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Geiger Ferenc a polgármesteri
tájékoztatóban elmondta, hogy
átadásra került a Páneurópa Ál-
talános Iskolának az informati-
kai oktatáshoz szükséges 24
darab számítógép. 

Megtudtuk, az idei helyi tá-
mogatási kérelmek benyújtási
határideje lejárt, 41 kérelem ér-
kezett a hivatalhoz. A 2017. évi
költségvetés tervezetében helyi
támogatás biztosítására 20 mil-
lió forint szerepel, ezzel szem-
ben a benyújtott kérelmek
összesen 23 300 000 forint ösz-
szegre vonatkoznak. Annak
vizsgálata, hogy valamennyi ké-
relem megfelel-e a helyi rende-
letben foglaltaknak, folyamat-
ban van. 

Elhangzott az is, hogy janu-
árban megkezdődtek a Vecsés
utca – MÁV Kelebia vasútvonal
közigazgatás határ – Ráckevei-
(Soroksári)-Duna-ág által hatá-
rolt területen belül a köz-
területeken lévő fák faápolási és
gallyazási munkálatai.

A 2017. évi költségvetési
rendelet értelmében 6 milliárd
650 millió 818 ezer forint lesz az
önkormányzat kiadási főösz-
szege, vagyis ennyi pénzből
gazdálkodhat idén a kerület. Ez
csaknem 400 millió forinttal ke-

vesebb, mint 2016-ban. (A költ-
ségvetésről bővebben a 3. olda-
lon olvashatnak.)

Támogatási szerződést kö-
tött az önkormányzat a Sorok-
sári Sportcsarnok Kft.-vel, illetve
a Soroksár Sport Club Kft.-vel.
Arról is határozott a testület,
hogy a Soroksár Sport Club Kft.
ügyvezetői tisztségére 2017.
április 1-jétől Dragóner Attilát
választja meg.

Támogatta a grémium a so-
roksári Auchan Bevásárlóköz-
pont üzletsor-bővítését. A
tervek szerint a bővítés során
26 divatüzletet, 8 éttermet, dro-
gériát, szociális blokkot, új kö-
zösségi teret alakítanak ki és
növelik a parkolók számát is.

A polgármesteri hivatal igaz-
gatási szünetét július 24-től au-
gusztus 27-ig,illetve december
25-től január 7-ig határozták
meg. Ez idő alatt a hivatal zárva
lesz.

A közétkeztetés díjának 5
százalékos emelését szavazta
meg a testület április 1-jétől,
szemben a Junior Vendéglátó
Zrt. által kért 14 százalékkal.

Az egykori Aranykereszt
Otthonnak helyet adó Új élet
utcai ingatlannal kapcsolatban
az a határozat született, hogy a

hivatal vizsgáltassa meg, lakó-
épületeken kívül milyen célra le-
hetne még értékesíteni az
ingatlant. A felmérést követően
az ingatlan hasznosításának
ügye visszakerül a képviselő-
testület elé.

Az önkormányzat a tavaszi
„Tiszta Soroksárért” napokat
április 21-22-ére hirdeti meg. A
korábbi években a soroksári is-
kolák is részt vettek a program-
ban, az idei évi részvételükkel
kapcsolatos egyeztetés folya-
matban van. Amennyiben sike-
rül megállapodni a Klebelsberg
Központtal, akkor 21-én, pénte-
ken az iskolák környékét teszik
rendbe a diákok. Április 22-én,
szombaton pedig a kerület la-
kosságát várja az önkormány-
zat a közterületek takarításra. A
szokásoknak megfelelően a
képviselő-testület tagjai is aktí-
van részt vállalnak majd a taka-
rítási feladatokból.

Ezek mellett a testület elfo-
gadta a polgármesteri hivatal
2016. évi munkájáról szóló be-
számolót és meghallgatta a tá-
jékoztatót a XXIII. kerületi
kormányhivatal tavalyi munkájá-
ról.

Jónás Ágnes
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Fogadóórákra bejelentkezés
Geiger Ferenc polgármester

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

vagy személyesen a 
titkárnőnél (Bogár Jenőné) lehet 

bejelentkezni.

Weinmann Antal alpolgármester

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

minden hónap második hétfője 
14.00 és 16.00 óra között.

Orbán Gyöngyi alpolgármester

289-2150
Polgármesteri Hivatal II. em. 4. szoba

személyesen vagy  telefonon történt elő-
zetes  bejelentkezés alapján.

Képviselők:

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

A  képviselők telefonos egyeztetést 
követően állnak a lakók 

rendelkezésére.

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

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

Kétségkívül a 2017-es költségvetési rendelet megtárgyalása és elfogadása volt a február 14-i
képviselő-testületi ülés legsarkalatosabb napirendi pontja. Emellett a grémium további 15 na-
pirendet tárgyalt.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környeze-
tének továbbfejlesztése” címmel - Pályázat a Vá ros rehabilitációs
Keret támogatására (2014.) - „B” jelű pályázat - Közterületek
komplex megújítása” c. konstrukcióra, amelyen bruttó 10.000.000,-
Ft értékű támogatást nyert el. A projekt összköltsége bruttó
12.500.000,- Ft. A kivitelezés ideje 2016.08.11-től 2016.12.16-ig
tartott. 

A „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfej-
lesztése” c. projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Vá-
rosrehabilitációs Keret támogatásával valósult meg.

A projekt illeszkedik a 2013-as kiírásban támogatott „Molnár-szigeti
volt napközis tábor és környezetének komplex fejlesztése” c. pályá-

zathoz, azaz a Tündérkert Projekthez, hiszen annak
továbbfejlesztését szolgálja. 

A projekt keretében megvalósult az új utca felőli ke-
rítés mentén a 25 db leylandi ciprus kiültetése, a ját-
szótér rézsűtől való elhatárolása fagyal sövénysor
telepítésével, amellyel a megnyitandó utca felől „zöl-
dült” a terület. A kerítés és a kialakított játszótér kö-
zötti terület gyepesítve lett.

A fő pályázati elem a kamasz játszótér, mely a Molnár utcai főbe-
járattól jobbra a rézsűs tereprészen fekszik. A játszótér kielégíti a kor-
osztály maximális mozgásigényét az 5 db játszóeszközzel:
drótkötélpálya, Némó kombináció, hip-hop, dupla hip-hop, rotofun.

A projekt határidőre megvalósult.

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének
továbbfejlesztése

Pályázat a Városrehabilitációs Keret támogatására (2014.) - 
„B” jelű pályázat - Közterületek komplex megújítása
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A szokásosnál is izgatottabban készülődtek a képviselők a
február 14-i soros ülésükre, ami nem véletlen, hiszen ezúttal
kellett megtárgyalniuk, s közös nevező esetén elfogadniuk
a kerület 2017-es költségvetését. Márpedig az előzetes „szá-
molgatások” alapján igencsak meg kellett húzni a nadrág-
szíjat R

– Az első és legfontosabb, hogy képviselő-testületünk elfogadta
a 2017-es költségvetés tervezetet, azaz kezdődhet a munka –
tájékoztatta lapunkat Geiger Ferenc polgármester. – Egy kerület
költségvetésének összeállítása
egyébként hasonló módon zaj-
lik, mint egy család esetében.
Megnézzük, mennyi bevételre
számíthatunk az adott évben, és
ehhez szabjuk a kiadásokat,
hogy ki tudjuk hozni nullszaldóra
az egészet. Az első olvasatos
tervezet a keretgazdák, a lakos-
ság, a képviselők elképzelése
alapján áll össze. Ez most a mi
esetünkben 3,3 milliárd forintos
hiányt mutatott. Ebből kellett
jócskán lefaragni a tárgyalások
során. Tény, hogy a tavalyi
évhez viszonyítva közel félmilli-
árd forinttal csökkenteni is kell a
kiadásainkat, de úgy érzem, ez
még a kezelhető kategóriába
tartozik. Míg 2016-ban (kere-
kítve) 7 milliárd 30 millió forint-
ból gazdálkodhattunk, addig
idén csupán 6 milliárd 650 millió áll a rendelkezésünkre.
– Mitől csökkent a büdzsé, miért nehezebb az önkormányzat
helyzete most, mint egy éve?
– Mivel 2013-ban a kormány döntése értelmében elengedték az
önkormányzatok adósságait, az elmúlt években kicsit szabadabb
gazdálkodást folytathattunk, lévén megtakarításaink keletkeztek.
Ebből tudtunk évente komoly beruházásokba, fejlesztésekbe kez-
deni. Mára azonban, ha nem is elfogyott, de igencsak megcsap-

