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H Í R L A P

9.00 – 9.30 RealFit Kettlebell Klub
komplex mozgásforma bemutató

9.30 – tól meghívásos kispályás labdarúgó torna
9.30 – 10.00 Soroksári Torna Egyesület

aerobik bemutató
10.00 – 10.30 Starlight Dance Company

hip-hop tánc
10.30 – 11.00 Soroksári Bolgár Nemzetiségi

Önkormányzat műsora
11.00 – 11.45 Csernik Szende mesél
11.45 – 12.00 Csernik Szende anyák napi műsora
12.00 Anyák napi köszöntőAnyák napi köszöntő

12.20 – 12.30 Soroksári Vidám Favágók
májusfa állítása

12.30 – 13.00 Soroksári Kutyaiskola bemutató
13.00 – 13.40 Operett Voice jó ebédhez szól a nóta
14.00 – 14.50 Barabontó Együttes élő koncert
15.00 – 15.30 Bon-Bon Együttes
15.30 – 16.00 Tóth Andi
16.00 – 16.30 Király Viktor
16.45 – 17.45 Keresztes Ildikó 

akusztikus élő koncert
18.00 – 18.40 Csúr & barátai
19.00 – 21.00 Hangulat Band Zenekar

Az óvónők kézműves foglalkozással várják délelőtt a gyerekeket.
A nap folyamán „Sport Családi Játék” a vállakozó szellemű családoknak.

A rendezvény alatt kirakodóvásár és büfé várja a résztvevőket. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Tündérkerti programokTündérkerti programok

Soroksár ÖnkormányzataSoroksár Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és ismerszeretettel meghívja Önt, kedves családját és ismerőőseitseit

a 2015. május elsejei majális rendezvényeire a molnár-szigetia 2015. május elsejei majális rendezvényeire a molnár-szigeti
Tündérkertbe.Tündérkertbe.

Soroksári MajálisSoroksári Majális
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Dr. Szánthó András, az Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény
vezetője május 31-i határidővel
bejelentette lemondását. A böl-
csőde vezetője, Bálintné Olasz
Pap Éva pedig december 31-
ével nyugdíjba vonul – tájékoz-
tatott a személyi változásokról
Geiger Ferenc polgármester.

A képviselő-testület támogatta,
hogy a fővárosi csatornázási
program, a BKISZ-projekt kereté-
ben újabb három soroksári utcá-
ban építsék ki a szennyvíz-
elvezető csatornát. Ennek értel-
mében a Káposztásföld utcában,
az Erzsébet utcában (a Táncsics
Mihály u. – Grassalkovich út kö-
zötti szakaszon) és a Zsilvölgy ut-
cában (a Házikert utca – MÁV
Kelebiai vasútvonal közötti sza-
kaszon) is megépülhet a csator-
narendszer. Ehhez biztosított a
szükséges kerületi önrész.

Az önkormányzat már eddig is
számos módon elismerte, jutal-
mazta a kerületért sokat tevő pol-
gárokat, idáig 17-féle díjat, címet,
kitüntetést alapított. A testület most
megalkotta az önkormányzat által
alapított kitüntetésekről, elismerő
címekről és adományozásának
rendjéről szóló rendelet. A meg-
lévő kitüntetéseket két új elisme-
réssel is kiegészítették, ezt köve-
tően az Év Kerületi Rendőre illetve
az Év Kerületi Tűzoltója címet is
kiosztja majd a testület, ez évente
12-12 rendőr és tűzoltó jutalmazá-
sát teszi lehetővé. A grémium
emellett úgy döntött, hogy a So-
roksár Díszpolgára cím évente

legfeljebb 2, a Sorok-
sárért Érdemérem
évente legfeljebb 5 fő részére ado-
mányozható.

Megszavazták a képviselők,
hogy további hat fővel bővüljön
a rendészeti osztály közterület-
felügyelői létszáma. A bővítés
indoka, hogy elindították a kerü-
letben az éjszakai közterület-fel-
ügyeleti járőrözést, továbbá a
nappali járőrözést is sűrítik
majd, valamint újításként beve-
zetik a kerékpáros járőrszolgá-
latot. Emellett jelentősen bővült
a térfigyelő kamerák száma is,
melyek figyeléséhez már két
emberre van szükség.

A testület elé került a Budapest
Főváros Kormányhivatala XXIII.
Kerületi Hivatalának 2014. évi
munkájáról szóló tájékoztató. A
képviselők elfogadták a Galé-
ria'13 Soroksár Kulturális Szol-
gáltató Nonprofit Kft. és a
Soroksári Szociális Foglalkoz-
tató Nonprofit Kft. 2014. évi gaz-
dálkodásáról, valamint az
Egészségügyi és Szociális In-
tézmény munkájáról szóló be-
számolókat.

Mizák Zoltán és Tüskés Jó-
zsefné képviselők önálló képvi-
selői indítványt nyújtottak be,
melyben a ráckevei HÉV-vel
kapcsolatos gondokkal, problé-
mákkal összefüggő megoldáso-
kat sürgettek, mindezt mintegy
400 lakossági aláírással is alá-
támasztották. A testület ezért
úgy döntött, felkéri a HÉV üze-

meltetőjét, hogy a felerősödött
rezgést szüntesse meg, a szük-
séges javítási munkálatokat vé-
gezze el. Felkéri a Fővárosi
Önkormányzatot, készítsen Tö-
megközlekedési Hatástanul-
mányt, hogy korszerűbb tömeg-
közlekedési járművekkel vált-
hassák ki a HÉV-et. Vizsgálja
meg a Főváros annak a lehető-
ségét, hogy a gödöllői HÉV min-
tájára a H6 forgalmi irányait
megcserélje, hogy a pályát ke-
resztező közúti közlekedést ke-
vésbé zavarja. Azt is kéri a
testület, hogy a Haraszti út Hu-
nyadi utcai átjárójánál épüljön új
HÉV-megálló.

A testület 2015. április 30-i ha-
tállyal elfogadta Farkas Kálmán
lemondását a Soroksár Sport
Club Kft. ügyvezetői tisztségé-
ről, és 2015. május 1-jétől Szűcs
Mihályt bízta meg a vezetői fel-
adatok ellátásával.
A grémium javasolja, hogy a Ga-
lambos János zeneiskola intéz-
ményvezetői tisztségére további
öt évre Jakab Gedeont nevezze
ki az oktatásért felelős miniszter.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet Kardiológiai
Osztályának részleges rekonst-
rukciójára 15 millió 240 ezer, a
Heim Pál Gyermekkórháznak
autóvásárlásra 5 millió 800 ezer,
míg a Készenléti Egészségügyi
Szolgálatnak, ismertebb nevén
a katasztrófavédelem Doktor-
szolgála- tának 500 ezer forint
támogatást szavazott meg a tes-
tület.

Jónás Ágnes

FOGADÓÓRÁKRA 
BEJELENTKEZÉS

Geiger Ferenc polgármester
287-3154, 289-2100/108 mellék

Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 3., előzetes bejelentkezés

alapján.
A fogadóórára a fenti

telefonszámokon 
vagy személyesen a polgármesteri

titkárnőnél (Bogár Jenőné) lehet
bejelentkezni.

Weinmann Antal alpolgármester
287-3153

Polgármesteri Hivatal 
(1239 Bp. Grassalkovich út 162.) I.

em. 5-6. szoba,
minden hónap második hétfője 

14.00 és 16.00 óra között.

Orbán Gyöngyi alpolgármester
289-2150

Polgármesteri Hivatal 
(1239 Bp. Grassalkovich út 162.)

II. em. 4. szoba,
személyesen vagy telefonon 

történt 
előzetes bejelentkezés alapján.

Képviselők:

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06-30-630-6306

Egresi Antal
06-20-973-0235

Fuchs Gyula
06-70-244-2829

Kiss Jenő
06-20-466-8587

Dr. Kolosi Ferenc
06-30-982-6776

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.

Testületi ülésen történt

Fejlesztésekről, támogatásokról, személyi kérdé-
sekről is döntött április 14-én Soroksár képviselő-
testülete.

Polgármesteri tájékoztató

Kitüntetések, elismerések

Közterület-felügyelet

HÉV-bajok

Támogatások

Személyi döntések

Tájékoztatók, beszámolók

Csatornázás
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Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő parlamenti munkája mellett rendszeres
látogatója kerületünknek. A soroksáriak ezentúl a hamarosan megnyíló országgyű-
lési képviselői irodában is találkozhatnak vele, a Grassalkovich út 144.-ben. A jövő-
ben itt lesz megtartva a képviselő fogadóórája is.

Ezen túlmenően az iroda rendszeres nyitvatartási idejében szívesen látott ven-
dég lesz mindenki egy kávé melletti beszélgetésre. 

Az országgyűlési képviselő kéri, segítsék munkáját azzal, hogy akár az irodában
személyesen szóban, vagy írásban (e-mailben, levélben) elmondják véleményüket,
javaslataikat.

Országgyűlési képviselői iroda nyílik

A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerültek április 1-jével a csa-
ládtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő felada-
tok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei igazgatóságától.
Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermek-
gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a nagycsaládosok
gázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás.
A fővárosiak a korábbiaknál jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el
a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat,
a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi ke-
rületi hivataloknál és a kormányablakoknál egyaránt be lehet nyújtani.
Az ügyfelek így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést.
– Soroksáron a családtámogatási ügyekben a Grassalkovich út 135.
alatt lévő Hatósági és Gyámügyi Osztályon lehet beadni a kérelmeket.
A nyomtatványt átadják az ügyfél részére, azt kell kitöltenie, a szük-

séges mellékleteket leadnia (a mellékletek ügytípusonként váltóznak),
majd a kerületi hivatal továbbítja a szabályosan átvett kérelmet a Bu-
dapest Főváros Kormányhivatal illetékes főosztályához, és innen
kapja meg az érdemi döntést – tudtuk meg dr. Hardy F. Gábor hiva-
talvezetőtől.
Emellett a fővárosban, Vácott, és Cegléden a Magyar Államkincstár-
nál eddigiekben megszokott, alábbi helyszíneken és ügyfélfogadási
időben is várják az ügyfeleket az immáron Budapest Főváros Kor-
mányhivatalához tartozó ügyfélszolgálatok.
A formanyomtatványok adattartalmában és a kérelmekhez melléke-
lendő dokumentumokban, az ügyintézési határidőben, illetve az igé-
nyelhető összegekben nincs változás. 
A juttatásokat a jövőben is határidőben és változatlan összeggel kap-
ják meg az érintettek.

