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2019. MÁRCIUS

ÜNNEPELT A NEMZET ÉS A KERÜLET

M

árcius idusának fogalma egészen 1848ig a magyarok számára is az egykori
római Julius Caesar meggyilkolásának
történelmi évfordulójaként lehetett ismert. A
XIX. század közepétől azonban március 15. új,
immáron tisztán magyar vonatkozású értelmet
nyert. Nemzetünk egykori fiatal értelmiségének
egy kisebb csoportja Jókai Mór pesti lakásán
azért gyűlt össze, hogy – ekkor a későbbi törté-

nelmi jelentőségét még legfeljebb csak remélve
– megalkossa a magyarság egyik legfontosabb
proklamációját, amely a 12 pont néven vonult
be hazánk históriájába. A korán reggel megszületett markáns követelések a város népét hamar
cselekvésre szólították. A pesti utcán már tömeg
hömpölygött, délután három órakor népgyűlést
tartottak. A következő napon Bécsbe is eljutott
a magyar forradalom híre. Hamarosan nemzeti

kormány alakult, amely nem a királynak, hanem
az ország népe által választott képviselőinek
tartozott felelősséggel. Gróf Széchenyi István, a
legnagyobb magyar egy március 17-ei levelének
kezdő gondolata tökéletesen írja le a kor emberének lelkesedését, miszerint: „Barátom, csudákat élünk...!”
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA
Geiger Ferenc polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a108-as vagy a 208-as melléken.

A Páneurópai Általános Iskola adott
otthont a Kazinczy Olvasási Versenynek. A rendezvény alkalmával
– amely megrendezését Soroksár
önkormányzata is támogatta – az
5-6., továbbá a 7-8. évfolyam korcsoportjai mérték össze tudásukat.

Polgármesteri Hivatal (Grassalkovich
út 162.), I. emelet 3. iroda, előzetes bejelentkezés alapján a fenti telefonszámokon vagy személyesen a polgármester titkárnőjénél (Bogár Jenőné).

Orbán Gyöngyi alpolgármester
06/1 289-2150
A Fővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt. márciustól újból
megkezdi a zöldhulladékok begyűjtését. A körzetek szerinti, heti
egy alkalommal történő szállítás
idén március 4-én kezdődik, és
egészen november 29-ig tart.

Polgármesteri Hivatal, II. emelet 4. iroda, személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.

Weinmann Antal alpolgármester
06/1 287-3153

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 5-6.
iroda, minden hónap második hétfőjén
14 és 16 óra között.

Dr. Veres Anikó jegyző

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 1-2.
iroda; minden hónap első hétfőjén 14
órától 16 óráig bejelentkezés alapján a
06/1 287-3152-es telefonszámon vagy
személyesen a Jegyzői Titkárságon (I.
emelet 1-2. iroda) lehet.

Ismét egy új magyar állampolgár
tehette le ünnepi fogadalmát Soroksáron. A városháza épületében
Geiger Ferenc polgármester előtt
mondta el állampolgársági esküjét
egy, a határon túlról érkezett magyar nemzettársunk.

Dr. Spiegler Tamás aljegyző

Az önkormányzat támogatásával rendezték meg a Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti
Verseny kerületi fordulóját a Török Flóris Általános Iskolában. A
soroksári gyerekek ezúttal is kiváló
tudásról tettek tanúbizonyságot.

„TISZTA SOROKSÁRÉRT”
NAPOK 2019
Soroksár Önkormányzata kéri a
kerület lakosságát, társadalmi és
civil szervezeteit, önkormányzati és oktatási intézményeit, hogy
csatlakozzanak felhívásunkhoz, és
szervezzenek 5-6 fős csapatokat a
szemétgyűjtésre!
Találkozzunk közösen 2019. április
13-án (szombaton) reggel 9 órakor
a Molnár-szigeten, a volt napközis
tábor előtti parkolóban Soroksár
Újtelepen, a Szentlőrinci út-Temető sor sarkán!

Előzetes bejelentkezés alapján, minden
hónap harmadik hétfőjén 14 órától 16
óráig. Bejelentkezni a 06/1 289-2214-es
telefonszámon, az aljegyzo@ph.soroksar.hu e-mail címen vagy személyesen
az Aljegyzői Titkárságon (I. emelet 16.
iroda) lehet.

Dr. Szabó Tibor aljegyző

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 16.
iroda; minden hónap első hétfőjén 14
órától 16 óráig, előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 06/1 287-2214es telefonszámon vagy személyesen az
Aljegyzői Titkárságon lehet.

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Telefonon történt egyeztetést követően.

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mikó Imre
06/30 274-2249

Telefonon történt egyeztetést követően.

Fuchs Gyula
06/70 244-2829 vagy
06/30 934-6966

Telefonon történt egyeztetést követően.

Egresi Antal
06/20 973-0235

Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095

Telefonon történt egyeztetést követően.

Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

Telefonon történt egyeztetést követően
a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Telefonon történt egyeztetést követően.

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Telefonon történt egyeztetést követően.

A szemétgyűjtő zsákokat és egyszer
használatos kesztyűket a helyszínen
biztosítja a Polgármesteri Hivatal.
VESZÉLYES HULLADÉK ÁTVÉTELE
8-12 óra között
Hősök tere – Nagyboldogasszony
Főplébániatemplom mögött
Újtelep – Dinnyehegyi út – Szentlőrinci út sarka
Szükség esetén információt kaphatnak Szénási István úrtól. (Tel:
289-2100/317)
A résztvevő csapatok Pálfi Csillánál
(telefon: 30/589-6450) jelentkezhetnek 2019. április 9-ig.

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com
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„TUDÁSOMMAL, TANÁCSAIMMAL TOVÁBBRA IS
SZERETNÉM SEGÍTENI SOROKSÁRT”
A közelmúltban a Facebook oldalán,
illetve az országos sajtóban osztotta
meg a soroksári polgárokkal a döntését a kerület polgármestere arról,
hogy nem indul majd az őszi önkormányzati választásokon. Az elhatározásának a hátteréről kérdeztük
Geiger Ferencet.
– Negyedszázada, a kerület önállóvá válásától fogva látom el Soroksáron a polgármesteri feladatokat.
Ez egy ember életében már önmagában is nagyon hosszú idő. Rengeteget dolgoztam, dolgoztunk azért,
hogy a kerület lekűzdje a lemaradását, tudjuk érvényesíteni az érdekeinket a főváros irányába és a fejlődés érdekében hozott lépéseink
elnyerjék a lakosaink szimpátiáját.
Természetes, hogy egy vezető minden választás előtt elgondolkodik
azon, hogy akar-e, képes-e még egy
ciklust vállalni, hiszen az intenzív
munkatempó és a stressz óhatatlanul megviseli az embert. Az elmúlt
hónapokban már nagyon sokan

érdeklődtek, hogy tervezek-e ismét
elindulni a választásokon. Mivel
tudom, hogy ez a helyiek számára
fontos kérdés, ezért úgy gondoltam, eljött az ideje, hogy tájékoztassam őket a döntésemről.
MI JÁTSZOTT SZEREPET ABBAN,
HOGY ERRE AZ ELHATÁROZÁSRA
JUTOTT?
– Mindannyiunk életében a család
a legfontosabb, ezért elsőként a feleségemmel és a 17 éves fiammal
ültem le, hogy megbeszéljük a jövőbeni terveimet. Tavaly töltöttem
be a 65. életévemet. Hála Istennek,
mind fizikailag, mind mentálisan
jó egészségnek örvendek, mégis meghoztam – hosszas vívódás
után – azt a nehéz döntést, hogy
nyugdíjba vonulok. Ez nem jelenti
azonban, hogy elbúcsúzom a közélettől. Az életem, a pályám alakulása összeforrt Soroksárral, hiszen
itt születtem, itt éltem, élvonalbeli sportolóként is számos csodás

eredmény és emlék köt a kerülethez. A hivatalban töltött évtizedek
és az itt szerzett szakmai tapasztalat
olyan tudással és rutinnal ruházott
fel, amelyet – lehetőség szerint – a
jövőben, de már egy más minőségben tudnék hasznosítani a kerület
további fejlődése érdekében. Törekszem arra, hogy a szellemi mellett a
fizikai kondícióm megőrzéséért is
mindent megtegyek. Rendszeresen

járok úszni, míg a futás is fontos
része maradt a szabadidőmnek.
Az egészségem megőrzésére a jövőben is nagy hangsúlyt fordítok.
Amennyiben szükség lesz arra,
hogy a tanácsaimmal, a kapcsolatrendszeremmel támogassam az
utódomnak, az új képviselő-testületnek, illetve az önkormányzatnak
a munkáját, igyekszem továbbra is
mindent megtenni Soroksárért.