pant ez az összeg és nem szeretnénk teljesen nullára írni ma-
gunkat, muszáj tartalékot biztosítani az előre nem látható kiadá-
sokra. Éppen ezért lesznek olyan korábban tervezett
beruházások, melyeket elhalasztunk, olyan fejlesztések, melyek
kisebb hangsúlyt kapnak, de azt azért ígérhetem, az élet nem áll
meg, s ahogy 1994-től folyamatosan, úgy idén is fejlődni fog So-
roksár.
– Tudni lehet, mely beruházások, fejlesztések élveznek el-
sőbbséget idén?
– A kormányhivatal már bezárással „fenyegeti” Gondozószolgá-

latunkat, így nem halogathatjuk
tovább az átépítését. Ez közel
netto 130 millió forintunkba
kerül. A Táncsics Mihály Műve-
lődési Ház felújítására 56 mil-
liót, a Káposztásföld utca szilárd
burkolattal való ellátására 80
milliót, a 20 kilowattos magas-
feszültségű villamoshálózat át-
helyezésére 66 milliót, az
újtelepi orvosi rendelő felújítá-
sának második ütemére 18 mil-
liót, míg a beteghívó telepí-
tésére és a Helpynetre 30 millió
forintot terveztünk be. Idén
megkezdődik a három kerületet
összekötő kerékpárút építésé-
nek előkészülete. A teljes kivite-
lezés, mely 2018-19-ben való-
sulhat meg, 880 millió forintba
kerül. A jelenleg rendelkezésre
álló összegek alapján más ko-

molyabb beruházásaink, terveink nem lehetnek. Amennyiben
egyéb bevételekre sikerül szert tennünk, természetesen tovább
bővítjük beruházásaink körét.

A hivatal és az önkormányzat működésére, a közalkalmazot-
tak és köztisztviselők bérezésére, a szociális kiadásokra termé-
szetesen 2017-ben is rendelkezésre állnak a szükséges anyagi
források.

Gelei József

Az elmúlt éveknél nehezebb esztendő vár Soroksárra

Régóta megoldatlan az Ékes utcai – Grassalkovich úti súlyos
vegyi talaj- és talajvíz szennyezés ügye. A szennyezés részben
talajfeltöltés miatt, részben egy korábban ott működő vegyi kis-
üzem tevékenysége miatt keletkezett.

Olyan súlyos volt a helyzet, hogy a lakóknak életveszély miatt ki
kellett költözniük az újonnan épített
házaikból, a talaj berobbant alattuk,
a legveszélyesebb rákkeltő és mu-
tagén anyagok párolognak a földből.
Közben egyértelműen megállapítot-
ták az állam felelősségét, de a csa-
ládok pereskedni kényszerültek,
amely még mindig nem zárult le.

2016 késő őszén fordult segítsé-
gért dr. Szabó Szabolcs Csepel-
Soroksár országgyűlési képvi-
selőjéhez egy elkeseredett sorok-
sári lakos, aki az érintett hat család
nevében kért segítséget. Dr. Szabó
Szabolcs párttársával, az ilyen
témák felgöngyölítésében járatos
Baranyi Krisztinával kezdett dol-
gozni a megoldáson. 

Baranyi Krisztina levelet írt Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszternek, valamint Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszternek, amelyben kérte az állam azonnali beavatkozását.
Később személyesen is megkereste Fazekas Sándort és Lázár
Jánost, akik szóban, majd a földművelésügyi miniszter írásban

is ígéretet tett a kormány beavatkozá-
sára, a családok kártalanítására, a
szennyezés felszámolására. 

Ugyanakkor dr. Szabó Szabolcs or-
szággyűlési képviselő az ügy előre-
mozdítása érdekében kérdést fo-
galmazott meg a miniszterelnöknek. 

A politikusok fellépése meghozta a
várt áttörést, hiszen a kormány Straté-
giai kabinetje úgy döntött, hogy kárpó-
tolni kell a károsult lakosokat, felmérik
a szennyezettség fokát, valamint el-
végzik a kármentesítést. Mindezzel a
hetedik éve szenvedő lakók kálváriája
rövidesen véget ér. 

R.O.

Kárpótolják a felrobbant soroksári lakások tulajdonosait

Fotó: Magánarchívum
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Soroksár Önkormányzata 
boldog nőnapot kíván 

minden kedves
soroksári hölgynek. 



A közelmúltban foglalkoztunk az iskolákkal, az óvodákkal, ám
kevesebb szó esett a kerület bölcsődéjében folyó nevelési mun-
káról. Pedig nagyon fontos szerepet tölt be az intézmény, hiszen
egészen kicsi gyerekek felügyeletét bízzák a gondozónőkre a
családok. Mile-Király Beatrix bölcsődevezetővel beszélgettünk.

– Hányan dolgoznak a bölcsődében?
– Jelenleg főállásban 17-en dolgoznak a bölcsődében, akikből 10-
en kisgyermeknevelők. Ez a létszám még kiegészül élelmezésveze-
tővel, szakáccsal, konyhai kisegítővel, bölcsődei dajkával, mosónővel
és fűtő-karbantartóval, illetve a külsős szakorvossal.
– Minden gyereket fel tudnak venni, vagy esetleg várólista van?
– A bölcsőde 56 férőhelyes. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 4
csoportban 14 két év feletti gyermek vehető fel. Amennyiben a cso-
portba 2 év alatti gyermekek is járnak, akkor a csoport létszáma 12
főnél nem lehet több. Jelenleg két csoportban vannak 2 év alatti cse-
meték. A GYED extra bevezetése óta egyre több a 2 év alatti gyer-
mek a bölcsődében. A bölcsőde sajátos nevelési igényű kicsit is ellát,
ezért abban a közösségben csak 10 gyermek gondozható. Idén feb-

ruár 1-jétől 48 gyermek jár az intézménybe. Sajnos jelenleg is van vá-
rólista, mivel nem tudjuk a csoportokat maximális létszámra feltölteni
az imént felsorolt okok miatt. A várólistán lévők mind 2 év alattiak.
– Januártól változott a bölcsődei rendszer. Mit jelent ez? 
– 2017 januárjától az eddigi bölcsődei ellátási forma mellett beve-
zették a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátására a mini-
bölcsődéket, a családi, valamint a munkahelyi bölcsődéket. A
minibölcsődék és a munkahelyi bölcsődék az önkormányzati böl-
csődék jelenlegi támogatásával azonos összegben fognak része-
sülni, míg a családi bölcsődék annak arányában, hogy hány három
év alatti gyereket látnak el. A fajlagos összeg pontos mértékét a 2017.
évi költségvetés fogja meghatározni. A minibölcsődék alakulása
olyan településeken történik, ahol problémát jelent a három éven aluli
gyermekek napközbeni felügyelete. Soroksáron a mi intézményünk
látja el ezt a feladatot.

– Jelenthetnek konkurenciát a családi bölcsődék az önkor-
mányzati fenntartású bölcsődéknek?
– Úgy gondolom, hogy nem. Egyrészt azért, mert egy magánböl-
csőde vagy családi bölcsőde térítési díja magas és kevés az a csa-
lád, aki ezt ki tudja fizetni. Másrészt a bölcsődékben szakképzett
kisgyermeknevelők dolgoznak, akik mindent tudnak erről az érzé-
keny korosztályról, míg a magánbölcsődékben nem feltétel a kis-
gyermeknevelői szakképesítés.
– Jelenleg milyen térítési díjjal dolgozik az intézmény? Mennyit
kell fizetni a szülőknek a gyermekek napközbeni ellátásáért?
– A szülő által fizetendő étkezési díj jelenleg 480 forint naponta és
személyenként. Soroksáron nem kell fizetni a gondozási díjat. Men-
tesülnek a térítési díj fizetése alól a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő családok; a 3 vagy több gyermeket nevelők;
a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők, valamint az,
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130 százalékát.

Ilonka Mária
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Bölcsődei ellátás Soroksáron

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Molnár-sziget közleke-
déshálózati koncepciója, ennek figyelembevételével kerülhet sor
a sziget külterületi részének feltárására, illetve a teljes sziget gya-
logos-, kerékpáros-, és gépjárműforgalmának egymást nem za-
varó módon történő lebonyolítására. A közlekedéshálózati
koncepcióval összhangban a molnár-szigeti (Meder utca és a
Fűzfás utca közötti) parti sávra vonatkozóan környezetalakítási
terv is készült. A tervek megtekinthetők és le is tölthetők az Ön-
kormányzat hivatalos honlapján a http://soroksar.hu/keruletunk/te-
lepulesfejlesztes/tervezett-keruleti-fejlesztesek menü pont alatt.

Várjuk észrevételeiket, mondják el véleményüket a tervezett
elképzelésekkel kapcsolatban!

Geiger Ferenc
polgármester

Tisztelt Soroksári Lakosok!