Már a kormányhivatalban is intézhetők a családtámogatási ügyek

Családtámogatási Ügyfélszolgálat
Budapest

1139 Budapest, Váci út 71.
Telefon: (1) 452-2910

Nyitva tartás:
hétfő-kedd: 8:00-15:30

szerda: 8:00-17:30
csütörtök-péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási Ügyfélszolgálat
Vác

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
Telefon: (1) 452-2910

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 8:00-15:00,

péntek: 8:00-12:00

Családtámogatási Ügyfélszolgálat
Cegléd

2700 Cegléd, Eötvös tér 6.
Telefon: (1) 452-2910

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, 

péntek: 8:00-12:00

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyilvános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező:

Az árverés helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239  Budapest, Grassalkovich út 170.  I.em. Tárgyalóterem)

I. Budapest XXIII., kerület
Grassalkovich út 243. fszt.6. szám alatti

(187772/0/A/6 hrsz.), 
23 m2 alapterületű, üzlethelyiség

megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár:  nettó 2.600.000 Ft
Az árverés ideje: 2015. május 19. (kedd)
9.00 óra

II. 1237 Budapest XXIII. kerület 
Köves u. 36. fszt.5. szám alatti

(182776/0/A/5 hrsz.)  
26 m2 alapterületű lakás 

megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár: nettó 2.000.000,- Ft
licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2015. május 19. (kedd)
10:00 óra 

III. 1238 Budapest XXIII. kerület 
Templom u. 63.. fszt. 1. szám alatti

(185154/0/A/1 hrsz.) , 
42 m2 alapterületű lakás 

megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár: nettó 4.400.000,- Ft 
licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2015. május 19. (kedd)
11:00 óra 

Jelentkezni lehet:  2015. május 4. 14.00 órától 
2015. május 11. 16.00 óráig ügyf. f. időben

Hétfő:     14:00 – 18:00 
Szerda:   8:00 – 16:30
Péntek:   8:00 – 12:00

Részletes kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, összesen 12.700,- Ft összeg
megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Soroksári Pol-
gármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán 2015. május 4.
14.00 órától 2015. május 11. 16.00 óráig ügyfélfogadási időben
(1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.)

Az ingatlan megtekinthető: időpont-egyeztetés alapján.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes
árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelel-
nek.
További felvilágosítás: Kovács Mihályné, Budapest XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály (1239
Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.), tel.: 289-2188. A
lakásokról további felvilágosítás: Dr. Gesztei László, tel.: 289-
2100/236, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről és üzlet-
helyiségekről további felvilágosítás: Fórizs Zita, tel.: 289-2198.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 10/2014.(IV.15) önkormányzati rendelettel módosí-
tott 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ren-
delet) alapján 

pályázatot hirdet
az önkormányzat céljait elősegítő programok 

megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő, 
Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek 
programjaira és támogatott tevékenység folytatásához

szükséges költség biztosítására.

1. A pályázat célja:

A támogatással az önkormányzat elismerését és megbecsülését
nyilvánítja ki azon civil szervezetek felé, akik a helyi közéletben ak-
tívan részt vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységü-
ket, valamint célja az önkormányzattal való partneri kapcsolat
előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának
növelése.

2. Pályázatot nyújthatnak be:

a) társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba
vett, és a létesítő okiratuknak megfelelő tevékenységüket tényle-
gesen folytatják, kivéve az önkormányzat kötelezően vagy önként
vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapo-
dás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműkö-
dési megállapodás alapján átvállaló civil szervezet, valamint a
sportegyesület,
b) alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a
bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amely szervezetek, ala-
pítványok előző évi beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet
esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal ré-
szére benyújtották, letétbe helyezték. (Új bejegyzett szervezet ese-
tén nem kell benyújtani a beszámolót és közhasznúsági jelentést.)

3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek, tud-
nivalók:

- Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi támo-
gatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében
foglalt érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését el-
mulasztotta.
- A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támo-
gatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szüksé-
ges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.
- Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem ad-
ható.
- A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 2. melléklete
szerinti Pályázati Űrlapon kell benyújtani egy eredeti és egy máso-
lati példányban.

- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati cél-
hoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támogatás összegét.

4. Mellékletként csatolni kell: 

a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat)
másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja
büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szer-
vezet – a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint
működik,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés, kuratórium) ülé-
séről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának máso-
latát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a
megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlen-
ségi, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennál-
lásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén
a közzététel iránti kérelmet,
f) a bírósági nyilvántartásba vételt és a beszámoló, valamint köz-
hasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helye-
zését igazoló dokumentumot.

A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell
hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munka-
napon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívás-
nak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti
kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A d)–f) pontjaiban meghatározott nyilatkozatot, kérelmet és
igazolást hiánypótlás keretében benyújtani nem lehet. Ezen
dokumentumok csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. 

- A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.

A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése
való tekintettel – elutasításra kerülnek.

5. A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat pályázati űrlapon kell elkészíteni. A pályázatokat 2
példányban (1 eredeti és 1 másolati) kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal polgármesteri titkárságára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./3.)

6. A pályázatok benyújtásának határideje:

2015. június 15. 

A pályázati kiírás, a pályázati űrlap és adatlap átvehető: a polgár-
mesteri titkárságon vagy letölthető a www.soroksar.hu/palyaza-
tok/egyeb palyazatok honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívás
A Soroksári Napok keretében 2015. szeptember 27-én 

(vasárnap) rendezzük az 50, 60 éves házassági évfordulójukat tartó házaspárok ünnepségét.

Jelentkezni lehet: Barabás Tiborné 
06-1-287-1768, 06-30-313-2456
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Március 17-én a soroksári térfigyelő rend-
szer újabb 21 kamerával bővült, így a meg-
lévő 9 kamerával együtt már 30 kamera
segíti munkánkat, mellyel hatékonyabbá
tudjuk tenni a jogsértések felderítését, a
bűnmegelőzést, ezáltal is tovább növelve a
lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Ezek az új kamerák a legmodernebb ka-
merák közé tartoznak, korszerű, éjjellátó
rendszerrel és kitűnő képminősséggel ren-
delkeznek. A felvételek auto-
matikus rögzítésre kerülnek,
melyet a törvény által biztosított
8 napig őrzünk, majd ezt köve-
tően törlünk. Vannak fix és dóm
kameráink. 

A dóm kamerák folyamatos
járőrfunkcióval rendelkeznek,
de természetesen a monitorok-
nál ülő felügyelők adott eset-
ben rögtön át tudják venni az
irányítását, és szabálysértés
vagy bűncselekmény elköve-

tése esetén azonnal értesítik a nap 24 órá-
jában szolgálatban lévő közterület-felügye-
lőket, vagy a megfelelő hatóságot. A
hatékonyság növelése érdekében közös
szolgálatot is ellátunk a Soroksári Rend-
őrőrs járőreivel. 

Továbbra is kérjük Önöket, hogy a közte-
rületek rendjével, tisztaságával kapcsolatos
bejelentéseikkel forduljanak osztá lyunkhoz
bizalommal az éjjel-nappal hívható 06-30-
978-7798-as ügyeleti telefonszámon, vagy
a rendeszet@ph.soroksar.hu e-mail címen.

Sedlák Tibor
osztályvezető

Új kamerák 
Soroksáron

Március 28-án rendezték meg a 8. tavaszi
autóvadászatot a dél-pesti régióban és a
környező agglomerációs településeken,
tehát a IX., XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. ke-
rületekben valamint Gyálon, Ócsán, Alsó-
némedin és Dunaharasztin. 

Az akcióban 112 rendőr, polgárőr és közterü-
let-felügyelő vett részt, a budapestieken kívül
Szegedről és Kecskemétről is érkeztek rend-
őrök és polgárőrök. A versenyen idén első al-
kalommal a tavaly szeptemberben megalakult
soroksári közterület-felügyelet is képviseltette
magát.

Mint Egressy Pál nyugalmazott ezredes, az
akció főszervezője elmondta, mind az orszá-
gos, mind a fővárosi főkapitányok és a részt-
vevő kapitányságok vezetői is maximálisan

támogatták a civil kezdeményezést, hiszen
közös érdek, hogy minél több bűncselekmény
miatt kőrözött gépjárművet találjanak meg.

A vadászat reggel 8 órakor kezdődött és
délután 4-ig tartott. Ez idő alatt két bűncselek-
mény miatt kőrözött járművet találtak, egyet
Kispesten, egyet pedig Csepelen. Egy főt
„egyedi azonosítójel meghamisítása” miatt elő-
állítottak. Az ügy érdekessége, hogy az autót
vezető nőnél drogot is találtak a rendőrök. Leg-
nagyobb számban (47 db) forgalomból kivont

gépjárművel közlekedőt csíptek fülön,
de horogra akadt még 31 lejárt mű-
szaki vizsgával autózó, és 5 fő veze-
téstől eltiltott személy is. A nap
folyamán összesen 40 ezer 800 autót
ellenőriztek le.

A legeredményesebb a Kecskeméti
Rendőrkapitányság csapata lett, a má-
sodik helyezést a szegediek érték el, a
bronzérem a XX. és XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság csapatáé lett, míg
a 4. helyezést a IX. kerületi Rendőrka-

pitányság szerezte meg. Különdíjat kaptak a
kecskemétiek, akik az egész éves munkájukért
és az autóvadászaton elért eredményükért vi-
hették haza a vándorserleget. Varga Pál zász-
lóst külön dicséretben részesítették, a szegedi
rendőré volt az a bizonyos drogfogás. Az elis-
meréseket Makádi Katalin, a XX. és XXIII. ke-
rület rendőrkapitánya adta át.

A nap végén az önkormányzat vendégül
látta az akció résztvevőit. A megfáradt ver-
senyzőket Egressy Pál lábszárpörköltje várta,
ami igencsak nagy sikert aratott.
– Sikeresnek értékelem az akciót, remélem,
hogy lesz még folytatás, ehhez szükséges az
a támogatás, amit a rendőri vezetőkön kívül
Geiger Ferenc polgármestertől kaptunk –
emelte ki Egressy Pál.

JÁ

Újból bevetésre 
indultak az 

autóvadászok

Áht. Alapján támogatások közzététele 
„15/A.§ (1) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezmé-
nyezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
támogatást odaítélő szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés
meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhe-
tőségét.” 
Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Megvalósítás helye Megjegyzés 
Soroksári Nőegylet Buszköltség (Agárd Termálfürdő – 2015. április 17.) 60.000 Ft Agárd -

Kamerák elhelyezkedése:
Molnár-sziget – Meder u. (a lépcsőnél)
Szitás u. – Hősök tere kereszteződése (a templom mö-
gött)
Hősök tere – Zenepavilon
Hősök tere - Grassalkovich út kereszteződés páros oldal
Hősök tere - Grassalkovich út kereszteződés páros oldal
Hősök tere - Grassalkovich út kereszteződés (fix kamera)
Grassalkovich út 154. (fix kamera)
Templom u. – Hősök tere kereszteződése
Táncsics Mihály u. 104. (orvosi rendelővel szemben)
Szigetdűlő
Grassalkovich út 255. (Prangl)
Haraszti út - Vágó u. kereszteződés (sportpálya)
Vágó u. – Vágó köz kereszteződés
Grassalkovich út 35-37. (Rézöntő u. kereszteződés)
Helsinki út 119. 
Molnár u. 116-118. (Tündérkert)
Sodronyos u. 28. (2 db fix kamera iskola)
Pistahegyi köz 2.(játszótér, iskola)
Zománc u. 1. (vasúti átjáró)
Nyír u. 23-25. (iskola)
Táncsics Mihály u. 22-33. (2 db fix kamera iskola)
Szent László út 159.
Ócsai út – Virágpatak u. kereszteződése
Templom u. – Vecsés út kereszteződése
Hősök tere 16-20.
Péterimajor Majori út (3 db fix kamera)
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É L E T T É R

Csaknem 30 civilszervezet 150 tagja, kerületi iskolások és az ön-
kormányzat képviselői, munkatársai gyűjtötték a szemetet kerü-
letszerte a tavaszi tisztasági napok alkalmából.

