
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékező ünnep-
séget március 11-én tartotta az önkormányzat a Hősök terén. Az
eseményen megjelent Orbán Gyöngyi és Weinmann Antal alpol-
gármester, dr. Laza Margit jegyző, Varga Szimeon bolgár nemze-
tiségi szószóló és dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő,
valamint a képviselő-testület tagjai.

Az ünnepség a Himnusszal kezdődött a Galambos János zene-
iskola fúvószenekarának előadásában. Petőfi Sándor: Ha férfi
vagy, légy férfi című versét Molnár Mihály szavalta el. Ezután Varga
Miklós énekes produkciója következett. A műsorban felcsendült A
költő visszatér című rockoperából A harangok dala, Petőfi Sándor:
Egy gondolat bánt engemet és a Nemzeti Dal megzenésített vál-
tozata.

Orbán Gyöngyi alpolgármester Jókai Mór: Márciusi ifjak elbe-
széléséből idézett az 1848-as forradalom születésének körülmé-
nyeiről, majd így folytatta: 
– Más nemzetek fiainak irodalmi remekmű, 15 millió
magyarnak a nemzet heroikus küzdelmének nyitá-
nya volt ez. Az 1848. március 15-i történelmi ese-
ményeket bárki megismerheti a
történelemkönyvekből. Jelentésüket, mint a sza-
badság igazi szimbólumának napját valójában mi
magyarok érezzük át csak teljesen. A ’48-as ifjú-
ság felismerte a nemzeti értékeink erejét és a for-
radalom zászlót bontott. A mai kor fiataljai ennek
tanulságait kell, hogy útravalóként tovább vigyék
magukkal a történelem jelen viharaiban. Anno így
írt erről Petőfi Sándor: „S majd ha vénül a világ, el-
mondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák.”
– A 150 évvel ezelőtti kor most és minden időben
becsülendő értékeket elevenít fel számomra. Ezért
most mindennél fontosabbá vált a közös akarat, a
kitartás, a testvériség és az összefogás. Meg kell
őriznünk Európa erkölcsi tartását, értékeit és kul-
túráját. Ahogy Wass Albert is írta „Üzenet haza”
című versében: "...leszünk Egy Cél és Egy
Akarat..", ő a versében fogalmazott így: "És
üzenem a volt barátaimnak/, akik megta-
gadják ma nevemet:/ ha fordul egyet újra a

kerék,/ én akkor is barátjok leszek,/ és nem lesz bosszú, gyűlölet,
harag./ Kezet nyújtunk egymásnak, megyünk/ és leszünk Egy Cél
és Egy Akarat:/ a víz szalad, de a kő marad./ A kő marad.” – idézte
az írót Orbán Gyöngyi.

Az alpolgármester beszédében a migránsválságról is szót ejtett,
mint a Magyarországra nehezedő, a nemzet megtartását veszé-
lyeztető tényezőről. Kiemelte: az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc idején éppen úgy a nemzeti értékeink megtartása volt
a tét, mint napjainkban.

A beszédet követően a Páneurópa Általános Iskola diákjainak
műsorát hallhatták a résztvevők.

Végül az 1848-as emlékműnél koszorúzás következett. Az ön-
kormányzat, a pártok, az egyházak és a civilszervezetek, valamint
magánemberek helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait.
Ebben segítettek a 923-as számú Pázmány Péter cserkészcsapat
tagjai. Az ünnepség a Szózattal és a székely himnusszal zárult.

I. M.
Fotók: Teszár Ákos
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Az ülés elején Geiger Ferenc tájé-
koztatta a testületet a közelmúlt, il-
letve a közeljövő programjairól,
eseményeiről. 

Elhangzott, a 2016. évi helyi tá-
mogatási kérelmekkel kapcsolat-
ban 71 kérelemnyomtatványt
vásároltak meg és 53 támogatási
kérelmet nyújtottak be a lakók.

Megkapta a hivatal a központi
gépjármű-nyilvántartótól a sorok-
sári gépjárművek számát, eszerint
13 ezer 859 gépjármű van beje-
gyezve a kerületbe, ez 972-vel
több, mint tavaly volt.

A helyi adókkal kapcsolatban a
polgármester elmondta, hogy
minden érintettnek kiküldték mind
az első, mind a második félévre
a csekkeket. Kiemelte, felhívták a
figyelmet, hogy augusztusban a
hivatal már nem küld külön csek-
ket az adózóknak.

Elhangzott: a Maros utca útépí-
tése még mindig folyamatban van,
ennek oka, hogy a Magyar Tele-
kom a teljes hálózatát kiváltja az
utcában, így májusra tolódott ki az
útépítés befejezésének határideje.
A Lápos és Mocsaras utcákban
megkezdődött az útépítés.

2016. március 9-én tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Zöld Jánosné,
az Erzsébeti-Soroksári Mozgássé-
rültek Egyesületének elnöke. Mun-
kája és a soroksáriakért tett
érdemei elismeréseként a képvi-
selő-testület az önkormányzat
saját halottjának nyilvánította. Te-
metése március 30-án, szerdán
délután fél 5-kor, a soroksári
Nagyboldogasszony Főplébánia-
templomban lesz.

Zöld Jánosné aktívan részt vett
a fogyatékos emberek életének
megkönnyítésében. 1995 óta,
mint az Erzsébeti-Soroksári Moz-
gássérültek Egyesületének elnöke
tevékenykedett. Fáradtságot nem

ismerve intézte a hátrányos
helyzetű mozgássérültek ügyeit,
képviselte hivatalos szerveknél,
különböző fórumokon az érde-
keiket. Tanácsokat adott, admi-
nisztrált, támogatókat szerzett.
Beteget látogatott, programokat,
kirándulásokat szervezett, min-
dig szem előtt tartva a betegek
rehabilitációját. Rendszeresen
képviseltette magát az egyesü-
let tagjaival együtt a helyi és bu-
dapesti rendezvényeken. A
képviselő-testület 2001-ben So-
roksárért Érdemérmet adomá-
nyozott neki, 2005. augusztus
20-án munkája elismeréseként
átvehette a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjét.

Több képviselő aláírásával, önálló
képviselői indítványként került a
testület elé az az előterjesztés,
melyben a HÉV-vonal mellett élők
érdekében tesznek jogi lépésekre
javaslatot. A képviselő-testület ha-
tározata alapján 2015 áprilisában
az önkormányzat felkérte a HÉV
üzemeltetőjét, hogy a felerősödött
rezgést szüntesse meg, a szüksé-
ges javítási munkálatokat végezze
el. Mivel erre a határozatra nem
érkezett válasz sem a BKK-tól
sem a BKV-tól, a képviselők most
úgy döntöttek, megvizsgáltatják,
hogy a Grassalkovich út mentén
hány önkormányzati ingatlant érint
a HÉV károkozása. Továbbá egy
esetleges közös peres eljárás in-
dítása érdekében felveszik a kap-
csolatot azokkal a lakókkal, akik
szintén jogi eljárás megindítását
fontolgatják a HÉV üzemeltetőjé-
vel szemben.

Ugyancsak önálló képviselői elő-
terjesztésben tettek indítványt a
„Kezedben a biztonságod” közbiz-
tonsági projekt soroksári rendsze-
rének kiépítésére. A testület úgy

döntött, hogy a hivatallal megvizs-
gáltatja a rendszer kiépítésének
lehetőségét, figyelemmel annak
költségvonzatára is, továbbá fel-
veszik a kapcsolatot a szomszé-
dos kerületekkel a projekthez való
csatlakozási szándékuk felmérése
érdekében.

Miután a kerületi közétkeztetést
végző Junior Vendéglátó Zrt. árat
emelt, ezért április 1-jétől többet
kell majd fizetni az iskolai és óvo-
dai étkezésért. Az iskolásoknak
546 Ft/nap, az óvodásoknak 432
Ft/nap lesz az étkezési térítési díj.
A II. sz. Napsugár Óvodában és a
bölcsődében nem emelkedtek az
árak, a Napsugár oviban továbbra
is 435, a bölcsiben 480 forintot kell
fizetni naponta az ételért.

Elfogadta a grémium Soroksár If-
júsági Koncepcióját, melyet majd
egy cselekvési terv kidolgozása
követ. Ebben ütemezik azokat a
fejlesztési elképzeléseket, ame-
lyeket a kerületi fiatalok elvárás-
ként fogalmaztak meg az
önkormányzattal szemben. (A
koncepcióról bővebben a 13. ol-
dalon olvashatnak.)

Úgy határozott a testület, hogy
megalakítja a kerületi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórumot,
melynek elnöke Weinmann
Antal alpolgármester lesz. Ál-
landó tagjait az alábbi szerveze-
tek adják: Budapest Főváros
Kormányhivatala XXIII. kerületi
Hivatala, Klik XXIII. Tankerülete;
Soroksári Rendőrőrs, Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórház és Ren-
delőintézet (addiktológia),
Soroksár ifjúsági tanácsnoka, a
polgármesteri hivatal Humán-

közszolgáltatási Osztálya, a
Rendészeti Osztálya és az
Egészségügyi és Szociális In-
tézmény megbízott munkatársa.
Állandó meghívottjai: az egyházi
és civil szervezetek, egyesüle-
tek polgármester által felkért
munkatársai, az oktatási intéz-
ményeknek a tankerület vezető-
jének egyetértésével az elnök
által felkért vezetői, munkatár-
sai.

Jónás Ágnes
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Testületi ülésen történt

Huszonegy napirendet tárgyalt márciusi ülésén a soroksári képviselő-testület. A grémium több tá-
jékoztatót, beszámolót ismert meg a kerületi szervezetek tavalyi munkájáról. Elfogadta Soroksár If-
júsági Koncepcióját és döntött a Kábítószerügyi Egyezető Fórum megalakításáról is.

Gyász

Polgármesteri tájékoztató

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Soroksári Ifjúsági Koncepció

Étkeztetés

Közbiztonság

HÉV-ügyek

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 06-30-630-6306
Veigli Katalin
Egresi Antal 06-20-973-0235
Fuchs Gyula 06-70-244-2829
Kiss Jenő 06-20-466-8587
Dr. Kolosi Ferenc 06-30-982-6776
Mikó Imre 06-30-274-2249
Mizák Zoltán 06-20-916-409
Preklerné
Marton Ilona 06-20-567-1188
Sinkovics Krisztián 06-30-937-9244
Tüskés Józsefné 06-20-466-8450

A képviselők telefonos egyeztetést 
követően állnak a lakók 

rendelkezésére.