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai gyermekétkeztetéssel
összefüggő feladatokat 2017. január 1. napjától a kerületben a
XXIII. kerületi SZGYI látja el az intézmény székhelyén (Tán-
csics Mihály utca 45. szám).

Az ebédbefizetéssel, ebédlemondással kapcsolatos kérdé-
seiket, észrevételeiket 2017. február 6-tól a gyermek et kez-
tetes @ szgyi23.hu email címen, illetve a 061/630-1359,
0630/911-24-91, 0630/194-27-42 telefonszámokon tehetik
meg.

Ebédbefizetéssel és lemondással 
kapcsolatos változás



6 SOROKSÁRI HÍRLA
P

O K T A T Á S  -  N E V E L É S

A tápiószentmártoni Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Is-
kola adott otthonta II. Regionális Blockflöte versenynek, ahol
Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei versenyzői mérték
össze tudásukat január 24-én.

Hochstein Lili 8,5 éves és Nagy Zsófia 19 esztendős tanuló képvi-

selte a Galambos János zeneiskolát. Lili a kötelező mű mellett (ami
egy ismeretlen szerző Allemande-ja volt), szabadon választott mű-
ként G. Ph. Telemann: h-moll szonátájának első két tételét adta
elő. E versenyzői kategóriában Hochstein Lili volt az egyetlen, aki
egy komoly szonáta két tételét játszotta el, a többiek kisebb mű-
vekkel készültek.

Zsófi kategóriájában csak annyi megkötés volt a kötelező művet
illetően, hogy egy Bach szonáta lassú és gyors tétele legyen. Fel-
készítő tanáruk, Geiger György a következőket mondta: – Bach
G-moll szonátájának az I., illetve a IV. tételét választottuk. A sza-
badon választott produkció egy roppant érdekes és kellőképpen
nehéz modern mű volt, Alan Bush: Duo Sonatina I. és III. tétele. Az
is elképzelhető, hogy ennek a műnek ez volt a magyarországi be-
mutatója, mert sehol nem találtam erről felvételt.

Nagy Zsófia amellett, hogy a saját kategóriáját megnyerte, a kü-
löndíjat is elhozta, mint a teljes mezőny legkiválóbb versenyzője.
Ez hatalmas megtiszteltetés, nagyon büszkék rá a zeneiskolában.
Ennek a versenynek folytatása nincs, Zsófi szeptembertől a Sze-
gedi Tudományegyetem Furulya szakán kezdi meg felsőfokú ta-
nulmányait.

Hochstein Lili a tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyerte a
saját kategóriáját ezen a versenyen.
– Hozzánk csak január elején jutott el a felhívás, így kevesebb,
mint három hetünk volt felkészülni. Nem mondanám ezt ideális-
nak, így igen feszes tempóban kellett haladnunk, de mint az ered-
mény mutatja, azért elkészültünk a művekkel – summázta a remek
szereplést Geiger György.

ILMA

A magyar kultúra napját tartották a Táncsics Mihály Művelő-
dési Házban január 22-én. A Danubia Gyöngye Művészeti
Egyesület kórusa, a Hagyományőrző Gyöngyszemecskék, va-
lamint a Toppantók tánccsoport tagjai adtak elő fergeteges
műsort.

A Himnuszt a közönség közösen énekelte a kórussal és az egye-
sület hangszeres kísérőivel. Ezután a Danubia Gyöngye Hagyo-
mányőrző Gyöngyszemecskéinek műsora következett, egy népi
csúfolódó. A műsor betanítója Gábor Krisztina volt. A kulturális nap
további részében elhangzottak Kodály Zoltán: Mátrai képek nép-
dalai. Előadta a kórus hangszeres kísérettel. Közreműködött
Dücső Csaba citerán, Fülöp Viktorné furulyán, Kapi Zoltánné he-
gedűn. Bartók Béla: Este a székelyeknél hangszeres átiratát elő-
adta: dr. Helfrich Dóra zongorán és Nagyistók Luca fuvolán.

Hallható volt még Liszt Ferenc: Hajnalozó című kórusműve, to-
vábbá Bárdos Lajos három népdalfeldolgozása (Az árgyélus kis-
madár; Nád a házam teteje; Jázmin bokor kihajlik az utcára).

Hangszeres kíséretet adott
Fülöp Viktorné és Kapi Zol-
tánné hegedűn, Nagyistók
Luca fuvolán, dr. Helfrich
Dóra zongorán. A műveket
betanította és vezényelte
Helfrichné Szente Erzsébet.

Végezetül a Török Flóris
Általános Iskola „Kisduna-
mente” Toppantó Tánccso-
port vezetői a színpadon
magyar táncokat mutattak
be.

IM

Fotók: Szerző

Remekeltek a soroksári furulyások

Áradt a zene, pörgött a szoknya a magyar kultúra napján

Fotó: Magánarchívum
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2017 elején kaptunk lehetőséget, hogy szerda délelőttön-
ként korcsolyázni vigyük diákjainkat a soroksári ideiglenes
jégpályára. Nagy lelkesedéssel indultak korcsolyázni tudó
és nem tudó gyerekcsoportjaink a Hősök tere felé. Miután
felhúztuk a korcsolyákat kicsit bátortalanul, de örömmel lép-
tünk jégre, bízva abban, hogy sikerül talpon maradnunk. Ta-
nítványaink nagyon élvezték a korcsolyázást, örömmel
várták a szerdákat. Sok új tapasztalattal és élménnyel gaz-
dagodtunk.

Mivel az önkormányzat ingyen biztosította a gyerekek
számára a korcsolyákat, így azok a tanulók is lehetőséget
kaptak az első lépésekre, akik nehezebb anyagi körülmé-
nyek között nőnek fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt az új élményt a So-
roksári Önkormányzatnak, és reméljük, hogy jövőre is lesz
lehetőségünk egy kis csúszkálásra.

Némethné Radó Eszter

Jégen a Fekete István Általános Iskola

Mint arról már korábban hírt adtunk, a Török Flóris Általános
Iskolában három napon át farsangoltak. 

A felsősök ünnepe február 10-én délután négy órakor tánccal vette
kezdetét. A nyitóprodukció a nyolcadikosok keringőjével kezdődött,
majd azt követte a többi felsős osztály bemutatója. Az osztályok
műsorai után ismét keringőztek a nyolcadikosok, majd a hagyo-
mányoknak megfelelően kihirdették a bálkirálynő/bálkirály-válasz-
tás végeredményét: Altmann Anna 8. a és Kátay Zsombor 8. c
osztályos tanuló lett az idei bálkirály és bálkirálynő.

A műsort követően tombolasorsolást tartottak sor az ebédlőben,
majd este 8 óráig diszkó várta a diákokat a tornateremben. 

I.M.
Fotó: Iskola magánarchívuma

Bálkirályt és királynőt
választottak a Törökben

Minden év január 25-én megemlékezünk iskolánk névadójáról. Az
író születésnapja, a Fekete István Nap, hagyományos ünnepünk.
Ezen a napon az iskola apraja nagyja játékos vetélkedőkön vesz
részt.

Idén a felsősök vegyes csapatokban haladtak végig 10 akadályon. A
csapatok, melyeket egy-egy nyolcadikos vezetett, a választott színüket
és a saját tervezésű jelvényüket magukon viselve indultak a megmé-
rettetésre.

Valamennyi állomás egy Fekete István-regényt idézett. Ezek a
művek adták az ötletet a megoldandó feladatokhoz. A feladatok pró-
bára tették a versenyzők tudásán kívül a kreativitásukat, ügyességü-
ket, találékonyságukat és együttműködésüket is.

Noha aznap a hagyományos tanórák elmaradtak, de az iskolai tu-
dományok mindegyike szerepet kapott a próbatételeknél. A turbánké-
szítés éppúgy magával ragadta a gyerekeket, mint a madárhangok és
az erdei állatok lábnyomának felismerése. Vagy éppen a gólya röpse-
bességének kiszámítása, letakart tárgyak felismerése és abból törté-
net kerekítése, labdaterelés, állatvédő plakát készítése, egérlabirintus
a számítógépen, mocsárjárás – és sorolhatnám.

A résztvevőket felvillanyozta a versengés izgalma. Mindenki megta-
lálta azt a területet, amiben hozzájárulhatott a csapat sikeréhez. A fel-
adatok közös megoldása és a feszített menetrend szinte időt sem
hagyott a szokásos iskolai zsibongásra, és ezt még a szigorú portás
nénik is elismerték.

A végén a verseny minden résztvevője ajándékot kapott. A győztes
tortát, a helyezettek kisebb finomságokat.

Az ott készült legsikeresebb munkákból kiállítást rendeztünk. A jól si-
került programokat még napokig emlegették a gyerekek az iskolában.

Fekete István is büszke lenne, ha látná, hogy megkezdett munkája
a természetismeret és a természetvédelem területén így folytatódik ma
itt Soroksáron.