Március 20-án, a kétnapos akció első napján a kerületi oktatási intéz-
mények takarítottak, a tanulók összesen 20 köbméter szemetet gyűj-
töttek össze. A Qualitas Középiskola 120 tanulója és 20 tanára
Újtelepen körülbelül 10 köbméter szemetet szedett össze.
– Ebben az évben vásároltunk egy kisteherautót és az önkormányzat
közfoglalkoztatottjai rendszeresen tisztítják a kerületet, a hétköznapo-
kon is elszállítjuk a szemetet. Vannak helyek, amelyeket az önkénte-
sek kézzel is meg tudnak tisztítani. De sajnos akadnak olyan területek

is, amelyek annyira szemetesek, hogy markológépek kellenek. Nagyon
nehéz a kerület fiatalabb lakóit motiválni, azért vonjuk be az általános
iskolásokat, hogy neveléssel, hozzászoktatással természetes legyen
számukra a környezet tisztán tartása. Ezt a munkát, illetve a szemlé-
letmód alakítását alapjaiban kell elkezdeni, a mostani felnőtt társada-
lom tagjai kevésbé figyelnek a környezetükre. Mindenképpen
szeretnénk, ha tisztább lenne Soroksár – mondta el lapunknak Geiger
Ferenc polgármester.

A tavaszi tisztasági akció első napján Mikó Imre területi képviselő a
Károly köz, a Bólyai köz sarkán, a Könyves utca és Zománc utca sar-
kán gyűjtött szemetet csapatával. Fuchs Gyula és Kolosi Ferenc pén-
teken a saját területükön, szombaton pedig a Molnár-szigeten
csatlakozott a takarításhoz. A második napon Preklerné Marton Ilona
és Sinkovics Krisztián képviselők valamint 20 fős csapatuk a kerület
egyik legszemetesebb területét, a Temetősort vették célba. Két konté-
nerbe gyűjtöttek, menet közben az erdőben eldobált mobiltelefonokat
találtak tartozékokkal együtt. A Millenniumtelepen a kutyaiskolások a
Haraszti út és a szervizút környékén takarítottak.

Szénási István főtanácsostól, az akció koordinátorától tudjuk, hogy
a nap végére – az iskolák tanulói által gyűjtöttekkel együtt – mintegy
100 köbméter szemetet szállítottak el a FKF Zrt. teherautói, emellett
748 kilogramm veszélyes hulladék gyűlt össze a Hősök terén, a temp-
lom mögött felállított gyűjtőpontnál. IM

Mobiltelefonokat is találtak a szemétszedés során

Ingyenes sportolási lehetőségek a Tündérkertben
Átmeneti jelleggel, amíg tartanak a kertészeti munkák és a terep-
rendezés a molnár-szigeti volt napközis tábor területén, ideiglenes
nyitva tartást határozott meg a kertet üzemeltető Táncsics Mihály
Művelődési Központ vezetése. Hétköznap délután 3 és este 7 kö-
zött, hétvégén pedig délelőtt 10-től este 7-ig várják a kerületieket
a Tündérkertben. 

Ez idő alatt lehet sétálni, pihenni a kertben, használni a sza-
badtéri fitneszeszközöket, a pingpongasztalokat és a sportpályát
is, ingyen. A pályahasználatnál fokozottan ügyelni kell a
gumiburkolat épségére, ezért csak tiszta tornacipőben
lehet a pályára lépni, stoplis cipőben nem, és természe-
tesen ételt, italt sem lehet bevinni. 

Ha valaki szeretné egy időre kibérelni a körbekerített
sportpályát, erre is lesz lehetősége, az ezzel kapcsolatos
ügyintézésre és a bérleti díj befizetésére kizárólag a mű-
velődési házban van lehetőség, hétköznapokon 8 és 16
óra között – tudtuk meg Geiger Tamástól, a Táncsics Mi-
hály Művelődési Ház igazgatójától.

A volt csárdaépületet május végéig nem nyitják meg,
addig nem lehet használatba venni illetve kibérelni. Ennek
oka, hogy még nincs berendezve az épület és bizonyos
belsőépítészeti munkákat is el kel még végezni. A nyitást
a gyereknapra tervezik.

Geiger Tamás hozzátette, elég sok még a nyitott kér-
dés a kert üzemeltetésével, használatával kapcsolatban,
hiszen a művelődési ház csupán április 1-jétől vette át a
területet. Példaként említette, hogy egyelőre nincs még
kijelölt tűzrakóhely illetve dohányzóhely, és az is kérdé-
ses, hogy kutyát be lehet-e majd vinni a kertbe. 

Az igazgató arra
bíztat mindenkit,
hogy a kerthaszná-
lattal kapcsolatos
javaslatait, ötleteit
jutassa el hozzá.

JÁ
Fotók: Szerző

Mint arról már a korábbiakban is tájékoztattuk Önöket, Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. február 13-ai ülésén úgy döntött, hogy 2015. április 1. nap-
jától a molnár-szigeti ifjúsági tábor „Tündérkert” működtetését a
kert,- és parkfenntartás kivételével a Táncsics Mihály Művelődési
Ház intézményén keresztül látja el.

A működtetés jogának átengedésével a művelődési ház látja el
a hasznosítással, a „Tündérkert” mindennapi használatával kap-
csolatos feladatokat. Ez annyit jelent, hogy a működtető intézmény

jogosult a mindennapi használat, igénybevétel kérdésében, a
használók személye és a használat díja tekintetében dönteni, il-
letve azt szabályozni. 

A Soroksári Hírlap múlt havi számában megjelent, a molnár-szi-
geti ifjúsági tábor használatához kapcsolódó díjak „csak” az ön-
kormányzat rendezvénynaptára szerint megrendezésre kerülő
önkormányzati rendezvények (különösen majális, szüreti napok)
esetén, az önkormányzat által alkalmazandó díjtételeket tartal-
mazta, nem pedig a működtető intézménynek az ifjúsági tábor
használatára vonatkozó díjtételeit.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság
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Dr. Vomberg Frigyes belgyógyász, infektológus szakorvos,
több ezer ember háziorvosa 46 év soroksári orvoslás után
nyugdíjba készül.

Pesterzsébeten a Vörösmarty Mihály Általános Iskolába járt, majd
a Kossuth Gimnáziumban érettségizett, innen egyenes út vezetett
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol summa cum
laude minősítéssel végzett. 

Vomberg doktor a diploma kézhezvétele után öt éven át az ang-
liai Brightonban, a helyi kórházban dolgozott, beszél angolul, né-
metül. Amikor hazatért, a balassagyarmati kórházban helyezkedett
el, majd később a Szent László Kórház osztályvezetője lett. Éle-
tének részévé vált a tudomány tanulmányozása. A legújabb orvosi
és gyógyszerészeti kutatásokról napra készen tájékozódott az or-
vosi szaklapokból. A leghatékonyabb és legújabb gyógyszereket
alkalmazta a gyógyításban és ez így van a mai napig. A tudomá-
nyos tájékozódást felesége is segítette, aki az egyik fővárosi kór-
ház főnővére volt.

1969-ben kezdett családorvosként dolgozni, akkor még a Külső
Török Flóris (ma Szent László utca) és a Tartsay Vilmos utca ke-
reszteződésében található épületben volt rendelője. Az újtelepiek
jól ismerik, gyakran több generáción keresztül kezel családokat, a
fiatalok közül sokan csak Frici bácsinak szólítják.

Amikor az újtelepiek egészségéről kérdezem, annyit mond, hogy
az átlagoshoz képest nagyon jó az emberek egészsége, mert az
országúton túl erdő-mező van, friss a levegő és a kertvárosi rész-
ben az emberek elfoglalják magukat. Itt sokan maguk termelik a
zöldséget, ez egészséges, természetközeli tevékenységet jelent
számukra.

Az elmúlt évtizedek alatt többször is felajánlottak neki kutató-
munkát, de mindig azt vallotta, hogy a hivatása az életformája. Az
éltető közeget az emberek közötti munka, illetve a gyógyítás je-

lenti számára. Páciense volt Dávid Sándor vívóvilágbajnok és
Unger Károly Oscar-díjas mesterszakács, de mostanában is jár-
nak hozzá közéleti emberek és tudósok is, hogy segítsen megol-
dani egészségügyi problémáikat.

Dr. Vomberg Frigyes mindenkit arra biztat, hogy próbáljon
egészségesen élni. Ami ártalmas a szervezetünknek, ne együk és
ne igyuk meg, s legyen a humor az élet fűszere. A napi munkában
segíti őt Fábián Erika asszisztens és Baranya Gyuláné technikai
munkatárs. ILMA  

Közel félévszázad a soroksáriak egészségéért

Rendelési időben hétfőnként még dr. Vomberg Frigyes
rendel június elejéig. Őt váltja majd fel dr. Szabó Nikolett
háziorvos, aki kedden, szerdán és csütörtökön várja a pá-
cienseket. A változásokról érdemes érdeklődni a helyszí-
nen vagy rendelési időben a 283-3935-ös telefonszámon. 

Idén tavasszal sem maradhatott el az
Egészségnap a Dél-pesti Kórházban, ahol
számos ingyenes, beutaló nélkül igénybe
vehető szűrővizsgálaton vehettek részt az
ellátási területen élők. Ez alkalommal a
légúti allergia és a laktóz-intolerancia volt
fókuszban, nem véletlenül: indul az aller-
giaszezon, ami a magyarok többségének
több-kevesebb időre megkeseríti minden-
napjait. Az esemény fővédnöke Geiger Fe-
renc polgármester volt, aki maga is
elvégeztette a különböző szűrővizsgála-
tokat.
A 2015-ös tavaszi Egészségnapot március
28-án, egy kellemes szombati napon ren-

dezték meg a Dél-pesti Kórházban. Eredeti-
leg reggel 9 órakor kezdődtek volna az in-
gyenes szűrővizsgálatok, azonban a nagy
érdeklődés miatt negyed órával korábban
megkezdődött a regisztráció, az utolsó ven-
dég pedig délután a tervezett 14 óra helyett
16 órakor távozott a kórházból. Több mint
300 érdeklődő jelentkezett, a szűrések
száma pedig meghaladta az 1100-at. Légúti
allergia vizsgálatra kétszáz sorszámot osz-
tottak ki, míg laktóz intolerancia tanácsadá-
son százhúszan vettek részt.

A szervezők készültek még szemészeti
vizsgálattal, tüdőszűréssel és légzésfunkciós
vizsgálattal, vércukor-, koleszterin- és vér-

nyomásméréssel is. Ezeken felül a láto-
gatók segítséget kaphattak a
dohányzásról való leszokásban, és die-
tetikai tanácsadáson is részt vehettek.

Egyéb kísérőprogra-
mok is akadtak: svéd-
masszázs, újraélesz-
tési-tanfolyam, vala-
mint számos kiállító várta az érdeklődőket.

A legfiatalabb vendég 6 éves, míg a leg-
idősebb 87 éves volt. A hölgyek ez alkalom-
mal is egészségtudatosabbnak bizonyultak:
a szűréseken részt vevők kétharmada volt
nő. A XX. kerületi lakosság volt a legaktívabb
37%-os részvétellel, melyet Soroksár polgá-
rai követtek 25%-os megjelenéssel. 

Mint megtudtuk, a szűrések több mint
negyven százalékban bizonyultak pozitívnak.
A vizsgált látogatókat ez esetekben célzottan
visszahívták a szakrendelésekre.

„A továbbiakban szeretnénk még jobban
megszólítani az aktív lakosságot, valamint a
kicsit bátortalanabbul részt vevő férfiakat is.
Az őszi Egészségnapon ezért nyereményjá-
tékot fogunk meghirdetni a szűrésen megje-
lenő házaspárok számára. Hölgyeim, ősszel
fogják meg párjuk kezét, és hozzák maguk-
kal! Nem fogják megbánni, hisz együtt szép
az élet! Ezúton is szeretném megköszönni az
Egészségnap lebonyolításában résztvevő 48
kollégámnak odaadó, lelkes munkáját.” – nyi-
latkozta az utóbbi idők egyik legsikeresebb
Egészségnapjáról   Roczkó Zsuzsanna fő-
szervező.