MOZGÓ HÚSBOLT SZOLGÁLHATJA MAJD KI A VEVŐKET
A közelmúlt képviselő-testületi üléseinek rendszeresen napirendjén
szerepelt, miközben Soroksár közvéleményét is foglalkoztatja a Grassalkovich út 161-163. alatti épület
kérdése. A környék lakói számára
hamarosan megoldást kínálhat egy
mobil hentesüzlet létesítése.
Az épület tetőszerkezete már 2010ben rossz műszaki állapotban volt.
Tekintettel, hogy a felújítás több tulajdonostárs döntésén múlt, egyetértés hiányában nem kezdődhetett
meg a munka. Öt évvel később faszakértői vizsgálatnak vetették alá a
födémet és a tetőt, amely gomba- és
rovarfertőzést mutatott ki. Kisebb
hibákat 2016-ban kijavítottak, de
ezek csak az állagmegóváshoz voltak elegendők. A következő évben
a teljes ingatlant nyilvános árverésen hirdette meg az önkormány-

zat. Ugyan bárki pályázhatott, a
dokumentációt egy személy vásárolta meg. A három alkalommal
meghirdetett licitálásra senki nem
jelentkezett. Az épület állaga tovább romlott. Igazságügyi szakértő szerint az épület életveszélyessé
vált, amelynek következtében a
bérleti szerződést fel kellett mondani. A hentesüzlet bérlője ezt nem
fogadta el. Mivel a szakértő a 163.
alatti épület padlására nem tudott
feljutni, a képviselő-testület úgy
döntött, felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon az igazságügyi szakértői vélemény az említett
épületre vonatkozó kiegészítéséről.
Egyúttal felkérte Ruff Lénárd egyéni vállalkozót, a hentesüzlet korábbi bérlőjét, hogy igénye szerint
készíttessen igazságügyi szakértői
véleményt az üzlet födémére és
tetőszerkezetére vonatkozólag. Az

önkormányzat által kért kiegészítés alapján bebizonyosodott, hogy
a vizsgált épületrészek tekintetében fenn áll az életveszély. A vállalkozó által felkért szakértő nem
rendelkezett igazságügyi szakértői
jogosítványokkal, így a két dokumentumban foglaltak összehasonlítása is félrevezető lett volna.
Tekintettel, hogy a húsbolt bérlője
mindig nem fogadta el a szakértői
véleményt, a képviselő-testület úgy
döntött, hogy feltárásos módszerrel
vizsgálják meg ismét a hentesüzlet
szerkezetét. A megbízott cég részletes vizsgálata kimutatta, hogy az
épület életveszélyes, elhárítására
8-10 millió forintot kellene költeni,
a felújítása gazdaságtalan. A képviselő-testület döntése értelmében
a volt CBA épületét is feltárják, és
annak ismeretében döntenek az
épületek további sorsáról. A cég

több hosszútávú lehetséges koncepcióról tájékoztatta a testületet,
amelyek között új, modern üzletek
építése is szerepel. Végleges döntést
a következő szakértői vizsgálat ismeretében hoz a képviselő-testület.
A jelenlegi helyzetre egy olyan áthidaló megoldás merült fel, amely
a lakosság igényeit is szolgálná,
hogy egy mozgó húsbolt látná el
a környék fogyasztóit. A mozgó
húsbolt létesítésének a lehetősége
a hentesüzlet korábbi bérlője számára is adott volt, aki nem élt vele.
Ezek után egy vállalkozóval, aki új
járművet szerezne be ennek érdekében, az önkormányzat felvette a
kapcsolatot, és a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint – a felkínált helyen, a technikai
lehetőségek kiépítésével – belátható
időn belül megoldás nyílhatna az
autóból történő hús árusításra.
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MÁJUSBAN TARTJÁK AZ EURÓPAI
PARLAMENTI VÁLASZTÁST
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára (vasárnap) tűzte ki az Európai Parlament
tagjainak választását.
Tájékoztatom Önöket, hogy kerületünkben Helyi Választási Iroda
(HVI), azon belül pedig Választási
Információs Szolgálat (VISZ) működik.
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Vezetője: dr. Veres Anikó jegyző
Címe: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. I/2.
Telefon: 287-3152, Fax: 287-0102
E-mail: jegyzo@ph.soroksar.hu
A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT TAGJAI
Kisné Stark Viola
osztályvezető, Beruházási
és Városüzemeltetési Osztály
Tel: 289-2138 vagy 289-2100/322
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető, Szervezési és
Ügyviteli Osztály
Tel.: 289-21-12 vagy 289-21-00/112
mellék
A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE
A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerint kijelölt,
a részükre megküldött értesítőn
feltüntetett szavazókörben szavazhatnak 6.00 órától 19.00 óráig.
Az ÉRTESÍTŐ kézbesítésére 2019.
március 20-a és április 5-e között
kerül sor.
ÁTJELENTKEZÉS
Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az
értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a
kérelmében megjelölt magyaror-

szági településen szavazhat. Ez
irányú kérelmének legkésőbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakó, vagy tartózkodási
helye szerinti Helyi Választási Irodába, és ugyanezen időpontig van
lehetőség az átjelentkezési kérelem
módosítására is.
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be
– levélben vagy azonosítás nélküli elektronikus úton (e-mailben), melynek legkésőbb 2019.
május 22. napján 16.00 óráig
kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához,
– személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton
(ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. május 24. napján
16.00 óráig a Helyi Választási
Irodához,
– elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. május 24.

napján 16.00 órától 2019. május
26. napján 12.00 óráig a Helyi
Választási Irodához (e határidőn belül benyújtott kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja el)
– meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel
az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben
működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján,
legkésőbb 12.00 óráig.
KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI
Átjelentkezési kérelmet, külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelmet, mozgóurna iránti kérelmet valamint az Európai Unió más
tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétel iránti kérelmét az
interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) vagy a magyarorszag.
hu honlapon lehet benyújtani. Levél útján a lakóhelye szerinti helyi
választási iroda felé (a mozgóurna
iránti kérelmet arra a településre

kell küldeni, ahol a névjegyzékben
szerepel), vagy személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodába lehet benyújtani. A mozgóurna iránti kérelem az illetékes
szavazatszámláló bizottság felé
írásba foglalt meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott útján,
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel
is benyújtható.
Az átjelentkezés iránti kérelem, a
külképviseleti névjegyzékbe vétel
iránti kérelem, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar
állampolgár és az Európai Unió
más tagállama állampolgárának
névjegyzékbe vétel iránti kérelme
benyújtásához szükséges nyomtatvány, továbbá a mozgóurna iránti
kérelem benyújtásához használható nyomtatvány letölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról
(www.valasztas.hu).
dr. Veres Anikó
jegyző, a HVI vezetője
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„TISZTELD A MÚLTAT,
HOGY ÉRTHESD A JELENT...!”
A kerület nevében Orbán Gyöngyi alpolgármester mondott ünnepi beszédet

