
Napsütéses, szeles időre éb-
redtek március 15-én a sorok-
sári lakosok. Az önkormányzat
délelőtt 11 órakor tartotta meg-
emlékező ünnepségét a Hősök

terén álló 1848-49-es
forradalmat és sza-
b a d s á g h a r c o t

idéző emlék-
műnél.

A Him-
nusz el-
hangzása
után a Fe-

kete István
Általános Is-
kola mű-
sora kö-
vetkezett.
Haraszti
Botond 7.
a osztá-
lyos ta-
n u l ó

Petőfi Sándor:
Egy gondolat
bánt engemet

című versét sza-
valta el.

Ezután Orbán
Gyöngyi alpol-
gármester emlé-

kezett a szabadságharc hőse-
ire, beszélt áldozat vál la lá suk
ról, s arról, hogyan él ez a ma
emberében.

– Most a jelenben hogyan
éljük meg a szabadságot? Mi-
lyen módon adjuk a tiszteletet
az áldozatkész hőseinknek, a
márciusi ifjaknak, hiszen ők
testesítik meg a szabadság
eszméjét. Vajon mindenki tud
azonosulni az ifjak odaadásá-
val, hazaszeretetével? Vajon
mindenki átérzi azt a belső
harcot, amivel ők küzdöttek
annak érdekében, hogy ezen
kicsiny talpalatnyi föld igazán
szabad legyen? Vajon képe-
sek lennénk olyan áldoza-
tokra, amilyenekre ők képesek
voltak? Ezek olyan kérdések,
amelyekre csak akkor kaphat-
nánk választ, ha olyan helyzet
alakulna ki, mint amilyen 1848
tavaszán vagy 1956-ban volt.
Hála Istennek, mi szerencsé-
sebb generációhoz tartozunk.
Szabadon élhetjük mindennap-
jainkat, szabadon hozhatjuk
meg döntéseinket és szabad-
ságra nevelhetjük gyermekein-
ket. De mégis látnunk kell, hogy

a mai világban a szabadság-
érzet relatív, hiszen más esz-
közökkel vagyunk befo lyá-
solhatóak. Résen kell len-
nünk és ezeket a külső hatá-
sokat is figyelembe véve
egyre tudatosabban kell épí-
tenünk saját közösségünket,
nemzetünket – emelte ki
Orbán Gyöngyi. 

– 1848. március 15-e a
polgári Magyarország szüle-
tésnapja, s ez a nap mind-
örökké magyar, s min de-
nestül a miénk. Csakis meg-
tisztult közös tudattal, hittel
és közösen cselekedve, tisz-
telve őseink ránk hagyott
örökségét építhetjük a jövőt.

Tisztelet a hősöknek! – zárta

beszédét az alpolgár-
mester.

Ezt követően Sas-
vári Sándor Jászai
Mari-díjas színművész
műsora következett,
aki szürke lovon vonult
fel az ünneplő közön-
ség elé, lóháton ülve
adta elő produkcióját.
Felcsendült a Nemzeti
dal megzenésített vál-
tozata, valamint több

hazafias régi és kortárs dal. A
soroksári járókelők közül
egyre többen csatlakoztak a
látványossághoz.

Sztupkay Bernadett, a Fe-
kete István Általános Iskola 5.
b osztályos tanulója mondta el
Petőfi Sándor: Európa csen-
des, újra csendes című ver-
sét. A 923-as Pázmány Péter
Cserkészcsapat műsorában
Varga Bence előadásában
Reményik Sándor: Eredj, ha
tudsz! című ver se hangzott el.
Végül koszorúzás követke-
zett. Az ünnep ség a Szózattal
és a székely himnus  szal zá-
rult.

Ilma

XXI. évfolyam. 3. szám � 2015. március

Fotók: Ilonka Mária,
Bach Máté
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Februárban két alkalommal
ült össze Soroksár képviselő-
testülete. A február 13-i rendkí-
vüli testületi ülésen fogadták el
az idei év költségvetési rende-
letét, mely sze rint az önkor-
mányzat 2015-ben több mint
6,4 milliárd forintból gazdálkod-
hat. Ez csak nem félmilliárd
forinttal több, mint 2014-ben.
Az intézmények működtetési,
fenntartási költségein felül a
legnagyobb fejlesztési kiadást
a rendőrkapitányság felépí-
tése jelenti majd, erre 600 mil-
liót különítettek el.
Úgy döntöttek a képviselők,
hogy a molnár-szigeti Tündér-
kert működtetést a Táncsics Mi-
hály Művelődési Ház látja el a
jövőben, kivéve a parkfenntar-
tási és kertészeti munkákat, me-
lyet a hivatal végeztet majd el.

Határozat született a Sorok-
sári Sportcsarnok Kft. és So-
roksár Sport Club Kft. 2015. évi
támogatásáról is.

Február 17-én tárgyalta a
testület a kerület új szociális
rendeletét. Erre azért volt
szükség, mert a törvényi vál-
tozás következtében március
1-jétől alapjaiban változott
meg a szociális ellátás rend-
szere. A képviselő-testület
döntésével meg erősítette,
hogy az önkormányzat által
korábban is biztosított ellátá-
sokhoz hasonló támogatáso-
kat a jövőben is megkapják a

rászorulók. Ugyanakkor az
önkormányzatra ez jelentős,
mintegy 50 milliós többletkia-
dást ró.

2015-ben a soroksári Nagy-
boldogasszony Főplébániát 8
000 000, az újtelepi Szent Ist-
ván Plébániát 4 000 000 (ezen-
felül a templom hango-
sításának korszerűsítését to-
vábbi 1 300 000), a Soroksári
Református Egyházközséget 4
600 000, a Református Misz-
sziói Egyházközséget 5 000
000, a Pesterzsébeti Evangéli-
kus Egyházközséget 1 100 000
forinttal támogatja a testület.

Geiger Ferenc a márciusi
ülés tájékoztatójában el-
mondta, hogy március 15-e
alkalmából Lux Antal Sorok-
sáron született képzőművész
Munkácsy-díjat kapott. 

Elhangzott, az önkormány-
zat megkereste a BKK-t
annak érdekében, hogy a
135-ös vonalán csak ala-
csonypadlós buszok járjanak,
a BKK tá jékoztatása szerint
erre az év második felétől ke-
rülhet sor. A közlekedési tár-
saság indokoltnak tartja a
járat reggeli sűrítését, a ter-
vek szerint ez 20 perces kö-
vetési időt jelentene, ám
ennek bevezetését még vizs-
gálja a cég, hiszen össze kell
hangolni a HÉV-vel és a 166-
os busszal a menetidőket. A
135-ös délutáni sűrítését

ugyanakkor nem tartja indo-
koltnak a társaság. 

A testület úgy döntött, hogy
a soroksári svábok betelepíté-
sének 300. évfordulója alkal-
mából köztéri szobor, emlékmű
létesítésére írnak ki pályázatot
a kitelepítettek valamint a „má-
lenkij robotra” elhurcoltak em-
lékére. Az emlékművet a tervek
szerint 2016 májusában adják
majd át. Arról is határoztak,
hogy erkölcsi támogatást nyúj-
tanak ahhoz, hogy a Soroksári
Német Nemzetiségi Egyesület
finanszírozásában a Soroksári
Nagyboldogasszony Főplébá-
nia-templom oldalfalára emlék-
tábla kerüljön elhelyezésre
minden hazájából elhurcolt,
elüldözött, idegenben nyugvó
soroksári ember emlékére. Tá-
mogatták továbbá, hogy a
Szentlőrinci úti temetőből ke-
gyeleti megőrzésre átvett ham-
vak a hivatalos, egyházi
szertartással beszentelésre, és
az altemplomban eltemetésre
kerüljenek. 

Meghatározták a képvise-
lők a molnár-szigeti volt ifjú-
sági tábor területére ér-
vényes használati díjat. Ápri-
listól az egész tábor területé-
ért napi 25 000 forintot, a volt
csárdaépület használatáért
napi 5 000 forintot kell fizetni.

Idén is kedvezményes áron
biztosítja az önkormányzat a
kerületieknek a zöldhulladék-
gyűjtő zsákokat. Az állandó so-
roksári lakcímmel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezők
havonta legfeljebb 20 lombzsá-
kot vásárolhatnak 50%-os ked-

vezménnyel a polgármesteri hi-
vatal főpénztárában, valamint
az újtelepi ügyfélszolgálati iro-
dában.

A Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézetben
évek óta hagyomány a tavaszi
Egészségnap megrendezése.
Idén az Egészségnap fővéd-
nökségét Soroksár polgármes-
tere látja el. A rendezvény
támogatására 2 100 000 forin-
tot szavazott meg a testület.

Hozzájárult a testület, hogy
a Rézöntő utcai bölcsőde au-
gusztus 8-tól 23-ig zárva tart-
son. Ez idő alatt végzik el az
előírt festési és szükségessé
váló karbantartási munkákat.

Jónás Ágnes

Fogadóórákra bejelentkezés

Geiger Ferenc
06 1 287-3154, 289-2100/
108 mellék
Weinmann Antal
06-1-287-3153
Orbán Gyöngyi
06-1-289-2150
Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06-306-306-306
Egresi Antal 06-209-730-235
Fuchs Gyula06-702-442-829
Kiss Jenő 06-204-668-587
Dr. Kolosi Ferenc
06-309-826-776
Mikó Imre 06-302-742-249
Mizák Zoltán06-209-164-099
Preklerné Marton Ilona
06-205-671-188
Sinkovics Krisztián 
06-309-379-244
Tüskés Józsefné
06-204-668-450
Dr. Szabó Szabolcs országgyű-
lési kv.,06-309-755-878 (Ritter
Ottó), vagy a csepeli iroda 06-21-
380-6321, 06-706-658-777

Testületi ülésen történt

Az alábbiakban a februári és márciusi három testületi
ülés főbb döntéseiről számolunk be.

Költségvetés, 
sporttámogatások

Települési támogatás

Egyházi támogatások

Bölcsöde

Egészségnap

Lombzsák

Tündérkert

Emlékmű, emléktábla

Polgármesteri
tájékoztató
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ADÓHÍREK
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi

gépjárműadó, valamint az építmény- és telekadó két fél-
éves befizetési határideje – az ez évi ünnepi munka-
rendre tekintettel – 2015. március 16. és szeptember
15-e. Az adó összegét tartalmazó értesítéseket már ki-
postáztuk, amelyek mellé megküldtük mind a két félévre
esedékes adó megfizetésére szolgáló csekket. (Au-
gusztusban újabb csekket már nem küldünk.) Ameny-
nyiben nem kapták volna meg küldeményeinket kérjük,
szíveskedjék jelezni, vagy házipénztári úton mielőbb
rendezni a tartozást, mivel határidőn túli fizetés kése-
delmi pótlék felszámolását eredményezheti.

Gépjárműadóban az adó mértéke nem változott,
ezért csak azok kaptak határozatot, akiknek változott az
adótétele, azaz a gépjármű a gyártási év szempontjából
újabb adósávba lépett. Határozatot kaptak azok a gép-
jármű tulajdonosok is, akik tavaly gépjárművet vásárol-
tak, vagy kerületünkbe költöztek. 

A talajterhelési díj bevallások postázását is meg-
kezdtük, amely nyomtatványt kitöltve, március 31-ig kell
visszaküldeni az érintetteknek. A tavalyi évi vízfogyasz-
tás alapján kiszámított díj önbevalláson alapul, amely-
nek összegét szintén március 31-ig kell megfizetni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltése gondot okoz, kér-
jük ügyfélfogadási időben keressék meg adhatóságun-
kat.

Soroksári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Adóosztálya

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jogszabály vál-
tozás okán, 2015. március 1. napját követően az aktív ko-
rúak ellátásával kapcsolatos ügyekben  a járási hivatal jár el. 

Fenti alapján az ellátással összefüggő új kérelmek-, a fo-
lyamatban lévő, vagy a már megállapított támogatásokkal
kapcsolatosan is,  kerületünk lakói Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XXIII. Kerületi Hivatal, 1238 Budapest, Gras-
salkovich út 135. szám alatti járási hivatalban tudják ügyeiket
intézni.
Megértésüket köszönjük! Tisztelettel:       

Polgármesteri Hivatal 
Humán-közszolgáltatási Osztály

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves soroksári lakosnak!