J. Á.
Fotó: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Több mint ezer ingyenes szűrővizsgálat az Egészségnapon

E G É S Z S É G
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Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy
a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvo-
dapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől
a következő év augusztus 31-éig tart. 

A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján tör-
ténik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harma-
dik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyama-
tos. A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai
nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy
ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, át-
vételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda
fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szer-
vez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát.  

A Nkt. 47. § szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy
különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos neve-
lési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógype-
dagógiai nevelési intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi
gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban
történhet. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák ala-
pító okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos
nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni:  
- enyhe értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási
zavarral küzdő

- mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes
- érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat

műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén
látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi ké-
pességekkel rendelkező, jól beszélő.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nem-
zetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar
nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. 
Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda két tagó-
vodájában: 1238 Szitás u. 99. tagóvodában

1238 Templom u. 10. tagóvodában
folyik német nemzetiségi óvodai nevelés egy-egy óvodai csoportban. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban 
a beíratás 2015. május 18-ától 2015. május 20-áig tart. 

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, to-
vábbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodába történő felvételénél az
alábbi feltételek meglétét kell igazolni, mert a nem magyar állampolgár
kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha 
- a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar ál-
lampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásá-
ról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító en-
gedéllyel rendelkezik. 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt
adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó dönté-
sét határozati formában közli a szülővel 2015. június 15-éig. 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek ér-
dekében eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez
kell benyújtani. 

Az első óvodai foglalkozási nap / A tanév - nevelési év első
napja: 2015. szeptember 1. (kedd) 

Hirdetmény az óvodai felvételekről

Másfél hónap múlva itt a nyári szün-
idő, kezdetét veszi a nyaralás. Ön-
kormányzatunk idén is biztosít nyári
táborozási lehetőséget, erről kérdez-
tük Weinmann Antal alpolgármestert.

– Idén hol és mikor lesz a napközis tábor? 
– A napközis tábor helyszínét június 22. és au-
gusztus 19. között a Páneurópa Általános Is-
kola (Táncsics Mihály u. 25-33.) adja. A tábor
megszervezését minden évben más iskola
végzi el. Idén a Fekete István Általános Iskola
lett volna a szervező, de az iskolában átfogó
energetikai felújítás kezdődik a tanév végezté-
vel. Ebből adódóan soron következően, a nap-
közis tábor helyét a Török Flóris Általános
Iskola vette volna át, de az átszervezés kez-
detekor kiderült, hogy akadályokba ütközik ez
a választás. Mivel a Török Flóris iskola fenn-
tartója a Fővárosi Önkormányzat, és működ-
tetője a Mozaik Gazdasági Szervezet, a Junior
Vendéglátó Zrt.-vel megkötött szerződésben
nem szerepel az iskola, mint telephely, így a
napi ellátás biztosítása többletköltségekkel járt
volna önkormányzatunknak. 

– Hol és meddig lehet jelentkezni a tá-
borba?
– Az előzetes jelentkezések már az iskolák-
ban megtörténtek március 17-ig. Jelent-
kezni folyamatosan lehet, a tábor indulása
előtti héten hétfőn (június 15-én) még min-
den tanuló a saját iskolájában fizetheti be
az ebédet a tábor első hetére, ami egyben
már a jelentkezést is magába foglalja. Azt
követően minden hétfőn a Páneurópa Álta-
lános Iskolában fizethetik be az ebédet a to-
vábbi időszakra. 
– Kell-e fizetni a táborért?
– Csak a napi háromszori étkezésért kell fi-
zetni a tanévben megállapított kedvezmé-
nyek figyelembe vételével (ingyenes vagy
50%-os kedvezmény). Maga a tábor ingye-
nes a gyermekek számára, minden progra-
mot, beleértve az autóbuszos utaztatási
költségeket, a kirándulások belépőjegyeit, a
kézműves- és sportfoglalkozásokhoz a já-
tékokat az önkormányzat finanszírozza. 
– Mekkora költséggel jár az önkormány-
zatnak a táboroztatás?
– Erre Soroksár Önkormányzata a 2015. évi

költségvetésében 15 millió 240 ezer forintot
különített el, mely a fent említett programo-
kon kívül tartalmazza a felügyeletet ellátó
pedagógusok megbízási díjait is.

Jónás Á.

Idén a Páneurópa iskolában vár a kerületi napközis tábor
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Fogyasztóvédelmi vetélkedő
A Qualitas Középiskola és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(NFH) közös szervezésében az iskolában március 25-én lezajlott a ha-
gyományok szerinti Országos Fogyasztóvédelmi Vetélkedő, melynek
ez évi szlogenje: "Ha okosotthont építenék, tudatosabb fogyasztó le-
hetnék". A szakértő zsűri elnöke Barkóczi Dalma, az NFH stratégiai ka-
binetének kommunikációs referense, a zsűri tagjai pedig Haklik Andrea
tanácsos és dr. Mándy Zsuzsanna jogi ügyintéző voltak. A vetélkedő az
iskola új számítógépes termében, mintegy három órán át zajlott. Nyolc
résztvevő csapat mérte össze tudását. Volt online okosotthont építő já-
tékos verseny, ehhez a témához kapcsolódó szellemi totó, amelyhez
szintén a számítógépet kellett használni és volt keresztrejtvény, szitu-
ációs játék, valamint Activity is.
Az első helyezett a XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnázium csapata, a
második a Qualitas Középiskola 1. csapata, míg a harmadik helyezett
a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola csapata lett. A győz-
tes csapatok iskoláit a Qualitas Középiskola egy-egy szép könyvvel ju-
talmazta, valamennyi résztvevő kapott jutalmat: édességet és a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság ajándékcsomagját.
Ajándékozás
A Qualitas Középiskola – Heider László tankerületi igazgatóval egyez-
tetve – padokat ajándékozott a XXIII. kerületi általános iskoláknak. 15
iskolapadot és 15 széket, valamint 8 háromszemélyes laboratóriumi
tanulói asztalt és a hozzájuk tartozó széket adtak át március 27-én az
iskoláknak. IM

Fotó: Qualitas Középiskola

Hírek a Qualitasból

Solymosi Olivér, a Török Flóris Általános
Iskola 7. osztályos tanulója sorra nyeri a
tanulmányi versenyeket.

Eddig természettudományi (biológia,
kémia, földrajz, matematika) versenye-
ken győzött, de megnyerte a Kazinczy
Szép Magyar Beszéd versenyt is, az or-
szágos versenyen pedig megkapta a Ka-
zinczy-jelvényt. Továbbá megnyerte a
kerületi botanikus, a földrajz, és a bioló-
gia versenyt, ez utóbbi tantárgyból most
is éppen a második országos megmé-
rettetésre készül. 
– Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen
jól tanul – mondta róla nevelőanyja,
Valkó Rita, aki 3 éves kora óta neveli a
fiút. Segítette a családját, és mivel a kis-
fiú félárva lett, ezért a férjével együtt a
családjába fogadta. A saját fiaként ne-
veli.

A fiú a Toppantó tánccsoportban is
táncol. Az anyukája azt mondta róla,

hogy a tavaszi szünetben is készült a ta-
nulmányi versenyekre, a reggeli után
már rögtön nekiült és olvasott, tanult és
memorizált. 
– Első osztályos korom óta néptáncolok.
A toppantósok próbáin és előadásain
harmadikos korom óta veszek részt. A
mezőföldi és a dél-alföldi táncokat sze-
retem a legjobban. Minden érdekel, iga-
zán nem is tudok választani a sok
tantárgy közül, hogy mi a kedvencem.
Orvos szeretnék lenni, de a kutatói
munka is érdekel – mondta Olivér. A jó
tanuló sokat köszönhet tanárainak:
Széky Mónika matematika tanárnőnek,
Főző Gábor földrajztanárnak, Szabó Ibo-
lya magyar tanárnőnek és Horváthné
Roskovenszky Enikőnek, aki biológiát
tanít.    

IM
Fotó: Magánarchívum

Olivér élen jár a tanulásban

Egészségnapot tartottunk a Fekete István Általános Iskolában a
TÁMOP-3.1.4-12/1. pályázat keretében. 

Az alsó tagozaton projektnapunk témája a testi higiéné volt. Min-
den osztályban külön tematikával dolgoztak a tanulók. Rejtvények,
puzzle képek kirakása, csapatfeladatok, beszélgetések, rajzos fel-
adatok színesítették a napot. Iskolánk védőnője interaktív kiselő-
adás formájában beszélgetett a témáról, külön csoportban a 3.-4.
osztályos fiúkkal és lányokkal.

A felső tagozaton a program témája a véradás volt. A tanulókat
megismertettük a vér szervezetünkben betöltött szerepével, tulaj-
donságaival, a véradás jelentőségével. Felhívtuk figyelmüket a
véradás szükségességére. Megbeszéltük, hogy ki lehet véradó,
melyek a véradás szabályai, feltételei, és hogy a véradás mindig
önkéntes. Ennek a fontos tevékenységnek a szervezését a Ma-
gyar Vöröskereszt végzi. A tanulók ilyen irányú felkészítésével, az
így nyert információk megszerzésével, egészséges felnőttként az
önkéntes véradómozgalom tagjaivá válhatnak.

A program a vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag gyü-
mölcsök és zöldségek mosásával, pucolásával, elfogyasztásával
zárult. Volt, ahol salátát készítettek a gyerekek, volt, ahol szend-
vicshez fogyasztották el a sokféle egészséges finomságot.
Programunk nagyon sikeres volt!

Fejes Sándorné és Túri-Ősze Violetta

Tavaszi Egészségnap a Feketében
Fogyasztóvédelmi vetélkedőn vett részt és felszerelést aján-
dékozott a Qualitas Középiskola.
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A Táncsics Mihály Művelődési Házban
ünnepelte 5 éves jubileumát a Török Fló-
ris Általános Iskola “Kisdunamente”
Toppantó tánccsoportja április 10-én.

Márciusi lapszámunkban beszámoltunk
arról, hogyan éli mindennapjait a Toppantó
tánccsoport, amelyet a jubileum alkalmából
Markos Lászlóné, a 2012-ben alakult ’Kis-
dunamente’ Magyar Kulturális kör, Soroksár
Egyesület elnöke köszöntött.

A gálán igen színvonalas műsorral sze-
repelt az együttes. Az est első részében az
„Azt a kutya mindenit a világnak” címmel já-
tékokat és táncokat adtak elő Kalocsa-vi-
dékről, a produkcióban a Kis Toppantó
együttes óvodásait láthatta a közönség. Ez-

után táncok következtek az erdélyi Mező-
ségről Gyémánt-Csontos Lívia és Gyémánt
Ádám előadásában. Majd somogyi
dallamok csendültek fel, énekelt a
Török Flóris Általános Iskola gyer-
mek népdalkórusa, Kovács Márta
vezényletével, közreműködött Tóth
Béla Ottó és citeraegyüttese. 

Ezt követően felcsíki, majd
moldvai táncok következtek a Top-
pantó tánccsoport leánykarának
előadásában. Elhangzott még

szatmári pásztornóta és pásztorbotoló,
amelyeket Siska Tibor adott elő. Dél-alföldi
oláhost és mezőföldi táncokat jártak a cso-
port fiú táncosai. A dallamokat a Góbé ze-
nekar kísérte. Az est táncházzal zárult.