Fotók: Teszár Ákos

A

dicső forradalom főbb történéseit idézték fel Soroksár
ünnepi
megemlékezésén
március 14-én, a Hősök terén. A
késő délutáni rendezvényt gyermekek előadása is szinesítette.
Az 1848/49-es emlékmű mellett
állították fel ebben az esztendőben
is a színpadot, amely a kerület önkormányzata központi ünnepségének szolgált helyszínéül. A központi térre a kedvező időjárásnak
köszönhetően sokan kilátogattak.
Volt, aki csak egy szál virággal,
volt, aki koszorúval érkezett. Az
ünnepet a Soroksáron méltán népszerű fúvószene hangjai nyitották.
Ebben az esztendőben is gyerme-

kek készültek produkciójukkal,
hogy közösen tegyék emlékezetessé az idősebbek, de nem kizárólag
a felnőttek délutánját. A Béke utcai
Tagóvoda Kékcinege csoportjának
tagjai jól uralkodtak a fellépés jelentette lámpalázukon. Szívből
jövő előadásuk során a nemzeti
színeinket ábrázoló szalagok lobogtak, emelkedtek a magasba,
majd fonódtak kokárdává.
A HŐSÖK TETTEI FENNMARADTAK
AZ UTÓKOR SZÁMÁRA
A magyarság 171 évvel ezelőtti
forradalmának évfordulóján Soroksár meghívott vendége Dörner
György színművész volt. Az orszá-

gosan ismert, Érdemes- és Kiváló
Művész előadásában a forradalom
korát idéző szavalatok csendültek fel. Produkcióját elismerő taps
zárta. A kerület nevében Orbán
Gyöngyi alpolgármester tartott
ünnepi beszédet. Felidézte a forradalom legelső mozzanatait, amikor a márciusi reggelen fiatalok
egy csoportja papírt és tollat ragadott, hogy megfogalmazza a kor
emberének kívánságát, óhaját, követelését, amelyekből megszületett
a 12 pont. Beszédében a magyar
szabadságküzdelmet az Európában akkor lezajlott forradalmakkal helyezte pontos párhuzamba,
majd felidézte a harc szenvedésekkel teli hónapjait is.
– A forradalom szabadságharcba
torkollott, a szabadságharcot pedig hosszú, hősies küzdelem után
végül külső erővel verték le – folytatta. – A küzdelemben hősök születtek, akik elveikért, hazájukért és
szeretteikért harcoltak és életüket
áldozták. A hősök tettei fennmaradtak az utókor számára, neveiket
tiszteletből utcák, terek, iskolák és
városrészek őrzik. Ezek az emberek
szellemi és fizikai munkásságuk
árán megteremtették a reformkorban a nemzetet, amelynek, ha a

szabadságát vagy akár létét veszély
fenyegette, képesek voltak saját vérükkel is védelmezni.
ISKOLÁSOK A SZÍNPADON,
ESERNYŐVEL A KÉZBEN
Az alpolgármester hozzátette, Petőfi nem csupán pennával küzdőtt,
hanem kardot is ragadott, amikor
a számára legnemesebb három érték – a haza, a nemzet és a becsület – került veszélybe. Elmondta
továbbá a hallgatóságnak, hogy a
mi tisztünk megemlékezni a hőseinkről, hiszen ahol a hősöket nem
felejtik, ott mindig lesznek újak.
Az ünnepi rendezvény következő
részében a Török Flóris Általános
Iskola tanulóinak egy csoportja
foglalta el a színpadot. A gyerekek
– az egykor borongós március 15.
hangulatát is ötletesen megidézve – színes esernyőkkel a kézben,
míg a háttérben a forradalom jeles
napját idéző képek bemutatásával
adták elő műsorukat.
A rendezvény végén a jelenlévők
elhelyezték az emlékezés virágait, és hajtottak fejet 1848 tavasza,
majd a dicső, ám vesztes és súlyos
véráldozatokkal járó szabadságharc hőseinek az emléke előtt.

6 | OTTHONUNK: SOROKSÁR

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM
A NAPSUGÁR ÓVODÁBAN
Váratlan és páratlan kalandok várták a gyermekeket
mindazokat a helyszíneket, amelyek a gyerekeket érdeklik.
Első helyszínként elutaztak az eszkimókhoz az Északi-sarkra. A kreatív óvónők iglut építettek a terem
közepére tornaeszközökből, lepedőkből. Halásztak léken keresztül,
(hungarocell lapokból készült)
jégtáblákon sétáltak, jegesmedvék
őrizték az iglu bejáratát. Mindeközben sokat beszéltek a népről, hogy
hol élnek, miért járnak annyira
beöltözve. Mikor már a téma kissé
kimerült, az eszkimók repülőre ültek és elrepültek… Japánba.
KÜLÖNLEGES UTAZÁSOK,
IZGALMAS KULTÚRÁK

Az idei tanév első szülői értekezletén
megkaptuk a tájékoztatást, amely
szerint mostantól az óvoda fokozatosan beépíti nevelési programjába
a „Lépésről lépésre” módszert.

nők segítségére, és hogyan támogathatjuk ebben a gyermekeinket?

Mindenki lelkesen bólogatott, miközben fogalmunk sem volt még,
miről is lesz szó itt pontosan.
„Megint egy új módszer?”, „Jó volt
úgy, ahogy volt.”, „Vajon mi is ez a
program?” – gondolták magukban
sokan. Ezt követően az óvónők
felvázolták, miről is lesz szó. „Nem
is hangzik rosszul, egész érdekes”
– gondoltuk, és most már látszott
a szülői arcokon az érdeklődés, kíváncsiság, hogyan is lesz majd ez?
Miben lehetünk mi, szülők az óvó-

Íme, elkezdődött! Pár hét múlva a
csoportterem teljes átalakuláson
esett át: a gyermekek több helyszínen tudnak immár játszani.
Mindenki a természetének, az érdeklődésének vagy éppen aznapi
hangulatának megfelelő játékban
vehet részt. Csatlakozhat a többiekhez, vagy ha éppen rosszabb napja
van, ülhet a relax fotelben, elmélyülve egy könyv segítségével a képzelet világában, vagy gyakorolhatja
a bevásárlás szépségeit, amit anyá-

JÁTÉK ÉS KÉRDÉSEK ZÁPORA
KIVÁLÓ HANGULAT MELLETT

tól és apától hall. „Egy kilogramm
paradicsomot szeretnék. Készpénz
vagy kártya?” (Hol volt ez a mondat még a mi időnkben…?) A szerepjátékok mellett megmaradt a
LEGO és a barkácsolás is.
Aztán bekerült egy tárgy a csoportba, ami mindent megváltoztatott… Egy földgömb… Záporoztak
a kérdések. „Apa elutazott Franciaországba.” „Spanyolországban
voltunk nyaralni.” „Mi Görögországban jártunk”, „Hol van Amerika?” „Miért van ekkora nagy kék
terület?” „Kik élnek itt, és kik élnek
ott?” Az óvónők, látván a gyerekek
érdeklődését, belementek a játékba.
A nevelési programjuk mellé elvállalták, hogy közösen végigjárják

Ott megismerkedtek az evőpálcika
használatával, cseresznyefa-virágzás indult a teremben, és jött pár
meglepetés program is. Egy taiko
dob együttes két tagja tartott bemutatót nekik, kipróbálhattak pár
hangszert, és a végén ők is dobolhattak egy jót. Az biztos, hogy
aznap délután nem volt csend az
oviban. Ezzel nem ért véget a programsorozat: Torma Antal és segítője az aikido világába kalauzolta el a
srácokat. Be is vonta őket egy-két
mozdulat elsajátításába. A gyerekek lelkesedése frenetikus volt!
Februárban „az eszkimók, a japánok” elindultak másfelé. Most az
indiánok világa érdekli őket. Így hát
ezt a témát járják körül. Mindenki
döntse el, hogy a gyermekének mit
ad ez a program, de a számunkra
kinyílt a világ! Ennek most mindössze egy tényleg apró „szeletével”
ismertettem meg a szülőket, mert
a nyitott szemlélet mellett még nagyon sok új módszer jellemzi. Ne
lepődjetek meg tehát, ha Soroksár
utcáit ellepik a tollas fejdísszel rendelkező kis indián gyermekek az
elkövetkező hónapban!
Fürjesné Sudár Mónika

SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT | 7

SCHWÄBISCHES SCHWEINESCHLACHTEN
Ein lustiges Fest mit harter Arbeit

D

ie Ungarndeutschen aßen
im Allgemeinen wenig
Fleisch. Ihre Fleischspeisen bereiteten sie hauptsächlich
aus geräuchertem Schweinefleisch.
Früher wurden in einem jeden
sschwäbischen Haus sogar mehrere Schweine geschlachtet, woraus
man den größten Teil des Jahresbedarfes an Fleisch decken konnte.
Frisches Fleisch wurde in der Regel
an Feiertagen und bei größeren
Arbeiten, wie Ernte, Weinlese oder
Hausbau gegessen. Man begann
das Schweineschlachten mit der

Einkehr der kalten Monate. Es war
immer ein grosses, lustiges Familienfest obwohl an diesem Tag hart
gearbeitet werden musste.
Seit einigen Jahren gehört ein echt
schwäbisches Schweineschlachten
zu dem Jahresprogramm der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung. Der Hauptorganisator dieser Veranstaltung ist
Anton Weinmann, der Vizebürgermeister unserer Siedlung. In diesem
Jahr wurde die Schlachtung am 16.
Februar wieder auf dem Hof des
Heimatmuseums durchgeführt. Das

Programm begann traditionell um
8 Uhr mit dem Schweineschlachten,
mit dem Stich. Die Anwesenden
hatten auch diesmal die Möglichkeit
die verschiedene Metzgertätigkeiten
zu beobachten, sowie feine Fleischgerichte und hausgebackten Krapfen zu kosten. Hoffentlich kehrten
an diesem Tag alle Gäste und Anwesenden mit schönen, bleibenden Erlebnissen nach Hause.
Die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung bedankt sich bei allen, die an diesem
Tag mitgewirkt und geholfen haben.

„Ünnep lesz ma,
akárcsak rég…”
Március 23-án a Turay Ida
Színházban ünnepli fennállását a Soroksári Német
Nemzetiségi Táncegyesület, amelyet fél évszázada
alapítottak lelkes soroksári
fiatalok. Ezen időszak alatt
Kiváló Együttesi címet,
Fesztivál- és Nívódíjat valamint Budapestért Érdemérmet kaptak. Az elmúlt évtizedeket Manninger Miklós munkássága határozta
meg, akinek koreográfiáit
megtekinthetik a gálaesten.
Az utánpótlás-nevelést Galambosné Schuszter Anna
néptáncpedagógus kezdte
el, aki néhány éve művészeti vezetőként irányítja
az egyesület tánckarát.

REZITATIONSWETTBEWERB

AZ ŐSÖK TISZTELETÉRE

Treffen der jungen Talente

A tájházban ünnepelnek majd

Am 8. März wurde in Wieselburg/
Mosonmagyaróvár der regionale
Entscheid des deutschen Rezitationswettbewerbs in der Kategorie
Mundart veranstaltet. Die Schüler
der Anton Grassalkovich Grundschule hatten die Möglichkeit
Schorokschar zu vertreten.
Am nächsten Tag, am 9. März
wurde in Újpest der Budapester
Entscheid der Kategorie Szene ve-

ranstaltet. In der Altersgruppe 3-4.
Klasse erreichte die Klasse 4.c mit
ihrem Stück „Das moderne Schneewittchen” den ersten Platz.
Mit ihrer erfolgreichen Teilnahme
erweiterten die Kinder den guten
Ruf unserer Gemeinde. Wir gratulieren allen Teilnehmern, den
Platzierten und Pädagogen recht
herzlich und wünschen ihnen viel
Erfolg in der Zukunft!

Tavaly októberben jeles eseményre
került sor Ulmban. Ünnepi keretek
között avatták fel Soroksár, Dunaharaszti és Taksony közös bronz
emléktábláját az ősök tiszteletére az
ulmi Duna partján.
Április 6-án ennek a rendezvénynek a folytatásaként megtörténik az
emléktábla két teljesen hiteles másolatának az újra leleplezése Dunaharasztiban, illetve Soroksáron.

A délelőtti szentmise után a soroksári tájházban kerül sor az ünnepségre, majd délután Dunaharasztiban folytatódik a program,
amelynek zárásaként az ottani kultúrházban bált rendeznek a Schorokscharer Musikanten zenekar
közreműködésével.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak ezen a napon!
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A 2019/2020. NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS
IDŐPONTJA:
2019. május 13-tól május 15-ig, 8 és
17 óra között
A GYERMEK ÓVODAI BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖZOKIRATOK,
DOKUMENTUMOK:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
– a gyermek TAJ kártyája,
– a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– gyermek esetleges betegségeit
igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakér-

tői véleménnyel rendelkezik a
sajátos nevelési igényről,
– szakvélemény, beilleszkedésitanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése
esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT
NEMZETISÉGI NEVELÉST FOLYTATÓ ÓVODA ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
Az óvodai nevelés nemzetiségi
nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar
nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

Az Önkormányzat fenntartásában
az I. sz. Összevont Óvoda két tagóvodájában:
– a 1238 Szitás utca 99. alatt lévő
tagóvodában és
– a 1238 Templom utca 10. alatt
lévő tagóvodában folyik német
kétnyelvű óvodai nevelés.
AZ ÓVODA FELVÉTELI KÖRZETE:
A köznevelési törvény szerint az
óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába
a gyermek – e törvényben foglalt
kivétellel – harmadik életévének
betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
A felvételről, átvételről az óvoda ve-

zetője dönt. Ha a jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzethatára a kerület teljes közigazgatási
területe.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2019.
június 15-ig.
A 2019. évben az első óvodai foglalkozási nap – a tanév/nevelési év első
napja:
2019. szeptember 2. (hétfő)

KÉT NAP ÁLL RENDELKEZÉSRE AZ ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRA
A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2019. év szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.
EZEK AZ ALÁBBIAK:
2019. április 11. (csütörtök)
8.00 – 19 óra között
2019. április 12. (péntek)
8.00 – 19 óra között
A fenti két napon kereshetik fel a
szülők a lakóhely szerint illetékes
körzeti iskolát, vagy a választott
iskolát. A választott iskola csak
akkor veheti fel a körzetén kívüli
gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ának vonatkozó része
értelmében, amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles

gyermekek után még vannak üres
helyek, akkor a hátrányos helyzetű
és sajátos nevelési igényű gyermekeket kell előnybe részesíteni. De
figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetű tanulókra is (például akinek szülője, testvére tartósan
beteg vagy fogyatékkal élő vagy
testvére az adott iskola tanulója
stb.), ezután lehetséges a körzeten
kívül élőket felvenni.
Az iskolai körzetekről a tankerület és az iskolák honlapján tájékozódhatnak. Beiratkozáskor a szülő
személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett
a következő dokumentumokat vigyék magukkal:
1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes
személyi igazolvány vagy érvényes
útlevél, ezek hiányában anyakönyvi
kivonat) és lakcímet igazoló hatósá-

gi igazolványt (lakcímkártya).
2.) A gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása).
Ez lehet:
a) óvodai szakvélemény;
b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
3.) A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik
szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot) nyilatkozatot
kérhet a köznevelési intézmény a
jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
4.) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja:

erkölcstant (iskola oktatja) vagy a
hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
5.) Felelősségi nyilatkozatot kell
kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő lakóhelyen, ennek hiányában tartózkodási helyen
életvitelszerűen élnek-e.
Kérjük, hogy gyermeke érdekében beiratkozáskor tájékoztassa
az intézményt a gyermek esetleges
gyógyszeres kezeléséről, különleges
étkeztetéséről, tartós betegségéről!
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy
az elutasításról szóló határozatot
április 30-ig küldi meg a szülőnek.
A felvétel elutasítása esetén a szülő
fellebbezést nyújthat be az iskola
igazgatójánál, aki azt továbbítja a
Tankerület igazgatójának. Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos
tudnivalókat az iskola és a Tankerület honlapján találhatják majd meg.
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A TAVASZI SZÜNETBEN INGYENES
A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható

bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII.29.) Kormányrendelet alapján, szünidei gyermekétkeztetés
keretében ingyenes biztosítanak
ebédet a gyermeket nevelő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek részére.
Az étkeztetést azok a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete az
azt megállapító határozat alapján
az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon (jelen esetben 2019. március 19-ig) fennáll.
Az ebédet előre csomagolt készétel
formájában, elvitellel biztosítja az
önkormányzat a szülő / törvényes
képviselő által igényelt munkanapok folyamán.
Az ingyenes étkeztetést a 20182019. tanév tavaszi tanítási szünetének időtartama alatti munkanapjaira (április 18. és április 23.)
lehet igénybe venni.
Az igényléshez szükséges formanyomtatványt a Szociális és Köznevelési Osztály küldi ki tértivevényes levélben minden jogosult
részére. A kitöltött, igénybevételre
vonatkozó formanyomtatványt az
értesítésben leírtaknak megfelelően a Szociális és Gyermekjóléti

Intézményben (1239 Budapest,
Táncsics Mihály utca 45.) lehet benyújtani. A nyomtatványok leadási
határideje: 2019. április 9.
Az ebéd elvitelének a pontos helyszíne: Gondozó Szolgálat (1238
Budapest, Grassalkovich út 130.)
Az ebéd elvitelének időpontja:
11 és 13 óra között.
Felhívom a figyelmüket, hogy az
ebédet kizárólag a jogosult gyermek vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén a
meghatalmazottja veheti át.
Kérem, hogy a gyermekeik vonatkozásában szíveskedjenek ellenőrizni a megállapító határozatban foglalt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának időtartamát! Amennyiben
annak időtartama lejárt, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról a Szociális és Köznevelési
Osztályon!
Babócsi Beáta
osztályvezető
Szociális és Köznevelési Osztály

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
A bekötő vezetékek létesítésének a költsége az ingatlantulajdonost terheli
Önkormányzatunk a 2019. évben
jelentős mennyiségű szilárd burkolatú útépítési munkát végeztet azon
belterületi lakóutakon, jelenlegi
földutakon, amelyek valamennyi
közmű gerincvezetékkel rendelkeznek, és az útpálya felszíni csapadékvizének elvezetése a műszaki
előírásoknak megfelelően megoldható. A szilárd burkolatú útépítés
legfőbbképpen mindazokon a közutakon történik meg, ahol a 2015.
évben a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (a továbbiakban: BKISZ) projekt keretében
kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat.Ezen utcák Orbánhegyen (a
Házikert utca – MÁV vasútvonal
között) a következők: Elvira utca,
Házikert utca, Hungária köz, Kelep

utca, Orbánhegyi dűlő, Sodronyos
utca, Szőlődomb utca, Zsilvölgy
utca. Az Orbánhegyi útépítéseken
túlmenően kiépül még szilárd burkolattal a Szitás köz, Derce köz, Nádor Ödön utca, továbbá megépül a
Felső Dunasori (Vecsés út-Gyáli
patak között) kerékpárút és a vegyes forgalmú út a Horgász parton
(a Tusa utca-János apostol utca között). Megépül a Selyemkóró köz
szilárd útburkolata is. A BKISZ
szennyvízcsatornázási program keretében csak azon építési telkekhez
épültek ki a házi bekötő csatornák,
amelyeken volt vízfogyasztás, tehát
rendelkeztek vízórával. A BKISZ
projekt európai uniós támogatással
valósult meg. A beépítetlen építési
telkek csatornázása, a házi bekötő

csatornáinak kiépítése „előközművesítésnek” minősült volna,
amelyre támogatás nem lett volna
igénybevehető a támogatási feltételek szerint. Feltételezhető, hogy
mindazon beépítetlen építési telkek, amelyekhez – vezetékes vízellátás hiányában – nem épült ki a
házi bekötő csatorna, nem rendelkeznek sem ivóvíz bekötéssel, sem
gázcsatlakozóval.
A Fővárosi Közgyűlés 34/2008.
(VII.15.) rendeletének 9. §-a értelmében a közút szilárd burkolattal
történő kiépítését követően azon 5
évig burkolatbontással járó munka
nem végezhető. Ennek figyelembevételével az ez évben kiépülő
útpályák 2025. január 1. után lesznek csak felbonthatók. Javasoljuk

mindazon ingatlantulajdonosnak,
akik 2025. előtt kívánják építési
telküket beépíteni, hogy még az útépítés megkezdése előtt, ez év május 31-ig szíveskedjen intézkedni a
hiányzó közműcsatlakozók kiépíttetéséről. Az 58/2013. (II.27.) Kormány rendelet 55. §-a értelmében
az ingatlannak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan
tulajdonosa kezdeményezheti. Budapest területén víziközmű-szolgáltatók: a Fővárosi Vízművek Zrt.
(vízellátás) és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (csatornabekötés).
A gázszolgáltató a Fővárosi Gázművek. A bekötő vezetékek létesítésének a költsége az ingatlantulajdonost terheli.
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BIBLIAI BÁBCSOPORT AZ EVANGÉLIKUS
PLÁNTÁLÓ GYÜLEKEZETBEN
A közösségépítés fontos eleme a játékok és díszletek közös kitalálása

A

míg a soroksári evangélikus plántáló gyülekezet
minden nappal közelebb
kerül ahhoz, hogy temploma megépüljön, egy új, kicsiny palánta
indult növekedésnek a Luther Ház
régi falai között.
Februártól a gyülekezet vállalkozó
kedvű hittanosaival bibliai bábcsoportot alakítottunk, és minden vasárnap délután – az istentiszteletet
követően – bábpróbát tartunk. Ezeken a próbákon a gyermekek megismerkednek a bábozás történetével
és a bábok fajtáival, a bábkészítés
mesterségének alapjait is elsajátítják. A bábelőadás létrehozásához
próbákon át vezet az út. A próbafolyamat során fokozatos tanulással,
gyakorlással jutunk el az előadásig,
ennek legalább háromnegyede dramatikus játék, amely amellett, hogy
felkészíti bábosainkat az előadásra,
közösségünket is építi. A következő
lépés az ismerkedés, a barátkozás
a bábbal. Ennek során a gyerekek
megtanulják, milyen mozdulatokra képesek a különféle technikákkal készült bábok, és hogyan kell
bánni velük. Kesztyűs báb, botbáb,
a wayang, marionett és a bunraku
báb mellett megtanuljuk az árnybábok mozgatását, és nálunk az
sem meglepő, ha egy hétköznapi,
egyszerű tárgy kerül új szerepbe, és

Fotó: Blatniczky János Dániel

válik bábbá a gyermekek kezében.
Kis bábosainkon azt látjuk, hogy
hihetetlen örömmel és lelkesedéssel vetik bele magukat a bábozásba,
és azt tapasztaljuk, hogy a zárkózottabb, szégyenlősebb gyermekek
is bátrabban mutatják meg magukat egy-egy báb közvetítésével. A
gyerekek életkorának megfelelő
bibliai történeteket dolgozunk fel,

aktualizálunk, és mindig olyan
mondanivaló kerül a fókuszba, ami
közel áll a gyerekek gondolati- és
élményvilágához, és hitük mélyülését támogatja.
A közösségépítés fontos eleme a
bábok és díszletek közös kitalálása, elkészítése, amelyre egy kislétszámú gyülekezetben éppen olyan
nagy szükség van, mint a többszáz

lelkes közösségekben.
Csoportunkkal lelkesen készülünk
az áprilisi Evangélikus Országos
Bábfesztiválra, és reméljük, hamarosan Soroksár lakossága is ízelítőt
kaphat az előadásainkból.
Blatniczkyné Hammersberg
Ganczstuckh Júlia
evangélikus lelkész, drámapedagógus

FÁJDALOMMAL BÚCSÚZUNK JULIKÁTÓL!
Thebery Zita megemlékező gondolatai
Hosszú, súlyos betegség után, 2019.
február 20-án elhunyt Halász Jánosné (született: Soós Julianna).
Julika Budapesten született 1947.
november 20-án. A Kertészeti
Egyetem elvégzését követően középvezetői beosztásban dolgozott
az állami gazdaságban a tsz-ben,

majd családi gazdálkodásba fogva
saját tehenészetükben tevékenykedett. Férje, Halász János állattenyésztő üzemmérnök, akivel mind
a magánéletben, mind a munkájuk
során példaértékű, harmonikus
családi életet éltek. 1976-ban került
Soroksárra, ahol hamarosan lelkes

lokálpatrióta lett.
Több mint 20 éve szervezte és vezette a ma „Független Nők a XXIII.
kerületért” nevű civil egyesületet.
Országjáró kirándulásokat szervezett, tevékenyen vett részt az önkormányzat rendezvényein, majálisokon, és nevéhez fűződik az immár

hagyománnyá vált Banyabál, valamint a Kézimunka-kiállítás.
Ígérjük, hogy az általa alapított
szervezetet, és vele a kedves személyiségének emlékét megőrizzük,
tevékenységünket a továbbiakban
is a tagság és Soroksár érdekeinek
képviseletében folytatjuk!
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SZENTÍRÁS, AMELYHEZ TÖRTÉNETEK FŰZŐDNEK
Többszáz éves könyvkülönlegesség is megtekinthető

Fotó: Barta Károly

A Soroksári Református Egyházközség egy különleges tárlattal tiszteleg a Szentírás előtt.
– Minden év márciusának első
vasárnapját a Biblia iránti tiszteletünknek szenteljük – mondta el
Bese Ferenc, a helyi református
gyülekezet elnökségi tagja. – A

közelmúltban nagytiszteletű Barta Károlyné asszony ötlete alapján
született meg a gondolat, hogy a
templomunkban rendezzünk egy
tárlatot, amely egyaránt megérinti
a fiatalok és az idősek szívét is. Meg
is hirdettük, hogy várjuk olyan különleges Bibliák felajánlását a kiállításra, amelyeket a birtokosaik

szívesen tennének egy rövid időre
közkinccsé.
A szervezőket meglepte, milyen sokan jelentkeztek, hogy kiállíthassák
a könyvritkaságokat. Voltak, akik
olyan kuriózumokat is szerettek
volna bemutatni, mint például unikális énekeskönyvek, a keresztény
nők részéről kívánatos viselkedési

normákat tartalmazó etikett kiadások, de érkezett az 1800-as évek elején nyomtatott, valamint holland
nyelven kiadott Biblia is. Ugyancsak nem mindennapi látványosság, hogy egy olyan leírás is megjelenhetett, amely a szent könyvben
szereplő különleges növények eredetét ismerteti.
– Hatalmas munkát végzett lelkipásztorunk, Barta Károly annak
érdekében, hogy a kiállítás március 3-án megnyithassa a kapuit a
Hősök tere 11. alatt álló református
templomban – folytatta Bese Ferenc. – Mindannyiunkat lenyűgözött, hogy milyen sokan mennyire
értékes, számukra nagyon sokat
jelentő kiadványokat juttattak el
hozzánk. Nagyon meghatott, hogy
a Soroksáron jól ismert dr. Bajusz
Ferenc lelkész, teológus professzor
Bibliája és énekeskönyve is megjelenhet. Személyes történetek sora
fűzött már gyermekkoromtól fogva
ehhez a tiszteletreméltó emberhez,
így az általa forgatott lapokat kézbe
véve sok közös élmény emléke idéződik fel a számomra.
A kiállítás naponta 16 és 18 óra között tekinthető meg.

ÚJRA LESZ KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM
Komposztládákhoz egy tájékoztató előadás keretében juthatnak hozzá
A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén folytatódik a komposztáló program a kerületben.
A projekt a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának,
a Soroksári Önkormányzat valamint a Pesterzsébeti Önkormányzat támogatásával valósul meg.
A hulladék megelőzés és újrahasznosítás egyik legjobb módja
a komposztálás, amely során a
háztartási és kerti zöldhulladékok
természetes módon lebomlanak.
Ezáltal a növények számára igen
értékes nyersanyag keletkezik, a

humusz, vagy más néven komposzt. Ez egy ásványi anyagokban gazdag, sötétbarna, földszerű
anyag, kiváló adalékként használható fel cserepes növények átültetése során vagy kerti növények
tápanyagellátásának biztosítására.
A komposztálási programba 120
háztartást vonunk be Soroksár és
Pesterzsébet területéről, akik számára háztartásonként egy darab
komposztáló ládát tudunk biztosítani térítésmentesen.
A programra már lehet jelentkezni, a komposztládákhoz egy tájékoztató előadás keretében lehet

mindenki számára hozzájutni.
AZ ELŐADÁS IDŐPONTJAI
SOROKSÁRON:
2019. április 06. (szombat) 10.00 és
11.00 (Az előadás díjmentes.)
Helyszín:
Táncsics Mihály Művelődési
Központ, Soroksár
PESTERZSÉBETEN:
2019. április 6. (szombat) 13.00 és
14.00 (Az előadás díjmentes.)
Helyszín:
Csili Művelődési Központ,

Pesterzsébet
Amennyiben szeretne komposztáló ládát igényelni, kérjük, hogy
az alábbi email címen regisztrálni
szíveskedjen, pontos név és lakcím
megadásával!
Email:
cseresznyealap@gmail.com
További információ:
06/70 883-8384
Dr. Kozma Lászlóné
elnök
Cseresznyevirág Alapítvány
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JUBILEUMI VONÓSTALÁLKOZÓN SZEREPELTEK
A Harry Potter zenéje is felcsendült a fellépésen

Fotó: Pollák Rita

Idén a tizedik alkalommal rendezték meg a Zenehíd Vonóstalálkozót.
A rendezvényen a XX. kerületi Lajtha László Alafokú Művészeti Iskola és a XXIII. kerületi Galambos
János Zenei Alapfokú Művészeti

Iskola vonósai muzsikálnak együtt
évről évre. Mára ez a rendezvény
egésznapossá, egy ugyancsak sokszínű programmá nőtte ki magát,
amelyen idén 80 hegedűs és csellista növendék vett részt.
A napot zenészek számára kifej-

lesztett tornával indítottuk, majd
Bárdi Szabolcs hangszerész tartott
hangszertörténeti és -karbantartási
előadást a gyerekeknek.
A délelőtt további részében a hegedűsöknek Szászné Réger Judit tartott kurzust és közös órát. A csel-

listák pedig Rohmann Ditta Junior
Príma-díjas csellóművész mesterkurzusán mélyíthették tovább tudásukat, valamint egy érdekes interaktív hangfestésen vehettek részt,
amelyen a közel 40 csellista mindegyike szerepet kapott.
A délután csapatépítő játékokkal és
próbákkal folytatódott. A napot egy
szép koncerttel zártuk, amelynek
a fénypontja – a szóló és kamaraprodukciók mellett – John Williams: Harry Potter című filmzenéjéből Hedwig témája volt a közel
90 fős vonószenekar előadásában,
Tóthné Szegszárdy Bernadett vezényletével. Méltó megkoronázása
volt a napnak ez a produkció, szívmelengető volt látni, ahogy a 8-19
évesek együtt muzsikálnak.
Köszönjük Balásházi Bálint és Jakab Gedeon igazgató urak támogatását, a zenetanárok felkészítő
munkáját és az áldozatos, minden
részletre odafigyelő szervezést Pesterzsébeten Csala Évának, Soroksáron pedig Pollák Rita tanárnőnek!
Minden résztvevő nevében nyugodtan mondhatom, hogy reméljük, lesz folytatása!
Geiger György