Halmai

Színes program a Feketében

Az I.sz. Összevont Óvoda tagóvodáiban egészen február végéig ün-
nepelték a farsangot. Valamennyi oviban hasonló programmal készül-
tek és pazar jelmezfelvonulást tartottak az óvó nénik szervezésével. A
hónap végén ki szebáb égetéssel űzik el a telet a gyerekek és az óvo-
dape dagógusok.                  (im)  

Kiszebábbal űzik el a telet

Fotó: Iskola archívuma

Fotó: Iskola archívuma
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Bábkiállítást szerveztek a Pistahegyi óvodában, amely február
1-jétől március végéig látható. A Színvarázs munkaközösség jóvol-
tából és annak szervezésében – a gyerekek és az óvodapedagó-
gusok ötletei alapján – készítették el a kiállított bábokat, amelyeket
az óvoda folyosóin tettek közszemlére. 

Mintegy 50 darab bábot csodálhatnak meg a szülők a falakon el-
helyezett bemutatókendőkön. A gyerkőcök által ismert kedves me-
sealakokat, állatokat készítették élményeikhez kapcsolódva.

– Nem a mennyiség számított, hanem a feldolgozott téma, az al-
kalmazott technika, illetve a közös munka öröme, a gyerekek egyé-
nisége, amelyet belevittek az adott figura elkészítésébe – mondta

el Ternesz Ferencné
óvodavezető.

A csemeték szabad-
jára engedték a fantázi-
ájukat: volt menyasszo-
nyi ruhába öltöztetett fi-
gura, de megjelent mel-
lette a kiállítófalon a
vasorrú bába is. Egy jel-
képes fakanálfán ücsö-
rögtek a városi madarak
(verebek, rigók, szarkák,
cinkék), az erdei manók,
ami a gyermekek élénk
fantáziájára utalt. Sőt,

komplett meséket is lerajzoltak a kicsik, élükön a kukorékoló kis ka-
kassal. Látnivaló, hogy nagyon sokat dolgoztak az óvodások a fi-
gurák elkészítésével: papírból, textilből, kasírozással, főként
ragasztással állították elő a kedvenc meséjük hőseit, legkedvesebb
állatfiguráit. 

Hallottak-e már kenyérből készült medvelakról? Úgy tűnik, a hideg
elől beköltöztek a mackók a Napsugár óvodába. Kicsi, nagy, barna,
kalapos, ruhás, szomorú, vidám, mérges, puha, sovány, szemüveges
és jegesmedve is jelentkezett idén, hogy megmutassa magát az óvo-
dásoknak. 

– Hagyományunkhoz híven idén is megrendeztük óvodánkban
a gyerekek által már nagyon várt mackókiállítást január 25. és február
3-a között.
Az óvodásokkal ilyenkor megismertetjük a medvékkel kapcsolatos
népszokásokat, illetve hiedelmeket. Mackókészítéssel, a néphagyo-
mányok felelevenítésével tesszük emlékezetessé ezt az időszakot.
Készült medvebarlang kenyérből, medvemaszk, medvés mozaikkép,
kóstolgattuk a medve kedvenc csemegéjét, a mézet, különböző for-
mában.

Célunk volt a környezet és az állatvilággal kapcsolatos isme-
retek bővítése mellett a tél búcsúztatása is – jó hangulatban. Nálunk
csaknem 120 játékmedve bújt ki a barlangjából jelezve, hogy nem-
sokára itt a várva várt tavasz. Ennyi mackó csak nem tévedhet – fog-
lalta össze tömören Káposztásné Kosztya Henrietta óvo-
da pedagógus, a II. sz. Napsugár Óvoda mackókiállításának szerve-
zője.

A II.sz. Napsugár Óvodában február 10-én tartották a farsangi ün-
nepséget. Ezen a napon az óvó nénik és a dajkák is már reggel jel-
mezben fogadták a gyermekeket. A nap folyamán különféle játékokat,
játékos versengéseket szerveztek a kicsiknek. Volt seprűtáncoltató
és székfoglaló játék, szívószállal ivóverseny, hátratett kézzel keksz-
evés, lufi fújás, jelmezes felvonulás, tánc. Jelképes ajándékokkal ju-
talmazták a résztvevőket.
– Nagyon sok kislány Elza hercegnő (a Jégvarázs című film fősze-
replője) jelmezébe öltözött, de sok szuperhős és pókember is akadt,
valamint számos kézzel készített jelmez. Kiemelném a kreatív al-
mafát, törzsén pókokkal, a Legó-sárkányt fejdísszel, a bohócot, a ve-
getáriánus cápát, a holdat, a krokodilt. Ugyan a farsangi mulatság
zártkörű rendezvény volt, de reggel néhány fotó erejéig bekapcso-
lódhattak a szülők is. 

Hagyományainknak megfelelően meglepetés mesejátékkal ked-
veskedünk a gyerekeknek. Idén a Kótyonfitty király almája című
mesét adtuk elő. Csodálatos háttérrel, megfelelő jelmezben vártuk
az óvodásainkat. Megpróbáltuk úgy eljátszani, hogy a legkisebbek-
től a legnagyobbakig, mindenki megértse a történetet – mesélte a
részleteket a király csörgő sipkás udvari bolondja, akit Werner Zsu-
zsa óvó néni személyesített meg. Az előadás szereplői nagy sikert
arattak, mindenki jót mulatott a jeleneteken. A délelőttöt frissen sült
farsangi fánk édesítette meg.

Kótyonfitty király 
és mesebeli társai a farsangon

Előbújtak a mackók 
a Napsugár oviban

Bábok fakanálfán

A III.sz. Összevont Óvoda mindkét tagóvodájában közösen far-
sangoltak a gyerekek. Nagy izgalommal készültek a kicsinyek, hi-
szen ezt a néphagyományt minden évben megünneplik. A
jelmezeket a szülők készítették el.

A Pistahegyi óvodában a legnépszerűbb a bohóc figurája volt,
majd ezt követték a hercegnőjelmezek, nem maradhattak el a Bat-
man, a Lego nindzsa, illetve a különböző állatfigurák: pillangók, ka-
ticabogarak sem. Emellett játékos vetélkedőket szerveztek a
csoportokban: volt télkergetés, táncmulatság is. A közösségek a
saját csoportjaikban táncoltak, különböző ügyességi játékokat ját-
szottak. 

Ugyanez történt a Béke oviban is, a néphagyomány-ismertető
program ugyanaz volt és ott is megismerkedtek a legkisebbek a
farsangi jelmezekkel, valamint ügyességi versenyen vettek részt.

A farsangi időszak lezárásaként február végén kiszebáb égeté-
sével űzik el a telet az újtelepi óvodások.

Farsangoltak az újtelepi óvodások
Fotó:Óvoda archívuma 

Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária

Fotó: Óvoda archívuma

Fotó:Óvoda archívuma 
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Immár második alkalommal rendezte meg a Soroksári Német
Nemzetiségi Egyesület hagyományos, sváb disznóvágását (Sza-
usloht’n) a Tájházban! 

A ködös reggelen a nyolc órai harangszót malacvisítás kísérte.
Szegény jószág az életét adta a sok finomságért. De nem hiába le-
helte ki a lelkét, hiszen a sok soroksári újra együtt dolgozott. Meg
is lett a közös munka eredménye: tekeredett a hurka, a kolbász,
sült a pecsenye, a máj és a vér. Jóllakott mindenki, aki arra járt. 

A Soroksári Nyelvi Tájkép csapata idén is megajándékozta az
érdeklődőket sváb-magyar disznóvágási szószedetével.

PT

Egy vonat zakatolt 1946 májusának elején a nagy bizonytalanságba,
nyugat felé, az éhező és agyonbombázott Németországba. A marhava-
gonok tömve voltak végletekig elkeseredett és elcsigázott emberekkel.
Egy ország kiebrudalta őket, bűnbakot kerestek, és bennük, a vétle-
nekben találták meg azt. A vonat kerekei idegőrlően kattogtak, ám az
egyik vagonból harmonika szó hallatszott. Egy szőke, magas, vékony fi-
atalember igyekezett felvidítani, vagy talán még jobban elkeseríteni az
otthonról hozott dalokkal a vagon utasait. Otthoni, soroksári dalok szól-
tak, melyek egyszerre idézték a hajdani vidám napokat, és a hazától,
háztól való elszakadás mérhetetlen keserűségét.

Reibl János – Pipihendi – volt az, aki harmonikájával igyekezett a lel-
ket tartani a vagon utasaiban. Ha megállt a vonat, hát köréje gyűltek a
többi vagon utasai is, sírva vigadtak a sors kegyetlensége felett. És a
zene olyan szépen szólt, hogy a fiatalabbja önkéntelenül is táncra per-
dült, feledve a megmásíthatatlant.

Sajnos, ma már többnyire csak adatok ismertek az akkor 34 éves fi-
atalember soroksári létéből. Van, aki úgy emlékszik rá, mint aki kemény
munkával egy fatelepről a kordélyával szállította haza a vásárlójának a
faanyagot. Más úgy tudja, hogy Pipihendi szabad idejében a Szádi lu-
gasban vidította zenéjével és humorával a kocsma vendégeit. A legenda
úgy tartja, hogy zenei őstehetség volt, mindent el tudott játszani, amit
kértek tőle, pedig bizonyára nem járt zeneiskolába, talán a kottát sem is-
merte. Ennek ellenére kedvelt közreműködője volt a családi ünnepek-
nek, lakodalmaknak, névnapoknak, ahol igazi soroksári hangulatot tudott
teremteni a vidáman, viccesen előadott dalaival. Volt még egy kivételes
képessége, asztaltársasága már az asztal alatt hevert a sok elfogyasz-
tott italtól, csak egy ember állta még a kemény megpróbáltatást, s az ő
volt.

Pipihendi 1912. augusztus 11-én született, de ekkor még Princz Já-

nosnak anyakönyvezték, mivel édesanyja Princz Borbála ekkor még
nem volt férjnél. Csak 8 évvel később 1920. október 19-én ment férjhez
Reubl Lőrinchez. A férj ezután törvényesítette a gyermeket. Hogy ő volt-
e a vér szerinti apa, azt ma már lehetetlen kideríteni. Ha igen, minden
esetre elég sokat várt az örökbefogadással. Talán jó esély van arra is,
hogy nem. Az apa, Reubl Lőrinc gyermekkora sem lehetett könnyű, hi-
szen őt is leányanyaként szülte Reubl Teréz 1888-ban.

Pipihendi tehát 1920 őszétől viselte a Reibl János nevet. Hogy mikor
és hol ragadt rá a becenév, nem ismert. Talán kedves, bohókás kis csa-
vargó volt az apa nélkül cseperedő gyermek, vagy talán a törékeny,
vézna alkata ihlette ismeretlen névadóját.

Szülei gyári munkások voltak. Az egyik forrás azt tartja róluk, hogy
fakereskedésük volt, de ez talán nem helytálló egy gyári munkás há-
zaspár esetében.

És a vonat csak zakatolt tovább, Pipihendit egészen Nürtingenig vitte.
Itt élte le élete hátralevő részét, jó barátságban Szabó Antallal, a világ-
bajnoki ezüstérmes, válogatott soroksári labdarúgó kapussal. Az élete
vége sem lehetett igazán vidám, az ellwangeni öregek otthonának lakója
volt hosszú évekig.

1994. július 13-án aztán eljött a végleges szakítás, elvált egymástól
örökre a harmonikás és a harmonika. A gazdája német földben alussza
örök álmát, az elárvult hangszer pedig fél évszázados száműzetés után
visszatért Soroksárra.
Reibl János – Pipihendi – egyszerű, szegény ember volt. Egy dolgot vi-
szont nagyon tudott: felvidítani, nevettetni a környezetét. Hatalmas ado-
mány volt ez a sorstól, amit ő nagyon sokfelé osztott. Megérdemli, hogy
néha emlékezzünk rá!

Schmauder János 
Grassalkovich kör

Pipihendi

Hurka, kolbász töltelék, ettől hízik a vendég! 

Fotók: Teszár Ákos



GALÉRIA’13 SOROKSÁR
(1238 Budapest, Hősök tere 13.)

A Galéria’13 Soroksár szeretettel meghívja Önt 
Szente Mónika festőművész 

kiállításának megnyitójára 
2017. március 9-én, csütörtökön, 18 órára.

Közreműködik 
Heinczinger Miklós előadóművész.

A kiállítás megtekinthető
2017. április 14-ig, szerdától  péntekig, 14-18 óráig.

e-mail: info@galeria13.t-online.hu, www.galeria13.hu
Telefon: 06-1-287-3057, 06-20-333-0257

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

A Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény  műszaki átvétele folyamatban van. 
Állandó és időszaki kiállításaink várhatóan 

2017 tavaszától látogathatóak újra.

P R O G R A M O K

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK

HÉTFŐ
PILATES 18:30 JAMLANDHIP-HOP 17:00 ZUMBA 18:00
Vegyes Dalkör 16:30 Német klub 16:00

KEDD
SAKK tanfolyam 18:00 NÉPTÁNC 17:00 ROCKIN BOARD 18:00

KREATÍV felnőtteknek 17:00
SZERDA

BABA-MAMA klub 9:00 BALETT 18:00 KRESZ OKTATÁS 17:00
TÁRSASTÁNC 19:20 ZUMBA 18:00 ÖNVÉDELMI oktatás 18:00

CSÜTÖRTÖK
Jó Barátok Dalköre 13:00 NÉPTÁNC 17:00 ROCKIN BOARD 18:00
Férfi Népdalkör 17:30

PÉNTEK
PACA szakkör 16:00 JAMLAND HIP-HOP 18:00 HARMONIKA ZENEKAR 18:00

SZOMBAT (2 hetente)
FAZEKAS játszóház 10:00 KREATÍV gyerekeknek 10:00

VASÁRNAP
Mazsorett oktatás 10:00

Kedves Soroksáriak!
Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy előreláthatóan 2017. március 1-jétől

a Táncsics Minály Művelődési Ház színházterme és kamaraterme felújításra kerül. 
Állandó foglalkozásaink ez idő alatt is működni fognak. Megértésüket köszönjük!

Nagy sikerű zenés-irodalmi összeállítást tartottak Mikó István Já-
szai Mari-díjas színművész és Szabó Anikó színművész közre-
működésével a Galéria '13-ban január 30-án. 

A művészek a „Se veled, se nélküled...” címet választották pro-
dukciójuknak. Heltai Jenő, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula  és  Gár-
donyi Géza műveiből, illetve az 1910-es évek zenés
szerzeményeiből is válogattak, elhangzottak vicces népmesék is.

Elsőként Sasvári Ilona múzeumigazgató köszöntötte a megje-
lent vendégeket az intézmény fennállásának 20. évfordulója al-
kalmából. – Hagyományainkhoz híven egy irodalmi programmal,
híres színészeink előadóestjével köszönjük az évfordulót, az új év
kezdetét – jelentette ki. 

Az előadás kezdetén Mikó István színművész elmondta, hogy
művésztársa, Szabó Anikó az életben is társa. A két előadómű-
vész a magyar klasszikus írók műveit precíz átéléssel adta elő, a
gasztronómiával kapcsolatos színdarabokban a saját emberi gyen-
geségünkre ismerhettünk rá. Mikszáth Kálmán karcolatai – aki
egyébként országgyűlési tudósító is volt – kicsit emlékeztettek ko-
runk parlamenti hangulataira, a képviselők vitáira, beszélgetéseire.
A népmeséken, a prózán, illetve a korhű dallamok és örökzöldek
előadásán nagyon jót mulattak a megjelent vendégek, akik zsúfo-
lásig megtöltötték a dísztermet. 

ILMA

„Se veled, se nélküled...”

Foto: Szerző

A Soroksári Kertbarátok Köre a hagyományok szerint
2017-ben is megrendezi az éves borversenyét.

Erre az alkalomra várjuk mindazokat, 
akik a saját termésű borukat vagy a termelőktől 

vásárolt nedűt meg szeretnék méretni, 
hogy milyen minőségű boruk van, vagy milyent vásároltak!

Az esemény színhelye: A Táncsics Mihály Művelődési Ház 
(1238 Bp. Grassalkovich út 122-124. sz.)

Időpontja: 2017. március 26. (vasárnap) du. 3 óra
A bor leadása: du. fél 3.

A bort (borokat, többet is lehet) 
minimum 7 dl-es üvegekben kérjük hozni.

Az eredmény kihirdetése: (aznap) kb. du. 6 óra.
Természetesen a borok bemutatásán minden nevező részt vehet!

Nevezési díj nincs!
Mindenkit – érdeklődőket is – szeretettel várunk!

A Soroksári Kiskertbarátok Körének tagjai

Tisztelt Soroksári Lakosság!

A Független Nők Egyesülete a
XXIII. kerületért szervezet
minden évben a kora tavaszi
időszakban (húsvét előtt) ren-
dezi meg hagyományos kézi-
munka kiállítását a Táncsics
Mihály Művelődési Ház galéri-
áján.

Ebben az évben március, áp-
rilis, május hónapban a művelő-
dési házban felújítás lesz. Félő,
hogy a kézimunkákat nem tud-
nánk megóvni az evvel járó kel-
lemetlenségektől, ezért a 17.
kiállításunkat csak 2018 tava-
szán rendezzük meg.

Kérjük fentiek szíves tudo-
másul vételét.

Halász Jánosné 
a szervezet vezetője

Tisztelt 
Soroksári 
Lakosság!

HÍRLA
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A közelmúltban lemondott soroksári tisztségéről Szerencsés Zsolt plé-
bános, aki Dorogon szolgálja majd tovább Istent. A Soroksári Nagy-
boldogasszony Főplébánián Fehérvári Lajos atyát január 25-én iktatták
be hivatalába és február 5-én szentmise keretében mutatkozott be a hí-
veknek. A tisztelendő nem ismeretlen a gyülekezet előtt, hiszen 9 évvel
ezelőtt, 2008. augusztus 1-jétől 2009. július 31-ig, káplánként szolgált
a soroksári főplébánián.

Ófaluban a reformátusoknál az előző lelkipásztorokat, Kiss Pétert
és feleségét, Kiss Katalint más szolgálati állomásra helyezték.
Emiatt 2016. december második felében úgy döntött a soroksári re-
formátus gyülekezet presbitériuma, hogy meghívják lelkésznek Barta
Károly lelkipásztort, aki Pest megyében, Bugyin szolgált. Január 8-án
volt a hivatalos bemu-
tatkozó igehirde tés a
református templom-
ban, február 5-én tar-
totta első soroksári is-
tentiszteletét Barta
Károly lelkipásztor.
1989 júliusában kezd-
te meg önálló lelki-
pásztori szolgálatát a
Dabas-Gyón-i gyüle-
kezetben. Itt szolgált
há- rom hónap híján
17 évig. 2006 áprilisá-
tól a Bugyi Reformá-
tus Egy házközség
le lk ipász toraként
munkálkodott és szol-
gálta Istent 2017 janu-
árjáig.

IM

Új lelkipásztorok érkeztek Soroksárra

Nagy sikerű ifjúsági katolikus bált tartottak február 10-én este az újte-
lepi Szent István Plébánia közösségi házában. Pesterzsébet, Pest-
szentlőrinc és Soroksár katolikus fiataljai találkoztak, akik – Király Attila
plébános közlése szerint – nagyon jól érezték magukat. 

Akik akartak, jelmezbe is öltözhettek, a farsangi hagyományokat
kedvelőket inkább az ismert mesefigurák érdekelték. Királyokat, ki-
rálylányokat és királyfiakat, és persze Batmant személyesítették meg
jelmezeikben.

Rokiztak, csacsacsára táncoltak, táncot is tanultak, illetve bemutat-
ták társastánctudásukat. Éjfélkor gyertyát gyújtottak és annak fényénél
keringőztek. Így fejezték be az idei mulatságot az ifjoncok. 

Ilma

Katolikus ifjúsági bál Újtelepen

Fehérvári Lajos Barta Károly

Fotó: 
Plébánia archívuma



Mikor néhány héttel ezelőtt klubigazgatónk, Szűcs Mihály be-
jelentette, hogy szerződése lejártával, 2017. március 31-én
távozik a Soroksár SC-től, sokan értetlenkedve fogadták dön-
tését. Az okokat firtató kérdések megválaszolása előtt egy
kis időt kért, mondván neki is muszáj lehiggadnia, hogy ér-
zelemmentesen tudjon beszélni távozásáról. Mára eljutott
odáig, hogy neki szegezhettük kérdéseinket.

– Csűrhetjük, csavarhatjuk az egészet, a végén mégis min-
dig úgy is ugyan oda lyukadunk ki: miért?
– Nem, hogy nem lehet röviden, egyetlen mondattal megvála-
szolni a kérdést, de nem is tudok egyszerű, mindenki számára el-
fogadható feleletet adni. Mint minden érzelmi döntés során,
nekem is muszáj messzebbről kezdenem, visszatekintenem a
múltba. 
– Hát rajta, tessék, a világháló bármilyen terjedelmet elbír ...
– Mikor 2012 nyarán, régi ismeretségünkre tekintettel megkere-
sett Farkas Kálmán, hogy „igazoljak” át Budaörsről Soroksárra és
segítsek, mint sport szakmai vezető a klub újjáépítésében, meg-
tisztelve éreztem magam. Pláne, hogy mindez egybecsengett a
Ferencváros akkori elképzelésével, miszerint fiókcsapattá akarják
tenni a Sorit és szeretnék, ha rövid úton feljutna az NB II-be. Volt
cél, volt komoly elhatározás és összefogás, azaz érdemes volt
belevágni. Még úgy is, hogy az akkor még hat csoportos NB III-
ban csak a középmezőnyben jegyezték a csapatot.
– Hadd vessük közbe: a sikerek azért nem jöttek varázsü-
tésre.
– Azt kell mondanom, ez valahogy így természetes. Nagyon sok
és kemény munkára volt szükség, mire elindultunk egyáltalában
felfelé. Farkas Kálmán, mint ügyvezető igazgató minden követ
megmozgatott a lepukkant infrastruktúra fejlesztéséért, a háttér
biztosításáért. Az évek alatt újjávarázsolták a műfüves pályát, az
öltözőépületet, új, befedhető kis műfüves épült. Az anyagi biz-
tonságot megteremtette és a klub történetében először arra is le-
hetőség nyílt, hogy törökországi edzőtáborba utazzon télen a
csapat. Ugyanakkor az eredmények csak „csúsztatva” jöttek. Az
első félévben még botladozott a gárda, de az első nagy „vérát-
ömlesztés” után, immár Lisztes Krisztiánnal a sorainkban, Varga
Attila vezetésével megnyertük a bajnokságot. Sajnos akkor még
osztályozót kellett vívni, s az NB II. 8. helyezettje, a Cegléd túl
nagy falatnak bizonyult, így maradtunk az immár három csopor-
tosra szűkített harmadosztályban.
– Nem sokáig ...
– A 2013-14-es szezon már szépre sikeredett, óriási fölénnyel vé-
geztünk az élen és teljesítve a Ferencváros korábbi elvárását, fel-
jutottunk az NB II-be. Egy újoncnak mindig az első év a
legnehezebb és ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk.
Hiába kezdtük jól a 2014-15-ös idényt, hiába teleltünk a he-
tedik helyen, végül csak az utolsó forduló 92. percében dőlt
el, hogy bent maradtunk. Addigra már Varga Attilát Lisztes
Krisztián váltotta a kispadon, ám ő csak 2015 nyaráig vál-
lalta az edzősködést. Követve a Fradi-vonalat, jött Albert Fló-
rián, ám valahogy a csapat és edzője nem volt egy
hullámhosszon. Nem jöttek az eredmények, s kilenc forduló
után közös megegyezéssel távozott a szakember. Sereghaj-
tóként, a riválisok által biztos kiesőnek titulált csapatként vár-
tuk a 2016-os esztendőt ...
– ... és akkor történt valami.
– Miközben klubunk Farkas Kálmán hihetetlen háttérmunká-
jának köszönhetően egyre jobban megerősödött, Lu-
csánszky Tamás vezetőedzőként végzett varázslatot.
Néhány jól sikerült téli igazolást követően olyan szervezett
csapat alakult ki Soroksáron, melynek a 2016-os naptári esz-
tendőben csodájára járt mindenki. A profiliga csapatai közül
a legtöbb pontot szereztük, a legtöbb gólt rúgtuk, s bár ez
csak statisztikai adat, s ezért nem járt semmiféle külön díj,

azért szép lassan nevet szerzett magának a Soroksár SC. Az
MLSZ adminisztratív döntése miatt Farkas Kálmán ugyan tavaly
nyáron a háttérbe vonult, s rám már nem csak a klub futball szak-
mai, hanem ügyvezetői feladata is várt, olyan „csapatmunkát” örö-
költem, mely magában hordozta a sikerek folytatását.
– Eljutottunk ugyan oda, ahonnan elindultunk: akkor mégis
miért döntött a távozás mellett?
– Úgy érzem, Farkas Kálmán, a Ferencváros, a soroksári önkor-
mányzat és valamennyi kollégám áldozatos munkájának köszön-
hetően eljutottunk a csúcsra. Nem lehetek nekik elég hálás, hogy
ebben a közösségben dolgozhattam az elmúlt öt évben. Köszö-
net érte valamennyiüknek. De ... de mikor 2016 decemberében
megkeresett a Nyíregyháza Spartacus, úgy éreztem, olyan új ki-
hívást kaptam, melyre nem szabad nemet mondani. Több álmat-
lan éjszakám volt, mire meghoztam a döntést. Megbeszéltem a
Ferencváros vezetőivel, végigvettük a lehetőségeket a felesé-
gemmel, hiszen nélküle, az ő támogatása nélkül nem vágtam
volna bele, mire döntésre jutottam. A Nyíregyháza nagy múltú
klub, mely egyértelműen az NB I-be vágyik. Hogy bennem látják
azt a személyt, aki a nyártól, sportigazgatóként tud ebben segí-
teni, az egyértelműen a Soroksár SC, az itt végzett közös munka
elismerése is. Mint egy nagy családban, úgy dolgozhattam itt. Na
ezért volt nehéz ezt a döntést meghozni! Barátként távozok és
remélem, amikor ellenfélként jövök vissza, akkor is barátként fo-
gadnak majd.

Szűcs Mihály 2017. március 31-ig vezeti a Soroksár SC-t, azt
követően adja át a stafétabotot utódjának.

Gelei J.

Köszönet mindenért!

S P O R T

Dragóner Attila lesz az új klubigazgató

A soroksári képviselő-testület február 14-i döntése értelmé-
ben a távozó Szűcs Mihályt Dragóner Attila váltja a Soroksár
SC klubigazgatói posztján.
Az egykori 28-szoros válogatott játékos neve – elődjéhez ha-
sonlóan – egybeforrt a Ferencvárossal. Többször nyert baj-
noki címet, Magyar Kupát és Szuperkupát a zöld-fehér
gárdával, szerepelt az atlantai olimpián és négy évet eltöltött
idegenlégiósként Németországban és Portugáliában. A Test-
nevelési Egyetemen szerzett sportszervező diplomát, és
UEFA A-licences edzői végzettséggel is rendelkezik. Játé-
kosként, edzőként, menedzserként szerzett tapasztalatait
2017. április elsejétől a Soroksár SC klubigazgatójaként ka-
matoztathatja.

Balról jobbra: Dragóner Attila, Farkas Kálmán, Szűcs Mihály 
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Választható sportágak:
• súlyemelés (7-14 éves lányok, és fiúk,

jelentkezés folyamatosan)
• sumo (7-14 éves lányok, és fiúk,

jelentkezés folyamatosan)
• fitness, kondicionálás (12-16 éves lányok, és fiúk,

jelentkezés folyamatosan)
• darts (10-14 éves lányok, és fiúk,

jelentkezés folyamatosan)

Edzések helyszíne: 

1239 Bp. Mikszáth K. Ált. Isk. Sodronyos utca 28.     

Jelentkezés 15-17h között az edzőteremben 
Szűcs Endre elnök, szakedzőnél                                      

Sporttal, a testi-lelki fejlődésért!
Legyél Te a 100. súlyemelő Országos Bajnoka

a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületnek

S P O R T

2013 után ismét a Soroksári Sportcsarnokban rendezték meg a Te-
remgyeplabda Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A háromnapos dön-
tőben a házigazda Soroksári Hockey Club mellett további 7 ország
csapata képviseltette magát. 

Kerületünk csapata jó formában várta a nemzetközi megmérette-
tést, hiszen február elején sikerrel védte meg hazai bajnoki címét. A
hétvége folyamán erre a teljesítményre is rá tudtak tenni egy lapáttal

a fiúk, és egy évvel a feljutásuk után bravúros szerepléssel, 3 győ-
zelmet aratva az 5. helyen végeztek a tornán! 

A csapatokat elkísérő lelkes szurkolók buzdítása mellett a végső
győzelmet a francia Luc Ronchin HC csapata szerezte meg az olasz,
az ukrán, szlovák, wales-i, szlovén és bolgár bajnok előtt. 

Gratulálunk a soroksári csapatnak!
K.P.

Teremgyeplabda EK: 
francia győzelem, bravúros soroksári szereplés

Elérhetőségeink: www.soroksarsose.hu, soroksarsose@gmail.com, tel.: 06 70 550 50 30
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Vierzehn Schüler und drei Lehrkräfte der Anton Grassalkovich Grund-
schule haben sich nach Deutschland auf den Weg gemacht. Die vier-
tägige Reise erfolgte auf die Einladung des Hauses des Deutschen
Ostens und des ungarischen Generalkonsulats in München. Die un-
garische Gruppe fuhr am 18. Januar weg und kam am 21. zurück.
Unsere Zimmer, die von dem Ungarischen Konsulat in einer Jugend-
herberge organisiert wurden, haben wir am Frühabend des ersten
Tages beziehen können.

Der Wichtigste Tag unserer Reise war Donnerstag, der 19. Januar.
Am Vormittag hatten wir die Möglichkeit die schöne Stadt München
durch eine Stadtrallye kennen zu lernen. Wir sind ins Haus des Deu-
tschen Ostens gegangen, wo wir das Mittagessen verzehrten, und eine
Ausstellung über die deutsche Nationalitäten in Mitteleuropa besichti-
gen konnten.

Am Donnerstagnachmittag, haben wir in der Allerheiligen-Hofkirche
in der Münchner Residenz die Generalprobe unseres Theaterstücks

gehalten und am
Abend dort das
Stück vor mehr als
200 Deutsche und
Ungarische Zus-
chauer aufgeführt.
Den Höhepunkt
unserer Rei se be-
deutete, dass am
Ende der Vorstel-

lung das ganze Publikum unseren Kindern einige Minuten lang ste-
hend Beifall spendete. Danach gab es den SchülerInnen noch Mög-
lichkeit mit den Gästen der Veranstaltung Gespräche zu führen,
Interviews zu geben, was ihnen große Freude bedeutete. Viele haben
ihnen von Herzen gratuliert.

Am Freitag sind wir nach Geretsried, einer kleinen Stadt neben Mün-
chen, gegangen um ein interessantes Museum über die Vertreibungs-
zeit zu besichtigen. Am Ende des Programms gab es eine Gelegenheit
mit zwei Frauen, die die Vertreibung als Kind erlebt hatten, zu spre-
chen. Am Nachmittag besuchten wir das Generalkonsulat von Ungarn,
wo Gábor Tordai Lejkó, der Generalkonsul uns empfangen hat. Als
Abschluss unseres reichen Programmes sind wir zu einer Jugend-
tanzgruppe gefahren und wir haben uns ihre Tanzprobe angesehen.
Die Kinder hatten weiterhin die Möglichkeit einige Tanzschritte zu er-

werben und sich mit den
deu tschen Jugendlichen zu
unterhalten.

Wir sind reich an Erleb-
nissen nach Hause gekehrt.
Vielen Dank an Vizebürger-
meister Anton Weinmann,
der durch Ihre Anwesenheit
die Gedenkfeier geehrt hat.

Gábor Németh
Anton Grassalkovich

Grundschule

NACHRICHTEN  DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Altersgruppe 1-2. Klasse
Gedicht
1.Platz: Laura Koncz (Grassalkovich) -  Lehrerin: Csilla Györgypál
2.Platz: Barbara Kállai (Páneurópa) – Lehrerin: Gabriella Hartung
3.Platz: Patrik Sain (Grassalkovich) -  Lehrerin: Dóra Csőgör
Prosa
1.Platz: Laura Zsigmond (Grassalkovich) - Lehrerin: Csilla Sós
2.Platz: Gergő Boros (Grassalkovich)  - Lehrerin: Barbara Nagy
Szene
1.Platz: Klasse 2.c der Grundschule Anton Grassalkovich – 

Lehrerinnen: Andrea Breier, Csilla Györgypál
Altersgruppe 3-4. Klasse
Gedicht
1.Platz: Tamás Gyöngyösi (Grassalkovich) - Lehrerin: Csilla Györgypál
2.Platz: Sára Demeter (Grassalkovich) - Lehrerin: Szilvia Haraszti
3.Platz: Natasa Lukasik (Grassalkovich)  - Lehrerin: Loretta Holl
Prosa
1.Platz: Noel Weisz (Grassalkovich) - Lehrerin: Györgyi Szekeres
2.Platz: Ferdinand Koncz (Grassalkovich) - 

Lehrerin: Györgyi Szekeres
3.Platz: Mihály Schirling (Grassalkovich) -  Lehrerin: Hajnalka Molnár
Mundart
1.Platz: Lili Tényi (Grassalkovich) – Lehrerin: Szilvia Haraszti
2.Platz: Amina Günder-Szente (Grassalkovich) – 

Lehrerin: Szilvia Haraszti
Altersgruppe 5-6. Klasse
Gedicht
1.Platz: Tünde Dobó (Grassalkovich)  - Lehrerin: Hajnalka Molnár
2.Platz: Boglárka Stájer (Páneurópa) – Lehrerin: Katalin Czwick Hermann