IM
Fotók: Bach Máté

Jubileum tánccal és
táncházzal

Április 9-én a Soroksári Sportcsarnokban rendezték meg a
már hagyománnyá vált kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyt.Kerületünk 5 általános iskolájának 9 csapata, vala-
mint 3 középiskolás csapat vett részt a versenyen, ahol elmé-
leti és gyakorlati feladatokat oldottak meg, összesen 12
állomáson adtak számot tudásukról.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Kirendelt-
sége a verseny megrendezésért külön köszönetét fejezi ki Sorok-
sár Önkormányzatának és a társszervek (Soroksári Rendőrőrs,
BFKH XX-XXIII. kerületi Népegészségügyi Intézet, Vöröskereszt
Dél-pesti Régió) munkatársainak és az önként jelentkező támoga-
tóknak az önzetlen segítségükért.

Minden résztvevő csapat és a felkészítő tanáraik ajándékban
részesültek az önkormányzatot támogatók jóvoltából, akik nélkül
nem lehetett volna ezt a versenyt ilyen színvonalasan megren-
dezni. Emellett Budapest Főváros Kormányhivatalának XXIII. Ke-
rületi Hivatala könyvjutalomban részesítette az első helyezetteket.

Április 22-én az óbudai Hajógyári-szigeti Szekér csárda terüle-
tén rendezik meg a fővárosi fordulót, melynek győztesei az orszá-
gos versenyen mérik össze tudásukat.

A szervezők biztosítottak mindenkit, hogy jövőre is lesz verseny,
melyre várják a kerületi diákokat 

Szemákné Pápai Olga ka.
katasztrófavédelmi megbízott

Elméletben és gyakorlatban is helytálltak a diákok

A verseny általános iskolai korosztályának eredménye:

I. helyezett: Török Flóris Általános Isk. „1. számú” csapata
II. helyezett Fekete István Általános Isk. ”Ahol tud segít” csapata
III. helyezett: Török Flóris Általános Isk. a „SOS” csapata

A verseny középiskolai korosztályának eredménye:
I. helyezett: Fekete István Általános Isk. „Segítő ifik” PV” szakkör
II. helyezett: Qualitas Gimnázium „Szép II.” csapata
III. helyezett: Qualitas Gimnázium „1. számú” csapata

Kerületünket a Török Flóris Általános Iskola „1. számú” csapata
(általános iskolás korosztály) képviseli: Nagy Lili, Soltész Mira,
Csiszár Boróka, Lászlóffy Dóra és Miski László felkészítő tanár.

A középiskolás korosztályt a Fekete István Általános Iskola „Se-
gítő ifik” PV szakkör csapata képviseli: Váradi Rebeka, Deme
Gábor, Mokánszki Gergő, Uranchimeg Temuujin és Stein Ildikó
felkészítő tanár. 
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K U LT Ú R A

A Galéria’13 égisze alatt alkotó soroksári Bálint István képzőmű-
vész életműtárlattal jelentkezett Szlovákiában. A Kortárs Magyar
Galériában, Dunaszerdahelyen az alkotó mintegy hetven művét
mutatták be nagy sikerrel április 10-én. Soroksár Önkormányza-
tának támogatásával, busszal utazhattak az érdeklődők a hely-
színre. A Vermes-villa megtelt a művész csaknem húszéves
munkásságának anyagával és a közönséggel. 

A nagyszabású kiállításon szerepeltek az alkotó által istenes
képekként aposztrofált művek, a hajléktalanokat ábrázoló fest-
mények, a párizsi és római alkotások valamint az Ötödik utca élet-
képeit felvonultató munkák is. A tárlatot Wehner Tibor
művészettörténész nyitotta meg, közreműködött Baráz Ádám ze-
neszerző és Szilágyi Szabolcs fuvolaművész. A nagysikerű kiállí-
tás 2015. április 30-ig látogatható.

Bálint-életműkiállítás nyílt DunaszerdahelyenBálint-életműkiállítás nyílt Dunaszerdahelyen

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

Szeretettel várjuk 
Bartl József Munkácsy-díjas festőművész 

posztumusz tárlatának megnyitójára 
2015. május 14-én, csütörtökön, 18 órára.

A kiállítást megnyitja Kopin Katalin művészettörténész, 
közreműködik Geiger György Kossuth-díjas trombitaművész.

A kiállítás megtekinthető 2015. június 26-ig, 
szerdától péntekig 14 és 18 óra között.

SOROKSÁRI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

(1238 Budapest, Szitás utca 105.)

Időszaki kiállítás
Tárgyaink, emlékeinkZ

Állandó kiállítások
Életmód- és ipartörténet

Dél-Pest élővilága
Mezőgazdasági eszközök

Sírkert
Soroksári Képtár

A kiállítások látogathatók szerdától péntekig 14-től 18 óráig.
Időpont kérhető, csoportos látogatáshoz és kutatáshoz a 287-
3057-es telefonszámon, e-mailben: info@galeria13.t-online.hu.
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Jubilált a kézimunka-kiállítás

Március 24-től április 2-ig láthatta a nagyközönség a nívós alkotá-
sokat. Geiger Ferenc polgármester a megnyitón megköszönte Ha-
lász Jánosné, Julika munkáját, aki 15. éve szervezi a kiállítást.

– Először többnyire
csak a szervezetünk
tagjainak és közvetlen
ismerőseink munkáit ál-
lítottuk ki a színházte-
rem melletti kis terem-
ben. Ebből fejlődött kiál-
lítássá, és megértük a ti-

zen  ötödiket is. Ebben
az évben soha

nem tapasztalt
mennyi  ségű
kiállí tási a
nyag gyűlt
össze. 59 fel-
nőtt, egy tu-
catnyi 14 év
alatti gyerek

és 6 óvodás-
csoport hozta

el a munkáit. A
legfiatalabbak 3

éves óvodások
voltak, ők csoport-
ban készítették el a
munkáikat, a legidősebb kiállító 80 év fe-
letti, a Názáret idős otthonból 9 idős hölgy munkáját hozták el –
számolt be Halász Jánosné, a szervezet vezetője.
– Bemutattak kötést, horgolást, gobelint, fafaragást, gyöngyfűzést,
foltvarrást, festményeket, fonott kosarakat. A kisgyerekek sok pa-
pírhajtogatást is csináltak. Nagyon szépek egy nyugdíjas férfi, Kar-
tali László tűgobelinjei, keresztszemes hímzéssel készített képei.
Ő évek óta hozza a képeit. Az idén először egy hölgy (Jäckl Hen-
riett) nagyon szép kézzel festett kavicsokat hozott, kisebbeket, na-
gyobbakat is. A galéria előterét is be kellett rendezni, odatettük a
gyerekek alkotásait. Nemcsak Soroksárról, hanem Pesterzsébet-
ről, Kispestről, Taksonyból is érkeztek alkotások. A dunavarsányi
kézimunka szakkörösök már legalább 8-10 éve minden évben
részt vesznek a kiállításunkon – tette hozzá Halász Jánosné, aki
saját maga is megmutatta alkotásait.
Az ünnepi műsorban közreműködött a Soroksári Pedagógus
Kórus, a Német Nemzetiségi Táncegyesület gyermekcsoportja,
Sárkány Krisztián pedig operetteket adott elő. A Galambos János
AMI növendéke, Salamon Dorottya furulyán játszott két zenedara-
bot zongora kísérettel. 

IM
Fotók: Szerző

A Táncsics Mihály Művelődési Házban tizenötödik alkalommal rendezte meg a
Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért nevű civilszervezet a kézimunka ki-
állítást, amelyen amatőr művészek mutatták be alkotásaikat.

Március 23-án tartották a hatodik Zenehíd találkozót Soroksár
és Pesterzsébet zeneiskolái.

A vonóstalálkozót a XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskolában rendezték meg, a Galambos János Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola közreműködőinek részvételével. A Galambos János
AMI-ból 7 növendék és felkészítő tanáraik, valamint az intézmény
vezetői képviselték az intézményt. Az esemény kiemelt fontosságú

volt, a résztvevők már hetekkel korábban
készültek a bemutatóra hegedűn, csel-

lón és gitáron. 
Hegedűn Sipos Tímea 3. osztályos
tanuló Ch.Nichelmann: Andantino
című művét, Szokontor
Lili 1. osztályos tanuló
Szervánszky E: A
bundának nincs gal-
lérja című alkotását
tanára Farkas Izsák
közreműködésével,

majd Sipos Tímea és
Szokontor Lili közösen J.
S. Bach: Parasztkantátá-

ját adták elő. 
Csellón Geiger Ba-

lázs 1. osztályos
tanuló Adam
Carse: Altató és
Induló című
művét mutatta

be. Pallos Gábor
3. osztályos tanuló

A.Vivaldi: C-dúr kon-
cert első és második té-

telét gordonkán játszotta el. Didier Favre: Mélopée című művét
Dobó Regina 5. osztályos tanuló csellón adta elő, Karlovszky Máté
és Esti Bálint 5. osztályos tanulók gitáron kísérték. Felkészítő ta-
nárok voltak: Farkas Izsák (hegedű), Tormáné Pollák Rita (cselló),
Kovács Adrienne (gitár). Zongorán kísért: Geiger György.
A közös koncerten 56 gyerek szerepelt és mutatta be tudását. A
hangverseny végén emléklappal és egyedileg hímzett könyvjel-
zőkkel kedveskedtek a lajthások a Galambos zeneiskolásoknak.
Féth Istvánné igazgatóhelyettes lapunknak elmondta: mindenki tu-
dása legjavát adta. A közös muzsikálás öröme közel hozta egy-
máshoz a két kerület diákjait, vonósait.

IM
Fotók: Szerző

KULTÚRA
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PROGRAMOK A TÁNCSINCS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Április 5-én, húsvétvasárnap Locsolóbált rendeztek a Tán-
csics Mihály Művelődési Házban. A bál célja egy régi sváb
hagyomány felélesztése volt, melyet a közönség örömmel
fogadott és lelkesen táncolták végig az estét. A zenét a fia-
talokból álló Schorokscharer Burschen szolgáltatta. Az estét
tombolahúzás koronázta meg, amelyen a szerencsések ér-
tékes ajándékokat nyerhettek a helyi vállalkozók felajánlá-
sainak köszönhetően. A mulatság egészen hajnalig tartott, a
résztvevők kellemes élményekkel feltöltődve térhettek haza.
Támogatók voltak: Baromfi Betyár, DOREX Kft., ER-Press
Reklám és Sajtóügynökség Kft., Grassalkovich úti CBA,
Grassalkovich úti Óra-Ékszer, Harmónia Sószoba, Helena
Divat, Hermann Papír Írószer, Ica Virág Soroksár, Jäckl Hen-
riett, Király Papír Plusz Kft., Kiss Virágüzlet, Lipóti Pékség,
Oázis Kertészet, Sindely Gábor, Syringa Kertészet, Szamos
Egészségház - Fitness

Locsolóbál, 
a sváb hagyományok szerint

A Táncsics Mihály Művelődési Ház programjainak
népszerűsítésére pénteken standot helyezett ki a
Hősök tere 9. szám előtti részre. Kollégáink jó idő ese-
tén minden héten pénteken 15 és 17 óra között állnak
rendelkezésükre. A helyszínen lehetőség lesz jegyet
vásárolni soron következő programjainkra!

Jegyárak:
I. kat. 2500Ft
II. kat. 2300Ft
III. kat. 200Ft

Jegyértékesítés
H-SZ-P 09.00 - 18.00
K - CS 10.00 - 19.00

További információk: Sárkány Krisztián
286-02-62, jegyertekesites@tmh.hu

2015. május 17. (vasárnap) 15.00

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
Fotóstanfolyam. 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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Március 29-én húsvéti játszóházzal várta a Táncsics Mihály Művelődési
Ház a soroksári családokat. A kézműves foglalkozás során a gyerekek
családtagjaikkal közösen festhették meg a húsvéti tojásokat. A tojásokat
a hagyományos festési módszerek mellett szalvétatechnikás díszítéssel
is el lehetett készíteni. A foglalkozást Bernáth Mária vezette.