TAVASZI PROGRAMÁRADAT
A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő lehetőséget a kikapcsolódásra
A kicsiknek bábelőadással készülünk április elsején. A Telhetetlen
nyúl című előadását mutatja be
színpadunkon a Budai Bábszínház
csapata. Majd szintén nekik és a
nagyobb gyermekeknek kedveskedünk egy húsvéti készülődéssel,
amit április 13-án tartunk. Erre a
rendezvényre egy ember nagyságú
nyúl is ellátogat a gyermekekhez. A
kicsit nagyobbaknak diákszínházi
programunk keretében a Pán Péter
(Fogi Színház) előadásával kedveskedünk április 12-én.

A felnőtteket számtalan kikapcsolódási lehetőséggel, programmal
várjuk. Lesz többek között Borkóstoló az etyeki Anonym Pincészettel:
összesen ötféle bort és egy pezsgőt
tudnak megkóstolni a program folyamán a vendégeink. Regisztrálni
március 25-ig lehet!
A Művészetek Palotája HD filmvetítés programjának a jóvoltából a Budapest Bár koncertfilmjét
valamint, a Recirquel Újcirkusz
Társulat Trükkök című műsorát
tekinthetik meg. A Schorokscharer

Burschen közreműködésével tartjuk meg a 2. Ifjúsági Locsolóbált.
Jegyelővétel április elsejétől lehetséges. Várjuk az érdeklődőket a
Hungarian Pink Floyd klubestjére
lézer show-val március 22-én, Wedana koncerttel egybekötött retro
táncestre pedig április 5-én.
Újdonság házunk programkínálatában: április 11-én 19.30-tól
hangfürdő lesz Minya András vezetésével. A program látogatása
kényelmes öltözetben javasolt, valamint kérjük, hogy takarót és po-

lifoamot is hozzanak magukkal! A
programról: a vezetett gongmeditáció, avagy a hangfürdő alkalmas
a stressz kezelésére, a mindennapi
rohanás utáni relaxációra. A gong,
az óceándob, a tibeti tál és a tingsha
hangja teljesen összhangba hozza
rezgésünket az univerzuméval.
Kérjük, hogy kövessék nyomon
eseményeinket a Facebook-oldalunkon is! A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Táncsics Mihály Művelődési Ház
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EREDMÉNYESEN MENETEL
A SOROKSÁRI HOCKEY CLUB
Bulgáriában jártak kerületünk játékosai
KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
A NEMZETKÖZI MEZŐNYBEN

A Soroksári Hockey
Club közel kilenc évtizedes múlttal büszkélkedhet. A BVSC gyeplabda szakosztálya volt a
jogelődje, amelyből később a sportágában az
ország vezető sportegyesülete jött létre. Soroksári Hockey Club néven hét esztendeje működnek.

Február 2-án a Magyar Nemzeti
Terembajnokság rájátszásában a
Soroksári Hockey Club megvédte a
bajnoki címét.
Az elődöntőben a tavalyi fináléellenfelükkel, a Szent László DSE
csapatával játszottak, és 0:1-es hátrányból fordítva 4:1-es eredmén�nyel jutottak a döntőbe. A góllövők:
Majer Bence, Léber Sebastian, Farkas Imre (2). A döntőben az Építők
HC csapatával találkoztak, a mérkőzés második percétől kezdve végig vezettünk, végül meggyőző, 8:3
as végeredménnyel vívták ki a bajnoki címet, és az ezzel járó 2020-as
EuroHockey Indoor Club Challen-

ge indulási jogot. Góllövők: Olasz
Balázs, Beszeda Gergő (2), Léber
Sebastian (2), Majer Bence (2),
Ficzere Zsombor. „Zsinórban” a
negyedik alkalommal nyerték meg
a terembajnoki címet. A bajnokság
legjobb játékosa a csapatvezetők
szavazatai alapján Léber Sebastian
lett, míg gólkirálynak 17 góllal Farkas Imrét választották.
MÉG NEM ÉPÜLT FEL TELJESEN,
DE MÁR A PÁLYÁRA LÉPETT
Öt nap pihenő után a nemzetközi
mezőnyben mérhették le a Magyar
Bajnokság színvonalát Várnában,
ahol a grúz, a szerb, a finn, a szlovén

és a házigazda bolgár bajnokcsapattal mérkőztek meg, és a céljuk a
feljutás volt. A tornát a hatcsapatos
lebonyolítási előírások szerint körmérkőzéses rendszerben rendezték
meg. Két feljutó helyért indultak a
küzdelmek. Majer Bence távolléte
miatt Losonci Zoltán lett a rutinos
beugrójuk a keretbe. Langer Bálint
– részlegesen gyógyult kézzel – az
ötből három mérkőzést tudott vállalni, egyébként végig viselte a rögzítőjét. Nagyra értékelhető, hogy
így is kiutazott a csapattal. A sorsolás a véletlen folytán úgy hozta
a meccseket, hogy a leggyengébb
csapattal kezdtek, és a legerősebbel
fejezték be a találkozót.

A szinte ismeretlen grúz Club Adjara 10 percig ellenállt a Hockey
Club dinamizmusának, azonban a
soroksáriak gyorsan felülkerekedtek. Az eredmény 9:0 lett. A szerb
HK Elektrovojvodina csapata már
nem volt ismeretlen a számukra.
Jó helyzetkihasználással játszott
együttesünk, és 12:3-mal zárta a
mérkőzést. A finn HC Kilppari a
soraiban a torna legjobb kapusával
játszott. Nem nagyon taktikáztak,
és ha megszerezték a labdát, mindjárt támadásba is lendültek. A mérkőzést 6:2-es különbséggel zárták.
A szlovén HK Triglav Predanovci
jó játékosokból nem alkotott végül jó csapatot. A 6:1-es eredmény
a soroksáriak fölényét mutatja. A
bolgár FHC Akademic Plus Sofia
gyakorlatilag hat embert játszatott
ellenük, akik taktikusan lassítottak,
kevés kockázatot vállalva tartották
az eredményt a végjátékig, ahol két
hibát kihasználva is szorossá tudták
tenni a győzelmet. A Hockey Club
3:2-es eredménnyel nyert, és a tornát úgy zárta, hogy egyetlen lapot
sem kapott. A gólkirály 12 góllal
Ficzere Zsombor, a legjobb játékos
Farkas Imre lett a csapatvezetők
szavazatai alapján. A csapat tagjai: Ferenczi Zsolt, Petővári Balázs
kapusok, Losonci Zoltán, Ficzere
Zsombor, Farkas Imre, Olasz Balázs, Beszeda Gergő, Suba Tamás,
Langer Bálint, Léber Sebastian,
Ujvári Viktor, Szigeti Bence, Tömő
Krisztina csapatvezető, Bordás
Zsolt segédedző, Zsoldos Gábor játékvezető, Tápai Tibor edző.
A Soroksári Hockey Club szeretne a kerületben egy kifejezetten
gyeplabdázásra alkalmas műfüves
pályát létesíteni, ahol az olimpiai
szakágban is sikereket érhetnének
el, továbbá nemzetközi és hazai
versenyeket is rendezhetnének.
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Csirkés burrito
recept

2

HOZZÁVALÓK:

·
·
·

3 DARAB TORTILLALAP

·

1 EVŐKANÁL CHILISZÓSZ
(HABANERO PAPRIKA IS JÓ)

·
·
·
·
·
·

20 DKG CSEMEGEKUKORICA
10 DKG VÖRÖSBAB
(1 KONZERV NEGYEDE)

2 GEREZD FOKHAGYMA
2 DARAB CSIRKECOMB
100 G TÖMLŐS KRÉMSAJT
(1 DARAB NATÚR)
8 DKG CHEDDAR SAJT
(+ EGY KEVÉS A TETEJÉRE, HA
NEM TRAPPISTÁT SZERETNÉNK)

3
4

5 DKG TRAPPISTA SAJT
(A TETEJÉRE)
1 EVŐKANÁL
NAPRAFORGÓOLAJ

5

ELKÉSZÍTÉS:

1

Egy széles serpenyőben megpirítjuk a tortillalapokat, ezután
pihenni hagyjuk.

Konyhai aprítógépbe tesszük
a babkonzerv negyedét, egy
gerezd fokhagymát és chiliszószt (vagy habanero paprikát). Ha utóbbit használjuk, érdemes a konzerv levéből is
egy keveset beletenni. Pépes,
de jól kenhető, darabkás állagra ledaráljuk.
Lereszeljük a cheddar sajtot, és
az 1x1 centiméteresre vágott
csirkét kevés olajon pirítjuk.
A babos krémmel megkenjük a
tortillalapokat, rászórunk egy
adag kukoricát, húst, sajtot, a
tömlős sajt egy részét. Behajtjuk a tortillalap két szélét, ezután feltekerjük. A tepsibe sütőpapírt rakunk, ráhelyezzük
a feltekert tortillát, és megszórjuk cheddar sajttal.
A sütőt légkeveréses üzemmódra, és 150-160 fokra állítjuk. Addig hagyjuk sülni, míg a
sajt rá nem pirul. Ízlés szerint
fokhagymás tejföllel és salátával kínáljuk.

Ford Kuga

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

5 999 000 Ft-tól

Business 1,5l EcoBoost motorral
Ford Credit finanszírozással*

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. Az ajánlat
és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó illusztráció, nem
feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu
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Rejtvény
CORNELIUS NEPOS
(Gallia Transpadana,
Kr. e. 100 körül született Kr. e. 27 körül halt meg.)
Születése és családi háttere kapcsán
nagyon kevés információ maradt
az utókorra. A lovagi rangú, termé-

keny történet- és prózaíró, Cornelius Nepos az öt könyvből álló
Exempla (Példák) című munkájával új műfajt teremtett a római irodalomban. Ő alkotta meg a tárgykörök szerint rendezett példa- és
anekdotagyűjteményt. Az érdekes és figyelemfelkeltő írásaival az
volt a célja, hogy nevelje és szórakoztassa kortársait, olvasóit, a kor
értelmiségét és közemberét. Jól
mutatja népszerűségét, hogy a későbbi szerzők többször idéztek tőle.

Chronica című műve háromkötetes, amelyet Catullus halála előtt
megjelentetett. Ő a görög Apollodóros négy könyvből álló krónikáját dolgozta át, „rómaiasította”,
egészítette ki a római történelem
adataival. Természetesen a história
mellett már az irodalom is terítékre
került e művében. Írásaiból sikerült
megismernie az utókornak a kor
literatúráját és annak részbeni történetét is. Nepos írta meg – barátja
kérésére – a római író, filozófus és

politikus, Cicero életét, több kötetben. Munkásságából a De viris
illustribus (Hírneves férfiak) című
tizenhat kötetes kiadása a külföldi
és római uralkodókat, előadókat,
költőket és történetírókat mutatta
be. Ezen páratlan életrajzgyűjteményének számos darabja a feledés
homályába veszett az idők folyamán. Sorozatából egyedül a külföldi hadvezérekről, illetve a Cato és
Atticus életéről írt részek maradtak
fenn az utókor számára.
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MÉDIAAJÁNLAT
KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620 Ft

1/2

210x132

67.210 Ft

1/4

103x132

37.020 Ft

1/8

103x64

18.350 Ft

1/16

49x64

8.750 Ft

1/32

49x30

3.630 Ft

TISZTELT HIRDETŐ!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú
hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI felbontású, CMYK színterű kell, hogy legyen! A
fekete szövegek 100 százalékban feketék legyenek, a színes szövegek és
az alnyomatok maximum két színből álljanak!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: ÁPRILIS 8.

FELHÍVÁS!
A Független Nők Egyesülete 2019 tavaszán is megrendezi a hagyományos
kézimunka kiállítását a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Várjuk mindenki jelentkezését, aki szívesen bemutatná a munkáit!
Az anyagokat április 23-án, kedden és 24-én, szerdán délután gyűjtjük
a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
A kiállítás megnyitójára rövid ünnepség keretében
április 26-án, 17 órakor kerül sor.
Érdeklődni lehet Sárkány Péternénél, a 06/1 287-1377-es
vagy a 06/30 619-0873-as telefonszámokon.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2019. március 30-án,
szombaton 16 órakor
MEZŐ MISI (Magna Cum Laude)
előadására, amelyben életéről és hitéről vall!
Az előadás után szeretetvendégséget tartunk,
amelyre tisztelettel látjuk!
Helyszín: Budapest-Soroksár-Újtelepi Fatimai Szűzanya
Plébániatemplom Közösségi terme, 1237 Bp. Szent László u. 149.
(Bejárat az Ördögszekér utca felől.)
Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség

APRÓHIRDETÉS
Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés,
térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti és kőműves
munkák reális áron.
www.telekrendezes.hu, telefon: 06-20/259-6319, 06-1/781-4021
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06/20-264-7752
Megoldás Sziget Szerviz és Alkatrész Bolt
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mikro porszívó, vasaló, kisgépek javítása
XX. Mártírok 218. – Temesvár utca sarok,
Telefon: 285-3488, 06/30-950-1717;
Nyitvatartás: H-P: 8-17
Dunaharaszti, Bezerédi utca 58. Telefon: 06/24-460-490
www.megoldasszerviz.hu
Javításnál a kiszállás ingyenes, 1 év garancia!
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 20 éve!
AZ ÉN DADUS NÉNIM RAJZPÁLYÁZAT
A pályázat szervezője és a nyeremények felajánlója
Soroksár Önkormányzata és a Formaa Bt.
A pályázat fővédnöke: Geiger Ferenc polgármester
A pályázatban résztvevő óvodás gyermekek feladata, hogy lerajzolják a
Dadus nénijüket akár portréban, akár cselekvésbe ágyazott történetben.
Korosztályok: középső- (4-5 évesek) és nagycsoportosok (5-6-7 évesek)
Formai követelmények: A pályázatra A/4-es méretű, a felsoroltak közül
tetszőleges technikával (vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színesceruza) elkészített műveket várunk. Minden induló egy alkotással nevezhet.
Értékelés: A beérkező pályaműveket 5 tagból álló szakmai zsűri értékeli,
a bizottság elnöke Markos Katalin.
A pályaművek beérkezésének határideje: 2019. március 29.
Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó:
2019. április 9., 18.00 óra, Táncsics Mihály Művelődési Ház
Az elkészült rajzokat a következő címre kérjük eljuttatni: Táncsics Mihály
Művelődési Ház (Budapest, 1238 Grassalkovich út 122-124.)
A pályaművek beazonosításához szükséges adatokat a pályázat
hátoldalára olvasható, nagy nyomtatott betűkkel kell feltüntetni.
Szükséges adatok:
– gyermek neve, gyermek életkora, óvodájának neve és címe,
– felkészítő óvónők neve, a Dadus néni neve, akit lerajzolt az óvodás
(illetve, ha a pályaműnek címet is adott a gyermek, kérjük azt is írják rá)
Hiányzó adatok esetén a leadott pályázat nem kerül elbírálásra.

