügyi ellátásában

– Tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehéz helyzetben van a magyar
egészségügy – vélekedett a közismert tényről Geiger Ferenc polgármester. – Komoly anyagi és munkaerő problémák okoznak nap mint nap
fejtörést az egészségügyi intézmények vezetőinek. Mi a soroksári önkormányzatnál azt valljuk, kerületünk lakossága megérdemli, hogy itt
helyben is próbáljunk könnyíteni a helyzeten.
– Az elmúlt hónapokban kézzel fogható változások történtek a kerület egészségügyi ellátásában.
– Nem akarom elkiabálni, de terveink szerint 2017 még csak az előkészítés éve volt, a reményeink szerinti igazi fejlődés 2018-ban valósulhat
meg. Hogy nem csak a fellegekben járunk bizonyítja, mikor összefutottam egy idősebb emberrel a dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény
előterében a nyáron, látva az építkezés nyomait, csak annyit mondott: „a
végén még tényleg lesz igazi SZTK-ja Soroksárnak”.
– Ami a betegek szempontjából lényeges kérdés, nemcsak infrastrukturális fejlődés tapasztalható az intézményben, hanem a szakellátás is egyre bővül.
– Lássuk be, a Hősök terén lévő intézmény épületére már ráférne egy
alapos felújítás. Ez viszont tulajdonképpen csak az „ajándék” csomagolását jelentené. Ettől az ellátás színvonala még nem nőne meg ugrásszerűen, csupán a komfortérzetünk lenne jobb. Persze az is fontos,
igyekszünk is megoldani a legsürgősebb felújítási munkálatokat, de dr.
Csima Alfréd igazgató úrral teljes egyetértésben, sokkal fontosabbnak

érezzük, hogy az intézmény gépparkját, a szakorvosi ellátást fejlesszük.
Így sikerült például beszereznünk egy több tízmillió forint értékű fogászati
röntgengépet, melyet a kerület lakosai térítésmentesen vehetnek
igénybe. De teljesen megújult a földszinten lévő gyógyszertár is, hamarosan elkészül az új, modern gyógyászati segédeszköz bolt, és lassan
megkezdi majd működését az új betegirányító rendszer is. Ami a szakellátást illeti: sokat kritizált nőgyógyászatunk
immár három új orvossal dolgozik, szinte ugrásra készen várja
belgyógyászatunk az
utolsó engedélyeket,
rendben működik a fizikoterápia, és terveink
szerint lesz többek között ortopédia, ideggyógyászat és urológia is.
Sőt, ha sikerül „összedr. Csima Alfréd igazgató úrral teljes
kalapolnunk” a rávalót,
egyetértésben fontosnak érezzük, hogy
olyan röntgengépet heaz intézmény gépparkját, a szakorvosi
lyezünk üzembe, hogy
ellátást fejlesszük.
a tüdőszűrésre sem kell
majd a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórházba járni lakosságunknak. A fejlesztésekből természetesen Újtelep sem marad ki. A közelmúltban adtuk át a teljesen felújított
háziorvosi rendelőket a Sósmocsár utcában, és ha minden a terveink
szerint alakul, 2018-ban sikerül megvalósítani álmunkat, a saját gyermekorvosi rendelőt is.
Gelei József
Fotó: Teszár Ákos

Az egészségügy helyzete, a szolgáltatás minősége nemcsak érdekel, de érint is minden magyar embert. Nem kivétel ez alól kerületünk sem, hiszen alkalmanként mindenki kapcsolatba kerül
valamilyen formában az egészségügyi ellátással. Az önkormányzatoknak csak az alapellátás biztosítása a feladata, minden azon felül
vállalt szakellátás a képviselő-testületen múlik.

Korszerű pajzsmirigy kamerát
adományozott önkormányzatunk

Jövőre is lesz
helyi támogatás

Soroksár önkormányzatának felajánlásából egy új pajzsmirigy kamerával és a
hozzá tartozó informatikai eszközökkel bővült a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet izotóp diagnosztikai részlege. A műszereket Geiger Ferenc polgármester adta át dr. Ralovich Zsolt főigazgatónak.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban
is biztosít keretet helyi támogatás céljára,
mely kamatmentes, de visszatérítendő kölcsön.

A kórház izotóp részlegének egyik fő profilja a pajzsmirigy betegek komplex ellátása,
azaz a kivizsgálás, a kezelés, valamint a gondozás. Ennek az ellátásnak része a pajzsmirigy szcintigráfia, ami egy funkcionális képalkotó eljárás, melynek segítségével elkülöníthetők az úgynevezett „működő-meleg” és a „nem működő-hideg” göbök.
Az új, korszerű diagnosztikai eszközparkkal a pajzsmirigy mérete is kiszámítható,
mely segítséget nyújt a radiojód therápia dózisszámításához.
A Dél-pesti Kórházban naponta átlagosan 15 vizsgálatot végeznek ezzel az eljárással. 2016-ban 2 753 pajzsmirigy szcintigráfia készült a korábbi pajzsmirigy kamerával.
A lecserélt készülék 22 éve működött, és az utóbbi években gyakoriak voltak a meghibásodások, melyeket alkatrész
hiányában csak nagy nehézségek
árán lehetett javítani.
Az új, csaknem 23 millió forint
értékű készülékkel, a hozzátartozó
számítógépes rendszer és a korszerű kiértékelő program segítségével hosszú időre biztosítottá vált
a pajzsmirigy vizsgálatok folyamatos és biztonságos elvégzése.
JÁ
Fotó: Kórház

SOROKSÁRI
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A helyi támogatás összege legfeljebb:
- lakás építéséhez, vásárlásához, emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, egyéb módon történő létesítéshez: 1 000.000,- Ft
- lakás korszerűsítéséhez, felújításához: 500.000,- Ft
A kérelem formanyomtatványon nyújtható be,
mely megvásárolható 2018. január 8-31. között a Polgármesteri Hivatal Budapest XXIII.,
Grassalkovich út 170. fszt. 10. sz. alatti pénztárában. Ára: 1.100,- Ft.
Benyújtási határidő: 2018. január 31.
A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el. A
határidő után benyújtott kérelmeket a döntéshozó
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Bővebb tájékoztatás: személyesen a Polgármesteri Hivatal Budapest XXIII., Grassalkovich út
170. fszt. 25. sz. alatti irodájában, illetőleg a decemberben megjelenő Soroksári Hírlapban.
Budapest Főváros XXIII. kerületi
Soroksári Polgármesteri Hivatal
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Az 1956-os hősökre emlékeztek a Pesterzsébeti temetőben
Évről évre megemlékeznek a kerületi lakosok a Pesterzsébeti temetőben kialakított emlékhelyen
az 1956-ban mártírhalált halt forradalmárokról. Idén október 20án délelőtt gyűltek össze a
kerület vezetői, a képviselő-testület tagjai, a pártok és civilszervezetek képviselői, hogy leróják
tiszteletüket, és elhelyezzék a kegyelet virágait a forradalom és
népfelkelés 61. évfordulóján.
Az ünnepi műsort a Páneurópa Általános Iskola 8.a osztályos tanulói
adták elő, felkészítő tanáruk Major
Zsuzsanna volt. Az ünnepség a
Himnusszal vette kezdetét. Ezután
Masa Júlia Kardos Győző: 1956.
Négyéves voltam című versét, Humenyik Réka pedig Péteri Judit: Az
én 1956-om című művét szavalta el.
Geiger Ferenc polgármester beszédében emlékeztetett, hogy
1956 őszén a világ Magyarország
nevétől volt hangos. Október 23-a
felrázta a világot. Albert Camus-t
idézte, miszerint: „A legázolt és bilincsbe vert Magyarország többet

tett a szabadságért és igazságért,
mint bármelyik más nép az elmúlt
húsz esztendőben.” – Vajon mi,
immár 61. esztendeje – a szabadság korának gyermekei – tudjuk,
hogy milyen nagy dolog a szabadság? Vajon mi, akik szabadon választunk magunknak vezetőt egy
szabad országban, értékeljük az
'56-os hősök által ránk hagyott
örökséget? 1956. október 23-ának
az üzenete nagyon egyszerű számunkra: a győzelem, a szabadság
győzelme. A szabadság győzelme
még a vereségben is. A szabadság
vér nélküli győzelme, a nyers, a
durva erőszak, a szuronyokra és
páncélosokra épített zsarnokság
felett. S mindig felmerül a kérdés,
hogy vajon megérte-e, hiszen az ár
nagyon-nagyon drága volt. Több
mint kétezer ember vesztette életét
a tüntetések és harcok során, a bukást követő megtorlások során ezrekre várt a börtönök hideg
magánya, több mint kétszáz embert ítéltek halálra, köztük Nagy
Imre miniszterelnököt és közel kétszázezren menekültek el hazájuk-

ból a világ különböző tájaira –
emelte ki Geiger Ferenc.
Hozzátette: – Ma már az igazat
tanuljuk és tanulják a gyermekeink
az akkori eseményekről, ma már
igényeljük a tiszta beszédet, ma
már őszintén és nyíltan sírhatunk a
történtek feletti bánatban. Emlékezzünk és tegyünk hitet a béke, a
szabadság mellett. Tiszta szívvel
hajtsunk fejet a mártírok sírjai felett,

és emlékük előtt tegyünk fogadalmat arra, hogy őrizzük azt a szabad
Magyarországot, melynek alapjait
ők tették le – zárta beszédét a polgármester.
Ezután Csóri Réka előadásában
Antóni Sándor: 1956 Emlékezzünk!
című verse következett.
Az emlékünnepséget koszorúzás követte, a jeles alkalom a Szózattal zárult.