A tojásfestést követően zenés, verses foglalkozáson vehettek részt
az érdeklődők. A gyermekek húsvéti dalokat, verseket és mondókákat
hallhattak, illetve tanulhattak Lippai Szilágyi Andreától, akit Gondos Bri-
gitta kísért gitáron. Az előadást fuvolajáték, körtemuzsika és bábok szí-
nesítették.

Húsvéti játszóház
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E G Y H Á Z  -  H I T É L E T

A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 2013-ban újjá-
alakult Karitász csoportja 20 önkéntes közreműködésével fo-
lyamatosan segíti a hajléktalanokat, a nagycsaládosokat és a
rászorulókat.

Nagy Ákosné dr., a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia
Karitász csoportjának vezetője elmondta: – Tavaly karácsonykor
500 ezer forint pályázati támogatást kapott a Soroksári Karitász
Alapítvány az önkormányzattól, amit ezúton is szeretnénk megkö-
szönni. Ebben az évben a húsvéti csomagosztás volt az első je-
lentősebb akciónk. A Katolikus Karitász központilag hirdette meg a
templomokban az élelmiszergyűjtési akciót a helyi rászorulók meg-
segítésére. Az idén körülbelül 300 kilogramm adomány érkezett
(liszt, cukor, rizs, olaj, tészta, kekszek, stb.), amelyből 65 csoma-
got tudtunk összeállítani. A karitász önkéntesei és a Pázmány
Péter Cserkészcsapat tagjai vitték ki a csomagokat a rászorulók-
nak. Folyamatosan látogatjuk a családokat, környezettanulmányt
végzünk, hogy felmérjük a rászorultságuk mértékét és személye-
sen megismerjük az élethelyzetüket. A Katolikus Karitász bármi-
nemű feltétel támasztása nélkül segíti a nehéz helyzetben lévőket.
A soroksári rászorulókat, elsősorban a hajléktalanokat, kedden-
ként uzsonnacsomagokkal támogatjuk. Ruhát osztunk a beérke-
zett adományokból, szükség esetén pedig a Katolikus Karitász

Központtól igényelhetünk részükre meleg holmikat. Az idén má-
jusban és szeptemberre tervezzük meghirdetni a családi délután-
jainkat. Ez alkalmakkal játékos vetélkedőket szervezünk és a
csoport tagjai vendégül látják az érdeklődőket. 
– A soroksári lakosoktól azt szeretnénk kérni, hogy aki a környe-
zetében ismer segítségre szoruló embereket, értesítsen bennün-
ket. Fontos, hogy ismerjük azt, aki segítségre szorul. Idős emberek
esetenként gyógyszer kiváltásban, bevásárlásban vagy kisebb
kerti munkában kérnek segítséget. Ahhoz, hogy még több helyre el
tudjunk jutni, további önkéntesek – köztük fiatalok – bekapcsoló-
dását várjuk. A korábbi években a Soroksáron működő vállalkozók
és cégek is támogatták a munkánkat adományaikkal – hasonló se-
gítségre most is nagy szükségünk lenne. Tisztelettel kérjük a cég-
vezetőket, hogy lehetőségük szerint ezután is támogassák a
Soroksári Karitász Csoport tevékenységét – tette hozzá Nagy
Ákosné.

IM

Rászorulókat segítenek

Az Élő rózsafüzér jubileumi zarán-
doklatot idén május 9-én, szomba-
ton rendezik meg, mely kilenc
egyidejű gyalogos zarándoklatból
áll, érintve városszéli plébániákat,
kegyhelyeket, természeti és kultu-
rális értékeket. Egy-egy szakasz
körülbelül húsz kilométer hosszú.

A kerületünkből induló 6. sza-
kasz a Soroksár – Csepel – Háros – Nagytétény útvonalat érinti, a za-
rándoklat 7:30-kor indul a Soroksári Nagyboldogasszony-főplébániától.
Az útvonal a Duna három ágát is keresztezi. Soroksárról a Molnár-szi-
getre, majd onnan réven Csepel-Királyerdőbe vezet. Girbegurba utcá-
kon haladva a Tamariska-dombot, majd a Csepel szívében lévő Jézus
Szíve-templomot éri el. Rövid lakótelepi szakasz után a Duna mellett
halad. A zarándokok az M0 híd kerékpárútján kelnek át a Duna főá-
gán, s a túlsó part közelében továbbra is földút vezet a nagytétényi
kastélyhoz és a templomhoz. A teljes táv 16 kilométer, csekély szinte-
melkedéssel. 

Érintett templomok: Soroksári Nagyboldogasszony-főplébánia, Cse-
pel-királyerdői – Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom, Görög kato-
likus-templom, Csepeli Jézus Szíve-plébániatemplom és a Nagytétényi
Nagyboldogasszony-plébániatemplom.

A 7. szakasz a Soroksár – Pestszentimre – Pestszentlőrinc útvo-
nalat járja be, a menet szintén 7:30-kor indul a Soroksári Nagyboldog-
asszony-főplébániától. Soroksár utcáin és az Erzsébeti temetőn
keresztül 8:45-kor ér az újtelepi Fatimai Szűzanya-templomhoz. Innen
mezei földutak vezetnek át Pestszentimrére. Innen tovább kertvárosi
utcákon, majd egy erdei szakaszon, a Halmi-erdőn át vezet a zarán-
dokút Szentimrekertvároson és Szemeretelepen át a pestszentlőrinci
templomhoz. Az út végcélja a Havanna-lakótelepi Szent László-temp-
lom.

Érintett templomok: Soroksári Nagyboldogasszony-főplébánia, So-
roksár-újtelepi Fatimai Szűzanya-templom, Pestszentimrei Szent Imre-
templom, Árpád-házi Szent Margit-templom, Pest szent lőrinc-
szemeretelepi Szent István király-plébánia, Pestszentlőrinci Mária
Szeplőtelen Szíve-főplébánia és a Havanna-lakótelepi Szent László-
plébánia. A teljes táv 17 kilométer.

Az öt végponton a szomszédos útvonalak találkoznak egymással,
este 19 órakor a zarándokok közös szentmisén vesznek részt.

Jónás Ágnes

Adó 1 %  felajánlás 
Ajánlja adója 1 %-át a

SOROKSÁRI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY javára!
Adószám: 18063507-1-43

Élő rózsafüzér
Dr. Csókay András idegsebész tartott előadást „Jézussal örömben
és veszteségben” címmel április 15-én az újtelepi római katolikus
gyülekezeti házban, az Újtelepi Református Missziói Egyházköz-
ség szervezésében.
A teltházas rendezvényen Péterffy György református lelkipásztor
köszöntötte a megjelenteket, köztük a kerület vallási és polgári ve-
zetőit, Orbán Gyöngyi és Weinmann Antal alpolgármestereket,
képviselőket.

A híres idegsebész beszélt saját életéről, Istennel és Jézussal való
kapcsolatáról, a munkájáról, az emberekhez fűződő tapasztalatairól.
Érdekességként elhangzott néhány eset is, például amikor a hozzátar-
tozók búcsúzkodtak a halál beállta után a hozzátartozójuktól, s a sze-
retethullámra reagált a földi életből eltávozni készülő személy. A
szakember számos olyan bizonyságnak volt szemtanúja, ami nem ma-
gyarázható a mi háromdimenziós világunkkal, csupán isteni valónkkal.
Ez a lényegiség minden gyermekben ott lakozik, felnőttként mégsem
szeretünk szembesülni saját hibáinkkal.

Az előadás után a kérdezők közül többen arra voltak kíváncsiak,
mennyire segíti az idegsebészt munkájában vallásossága? – A spi-
rituális kérdés persze az, hogy mi egyszerű emberek, földi halan-
dók hogyan tudunk megfelelni Istennek, a kétirányú kapcsolatnak:
miszerint nemcsak segítséget kérünk, hanem mi is adunk Istennek
és embertársainknak a szeretetből. Sajnos ma még kevesen tud-
nak teljes szívvel azonosulni azzal, hogy „legyen meg a Te akara-
tod” – foglalta össze Csókay András. 

Ilma

Jézussal örömben és veszteségben
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Mozdultak a családok a  Napsugár Óvoda sportnapján

Jön, jön, jön a nagy palántavásár 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz palántavásár a Buda-
pesti Corvinus Egyetem soroksári tangazdaságában.

Ebben az évben április legvégére, illetve május elejére terve-
zik a palántavásárt. Még sok minden függ az időjárástól, különös
tekintettel a hőmérsékleti és a fényviszonyokra. A tervezett érté-
kesítési időpontok: április 28. (kedd), április 29. (szerda), április
30. (csütörtök), május 5. (kedd), május 12. (kedd). Vásárlásra
az említett napokon reggel 8 óra és 14 óra között van lehetőség.
– A kínálatunk változatlan: cserepes, tápkockás, táphengeres
palántákat tartalmaz zöldség- és fűszernövényeket egyaránt. Az
eddigi években is kedvelt paradicsomfajták (Lugas F1, Cherrola
F1, Ökörszív, Pákozdi, különleges koktélok), paprikák (HRF F1,
Hó F1, Kárpia F1, Pritavit F1, Cseresznyepaprika, Chili paprika,
Fehérözön, Szentesi piacos), zeller, petrezselyem, karalábé,
padlizsán, rebarbara, mángold palánták lesznek megvásárolha-
tók. A fűszernövények közül majoránna, oregánó, bazsalikom,
tárkony, lestyán, kakukkfű biztos lesz a választékban. Árakat
még nem tudunk, azt majd a növények fejlettsége fogja eldönteni
– mondta Kis Krisztiánné, a Budapesti Corvinus Egyetem So-
roksári kísérleti Üzem és Tangazdaság zöldségtermesztési ága-
zatának vezetője.

Ilonka Mária
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Soroksáron több mint 40 éve működik a
Napsugár Óvoda, mely közel 125 gyermek
gondozásáról, neveléséről, oktatásáról gon-
doskodik. Helyi programunk kiemelt célja a
gyermekek egészséges életmódra neve-
lése, melyben az egészséges táplálkozás
mellett kiemelt szerepet kap a mozgás. Sok-
féle, változatos lehetőséget biztosítunk a
mindennapok során a mozgásra.

Ennek egyik formája a családi sportna-
punk, melyet idén április 11-én rendeztünk
meg a Soroksári Sportcsarnokban „Mozdul
a Család” címmel. Díszvendégeink voltak:
Balzsay Károly WBA és WBO nagyközép-
súlyú boksz világbajnok, dr. Elbert Gábor
tréner, mediátor és Ritter Árpád birkózó (volt
óvodásunk).

A program elején Reubl Tünde, a KSI ed-
zője tartott nagyon jó hangulatú bemelegí-
tést. A családok közösen mozogtak,
tornáztak. Emellett voltak interaktív sportjá-
tékok, ételkóstoló, zöldség és gyümölcsfa-
ragás, kreatív fejlesztőjátékok, mozgás-
fejlesztő játékok, játszósarok, különböző be-
mutatók, szájhigiénia és fogápolási taná-
csok, lovagi edzések és királyi fotózás.

Majd izgalmas versenyjátékok következ-
tek, melyben a csoportok aktívan részt vet-
tek, a gyermekek nagyon élvezték. A
rendezvény „királyi jutalmak” kiosztásával
zárult.