Geiger Ferenc
polgármester

Orbán Gyöngyi Weinmann Antal
alpolgármester alpolgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Soroksár Önkormányzatának képviselő-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói

Március 1-jétől a szociális ügyek inté-
zésének egy jelentős része, az aktívko-
rúak ellátása az önkormányzattól
átkerült a BFKH XXIII. Kerületi Hivata-
lához. Az átalakítás lényege, hogy a jö-
vőben a kerületi hivatalnál jöve-
delemkompenzáló-, míg az önkormány-
zatnál kiadáskompenzáló szociális tá-
mogatások igényelhetők.
– Azok a feladatok maradhatnak önkor-
mányzati hatáskörben, melyek tekinte-
tében a szociális törvény lehetővé teszi,
hogy az önkormányzatok helyi rendele-
teket hozzanak. Az állam elsődleges
célja, hogy a helyhatóságok saját for-
rásból finanszírozzák azokat a szociális
kiadásokat, melyek tekintetében rende-
letet hoztak – mondta el dr. Hardy F.
Gábor, a Budapest Fővárosi Kormány-
hivatala XXIII. Kerületi Hivatalának ve-
zetője. 

A jövedelemkompenzáció ezen részé-
nek kifizetése, vagyis az aktívkorúak ellá-
tása állami feladat lett, ami törvényileg
meghatározott összeget jelent az érintet-

teknek, Soroksáron 421 ügyfélnek. 
Az egyik érintett ügytípus a foglal-

koztatást helyettesítő támogatás (FHT),
amelynek szabályaiban nincs változás
azon kívül, hogy mostantól a kerületi hi-
vatalhoz, pontosabban a Grassalkovich
út 135. szám alatt található Hatósági
Osztályhoz kell fordulniuk a jogosultak-
nak.

A rendszeres szociális segély helyett
márciustól egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást vagy a
már említett foglalkoztatást helyettesítő
támogatást kaphatnak a rászorulók. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatás
változatlan jogosultsági feltételek mel-
lett jár, a változással kapcsolatban az
ügyfeleknek nincs teendője. Az FHT tá-
mogatás megállapítását azok is kérhe-
tik, akik öt éven belül elérik a
nyugdíjkorhatárt, és más rendszeres
pénzellátásra nem jogosultak. Vállalják,
hogy a hivatalokkal, munkaügyi köz-
ponttal együttműködnek annak érdeké-
ben, hogy munkába állhassanak. Az

együttműködési kötelezettség a mun-
kaügyi központtal vonatkozik azokra is,
akik az eddigiekben az önkormányzat
rendelete alapján voltak jogosultak a tá-
mogatásra.

– Azok az időskorúak, akik már elér-
ték a nyugdíjkorhatárt, de nem része-
sülnek nyugellátásban, a kerületi
hivatalhoz fordulhatnak időskorúak já-
radékára való jogosultság megállapítá-
sáért – tájékoztatott a hivatalvezető.

További, bár inkább adminisztratív
jellegű változás, hogy áprilistól meg-
szűnnek hivatalként működni a kor-
mányhivatalhoz tartozó szakigazgatási
szervek, mint például a földhivatalok és
a gyámhivatalok. Áprilistól ezek a szer-
vezeti egységek kerületi szinten, mint
osztályok, fővárosi szinten, mint főosz-
tályok működnek tovább. 

– Soroksáron ez a gyámhivatalt
érinti, mely gyámügyi osztályként mű-
ködik majd a jövőben – tudtuk meg dr.
Hardy F. Gábortól.

Jónás Ágnes

VÁLTOZÁSOK AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁBAN
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értel-
mében  a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt kö-
vető évben - tankötelessé válik.
A tankötelezettség  megkezdésének feltétele a gyermek is-
kolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte és annak
igazolása. Az iskolaérettségről az óvoda állít ki igazolást.
A tanköteles korba lépő gyereket a szülő köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első osz-
tályába. A lakóhely szerint illetékes iskoláról, az adott iskola
körzethatáráról szóló tájékoztató a kerület összes általános
iskolájában, óvodájában kifüggesztésre került, továbbá erről
az intézmények honlapján is tájékozódhat a szülő.  

A beiratkozás időpontja:
2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között

2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között
A beiratkozásnál be kell mutatni a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)  továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás eredeti példányát.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás lehet:

-óvodai szakvélemény,
-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény,
-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye.
Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-
oktatási intézményben is teljesítheti, de ennek tényét be kell je-
lenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti
illetékes járási hivatalnak.
A különélő szülők a gyermeket érintő lényeges kérdésekben (így
az iskola megválasztásban) a – közös szülői felügyelet hiányá-
ban is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő
szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta.
Az iskolába történt felvételről az igazgató dönt. A felvétel el-
utasítása esetén a szülő jogorvoslati kérelmet nyújthat be ér-
deksérelemre hivatkozással  a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az is-
kola igazgatójának kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a
keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon
eljáró tankerületi igazgató részére. A benyújtott kérelmet a Tan-
kerület a beérkezéstől számított  21 napon belül köteles el-
bírálni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§(6)
bekezdése a 2014. évi CV. törvény 28.§ 10. pontja alapján mó-
dosult, melynek értelmében „az általános iskola köteles felvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik. Erről a tényről a szülőnek írásbeli nyilatkozatot
kell tenni a beiratkozás napján.
Felhívom figyelmüket, hogy az a szülő, aki tanköteles gyermekét
a fenti időpontban nem íratja be a körzetes vagy választott isko-
lába, szabálysértést követ el.

Heider László
Bp. XXIII. Tankerület igazgató

TISZTELT SZÜLŐK!

Iskolalátogatási programot indított dr.
Szabó Szabolcs, Soroksár és Csepel
országgyűlési képviselője. Ennek ré-
szeként legutóbb a Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskolában járt. Reményei
szerint, még ebben az évben felkeresi
a választókerületében található összes
oktatási intézményt. 

A program célja, hogy a Soroksárt a
Parlamentben képviselő politikus – aki
maga is tanárember, hiszen korábban
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
tanított földrajzot egyetemi adjunktus-
ként – megismerkedjen az iskolák ve-
zetőivel, az ott folyó szakmai munkával,
az iskolák infrastrukturális felszereltsé-
gével, az egyes intézmények ügyes-
bajos dolgaival, valamint az iskolai
közösségek által elért sikerekkel és ki-
hívásokkal is. Képviselőként az iskolák-
ban szerzett friss tapasztalatokat
munkája során is hasznosítani tudja,
mivel az Országgyűlés Kulturális bizott-

ságában foglal helyet, mely más szak-
területek mellett az oktatást is felügyeli. 

Dr. Szabó Szabolcs beszámolója
szerint a Mikszáthban tett látogatás
során sok hasznos tapasztalatot szer-
zett a jelenlegi közoktatásról, s egyben
egy egészen más adottságú oktatási in-

tézményt ismerhetett meg, mint az ál-
tala már meglátogatott Török Flóris Ál-
talános Iskola. A képviselő elismerését
fejezte ki a Mikszáthban folyó pedagó-
giai munka kapcsán, egyben követendő
példaként említette az iskolai sport-
egyesületi tevékenységet, mely a So-
roksári Súlyemelő és Szabadidősport
Egyesülethez, ezen belül is Szűcs
Endre nevéhez fűződik.

ISKOLALÁTOGATÁSON AZ 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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A szabadtéri tüzek szempontjá-
ból a tavasz a legveszélyesebb
időszak, hiszen a jó időben egy-
re többen választanak szabad-
téri programokat vagy kezdik
meg a kerti munkákat. 
A veszélyt egyrészről a száraz
aljnövényzet és avar jelenti, a-
melyben könnyen és gyorsan
terjed a tűz. Kockázatot jelent-
het a gondatlanság is, a szabad
ban keletkezett tüzek 99 száza-
lékát emberek okozzák – írja

közleményében a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság.
A károk akkor előzhetőek meg a
legkönnyebben, ha tisztában va-
gyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés
alapvető szabályaival.
Általában tilos szabadtéren
égetni, kivéve ott, ahol azt jog-
szabállyal, külön meghatáro-
zott esetekben és feltételekkel
megengedik.

Budapesten az erre vonat-
kozó jogszabályok tiltják a sza-
badtéri égetést. A főváros
szmogriadó-tervéről szóló ren-
delet alapján az avart és kerti
hulladékot egész évben tilos
elégetni Budapest teljes terüle-
tén. Ezen kívül tilos a hulladé-
kok nyílt téri és háztartási

tüzelőberendezésben történő
égetése is. 

Budapest közigazgatási te-
rületén kívüli belterületen csak
abban az esetben lehet növé-
nyi hulladékot égetni, ha azt a
helyi önkormányzati rendelet
megengedi; 

Előzetesen engedélyeztetni
kell a tűzvédelmi hatósággal a
külterületen lévő, lábon álló nö-
vényzet, tarló, illetve a növény-
termesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék szabadtéri
égetését;

Továbbra is megengedett a
kerti grillezés és a tűzön történő
sütés-főzés a tűz állandó fel-
ügyelete mellett;

Tűzgyújtási tilalom esetén
az érintett területen akkor sem

megengedett a tűzgyújtás, ha
azt egyébként más jogszabály
megengedi;

A szabadtéri tűzgyújtás fel-
tételeit az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat tartalmazza;

Jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség tűzvédelmi bírságot von
maga után!

A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül és minden eset-
ben gondoskodjunk megfelelő
mennyi ségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz ol-
tására alkalmas kézi szerszám,
és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felü-
gyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjá-
rásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdál-
kodó szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, egy-
házakat (együtt: partnerek), hogy Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-tes-
tület döntése alapján felülvizsgálatra kerül a 2012-ben
elfogadott kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia
(IVS). Annak érdekében, hogy az új terv minél széle-
sebb körű legitimációval rendelkezzen, szeretnénk
Önöket is bevonni a tervezésbe, ezért várjuk javasla-
taikat, észrevételeiket az új Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) kidolgozásával kapcsolatban.

Jelenleg a tervezési folyamat elején járunk, a meg-
alapozó, ill. stratégiaalkotási fázist követően várhatóan
2015 májusára készül el az ITS tervezete, melyet a ke-
rület hon lapján megjelentetve véleményezésre fogunk
bocsátani. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 9/2015.(II.27.) önkor-
mányzati rendelete szerint a partnerek az ITS kidolgo-
zására vonatkozó véleményüket az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétett tervezettel kapcsolatban
a közzététel befejezéséig papíralapon írásban, vagy a
foepi tesz@ph.soroksar.hu e-mail címre elküldve elekt-
ronikusan tehetik meg, amennyiben megadják nevü-
ket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a
szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail
címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat
az ITS kidolgozásával kapcsolatban!

Geiger Ferenc
polgármester   

TISZTELT 
SOROKSÁRI LAKOSOK!

Az idén ismét sor került a két-
napos tavaszi nagytakarí-
tásra. Március 20-án az
iskolások, március 21-én
pedig a civilszervezetek tagjai
takarították a kerület külön-
böző területeit. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a Molnár-
szigeten reggel 9 órakor gyűlt
össze az a csapat, amely a
Duna-partot takarította. Több
területi képviselő is jelezte,
hogy segítőivel csatlakozik a
tisztasági naphoz. Több száz
zsákot és egyszer használa-
tos kesztyűt osztottak szét az
aktivisták között. Az emberek
önzetlenül segítettek a tiszta-

sági napon. Több mint 100
köbméter szemét gyűlt össze,
amelyet az FKF Zrt. járművei
szállítottak el a kijelölt csomó-
pontokról (például a Molnár-
szigetről, a Millenni um te-
lep ről, a Temetőrsorról).

Az összegyűlt veszélyes
hulladékokat is elvihették dél-
előtt a lakosok a Hősök terén,
a katolikus templom mögött
felállított speciális szállítójár-
műhöz. Részletes, fényképes
beszámolónkat a következő
lapszámunkban olvashatják.

IM
Fotó: Szerző 

Tavaszi tisztasági napra 
gyűltek össze 
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Rajzpályázattal egybekötött tör-
ténelmi versenyt rendeztek a
Táncsics Mihály Művelődési
Házban március 6-án.