Fáklyás felvonulás a Hősök teréről
Az 1956-os ünnepség október 20-án este
folytatódott a juta-dombi megemlékezéssel.
A fáklyás felvonulás a Hősök teréről indult, a
Grassalkovich úton felvonulók dobszóval
érkeztek meg a Knorr-Bremse előtt felállított
Hősi emlékműhöz.

mama bőrébe bújt tanuló mesél arról, ahogy
fegyvert ragadott a forradalomban vagy, ahogy
a tömegekben a családtagok keresték egymást
a puskaropogástól hangos Kossuth téren, azon
a bizonyos véres csütörtökön. Hallgatva ezeket
az iskolai előadásokat, ki ne tenné fel magában

Az ünnep a Himnusz hangjaival indult,
közreműködött a Galambos János Zeneiskola fúvószenekara Jakab Gedeon vezényletével. Ezt követően
Fehér Zsuzsanna énekművész előadását hallhatták, ismeretlen szerző
művét adta elő: Ima a hazáért címmel.
Ezután Orbán Gyöngyi alpolgármester lépett a színpadra, aki a forradalom kezdetéről, a diákok szerepéről
beszélt az események kapcsán.
– Jelentős élményként tartom számon, mint egykori pedagógus, amikor
diákokat láttam készülni a nemzeti
megemlékezésre. Számtalan esetben
a maguk elképzeléséből született előadással, tisztelettel adóztak a forradalom hősei előtt. A diákok műsorában
életre keltett szereplők saját leleményességükből és nyiladozó élettapasztalataikból megírt fikciós történetek kelnek életre ezekben a
napokban is szerte az országban és a határon
túli magyar földeken is. Ilyen, amikor a nagy-

a kérdést, hogy meddig ért volna az ereje azon
a bizonyos októberi napon? Ragadott volna-e
fegyvert az elnyomó diktatúra ellen? Óva inteném a mai embert a magabiztos választól. Egy
bizonyos: ha valaki ilyesmit él át, attól minden

megváltozik. Az '56-os generáció – legyen az a
budapesti fősodor résztvevője, vagy a szamizdat sajtóból értesült állampolgár, nem menekülhetett hátralévő életében az emlékektől.
Ideértve azokat is, akik úgy döntöttek, hogy egy
szívvel két hazának élnek a megtorlás éveitől
kezdődően – hangsúlyozta Orbán Gyöngyi. Majd részletet olvasott fel egy interjúból, ami Varga János, egykori
corvinista forradalmárral készült.
– 1956 azt üzeni a mának, hogy csak
összefogva vagyunk erősek: az élet
egyik pillanatában gyarlók, a másikban
hősök. De az utókor ítéli meg az ősök
tettét. Most és itt az a feladatunk, hogy
felemeljük a hőseinket az őket megillető
magasságokba. A forradalom fiai gyermekeink szép jövőjéért küzdöttek azért,
hogy a népakarat vezesse a szabadság
hajóját. Ma pedig nem kisebb a feladat,
mint megvalósítani 1956 álmait –
mondta végezetül az alpolgármester
asszony.
Panágl Márton, a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium 10. osztályos tanulójának előadásában Alföldi Géza:
Pesti gyerek című versét hallhatták a résztvevők, majd Fehér Zsuzsanna Cseh Tamás-Bereményi Géza Corvin köziek című dalát énekelte.
Az ünnepség a Szózattal zárult.

A cikkeket írta: Ilonka Mária Fotók: Teszár Ákos
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Csökken a külterületi
adó mértéke
A külterületi mezőgazdasági, valamint az
erdő-véderdő, turisztikai-erdő övezetekben lévő ingatlanok tulajdonosai számára válik kedvezőbbé az adózás
jövőre.
Soroksár illetékességi területén jelenleg egy adómérték alá esnek a belterületi
lakó- és üdülő övezetben lévő ingatlanok
a külterületi ingatlanokkal, a telekadó
mértéke ezeken a területeken egyaránt
85-85 Ft/m2. Külterületen csak az út, valamint a csatorna és árok művelési
ágban nyilvántartott földterületek tulajdonosai fizetnek kevesebb adót.
Az ingatlanok hasznosításának különbözősége felveti az igényt az adómértékek közötti differenciálásnak. Soroksár
képviselő-testülete ezért 12 százalékkal
csökkentette a telekadó mértékét, ezáltal 2018. január 1-jétől az említett övezetekben az adó mértéke 85 Ft/m2-ről
75 Ft/m2 -re változik.
A telekadó csökkentett összegéről
2018. január hónapban határozattal tájékoztatjuk az érintetteket.
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Adóosztálya

Ha patkányt lát, jelezze!
Gyakran látni mostanában Budapesten, így
Soroksáron is rágcsálókat. A Hősök terén is
többször mutatkoztak már, és ezzel kapcsolatban több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz.
A patkánymentesítést már évtizedek óta a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. végzi
Budapest közigazgatási határán belül. Papp
György, a Bábolna Bio Kft. ügyvezető igazgatója
lapunknak elmondta: a lakossági és intézményi
bejelentéseket követően, a patkánymentesítést
24-48 órán belül elvégzik. A kihelyezett irtószerek fogyását és állagát heti rendszerességgel
mindaddig ellenőrzik, amíg a „patkányfertőzöttség” meg nem szűnik. Az irtószereket szerelvényekben helyezik ki, amelyek megvédik az
irtószert az időjárás viszontagságaitól és megakadályozzák, hogy haszon- és egyéb állatok
az irtószerhez jussanak. Évente 5000-6000 bejelentést kapnak a fővárosból patkány előfordulásáról, ám az esetek mindössze 10 százalékában bizonyosodik be, hogy tényleg patkányt láttak. Előfordul, hogy a bejelentők esetenként egérrel, nyesttel keverik össze a
patkányt. A fővárosi ingyenes irtási program kizárólag a patkányra vonatkozik.
Idén Soroksárról átlagosan havonta 15 lakossági bejelentés érkezett főként a Szama-

ránszki dűlő, a Közöslegelő dűlő és a Szérűskert utca környékéről. Ezeken a területeken sok
illegálisan lerakott szeméttel találkoztak, illetve
az állattartás is jellemző. A Haraszti utca, illetve
Fűzfa köz környékén szintén látható az illegális
szemétfelhalmozás. Sajnos a szemét kiválóan
alkalmas a patkányok megtelepedésére és elszaporodására. Emellett a Horgászpart utca és
a Láva utca környékén is találtak néhány ingatlant, ahol elég rendezetlenek voltak a körülmények. A Hősök terét szintén folyamatosan
figyelik és kezelik, ott a csatornarendszer kialakítása miatt fordul elő esetenként patkány.
A lakossági bejelentés után térítésmentesen
végzik el a „patkánymentesítést”. Annak érdekében, hogy a szennyvízcsatorna-hálózaton
kívül az épületekben és az ingatlanokon is elvégezhessék a patkányirtást, mindenképpen szükséges a lakosság segítsége, hogy az adott
területre bejussanak.
Ilonka Mária
A lakosság az alábbi elérhetőségeken
tehet bejelentést, ha patkányt lát:
telefon: (06-1) 432-0412;
e-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com;
levélcím: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató
Kft. 1107 Budapest, Szállás utca 6.

Tisztelt Soroksári Választópolgárok!
A kerületben működő szavazatszámláló bizottságokba választó- vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendeljoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését várjuk, szavazat- kező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyszámláló bizottsági tag és póttag tisztség betöltésére.
ban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
Magyarország Alaptörvényének vonatkozó rendelkezései értelmében
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása
2018. április vagy május hónap egyik vasárnapi napján kerül sor az or- négy évre, a következő általános országgyűlési képviselő-választásra
szággyűlési képviselők 2018. évi általános választására. A választási létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló ülésének napjáig szól.
eljárásról szóló törvény alapján a képviselő-testületnek az országKérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások minél
gyűlési képviselők választásának kitűzését követően kell megválasz- magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben
tania a választások helyi lebonyolítását végző szavazatszámláló kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen jelentkezését az alábbi módok
bizottságok tagjait és póttagjait.
egyikén jelezni:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ide vonatkozó
Személyesen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgárrendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a telepü- mesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (1239 Budapest,
lésen (esetünkben a kerületben) lakcímmel rendelkező, a központi név- Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat) a hivatal nyitvatartási idejében.
jegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság
Elektronikus levélben: a nap 24 órájában a v.g.jutka@ph.soroksar.hu,
választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán je- vagy a scherer.kinga@ph.soroksar.hu e-mail címen.
löltként indulhat, ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság váPostai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármeslasztott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki teri Hivatal – Helyi Választási Iroda 1734 Bp., Pf. 111.
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljáTelefonon Vittmanné Gerencsér Judit (tel.:289-21-12 vagy 289-21rásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
00/112 mellék), vagy Scherer Kinga (tel.: 289-21-00/111 mellék) a hiA választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a vatal nyitvatartási idejében fogadja a jelentkezéseket, illetőleg
háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, készséggel ad esetleges további kérdéseikre választ.
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a MaA jelentkezés során a következő adatok megadását kérjük: név,
gyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint je- születési név, személyi azonosító szám, lakcím, telefonos elérhetőség,
lölt. A törvény további kizáró okokat állapít meg a választási bizottságok e-mail cím.
választott tagjaira, így nem lehet a választási bizottság választott tagja:
A jelentkezéseket legkésőbb 2018. január 15-éig várjuk!
aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
dr. Laza Margit
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkájegyző
rok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
a HVI vezetője
SOROKSÁRI

HÍRLAP
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Egy szakasz liláspiros, egy szakasz fehér
Azt mondják, hogy a fák, növények közelsége jótékony hatással van az emberi szervezetre. Igaz ez ősszel is, amikor a természet körforgása rozsdabarna leveleket halmoz az
utakra. No, meg mirtuszloncot, madárbirsszőnyeget és hóbogyót. Soroksáron megkezdődött a HÉV-menti növénytelepítés.
Írtunk már a fásításról, de a kevésbé látványos „kötelező körök” után végre a várva várt szakaszba érkezett a beruházás. November első napjaitól egymás után érkeznek az út mellé a legkülönfélébb faládák és bennük az ígéretes fantázianeveket viselő növények. A keskenylevelű kőrisfák mellé
a talajtakaró cserjéből rögtön háromféle is kerül az érintett területre: mirtuszlonc, szőnyegmadárbirs valamint hóbogyó, liláspiros és fehér színekben. A teljes pompára
jövő tavaszig persze még várni kell, de addig is bőven
lesz látnivaló például Soroksár felső és a Hősök tere HÉVmegállókban, ahová rózsákat is ültetnek.
– Úgy gondolom, hogy egy kerület fejlődéséhez a zöldkörnyezet javítása is hozzátartozik, ami most számokban
mérve is jelentős. Száz fa, ezer rózsa és hatezer cserje
érkezik kerületünkbe, melyek látványában remélem, hogy
nagyon sokáig gyönyörködhetünk – mondta a projekt
részleteiről Orbán Gyöngyi, Soroksár fejlesztésekért felelős alpolgármestere.
A Grassalkovich út Török utca és Vecsés út közötti szakaszát érintő fásítási programért kétéves garanciát vállal
a kivitelező cég, így az esetleges természeti károsodás
esetén cserélni fogják a növényeket. Ez viszont nem vonatkozik az emberi tényezőre, melyben sokkal inkább a
környéken működő, mindent látó térfigyelő kamerarendszernek és a közvagyon megbecsülésének van fontos
szerepe.
Z.

Tisztelt Soroksári Lakosok!
Lakossági fórumot tartunk új kerületi
építési szabályzat készítésével kapcsolatban!
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó
szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, egyházakat
(együtt: partnerek), hogy elkészült a Molnár-sziget területére, továbbá a Grassalkovich út – MÁV-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ – Temető sor – Szentlőrinci
út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út által határolt területre
vonatkozó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ 1.b, 1.c
ütem) tervezete. A dokumentumok készítése széleskörű
társadalmi bevonással történik. Ennek keretében a Városháza nagytermében (XXIII. Grassalkovich út 162. II.
em.) 2017. december 12-én 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk. Az elkészült dokumentumok
tervezete 2017. december 4-től megtekinthető a
www.soroksar.hu portálon és a főépítészi irodán.
A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban 2017. december 20-ig véleményt, észrevételt, javaslatot
tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a
lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat
az új KÉSZ tervezetével kapcsolatban!
Geiger Ferenc
polgármester
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Nemzeti konzultáció
Soroksáron
„Védjük meg Magyarországot. Nem akarunk
bevándorló ország lenni, ehhez jogunk van.”
Ez volt a mottója a Táncsics Mihály Művelődési Házban tartott fórumnak, aminek Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke volt a
házigazdája, és amelyen Bayer Zsolt publicista tartott történelmi áttekintést is nyújtó előadást.
– Brüsszelben olyan tervezetet akarnak
megszavaztatni, hogy az országok között
szétosztanák a migránsokat, ha pedig ezt
nem fogadná el egy tagország, akkor
pénzügyi szankciókkal sújtanák. Brüsszelből hallatszik az az igény is, hogy fel kell
gyorsítani a bevándorlók családegyesítését. Ez azt jelentené, hogy minden bevándorló után még 9-10 családtaggal számolhatunk minimum. Magyarországnak
ezeket a törekvéseket kell megakadályoznia – hangsúlyozta Németh Szilárd.
A Fidesz alelnöke a soroksári lakosokat
is arra kérte, hogy vegyenek részt minél
többen a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációban, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya csak erős lakossági
támogatással tud eredményeket elérni,
hogy ellenálljon Brüsszel elfogadhatatlan
bevándorlási politikájának.
Z.

Harmincmilliárd forintból
újulhat meg a Dél-pesti Kórház
Mintegy 30 milliárd forintból újulhat meg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház az Egészséges Budapest program keretében – jelentette be Kucsák László, a XVIII. kerület országgyűlési képviselője az
intézményben tartott sajtótájékoztatón október 19-én.
Ebből a pénzből már idén hárommilliárd forint rendelkezésre áll: 1,3 milliárd
forintból a diagnosztikai és terápiás eszközparkot, valamint az informatikai
hátteret fejlesztik, további 1,6 milliárdból pedig egy új, a sürgősségi ellátást
is magában foglaló szakrendelői tömb épül a Köves utcai telephelyen.
2017-2018-ban uniós forrás felhasználásával 1,7 milliárdból történnek
energetikai fejlesztések is – mondta a képviselő.
A hosszú távú tervek között említette Kucsák László, hogy az új épület elkészülte után a régi épületek elektromos hálózatának és gépészetének felújítása kezdődhet el, valamint megújul a konyhaépület és egy új mosodát is
felépítenének. Ezeken felül bölcsőde és óvoda kialakítását is tervezik.
A csepeli telephelyen mozgásszervi-rehabilitációs részleget hoznak létre
és kialakítanak egy húszágyas hospice osztályt is. A tervek között szerepel
egy új MR-készülék beszerzése, továbbá a műtéti ellátást segítő eszközpark is megújul majd.
Ralovich Zsolt, az intézmény főigazgatója arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1778 ággyal az egyik legnagyobb ellátási területű intézmény, és több szakmában a legmagasabb szintű ellátást nyújtja. A kórház
a négy telephelyén 45 ezer fekvőbeteget és egymillió járóbeteget lát el
évente.
A kórházra eddig kevés fejlesztési forrás jutott, de idén elkészült a nővérszálló energetikai korszerűsítése, és több modern diagnosztikai és műtéti eszközt is be tudtak szerezni – tette hozzá a főigazgató.
JÁg
SOROKSÁRI HÍRLAP

TUDOTT RÓLA?

Az ember, aki ahol tud, segít
Ritkán találkozhatunk olyan emberrel, aki mindig azon töri a fejét,
hogyan segíthetne másokon. A kerületi polgárőr egyesület elnökéről azonban bátran kijelenthető ez. Idén a Soroksári Napok alkalmából Hafuzi Avnija kapta a Soroksárért Érdemérmet, vele
beszélgettünk.

Soroksári ifjúsági fesztivál először

Megújult a Vecsés úti kőkereszt

Az első Soroksári Ifjúsági Fesztivált tartották október 28-án a
Táncsics Mihály Művelődési Házban.

A Soroksári Német Nemzetiségi mondta köszöntőbeszédében WeÖnkormányzat sikeresen pályázott inmann Antal. Majd hozzátette: –
az Emberi Erőforrások Minisztériu- Talán a legutóbbi jelentés a legakmánál, és 700 ezer forintot nyert
tuálisabb is mai világunkban,
a Vecsés út mellett található kőmivel a keresztnek emlékeztetni
kereszt felújítására.
kell arra, hogy életünk soha
A kereszt restaurálását
nem független a többi
Fürcht Ernő kőfaragó mesember életétől. Felelősségter végezte, környezetének rendgel tartozunk egymás iránt, erre
betételén Weinmann Antal alpolaz egyetemes felelősségre is
gármester és családja is sokat
emlékeztet minket ez a jel.
dolgozott. A felújított feszületet
– Emlékezzünk hálával azokra,
október 29-én, a 9 órás misét köakik ezt a jelet egykor állították,
vetően szentelte újra Fehérvári
emlékezzünk őseinkre és mindLajos plébános.
azokra, akik az igazságot ke– A kereszt nem csupán egy műresve éltek, akik reménységgel
alkotás, amely környezetünket
készítették elő a mi utunkat, és
ékesíti. Megszólítja az úton
egy emberségesebb világért
járó embert, örök üzenetet
munkálkodtak. Igyekezzünk,
közvetít. A kereszt végtelenül
hogy egy szebb és boldogazdag jelentései közül engabb világot adhassunk togedjék meg, hogy hármat kivább utódainknak. Ebben
emeljek: az igazsághoz való
segítsen bennünket a kehűséget, az élethez való
reszt üzenete – emelte ki
reménységet és az
az alpolgármester.
egymás iránti felelősség
üzenetét
–
(já)

A kerületi Ifjúsági Koncepció kialakításakor merült fel a gondolat,
hogy olyan, fiataloknak szóló rendezvényt szervezzenek helyben,
amely színvonalas, sokoldalú igényt kielégít: kulturálist, szórakoztatót és zeneit egyaránt.
Sinkovics Krisztián ifjúsági tanácsnoktól tudjuk, hogy mielőtt
még megszervezték volna a fesztivált, felmérést végeztek: 500 soroksári fiatalt kérdeztek meg arról, hogyan képzelik el a kikapcsolódást a kerületben. Sokan megemlítették, hogy nincs szórakozási
lehetőség.
– Így valósítottuk meg ezt az ötletet. Nem titkolt szándékunk, hogy
hagyományt teremtsünk a rendezvényből, hogy legalább egy
napon keresztül igényes szórakozási lehetőséget biztosítsunk a
kerületi fiataloknak. A soroksári önkormányzat támogatásával, az
Ifjúsági Koncepció részeként valósult meg a rendezvény – mondta
a képviselő.
Az első 300 fiatal ingyenes belépési lehetőséget kapott. A köszöntők után, délután 2 órakor Felméri Péter humorista szórakoztatta a nagyérdeműt, aki folyamatosan interaktív kapcsolatban volt
a közönséggel. Ezután Kiss Balázs jóvoltából bűvészshow következett, majd levetítették az Otthonom: Soroksár című filmet. Délután 5-től zenei program, koncertek sora várta a megjelenteket,
este 10 órától pedig diszkó zárta a fesztivált.
Ilma
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Fotó: Szerző

Hafuzi Avnija albán származású magyar állampolgár, soroksári lakos.
Egyetemet végzett kereskedő, vállalkozó, aki Soroksáron vámudvart működtet és az Albán Köztársaság tiszteletbeli konzulja. Nagyon sok karitatív tevékenységet végez, elsősorban adományokkal segíti a kulturális
programokat, illetve az intézményeket.
– Honnan jön ez a gesztus és mi motiválja,
hogy segítse az embereket?
– Igen szegény családból érkeztem Magyarországra 1977-ben. Általános és középiskolai tanulmányaim után 2000-ben a Szent István
Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia Európai Unió által elismert horvát-magyar
nyelv levelező tagozaton szereztem meg diplomámat. Itt alapítottam családot, öt felnőtt
gyermekem van, akik már a maguk életét élik.
Életem során megtanultam, hogy ha van miből,
akkor segítsek. Számomra ez természetes. S,
bár nem vártam, nagyon örültem és jó érzéssel
töltött el, hogy megkaptam a Soroksárért Érdemérmet.
– Ön gazdasági szakember, vállalkozást
vezet. Emellett a helyi polgárőr egyesület
elnöke, parancsnokhelyettese, tiszteletbeli
konzul és kulturális rendezvényeket támogat. Hogyan jut mindenre ideje?
– Azt vallom, hogy mindenre van időnk, csak
akarni kell. A munkahelyemen, a vállalkozásban jó csapatom van. Heten segítik a munká-

mat, igazi csapatmunka a miénk. Kovács Edit nevét emelem ki, akire
mindenben támaszkodhatok, 20 éve segíti a munkámat a vámudvar működtetésében. Így tudok időt szakítani a társadalmi elfoglaltságokra is.
Nagyon megszerettem Soroksárt, az itteni embereket. Rengeteg ismeretségem és barátom van a kerületben. Gyakran mesélem nekik,
hogy az albán és a magyar nép története hasonló. Hunyadi János török
elleni harcait Szkander bég segítette, aki albán volt. Az I. világháború
előtt Londonban döntöttek a nagykövetek Albánia szétszabdalásáról.
Ilyen szempontból is hasonlít Albánia sorsa Magyarországéra. Azt a történetet viszont kevesen tudják, hogy például az I. világháború után hogyan kerültek albán katonák a pécsi
temetőbe, ezzel kapcsolatban jelenleg is folyik a kutatás.
– Polgárőr vezetőként, milyennek tartja
Soroksár biztonságát?
– Összességében elmondhatom, hogy jó a
közbiztonság. Nagyon örülök, amikor például
az autóvadászokkal sikerül egy-egy lopott
autót megtalálnunk. Magam is szívesen részt
veszek ilyen akciókban.
– Mi a feladata egy tiszteletbeli konzulnak?
– Ezt is társadalmi munkában végzem és a
feladatom az, hogy kapcsolatokat építsek az
albán és a magyar gazdasági szakemberek
között. Gyakran felhívnak – nemcsak Soroksárról, hogy ha Albániába indulnak, akkor mi
várható, mivel érdemes utazni. Bátran állíthatom, hogy az utóbbi 10 évben nagy lendülettel fejlődnek a magyar-albán kapcsolatok,
illetve maga Albánia is fejlődik. Itthon vagyok
otthon Magyarországon, de természetesen
tartom a kapcsolatot az albán rokonságommal is.
IM

7

ISKOLÁS ÉLET

Októberi Grassimondó

Sün Balázs ovis lett

Alig pihentük ki a kekszvásár forgatagát, már
újabb kalandok várták a Grassalkovich iskola tanulóit. Meseszerűen indítottuk az októbert, amikor napköziseink egy napra igazi hőssé
válhattak a népmese napján megrendezett fejtörőkön. Idén egy helyszínen oldhatták meg a
furfangos rejtvényeket, melyek végén mindenki
elnyerte méltó jutalmát.
A kultúra jegyében több osztályunk, a Nemzeti Színház jóvoltából, János vitéz és Csongor
és Tünde előadásokon vehetett részt. A modern
feldolgozások segítettek abban, hogy közelebb
kerüljön hozzájuk a már távolinak tűnő XIX. század, és egy másfajta megközelítésből is lássák
tanulmányaik fontos műveit.
Az elmúlt idők megidézésének jegyében telt
az ’56-os iskolai megemlékezés is, ahol a felsősök és iskolánk díjnyertes énekkarának segítségével idézték fel a forradalom eseményeit.
A nosztalgiáról hatodikosaink is tudnak mesélni, akik a hónap végén a nem olyan távoli
múltban kalandoztak. Egy napra ovisokká váltak, és Sün Balázs kalandjait élhették át az apróságokkal.
Az emberi kapcsolatok ápolása mellett jutott
idő legfontosabb közösségi terünk, az udvar
szépítésére is. Az újrahasznosítás jegyében a
gyerekek CD-ket festettek, az iskola udvarán
műanyag palackok aljából virágot, színes kukazsákból kerítést díszítő hálót készítettek, a nagyik visszamaradt fonalából pedig kedves kis
pomponok kerültek ki kezeik közül.
Az eseménydús napok után fáradtan, de boldogan vágtunk neki az őszi szünetnek, csodálkozva, hogy ismét eltelt egy hónap.
P.R.

Ki ne emlékezne azokra a boldog időkre,
amikor reggelente mehetett az óvodába,
és nem fájt még a feje az iskolai feladatai
miatt? A Grassalkovich Antal Általános Iskola 6. b osztálya nagyon szívesen gondol vissza azokra az időkre. Ezért aztán
nekiláttunk, és megszerveztük, hogy egy
napra megint oviba mehessünk a Templom utca 10.-be.
Az ovisok éppen csak befejezték a reggelijüket, mikor megérkeztünk mi, a nagy
iskolások. Természetesen nem érkeztünk
üres kézzel, vittünk magunkkal egy kis
elemózsiát, és egy szép történetet. Csukás István: Sün Balázs című rövid kis meséjét. Először csendben meghallgattak
minket, majd az ovisokkal együtt eljátszottuk, ahogy Sün Balázs kiszorul a küszöbre, házat épít,
avarból ágyat vet,
és a nagy vihar
után testvérei hozzá szaladnak és
újra kicsi lesz a
házY
Nehéz volt eldönteni, hogy ki izgult jobban, a nagy
iskolás, vagy a kicsi
ovis. Mosolygó arcok, kis kezek, nagyok és kicsik
együtt.
A mese után az
óvó nénik segítségével papírtasakból

süni bábot készítettünk. Könnyebb volt a
munka, amikor volt bőven segítő kéz.
Azért maradt idő még játszani is. A hatalmas doboz építőkocka, kisautók,
babák, babaház, mind újra elvarázsolta
az összes gyereket. Közel egy órát játszottunk. Az oviban mindenki megtanulja,
hogy akkor ér véget a játék, ha minden a
helyére került. Így mielőtt visszaindultunk,
még az ovisok segítségével rendet raktunk. Nehéz volt a búcsú, aprók, nagyok
remekül érezték magukat.
Abban a reményben váltunk el, hogy
lesz még lehetőségünk együtt tölteni egy
másik napot, egy tavaszi mesével.
Lopatovszkiné Kasza Éva

Fotó: Iskola

Őszi kirándulások a Feketében
Mozgalmasan telt az ősz a Fekete István Általános Iskolában. Az iskola tanulói rendhagyó, kihelyezett órán ismerkedhettek Viktor
Vasarely műveivel és az op-art művészeti
irányzattal. A vonalak, a színek és geometriai formák játékos világa magával ragadta
harmadikos, negyedikes tanítványainkat. A
múzeumpedagógiai foglalkozás utolsó harmadában mindenki szabadon alkothatott.
Ha már Óbudán jártunk, megnéztük Varga
Imre „Esernyős lányok” szoborcsoportját és
Krúdy Gyula szoborba öntött „Szindbádját”
is a Fő téren.
Következő programunk a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódott. 46 tanítványunk, a szokolyai Kacár tanyán kísérhette
figyelemmel a búza útját a vetéstől a forró
kemencében sült kenyérig. A gyerekek dagasztották a kenyeret, majd el is fogyaszthatták. Még az otthoniaknak is jutott
mutatóba 1-1-szelet madárlátta kenyér. A
mindennapi tanyasi, gazdálkodó életből természetesen a háziállatok sem hiányozhat8

tak. A gyerkőcök vidáman simogatták a
bocit, a lovakat, sőt még egy bárány születésének is tanúi lehettek.
Végezetül október 20-án a Százhalombattai Régészeti Parkba látogattak ötödik és
hatodik évfolyamunk tanulói. A kihelyezett
történelemórán a rézkor
embereinek életmódjával
ismerkedhettek meg tanítványaink. Hogyan és
miből építették házaikat
2700 évvel ezelőtt az akkori őslakosok, mit ettek,
hogyan öltözködtek és
hova temetkeztek?
Ezekre a kérdésekre
kaptak választ, majd egy
rézkori „Monopoly” játék
részeseivé váltak. Természetesen a rézkori lepény
is ízlett mindenkinek,
még a receptet is elkérték, hogy otthon is el tud-

ják készíteni. Mindhárom alkalommal kegyes volt hozzánk az időjárás és verőfényes
napsütésben élvezhettük a szabadtéri programokat. A programsorozatban 120 diákunk
vehetett részt.
Horváthné Juhász Éva

Fotó: Iskola
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Látom, hallom, érzem a világot
A Rézöntő óvoda Piros és Sárga csoportja október 12-én nyílt dél- gában. Csupa-csupa természetes anyagot használtunk fel, mely a
előttöt tartott a szülők és csemetéik számára. A foglalkozás célja a gyerekek és a szülők gyűjtőmunkájának köszönhetően került az
természettel, a környezettel való harmonikus együttélésre nevelés, ösvény egyes részeibe (gesztenye, kavics, homok, szalma, toboz,
természetszerető, tapasztaló, felfenyőkéreg, murva, falevél, farönfedező, a természetet értő és érző
kök). Minden évszakban, de külöszemélyiség alakítása volt.
nösen nyáron, a mezítlábas
A délelőtt folyamán minden éridőszakban lesz érdekes megtazékszervre kiterjedő feladatok várpasztalniuk a gyerekeknek a válták a gyerekeket, amit közös szentozást.
zitív játékok sora követett. Bízunk
Készítettünk egy „simogató kerbenne, hogy gyerek és szülő szátet” is, aminek állandó gondozása,
mára egyaránt kellemes és tartalrendezése, megfigyelése szintén a
mas délelőttöt zártunk.
gyerekek feladata lesz. Készült
Munkánk során kiemelt szeremég egy térpercepciót, figyelmet
pet kap az érzékszervek érzékefejlesztő egyedi ugróiskola is.
nyítése. Ezért kétéves álmunkat
valóra váltva elkészítettünk a szülőkkel közösen egy érzékelő ösWeller Noémi
vényt a gyerekek számára, amely
és Schlotterné Sinka Erika
rengeteg megtapasztalást rejt ma- Fotó: Óvoda
óvodapedagógusok

Jótékonysági gála egy tűz károsultjainak

Ritkán fordul elő, hogy fiatalos stáb készül megünnepelni
egy intézmény 50. évfordulóját. A soroksári bölcsődében
17 tagú személyzet segíti a munkát, a csapat legfiatalabb
tagja 21, a legidősebb 58 éves. Mile-Király Beatrix bölcsődevezetőt kérdeztük, hogyan derült ki, hogy fél évszázada kapott működési engedélyt az intézmény.

A közelmúltban a Láng Endre utcában kigyulladt egy lakás. A tűzben tönkrement ház lakójának, Horváth Gabriellának és családjának megsegítésére
rendeztek koncertet a Fedák Sári Színházban (Otthon Közösségi Ház) október 27-én. Az esemény fővédnökségét Geiger Ferenc polgármester vállalta el.
Horváth Gabriella az Országos Szórakoztató-zenei Központ vizsgájával
rendelkező énekes, műfajai a magyar nóta, az operett és az örökzöld slágerek. Az ország szinte minden táján járt, több helyre ma is visszahívják.
Falunapok, különböző rendezvények rendszeres fellépője. 2008-ban megalapította a „JóBarátok” dalkört, amelynek egyben a vezetője is. A dalkörnek
tucatnyi tagja van, akikre mindig számíthat, akik legjobb tudásukkal rendszeresen nívós műsorokkal szórakoztatják a közönséget.
A jótékonysági előadáson 150 ezer forint gyűlt össze, amelyet a színpadon adtak át az érintettnek. A finálét a közönség könnyezve énekelte együtt
a társulattal: „Lesz még úgy, mint valahogyan rég”.
A Fedák Sári Színház társulata és zenekara mellett felléptek Szegedi
Dóra, Kunsági Andrea, Kemény Ágnes előadóművészek, ők örökzöld slágereket adtak elő. A zenekarban helyet foglalt Cselényi László zongora- és
Berecz György klarinétművész. A két műsorvezető Zahorán Adrienne és
Szalóczy Pál volt. A gálaműsort rendezte és a zenekart vezényelte: Sárkány
Krisztián.
I.M.

– Bármilyen furcsa, ez tavasszal vált ismertté, amikor éppen
pakoltunk, rendezkedtünk. Találtunk egy szekrényt, tele régi
holmival: volt ott írógép, napló, és kezünkbe akadt a bölcsőde
működési engedélye is 1967-ből. Mivel ez az intézmény Soroksár egyetlen ma is működő bölcsődéje, ezért gondoltuk a
kollégákkal úgy, hogy e jeles napról méltó módon megemlékezünk. Több kisgyermeknevelő dolgozik hosszú évek óta a
bölcsődében, nekik is van számtalan régi fényképük, emlékük,
amit szeretnénk kiállítani. Szívesen vennénk, ha jelentkeznének olyan lakosok, akik szintén őriznek ilyen emlékeket, például üzenőfüzetet, fényképet, valamilyen tárgyat, ezeket vagy
kölcsön kérnénk, vagy akár örökbe is elfogadnánk. Jó lenne,
ha a régi bölcsődés gyerekek és a ma már nyugdíjas kollégák,
valamint mindenki, aki egy kis emléket őriz a bölcsiről, eljönne
a december 1-jén tartandó ünnepségünkre.
– Hogyan akarnak erről a jeles alkalomról megemlékezni?
Terveznek-e fogadást, vagy valami mást?
– December elseje péntekre esik. A kollégákkal úgy gondoltuk, hogy ez a nap az ünneplésről szólna. A bölcsőde nem
nyitna ki és nemcsak a most idejáró gyerekek jöhetnének el a
szüleikkel az intézménybe, hanem a régi kollégák, gyerekek és
a kerület vezetői is, akik úgy érzik, közük van az intézményünkhöz és szeretnének velünk ünnepelni. Szeretnénk
zenés-verses műsoros produkció megrendezésével hozzájárulni az ünnephez. A Magyar Bölcsődék Egyesülete elnökaszszonyához, Acsainé Végvári Katalinhoz felkérést küldtem,
hogy néhány szóval ő is járuljon hozzá a megemlékezéshez.
Természetesen, ha megfelelő képi és tárgyi anyag gyűlik
össze, akkor egy kiadvány formájában is megjelentetnénk a
Soroksári Bölcsőde 50 éves történetét – mondta végezetül az
intézményvezető.
IM
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Fotó: Színház

Ötvenéves a bölcsőde
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Egy kulcsmondat
Az eddig is ismert volt, hogy Soroksáron 1743-ban lerakták
egy leendő kőtemplom alapkövét. Az eseményre július 5-én
került sor nem kisebb személy jelenlétében, mint Patasich
Gábor Hermann, Kalocsa érseke. Komoly volt hát a szándék
már ekkor, hogy a település méltó templomhoz jusson. Indokolta ezt mindenekelőtt az, hogy Soroksáron ekkor mindössze
egy imaterem volt, márpedig az igen megnövekedett lakosság
igényeit ez már nem elégíthette ki. Az viszont nem volt ismeretes, hogy miért is nem épült fel ez a templom.
Legutóbbi levéltári kutatásaim alkalmával találtam egy igen fontos
mondatot, mégpedig az egyik legilletékesebbtől, a szemtanútól, Soroksár első papjától, Kessler Fortunát tollából. A mondat íme így
hangzik: „Mint hogy azonban e különben magaslatra emelendő
templom Haraszti irányában fogott volna épülni, Soroksárnak pedig
nem említett helység, hanem Pest felé kellett terjedni, soha fel nem
épült.”
Nos, kezdjük elemezni ezt a mondatot! Első megállapítása, hogy
a templomnak egy magaslatra kellett volna épülnie. Ez viszont azt
eredményezte volna, hogy Soroksár Haraszti irányában fejlődött
volna, mivel a templomok általában a települések központjában
épültek. Következik ebből, hogy az első telepesek feltehetőleg a
Haraszti út és a Duna között telepedtek meg. Ez logikusnak is tűnik,
hiszen ők szinte valamennyien Harasztiból és Taksonyból jöttek,
kötődtek korábbi lakóhelyükhöz, igyekeztek ahhoz közel maradni,
de mégis már egy másik puszta területén. A következő kérdés,
hogy melyik is lehetett az a magaslat, ahová a templomot szánták? A kézenfekvő válasz erre az lehet, hogy a ma Duna-hegynek
nevezett helyre. Létezik olyan magyarázat is, amely azt állítja, hogy
az alapkő letételére a Haraszti út és a mai Láva utca közötti területen került sor. Az első helyszínre 3 indok is magyarázatul szolgálhatna:
– A templomok általában a települések legkiemelkedőbb pontjára
épültek.
– A haraszti halotti anyakönyvből ismert, hogy itt már 1740 no-

vembere óta létezett az első temető. Ebben a korban a templom és
mellette a sírkert általában egy egységet képeztek.
– Mint már korábban szó volt róla, Soroksár első évtizedeiben a
Láva utca és a Láva köz sarka környékén állt egy 3 helyiségből álló
épület, melynek első terme imateremként szolgált. Ez a tény is azt
erősíti, hogy itt, ezen a környéken volt a település első központja.
A második helyszín – mely a tragikusan elhunyt Kovács Antal
plébánosnál is olvasható – a Láva utca és a Haraszti út közötti területet jelöli meg az alapkőletétel helyszínéül. Ezt az állítást az erősíti, hogy az akkori főút, a Haraszti út közelében lett volna felépítve.
Gyengíti viszont az, hogy ott nincs magaslat.
Az igaz, hogy 1743 nyarán már itt volt több mint 900 lakos Forster János Jakab jóvoltából. A létszám tehát erőteljesen növekedett,
de számolni kellett további dinamikus bevándorlással is. Ennek tükrében be kell látni, hogy a Haraszti út és a Duna közötti terület szűkös és dimbes-dombos volta miatt kevésbé alkalmas egy korszerű,
tágas településközpont funkciójára. Az alapkövet mégis itt rakták le!
De ekkor koncepcióváltás következhetett be Grassalkovich gróf
gondolkodásában. Csak másodlagos indoka lehetett a templom és
ezzel együtt a falu központja máshová helyezésének, a Pest irányába való tendálás. Szerintem a valós indok az volt, hogy az új
helyszín sokkal inkább megfelelt egy egységes, világos településszerkezet megvalósításához. Itt ki lehetett alakítani a 3 hosszú,
egyenes utcát (a mai Táncsics, Grassalkovich és Templom utcákat), egy nagy, tágas főteret, és további utcák kialakítására is lehetőség kínálkozott, mint aztán ez később meg is történt.
Kérdésként vetődhet fel, hogy a templom végül is miért a mai
helyére épült, s nem a tér Duna felőli végére, ahol még impozánsabb képet nyújthatna a folyó fölé magasodva.
Ha valaha valaki kutatni kezdené, hogy hová is rakták le a meg
nem épült templom alapkövét, ne hagyja ki a lehetséges helyszínek
közül a Duna-hegyet, valamint a Haraszti út és a Láva utca közötti
területet.
Schmauder János
Grassalkovich kör
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érkeztek tökök a rendezvényre,
ezzel is népszerűsítve a közösségi
kertben folyó munkát. A gyerekek –
a sikeres feladatmegoldás után –
édességet kaptak. A szülőket a sütiverseny hozta lázba, ahová különféle, házilag készült süteménnyel
lehetett nevezni.
A Jószomszédok Egyesület támogatóinak köszönhetően a három
legtöbb szavazatot kapott töklámpást és a sütiverseny győztesét díjazták. Nagyistókné Ekler Éva
egyesületvezető tapasztalatai szerint a résztvevők élénk érdeklődése
azt mutatja, hogy igény van a lakótelepen élők közösségében olyan
rendezvényekre, ahol kicsik és nagyok játékos feladatok végrehajtásával együtt töltenek el egy rövid
időt – jó hangulatban. A szervezők
azt remélik, hogy jövőre ismét találkoznak a „játszótéri szezonzáró
töklámpás fesztiválon”.

Fotó: Magánarchívum

Halloween-tököket faragtak ki a lakótelepen élők az október 31-én
délután megtartott második újtelepi
töklámpás fesztiválra. A Jószomszédok Egyesület és a tavalyi szervezőcsapat – szülők és tanárok,
sok önkéntes segítő – közös munkája volt a szervezés. A rendezvény
helyszíne a lakótelep Sósmocsár
utcai játszótere volt. Elképesztő
fantáziáról és kézügyességről tettek tanúbizonyságot az újtelepiek,
akik elhozták és benevezték az általuk elkészített töklámpásokat.
A gyerekeket idén is több ügyességi versennyel várták a szervezők.
Több állomáson különféle feladatokat kellett a gyerekeknek végrehajtaniuk. Volt kislabdával lepedőszellem dobálás, kéz nélkül almaevés, halacskahorgászat az egészen
apróknak, kismotorral vagy seprűn
lovagolva tökök között szlalomozás, vagy fatörzsre tekert óriás pókhálón való átmászás.
A Dorottya közösségi kertből is

I. M.
SOROKSÁRI HÍRLAP

PROGRAMOK

Itália tükrében
Madarassy István szobrászművész kiállítása a Galéria’13 idei utolsó időszaki
tárlata. A kiállításmegnyitót
november 9-én tartották, a
közönséget Sasvári Ilona
ügyvezető köszöntötte a 20.
születésnapját ünneplő galéria nevében.
A tárlatot dr. Bendzsel
Miklós, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja nyitotta meg.
Közreműködött Geiger György
trombitaművész és Maros
Éva hárfaművész.
A kiállított szobrok és grafikák az itáliai kultúra, építészet és művészet előtti
tisztelgése az alkotónak.
A kiállítás december 16-ig
látható, csütörtökön és pénteken 14-től 18 óráig.

Adventi várakozás
Soroksár önkormányzata, hagyományaihoz
híven, ebben az évben is megrendezi az adventi várakozását.
Idén december 2-án, 9-én, 16-án és 23án 15.00 órai kezdettel a Hősök terén, a
Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia
mögötti téren lesznek színpadi programok, amelyek minden alkalommal 17.30kor gyertyagyújtással fejeződnek be.
Ezeken a szombatokon a faházakban civil
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok
és a hivatal dolgozói kedveskednek a lakosság részére teával, forralt borral, zsíros kenyérrel, édességgel. A Galéria’13-ban pedig
kézműves foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek.
Soroksár-Újtelepen december 16-án, 18.00 órakor kezdődik az ünnepi program a
Szent István Király Plébániatemplomban.
Minden kerületi lakót szeretettel várnak a műsorokra.

-s-ági
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EGYHÁZI HÍREK

Megerősödő alapok, széles körű programok a plébánián
A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia közösségéhez év ele- – A házascsoport férfitagjaival
jén új plébános érkezett Fehérvári Lajos atya személyében. Az azóta megyünk kirándulni Zsámbékra
eltelt időszakról, a közösségépítésről beszélgettünk.
és környékére. Manapság azért
fontos, hogy a férfiak problémá– A közösségépítésben mit sikerült megvalósítani? Mi az, ami pozi- ira is ráirányítsuk a figyelmet,
tívumként jelentkezik és érdemes megosztani az olvasókkal?
mert a leginkább veszélyben
– Azok a célok, amiket ideérkezésemkor megfogalmaztam, több évre lévő hivatás az apai hivatás. Tavaló feladatokat jelentenek. Lehet is mire alapozni, mivel a közösségnek pasztalatom szerint válságban
van egy stabil összetartása és élni akarása. Február óta többek között az van az apa- és a férfiszerep. Sok
iskolákkal vettem fel a kapcsolatot és előreléptünk a hitoktatás kérdésé- gyermek úgy nő fel, hogy megben. Olyan hitoktatókat kértem fel, akiknek kötődése van Soroksárhoz. gyengült az apakép, nem kap
Ezúton szeretném megköszönni az intézményvezetőknek, az iskola- kellő megerősítést a családban
igazgatóknak, hogy támogatják a munkánkat. Februárban elkezdtük a – emelte ki Fehérvári Lajos.
diákmiséket, újjáalakult a gitáros kórusunk, amelyet Péter Bernadett és
Az atya elmondta, hogy a pléKapolcsi Levente vezet. Emellett a nagy, felnőtt kórus mellett alakult egy bánia belső terét is megpróbálkisebb kórus is Geiger György és Kinga irányításával
ták az újonnan felmerülő kö– Mi az, ami még újdonságként jelenik meg a plébánia életében?
zösségi igényekhez igazítani. A
– Létrejött egy baba-mama klub, az összejöveteleket a tanácsteremben nagytermet és konyhai részt átszervezték, hogy a közösségek folyamatartjuk, Geiger Katalin és Péter Bernadett irányításával. Mondókával, tosan használhassák a rendezvények alatt. A felnőttek közül sokan érénekkel, játékkal készülnek, az anyukák beszélgetnek a különféle élet- deklődtek az utóbbi időben arról, hogyan keresztelkedhetnek meg,
helyzetekről és azok megoldásairól. Fontos, hogy a plébánián legyen a hogyan járulhatnak gyónáshoz vagy hogyan áldozhatnak, bérmálkozlegkisebb korosztálytól a legidősebb korosztályig valamilyen csoport.
hatnak. Ebben nincs korhatár.
A törvény szerint lehetőségünk van hittant tartani az óvodákban. A NapMegtudtuk, hogy jövő januárban ismét lesz hagyományos katolikus bál.
sugár óvodában sikerült önálló hittant indítani két csoportban, elég sokan A plébános a legfontosabbnak a közösség alapjainak megerősítését
jelentkeztek a középsős és nagycsoportosok közül. Továbbá a plébánián tartja, amelynek megléte nemcsak a találkozások és a közös beszélgeis van óvodai hittanunk.
tések helye. Jézus maga mutat rá: „Azt is mondom nektek: ... ahol ugyanis
– Milyen további programokat szervez még?
ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Fatimai centenárium
Jeles esemény volt Újtelepen, a Szent István
Király Plébániatemplom előtt október közepén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án – az utolsó fatimai jelenés
évfordulóján – országos zarándoklatot szervezett. A templom előtti téren Erdő Péter bíboros, prímás celebrált szentmisét.
Csaknem 200 katolikus pap és 90 autóbusznyi
zarándok jelent meg Újtelepen az ország minden részéből, sőt, még Szlovákiából is érkeztek
hívek. A templomkertben nyilvános oltárt állítottak fel és kivetítőkön keresztül lehetett követni a
liturgiát.
„Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének

100. évfordulóját ünnepeljük. Jelenések sorozata volt ez, amelyek Szűz Mária üzeneteit közölték a pásztorgyerekekkel és az egész
emberiséggel. Ezeknek az üzeneteknek központi tartalma a bűnökért való engesztelés. A
harmadik jelenéskor Mária a rózsafüzérhez kiegészítő imát javasolt. Ma is imádkozzuk ezt az
egyes tizedek után.” – emelte ki Erdő Péter bíboros szentbeszédében.
Király Attila újtelepi katolikus plébános beszélt arról, hogy Kondor Lajos karolta fel az újtelepi templom építését, a fatimai üzenet
terjesztését. A szentmise végén Erdő Péter bíboros megáldotta azt az emléktáblát, amelyet
Kondor Lajos verbita szerzetesnek állítottak.
A szerzetes Fatimában szolgált. A
tábla elhelyezését az újtelepi fatimai
plébániatemplom közössége kezdeményezte. A szentmise végeztével
Erdő Péter megáldotta a helyszínen
lévő több ezer zarándokot.
Másnap konferenciával folytatódott
az emlékezés. Az énekeket a fatimai
templom Szent Cecília kórusának közreműködésével adták elő.
Október 15-én tartották a fatimai
templom saját búcsúját, amelyre szintén több száz zarándok érkezett.
A centenáriumi rendezvény zavartalan lebonyolításában a BRFK XX-XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság rendőrei is
közreműködtek.

Oh, jöjj Immanuel!
Szeretettel várjuk
Kedves Családjával együtt a
Soroksári Evangélikus
Plántáló Gyülekezet által rendezendő
ökumenikus ádventi koncertre
Helyszín: Táncsics Művelődési Ház
Időpont: 2017. december 10.
16.00 órai kezdettel.
Állófogadás – értékes ajándékok!
A belépés díjtalan!
TÁMOGATÓK:
SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA,
MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Evangélikus Plántáló Gyülekezet
Soroksár 1239 Budapest, Hősök tere 42.
Tel: 06 20 824 5855 Győri János Sámuel lelkész.
Facebook: soroksar.evangelikus

Az oldal cikkeit írta és a fényképeket készítette: Ilonka Mária
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Négy meccsen egyetlen pontot szerzett a Soroksár SC
Az elmúlt hónapban látványosan megtorpant a másodosztályú labdarúgó bajnokságban eddig jól szerepelt Soroksár SC
együttese. Utolsó négy meccsén egyetlen pontot gyűjtött, s
mindössze kettő gólt rúgott, ezzel pedig visszacsúszott a középmezőny végére.

lanság, fiataljaink számára az NB II nagy lehetőség, remélem, a jövőben jobban élnek vele, s a helyzeteinket is jobb százalékban
használjuk ki.

15. forduló
Soroksár SC-Kisvárda 0-1 (0-0)
13. forduló
Gólszerző: Rjasko Mihaljko
Soroksár SC-Győri ETO 1-1 (0-0)
Lipcsei Péter: Már nagyon utálom a szimpatikus vesztes szerepét.
Gólszerzők: Huszák Tamás, illetve Szatmári Lóránd
Sokat tettünk a győzelemért, de két tizenegyesből sem tudtunk a
Lipcsei Péter: Nagy iramú, ikszes meccset játszottunk a Győrrel. kapuba találni, pedig a szombati edzésen ötből ötöt berúgott TaKülönösen a második félidőben sokat tettünk a győzelemért, de mási Zsolt és Fröhlich Roland.
nem szabad lógatni az orrunkat a döntetlen miatt sem, hiszen vendégeinknek is megvoltak a lehetőségeik.
16. forduló
Siófok-Soroksár SC 2-1 (1-0)
14. forduló
Gólszerzők: Lorentz Márton, Elek Bence, illetve Fröhlich Roland
Zalaegerszeg-Soroksár SC 2-0 (1-0)
Lipcsei Péter: Az idei leggyengébb teljesítményt nyújtottuk hatvan
Gólszerző: Dubek Tomas 2
percig. Nem fér bele, hogy öt-hat játékosunk az átlag alatt futbalLipcsei Péter: Elismerésem a Zalaegerszegnek, két lövés, két gól. lozik.
Itt hagytunk három pontot. Az első gólnál nem történt szabálytaGelei J.

Nemzetközi emelések
Az elmúlt hónapok eseménydúsan teltek a súlyemelőknél. A hazai
bajnokságok mellett Lengyelországban, Szerbiában, Szlovákiában
versenyeztek a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület
sportolói. Szűcs Endre, a súlyemelők elnöke összegezte a tapasztalatait: – Versenyzőim a Budapest válogatottban is kiválóan szerepeltek! Nevelési programunk keretében ez évben már öt
országban jártunk. Az utánpótlás országos bajnokságokon túl vagyunk, de tovább készülünk a felnőtt országos bajnokságra. Egyesületünkben az edzések ingyenesek. Várjuk a sportolni vágyó
fiatalokat, hogy osztozzanak sikereinkben! – fejezte be a súlyemelők mestere. Szűcs Endre elnök, szakedző a Mikszáth K. Általános
Iskolában (1239 Bp. Sodronyos utca 28) és a RAGE Sportközpontban (1095 Bp. Soroksári út 110-112) várja az
érdeklődőket személyesen vagy telefon: 0670-550-5030. Választható sportok: súlyemelés, erőemelés, street workout, cross
training.

Szlovákia, Milos Zelinka Memorial (Sturovo 2017.09.09.). Eredmények: Nők abszolút versenye: IV. hely: Czimre Dorina 86 kg ö.e. Kölyök fiúk (9-12 évesek) abszolút versenye: I. hely: Molnár Botond
44 kg ö.e. II. hely: Beleznai Gábor 114 kg ö.e. VI. hely: Perjési Benjámin 61 kg ö.e. VIII. hely: Földvári Péter 40 kg ö.e. XI. hely: Takács
Gábor 23 kg ö.e. Felnőtt férfiak abszolút versenye: V. hely: Végh
Sándor 219 kg ö.e. VIII. hely: Vizsaloczki Erik 155 kg ö.e. IX. hely:
Szabolcs Máté 132 kg ö.e. X. hely: Tóth Csaba 141 kg ö.e. XI. hely:
Antal Csaba 114 kg ö.e. XII. hely: Nagy Bence 107 kg ö.e.
K.ZS.

Eredmények:
Lengyelország, Oborniki Cup (Oborniki
Slask 2017.07.29). Eredmények: Nők abszolút versenye: I. hely: Csipkés Erika 130
kg összetett eredmény. II. hely: Czimre Dorina 84 kg ö.e. Serdülő fiúk abszolút versenye: I. hely: Molnár Botond 43 kg ö.e. Molnár
Csongor szakításban kiesett. Felnőtt férfiak
abszolút versenye: IV. hely: Csordás Mihály
135 kg ö.e. V. hely: Nagy Bence 108 kg ö.e.
Szerbia,
Subotica
Cup
(Subotica
2017.08.26.) Eredmények: Négy ország,
nyolc csapata versenyzett, ahol a hatodik
helyen végzett a Budapest válogatott. Soroksári versenyzők eredményei: Varga Richárd 215 kg ö.e., Molnár Csongor 127 kg
ö.e., Harasztovics Gergő 182 kg ö.e.

SOROKSÁRI

HÍRLAP

13

SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Martinstag

Ruf. Warum versuchen wir nicht unsere Schätze zu bewahren ? In
Schorokschar soll Schorokscharer Musik klangen, und dazu stehen
Wie und warum wird Martinstag gefeiert?
auch die Schorokscharer Burschen. Geben wir ja also weitere Möglichkeiten den Jungs, feiern wir mit den Jungs in der Zukunft noch
Am Martinstag gedenken Christen des heiligen Martins von Tours. mehr!
Der 11. November ist in diesem Zusammenhang von zahlreichen
Dazu wünsche ich viel Glück und Aushalt!
Bräuchen geprägt.
Krisztina Csóka Solti
Entstehung Martinstag
Im 4. Jahrhundert n. Chr. war Martin in der französischen Stadt Amiens stationiert. An einem Tag im Winter soll er einem armen und unbekleideten Mann begegnet sein. Außer seinen Waffen und seinem
Mantel trug Martin nichts bei sich und so soll er kurzerhand seinen
Mantel mit dem Schwert geteilt haben, um eine Hälfte dem Armen zu
geben. In der darauf folgenden Nacht sei Martin im Traum Christus
erschien, welcher die Mantelhälfte des Bettlers trug. Somit erwies
sich Martin als Jünger Jesu. Er wurde am 11. November 397 beerdigt und gehörte im 5. Jahrhundert zu den ersten Menschen, die heiliggesprochen wurden ohne Märtyrer gewesen zu sein. Sein
vorbildliches, christliches Leben hatte diesen Umstand gerechtfertigt und den Martinstag zu einem wichtigen, kirchlichen Feiertag gemacht.
Bräuche am Martinstag
Ein besonders weit verbreiteter Brauch am Martinstag ist das Martinsgans-Essen. Diese Tradition geht auf eine weitere Legende um
Martin zurück: Das Volk von Tours habe ihn der Überlieferung nach
zum Bischof küren wollen. Weil er sich dieser Aufgabe unwürdig
empfand, soll er sich im Gänsestall versteckt haben. Mit ihrem
Geschnatter verrieten ihn jedoch die Gänse und Martin musste das
Amt als Bischof doch antreten.
Neben der Martinsgans gehören auch Umzüge zum Brauchtum am
Martinstag. Da Martin in einer Lichterprozession nach Tours überführt wurde, feiern Kinder in vielen Gebieten ein Laternenfest. Das
Kinderlied "Ich geh mit meiner Laterne" ist eines der bekanntesten
Martinslieder, die zu diesem Anlass gesungen werden. In einigen
Regionen ziehen die Kinder am Martinstag auch von Haus zu Haus,
singen und bitten um Süßigkeiten, Gebäck oder Obst.
Eine Bauerregel zum Martinstag lautet: "Hat Martini einen weißen
Bart, wird der Winter lang und hart."
Der Heilige Martin ist der Schutzpatron Frankreichs und der Slowakei.

Ohne Musik war’s nichts
(Wolfgang Amadeus Mozart)
Am 29.Oktober war es wieder soweit. Die Schorokscharer Burschen
haben wieder etwas auf den Tisch gestellt.
Das Kulturhaus Táncsics Mihály war diesmal am Bierabend voll.
Sehr viele Gäste sind aus Harast, aus Taks, Altofen/Óbuda Budapest gekommen, und natürlich der Kern der schorokscharer Musikliebhaber war auch dabei. Einige Schorokscharer, die seit
Jahrzenten auf musikalischen Veranstaltungen dabei sind, haben
mit erstaunlichen Gesichter gesagt: „Es war schon lange her, dass
das Kulturhaus am Sonntagabend, am Biernachmittag so voll ist.”
Ja, es war wirklich ein tolles Erlebniss, man sah ,dass von den Kleinsten bis zu den Ӓlteren zusammen auf gute Musik sich unterhalten
können. Die Burschen haben diesmal das Maximum geleistet, sie
wollten es schon so lange her, dass sie endlich mal zeigen können,
sie sind schon soweit, sie sind schon genug reif die Traditionen der
Alten auf einem hohen Niveu zu präsentieren.
Wir sind ja Schorokscharer, wir haben in Musik einen weltweiten

Wie entstanden
die Weihnachtsmärkte?
Weihnachten steht wieder vor der Tür und damit auch die kalten,
meist grauen Wintertage. In vielen Städten wird in der Adventszeit
ein Weihnachtsmarkt abgehalten, der je nach lokaler Tradition
Christkindlmarkt, Glühweinmarkt genannt wird. Für viele Menschen
ist ein Besuch eines solchen Weihnachtsmarktes sogar auch ein Tagesausflug wert. Die Verkaufsstände locken mit verschiedenen Weihnachtsartikeln, Schmücken für den Christbaum, Spielsachen und
Weihnachtsgeschenken. Zu den meisten Weihnachtsmärkten gehört
auch ein künstlerisches oder kulturelles Programm. Für den Kindern
erscheint der Nikolaus mit seinen Helfern, die kleine Geschenke austeilen. Man kann da Weihnachtskrippen mit Figuren oder sogar auch
lebende Krippen mit echten Schafen, Eseln oder Ziegen bewundern.
Auf den Bühnen werden Krippenspiele oder weihnachtliche Konzerte
aufgeführt. Der größte Reiz des Marktes ist allerdings der riesige
Weihnachtsbaum mit seiner festlichen Bekleidung.
Die Weihnachtsmärkte sind schon seit Jahrhunderten beliebt und
gehen zurück auf spätmittelalterliche Verkaufsmessen und Märkte,
die den Bürgern zu Beginn der kalten Jahreszeit die Möglichkeit
gaben, sich mit Fleisch und winterlichem Bedarf einzudecken. Im
14. Jahrhundert kam der Brauch auf, Handwerkern und Spielzeugmachern, Korbflechtern und Zuckerbäckern zu erlauben, Verkaufsstände für die Kleinigkeiten auf dem Markt zu errichten, die die
Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen. Seit der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts wurden die Märkte zu einem festen Element
des vorweihnachtlichen Brauchtums.
Wie für traditionelle Städte üblich, hat auch Budapest im Winter
mehrere Christkindlmärkte. Der Markt auf dem Vörösmarty Platz im
Zentrum der Hauptstadt zählt zu einem der größten und schönsten
Weihnachtsmärkte Europas. In den gemütlichen Holzhütten gibt es
Kunsthandwerk, kreative Geschenke und köstliche ungarische Speisen. Hier finden die Besucher keine Massenwaren, sondern hauptsächtlich von Hand gemachte Weihnachtsgeschenke und
Weihnachtsdekorationen die zum Großteil aus natürlichen Stoffen
bestehen. Der wärmende Glühwein darf natürlich auch nicht fehlen,
er wird in vielen Varianten gereicht.

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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FELHÍVÁSOK - HIRDETÉSEK
SOROKSÁRI

médiaajánlat

HÍRLAP

Lapzárta, megjelenés
Lapzárta: 2017. december 4. 12:00 (hétfő) Megjelenés: 2017. december 15. (péntek)

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés,
kitűzés, telekalakítási és
szolgalmi jogi vázrajok
www.foldmero.net
tel.: 06/30-20-20-419
06/30-410-85-66

APRÓHIRDETÉSEK
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.
XXIII. KERÜLETBEN KERESÜNK B JOGOSÍTVÁNNYAL, FŐVÁROSI ISMERETTEL
rendelkező nyugdíjas gépkocsivezetőt szállításra és üzemi kisegítő munkára. Heti 2-3
napra. Telefon: 06-30-9401-179.

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1238. Bp. Táncsics M. u. 69.
Rendelési Idő:
telefon: 061/287-1953
H-K-Cs-P:17.00-19.00
Dr. Benkovics Jenő
Szerda és szombat: zárva
Mobil: 0620/9443-880
Hívásra házhoz megyek!
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

SOROKSÁRI

HÍRLAP
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