Kollárné Kálmán Melinda
Napsugár Óvoda vh.
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Önkormányzatok foci kupája 

Március 28-án a Vasas Fáy utcai Sporttelepén rendezték meg a Ma-
gyar Önkormányzatok Foci Kupájának keleti fordulóját. Soroksár csa-
pata a 36 induló közül a 4. helyezést érte el. 

Mozdulj, Soroksár!

Új helyszínen, a molnár-szigeti Tündérkertben rendezik meg ápri-
lis 25-én, szombaton 10 órától a „Mozdulj, Soroksár” duatlon- és fu-
tóversenyt. A sportrendezvény célja a szabadidős sportolási
lehetőségek biztosítása a soroksári és környéken élő családok ré-
szére.

Tánc és mozgás

Május 8-án 18 órakor a Soroksári Sportcsarnokban az V. Soroksári
Tánc- és Mozgásgálán összefoglalót kaphatunk a kerületünkben
élő, tanuló vagy sportoló gyerekek és felnőttek műsoraiból, ver-
senyszámaiból. A sztárvendég Vastag Csaba lesz.

Aerobikos sikerek
A Soroksári Torna Egyesület Aerobik szakosztálya április 11-én a
XI. Országos Dinamik Aerobic Kupán – Szentendrén – ismét na-
gyon szép eredmyeket ért el.

Sportesemények

S P O R T

Március 28-án első alkalommal rendezték meg az Integ-
ráció Kupa Parafekvenyomó-bajnokságot, melynek házi-
gazdája a Soroksári Sportcsarnok volt.

A versenyen – melyet a helyszínen tekintett meg Gei-
ger Ferenc polgármester is – a hazai versenyzőkön kívül
külföldi sportolók is részt vettek. A szurkolók, hozzátarto-
zók a kitűnő eredmények mellett számos országos csúcs-
döntést is láthattak.

A program része volt a Pitbull Team küzdősport egye-
sület látványos bemutatója is. A kupa a szervezők remé-
nyei szerint hagyományteremtő lesz, és az elkövetkező
években visszatér a sportág a Sportcsarnokba. 

Az eseményről és a Sportcsarnokról a www.sorok-
sarsportcsarnok.hu és a www.facebook.com/sorok-
sarsportcsarnok oldalakon lehet tájékozódni.

Parafekvenyomó-verseny a Sportcsarnokban

I. helyezést ért el:
Prémium csapat: Balázs Eszter, Meggyes Kata, Pál Szilvi, Pan-
dur Noémi, Simon Bernadett, Szalontai Dóra
Prémium trió: Balás Noémi, Stefánek Regina, Varga Melinda
Pál Szilvia és Simon Bernadett
III. helyezést ért el:
Duóban: Balázs Eszter és Meggyes Kata
IV. helyezést ért el: 
Szuperkék csapat: Kecskés D. Amadea, Németh Petra, Pusz-
tai Lili, Rainer-Micsinyei Anna, Simongáti Lili, Sipos Tímea
Duóban: Pandur Noémi, Szalontai Dóra
V. helyezést ért el:
Duóban: Németh Petra, Pusztai Lili,
VII. helyezést ért el:
Egyéniben: Pál Szilvia

A lányok fellépnek május 1-jén a molnár-szigeti Majálison és
május 8-án az V. Soroksári Tánc- és Mozgásgálán, ahol meg
lehet tekinteni gyakorlataikat.
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A 20. fordulót követően Lisztes Krisztián lett a Soroksár SC veze-
tőedzője. A 49-szeres válogatott labdarúgó ezzel befejezte labda-
rúgó-pályafutását, és most már azon dolgozik, hogy a csapatot
benntartsa a másodosztályban.

Krisztián 2012 óta a Soroksár
SC játékosa, részese volt a
klub két NB III-as bajnoki cí-
mének, a pályán és azon kívül
is vezére volt az együttesnek.
Játékosként kétszer nyert ma-
gyar bajnokságot és kupát a
Ferencvárossal, a Werder
Bremen színeiben pedig
német bajnok és kupagyőztes
is volt. Már nagyon fiatalon az
FTC felnőtt keretéhez tarto-
zott, és több mint egy évtize-
det légióskodott külföldön. A
válogatottban 49 alkalommal
képviselte Magyarországot,
ezeken az összecsapásokon
9 gólt szerzett. 2015. március
24-én elvállalta a Soroksár SC

felnőtt csapatának irányítását és megtartotta első edzését:
– Megmondom őszintén kicsit izgultam. Már előző este átgondoltam,
hogy mit fogok mondani a csapatnak. Nem új közegbe csöppentem, is-
merek mindenkit. Láttam a szemekben, hogy a játékosok jól fogadták a
helyzetet. Ott volt Szűcs Misi és Farkas Kálmán elnök úr is, akik szintén
mondtak pár szót, így könnyebb volt „megtörni a jeget”. Szerintem telje-
sen emberi és normális a drukk, ami bennem volt, de a pályán, ha lehet
így mondani már jól mozogtam és Pandur Tomi a pályaedzőnk is sokat
segített – fogalmazott kinevezésekor a klub honlapján Lisztes Krisztián.

Bár az első mérkőzései nem úgy sikerültek, ahogy azt szerettük
volna, egyre jobban kirajzolódik és látható is, mit vár Krisztián a csa-
pattól, mit szeretne játszatni a játékosokkal. A 23. fordulóban megsze-
rezte első pontját a „Sori” Lisztes irányításával. A 4. helyen álló, nagyon
erős kerettel rendelkező Mezőkövesd ellen ért el döntetlen az együttes
úgy, hogy a félidőben még vezetett. Ahogy Krisztián fogalmazott a mér-
kőzés után: „A bennmaradás nagyon kemény meló lesz.”

Hogy miért éppen Lisztes Krisztián?
Erről Szűcs Mihály sportigazgatót
kérdeztük, aki korábban még játé-
kostársa is volt a Ferencvárosnál a
jelenlegi vezetőedzőnek:
– Nem akartunk sokáig keresgélni.
Olyan vezetőedzőt szerettünk volna,
aki ismeri a csapatot, látja a problé-
máinkat. Krisztiánra játékos-pályafu-
tása, a csapaton belül betöltött
szerepe és személyisége miatt esett
a választás, ő pedig első szóra igent
mondott, bár nem lehetett könnyű
döntés.

A következő fordulóban Gyirmóton
lép pályára a Soroksár SC, majd
hazai pályán fogadja a Vasas együt-
tesét. A csapat jelenleg a 12. helyen
áll a tabellán 24 ponttal.

Gelencsér László

Játékosból vezetőedző lett Lisztes Krisztián

TABELLA

Hely Csapat Pont
1. Vasas 47
2. Gyirmót 45
3. Békéscsaba 44
4. Mezőkövesd 41
5. Szolnok 37
6. Szeged 34
7. Sopron 33
8. ZTE 29
9. SzTK 29
10. Siófok 27
11. Csákvár 25
12. Soroksár 24
13. Cegléd 24
14. Ajka 22
15. Kaposvár 18
16. Balmazújváros 18

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. 17:00 ZTE SOROKSÁR 1-0
21. 2015.03.28. 15:00 SOROKSÁR Csákvár 1-4
22. 2015.04.03. 18:00 Sopron SOROKSÁR 1-0
23. 2015.04.10. 15:30 SOROKSÁR Mezőkövesd 1-1
24. 2015.04.18. 19:00 Gyirmót SOROKSÁR
25. 2015.04.25. 17:00 SOROKSÁR Vasas
26. 2015.05.03. 17:30 Balmazújváros SOROKSÁR
27. 2015.05.09. 17:30 SOROKSÁR Ajka
28. 2015.05.16 19.00 Kaposvár SOROKSÁR
29. 2015.05.23. 18:00 Békéscsaba SOROKSÁR
30. 2015.05.31. 18:00 Szolnok SOROKSÁR

Súlyemelők seregszemléje a Soroksár Kupán
Tizennyolcadik alkalommal adott otthont ke-
rületünk március 20-29-e között a nemzet-
közi ifjúsági találkozónak, amely Soroksár
Kupa néven vált Európa egyik legnagyobb
sport és kulturális találkozójává. 

Ez évben 12 országból, több mint kétszázan
vettek részt a tíznapos eseménysorozaton. 32
szervezet képviseltette magát az immár ha-
gyománnyá vált eseményen, melyet Soroksár
önkormányzata rendezett. A találkozó fővéd-
nöki tisztét Geiger Ferenc polgármester, véd-
nöki tisztét pedig Orbán Gyöngyi és
Weinmann Antal alpolgármesterek látták el. A
programok között volt sporttábor, sportszakmai
szeminárium, hajókirándulás a Dunán, „Buda-
pest fényei” éjszakai buszos városnézés, fő-
zőverseny, súlyemelés, CF edzések,
gyógyfürdőzés. Kiváló alkalom volt a rendez-
vény az idegen nyelvek gyakorlására, és egy-
más kultúrájának megismerésére. 

A Mikszáth Kálmán iskola aulájában ren-
dezték meg az egyik kiemelt programot, a sú-
lyemelők seregszemléjét. A szabadidős
eseményen, kicsik és nagyok próbálhatták ki

az erejüket. A helyszínen már kora reggel nagy
volt az érdeklődés. Geiger Ferenc az elsők kö-
zött érkezve, megszemlélte a helyszínt majd
köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte a sport
nevelő szerepét, és hangsúlyozta annak meg-
becsült helyét a kultúrában. Köszöntötte a So-
roksári Súlyemelő és Szabadidősport
Egyesület aktíváit, tagjait, vezetőit, az egyesü-
let 20 éves megalakulása alkalmából. 

Délelőtt az utánpótlás korú súlyemelők, és a
rekord létszámú női mezőny versen-
gése nyűgözte le a több száz érdeklő-
dőt. Szabóné Makra Ágnes a Mikszáth
Kálmán Általános Iskola igazgatónője
és Jeszenszky Rózsa sportreferens
adta át a díjakat a győzteseknek. 

Délután fellépett Tóth Dani profi test-
építő, aki nagy sikert aratott, és még ta-
nácsokkal is ellátta az őt kérdezőket. 

Weinmann Antal alpolgármester nyi-
totta meg az esti küzdelmeket, és
külön-külön köszöntötte a megjelent
országokat. Beszédében kiemelte a ta-
lálkozó közösség formáló erejét, és a
fiatalok tehetséggondozásának fontos-

ságát. – Ebben jelentős sikereket tudhat maga
mögött a közel két évtizedes Soroksár Kupa –
hangsúlyozta az alpolgármester, majd díjazta a
résztvevőket. 

Gratulálunk a programok sikeréhez! Remél-
jük, minél többen kapnak kedvet, akár e ren-
dezvény miatt is, a sporthoz. Ha pedig
súlyemelés, akkor a Mikszáth Kálmán Általá-
nos Iskolában várják 15 és 17 óra között a
sportág iránt érdeklődőket. K.ZS.
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zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Osternfeiern im Kreis der 
Schorokscharer Burschen!

Eine alte, lange nicht mehr erlebte Tradition wurde zu Ostern
in Schorokschar wieder ins Leben gerufen, Schwabenball
wurde veranstaltet in der Organisation des Kulturhauses.

Die neue Generation des musikalischen Lebens stand
neben dem Direktor des Kulturhauses, die Schorokscharer
Burschen haben sich mit viel viel Freude zum Schwabenball
vorbereitet.