3.Platz: Petra Németh (Páneurópa)- 
Lehrerin: Katalin Czwick Hermann

Prosa
1.Platz: Luca Tárnoki (Grassalkovich) -  Lehrerin: Renáta Ruff
2.Platz: Luca Lukasik (Grassalkovich) – Lehrerin: Hajnalka Molnár
3. Platz: Csenge Roób (Grassalkovich) – Lehrerin: Renáta Ruff
Mundart
1.Platz: Míra Weisz (Grassalkovich) -  Lehrerin: Henriett Jäckl
2.Platz: Júlia Koncz (Grassalkovich) – Lehrerin: Hajnalka Molnár
3.Platz: Odett Herling (Grassalkovich) – Lehrerin: Renáta Ruff
Altersgruppe 7-8. Klasse
Gedicht
1.Platz: Tamás Péhl (Grassalkovich) -  Lehrerin: Henriett Jäckl
2.Platz: Balázs Székely (Grassalkovich) – 

Lehrerin: Krisztina Hegyeshalmi
3. Platz: Máté Takács ( Páneurópa) – 

Lehrerin: Katalin Czwick Hermann
Prosa
1.Platz: Vivien Oláh (Grassalkovich) - Lehrerin: Krisztina Hegyeshalmi
2. Platz: Bernadett Sólyom (Grassalkovich) – Loretta Holl
3.Platz: Kamilla Józsa (Grassalkovich) – 

Lehrerin: Loretta Holl
Szene
1.Platz: Klasse 7.a der Grundschule Páneurópa – 

Lehrerin: Katalin Czwick Hermann

Wir gratulieren allen Teilnehmern des Wettbewerbs und wün-
schen viel Erfolg in der Zukunft!

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Am 19. und 26. Januar wurde in dem Táncsics Kulturhaus der
traditionelle deutsche Rezitationswettbewerb für die Grund-
schulen veranstaltet. Organisator des Programms war die Deu-
tsche Nationalitäten Selbstverwaltung. An dem Wettbewerb
konnten sich  die Kinder in 4 Kategorien (Gedicht, Prosa, Szene,

Mundart) und in 4 Altersgruppen präsentieren. Die Mitglieder der
Jury waren: Anna Schirling Drexler, Vorsitzende der Deutschen
Nationalitäten Selbstverwaltung unserer Gemeinde, Anna Strahl
Günther, Mittel-und Hochschullehrerin, István Valentin und Viktor
Pócsik, Deutschlehrer. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Deutscher Rezitationswettbewerb  

Besuch der Schüler der Grassalkovich Grundschule in München
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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

23. KERÜLETI CUKRÁSZTERMELŐ
ÜZEMBE keresünk takarítót, napköz-
beni illetve műszak végi takarításra, és
délelőtti műszakba mosogatót. Kiemelt
bérezés és utazási támogatás. Jelent-
kezés telefonon: 0620-983-8923 vagy
e-mailen: rendeles@cukraszat.hu

DOB OKTATÁS JÓL FELSZERELT STÚ-
DIÓBAN kezdőknek és haladóknak!
Telefon : 06 / 30 495 - 7470

BALLAGÁSI, ESKÜVŐI, KERESZTE-
LŐI AKCIÓKKAL VÁRJUK  A  SZE-
MÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK  BOLT-
JÁBAN! Gravírozott, hímzett, felirato-
zott, fényképről mintázott ajándékok,
póló-,  kerámia mintázás, üveg-, fa lé-
zergravírozása, bélyegzőkészítés. Er-
zsébeten a Városháza bejáratával
szemben.  

T.: 06-209-209-981 www.ringtex.hu 

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉV-
TÁBLÁK, világító kivitelben is. Felíra-
tok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra,
ingyenes látványtervvel! Lézer gra-
vírozás, bélyegző készítés. Embléma,
logótervezés.T.: 06-209-209-981.
www.ringtex.net.hu/reklam

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS REJ-
TETT KÖLTSÉG NÉLKÜL. Nincs borí-
tékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint
500 elégedett család. Személyi kölcsön
9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon
0630/985-5000

OTTHONI MUNKA! Reklámtárgyak
összeállítása, egyebek 06-90-603-905
audiopreess.iwk.hu, 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)

APRÓHIRDETÉS

Március
Lapzárta: 2017. március 13.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. március

24. (péntek)

Április
Lapzárta: 2017. április 10.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. április 21.

(péntek)

Május
Lapzárta: 2017. május 8.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. május 19.

(péntek)

Június
Lapzárta: 2017. június 5.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. június 16.

(péntek)

Július
Lapzárta: 2017. július 3.

12:00 (hétfő)

Megjelenés: 2017. július 14.
(péntek)

Augusztus
Nincs megjelenés

Szeptember
Lapzárta: 2017. szeptember

11. 12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. szeptem-

ber 22. (péntek)

Október
Lapzárta: 2017. október 9.

12:00 (hétfő)

Megjelenés: 2017. október
20. (péntek)

November
Lapzárta: 2017. november 6.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. november

17. (péntek)

December
Lapzárta: 2017. december 4.

12:00 (hétfő)
Megjelenés: 2017. december

15. (péntek)

Lapzárták, megjelenések 2017-ben

K Ö Z É R D E K Ű  T Á J É K O Z T A T Ó K -  H I R D E T É S E K

Nagy értékű ajándékok helyett komoly anyagi veszteség érheti Önt,
amennyiben bedől a csalóknak, akik nyereményekre hivatkozva pró-
bálják megtéveszteni.

„Gratulálunk! Ön nyert!”
Az utóbbi időben történtek olyan esetek, hogy kéretlen telefonálók köz-
ismert áruházláncok nevében nyereményjátékra, vagy nyeremény-
azonosításra hivatkozva kerestek meg telefonon keresztül budapesti
lakosokat, és azt állították, hogy a telefonszámukat "kisorsolták". A nye-
remény átvételéhez azonban, szükségük van arra, hogy a nyertes sze-
mély, egy ATM automatán keresztül több tízezer forint értékben,
mobiltelefon feltöltéseket hajtson végre a hívók által megadott telefon-
számokra. 
A jóhiszemű és gyanútlan sértettek, reménykedve az ígért több szá-
zezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagy értékű tárgy
elnyerésében, a felszólításnak eleget tesznek és a csaló által diktált
számsorra feltöltést hajtanak végre a kijelölt ATM-nél. Azonban ezt ter-
mészetesen nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása. 

Kérjük, hogy ha ismeretlen személy ilyen történettel
jelentkezne Önnél:

– Semmilyen körülmények között ne utaljon át pénzt és ne keressen
fel bankautomatát a csalók által megadott kódok vagy telefonszámok
beütése céljából! 
– Ne adja ki telefonon keresztül személyes – többek között bankkár-
tyájának – adatait, valamint ne árulja el lakcímét vagy tartózkodási he-
lyét!
– Járjon el körültekintően, hívja fel a megnevezett céget és ellenőrizze
a hívás hitelességét! Ezzel az érintett vállalkozást is segíti, hiszen tu-
domásukra juttatja, hogy a nevükben élnek vissza mások jóhiszemű-
ségével.
Hívták telefonon, de nem tudja, hogy mit tegyen?
Ha ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált hívja a 107-es, 112-es
központi telefonszámok valamelyikét vagy jelentkezzen az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöld számán.

Ha nyert, nem Ön fizet!
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A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szűrővizsgálat.

A XXIII. kerületben lakó, 45–65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 

meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket
a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán

(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., Szakrendelő mögötti
parkoló) tel.: +36 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje

alatt) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 

A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegész-

ségügyi Főosztály (tel.: 06 (1) 465-3823)

A lehetőség adott! Éljen vele!
2017. február 22. – március 13.

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet vár min-
den érdeklődőt március 25-én, reggel 9 órától délután 14
óráig tartó Egészségnapjára. 

A kórház ingyenesen, beutaló és előjegyzési időpont nélkül, kö-
tetlenebb formában elvégzendő szűrővizsgálatokra invitálja So-
roksár lakóit.

Közkívánatra újra csontsűrűség vizsgálatra is lehetőség lesz
az Egészségnapon, e mellett bőrgyógyászati szűrés, tüdőszű-
rés, látásvizsgálat, nőgyógyászati és urológiai szűrés, vérnyo-
más-, vércukor- és koleszterinszint mérés, számítógépes
talpvizsgálat várja az érdeklődőket. Ezeken túlmenően ener-
getikai állapotfelméréssel, BEMER fizikai érterápiával, alsó-
végtag keringésének vizsgálatával, memória tanácsadással,
újraélesztés oktatással, valamint egészséges ételek kóstolójá-
val várják a szervezők az érdeklődőket. 

Figyelem! A szűréseken történő részvételhez érvényes taj-
kártya, lakcímkártya és személyazonosító igazolvány szüksé-
ges! A vizsgálatokra való bejelentkezés érkezési sorrendben
történik, előzetes regisztráció nincs.

További információk és részletes program: 
www.delpestikorhaz.hu

Ismét Egészségnap lesz  a 
Jahn Ferenc 

Dél-Pesti Kórházban