A történelmi vetélkedő ötlete
Sinkovics Krisztián önkormány-
zati képviselőtől, ifjúsági ta-
nácsnoktól származik, aki
elsősorban a 7-8. osztályosokat
kívánta bevonni. Mint mondta: 

– Célom volt felhívni a diákok
figyelmét nemzeti történelmünk
ismeretének fontosságára, hi-
szen csak akkor érthetjük meg
jelenünket, hogy kik vagyunk,
ha ismerjük a múltunkat. 

Orbán Gyöngyi alpolgármes-
ter hangsúlyozta: – Azt szokták
mondani, hogy az a nemzet,

amelyik nem ismeri történelmét,
az előbb vagy utóbb elvész. Ta-
nulnunk kell őseinktől, tetteikből,
odaadásukból, áldozatkészsé-
gükből. Egyben szeretném fel-
ajánlani a lehetőséget, hogy a
történelmi játékban résztvevő
csapatok és a rajzverseny győz-
tesei egy parlamenti látogatá-
son vegyenek részt.

Weinmann Antal alpolgár-
mester hozzáfűzte: – A fiatal ge-
nerációnak nem kell szolgai
módon elfogadnia a történelmi
eseményeknek azt az értelme-
zését, amit készen kap. Szeres-
sétek a történelmet, merítsetek
erőt a múlt nagy küzdelmeiből.
A nemzeti öntudat, a szabad-

ság, a polgári egyen-
lőség eszményei ma
is időszerűek.

A Molnár Mihály
vezette vetélkedőn a
kerületből a Fekete
István Általános Is-
kola, a Török Flóris
Általános Iskola, a
Grassalkovich Antal
Általános Iskola, il-
letve a Páneurópa Ál-
talános Iskola tanulói
vettek részt. Dobó-
kockával döntötték el,
hogy ki, melyik asztalt

foglalhatja el. Alig hogy elhang-
zottak az első kérdések a re-
formkor vezető alakjairól, máris
megszólaltak a válaszokat jelző
csengők. A kérdések az 1848-
as forradalmi események min-
dennapjait idézték. 

A történelmi vetélkedő szü-
netében sor került a rajzpályá-
zat eredményhirdetésére is,

amely stílszerűen a „Föltáma-
dott a tenger, avagy 1848, a 21.
századi diák szemével” címet
kapta. A rajzokból kiállítást ren-
deztek az aulában, melyet Pánti
Imre festőművész nyitott meg. 

Mindenki nyertesnek érez-
hette magát, aki részt vett ezen
a nemes versengésen.                                                                                               

Ilonka Mária
Fotók: Szerző

A rajzpályázat különdíjait az 5-6. osztályos kategóriában Günt-
her Bernadett (Grassalkovich Antal Általános Iskola), Kovács
Örs (Fekete István Általános Iskola), Lics Laura (Grassalko-
vich Antal Általános Iskola), Mursa Vanessa (Grassalkovich
Antal Általános Iskola), Witzing Viktória (Grassalkovich Antal
Általános Iskola) kapták.
Az internetre is feltették a rajzokat és született egy közönség-
díj is, amelyet Salacz Anna Nórának ítéltek oda. Akadt egy
bátor 3. osztályos gyermek, aki a Grassalkovich Antal Általá-
nos Iskolából pályázott, Sipos Péter. Őt is díjazták.  
5. osztályos kategória:
Első helyezett: Csiffári Zita és Sztupkay Bernadett (Fekete Ist-
ván Általános Iskola); második díj: Balogh Rita (Mikszáth Kál-
mán Általános Iskola); harmadik díj: Kovács Márk (Fekete
István Általános Iskola) kapta.
6. osztályos kategória
Első helyezett: Lopatovszky Koppány Levente (Grassalkovich
Antal Általános Iskola), második Gyüge Lili (Fekete István Ál-
talános Iskola), harmadik Takács Máté (Grassalkovich Antal
Általános Iskola) lett.
Meglepetésdíj:
Kiosztottak egy meglepetésdíjat is, amelyet Orbán Gyöngyi
alpolgármester jelentett be. A parlamenti látogatáson két raj-
zoló vehet részt: Gábor István, a Fekete István Általános Is-
kola 5. osztályából, illetve Apáti Márk, a Mikszáth Kálmán
Általános Iskola 5. osztályából.  
A történelmi vetélkedő 7-8. osztályosok díjazottjai: 
Nagy Mihály Zoltán történész, a zsűri elnöke, a feladatok ösz-
szeállítója ismertette az eredményeket. Köszönetet mondott
a felkészítő tanároknak, a diákoknak.
1. Fekete István Általános Iskola tanulói 24 ponttal, a 7. b. osz-
tály tanulói kapták a kokárdával díszített tortát.
2. Páneurópa Általános Iskola diákjai
3. Török Flóris Általános Iskola tanulói
4. Grassalkovich Antal Általános Iskola diákjai.

TÖRTÉNELMI VERSENY ELŐSZÖR

FEKETÉS SIKEREK 
A TÁNCSICSBAN TARTOTT 

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐN
Iskolánk március 6-án részt vett a kerületi történelmi vetélke-
dőn. A téma 1848-49 volt. A forradalom és a szabadságharc
eseményeiből egy hetedikes csapat készült fel: Bíró Viktória,
Habele Kristóf, Rafael Szabolcs és Zentai Eszter. Az érdekes,
pergőn feltett kérdéssorozatok után érezhető volt, hogy igen
szoros a verseny. Legnagyobb örömünkre azonban 24 pont-
tal mi nyertünk. Egyedi (és igen finom!), kokárdával díszített
tortát kaptak diákjaink, akikre nagyon büszkék vagyunk!
Ugyancsak a március 15-i események témakörében rajzpá-
lyázatot hirdettek meg az 5.-6. évfolyamosok között. Iskolánk
tanulói ebben is remekeltek. I. helyezést értek el Csiffári Zita
és Sztupkay Bernadett 5.b osztályos tanulók, II. helyezett lett
Gyüge Lilien 6.a osztályos tanuló, III. helyezett Kovács Rudolf
Márk 5.a osztályos tanuló. Kováts Örs (6.b) különdíjat kapott,
az alpolgármester asszony különdíját pedig egy másik tanu-
lóval együtt Gábor István (5.a) kapta. Ő, családjával együtt,
részt vehet egy Országház látogatáson.
Gratulálunk tanulóinknak az elért eredményekhez!

Főzőné Kovács Klára és Halmai Judit
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Ott Ferenc, a Qualitas Középiskola igazgatója tájékoztatta la-
punkat az intézmény legfrissebb híreiről.

Mint mondta, az iskola informatikai tudás magas szintű elsajá-
tításához szükséges korszerű gépekkel váltotta fel számítógépes
gépparkját. A számítógépterem húsz tanulói gépet, egy tanári -,
és egy, a belső hálózatot irányító szerver gépet kapott. A Fővárosi
Középiskolai Informatikai Alkalmazói Verseny döntőjére való fel-
készülés már ezeken a gépeken folyik. A verseny I. fordulójából a
nyolcfős döntőbe a 4. helyre jutottak be az iskola tanulói. 

- Márciusban is folytatódott a kultúrák megismerésének mé-

lyítésére tervezett éves programsorozat. Az iskola 11-12. évfo-
lyamos tanulói a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot látogatták
meg és részt vettek március 12-én a „Kaland a dzsungelben” ki-
állítás megtekintése mel lett a múzeum óriás ügyességi játékán
is. Az óriás társasjáték egy interaktív képzeletbeli világba veze-
tett, ahol a résztvevőknek szükségük volt a tudás mellett fur-
fangra, találékonyságra és jó képzelőerőre.

A Qualitas Középiskola hagyományai szerint az idén is
megrendezi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közö-
sen az Országos Fogyasztóvédelmi Versenyt, amelynek idő-
pontja március 25-e. A verseny szlogenje: „Ha okosotthont
építenék, tudatosabb fogyasztó lehetnék”. A résztvevő csapa-
tok erre a jelmondatra verset írva érkeznek, amely belépője a
versenynek. A vetélkedő nemcsak a fiatalok fogyasztóvédelmi
ismereteinek felmérésére szolgál, hanem arra is alkalmas, hogy
a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak. Cél a tudatos, kri-
tikus fogyasztói magatartás kialakítása a tanu lókban – mondta
az igazgató. A verseny részleteiről beszámolunk majd.

IM

A QUALITAS HÍREI

Fotó: az iskola archívuma

ELSZÁLLÍTJÁK AZ ÜZEMKÉPTELEN AUTÓKAT AZ UTCÁKRÓL

A Rendészeti Osztály meg-
kezdte az üzemképtelen gép-
járművek közterületről tör ténő
elszállítását.

A közúti közlekedés szabá-
lyairól szóló 1/1975. (II.5.)
KpM-BM együttes rendelet
(KRESZ) 59. § (3) bekezdésé-
ben foglalt, valamint Budapest
főváros közigazgatási területén
a járművel várakozás rendjé-
nek egységes kialakításáról, a
várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának
szabályairól szóló 30/2010.
(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 49. §-
ában foglalt rendelkezések
szerint, üzemképtelen gépjár-
művet közterület- használati
hozzájárulás nélkül mellékútvo-
nalon legfeljebb 10 napig sza-
bad tárolni. 

Közterület-használati hozzá-
járulást az önkormányzattól
lehet kérni, mely az 5/2013
(II.22) önkormányzati rendelet
alapján maximum 60 napra,
12.000 Ft/hó díj ellenében ad-
ható ki.

Üzemképtelen járműnek mi-
nősül: 

- az a jármű, amely műszaki
állapota miatt üzemképtelen

- az a jármű, amely egyedi
azonosító jellel (rendszám)
nem rendelkezik

- az a jármű, amely nem ren-
delkezik érvényes műszaki
vizsgával

Először a gépjárműre felszó-
lítást helyezünk ki, majd 10
nap múlva ismét felszólítjuk a
tulajdonost/üzembentartót.
Amennyiben a két felszólítást
követően is közterületen talál-
ható a gépjármű, és nincs ér-
vényes műszaki vizsgája vagy
továbbra is forgalomképtelen
állapotú, ab ban az esetben
hatósági elszállításra kerül a
tulajdonos/üzembentartó költ-
ségé re.

Ezzel párhuzamosan köz-
igazgatási eljárást kezdemé-
nyezünk a tulajdonos/ üzem-
bentartó ellen, melynek során
kiszabható bírság összege
5000 Ft-tól 200.000 Ft terjed.

Az 55/2009. (X. 16.) IRM
rendelet alapján az elszállítás
költsége személygépkocsin-
ként 17.250 Ft, a tárolás díja
1200 Ft/nap.

Az elmúlt időszakban 52 db
üzemképtelen gépjárművet
észleltünk a kerületben. Jó hír,
hogy a tulajdonosok/üzem-
bentartók többsége felszólítá-
sunknak eleget téve eltá-
volította a közterületről az
üzemképtelen gép  járművét,
így ténylegesen csak 10 gép-

járművet kellett elszállítanunk
eddig.

Kérjük a tisztelt gépjármű
tulajdonosokat/üzembentartó-
kat, ellenőrizzék a gépjármű-
vük műszaki érvényességét,
illetve az autó műszaki állapo-
tát, és fordítsanak különös fi-
gyelmet az üzem képtelennek
minősülő gépjárművük közte-
rületen való tárolásának meg-
szüntetésére. Eljá rásaink so-
rán azt is tapasztaltuk, sokan
nem tudják, hogy a felügyelők
milyen jogokkal rendelkeznek:

A közterület-felügyelő intéz-
kedésre jogosult, rendészeti
feladatokat ellátó hivatalos sze-
mély. Jogosult a jogszerű intéz-
kedésével érintett személy
személyazonosságát megálla-
pítani, igazol tatni. Felszólítá-

sára az állampolgár köteles
személyazonosságát igazolni,
ennek elmulasztása szabály-
sértési eljárást von maga után.

Bővebb információkat meg-
találnak a weboldalunkon az
alábbi linken:

http://www.soroksar.hu/Ren-
deszeti-Osztaly/Gyakran-Is-
metelt-Kerdesek-

Továbbra is kérjük Önöket,
hogy a közterületek rendjével,
tisztaságával kapcsolatos beje-
lentéseikkel fordul janak osz-
tályunkhoz bizalommal az éjjel-
nap pal hívható 
06-30/978-7798-as ügyeleti te-
lefonszámon, vagy a
rendeszet@ph.soroksar.hu e-
mail címen.

Sedlák Tibor
osztályvezető
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Csordultig megtelt a Galéria’13 kiállító-
terme március 19-én délután 5 órakor.
Ugyanis ekkor nyílt meg Bakallár József
emlékkiállítása, s a család, a barátok, is-
merősök, tisztelők sokan eljöttek, hogy
együtt felidézzék a 2013-ban elhunyt
képzőművész emlékét, közösen tiszte-
legjenek életműve előtt. Az alkalom már
csak azért is ünnepi volt, hiszen József-
napon nyílt meg a tárlat, a művész 75.
születésnapja pedig alig néhány nappal
később, március 27-én volt.

Sasvári Ilona, a Galéria’13 igazgatója a
megnyitóra készült katalógusból olvasott
fel egy Bakallár-írást, majd köszöntötte a
megjelenteket, s felkérte Sze rencsés Zsol-
tot, a soroksári Nagyboldogasszony Fő-
plébánia-templom plébánosát, hogy
mondja el köszöntőjét. A plébános fel-
idézte barátságát a művésszel, beszélt
arról a talentumról, amit Bakallár József
Istentől kapott, s amellyel élni tudott
mindannyiunk örömére.

A kiállítást Feledy Balázs művészet-
történész nyitotta meg. Emlékeztetett
rá, hogy a művész igen jelentős élet-

művet teremtett, mely több kontinensen
is őrzi emlékét. Kitért arra is, hogy a fes-
tészet mellett nagyon fontos volt éle-
tében a tanítás, melyet hosszú
évtizedekig művelt itt, Soroksáron. Ke-
rületünk amúgy is igen fontos volt szá-
mára, számos alkotásában vissza-
köszön a soroksári vidék és a Kis-Duna. 

– Bakallár József félévszázadot töltött a
pályán, amelynek első négy évtizede kü-
lönleges aktivitásban telt. Korán eljutott kül-
földre, először Nyugat- Európába, majd
1970-ben Japánba, ahol a
későbbi évtizedekben egé-
szen különleges sikereket
aratott. Nyugod tan mondhat-
juk, hogy a magyar művé-
szet nagykövete lett ezen a
távoli vidéken. Sok techniká-
val, sok műfajban dolgozott.
Életművében éppúgy ott
vannak a tusrajzok, mint az
akvarellek vagy a táblaké-
pek. Meghatározó témái a
természet, a súlyos emberi
sorosok, és kiemelt helyen

ott vannak a szakrális alkotások, melyek
sokfelé az országban máig őrzik a mun-
kásságát. Pályája során nem ment át je-
lentős stílusváltáson, de a folyamatos
művészi építkezés érzékelhető az alkotá-
sain – emelte ki Feledy Péter

A kiállítás-megnyitó vendégeinek a
Budapesti Énekes Iskola kórusa dalolt.
A tárlat április 24-ig látható, szerdától
péntekig 14 és 18 óra között.

-já-
Fotó: Szerző

A magyar művészet nagykövetének nyílt kiállítása

Jubileumhoz érkezett
a ”Kisdunamente” Ma-
gyar Kulturális Kör -
Soroksár Egyesület Toppantó Tánccso-
portja. Április 10-én nagyszabású ün-
nepségre kerül sor a Táncsics Mihály
Művelődési Házban. 

Gyémánt-Csontos Lívia és Gyémánt
Ádám művészeti vezetők, koreográfu-
sok elmondták, hogy a „Kisdunamente”
Toppantó Tánccsoport 2010 szeptem-
berében verbuválódott a soroksári
Török Flóris Általános Iskola 3. évfolya-
mából. Popovicsné Csintalan Éva, az
akkori igazgatónő ötlete volt, hogy a lel-
kes és ügyes tanulóknak lehetőséget
kell teremteni, hogy jobban megismer-
hessék a néptáncot, mint anyanyelvi
mozgáskultúrát és ezen keresztül a ma-
gyar tánckultúrát. Az első táncpróbán
10 fiú és 10 lány várta őket. A gyerekek
láthatóan jól érezték magukat a foglal-
kozáson. Akkor éppen moldvai táncokat
tanítottak nekik. Rendkívül fogékonyak
voltak és tavaszra elkészült az első ko-
reográfia. Érkeztek az első felkérések
színpadi megmutatkozásra, természe-
tesen örömmel el is vállalták őket. Ekkor
közösen kitaláltak maguknak egy olyan
nevet, ami tükrözi, hogy ez egy nép-
tánccsoport. Mivel az akkor tanult tánc-
ban sokszor elhangzott, hogy „Toppants
nagyot!”, így a Toppantó elnevezés mel-
lett döntöttek közösen a gyerekekkel.

Két évvel később újabb csoporttal bő-
vültek és újabb koreográfiák kerültek a
palettára évről évre.

Nagy jelentőséggel bíró esemény
volt az együttes számára, amikor a „Kis-
dunamente” Magyar Kulturális Kör –
Soroksár Egyesület, Markos Kati veze-
tésével felkarolta a tánccsoportot. In-
nentől kezdve kinyílt a világ előttük,
számos rendez vényen, önkormányzati
eseményen bemutatkozott az együttes.
Legnagyobb lehetőség a tavalyi évben
adódott, hogy a nagycsoporttal műsort
adhattak a Salzburgban élő magyarok-
nak, elutaztak Ausztriába pár napra.

Idén rendezik meg a harmadik nép-
tánc tábort, amelyen az együttes tagjai
szinte kivétel nélkül
mindig ott vannak. A
tánc mellett a nagy-
bajuszú Siska Tibor-
tól, azaz Sisi
bácsitól kézműves-
kedést, botforgatást
is tanul hat nak,
mindezt megfűsze-
rezve néhány tanul-
ságos, esti tábortűz
melletti történettel, a
régi pásztorok éle-
téről.

A csapat legna-
gyobb mozgatórugója
Mészáros Haj nalka,

Hajni néni, aki gondoskodik arról, hogy
nekik kizárólag csak a tánccal kelljen
foglalkozniuk. Hiszen ő mindent megte-
remt és elintéz, hogy a tánc zavartala-
nul működjön. Az egykori igazgató, Éva
néni helyett, Kocsis Gyula igazgató,
azaz Gyuszi bácsi segíti az együttest,
ahol csak tudja.

Az együttes idén ünnepli a fennállá-
sának 5. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból jubileumi műsort adnak a
Táncsics Mihály Művelődési Házban
április 10-én 18 órakor. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak az előadásra,
valamint az azt követő kis táncházra.

IM
Fotó: Ilonka Mária

5 ÉVES A TOPPANTÓ TÁNCCSOPORT
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A Soroksári Főplébánia tulajdonában
lévő Otthon Közösségi Ház ad otthont
áprilistól a Fedák Sári Amatőr SzínTár-
sulat operett-musical előadásainak. 

Sárkány Krisztián r, a társulat veze-
tője elmondta: - Szerencsés Zsolt plé-
bános úr örömmel fogadta kezde-
ményezésünket, hogy színvonalas, igé-
nyes szórakozást nyújtsunk a zenét és
színházat kedvelő embereknek. Kéré-
sének eleget téve, a programok össze-
állításánál az egyház és a helyiség
szellemiségével összeegyeztethető
programokat állítottunk össze. A társulat
az elmúlt két évben több sikeres, telt
házas előadást tartott a Táncsics Mihály
Művelődési Házban és reményeink sze-
rint a jövőben is nagy érdeklődéssel kí-
sérik fellépéseinket. Először április
26-án, vasárnap délután 3 órakor vár-

juk a zeneszerető, szórakozni vágyó so-
roksáriakat "Operett- varázs" című ösz-
szeállításunkkal. Az előadás szín-
vonalát emeli a Soroksári Városi Fúvós-
zenekar előadása Jakab Gedeon kar-
nagy vezetésével. Szezonzáró Kaval-
kádunkkal zárjuk ezt az évadot május
végén, majd a nyári szünet után, szep-
tembertől havi rendszerességgel egy-
egy előadást tervezünk. Készülünk
Huszka Jenő Lili bárónő című operett-
jével, egy Huszka Jenő emlékműsorral,
tervezzük Kálmán Imre Éljen a szere-
lem című darabjának a bemutatását. A
prog ra munkban szerepel Poór Péter és
további meglepetés sztárvendégek köz-
reműködésével a "Volt egyszer egy
Táncdalfesztivál" című műsor. Az évet
"Karácsonyi Hó-varázs"című ünnepi
gálaműsorral zárjuk. Honlapunkon, a

Facebookon, szórólapokon és egyéb
fórumokon folyamatos tájékoztatást
adunk.

IM

ÚJ OTTHONRA LELT A FEDÁK SÁRI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT

Információ a 36 1/279-6481
telefonszámon kérhető 

Sárkány Krisztiántól

Soroksári Nagyboldogasszony 
Főplébánia-templom 

Április 2-án nagycsütörtökön 18 órakor ünnepi
szentmisét tartanak, az utolsó vacsorára emlé-
keznek, majd oltárfosztás és virrasztás lesz.
Április 3-án nagypénteken 15 órakor Jézus Ke-
resztútjára emlékeznek, 18 órakor szentmisét
tartanak (igeliturgia, hódolat a Szent Kereszt
előtt, áldozási szertartás, virrasztás, Szentsír
őrzés éjfélig). 
Április 4-én nagyszombaton reggel 8 órától
Szentsír látogatás lesz, majd 19 órakor ünnepi
szentmisét tartanak (benne keresztvíz megál-
dása, felnőtt  keresztelés, keresztségi foga-
dalom megújítása, fölajánlási körmenet). Utána
ételszentelés az Otthon Közösségi Házban.
Április 5-én húsvét vasárnapján 9 órakor ünnepi
szentmisét; 18 órakor német nyelvű szentmisét
tartanak.
Április 6-án húsvét hétfőn 9 órakor és délután
18 órakor tartják a szentmiséket.

Szent István plébániatemplom húsvéti 
szertartása (Fatimai Szűzanya)

Április 2-án, nagycsütörtökön kezdődik a hús-
véti szent három nap. Este 18 órakor lesz az
utolsó vacsora miséje, amit oltárfosztás követ.
Április 3-án nagypénteken 15 órakor (Jézus halá-
lának órájában) keresztutat járnak a templom körül.
A nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik.
Április 4-én szombaton tűzgyújtással indul a
szertartás az udvaron, a megszentelt tűzről
gyújtják meg a húsvéti gyertyát. A szertartás 20
órakor kezdődik.
Április 5-én vasárnap tartják a húsvéti körme-
netet a fél tízkor kezdődő szentmise után.

Soroksári Református Egyházközség

április 3. 18 óra: nagypénteki istentisztelet.
április 5. 9: 30 óra: húsvét I. napja: ünnepi is-
tentisztelet úrvacsorával.
április 6. 9: 30 óra: húsvét II. napja: ünnepi is-
tentisztelet úrvacsorával. 

Újtelepi Misszió Református Egyházközség

március 29. virágvasárnap 11 óra - istentiszte-
let és gyermek-istentisztelet
április 3. nagypéntek 18 óra - istentisztelet
április 5. húsvétvasárnap 11 óra - úrvacsorás
istentisztelet és gyermek-istentisztelet
április 6. húsvéthétfő 11 óra - úrvacsorás isten-
tisztelet

Evangélikus egyház

A húsvét, vagy ahogy az evangélikusok mond-
ják, a föltámadás ünneplése nagycsütörtökön
kezdődik úrvacsorával, nagypénteken a pest-
erzsébeti evangélikus templomban tartanak úr-
vacsorát, másnap 10 és 18 órakor pedig pas-
sióelőadást. A föltámadás napján a
pesterzsébeti templomban 10 órakor lesz ünnepi
zenés istentisztelet.

Dél-pesti Zsidó Hitközség

A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
április 3-án péntek este, a peszach ünnepét a
Pesterzsébet Zamárdi utca 7.-ben lévő imater-
mében tartja meg. Ide érkeznek majd a sorok-
sári izraelita testvérek is.

IM

HITÉLET

Koncert 
a Nagyboldogasszony

Főplébánia-templomban
Április 25-én (szombaton) 16 órai kez-
dettel Tavaszköszöntő Hangversenyt
rendez a Grassalkovich Antal Általá-
nos Iskola a soroksári Nagyboldog-
asszony Főplébánia-temp lom ban. 

A koncerten fellép az iskola énekta-
gozatos alsós kórusa (karnagy: Radá-
csi Mónika) és felsős kórusa (karnagy:
Borhy Csilla), valamint a német nem-
zetiségi kórus (karnagy: Helfrichné
Szente Erzsébet). Ezen alkalomra
meghívást kapott a Danubia Gyöngye
Kórus is, tekintettel arra, hogy a tava-
lyi Salzburgi Dómban való szereplé-
sük után Czifra János professzor, a
dóm karnagya is viszont hívta őket
egy vasárnapi nagymisén való fellé-
pésre.

Ezen a Tavaszköszöntő Hangver-
senyen minden kórus önálló műsor-
számokat ad elő, de a Salzburgba
utazni készülő Egyesített Kórus is be-
mutat néhány tételt a Salzburgban
előadásra kerülő nagymiséből. Ezen
kívül összkari számok is felcsendülnek
majd. A szervezők mindent elkövetnek
azért, hogy a Tavaszköszöntő Hang-
verseny is élményekkel teli programot
nyújtson  közönségnek.

IM
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2015. május 9. 15.00
Nemzeti Táncszínház Művészetek Palotája, 

Fesztivál színház
(Budapest, IX. Komor Marcell u. 1.)

Közreműködik: 
Herbstrosen Tánccsoport,Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület,

Soroksári Férfikórus, Törekvés Táncegyüttes, 
Manninger Miklós hagyományőrző- és felnőtt csoportjai

Zenekari kíséret:
Schaumarer Musikanten zenekar,

Lustige Musikanten zenekar,
Dobroda együttes

Jegyek igényelhetők 2500 Ft-os áron
Apáczai Csere János Művelődési Ház

Marlók Róbertné, 20/344-6359
Törekvés Művelődési Központ (Vizi Tibor, 30/384-5339)

Soroksári Táncsics Mihály Művelődési Ház 
(Borcsányi Gabriella, 30/991-3623)

ZENEISKOLAI 
FELVÉTELI 

A 
GALAMBOS JÁNOS 

ZENEISKOLA

Felvételt hirdet a 2015-2016-os tanévre, 
az alábbi tanszakokra:

ovis előképző, iskolás előképző, 
zongora, 

harmonika, vonós
(hegedű, cselló), gitár, 

fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon),
rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tuba), 

magánének, ütő

A felvétel időpontja:
2015. április 16-án 16-19 óra között

A felvételi helye:
Galambos János 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
XXIII. ker. Grassalkovich út 169.
Kérjük a jelentkező oktatási 

azonosító- és TAJ számát hozzákmagukkal! 
( Az óvodától, ill. az iskolától kell megkérdezni!)

Érdeklődni a 286-0019-es telefonszámon lehet.
ZENEISKOLA IGAZGATÓSÁGA

Az önkormányzat ünnep-
ségre hívta az önkormányzati
dolgozókat és a kerületi civil-
szervezetek nőtagjait a nem-
zetközi nőnap alkalmából. 

Megtelt a terem a Táncsics
Mihály Művelődési Házban
március 9-én. Geiger Ferenc
polgármester és Weinmann
Antal alpolgármester minden
nőt egy szál cserepes tuli-
pánnal köszöntött, majd a
színpadon folytatódott a
műsor. 

Buch Tibor Soroksáron élő
színművész köszöntötte a
nőket Szalai Pál Nőnapi kö-
szöntőjével. Ezután Szent
Ágostontól felolvasott egy
idézetet. 

Geiger Ferenc polgármes-
ter beszédében utalt a nem-
zetközi nőnap eredetére,
majd hozzátette: – Azt gon-
dolom, a nő a család lelke.

Ezt próbálom a gyermekem-
nek megtanítani. A saját pél-
dámból tudom, hogy a
feleségem nélkül nem lennék
most itt, a segítsége nélkül
nem értem volna el azokat az
eredményeket sem iskolai
végzettségben, sem egyéb
pozícióban sem, ha nem let-
tünk volna társak immár 35
éve. Ez nagyon fontos dolog.
Nagyon sok boldogságot kí-
vánok nőnap alkalmából.

Weinmann Antal így fogal-
mazott: – Amikor a nőiség
eszembe jut, akkor egyúttal
arra is gondolok, hogy a tisz-
teletet adjuk meg a nőknek.
Édesanyától születünk, ő az
első az életünkben, akivel ta-
lálkozunk. Édesanyám támo-
gatása nélkül nem sikerült
volna az út, ahová eljutottam.
Sok boldogságot kívánok
minden asszonynak, nőnek.

Isten éltesse önöket!
Ezután Kautzky Armand

énekkel és humoros irodalmi
összeállítással, Csengeri At-
tila pedig musicalekkel tisz-

telgett a nők előtt. Az előadá-
sokat a közönség dörgő taps-
sal jutalmazta.

IM
Fotó: Szerző

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Időszaki kiállítás
Tárgyaink, emlékeinkW

Állandó kiállítások
Életmód- és ipartörténet
Dél-Pest élővilága
Mezőgazdasági eszközök
Sírkert

Soroksári Képtár

A kiállítások látogathatók,
szerdától – péntekig  14-18 óráig.
Időpont kérhető, csoportos láto-
gatáshoz és kutatáshoz
287-3057   telefonszámon, e-ma-
ilben: info@galeria13.t-online.hu.

SOROKSÁRI 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

(1238 Budapest, Szitás utca 105.)
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Immáron 7. alkalommal rendezte meg a
szülők bálját az újtelepi III.-as számú Ösz-
szevont Óvoda.

A műsor este 19 órakor kezdődött már-
cius 7-én a Táncsics Mihály Művelődési
Házban. A Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola Gyöngy virág táncegyüt-
tese szórakoztatta a színpadon a szülőket,
a második Natalie produkciója volt, aki ar-
tista- és karikabemutatót tartott. Ezután az
óvoda dolgozóinak Apácatánca emelte a
bál hangulatát, majd a Rock and Magic SE
akrobatikus rock and roll bemutatója és az
óvoda dolgozóinak meglepetés előadása
következett. A Rómeó és Júlia című darab
szereplőválogatásába nyerhettünk bete-
kintést. Az óvónénikből alakult színjátszó
csoport a mai modern időkre alakította át
Shakespeare darabjának egy jelenetét,
amelyet különböző „párosok” mutattak be.
Jellegzetes jelmezekbe öltöztek, bele-

vonva az előadásba a mai kommunikációs
technika világát, humoros formában  jele-
nítették meg a jelenkori tévés valóság-
showk szereplőit is. A gunyoros ka-
raktereken mindenki nagyon jól szórako-
zott.

A bál szervezésében Beke Jánosné, a
„bohózat” átdolgo-
zásában, színpadra
állításában Bödő A-
ttiláné, a tánc beta-
nításában Fülöp
Viktorné jeleske-
dett. A tombolaosz-
tás után a tánc
parkett ördögeit a
Feeling Együttes
szórakoztatta.

Ternesz Ferenc-
né, az óvoda veze-
tője lapunknak el-

mondta, hogy mintegy 85 szpon zor nyúj-
tott segítséget a színvonalas műsor elké-
szítéséhez és a tombolaajándékok össze-
gyűjtéséhez. A tombolán értékes ajándé-
kokat sorsoltak ki: a három elnyerhető fődíj
1-1 wellness hétvége volt. A bálból befolyó
összeget különböző gyermekprogramok,
játékeszközök fejlesztésére fordítja az in-
tézmény.

Ilma

SZÜLŐK BÁLJA  A TÁNCSICSBAN 

Fotó: Ilonka Mária

Az első helyezett díjazá-
sára januárban került sor, a
második helyezettek festmé-
nyeit februárban állították ki. 

Geiger Tamás, a művelő-
dési ház igazgatója köszön-
tötte a vendégeket: Tóth
Józsefné Beckó Erzsébetet
és Cseh Barbarát, akiket Né-
meth Márta képzőművész
mutatott be.

Mielőtt még a közönség
elé bocsátották volna az al-
kotásokat, Halász Péter, a
Bartók Béla Zeneművészeti

Szakközépiskola növendéke,
harmonikás szórakoztatta a
népes közönséget.

Tóth Józsefné Beckó Er-
zsébet mintegy 30 éve alkot.
A 82 éves asszony a férje
biztatására kezdett el festeni.
Volt már több kiállítása is, je-
lenleg a Tóth Menyhért Kép-
zőművészeti Stúdió tagja,
Bakallár Józseftől tanult fes-
teni. 

- Véletlenül kezdtem el fes-
teni. A sors úgy rendezte,
hogy 40 éves voltam, amikor
a fiam megszületett, elmen-
tem segédmunkásnak. Nincs
kuckóm, műtermem, ahol
festenék, egy kis asztalom
van, azon festek otthon.
Nekem ez olyan, mint más-
nak az idegnyugtató. Legszí-
vesebben azt festem le, amit
saját magam termelek a kert-
ben. 23 festményemet állítot-
ták ki. Ingyen adom az
ismerőseimnek a képeimet.
Ha ráérek, nincs más mun-
kám a kertben, nagyon gyor-
san dolgozom, két nap alatt
egy képet megfestek. Meg-
festettem a szomszédasszo-

nyomat és Beckó várát is,
amiről a családom valaha a
vezetéknevét kapta. Med-
nyánszky László festőmű-
vész tevékenysége áll a
legközelebb hozzám, mivel ő
apám unokatestvére volt. Mi
a háború előtt gazdálkodtunk
a Székesfehérvár melletti
Kislángon, de a háború előtt
mindenünket elvették. Most
már soroksári lakos vagyok,
szeretem ezt a települést és
az embereket. A gazdálko-
dást nem hagytam abba a
mai napig, és nagyon örülök,
hogy örömet okozhattam az
alkotásaimmal – mondta az
idős festőnő.

Cseh Barbarával nem elő-
ször találkoztam már, hiszen
tavaly ősszel volt kiállítása a
pesterzsébeti Lajtha László
Művészetoktatási Intézmény-
ben, ahol 6-17 éves koráig
képzőművészetet tanult és
egy OKJ-s grafikusi végzett-
séget is szerzett. Jelenleg a
Budapesti Kommunikációs
Főiskolára jár, grafikát tanul,
hivatásos grafikusnak készül.

- Háromfajta témát örökí-
tettem meg a grafikáimon: az
épületeket, a természetet, il-
letve figurákat belső terek-
ben. Leginkább monotípiákat

készítettem, és litografikus
ábrázolás is található. Főleg
a modern világunkat szere-
tem ábrázolni és a természet
absztrakt jelenségeit. 13 pá-
lyamunkámat állították ki. Fél
évvel ezelőtt adtam be a pá-
lyázati munkákat és néhány
hónapja értesítettek az ered-
ményről. Vagy reklámgrafi-
kusként vagy később
rajztanárként szeretnék dol-
gozni – foglalta össze ars po-
eticáját Barbara.

A kiállítást március 20-ig
láthatták az érdeklődők.

Ilonka Mária
Fotók: Szerző

IDŐS ÉS A FIATAL MŰVÉSZ KÖZÖS TÁRLATA
Az első soroksári képzőművészeti pályázat III. helye-
zettjeinek közös kiállítását nyitották meg a Táncsics Mi-
hály Művelődési Házban március 9-én.
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A
KÖNYVTÁRBAN

Március 27-én 16 órától húsvéti készülődés lesz a Családi dél-
után keretében a Grassalkovich úti könyvtárban. Kifújt tojást min-
denki vigyen magával!

Április 24-én 16 órától ugyancsak a Családi délután kereté-
ben pedig állatfigurákat készíthetünk különböző technikákkal.

Dr. Őriné Fekete Piroska könyvtárvezető elmondta, hogy ettől
az évtől gyermek-olvasójegyre csak gyermekkönyvet lehet köl-
csönözni. Arra kérik a szülőket, hogy beiratkozásukkal támo-
gassák a könyvtárat és így lehetőségük lesz saját részre könyvet
kölcsönözni.

A beiratkozási díjak nem változtak. Felnőtteknek 2300 Ft/év,
16 éves kor felett diákigazolvánnyal és nyugdíjasoknak 1150
Ft/év, 16 éves kor alatt és 70 év felett ingyenes a beiratkozás.

18 éves korig a beiratkozáshoz szülői kezességvállalás kell,
így személyesen el kell menni a gyermekkel a könyvtárba.

Idén a lejárt gyermekjegyek hosszabbításánál is ki kell tölteni
egy Kezességi szerződést, így a szülőnek egyszer el kell menni
a könyvtárba, mert a könyveket sem tudják meghosszabbítani,
ha lejárt az olvasójegy – emelte ki a könyvtár vezetője.

É L E T T É R

CSAK A KISBOLTOK 
LEHETNEK NYITVA VASÁRNAP
Március 15-től a hét utolsó napján nem lehet dolgoztatni a
kereskedelemben. A jogszabályban kivételként rögzítet-
ték, hogy az adventi időszakban és az év egy szabadon
választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek. Dr.
Laza Margit jegyző tájékoztatása szerint kerületünkben –
lapzártáig – egyelőre csak az Auchan jelezte az egy sza-
badon választható vasárnap nyitvatartási idejét, augusz-
tus 30.-ra.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi mun-
kavégzés tilalmáról szóló törvény azzal kapcsolatban is
több kivételt tartalmaz, hogy mely boltok lehetnek nyitva
vasárnaponként, így például a 200 négyzetméternél ki-
sebb üzletek kinyithatnak a hét utolsó napján, de csak a
tulajdonos vagy családtagja dolgozhat azokban.

A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek va-
sárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra között le-
hetnek nyitva, az újságosok és a virágüzletek 6-tól 12-ig,
a sportlétesítményekben lévő boltok pedig e napokon a
sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva.

A törvény hatálya nem terjed ki a gyógyszertárak, a ben-
zinkutak, a reptéri boltok, a vasúti és autóbusz-pályaud-
varokon lévő üzletek nyitva tartására, a
büntetés-végrehajtási intézetekben, egészségügyi intéz-
ményekben és katonai objektumokban folyó kereskedelmi
tevékenységre, valamint a piacokra, vásárokra sem.

A tilalom nem vonatkozik a kereskedelmi jellegű turisz-
tikai és a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevé-
kenységre, a szálláshelyen végzett kereskedelemre, a
vendéglátásra, a világörökségi területen található üzle-
tekre, valamint a kulturális tevékenységet és a fürdőszol-
gáltatást kiszolgáló kereskedelemre sem.

A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége azt közölte
az MTI-vel, hogy a hazai bevásárlóközpontok nagy több-
sége március 15. után is fogadja a látogatókat vasárna-
ponként, a törvény előírásainak betartása mellett. Azok a
bevásárlóközpontok továbbra is kinyitnak, amelyekben
működik mozi, és több olyan létesítmény is fogadja a lá-
togatókat, ahol nincs mozi. A kinyitó plázákban található
éttermek, kávézók, valamint azok a szolgáltatók és keres-
kedelmi üzletek is kinyitnak, amelyek nem esnek a törvény
hatálya alá.

Jónás Á.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

BKK-VÁLTOZÁSOK
A március 15-től életbelépett vasárnapi boltbezárások
miatt a BKK is felülvizsgálta a bevásárlóközpontokhoz in-
duló járatait.
Ez alapján március 15-től a 135A jelzés megszűnt. A jö-
vőben a 135-ös busz viszi az utasokat a 135A üzemide-
jében is, vasárnaponként a soroksári Auchan áruház
érintése nélkül.
Vasárnaponként a 123-as busz nem közlekedik, ugyan-
akkor a 123A sűrűbben, a jelenlegi ünnepnapi követési
gyakorisággal jár majd.
Azokon a hétvégéken, amikor a törvény adta lehetőség-
gel élve a bevásárlóközpontok nyitva tartanak, az áruhá-
zakhoz közlekedő járatok a jelenlegi vasárnapi
közlekedési rend szerint érintik majd azokat.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 63/2012.
(XII.11.) BM rendelet 3/A §-a alapján a FŐKÉTÜSZ Kft.,
mint közszolgáltató a 2015. évre vonatkozóan, havi bon-
tásban elkészítette a kémyényseprő-ipari sormunkákkal
kapcsolatos ütemtervét.

Az ütemterv a
www.soroksar.hu oldalon ér-

hető el.
Fentiekkel egy időben a FŐKÉ-
TÜSZ Kft. tájékoztatja a Tisztelt La-
kosokat, hogy a Társaság hon-
lapján elérhető egy ingyenes elekt-
ronikus szolgáltatás, mely segítsé-
gével a regisztrált felhasználók a
kéményellenőrzés első dátuma előtt 7 nappal a regisztráció
során megadott e-mail címre, míg 3 nappal a megadott mo-
biltelefonszámra SMS emlékeztetőt kapnak.

Tisztelt Soroksári Lakosok!
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Der Fasching, die Zeit der
Narrheiten ist  vorbei. Der Ja-
nuar und der Februar vergin-
gen in unserer Gemeinde
auch in diesem Jahr im Zei-
chen des Faschings. 

Die Tradition der Schwa-
benbälle in Ungarn streckt
sich weit zurück in die Ansied-
lungszeit unserer Vorfahren.
Die Menschen brauch ten
schon immer die Zusammen-
künfte, die Unterhaltung, das
Singen, Musik und Tanz um
die täglichen Sorgen zu lin-
dern. Das Schwabenvolk war
immer tänzerisch, es juckte
sich, wenn es Musik hörte.

In der Organisierung der
Soroksarer Deutschen  Nati-
onalitäten Selbstverwaltung
wurde am 14. Februar der
traditionelle Soroksarer
Schwa benball veranstaltet.
Die Räume des Táncsics

Kulturhauses waren voll.
Viele Gäste kamen auch aus
unseren Nachbarsiedlungen.
Die Kapellen „Soroksarer
Burschen” und „Bravi Buam“
sorgten für die gute Musik
und Stimmung. Die fröhliche
Gelage dauerte bis zum Mor-
gengrauen.

Am Faschingsdienstag
wurde der Fasching beerdigt
und die Fastenzeit begann. 

Die Faschingsbegrabung
ist eine alte Tradition, die in
vielen ungarndeutschen Ge-
meinden wiederbelebt wird.
So auch bei uns in Soroksar.
Jedes Jahr stellt man dieses
Programm mit riesen Erfolg
auf die Bühne. Jetzt erntete
die Veranstaltung wieder gro-
ßen Beifall.

Am 17. Februar wurde in
dem Táncsics Kulturhaus das
traditionelle Faschingsbegra-

ben in der Organi-
sierung der Deut schen
Nationalitäten Selbst-
verwaltung veranstaltet.
Gute Laune und Froh-
sinn charakterisierten
diesen Nachmittag. Die
Räume des Kulturhau-
ses waren voll. Nach
dem bunten Kulturprog-
ramm wurden der tradi-
tionelle Faschingskrap-
fen und der Glühwein
aufgetischt und es
kam zu einem gemütli-
chen Beisammensein
bei reich lich gedeckten
Tischen.

Zum Schluss sollte

der Fasching „beerdigt” wer-
den. Das Lustspiel basiert
sich an alten Texten, die man
in einer gemischten, witzigen
Sprache vortrug und sang.
Ein richtiger Leichenzug kam
herein: vorn der Kantor, der
Pfarrer und die Frau des Fas-
chings-„Seppi”. Hinter ihnen
trugen einige Männer den

Fasching in seinem Sarg,
inzwischen wurde getrauert
und gejammert.  

Das Feiern verlief  in bes-
ter Laune. Nach dem Prog-
ramm konnte man sicher sein,
dass im nächsten Jahr in So-
roksar die Faschingstraditio-
nen wieder lebendig werden.

„Winter, ade!
Scheiden tut weh.

Aber dein Scheiden macht,
dass  jetzt mein Herze lacht.

Winter, ade!
Scheiden tut weh.“

SCHWABENBALL 
UND FASCHINGSBEGRABUNG

Tisztelt Olvasóink! Ezúton közzé tesszük a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyá-
nak, Schirlingné Drexler Annának a települési Ön-
kormányzat képviselőtestülete felé tett beszámolóját
a nemzetiségi önkormányzat 2014. évben végzett
munkájáról.

Tájékoztató
a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
2014. évi munkájáról

A Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat (későbbiekben
SNNÖ) 2014. évben is igyekezett
lehetőségeihez mérten segíteni a
helyi csoportokat, szervezeteket, a
helyi kultúra és hagyományok fi-
gyelembevételével összeállítani
egy munkaprogramot, melyet – ma
már tudjuk – teljes egészében meg
is valósított kiegészítve azzal, hogy
Soroksár Önkormányzatának és a
Képviselő-testület segítségének kö-
szön- hetően, átadásra került a „So-
roksári Sváb Tájház”.  
Az SNNÖ 2014-ben is kiemelt fi-
gyelmet fordított, a Magyar Állam
által, a központi költségvetésből
nyújtott feladatalapú támogatás kri-
tériumainak teljesítésére és a dotá-
ció megszerzésére. A SNNÖ
2014-ban 100 pontból 85 pontot ért
el. Ez az előző évhez hasonlóan
szintén magas számnak értékel-

hető, mint országos, mint fővárosi
átlag alapján egyaránt.
2014-ban az SNNÖ összesen
2.071.139.- forintot kapott feladata-
lapú támogatás jogcímen és ezzel
gazdagította a SNNÖ költségveté-
sét, mely nélkül a munkatervünket
nem tudtuk volna teljesíteni. Az
SNNÖ vezetése más szempontból
is fontosnak tartja a KIM döntését,
miszerint az SNNÖ egyfajta vissza-
csatolást kap egy a kerülettől füg-
getlen szervezettől, munkáját
illetően. 
Az éves tervünk a következő képen
alakult.
Minden év első kiemelt feladata az
SNNÖ részére, a németnyelvű
vers- és prózamondó verseny két
fordulóban történő megrendezése.
Számos gyermek és csoport elő-
adását a zsűri „kiváló” eredmé-
nyekkel tovább jutatta a fővárosi
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fordulóba. (2014. január 23. és 30.)
Az SNNÖ 2014-ben is megrendezte
a „Soroksári Sváb Bált”. A jegyek
pár nap alatt elkeltek. Ismét egy
színvonalas, színes estét tudhatunk
magunk mögött, az ellátogatók
megelégedésével.
(2014. február 08.) 
Az SNNÖ tisztelvén a hagyomá-
nyokat ismét megrendezte a „Far-
sangtemetés” ceremóniáját.
Továbbra is nagy érdeklődést tud-
tunk elkönyvelni mind a helyi, mind
a más településekről érkezett ven-
dégeink körében. (2014. március 4.) 
Az SNNÖ megjelent és lerótta tisz-
teletét március 15-én az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc em-
lékművénél. (2014. március 15.)
Az SNNÖ részt vett a „Majális” ün-
nepén, ahol bográcsfőzést tartott.
(2014. május 1.)
Az SNNÖ megemlékezést tartott az
1946-os kitelepítés évfordulóján. A
rendezvényen beszédet mondott
Geiger Ferenc Soroksár Polgár-
mestere és Orbán Gyöngyi Fővárosi
Képviselő, Soroksár Alpolgármes-
tere. A Megemlékező műsorban
részt vettek: Valentin István, a Ga-
lambos János Zeneiskola Fúvósze-
nekara, a Grassalkovich Antal és a
Páneurópa Általános Iskola növen-
dékei. (2014. május 4.)
Az SNNÖ részt vállalt a Grassalko-
vich Általános Iskola és a Páneu-

rópa Általános Iskola évek óta jól
működő nürtingeni diákcsere prog-
ramjának költségeiből. (2014. má-
jusa)
Az SNNÖ megtartotta a „Holbig Ifjak
Felvonulása” c. rendezvényét, mely
zenés esttel zárult a Táncsics Mihály
Művelődési Házban. Ezen a ren-
dezvényen az SNNÖ csak, csekély
finanszírozással tudott részt vállalni
a költségekből. Közösségünk ösz-
szefogása nélkül nem tudtuk volna
megtartani a rendezvényt. Köszönet
és hála önzetlen munkájukért, se-
gítségükért! (2014. június 22.)
Az SNNÖ megrendezte a „Sorok-
sári Búcsút”. Az 2014-es évhez ha-
sonlóan két részre osztottuk a
rendezvény helyszínét. A Nagybol-
dogasszony Templom előtti útsza-
kaszon felállított színpadra kulturális
és könnyűzenei műsorokat szer-
veztünk. A templom mögötti terüle-
ten mutatványos parkot alakítottunk
ki. Fontos kiemelni, hogy a búcsú
szombati napján mindhárom nem-
zetiségi önkormányzat képviseltette
magát és programokat szerveztek a
színpadra. (2014. augusztus 15-
17.) Idén első ízben nagy megtisz-
teltetés volt számunkra, hogy
péntek este a templom előtt felállí-
tott színpadon tarthattuk meg az
évek óta nagy hagyománnyá vált
Nagyboldogasszony koncertet.  
2014. szeptember 23-án Soroksár

Önkormányzatának és Képviselő-
testületének jóvoltából átadásra ke-
rült a SNNÖ részére „Soroksári
Sváb Tájház”. A helyi német nem-
zetiségnek egy régen várt álma vált
valóra. Még egyszer köszönjük szé-
pen minden egyes képviselőnek, aki
támogatta és segített eme közössé-
gépítő ház megszületését. 
Az SNNÖ részszervezésben meg-
tartotta szüreti felvonulását, melyet
Soroksár vasútállomásáról indított. A
menet a – Hunyadi utca vége – Gras-
salkovich út – Templom utca – Hősök
tere – Táncsics Mihály utca – Vecsés
utca – Felső Duna sor – Meder utca
– Molnár utca útvonalon haladt, majd
az Úttörő Tábor területén felállított
sátornál ért célba. A színpadon so-
roksári és Soroksár határain kívül-
ről érkezett fellépő csoportok
szórakoztatták az ide látogató ven-
dégeket.  (2014. szeptember 27.)
Az SNNÖ képviseltette magát, az
1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc bukása következtében
mártírhalált halt, aradi vértanúk tisz-
teletére rendezett megemlékezé-
sen. (2014. október 06.)
2014. október 12-én a helyhatósági
választás keretén belül nemzetiségi
önkormányzati képviselők megvá-
lasztására is sor került. Ebből adó-
dóan az SNNÖ új képvi selő
-testülete a következő tagokból áll
össze: Schirlingné Drexler Anna

elnök, Weinmann Antal alelnök,
Herling Erik képviselő, Váradi Me-
linda képviselő. Annak érdekében,
hogy a Soroksáron élő német nem-
zetiségi csoportok még inkább kép-
viselve érezzék magukat, az SNNÖ
fennállása óta először létrehozta az
oktatási és kulturális, valamint ha-
gyományőrző bizottságát. Az okta-
tási és kulturális bizottság belsős
tagja Váradi Melinda lett, külsős bi-
zottsági tagjai Jäckl Henriett és dr.
Pfiszter Tamás. A hagyományőrző
bizottság belsős tagja Herling Erik
lett, külsős bizottsági tagjai Herling
Anikó és Pócsik Viktor.
Az SNNÖ részt vett és koszorút he-
lyezett el a Pesterzsébeti Temető
„56-osok Kopjafájánál”.  
(2014. október 22.)
Az SNNÖ részt vett az „Október 23-
ai megemlékezés” rendezvényen.
(2014. október 23.)
Az SNNÖ részt vett és koszorút he-
lyezett el a „November 4-ei meg-
emlékezés” rendezvényen. (2014.
november 4.)
Az SNNÖ megtartotta hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepségét. A mű-
sorban, mint mindig aktív szerepet
vállaltak a nemzetiségi óvódások és
a Páneurópa Általános Iskola peda-
gógusai és tanulói. Az előző évek-
hez hasonlóan időseink részére
ajándékot adtunk át. (2014. decem-
ber 10.)  

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

A Cseresznyevirág Közhasznú Ala-
pítvány szervezésében folytatódik
idén is a komposztáló program a ke-
rületben.

A projekt a  Fővárosi Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Alapjá-
nak valamint a Soroksári
Önkormányzat támogatásával való-
sul meg. 

A hulladék megelőzés és újra-
hasznosítás egyik legjobb módja a
komposztálás, amely során a ház-
tartási és kerti zöldhulladékok ter-
mészetes módon lebomlanak. Így
a növények számára igen értékes
nyersanyag keletkezik, ez a hu-
musz, vagy más néven komposzt.
Ez egy ásványi anyagokban gaz-
dag, sötétbarna, földszerű anyag,
mely kiváló adalékanyagként hasz-

nálható fel cserepes növények át-
ültetése során, vagy kerti növények
tápanyagellátásának biztosítására.

A komposztálási programba 220
háztartást vonunk be Soroksár és
Pesterzsébet déli részéről, akik szá-
mára háztartásonként 1 db kom-
posztáló ládát biztosítunk térítés-
mentesen. 

A programra már lehet jelent-
kezni, a komposztládákhoz egy tájé-
koztató előadás keretében lehet
hozzájutni. 

Az előadás időpontjai :
Soroksáron:
2015. április 11. (szombat) 11.00 óra
(az előadás díjmentes ) 
Helyszín: Táncsics Mihály Művelő-
dési Központ, Soroksár
Pesterzsébeten: 

2015. április 11. (szombat) 13.00 óra
(az előadás díjmentes)
Helyszín: Csili Művelődési Központ,
Pesterzsébet
Amennyiben programunk felkeltette
az érdeklődését és szeretne csatla-
kozni, várjuk jelentkezését!
Email : 
cseresznyevirág@mailbox.hu ,
Telefonszám : 06 30 282 8300 

Dr Kozma Lászlóné elnök

ÚJRA KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM SOROKSÁRON!
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HÉTFŐ
Kiskertbarátok köre
Minden hó első hétfő 16.00
Soroksári Hagyományőrző 
Vegyes Dalkör 16.00
Konflis Autós Iskola 17.00
Zumba Gold, 800 Ft/alkalom 18.00

KEDD
Babamuzsika (0-4 éves korig)
800Ft/ alk. 16.00-16.30
Hangszeres zeneovi 
(4-7 éves korig) 800Ft/alk. 16.30-17.00
Német klub
minden páratlan hét 16.00
Soroksári Német N. 
Táncegyesület 17.00
Kreatív Alkotóműhely felnőtteknek
500Ft/alk. 17.00
Vitamintorna ingyenes! 17.00
Sakk tanfolyam gyerekeknek 18.00
Rockin’ Board
5900 Ft/hó 18.00

SZERDA
Baba-Mama klub ingyenes! 10.00
Konflis Autós Iskola 17.00
Capoeira ingyenes! 17.00
Balett 600 Ft/alkalom 18.00
Zumba-Fitness 800Ft/ alk. 18.00
Fotóstanfolyan. 700Ft/alk. 17.30-18.30

CSÜTÖRTÖK
Jó Barátok Dalköre 14.00
Gerinc Jóga, 1500Ft/alk. ;
5500Ft/4 alk. 17.00-18.30
Soroksári Férfi Népdalkör 17.30
Fedák Sári SzínTársula 17.00
Soroksári Német N.
Táncegyesület 17.00
Rockin’ Board, 5900 Ft/hó 18.00

PÉNTEK
Foltvarró szakkör, 500 Ft/ alk. 14.00
Táncsics Stúdium Színkör
Gyermek: 1000Ft/hó 14.00
Paca kör, ingyenes! 16.00
Harmonika zenekar 18.30

SZOMBAT
INGYENES PROGRAMOK:
Fazekas játszóház
kéthetente 10.00
Andi Játszóháza
kéthetente 10.00

VASÁRNAP
Goldance társastánc 
(felnőtt kezdő) 15.00-16.30
Goldance társastánc 
(felnőtt haladó) 16.30-18.00

Az alkotások az újrahasznosítás jegyében
készülnek egy levegőre száradó, színez-
hető, sokoldalú textilragasztó segítségével,
textil, fa, fém, üveg, agyag, bőr és más ter-
mészetes anyagok felhasználásával. A
szobrok drótváz, vetex, használt ruhanemű,
thaiföldi fehér agyag és textilragasztó segít-
ségével készülnek.  A technika sokoldalúsá-
gát bizonyítva, újjá varázsolhatjuk a megunt

használati tárgyainkat, melyekről úgy gon-
doltuk, hogy már semmire sem jók (repede-
zett váza, korsó, üveg stb). Csodálatos
ajándékokkal kedveskedhetünk szeretteink-
nek a díszítő technikákkal. Feldíszíthetünk
üvegeket, fa, papír dobozokat, kaspókat,
cserepeket, vázákat, stb. Készíthetünk 3D
textil és selyemképeket és sok-sok mást is
amit a képzelet elbír.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

TEXTILSZOBRÁSZAT A TÁNCSICSBAN!
2015. április 18-án 14.00-17.00, Belépő: 1000 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ A TÁNCSINCS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL

Húsvéti játszóház 
a Táncsicsban

2015. március 29. 9.00 óra

Kézműves foglalkozás, tojásfestés
Foglalkozásvezető:

Bernáth Mária
Zenés, verses folalkozás

Foglalkozásvezető: Lippai Szilágyi
Andrea 

Húsvéti dalok, versek, mondókák ta-
nítása játékos módon ritmus hagsze-

rek kíséretével. 
Mindenki hozzon magával rossz ha-

risnyát és kifújt tojásokat!

Locsolóbál
2015. április 5. 20.00 óra

Zenekar: Schorokscharer Burschen
Műsor: Újhelyi Andrea és Tóth Norbert 

Sindely Gábor
Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület

Tombola

Folklór Parádé
2015. április 12. 15.00

Közreműködnek: 
Várnai Adrienn, Mészáros Adél, 

Jenei Gábor, Csárdás Táncegyüttes 

Műsor: Puszta Band Zenekar
Sztárvendég: 

Madarász Katalin, Bokor János

Pokoli történetek, 
angyali történetek

2015. április 17. 18.00
avagy két óra alatt a Föld körül 

Vujity Tvrtko-val

Csízmás kandúr
2015. április 24. 14.30

a Nektár Színház mesejátéka

Borbáth Ottília
Nyertes Zsuzsa
Koncz Gábor

Kautzky Armand
Madár Veronika

Tóth Roland
Kertész Péter 
Valler Gabriella

Éless Béla 
Plaszkó Éva

MA ÉJJEL SZABAD VAGYOK 
zenés bohózat három felvonásban

2015. május 17. 15.00
A Táncsics Mihály 

Művelődési Házban
Szereplők:

További információk:
06-1-286-02-62

http://www.jegy.hu/
program/ma-ejjel-szabad-vagyok-44453

Nyuszisimogató az újtelepi piacon 
Húsvét előtti szombaton, április 4-én nemcsak a vásár-
lókat várják, hanem a gyermekeket is.   Nyuszisimoga-
tóval, húsvéti programokkal, népi játszóházzal
kedveskednek a csemetéknek az újtelepi piacon - tud-
tuk meg Kaszás Attilától, a Termelői.hu Kft. ügyvezető
igazgatójától. im 
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Március 6-án avatták fel a
Haraszti úti sportpálya fel-
újított öltözőit, a mintegy
70 milliós rekonstrukciót
részben önkormányzati tá-
mogatásból, részben a tár-
sasági adóból befolyt
pénzből finanszírozták. 

Befejeződött a Haraszti úti
sportpálya öltözőépületének
teljes felújítása. Tavaly vé-
gezték el a munka kisebb ré-
szét, a felnőtt öltözők
korszerűsítését, idén pedig, a
tavaszi szezonkezdésre, a
munka dandárjával is elké-
szültek. Megújultak az után-
pótlás öltözők, a vizes-
blokkok, az egyéb kiszolgáló-
helyiségek. A több mint 70
millió forintba kerülő fejlesz-
tést TAO-s pénzekből és az
önkormányzat támogatásá-
val sikerült megvalósítani.
– A mai nap különösen nagy
ünnep számunkra, tudniillik
gyerekeknek adjuk most át a
frissen felújított részeket,
gyerekeknek adni, pedig min-
dig nagy öröm – emelte ki
Farkas Kálmán, a Soroksár
Sport Club Kft. ügyvezetője
az avatóünnepségen.

Geiger Ferenc polgármes-
ter elmondta, hogy számára
nagy élmény átadni a létesít-
ményt, hiszen sok szállal kö-
tődik a sporttelephez.
Hozzátette, nagyon fontos,

hogy az ide járó több mint
200 gyereknek tudnak ezzel
a beruházással jobb körül-
ményeket teremteni a sporto-
láshoz. Az önkormányzat sok
pénzt biztosít sportfejleszté-
sekre, a sportolási feltételek
javítására. Így épülhetett meg
itt a Haraszti úton a műfüves
és a kis műfüves pálya, és
válhatott valóra ennek az

épületnek a korszerűsítése.
– Napjainkban sajnos

egyre kevesebb gyerek spor-
tol, mozog rendszeresen.
Ezért nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a meglévő sporto-
lási lehetőségeket tegyük
vonzóbbá, a körülményeket
kedvezőbbé, hátha így több
gyerek kap kedvet a sporthoz
– hangsúlyozta a polgármes-
ter.

A tervek szerint a sportpá-
lya felújítása ezzel nem feje-

ződik be, jelenleg a több mint
500 négyzetméteres parkoló
kap viacolor burkolatot. A le-
hetőségekhez mérten az ön-
kormányzat szeretné folytatni
a fejlesztést, hiszen a kerítés
és a lelátó is átépítésre szo-
rul. A későbbiekben a nagy-
pálya rekonstrukcióját is ter-
vezi a Soroksár Sport Club
Kft., ami bizony igen nagy fel-
adat lesz. 

JÁ
Fotók: Szerző

ÉPÜL, SZÉPÜL A HARASZTI ÚTI SPORTTELEP

MÉRKŐZÉSEK

16. 2015.02.21. 14:00 SOROKSÁR Szigetszentmiklós 0-0
17. 2015.02.28. 14:00 Szeged SOROKSÁR 1-1
18. 2015.03.07. 14:30 SOROKSÁR Siófok 1-1
19. 2015.03.14. 14:30 SOROKSÁR Cegléd 0-1
20. 2015.03.21. 15:00 ZTE SOROKSÁR
21. 2015.03.28. 15:00 SOROKSÁR Csákvár
22. 2015.04.04. 16:00 Sopron SOROKSÁR
23. 2015.04.11. 16:30 SOROKSÁR Mezőkövesd
24. 2015.04.18. 19:00 Gyirmót SOROKSÁR

TABELLA

Hely Csapat Pont

1. Vasas 40
2. Gyirmót 39
3. Békéscsaba 38
4. Mezőkövesd 36
5. Szolnok 33
6. Szeged 30
7. SzTK 26
8. Sopron 25
9. Soroksár 23
10. ZTE 23
11. Csákvár 19
12. Ajka 18
13. Siófok 18
14. Cegléd 17
15. Kaposvár 16
16. Balmazújváros10
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Április 25-én, szombaton 10 órától a
molnár-szigeti Tündértkert ad otthont
a hagyományos sportnapnak.
A verseny célja, hogy a „Mozdulj So-
roksár” rendezvénysorozat kereté-
ben, szabadidős sportolási lehetőség
biztosítson a terepfutást és duatlont
kedvelő soroksári, és a környéken élő
emberek, családok részére.Részletes
információ a következő lapszámban és a
www.alapsportok.hu honlapon.

I-II. korcsoport fiú eredmény
1. Török Flóris Ált. Iskola
2. Grassalkovich A. Ált.Iskola
3. Páneurópa Ált. Iskola

I-II. korcsoport lány eredmény
1. Török Flóris Általános Iskola
2. Páneurópa Általános Iskola
3. Grassalkovich A. Ált. Iskola

III-IV. korcsoport fiú eredmény
1. Török Flóris Ált. Iskola
2. Grassalkovich A. Ált. Iskola
3. Páneurópa Ált.  Iskola

III-IV. korcsoport lány eredmény
1. Páneurópa Ált.Iskola
2. Török Flóris Ált. Iskola
3. Grassalkovich A. Ált. Iskola

A TÖRÖK FLÓRIS SULI 
A FLOORBALL KIRÁLYA

Március 11-én a Grassalkovich Antal Általános Iskolában rendezték
meg a 2014/2015. tanévi Budapest XXIII. kerületi Diákolimpia kispá-
lyás floorball-bajnokságot.

A Soroksári Súlyemelő és
Szabadidősport Egyesület
sportolói tíz első helyezést, és
számos érmes helyezést sze-
reztek. Korosztályának abszo-
lút bajnoki címét, a serdülő női
mezőnyben Csipkés Erika
szerezte meg. Míg a serdülő
fiúk hasonló rangsorát Kere-
kes Gergő nyerte meg. 
Március 7-én a legjobb serdülő
korcsoportú soroksári súlyeme-
lők Horvátországban, Vukovár
város nagydíján szerepeltek.
Versenyzőink nagy sikert arat-

tak, és hat csapatot megelőzve
megnyerték a csapatversenyt.
Rigler Fanni, és Kerekes
Gergő kiemelkedett a mezőny-
ből. Kiválóan éltek a lehetőség-
gel, és új egyéni csúcsokat
értek el, eredményükkel veze-
tik az országos ranglistát. A
csapat tagjai voltak: Rigler
Fanni, Kerekes Gergő, Csipkés
Erika, Varga Richárd, Horváth
Adrienn, Perjési Eszter, Ha-
rasztovics Gergő. 
Legközelebb súlyemelőinknek
a XVIII. Soroksár Kupán szur-

kolhatunk, melyet a Mikszáth
Kálmán Általános Iskolában
rendeznek meg. Tizenkét or-
szág, több mint száz súlyeme-
lője küzd meg március 27-én
és 28-án az értékes díjakért. Az
esemény fővédnöke immár 18.

alkalommal Geiger Ferenc pol-
gármester úr, védnökei pedig
Orbán Gyöngyi alpolgármester
asszony, és Weinmann Antal
alpolgármester úr lesz.

K.ZS

SÚLYOS HÍREK

Február 21-én rendezte meg a Budapesti Súlyemelő
Szövetség a 2015. évi Budapest Bajnokságot, amely
több mint fél évszázados hagyománnyal bír. 

SZÉP EREDMÉNYT ÉRTEK EL 
A BUDAPEST BAJNOKSÁGON A FI-
ATALOK

Új helyszínen  a   „XXIII.
mozdulj   Soroksár” 

Sori duatlon - és 
terepfutó verseny

TÁNCRENDEZVÉNYEK ÉS FEKVENYOMÓ
VERSENY A SPORTCSARNOKBAN

Március 14-15-én visszatért a Sportcsarnokba a
Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövet-
sége (MTMSZ) által szervezett táncrendezvény
sorozat. A Tavaszi-kupa keretein belül több száz
táncos mérte össze a tudását. Március 21-én a
Ritmuscsapatok Országos Táncversenye kö-
vetkezett, melyet immár hagyományosan So-
roksáron rendeznek meg. Március 28-án az
Integráció SE szervezésében első alkalommal
rendezik meg a nemzetközi mozgássérült fek-
venyomó kupát, az I. Integráció-kupát. 
A rendezvényekről bővebb információk a
www.soroksarsportcsarnok.hu 
és a www.facebook.com/soroksarsportcsarnok
oldalakon találhatók.
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BALLAGÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK  A
SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK  BOLT-
JÁBAN! Gravírozott, hímzett, feliratozott, fény-
képről mintázott ajándékok, póló-,  kerámia
mintázás, üveg-, fa lézergravírozása, bélyeg-
zőkészítés. Erzsébeten a Városháza bejáratá-
val szemben.  T.: 06-209-209-981
www.ringtex.hu 
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉV-
TÁBLÁK, világító kivitelben is. Felíratok,
ábrák, dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes
látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegző ké-
szítés. Embléma, logótervezés..T.:287-25-25,
06-209-209-981.
ITT A TAVASZI SZÜNET! ISKOLAI OSZTÁ-
LYOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK,  CSALÁ-
DOK tavaszi kirándulásaihoz jól felszerelt,
olcsó Vendégházat ajánlunk Dunakanyar leg-
szebb részén Zebegény központjában.
Konyha, társalgó, játékok, éjszakai és nappali
túrák, erdei programok szakképzett vezetők-
kel! Érdeklődni lehet: 06/70/508-6096,
06/70/384-9338 telefonokon, vagy web:
www.borzsonykapuja.hu    

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, SZIGETELÉS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁS azonnal, garanciával! Tel.:
280-1271, vagy 06/20/532-7823
ÁCSMUNKÁT, TETŐFEDÉST, BÁDOGO-
ZÁST, kémény, tűzfal, macskalépcső felújí-
tása. Kisebb tetőjavítást is vállalok!
06/30/347-5984 06/70/253-6391
DOBOKTATÁS jól felszerelt stúdióban kez-
dőknek és haladóknak! T.: 06/30/495-7470
REDŐNYÖS MUNKÁK, KÉSZÍTÉS, JAVÍ-
TÁS gurtni csere, reluxa-roletta, szúnyogháló,
harmonika ajtó, ablak csere. Megbízhatóság,
elfogadható ár! Telefon: 06/30/212-9919,  üze-
net: 276-5827
MOLNÁRSZIGETEN telket vásárolnék azon-
nali készpénzfizetéssel. Tel: 06/70/640-53
INGATLAN RÉSZEIMET (Soroksár külterüle-
tén) kínálom eladásra. Helyrajzi számok:
Szántó 0196049/35, /38 és 0196067/43.  Rét:
0196049/27, /37, /39  valamint ERDŐ:
0196049/30, és /31.
Érdeklődni lehet: 06/1/337-4721 telefonon,
vagy szakbela@t-online.hu 

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen a Soroksári Hírlapban!
Hirdetésfelvétel
06/209/386-813

Ott lesz minden soroksári lakásban!

ÉLED A TERMÉSZET
Itt a kikelet, a Soroksári Botanikus Kertben is éledezik téli

álmából a természet. Megjelentek a tavasz első hírnökei, nyí-
lik a téltemető, a hóvirág, a tavaszi tőzike, a különféle hunyo-
rok, a mogyoró.

A számos kora tavasszal virágzó cserjét és évelőt már
nemcsak hétköznap csodálhatjuk meg, hanem a hétvégéken
is. Márciustól szombatonként is nyitva tart a kert. Hétközna-
pokon reggel 8 és délután 4, szombatonként 9 és 4 óra között
várják a látogatókat.

A teljes árú belépő 500, a kedvezményes 300 forintba
kerül, ha szakvezetéssel szeretnénk megnézni a kert látniva-
lóit, azért 2000 forintot kell fizetnünk.

jág

Április
Lapzárta: április 13. (hétfő)
Megjelenése: április 24. (péntek)
Május
Lapzárta: Május 11. (hétfő)
Megjelenése: május 22. (péntek)
Június
Lapzárta: június 8. (hétfő)
Megjelenése: június 19.( péntek)
Július
Lapzárta: július 6. (hétfő)
Megjelenése: július 17. (péntek)

Augusztus
Nincs megjelenés
Szeptember
Lapzárta: szeptember 14. (hétfő)
Megjelenése: október 26. (hétfő)
November
Lapzárta: november 9. (hétfő)
Megjelenése: november 20. (péntek)
December
Lapzárta: december 7. (hétfő)
Megjelenése: december 18. (péntek) 

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú hir-
detéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége mi-
nimum 300 DPI felbbontású kell hogy legyen és CMYK színterű. A fekete
szövegek 100% feketék legyenek, a színes szövegek és az alnyomatok maxi-
mum 2 színből áljanak, Amennyiben a keretes hirdetések nem a fentieknek
megfelelően elkészített formában kerülnek megküldésre, abban az esetben a
hirdetéseket nemá áll módunkban közölni. 

Lapzárták, megjelenések 2015-ben

KERETES HIRDETÉSEK

KEDVEZMÉNYEK

APRÓHIRDETÉSEK

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/12 15x302 121,620.-

1/2 215x149 67,210.-

1/4 fekvő 215x73 37,020.-

1/4 álló 106x149 37,020.-

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/8 fekvő 106x73 18,350.-

1/16 fekvő 106x35 8750.-

1/16 álló 51x73 8750.-

1/32 51x35 3630.-

Lakossági 1300.- + 60 szavanként

Vállalkozói 2130.- + 60 szavanként

Egyszerre történő befizetésénél 3 alkalom esetén a harmadikból
20% kedvezmény

4-5 alkalom esetén az utolsóból 50% kedvezmény
7 alkalom esetén a hetedik díjtalan

Folyamatos hirdetésnél a 3. számtól 10% törzsvásárlói kedvezmény



H I R D E T É S

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, 

kitûzés, telekalakítási és  
szolgalmi jogi vázrajzok

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

06/30-410-85-66

ASZTALOS
mindenféle asztalos munkát válla-

lok, 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