Die Jungs, die vor 3 Jahren im musikalischen Leben von Scho-
rokschar eine wichtige Rolle bekommen haben, wollten es dies-
mal zeigen, wie man echt schwowisch feiert! Die Burschen, die
sich mit der Zeit zu einer grösseren Kapelle entwickelt haben,
dank der neuen Mitglieder (unter anderem auch ein Madel)
wollten es den Schorokscharern beweisen, dass sie die mu-
sikalische Tradition wirklich ernst nehmen und sie es in der
Zukunft weiterhin pflegen möchten. Die Burschen hoffen,
dass sie weiterhin Möglichkeit bekommen, sowohl in Scho-
rokschar, als auch in den umliegendem Siedlungen, ihre
Musik vorzustellen, sie haben vor immer mehr lustige Stun-
den dem Publikum zu schenken.

Wir wünschen den jungen Musikern weiterhin viel Erfolg!
Und wie das Lied sagt: Bis bald auf Wiedersehn!

Krisztina Csóka Solti

Schüleraustausch / Diákcsere
Die Grundschulen Anton Grassalkovich und Páneurópa haben einen
fast 20 jährigen Kontakt mit den Geschwister-Scholl und Neckar- Re-
alschulen in Nürtingen. Von Jahr zu Jahr besuchen regelmäßig un-
garische Schülergruppen die Nürtinger und umgekehrt. Im April 2015
empfangen die Schorokscharer Schüler und ihre Lehrerinnen ihre
Nürtinger Freunde. Die Gastgeberschulen erwarten die Gäste auch
in diesem Jahr mit einem reichhaltigen, bunten Programm.

A Grassalkovich Antal és a Páneurópa Általános Iskolák majdnem 20
éve tartják fenn a testvérvárosi kapcsolatot a nürtingeni Geschwister-
Scholl és a Neckar-Reáliskolákkal. Évről évre új barátságok szü-
letnek és a gyerekek évente látogatják egymást. 2015 áprilisában
a soroksári gyerekeken van a sor, hogy fogadják német pajtásai-
kat. A vendéglátó iskolák az idén is gazdag programmal várják a
nürtingeni tanulókat.

Maifest /Majális
Am 1. Mai wird wieder das traditionelle Kochprogramm in der Or-
ganisierung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung und
der örtlichen ungarndeutschen Zivilorganisationen auf der Müller-
insel veranstaltet. In Rahmen des Programms wird der Maibaum
mit Hilfe der Lustigen Holzhackerburschen aufgestellt. Alle Inte-
ressenten werden herzlich erwartet! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi sváb szerveze-
tek ebben az évben is megrendezik hagyományos főzőprogramju-
kat a soroksári Majális ünnepén a Molnár-szigeten. A program
részeként a Vidám Favágók ismét felállítják majd a soroksári Má-
jusfát. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gedenkfeier der Vertreibung/ 
Megemlékezés a Kitelepítésről

Anläßlich des 69. Jahrestages der Vertreibung der Schwaben aus
Schorokschar veranstaltet die Deutsche Nationalitäten Selbstver-
waltung am 3. Mai (Sonntag) eine Gedenkfeier. Um 9.00 Uhr be-
ginnt die traditionelle Gedenkmesse für die verstorbenen und noch
lebenden vertriebenen Schorokscharer in der Kirche. Nach der
Messe wird man sich auf die Bahnstation ziehen, wo eine kurze
Gedenkfeier stattfindet. Anschließend kommt es an der Gedenk-
tafel zu einer feierlichen Kranzniederlegung. 

A soroksári svábok Németországba való kitelepítésének 69. évfor-
dulója alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendezi
hagyományos megemlékezését, melynek időpontja május 3.,vasár-
nap. Délelőtt 9.00 órakor a Nagyboldogasszony Plébániatemplom-
ban ünnepi mise keretében emlékezünk az elhunyt és a még élő
egykori kitelepítettekre. A mise után sor kerül a templom oldalfalán el-
helyezésre kerülő emléktábla felavatására és megkoszorúzására,
majd az egybegyűltek kivonulnak a soroksári vasútállomásra, ahol
lebonyolításra kerül a megemlékezés és a koszorúzás. 

Nachrichten/ Hírek

Tavaly szeptemberben nagy
álma vált valóra a soroksári
svábságnak. A Soroksári
Napok keretén belül átadásra

került a sváb tájház. A Német Nemzetiségi Önkormányzatra ekkor nagy fel-
adat várt.  Elkezdődött az adományok gyűjtése.  Sorra érkeztek a különféle
felajánlások, a régi sváb élethez kapcsolódó berendezési és használati tár-
gyak, eszközök, szerszámok, háztartási edények, képek, amiket a soroksá-
riak megőriztek az utókor számára. 

Most, hogy beköszöntött a tavasz és vele a jobb idő, megkezdődtek a
munkálatok a tájházban. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
lelkes támogatóik segítségével rendez-
getik, javítják, leltárba veszik a beérke-
zett adományokat. A szentendrei
Skanzen muzeológus munkatársának
segítségével katalogizálják azt a ren-
geteg anyagot, amit a soroksári lakosok
felajánlottak a tájház berendezéséhez.
Teendő akad bőven. Minden tárgyat le
kell tisztítani, átmosni, lefényképezni,
leltári számmal ellátni, ezután kerülhet
csak a szakértő asszony elé. 

Tehát a munka még korántsem ért
véget, de remélhetőleg hamarosan hírt
adhatunk a végleges, berendezett táj-
ház átadásáról is.            

Folynak a munkálatok 
a sváb tájházban
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BALLAGÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK  A
SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK
BOLTJÁBAN! Gravírozott, hímzett,
feliratozott, fényképről mintázott aján-
dékok, póló-,  kerámia mintázás,
üveg-, fa lézergravírozása, bélyegző-
készítés. Erzsébeten a Városháza be-
járatával szemben.  T.: 06-209-209-981
www.ringtex.hu 
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK,
NÉVTÁBLÁK, világító kivitelben is.
Felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra,
autóra, ingyenes látványtervvel! Lé-
zergravírozás, bélyegző készítés.
Embléma, logótervezés..T.:287-25-
25, 06-209-209-981.
ITT A TAVASZI SZÜNET! ISKOLAI
OSZTÁLYOK, BARÁTI TÁRSASÁ-
GOK,  CSALÁDOK tavaszi kirándulá-
saihoz jól felszerelt, olcsó
Vendégházat ajánlunk Dunakanyar
legszebb részén Zebegény központ-
jában. Konyha, társalgó, játékok, éj-
szakai és nappali túrák, erdei
programok szakképzett vezetőkkel!

Érdeklődni lehet: 06/70/508-6096,
06/70/384-9338 telefonokon, vagy
web: www.borzsonykapuja.hu    
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, SZIGETE-
LÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS azonnal,
garanciával!
Tel.: 280-1271, vagy 06/20/532-7823
ÁCSMUNKÁT, TETŐFEDÉST, BÁDO-
GOZÁST, kémény, tűzfal, macskalép-
cső felújítása. 
Kisebb tetőjavítást is vállalok!
06/30/347-5984 06/70/253-6391
DOBOKTATÁS jól felszerelt stúdió-
ban kezdőknek és haladóknak! T.:
06/30/495-7470
REDŐNYÖS MUNKÁK, KÉSZÍTÉS,
JAVÍTÁS gurtni csere, reluxa-roletta,
szúnyogháló, harmonika ajtó, ablak
csere. Megbízhatóság, elfogadható
ár! Telefon: 06/30/212-9919,
üzenet: 276-5827
MOLNÁRSZIGETEN telket vásárolnék
azonnali készpénzfizetéssel. Tel:
06/70/640-53-21

APRÓHIRDETÉS

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

Ott lesz minden soroksári lakásban!

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 hirdetéseket áll
módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI felbbontású
kell hogy legyen és CMYK színterű. A fekete szövegek 100% feketék legyenek, a színes szö-
vegek és az alnyomatok maximum 2 színből áljanak, Amennyiben a keretes hirdetések nem
a fentieknek megfelelően elkészített formában kerülnek megküldésre, abban az esetben a hir-
detéseket nem áll módunkban közölni. 

Lapzárták, megjelenések 2015-ben

KERETES HIRDETÉSEK

KEDVEZMÉNYEK

APRÓHIRDETÉSEK

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/2 150x302 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

Tisztelt Temetőlátogatók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban a
Pest erzsébet-soroksári temetőben is elszaporodtak a teme-
tőlátogatókat munkaszerzés céljából zaklató, telephellyel, ké-
pesítéssel, számlával  nem rendelkező, vállalkozásukat,
végzettségüket hamis dokumentumokkal igazoló, hozzá nem
értő álvállalkozók.

Kérjük ezért, hogy a temető területén belül ne bízzanak
meg senkit sírgondozási, sírkőtisztítási-bontási-állítási-
vésési munkálatokkal, mert az ilyen álvállalkozók  garancia
és számla nélkül  végzik, vagy egyáltalán nem végzik el a
kért munkákat. 

Gyakran előfordul, hogy a munkálatokat a temetőből eltu-
lajdonított sírkövek, kiegészítők eltulajdonításával teljesítik,
ebben az esetben aki olyan sírkövet állíttat, melyet más sír-
ról tulajdonítottak el, esetében felmerülhet az orgazdaság
bűncselekménye is. Javasoljuk, hogy csak kizárólag telep-
hellyel, képesítéssel rendelkező sírköves vállalkozástól ren-
deljenek munkát a vállalkozók irodájában. 

Sírgondozási feladatot  kizárólag a budapesti temetkezési
intézet végezhet a budapesti temetőkben. Amennyiben a
fenti, jogszerűtlen esetek valamelyikével találkoznak a te-
mető területén, jelezzék azt a temető biztonsági szolgálatá-
nál!

(név és cím a szerkesztőségben)

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

19 -20. századi magyar 
és régi külföldi festmények, 

műtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés.

GALÉRIA
Telefon: 06 30 949 2900

e-mail:nemes.gyula@nemesgaleria.hu
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Utazás, beteg-és 

balesetbiztosítás

Telefon:

06/30/2093 86 813

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés,

kitűzés, telekalakítási és
szolgalmi jogi vázrajzok

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

06/30-410-8566

SOROKSÁRI médiaajánlat
HÍRLAP
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XXIII. Haraszti út 79.
Nyitva: hétköznap 8-17
szombaton: 8-12-ig
06/70/515 8181
06/705158485

NYÁRI TÁBOROK

PAPÍRVARÁZS, BŰVÉSZKÉPZŐ,
KÉPZŐMŰVÉSZETI, ÜVEGFESTŐ,

DINAMIK AEROBIK,
MESÉS KÉPZŐMŰVÉSZET,
KEMENCÉS (Ára: 21.000 Ft),

KÉPREGÉNY KÉSZÍTŐ, KÉZMŰVES

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tel.: 283-0230 web:www.csili.hu

1201 Budapest, Nagy Győri I. u. 4-6.

41 éve a lakosság szolgálatában

Tanuljon a Budapesti 27-es
számú Autósiskola Kft-nél

- Megbízhatóság - 

- Tanfolyamokat folyamatosan indítunk 5 fő,

minden motor B, C, D, B+E kategóriákban F:A:T:0380

- Teher és Autóbus GKI tanfolyam

- Automata váltós autóval is oktatunk, mozgássérültek részére is!

1205 Bp. Jókai Mór u. 85. Tel.: 285-1588

1181 Bp. Kondor Béla st.8. Közösségi Ház Tel.: 291-6738

1138 B. Vasút u. 48. Közösségi Ház Tel.: 291-9202

www.jogsilap.hu; bp27mk@t-online.hu  

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT