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

06-30-977-5878 képviselői iroda 
(Grassalkovich út 144.)
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– Elkészült az ifjúsági kon-
cepció, amiben a tömeg-
közlekedés fejlesztése,
helyi koncertek szerve-
zése és egy középiskola
alapítása is szerepel a diá-
kok elképzelései között. Mi
a következő lépés?
– Nagy öröm számomra,
hogy Sinkovics Krisztán sze-
mélyében van egy önkor-
mányzati képviselő, aki az
ifjú generáció tagjaként fel-
karolta a fiatalok ügyét és így
több száz kerületi diák véle-
ményét összegyűjtve elké-
szülhetett az ifjúsági
koncepció. Ebből a tanul-
mányból cselekvési tervet
készítünk, de a tervek sze-
rint a közeljövőben a Tán-
csics Mihály Művelődési
Házban tartandó fórumon is

bárki hozzászólhat az ifjúsági koncepcióhoz. A felmérésből megtud-
hattuk, hogy a fiatalok nagyra becsülik kerületünk értékeit, így a Duna
és más természeti kincsek közelségét, ugyanakkor a hátrányokra is

felhívják a figyelmet, mint például a kifejezetten az ő korosztályuknak
szóló szabadidős programokat kínáló helyek hiánya.
– Betöltheti ezt a szerepet a Tündérkert?
– Amikor még csak az elképzeléseim között szerepelt, már akkor egyik
kiemelt célja volt a közösségépítés. Abban bízom, hogy az idősebb kor-
osztály mellett a fiatalok számára is kedvező lehetőségeket kínál a Tün-
dérkert, benne például a már elkészült fitneszpark, sportpálya és a
hamarosan megépülő kamasz és gyerek játszóterek is. A szép kör-
nyezetért pedig sokat tesz majd a szintén még ebben az évben kiala-
kításra kerülő öntözőrendszer is. 
– Szintén a víz útját szabályozza, de leginkább a felszín alatt, ráa-
dásul nem hozza, hanem viszi. Hogy áll a csatornázás ügye a Mol-
nár-szigeten?
– Haladunk lépésről lépésre. Jelenleg kevésbé látványos szakaszában
van a beruházás, mert épp a jogi akadályok elhárítása zajlik. Van még
tennivaló, de az a cél, hogy a lehető legjobban lerövidítsük azt az időt,
amíg rácsatlakozhatnak a hálózatra az érintettek.
– Mit tartogat még az év hátralévő része Soroksár számára?
– Útfelújítást, ha csak az előttünk álló néhány napra gondolok. Fővárosi
képviselőként is köszönetet mondok a BKK-nak, mert sikerült elérni,
hogy a tervezett 2017 helyett már idén meginduljanak a felújítási mun-
kálatok a Rézöntő utcában. Emellett pedig igyekeztünk a kerület költ-
ségvetésében minél jelentősebb összeget biztosítani a fejlesztésekre,
amit tehetünk azért is, mert a kormány önkormányzati adósságátválla-
lása Soroksáron is érezteti pozitív hatását. 

Z. Molnár Szilvia

Újabb fejlesztéseket is hoz a tavasz
A tavasz beköszöntével egyre melegebbek a napok, a természet
is színpompás virágokkal és zöldellő rügyekkel ébred téli álmá-
ból. Egyre zöldebb környezetünk mellett a tavasz a fejlesztések in-
dulását is jelenti. A részletekről Orbán Gyöngyit, Soroksár
alpolgármesterét kérdeztük. 

Nőnapi köszöntés dallal és virággal

Továbbra is várjuk fiatalok, szülők, pedagógusok véleményét.
(www.facebook.com/soroksarifiatalok). Közös célunk, hogy
gyermekeink itt, Soroksáron képzeljék el boldog jövőjüket!

Nőnapot tartottak március 7-én a Táncsics Mihály Művelődési Ház-
ban. Geiger Ferenc polgármester Kégl Béla: Nőnapra sok szeretet-
tel című versét szavalta el, majd így köszöntötte a résztvevőket. – Mi
férfiak elismerjük, hogy önök, a nők a család lelke. Önök nélkül nem
létezhetnének a férfiak sem, és nemcsak erre az egy napra, hanem
minden napra szépet és jót kívánok.

Ezután Weinmann Antal alpolgármester
osztotta meg a gondolatait: – Minden

év március 8-án megállunk egy
pillanatra és mi férfiak megem-

lékezünk édesanyánkról,
nagymamákról, az asszo-
nyokról, a hölgyekről és a

lányokról, s lehetne még számos megfogalmazásban szólítanunk
őket, akik nélkül nem tudnánk létezni. Engedjék meg, hogy nőnap al-
kalmából olyan hangulatot, miliőt kívánjak önöknek, ahol csak úri-
emberekkel kerülnek kapcsolatba, ahol csak figyelmet, kedvességet,
s harmóniát kapnak tőlük. 
Egy szál szegfűvel, tulipánnal és jácinttal köszöntötték fel a jelen-
lévő hölgyeket. Ezután Csonka András színművész musicalekkel
szórakoztatta a nagyérdeműt, bevonta a közönséget is a produkci-
óba, amit a közönség tapssal jutalmazott. Kasza Tibor énekes-pro-
ducer klasszikus slágerekből válogatott, a fiatalos lendület így is
magával ragadta az idősebb női közönséget. Az ő produkcióját is
örömmel fogadták a hölgyek.

IM

Tündérkert - közösségépítés
minden korosztály számára



A képviselő-testület 2015. július 7-i ülésén döntött a Hősök tere
Templom utca – Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterü-
let-alakítási terv jóváhagyásáról, majd 2015. szeptember 29-én
arról, hogy két ütemben történik a kivitelezés: I. ütem a Templom ut-
cától a Hősök tere 30.-ig, a II. ütem a Hősök tere 32.-től a Jelző ut-
cáig.

Az I ütem kivitelezési munkálatai 2016. február 5-ével elkez-
dődtek, a várható befejezés 2016. augusztus 30. A munkálatok
ideje alatt forgalomkorlátozásra, terelésre, parkolási nehézségekre
és útlezárásra lehet számítani. Ezért kérem a tisztelt lakosság és
az itt közlekedők türelmét és megértését.

Köszönettel:
Geiger Ferenc
polgármester

Átépül a Hősök tere!

Március végére elkészül a Grassalkovich út 158. szám alatti volt
okmányiroda épületének átalakítása, és várhatóan április elején
már próbaüzemben megindulhat a félfogadás a korszerű kor-
mányablakban.
Március végén, április elején a költözés miatt 3-5 napig szünetel
majd a félfogadás. Ennek pontos időpontjáról az önkormányzat
honlapján adnak majd tájékoztatást.

Áprilisban nyílhat meg a 
soroksári kormányablak

4 SOROKSÁRI HÍRLA
P

F E L H Í V Á S O K

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyil-
vános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező:

I. Budapest XXIII., Kelep utca 187257/4 hrsz.-ú, 747 m2 alapte-
rületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár: 6.400.000 Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 9.00 óra 

II. Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187257/5 hrsz.-ú, 759 m2 alap-
területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár: 5.800.000 Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 9.30 óra 

III. Budapest XXIII. kerület Házhajó u. 157. szám alatti (186593/81
hrsz.), 630 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlan tulajdonjogát.
Kiinduló ár: 10.600.000 Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 10.00 óra 

IV. Budapest XXIII. kerület Hungária köz 187255/5 hrsz.-ú, 730
m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
tulajdonjogát.
Kiinduló ár: 5.500.000 Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 10.30 óra 

V. Budapest XXIII. kerület Újtelep út 6. szám (195271/8/A/71
hrsz.) alatti, 40 m2 alapterületű üzlethelyiség, nem lakás céljára
szolgáló helyiség megnevezésű, bérleti jogát.
Kikiáltási ár: nettó 16.017 Ft/m2/év + ÁFA 
licitlépcső: 500 Ft/m2/év + ÁFA
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 11.00 óra 

VI. Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a
Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti, 44 m2 alapterületű lakás
megnevezésű ingatlan tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 3.900.000 Ft (bruttó)
licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 11.30 óra 

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

Jelentkezni lehet: 2016. március 30-án 8.00 órától 2016. április 6-
án 15.00 óráig ügyfélfogadási 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 2016. március 30-án
14.00 órától 2016. április 6-án 15.00 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 Bu-
dapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.), tel.: 289-2188., a lakás-
okról: Dr. Gesztei László, tel.: 289-2100/236, üzlethelyiségről: Fórizs
Zita, 289-2198.

Árverési hirdetmény

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

dr. Bajuszné Veigli Katalin, Egresi Antal, 
Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián

Fidesz - KDNP

Mizák Zoltán, Tüskés Józsefné
Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesülete

Fuchs Gyula, dr. Kolosi Ferenc, Mikó Imre
Itthon Vagyunk Egyesület 

Kiss Jenő
MSZP - Együtt
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2016. január 1-jétől az Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el ke-
rületünkben a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a
Család-és Gyermekjóléti Központ működtetésével. A két szolgáltatás
egy szervezeti egységben, integráltan működik a továbbiakban, mint
az ESZI önálló szervezeti egysége. A Család-és Gyermekjóléti Központ
szolgáltatásai minden XXIII. kerületi lakosra kiterjednek, életkortól füg-
getlenül – tájékoztatta lapunkat Takácsné Juhász Ildikó intézményve-
zető.
Fontosabb szolgáltatások:
– szociális segítőmunka – segítségnyújtás szociális, életviteli és
mentálhigiénés problémák kezelésében, krízishelyzetek megelő-
zésében, a kialakult krízishelyzet megoldásában, a gyermek csa-
ládjában történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése, illetve a már fennálló veszélyeztetettség megszünte-
tése,
– adósságkezelési tanácsadás és Hálózat Alapítványi ügyintézés –
segítségnyújtás lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi tartozá-
sok kiegyenlítésében,
– kapcsolattartási ügyelet biztosítása – a gyermek és a kapcsolat-
tartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy

számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely bizto-
sítása (gyámhivatal vagy bíróság által szabályozva)
– a válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása az általa
igénybe vehető támogatásokról, nem kívánt terhesség esetén az
örökbeadás lehetőségeiről,
– jogi segítségnyújtás, tanácsadás a hivatalos ügyek intézéséhez,
– pszichológiai tanácsadás.

A szolgáltatások ingyenesek. Főként az önkéntesség és önkén-
tes együttműködés elve alapján működik a központ, azonban ha-
tósági döntés is kötelezheti a családot együttműködésre. A
hatékony segítségnyújtás érdekében a Család-és Gyermekjóléti
Központ kapcsolatban áll más állami, illetve önkormányzati fenn-
tartású intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal.

Segítség a bajban

A Soroksári Sportcsarnok felvételt hirdet 
GONDNOK/KARBANTARTÓ és TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNŐ

munkakörökbe.
Munkavégzés helye: 

Soroksári Sportcsarnok, 1237 Bp. Sportcsarnok utca 2.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a 

csarnok@soroksarsportcsarnok.hu e-mail címen.

Álláshirdetés

1238 Budapest, Grassalkovich út 104. (bejárat Táncsics Mihály u. 45.)
Nyitvatartási idő:

Hétfő: 14.00 -18.00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 10.00 -16.00

Péntek: 9.00 -13.00

az  Ady Endre utcai Szakrendelő Előjegyző Központjának tele-
fonszámának változásáról

Új telefonszám: +36-1-920-1400
2016. március 1-jétől 

A betegelégedettség növelése érdekében bővítettük a hívást
fogadó kollégák létszámát és a központ elérhetőségét is nö-
veltük.

2016. március1- jétől 
Elérhető:

munkanapokon 07:00-19:00 óra között

Az Előjegyző Központ az Ady Endre utcai Szakrendelő követ-
kező szakrendeléseire ad időpontot: 

o Bőrgyógyászat
o Neurológia 
o Nőgyógyászat
o Onkológia 
o Ortopédia 
o Reumatológia
o Szemészet 

A szakrendelésekre továbbiakban is lehet személyesen idő-
pontot kérni.
A Dél-pesti Kórház Urológiai Osztály VII. emeleti ambulan-
ciájának előjegyzési időpontjait 2016. április 04-től az Elő-
jegyző Központ fogja kezelni.

Tájékoztatás

Április 23-án, szombaton reggel 9 órakor két helyszínen várja a
környezetükért tenni akaró kerületi lakosokat az önkormányzat
a Tiszta Soroksári Nap keretében.
A szemétszedéshez az önkormányzat biztosít zsákokat és egy-
szer használatos kesztyűket. Gyülekező a Molnár-szigeten az
ifjúsági tábor előtt, illetve Újtelepen a Szentlőrinci u. – Nyír u.
sarkán.
Ezen a napon veszélyeshulladék-gyűjtés is lesz 8 és 12 óra kö-
zött a Hősök terén, a templom mögött.

Tegyük szebbé Soroksárt!
Önkénteseket várnak!

Azok a Soroksáron lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akiknek
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meg-
hívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálatot a rendelőintézet mögötti parkolóban (Táncsics
Mihály u. 104.), a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán végzik el áp-
rilis 6. és 27. között. A mobil állomás közvetlen telefonszáma (az
ott tartózkodás ideje alatt): 06-30-257-2836.

A szűrővizsgálaton való részvétel mindenki jól felfogott ér-
deke, hiszen az idejében felismert mellrák gyógyítható.

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Vizsgálattal a mellrák ellen

Fotó: Ilonka Mária
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Hosszú ideje várt átadási ünnepség hely-
színe volt a Galambos János Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény. Február 24-én
átadták a nagyközönségnek, a tanároknak
és a diákoknak a megújult intézményt.

Közel egyéves munkával, műszaki innováció-
val valósult meg a zeneiskola épületrekonst-
rukciója. Az átalakítást, a felújítást az
önkormányzat önerőből finanszírozta. Megújult
a tanári, a gondnoki, az igazgatói és az igaz-
gatóhelyettesi szoba, valamint az ütősök pró-
baterme, a szolfézsterem és valamennyi
vizesblokk. Felújításra kerültek még a raktárak,
a szerverszoba, a padlásfeljáró, s megerősí-
tették a födémet és a tetőszerkezetet. Ál-
mennyezetet és új gipszkarton válaszfalakat
építettek be. Hőszigetelést kapott az egész
épület, valamint új cserépfedés készült. Ter-
mészetesen egyúttal az összes gépészeti és

elektromos berendezést is újonnan kiépítették
a burkolatokkal együtt.
– Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy So-
roksárnak mindig nagy hagyományai voltak a
zenében, a kultúrában, ezeket a zenei hagyo-
mányokat még a Táncsics Mihály Zenei Álta-
lános Iskola teremtette meg. Ez ugyan később
megszűnt, de amikor Soroksár önálló lett, a
képviselő-testület egyhangú döntéssel létre-
hozta az új zeneiskolát, amelyet Galambos Já-
nosról nevezett el. Akkor nem volt annyi
pénzünk, hogy teljesen felújítsuk az intéz-
ményt. Most sikerült egy olyan szintű felújítást
megvalósítanunk, amely méltó a zenei hagyo-
mányokhoz. Azt kívánom, hogy ugyanilyen
erővel, lendülettel ápolják a hagyományokat a
zeneiskolában és szerezzenek hírnevet So-
roksárnak, mint ahogy eddig is tették – hang-
súlyozta beszédében Geiger Ferenc
polgármester.

Ezután átvágták az átadást jelképező szalagot.
A vendégeket Somorjai István trombitaművész
és tanítványa, Stark Barbara, a zeneiskola ta-
nulója szórakoztatta trombitaszólóval.
– Büszke vagyok arra, hogy az én vezetésem
alatt valósult meg ez a beruházás, úgy érzem,
hogy ez az ember életében egy küldetés. Amit

most itt átvettünk az önkormány-
zattól, az évtizedekre útmutatást ad
– mondta Jakab Gedeon igazgató.
A zeneiskola diákjai és tanárai
meglepetés-műsorral készültek:
marimbán, xilofonon, zongorán,
trombitán, csellón, fuvolán, harmo-
nikán játszva romantikus és klasz-
szikus darabokat adtak elő a
vendégeknek.

(im)
Fotók: Teszár Ákos

Átadták a Galambos János zeneiskolát

A soroksári Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozószolgálata
24 órás, állandó készenlétben működő, biztonságérzetet és gondosko-
dást nyújtó jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít Soroksár idős,
szociálisan rászoruló lakosai részére. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja az ellátott személy segély-
hívása esetén a segítségnyújtó (házi gondozónő, családtag, vagy szomszéd)
helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a probléma megoldása érde-
kében a szükséges intézkedés azonnali megtételét, indokolt esetben a to-
vábbi egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körében tartozó ellátás
kezdeményezését (orvosi ügyelet értesítése, mentőszolgálat küldése, rend-
őrség, tűzoltóság értesítése, járőrszolgálat vonulása).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további célja: 
- biztonság erősítése 
- gyors segítségnyújtás 
- súlyosabb helyzetek megelőzése 
- költségesebb ellátások kiváltása
- a közösségi erők mozgósítása (szomszéd, családtag)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. február 3-tól megújult, amely
a mai kornak megfelelőbb, fejlettebb technológiával rendelkezik. A gondozott
otthonában egy segélyhívó berendezést helyeznek el, amely egy asztali ké-

szülékből, illetve egy nyakba akasztható, vagy csuklón hordható távirányító-
ból áll. A távirányító vízhatlan, ütésálló, így a rászorultak minden helyzetben
magukon tarthatják. A készülék normál analóg telefonvonalon keresztül kom-
munikál. Az új készülékek könnyű kezelhetősége mellett, nagyobb biztonság-
érzetet és megelégedettséget ad az a tény, hogy a készülék hangkapcsolatot
tud kialakítani a segélyt kérő személy és a diszpécserközpont között. A ké-
szülékbe épített nagy érzékenységű mikrofon segítségével a lakás távolabbi
pontjaiból is megbízhatóan tud kommunikálni a rászorult a segítővel. 
Soroksári lakosok közül a következő személyek jogosultak az ellátásra:
o egyedül élő 65 év feletti,
o egyedül élő súlyosan fogyatékos, 
o egyedül élő pszichiátriai beteg, 
o kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogya-

tékos vagy pszichiátriai beteg. 
A szolgáltatás térítési díja változatlan, tehát az igénylő jövedelmének 1 szá-

zaléka. 
A szolgáltatások igénybevételének pontos részleteiről tájékoztatást adnak

személyesen, az ESZI Gondozószolgálatnál (XXIII., Grassalkovich u. 130.
szám alatt), telefonon a 06-1-286-0263 telefonszámon, vagy e-mailben a gon-
dozo@eszi23.hu címen. Takácsné Juhász Ildikó

intézményvezető

Megújult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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Zenehíd néven vonóstalálkozót szervezett
a Galambos János Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény, amely a pesterzsébeti
Lajtha László zeneiskola vonósait látta ven-
dégül március 5-én az Otthon Közösségi
Házban.

A találkozó szervezésében jelentős részt vállalt
Tormáné Pollák Rita, a soroksári zeneiskola
vonós tanszakának, valamint Csala Éva, a
pesterzsébeti zeneiskola vonós tanszakának
vezetője. Jakab Gedeon, a Galambos János
AMI igazgatója üdvözölte a vendégeket.
– Az ügyet és az eseményt szeretném kö-
szönteni, hiszen felváltva hol az egyik, hol a
másik intézmény kerületében találkozunk. Va-
lamennyiünk számára meglepetés az, hogy
miként teljesít a másik iskola csapata. Nagyon
fontos ebben az együttműködésben, hogy a
produkciók ötletet adnak a másik félnek, hogy
mit kell jobban csinálni – mondta az igazgató.
A soroksári zeneiskola öt, a pesterzsébeti ze-

neiskola közel ötven diákja játszott két zene-
karban, továbbá szólistaként is megmutatták
tudásukat. Nagy sikert aratott a lajthások Tü-
csök Zenekara Pável Edit vezényletével, akik
E. Grieg Tengerészdalát; a Három kishajó ír
dallamot, valamint Ludwig von Beethoven Örö-
módáját adták elő.                       

A házigazda soroksáriak sem maradtak le
a nemes vetélkedésben. Szokontor Lili he-
gedűn A pilisi tiszta búza című művet; Südy
György csellón Baklanova Mazurkáját; Gei-
ger Balázs csellón Szokolay Sándor Kis
szvitjének I-II. tételét adta elő. A közönség
meghallgathatta még Dobó Regina csellójá-
tékát Pamela Wedgwood JourneytoEgypt
című művét közösen adta elő tanárával, Tor-
máné Pollák Ritával, zongorán kísért Geiger
György. Végezetül Pallos Gábor csellón
Schlemüller Perpetuum mobile című szerze-
ményét játszotta.

A lajthások egyesített zenekarát Balásházi
Bálint karnagy, a pesterzsébeti zeneiskola igaz-

gatója vezényelte. Johann Strauss Radetzky
indulóját hallhatták többek között a résztvevők,
Lorenc Ave Maria című művét Újhelyi Andrea
énekes adta elő. A vetélkedés végén a részt-
vevők egy-egy emléklapot kaptak.

ILMA
Fotó: Szerző

Zenehíd, ami összeköt

A képzésekre előzetes regisztrációval lehet je-
lentkezni! Regisztrálni elektronikus úton az ön-
kormányzat honlapjáról letölthető jelentkezési lap
kitöltésével és tanfolyam@ph.soroksar.hu e-mail
címre történő megküldésével, postai úton a kitöl-
tött jelentkezési lap 1239 Budapest, Hősök tere
12. címre történő megküldésével, illetve szemé-
lyesen a Humán-közszolgáltatási Osztályon, Bar-
tus Marianna ügyintézőnél (Hősök tere 12. fsz.
ügyfélszolgálat, ügyfélfogadási időben: hétfő
14:00-18:00, szerda 8:00-16:30, péntek 8:00-
12:00) lehet.

A jelentkezések 2016. április 1. –  2016.
május 31. között adhatók le a fenti elérhe-
tőségeken.

A képzés várható időtartama 2016. szep-
tember 12. – 2016. december 9., pontos tájé-
koztatást az igényfelmérést követően adunk az
önkormányzat hirdetőtábláin, a Soroksári Hírlap-
ban, a www.soroksar.hu oldalon, a Humán-köz-
szolgáltatási Osztályon (Hősök tere 12.), valamint
telefonon a 289-2100/231 számon.

A képzéseket képzési szerződés megkötésé-
vel lehet majd igénybe venni, melyben a hallgató
a szerződés aláírásával vállalja, hogy a foglalko-
zások legalább 80%-án részt vesz és azokon leg-
jobb tudása szerint jár el. 

A hallgató kötelezettséget vállal továbbá, hogy
magatartásával nem gátolja vagy zavarja a fog-
lalkozások eredményes lefolytatását.

Újra lesz ingyenes nyelvi 
és informatikai képzés

A nagy érdeklődésre tekintettel, a képvi-
selő-testület döntése alapján, kerületünk-
ben ismét indul térítésmentes angol,
német nyelvtanfolyam, valamint informati-
kai képzés alap illetve haladó szinten. A
csoportok várhatóan 2016 szeptemberé-
ben indulnak.

Az I. Regionális Furulyaversenyen
Tápiószentmártonban nagy siker-
rel szerepeltek a Galambos János
zeneiskola növendékei.

Hochstein Lili az I. korcsoport-
ban 1. helyezést, Geiger Bálint a
III. korcsoportban 2. helyezést és
különdíjat, valamint Nagy Zsófia
az V. korcsoportban 2. helyezést
ért el. 

A tehetséges muzsikusoknak
és felkészítő tanáruknak, Geiger
Györgynek, valamint Somos Jo-
hanna zongorakísérőnek ezúton is
szívből gratulálunk!

Furulyás sikerek

Április 14-én és 15-én 8 és 19 óra között lehet beíratni a szeptemberben első osztályt
kezdő gyerekeket a lakóhely szerint illetékes vagy a választott általános iskolába.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, to-
vábbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti
példányát, amit az óvoda állít ki.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében
megjelölt intézmények közül.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a
nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tago-
zatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola meg-
választásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is
– együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság
korlátozta, vagy megvonta.

A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban
meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljá-
rást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó (Klik XXIII. Tankerülete)
jár el és hoz másodfokú döntést. (jónás)

Áprilisban itt az általános iskolai beiratkozás
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A Mikszáth Kálmán Általános Iskola alsó tagozatán az órák mellett sza-
badidős tevékenységeket iktatnak be a gyerekek mindennapi iskolai
életébe. Mesélnek, kreatív foglalkozásokat tartanak, vagy csak egy-
szerűen játszanak. A napközben beiktatott „pihenéseknek” köszönhe-
tően egy szellemileg felfrissült gyermekkel tudják a tantervi órákat
megtartani. A délután négyig tartó iskolaidőben a házi feladatok szinte
mindig elkészülnek. 

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a gyerekek fejlesztési lehetőségeire:
logopédus, gyógypedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Az alsó tagozatosok angol és informatikai órákon vesznek részt. A
testnevelési órák egy részében akrobatikus rock and roll-lal és súly-
emeléssel ismerkednek meg. Gyenge Roland vezetésével 1-2-3. osz-
tályban testnevelés órákon, felsőbb évfolyamokon kedvezményesen
tanulhatják meg a tanulók az akrobatikus rock and roll alapjait. A tervek
közt szerepel, hogy a 2016/2017 évtől a magyar néptánccal is ismer-
kedjenek a gyerekek.

Az iskola bővíteni szeretné a szakköröket, délutáni sportolási lehe-
tőségek körét is, hogy a gyermekek minél több sportággal ismerkedje-
nek meg. Ezért az ESMTK sportklubbal közös munkát végeznek, hogy
lehetőleg minden gyermek megtalálja a számára ideális sportágat. 

Vár a Mikszáth!

Már a tanévkezdés óta szemünk előtt lebegett az iskolanap dá-
tuma: március 4. A Fekete István Általános Iskola minden osz-
tálya készült valamivel erre az alkalomra, a műsorszám jellegéből
adódóan hetek, vagy akár hónapok munkája előzte meg az elő-
adást. 

Elérkezett aztán a várva várt péntek délután, amikor a műve-
lődési ház zsúfolásig megtelt az odasereglő gyerekekkel, szülők-
kel, vendégekkel. Iskolánk igazgatója, Horváth Lászlóné Jolika
néni köszöntötte az egybegyűlteket, majd elkezdődött a bemuta-
tók sorozata. Egymást követték a jobbnál jobb jelenetek. 

Volt ott humor és komolyság, furfang és ártatlanság, szárnya-
lás és visszafogottság, de mindenben gyermeki tisztaság és lel-
kesedés. A kis elsősöktől a nemsokára elballagó nyolcadikosokig
kivétel nélkül minden osztály fellépett. Láttunk mesejátékot, báb-
játékot, táncot, néptáncot, labdás bemutatót, hallottunk verset,
csengettyű-zenekart. Fontos volt számunkra, hogy a gyerekek a
szereplést versengés nélküli sikerként éljék meg, hiszen ünnep
volt ez a nap, az együttlét, az élmény öröme, a hétköznapok ün-
nepe. 

A délután folyamán az iskolaindulót is többször elénekeltük, a
vendégeknek megtanítottuk. A tanárok meglepetés-műsorszám-
mal, strucctánccal kedveskedtek a gyerekeknek.

György Erika

Iskolanap 
a hétköznapok ünnepe

A Fekete István Általános Iskola újabb profillal bővült: az iskola tá-
mogatásával múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezek. Ki-
helyezett helyszíneken, múzeumokban tartok foglalkozásokat az
ezt igénylő tanulóknak. A rajzórák tananyagához kapcsolódva a
Vasarely Múzeumban ismerkedhettek a negyedik osztályos tanu-
lók az „Op-Art” művészet stílusával, Viktor Vasarely geometrikus
alkotó világával. Utána rajzórán a gyermekek is játszottak a for-
mákkal és a színekkel.

A Mátyás-meséket és a reneszánsz stílusát a Budapesti Törté-
neti Múzeumban tehették magukévá. Játékosan élhették át a kor
szellemét, építészetét, viseletét, szokáskultúráját. Az írásbeliség
középkori formáját a Corvinákon keresztül ismerhették meg a mai
világunkhoz adaptálva, s készíthettek kódex lapokat iniciáléval,
lapszéldísszel, miniatúrákkal, amelyekben az iskolai élményeiket
örökítették meg.

A mai világunkban oly fontos, természettudományos ismerete-
ket, az Elektrotechnikai Múzeumban sok-sok kísérlettel tapasztal-
hatták meg. Játszottak villámokkal, mágnesességgel, elektromos
vezetéssel. Segítették a foglalkozást iskolánk kémia és fizika ta-
nárai, akik a felső tagozatosoknak is lehetőséget biztosítanak az is-
kolán kívüli ismeretszerzésre. Az első foglalkozásokon alsó
tagozatos diákjaink vettek részt, mivel az oktatás e formáit a leg-
korábban, a legkisebbekkel kell elkezdeni, hogy létszükségletükké
váljon az ismeretek testközeli megismerése. 

Múzeumpedagógusként azt hiszem, ez a tudásátadás legmo-
dernebb formája, ahol a tanuló és a pedagógus egyaránt élvezi a
pedagógiai folyamatot. A foglalkozások alkalmával új ismeretet
adunk, játékosan rögzítjük a látottakat, hallottakat és feladatlappal
a helyszínen, majd az iskola tanítási óráján felhasználva jártas-
sággá alakíthatjuk. Ez lenne a modern oktatás feladata, s mi ezen
az úton indultunk el. 

Horváthné Juhász Éva múzeumpedagógus, tanító

Új színfolt a Feketében:
múzeumi órák

Megújult az olvasósarok
Megújult olvasósarokkal várja a látogatókat 

a Grassalkovich úti könyvtár. 

Nyitvatartási idő:
H-Sz-P: 13-19 óráig, CS: 9-15 óráig

Beiratkozási díj: 
felnőtteknek: 2400 Ft/év

diákoknak, nyugdíjasoknak, kismamáknak: 1200 Ft/év
16 év alatt és 70 év felett ingyenes.

Kérik, hogy 200 forintos regisztrációs jeggyel támogassák a tékát.

Mindenkinek áldott húsvétot kívánnak a könyvtár dolgozói!
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Az újtelepi III-as számú összevont óvodában
megrendezték a „sohasem volt állatok figu-
ráinak" kiállítását. Ezek az állatok olyanok,
amelyek valamilyen meséből bújtak elő és
természetesen sohasem éltek a földön: csak
kitalálták őket. 
– A Színvarázs munkaközösség a nevelési
év elején meghatározta a munkatervében,
hogy a februárban a folyosót olyan „állatok-
kal” díszíti fel, melyek soha nem éltek a Föl-
dön. Ezek a mesebeli figurák különböző
technikákkal készült gyerekmunkák. Egyik fő

szempont a hulladék újrahasznosítása volt.
Dobozból, textilből készültek a figurák. Ezek
az „új fajok” a gyermeki fantázia szülemé-
nyei. Az állatokat festették, díszítették, te-
nyér-, illetve talplenyomatokból készítették –
avatott be a részletekbe Ternesz Ferencné
óvodavezető. I.M.

Sosem volt állatok az
óvodában

Kevés ember tevékenysége bírt akkora jelentőséggel Soroksár
fejlődésére, betelepítésére, mint Forster János Jakabé. A XVIII.
században csupán gróf Grassalkovich Antal zseniális felisme-
rése, hogy a Pestről kivezető évezredes út mentén kell egy tele-
pülést létrehozni, előzheti csak meg Forster németországi
bevándorlók Soroksárra csábításának jelentőségét.

Mit is tudunk valójában Forster János Jakabról? Anyakönyvi források-
ban először 1730-ban bukkanunk a nevére. Pesten, a belvárosi temp-
lomban augusztus 24-én feleségül veszi Milis Mária Rozáliát.
Valószínűnek tűnik, hogy nem ez volt az első házassága, hiszen alig
két év múlva már Soroksáron találjuk, az uradalmi vendégfogadót bérli,
ami tapasztaltabb, ismertebb személyt feltételezne. A gróf bizonyára
nem bízta volna a fogadót egy húszas éveinek elején járó fiatalem-
berre.

1732-től öt éven keresztül szerepel a levéltári forrásokban, mint a fo-
gadó bérlője. Valószínű, hogy a későbbi években is folytatta a bérlést,
de a források ezután hiányosak. Arra utaló adat, hogy gazdálkodott is
volna, egyetlen levéltári forrásban sem található, jobbágyok adólistáján
a neve nem szerepel.

A házasságból Soroksáron 1734-ben lánya született – Walburga –,

aki röviddel a születése után meg is halt. A keresztszülők pestiek vol-
tak, a kapcsolata tehát továbbra is oda kötötte őt.

Forster néhány év alatt elismert és kedvelt személyisége lett So-
roksárnak. Haláláig összesen 11 alkalommal kérték különböző csalá-
dok születendő gyermekük keresztszülőjének őt és feleségét. 

Elévülhetetlen érdemeit a grófi megbízás alapján végzett toborzó
körútjai jelentik. 1740 körül, tehát Forster német földi útjai előtt, Sorok-
sár lakossága 300 fő körül lehetett. A Kessler-féle összeíráskor – 1744-
ben – viszont már több mint 900 fő volt az összeírtak száma. Óriási
ugrás volt ez a település fejlődése szempontjából. Német földön nem
fogadták mindenhol szívesen, vannak utalások arra, hogy egyes tele-
pülésekről menekülnie kellett, mivel a pap a lakosságot ellene uszí-
totta.

A haraszti halotti anyakönyv szerint Forster János Jakabot Duna-
harasztiban temették el 1742 augusztusában. Az özvegy Milis Rozália
Mátyás nevű fiával 1743. július 5-én még keresztszülőséget vállalt a
Natz családnál, majd 1744. január 7-én az özvegy feleségül ment Pfaf-
fenzeller Andráshoz. Forster János Jakab Mátyás nevű fia ezután
többé nem szerepel soroksári dokumentumban. A sorsa talán más felé
vitte, esetleg vissza Pestre.

Schmauder János Grassalkovich kör

Soroksári arcképcsarnok: Forster János Jakab

Megalakult a Zergevirág Szabadidősport
Egyesület Soroksáron, melynek elsőd-
leges célja a szabadidős sporttevékeny-
ség megszervezése és népszerűsítése. 

A Nordic Walking rekreációs és egészség-
megőrző sportág keretében az egyesület
ingyenes oktatást rendez Soroksáron a kö-
vetkező időpontokban:

2016. 03. 29., kedd
2016. 04. 04., hétfő

2016. 04. 11., hétfő
2016. 04. 18., hétfő

Helyszín: a Gyáli-patak Virágvölgy utcai
hídjánál 14-15:30-ig.
A Nordic Walking botokat a helyszínen biz-
tosítják.
Megjelenés 13:30-tól
Létszám: maximum 25 fő. Kötelező a beje-
lentkezés, kizárólag email-ben: zergevi-
rag.zesze@gmail.com

Sportos gyaloglás Soroksáron is

Az újtelepi termelői piac is meglepetéssel készül a húsvétra. Gombás Sándortól, a Ter-
melők Közössége Kft. kereskedelmi igazgatójától megtudtuk: március 26-án, szom-
baton terveznek egy kis ünnepi programot. Délelőtt 10-12 óra között a húsvéti
készülődés jegyében: gyerekeknek kézműves foglalkozást tartanak, nyuszi simogatást
szerveznek. Délben pedig megvendégelik a vásárlókat főtt, füstölt húsvéti sonkával,
főtt tojással, friss tormával.                                                                                               

IM

Húsvét a termelői piacon
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Új utakon a gyermekétkeztetés 
– A gyermekkori túlsúly, a cukorbetegség, a keringési problémák ki-
alakulásának megelőzése érdekében szükségessé vált az ételek
minőségének javítása a közétkeztetés adta kereteken belül. A gye-
rekek barátkoznak az új ételekkel, a hagyományos ételek megvál-
tozott ízével. Ez kicsit nehezebb folyamat, mely segítséget igényel,
elsősorban a szülők részéről. Jó volna, ha az otthoni ételek elké-
szítése során is nagyobb teret kapna az egészséges táplálkozás-
nak az iskolákban már bevezetett gyakorlata, így nem volna akkora
különbség az otthoni ízek és az iskolai ebéd íze között, kevesebb
lenne a kiöntött étel – mondta Dücső Csaba, a Soroksári Intézmé-
nyellátó Központ igazgatója.

Jelenleg a kerületben 1491 általános iskolás kap naponta meleg
ételt.  A legnépszerűbb ételek: a tejbegríz, a mákos tészta, a milá-
nói makaróni, a savanyú vetrece, a rántott hús, a gyümölcsleves,
a borsóleves és a sütemények. Kevésbé szeretik azokat a levese-
ket, amelyben sok sárgarépa van, a spenótot, a tökfőzeléket és a
kelkáposzta főzeléket. Az iskolai konyhákon napi átlagban 40 liter
étel marad meg, amelyet hetente kétszer szállítanak el. Az étel-
maradék mennyisége 5-10 literrel növekedett az EMMI-rendelet
bevezetése óta. 

A napi háromszori étkezésért az önkormányzat 835 forintot fizet,
amelyből a szülő 520 forintot térít meg, ha egyéb támogatásra nem
jogosult. Az önkormányzati iskolákban összesen 522 gyerek kap
kedvezményt különböző jogosultság alapján. Rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben (100%-os mentesség) 236 fő; 3 gyer-
mekes kedvezményben (50%-os mentesség) 198 fő; tartósan
beteg kedvezményben (50%-os mentesség) 37 fő; szociális ked-
vezményben (összege a szülők jövedelmétől függ) 51 fő részesül.
Elmondható tehát, hogy minden gyermek részesül valamekkora
összegű étkezési támogatásban.

A gyerekeknek változóan ízlik
Ott jártunkkor a Grassalkovich Antal Általános Iskolában grízga-
luskaleves és paradicsomos káposzta fasírttal volt az ebéd. Éppen
a 3. a osztályosok ebédeltek. A gyerekek elmondták, az jó, hogy
több a süti, repetázhatnak belőle, a milánói makaróni rántott hús-
sal „nagyon menő”, viszont nem bírják a tojáslevest és a brokkoli
krémlevest, a tökfőzeléket, s az ivólé ízére is panaszkodtak.

A „Grassi” tálalókonyháján dolgozó Lang Pálnétól megtudtuk,
hogy melegen kapják az ételt, természetesen melegen is tálalják.
Egyszerre 66-an tudnak leülni, 15 csoport napközis van, plusz a
hazajárók. Az ebédet fél 12-től fél 3-ig szolgálják fel. Sok gyereket
külön rá kell beszélni, hogy egyáltalán megkóstolja az ételt. Előre

kapnak heti étlapot, melyet az iskola portáján a szülők is megis-
merhetnek. 

Polyák Attila és felesége, Ildikó a Grassalkovich iskola büfései el-
mondták, hogy a szendvicseket teljes kiőrlésű zsemlékből készítik csir-
kemellsonkával, zöldséggel. Tavasztól gyümölcsöket is kínálnak,
valamint eper- és gyümölcssalátát. Az iskolai szülői munkaközösség-
gel évek óta egyeztetnek: a kólákat teljesen kiiktatták, helyette több
gyümölcslevet, illetve ízesített ásványvizet kínálnak. Táblán mutatják
be, hogy miből mennyit kell enni és mennyi az egészséges adag.

Új ízvilág, szigorú előírások
– A szülők főztjét eszi a gyerek reggel és este, valamint hétvégén,
hétfőtől péntekig pedig a közétkeztetési ételeket fogyasztja. Telje-
sen új ízvilággal találkozik, ami kevésbé szerethető, hiszen jóval íz-
telenebb, a megszokottnál kevesebb benne a só és a cukor. Mi
már a rendeletet megelőzően kivettük az ízfokozókat az étrendből
– jelentette ki Boros Attila, a Junior Zrt. vezérigazgatója.
– Sok kritikát kapnak?
– Még mindig divat a közétkeztetést szidni. Magyarországon a
menza szót még mindig pejoratív értelemben használják. Az étke-
zés mindig megosztó dolog, hiszen egyéni ízléstől is függ. A gye-
rekek nem tudatos fogyasztók. Gyakran a szülők úgy formálják
meg a kritikát, hogy azt sem tudják, mit eszik a csemetéjük. A szü-
lők számára kóstoltatásokat szoktunk szervezni, hogy meggyő-
ződjenek az ételek minőségéről. Őszre is tervezünk ilyet a
kerületben.

2200 adag ételt készítünk Soroksárra. Mielőtt eldől, hogy rendel-
hető-e, a beszállító cégnek tájékoztatást kell adnia a termék min-
den paraméteréről. A diétás ételeknél személyenként vizsgálják,
hogy kaphatja-e a gyermek. Soroksáron 100 fölött van a diétás éte-
lek száma, ez radikálisan nő. Az EMMI-rendelet óta több a tejter-
mék, a hal, a zöldség, a gyümölcs, jóval kevesebb a hozzáadott
cukor, főként a kisétkezések italaiban. A változások miatt eltűnt a
kakaó, a karamell, a teákba sem teszünk cukrot, édesítőszereket
és cukorpótlókat sem használhatunk. Igyekszünk teljes kiőrlésű
pékárut adni. A bő zsírban (olajban) sült termékek 10 nap átlagá-
ban egyszer adhatók. A rendelet előírja azt is, hogy hányszor kell
10 nap átlagában főzeléket, halat, tésztát adni. Hathetes étlapunk
van, ami szezononként változik. Elsőként bevezettük a vadhúst a
közétkeztetésben és próbáljuk színesíteni az ételeket, a címtá-
runkban több mint 1000 receptúra van. Komoly beruházásokat haj-
tottunk végre, minden üzemünkben légkeveréses sütőt, gázpárlós
technológiájú sütőberendezést telepítettünk. Soroksáron támogatja

A menzareformként elhíresült, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló minisztériumi ren-
delet szeptemberi bevezetése után kíváncsiak voltunk, hogy kerületünkben milyen a fogadtatása az iskolákban az egészsé-
gesebb ételeknek. Megkérdeztük az önkormányzatot, a közétkeztetést biztosító szolgáltatót és nem utolsósorban a gyerekeket
az elmúlt félév tapasztalatairól. 
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az önkormányzat az étkeztetést, ugyanez csak a budapesti kerü-
letek feléről mondható el.
– Az idén emelnek árat? 
– Amennyiben emelünk, akkor is minimális mértékűt és azt az ön-
kormányzattal szigorúan egyeztetjük.
– Mit tehetnek a pedagógusok, hogy népszerűsítsék az egész-
séges ételeket?
– Ha egy gyerek visszaviszi az ételt, kérdezzék meg, miért. Az étel
megízlelését befolyásolja a tálalás minősége is. Ráadásul több tur-
nusban ebédeltetnek, a kiszolgálás ipari jellegű, a konyhás néninek
több száz gyereket kell néhány óra alatt megetetnie. A gyerekek-
nél, ha a haveri körben a vezérnek nem ízlik a leves, az összes
többi eltolja, nem eszi meg.

Valóban árat emeltek 
Szegény Ákos, az önkormányzat Humán Közszolgáltatási Osz-
tályának vezetője a következőkről számolt be: – Közétkeztetést a
kerületben a Junior Vendéglátó Zrt. biztosít, kivéve a II. sz. Nap-
sugár óvodában és a bölcsődében, ahol saját konyha üzemel. A
szolgáltató emelte árait, az áremelkedést az indokolta, hogy a kö-
zétkeztetésre vonatkozó jogszabályok változása miatt a feltálalt
ételek egyre változatosabb palettáját, többek között több zöldséget
és gyümölcsöt, valamint halat kell biztosítani, jó minőségben. Az
emelés az önkormányzatnak a vásárolt élelmezés költségének

5%-át jelenti. A szolgáltatást igénybe vevő szülők a vásárolt élel-
mezésből csak a normaértéket fizetik, vagyis a vásárolt élelmezés
árából 60%-ot fizet az önkormányzat és 40%-ot a szülő. Amennyi-
ben a szülő szociális helyzete indokolja, akkor a gyermeke étkez-
tetése részben kedvezményes vagy ingyenes.

Ilonka Mária
Fotók: Szerző

Közeledik a tavasz, fontos, hogy a kertészkedők időben elkezdjenek
felkészülni a tennivalókra, például a vetésre, talajforgatásra.
– Egy jó kertész mindig előre gondolkodik és időben megtervezi a
kertjében a növények elrendezését és beszerzi a szükséges vető-
magokat. Törekszik a vetésforgó alkalmazására. Márciusban már
vethetünk salátákat, hónapos retket, vöröshagymát, snidlinget –
magyarázta Kis Krisztiánné, a Szent István Egyetem Kertészettu-
dományi Kara soroksári tangazdaságának zöld ség- termesztési
ágazatvezetője.

Palántákat azokból a növényfajokból érdemes készíteni, amelyek
melegigényesek, fagyérzékenyek, esetleg hosszú tenyészidejűek.
Ilyenek: a paprika, a paradicsom, a padlizsán, a sárgadinnye, a gö-
rögdinnye, a gumós zeller és a szárzeller. De lehet palántát nevelni
csemegekukoricából, cukkiniből, uborkából, káposztafélékből is.
Amire feltétlenül figyeljünk oda: a legtöbb mag csírázáshoz maga-
sabb hőmérsékletet kíván (18 – 25 Celsius-fok), majd a kelést kö-
vetően néhány fokkal csökkenteni kell a hőmérsékletet. A megfelelő
mennyiségű fény hiányában nyúlott, vékony szárú növényeink lesz-
nek. Az öntözésre is figyelni kell. A magvetés sosem száradhat ki, de
pangóvíz se legyen! A jó palánta legfőbb ismertetőjelei: hófehér gyö-
kerek által teljesen átszőtt földlabda és az üde, élénkzöld szín.

A szakembertől megtudtuk: homoktalajokon korábban fejlődés-
nek indulnak a növények, mert hamarabb felmelegszenek, azon-
ban könnyen elillan a víz, így gyakrabban kell öntözni. Javíthatunk
a víztartó képességen, ha komposztot dolgozunk a talajba. A kötött,
vályogos és agyagos talajok, gyakran válnak levegőtlenné, össze-
tömörödnek. Érdemes homok, tőzeg bedolgozásával lazítani őket.

A tápanyagokkal való helyes gazdálkodás része a vetésforgó is,
míg a helyes energiagazdálkodásé az öntözés. Lehetőleg a kora
reggeli órákban öntözzünk. Idejében elvégzett kapálással gondos-
kodjunk arról, hogy a víz ne párologjon olyan gyorsan el. A sorkö-
zök részleges talajtakarásával is csökkenthetjük a túlzott párolgást
mulcsozással, vagy vékonyan elterített fűnyesedékkel.

Akiknek gondot jelent a házilagos palánta előállítása, azok jó
minőségű, fajtaazonos növényeket vásárolhatnak a Szent Ist-
ván Egyetem Kísérleti Üzem és Tangazdaság Zöldségtermesz-
tési Ágazatában április 26. és május 11. között –
hétköznapokon.

IM

Itt a magvetés, palántázás ideje

A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén is folytatódik
a komposztálási program Soroksáron. 
A hulladék megelőzés és újrahasznosítás egyik legjobb módja
a komposztálás, amely során a háztartási és kerti zöldhulladé-
kok természetes módon lebomlanak. Így a növények számára
igen értékes nyersanyag keletkezik, ez a humusz, vagy más
néven komposzt. Ez egy ásványi anyagokban gazdag, sötét-
barna, földszerű anyag, mely kiváló adalékanyagként használ-
ható fel cserepes növények átültetése során, vagy kerti
növények tápanyagellátásának biztosítására. 
– A komposztálási programba 230 háztartást vonunk be Sorok-
sárról és Pesterzsébetről. Háztartásonként 1 komposztáló ládát
biztosítunk térítésmentesen, melynek előfeltétele a komposztá-
lási előadáson való részvétel – tudtuk meg dr. Kozma László-
nétól, az alapítvány elnökétől. 

Az ingyenes, körülbelül 45 perces előadás április 9-én, szom-
baton 11, illetve 12 órakor lesz a Táncsics Mihály Művelődési
Házban.

A programra a cseresznyevirag@mailbox.hu email címen,
vagy a 06-30-282-8300-as telefonszámon lehet jelentkezni. A
komposztálási programban résztvevők száma korlátozott, így
jelentkezési sorrendben tudják a lakosokat regisztrálni. 
A projekt a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjá-
nak támogatásával valósul meg.

JÁ

Idén is lesz komposztálási 
program



12 SOROKSÁRI HÍRLA
P

P R O G R A M O K

Meghívó

A Galéria’13 Soroksár szeretettel várja
Önöket Kovács Lehel festőművész 

Napforduló című kiállításának 
megtekintésére, 

amely 2016. április 1-jéig, 
szerdától péntekig, 14-18 óráig látogatható.

Cím: 1238 Budapest, Hősök tere 13.
E-mail: info@galeria13.t-online.hu

Telefon: 06-20-333-0257, 06-1-287-3057

2016. április 5-18. Amatőr kézimunka kiállítás
2016. április 8. 19:00 Stand Up Comedy – Gegmenők kabaré

A belépés ingyenes!
2016. április 15. 14:30 Mozartról mesélünk

Anima Musicae kamarazenekar 
2016. április 16. 20:00 Szombat esti láz – Retro disco
2016. április 17. 11:00 Családi vasárnap – Piroska és a farkas
2016. április 29. 19:00 Jézus arca szembe néz a tudománnyal 

Dr. Csókay András előadása
A belépés ingyenes!

2016. május 13. 19:00 Wedana koncert
2016. május 20. 19:00 Hungarian Pink Floyd koncert
2016. május 22. 17:00 Sördélután
2016. május 27. 19:00 Jazz koncert
2016. május 30-június 10. Walt Disney rajzpályázat kiállítás

Tavaszi programajánló 
a Táncsicsból

(a műsorváltozás jogát fenntartjuk): 

Dr. Csókay András

BABBÖRZEBABBÖRZE



Március 8-án fórumot tartottak az új Soroksári Ifjúsági Kon-
cepcióról. Az érdeklődőket Sinkovics Krisztián ifjúsági ta-
nácsnok, Orbán Gyöngyi alpolgármester és a koncepciót
készítő cég képviselője, Pintér Ádám köszöntötte. A résztve-
vők megismerhették a több mint 70 oldalas stratégia tartalmát
és további javaslatokat tehettek, véleményezhették a koncep-
ciót, melynek elfogadásáról március 16-i ülésén döntött a kép-
viselő-testület.

Elhangzott, a koncepció
kialakítása során több
mint 500 soroksári kötő-
désű fiatalt kérdeztek
meg a kerület helyzeté-
ről, jövőjéről, illetve arról,
hogy szerintük milyen
fejlesztéseknek kellene
meg valósulni ahhoz,
hogy a kerületben ma-
radjanak, itt alapítsanak
családot. 

Sinkovics Krisztián
elmondta, hogy a kon-
cepció nagyon jó alap,
amit figyelembe véve
kezdeményezni fogja
egy cselekvési terv ki-
dolgozását, az elvárt
fejlesztések megvalósí-
tása érdekében.

A felmérésből kiderül,
hogy a fiatalok több
helyi kikapcsolódási,
szórakozási és vásár-

lási lehetőséget szeretnének, a szórakoztató és közösségi prog-
ramokat, bulikat hiányolják leginkább, de a sportlehetőségeken és
a kulturális rendezvényeken is javítanának.

A legégetőbb problémának a közlekedés hiányosságait tartják,
különös tekintettel az éjszaki közlekedésre. Hasonlóan súlyos
gondnak tartják a közbiztonság romlását, de a köztisztaságon és
a közterületek állapotán is javítanának.

A válaszadók azon véleményüknek is hangot adtak, hogy jó
lenne egy színvonalas gimnázium a kerületben, e nélkül nem vár-
ható az ifjúsági élet fellendülése.

A sportlehetőségek közül az uszoda hiányát tartják a legfájóbb-
nak, de szívesen vennék, ha lennének csónakházak a Duna-men-
tén, szabadtéri sport- és fitneszpályák létesülnének a kerületben,
valamint szorgalmazzák a kerékpárutak bővítését is.

A koncepció szerint nagyon fontos lenne a fiatalokat bevonni a
kerületi közéletbe, döntéshozatalba. Ennek eszköze lehet a diák
és ifjúsági tanács létrehozása.

A koncepcióban nevesített lehetőségek megvalósítását firtató
kérdésekkel kapcsolatban Orbán Gyöngyi elmondta, hogy az újte-
lepi „Drakula-ház” ideális helyszín lenne egy ifjúsági, közösségi
ház számára. A jogi viták lezárulta után mindent megtesznek annak
érdekében, hogy az épület a soroksári önkormányzat kezelésébe
kerüljön, és kialakíthassanak ott egy közösségi teret. A kerékpá-
ros úthálózat fejlesztéséről szólva kifejtette, hogy Soroksár 5 másik
kerülettel – 16., 17., 18., 20. és 21. – egyetemben szeretne indulni
egy pályázaton, s ha sikerrel járnak, létrejöhetne egy összekötő bi-
cikliút Csepeltől egészen a 16. kerületig. A tervek között szerepel
egy gyalogos-kerékpáros híd megépítése Csepel és Soroksár kö-
zött, ennek érdekében komolyan tárgyalásokat folytatnak. Az is el-
hangzott, vizsgálják, hogy Soroksár-Ófaluban hol lehetne
kialakítani egy olyan közösségi teret, ahol a fiatalok koncerteket
tarthatnának, szórakozhatnának anélkül, hogy a lakókat zavarják.

Jónás Á.
Fotó: Szerző

Mivel lehet Soroksáron tartani a fiatalokat?
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Kreatív pedagógusaink

A Táncsics Mihály Művelődési Ház galériáján március 7-
én délután új kezdeményezés indult útjára Kreatív peda-
gógus kiállítás címmel.
– Jäckl Henriett és Markos Lászlóné tavaly ősszel keres-
tek meg, hogy szeretnének a pedagógusok számára al-
kotókiállítást nyitni. Rengeteg alkotás jött össze, magam is
meglepődtem, hogy ezek milyen szépek. Most emléklap-
pal és virággal jutalmaztuk a részvételt, később megfon-
toljuk, hogy díjat is alapítunk – mondta el Geiger Ferenc
polgármester.

23 személytől csaknem 200 pályamunka érkezett, a ke-
rület pedagógusai, tanárok és óvónők neveztek a mun-
káikkal. Akadt, aki több alkotással is szerepelt:
ikonokkal, festményekkel, festett ás ványokkal, kavi-
csokkal. Továbbá különböző fából és papírból készült
anyagokból formáztak babákat, figurákat. A kiállításon el-
hangzott, hogy nem a versenyeztetés volt a cél, hanem a
művek bemutatása. Ilma

Fotók: Teszár Ákos
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A különböző felekezetek mind megemlékeznek a húsvétról,
Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról.

Ófalu
A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban március
25-én, nagypénteken Jézus halálára emlékeznek. Nem szólalnak
meg a harangok, csend van. Délután 15 órakor elvégzik a temp-
lomban a keresztutat. Este 18 órakor az Úr szenvedésére emlé-
keznek. Ősi hagyomány szerint ezen a napon az egyház nem
misézik.

Március 26., nagyszombat szintén a csend, a várakozás ideje.
A hívek napközben felkeresik a templomban a Szent Sírt. Este 19
órakor kezdődik a vigília, Jézus feltámadásának ünnepe. A temp-
lom előtt tűzszenteléssel, majd a húsvéti gyertya (a feltámadt Krisz-
tus jelképe) megáldásával kezdődik. A sötét templomba ezzel a
megszentelt tűzről gyújtott gyertyával vonulnak, ahol meghirdetik a
feltámadást. Az ünnepi mise végeztével feltámadási körmenet lesz,
ezután az Otthon Közösségi Házban megtartják a hagyományos
ételszentelést és agapét.

Március 27-én, húsvétvasárnap délelőtt 9 órakor ünnepi szent-
mise, este 18 órakor német nyelvű szentmise lesz, melyet a bu-
dapesti német lelkész, Gregor Stratmann celebrál.

Újtelepen
A Szent István Király Plébániatemplomban március 24-én, nagy-
csütörtökön megünneplik az utolsó vacsora emlékét. Az oltárfosz-
tással Jézus Gecsemáné kertben való elfogására emlékeznek a
18 órás szentmisén.

Március 25-én, nagypénteken Jézus halálának órájában (15 óra-
kor) keresztutat járnak. Szerepel a Szent Cecília kórus, amely val-
lásos műveket ad elő, ezek között Bárkányi Gabriella karnagy saját
szerzeményeiből is bemutatnak néhányat. Az esti szertartáson a
hívek meghallgatják a passiót és elvégzik az imádság szertartását
18 órakor.

Március 26-án, nagyszombaton a tűzszenteléssel kezdődik a li-
turgia, ilyenkor megújítják keresztségi fogadalmukat 19 órától.

Március 27-én, húsvétvasárnap pedig az ünnepi szentmisén (9
óra 30 perckor) megünnepelik Jézus feltámadását, és utána feltá-
madási körmeneten vesznek részt a hívek.

Reformátusok

Az újtelepi reformátusoknál az idén húsvét első és másod napján
délelőtt 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak a református
imaházban, amelyre szeretettel hívják mindazokat, akik szeretik
az Úr Jézust.

Az ófalui Soroksári Református Egyházközségben a követke-
zők lesznek az istentiszteleti sorrendek: 
Március 25. nagypéntek 17 óra. Istentisztelet és Passió az ének-
kar előadásában.
Március 27., húsvétvasárnap, 9.30 ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Március 28., húsvéthétfő, 9.30 ünnepi úrvacsorás istentisztelet.

Evangélikusok
Az evangélikus gyülekezetek húsvét alkalmából Kispesttel és Pest-
szentlőrinccel összefogva a Máté passió alapján tartanak vándor-
alkalmakat Pestszentlőrincen, Kispesten, Pesterzsébeten,
Soroksáron március 20-tól délután 16 órától.

Húsvét másnapján, március 28-án délelőtt 10 órakor az isten-
tiszteleten az Anastasis oratóriumból részletek hangoznak el a pes-
terzsébeti evangélikus templomban.

Az izraeliták
Az izraeliták az egyiptomi rabszolgaságból való felszabadulásukat
ünneplik. Ezt „Pesach”-nak hívják és 2016-ban a polgári időszá-
mítás szerint április 22-30. között emlékeznek meg róla. Az emlé-
kezés csúcspontján minden zsidó családban „Széder-estet”
tartanak, amelyen ősi hagyományos rend szerint ismertetik a hí-
vekkel (különös nyomatékkal a fiatalokkal) a megszabadulás for-
dulatos történetét. A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
előre láthatólag az imatermében fogja az ünnep első estéjére várni
a résztvevőket és az érdeklődőket, és a szokásos étkezési törvé-
nyeik megtartásán kívül az egész ünnep során nagy gonddal el-
kerülik az összes élesztővel érintkező táplálék használatát.

Ilonka Mária
Illusztráció az internetről: Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora 

Húsvét a soroksári egyházaknál



IIdén lesz 11. éve, hogy az Istenes versek szavalóversenyét
megrendezik a Szent István Király Plébániatemplomban. Az
idén először történt meg, hogy a Klébl Márton Közalapítvány
felkarolta a versenyt. 

Ágoston Zsolt, a közalapítvány elnöke és dr. Spiegler Tamás, az
alapítvány titkára lapunknak elmondta: a szervezet célja a Sorok-
sáron élő tehetséges, azonban nehéz anyagi körülmények között
élő diákok, hallgatók és ifjú művészek támogatása. E feladatukat
többféle módon teljesítik: pályázatok kiírásával, ezen belül nyelvi,
művészeti képzéseken való részvétel támogatásával, taneszkö-
zök, könyvek és fejlesztő játékok finanszírozásával látják el. A köz-
alapítvány kuratóriuma elsősorban anyagi juttatás formájában tudja
támogatni a szavalóverseny megrendezését. 

Az alapítvány vezetői kiemelték: Fabók Endréné, a verseny fő-
szervezője, már évek óta önerőből és saját áldozatos munkájának
köszönhetően szervezi meg az Istenes versek szavalóversenyt. A
Klébl Márton Közalapítvány kuratóriuma úgy véli, hogy ezt a lelki-
ismeretes munkát értékelni szükséges és az általa teremtett ha-
gyományt őrizni kell, amelyhez a kuratórium megpróbál
lehetőségei szerint támogatást biztosítani. A közalapítvány a jövő-
ben is szeretne támogatásban részesíteni olyan Soroksárhoz köt-
hető kezdeményezéseket, amelyek az oktatás, a nevelés vagy a
művészet bármelyik ágában értékteremtő jelleggel rendelkeznek

és alkalmasak arra, hogy a soroksári ifjúság általános műveltsé-
gét és művészeti tudását gyarapítsa, identitástudatát fejlessze.

Fabók Endréné korábban kifejtette, hogy végtelenül hálás a
megkülönböztetett figyelemért, az alapítvány támogatásáért. A sza-
valóversenyt április 26-án tartják. Nevezni lehet egy hazai vagy ha-
táron túli költőtől szabadon választott istenes verssel. A zsűri
elnöke Kubik Anna Kossuth-díjas színművész lesz. 

A nevezést az alábbi e-mail címre lehet küldeni: fabokend-
rene.edit@gmail.com IM

Jótékonysági koncertet szervez április 16-án, szombaton 18
órakor a Soroksár-újtelepi Református Missziói Egyházközség.
A  koncertet a Galambos János zeneiskola dísztermében tart-
ják. Közreműködik Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kos-
suth-díjas zongoraművész és karmester. A belépés díjtalan.
Pénzadományaikkal segíthetnek a résztvevők. A befolyó ado-
mányokat az újtelepi református templom további építésére for-
dítják majd. 

(im) 
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A farsangi időszak zárultával, hamvazó szer-
dával, mely szigorú böjti nap, megkezdődött a
40 napos böjti időszak, amely húsvétig tartott. 

Szokatlan képet mutatott a templom nagy-
csütörtökön. Az asszonyok elküldték férjeiket,
hogy ezen a napon tegyék meg húsvéti gyó-
násukat. Náluk ez lassan ment, így hosszú
sorok kígyóztak a gyóntatószékek előtt. A ha-
rangkongást kerepeléssel helyettesítették. A

gyerekeknek azt mondták, hogy a harangok
Rómába mentek, s csak nagyszombaton tér-
nek vissza. 

A nagypénteki keresztáhítathoz, csupa fe-
ketébe öltöztek. De nem csupán az öltözetek
tükröztek gyászt, a hívők arca is komoly volt
ezen a napon. Böjttel és magukba szállással,
csenddel és imával emlékeztek meg Jézus
szenvedéseiről és kereszthaláláról. Nem ün-

nepnap volt, de csak a legszük-
ségesebb munkákat végezték el.
Nem fűtöttek be a kályhába, saj-
tot, túrót, ruszlit és az előző nap
kifőzött tojásokat ették. Idős em-
berek naponta csupán kétszer
vettek magukhoz némi élelmet. 

Nagyszombaton, a harangok,
késő délután, az ünnepi mise
alatt tértek vissza és hirdették az
Úr feltámadását. A lakosság ün-
nepélyes feltámadási körmenet-
ben járta körül a hősi emlékmű
parkját. A plébános a baldachin
alatt, kezében az oltáriszentség-
gel, áldást osztott a tér négy sar-
kán, a négy világtáj felé. A hívek
feltámadási énekét zenekar kí-
sérte, majd visszatértek a temp-
lomba. A böjti időszaknak vége
lett, már mindenkit várt otthon a
főtt sonka, melyhez Soroksáron
főtt krumplit kínáltak főtt tojás és
zellersaláta kíséretében. 

Húsvét vasárnapján zsúfolá-
sig megtelt a templom az ünnepi
szentmise alatt. Vasárnapokon öt
szentmisét tartottak, fél nyolckor
és kilenc órakor, német nyelven,
tízkor, tizenegykor és este tizen-
nyolc órakor magyar nyelven.

Délben ünnepi ebéd került az asztalra, rumos
torta cukormáz borítással, apró színes húsvéti
csokitojásokkal díszítve. 

A húsvéthétfő a fiúk napja volt. Kis üveg köl-
nivízzel locsolkodni mentek a szomszédság-
ban lévő asszonyokat és lányokat. A
rokonságot egy világért sem szabadott kifelej-
teni. A jutalom húsvéti tojás és kevés apró-
pénz volt. Így ünnepelték a soroksáriak a régi
időkben Jézus Krisztus feltámadását.

Forrás: Michael Schaffer, Szülőföldünk
Soroksár. 3.2. Fuchs Gyula olvasatában

Fotók: Magánarchívum 

Húsvét, a keresztény világ legnagyobb ünnepe

Istenes versek szavalóversenye, immár alapítványi támogatással 

Jótékonysági koncert 
a református templom építéséért
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Megkezdődtek a Merkantil Bank NB II tavaszi küzdelmei, három
forduló után valamivel kedvezőbb helyzetbe került a Sori.

Nem igérkezett könnyűnek az idény rajtja, hiszen a jó erőkből álló, a ta-
bella középmezőnyében elhelyezkedő Szolnok volt az ellenfél. Lu-
csánszky Tamás csapata azonban szervezett, tudatos játékának
köszönhetően elhozta a három pontot. Az első találatot a friss téli iga-
zolás, Gengeliczki Gergő szerezte, majd a második játékrész elején
Gyepes talált be büntetőből. Középhátvédünk ezután még egy gól-
passzt is kiosztott a csereként beállt Gárdosnak, így védőink amellett
hogy „nullára” lehozták a találkozót, a góljainkból is tevékenyen kivet-
ték a részüket. 

Következett a már-már mumusnak számító Csákvár (a 2014-es fel-
jutás óta három mérkőzésen háromszor győztek le minket) a
Haraszti úton. Ezúttal is megszerezték a vezetést az első fél-

időben, ám még a szünet előtt sikerült
egyenlíteni az ezúttal is csereként beálló

Gárdos révén. Üröm az örömben,
hogy a gólszerzőnk a megsérült
Szilágyit váltotta, aki egy szeren-
csétlen esetnél szenvedett súlyos-
nak tűnő sérülést. A második
játékrészben sorra dolgozta ki a
csapat a helyzeteket, ám szinte
száz százalékos ziccerből sem si-
került bevenni a vendégek kapuját,
így maradt az 1-1. Alighanem az
első két fordulóra sokan aláírták
volna a négy pontot.

Ezután Gyirmótra látogatott az
együttes, ahol egyértelműen a ha-
zaiak voltak az esélyesek – már
csak azért is, mert magabiztosan
vezetik az NB II tabelláját –, ám az
első félidő alapján nem lehetett
megmondani, hogy melyik csapat
küzd a feljutásért, és melyik a kiesés ellen. A legnagyobb hely-
zetek a Soroksár előtt adódtak, ám gól csak a második játék-
részben született. Azt pedig a hazaiak szerezték, de az
egyenlítésre még így is volt lehetőség a hajrában, ám hiába koc-
káztatott Lucsánszky Tamás, ezúttal sajnos be kellett érni a szim-

patikus vesztes szerepével. 
Csüggedni azonban nincs idő, hiszen a Szeged látogat a Haraszti

útra, majd egy kisvárdai „kirándulás” következik. Ezután egy hét szü-
net a válogatott mérkőzése miatt, utána pedig sorrendben a Siófok, az
Ajka és a Szigetszentmiklós ellen meccsel a Sori. Kemény mérkőzések
várnak a csapatra tehát, de az idény eleji bíztató teljesítményre lehet
alapozni, hiszen a hatpontos hátrányt a bennmaradó helyektől mos-
tanra sikerült kettővel csökkenteni, és van még tizenkét forduló arra,
hogy a Soroksár elérje azt a célját, hogy a 2016/2017-es idényben is
az NB II-ben szerepeljen. (gelencsér)

Cél a bentmaradás!

Tabella

hely Csapat            Pont
1. Gyirmót 40
2. ZTE 33
3. Budaörs 29
4. Mezőkövesd 29
5. Siófok 28
6. Kisvárda 27
7. Sopron 26
8. Csákvár 26
9. Szeged 23
10. Balmazújváros 23
11. Szolnok 22
12. Dunaújváros 21
13. SzTK 20
14. Vác 18
15. Ajka 17
16. Soroksár 16

Program
Ford Időpont Mérkőzés
19. 2016.03.12. 14:30 Soroksár SC - Szeged
20. 2016.03.19. 15:00 Kisvárda – Soroksár SC
21. 2016.04.02. 16:30 Siófok – Soroksár SC
22. 2016.04.09. 16:30 Soroksár SC - Ajka
23. 2016.04.16. 17:00 SzTK – Soroksár SC
24. 2016.04.23. 17:00 Soroksár SC - Budaörs
25. 2016.04.30. 19:00 Mezőkövesd – Soroksár SC

Az időpontok tájékoztató jellegűek, friss információkat
a www.soroksarsc.hu oldalon találhatnak a csapat ak-
tuális találkozóira vonatkozóan.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság meghirdette a
felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyt
2015/2016. tanévre az általános 5-8. és középiskolák 9-12. évfo-
lyamos tagjai részére.

A verseny célja, hogy a tanulók felkészüljenek a veszélyekre és
elméletben és gyakorlatban, az életkori sajátosságoknak megfe-
lelő formában adjanak számot a katasztrófavédelmi ismereteikről,
az önmaguk és mások mentésében szerzett jártasságukról,
ügyességükről. 

A 4 fős csapatok elméleti és gyakorlati tudásukat többek kö-
zött a vegyi védelmi eszközök, védőruhák használata, tűzoltó-
sági, rendőrségi KRESZ-ismeretek, bekötött szemmel URH
rádiók segítségével labirintusban való célba érkezés, valamint
első- segély-nyújtási gyakorlaton mérik össze.

A verseny a Soroksári Sportcsarnokban lesz április 5-én 9 órá-
tól.

A versenyen első helyezést elért csapat a fővárosi döntőn kép-
viseli kerületünket 2016. április végén.

Versengenek a diákok
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A tavaszi időszakban ismét táncosok töltik meg a Soroksári
Sportcsarnokot! Februárban már megrendeztek két nagysza-
bású táncbajnokságot, de a rendezvények folytatódnak márci-
usban és áprilisban is. 

A Street Dance Cup március 13-án, a Ritmuscsapatok Or-
szágos Szövetsége március 19-20-án, a Modern Táncsportok
Magyarországi Szövetsége április 23-24-én tartja tavaszi ver-
senyeit a sportcsarnokban. A versenyekre több mint 1500 ne-
vezőt és sok érdeklődőt várnak a szervezők. 

További információ www.soroksarsportcsarnok.hu vagy
www.facebook.com/soroksarsportcsarnok/

Ha tavasz, akkor táncversenyek
sora a Sportcsarnokban

Február 20-án rendezte meg a Budapesti Súlyemelő Szövetség a 2016.
évi Budapest Bajnokságot, amely több mint fél évszázados hagyo-
mánnyal bír. A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület spor-
tolói tizenegy első helyezést és számos érmes helyezést szereztek. A
női mezőnyben a 15 éves Csipkés Erika bizonyult a legjobbnak a kor-
szorzós értékelés alapján. 

Budapest bajnoki címet szerzett: Csipkés Erika, Perjési Eszter, Zsidi
Katinka, Beleznai Zsolt, Sajó Attila, Harasztovics Gergő, Varga Richárd,
Beleznai Gábor, Báder Gábor, Papp Noel, Somfalvai Balázs. Ezüstér-
met szerzett: Hégely Sára, Molnár Botond, Molnár Csongor, Búzás
Csaba. Bronzérmet szerzett: Muzellák Máté, Takács Bálint, Perjési Ben-
jámin.

Gratulálunk a versenyzőknek, és a felkészítő edzőknek, Szűcs End-
rének és Jakob Andrásnak.

Sporttal, a testi-lelki fejlődésért!

Legyél Te a 100. Országos Bajnoka 
a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport 

Egyesületnek

Választható sportágak:
• súlyemelés (7-14 éves lányok, és fiúk, jelentkezés folyamatosan)
• sumo (7-14 éves lányok, és fiúk, jelentkezés folyamatosan)
• fitness, kondicionálás (12-16 éves lányok, és fiúk, jelentkezés folya-
matosan)
•darts (10-14 éves lányok, és fiúk, jelentkezés folyamatosan)

Edzések helyszíne: 1239 Bp. Mikszáth K. Ált. Isk. Sodronyos utca 28.

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

Elérhetőségeink: 
www.soroksarsose.hu  soroksarsose@gmail.com

tel.: 06 70 550 50 30

Budapest Bajnokság 2016

Krausz Mihály a Römi Sárkányhajó Klub és a magyar sárkányhajó
válogatott kormányosa 10 év eredményes pályafutás után 2016-
ban már csak amatőr csoportoknál vállal szerepet.
– Tudomásul kell venni, hogy az idő múlik, idén már 72 éves leszek
és át kell adni a helyet a fiataloknak. Fantasztikus sikereket arattunk

ezalatt a 10 év alatt, nagyon sok
helyre eljutottunk sárkányhajós-
ként, és arra nagyon büszke va-
gyok, hogy Ázsiából – ahonnan
a sportág ered – többször győ-
zelemmel tértünk haza. Nem
volt olyan világverseny, ahol ne
nyertünk volna aranyérmet.
Egyik legnagyobb sikerünk a
hazai rendezésű szegedi világ-
bajnokság volt 2010-ben, ahol 8
aranyérmet nyert a magyar csa-
pat az én navigálásommal –
mondta Misi bácsi, akit csak így
becéznek sárkányhajós körök-
ben.

A Römi Sárkányhajó Klub „A
világ legjobb kormányosa 2005-
2015” feliratú kupával búcsúz-
tatta a válogatottságtól.

Sok sikert kívánunk kerüle-
tünk lakójának a további élet-

ében, aki mindig büszke volt soroksári származására és reméljük,
nem szakad el örök szerelmétől, a víztől.

(jeszenszky)

Visszavonul a világ 
legeredményesebb kormányosa

A Páneurópa Általános Iskola tornatermében rendezték meg a XXIII.
kerületi Diákolimpia sorozatban a III. korcsoportos Kosárlabda bajnok-
ságot. Február 16-án a fiúk, 18-án pedig a lányok mérték össze tu-
dásukat.
Eredmények:
A fiúknál: 1. Török Flóris Általános Iskola; 2. Páneurópa Általános Is-
kola; 3. Grassalkovich Antal Általános Iskola; 4. Mikszáth Kálmán Ál-
talános Iskola,
a lányoknál: 1. Török Flóris Általános Iskola; 2. Páneurópa Általános Is-
kola; 3. Grassalkovich Antal Általános Iskola.
A bajnokság folytatódott a IV. korcsoportosokkal. Február 23-án a lá-
nyok, 25-én pedig a fiúk vívták a csatájukat Török Flóris iskolában. 
Az eredmények:
A fiúknál: 1. Grassalkovich Antal Általános Iskola; 2. Török Flóris Álta-
lános Iskola; 3. Mikszáth Kálmán Általános Iskola; 4. Páneurópa Álta-
lános Iskola
a lányoknál: 1. Török Flóris Általános Iskola; 2. Páneurópa Általános Is-
kola; 3. Grassalkovich Antal Általános Iskola.

Diákolimpia: főszerepben 
a kosárlabda
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Liebe Leserinnen und Leser! 
Die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten

Selbstverwaltung 
wünscht Ihnen ein frohes Osterfest!

Ostern
Kinder, Kinder! Kommt herbei! 

Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort

und an jedem Ort.
Hier ein Ei, dort ein Ei -

bald sind`s zwei und drei!
Ist es noch so gut versteckt,

endlich wird es doch entdeckt.
Kommt herbei!
Sucht das Ei!

August Heinrich von Fallersleben

Es ist wieder soweit, das Osterfest ist da! Ostern ist das größte
und wichtigste Fest der Christen, die am Ostersonntag die Aufers-
tehung von Jesus feiern. In der Kirche findet das feierliche Got-

tesdienst statt und auch der Osterhase wartet auf
Kleinen und Großen mit seinen vielen bunten

Eiern. Ostern ist nicht nur
ein kirchliches Fest,

sondern auch eins
der Familie. Die
Familien können

sich nun ganz dem
Fest und seinen

Gepflogenheiten und
Sitten widmen. Ähn-

lich wie Weihnachten
gibt es auch zu Ostern
bestimmte Speisen-

Schinken, Eier und Wurst
dürfen aber auf keinen Fall fehlen und in vielen Familien wartet ein
leckerer Lammbraten auf die Hungrigen. Auch Süßigkeiten wer-
den auf den Ostertischen nicht fehlen. Ostern ist auch ein Anlaß,
die Verwandte, Freunde und Bekannte aufzusuchen. Da können
die Jungs die Gelegenheit den weiblichen Mitgliedern der Familie
ihr Verslein vortragen und sie dann mit Kölnischwasser bespritzen.
„Entlohnt” werden sie dafür mit Ostereiern, Süßigkeiten und Geld.
Den Brauch des Bespritzens nutzen einige gern aus und sie begi-
eßen die Mädchen gleich mit einem ganzen Eimer Wasser. Das
löst natürlich ein Gekreische aus , aber macht echt Spaß.

Osterspiele
Eiertanz: Immer zwei Mitspieler bilden ein Tanzpaar. Jeder Tän-
zer/jede Tänzerin braucht eine Mütze und ein Osterei. Setzt die
Mütze auf, macht oben eine Mulde und legt das Osterei hinein. Nun
wird lustige Musik eingeschaltet und alle tanzen dazu. Ganz uner-
wartet schaltet dann der Spielleiter die Musik aus und alle müssen
sich auf einen Stuhl setzen. Das Ei darf aber nicht vom Kopf fallen!
Geschieht es dennoch, scheidet sie/er aus.
Eiertreten: Dieses Spiel kann im Raum oder auf einem freien, ge-
raden Platz gespielt werden. Verteilt die Eier auf dem Boden. Jeder
versucht nun, sich möglichst genau zu merken, wo sie liegen. Durch
einen Abzählreim wird jemand ermittelt, dem die Augen verbunden
werden und der dann gut einige Male um seine eigene Achse ged-
reht wird. Nun soll er versuchen, sich fortzubewegen, aber so, dass
er nicht auf die Eier tritt. Doch diese wurden jedoch ganz schnell
weggenommen und durch Erdnüsse ersetzt. Der Spieler hört nur das
Krachen, wenn er auf eine Nuss tritt, denkt aber, es war ein Ei.

Ungarischer Erfolg an dem 
deutschen Schülerwettbewerb

Seit 1971 gilt der Schülerwettbewerb von der Bundeszentrale
für Politische Bildung  als der größte deutschsprachige poli-
tische Wettbewerb (Webseite: www.bpb.de). 

Teilnahmeberechtigt sind alle, die die deutsche Sprache beherrs-
chen, es gibt aber für die ausländischen Schulen keine Sonderka-
tegorie. 

Die Klasse 7.c  der Antal Grassalkovich Grundschule hat dieses
Jahr mit dem Projekt Essen für die Tonne an dem 45. Schüler-
wettbewerb erfolgreich  teilgenommen, und dabei 150,-  €  Prämie
gewonnen.  

Insgesamt haben 2.800 Klassen  an diesem Ereignis teilge-
nommen, und haben in 12 verschiedenen Themen Projektarbeiten
eingereicht. 

Die Kinder haben sich mit dem Projekt-Thema Lebensmittel-
verschwendung auseinandergesetzt. Sie haben  viel gearbeitet: In-
terviews gemacht, Rezepte vorgeschlagen  und recherchiert. Sie
waren im Sudio von Tilos Rundfunk. Dort haben sie alle Schulen
darauf aufmerksam gemacht, daß weltweit fast eine Milliarde
Menschen hungern. Wenn man die Lebensmittelverschwendung
in den entwickelten Industrieländern verhindern könnte, würde man
das Hungern ein für alle mal bekämpfen.

Die Kinder hatten viel Spaß bei der Teilnahme an diesem Wett-
bewerb. Sie konnten sich in ein international sehr wichtiges Thema
einarbeiten. 

Die Schüler sind sehr stolz darauf, dass FAO den Welt Lebens-
mitteltag (World Food Day) im Jahre 1979  auf ungarische Initiative
eingeführt hat.

Die Klassenlehrerin Frau Judit Nagy und die Deutsch Lehrerin
Frau Viktória Keresztesné Wágner planen nun von der Prämie eine
eintägige Reise nach Wien. 

Magyar siker a németországi 
tanulmányi versenyen

A Német Szövetségi Politikai Képzési Központ által szervezett
iskolai tanulmányi verseny 1971 óta a legnagyobb politikai ver-
senynek minősül  német nyelvterületen (weblap: www.bpb.de).  

Mindenki részt vehet a versenyen, aki beszél németül, azonban a
külföldi iskolák részére nincs külön kategória. 
A Grassalkovich Antal Általános Iskola 7. c osztálya az idén az Étel
a kukának című pályázatával sikeresen vett részt a 45. tanulmányi
versenyen, és 150,- €  jutalmat kapott. 

Összesen 2.800 osztály vett részt, akik 12 különféle témában
nyújtottak be pályázatokat. 

A gyerekek behatóan foglalkoztak az élelmiszerpazarlás prob-
lémájával. Sokat dolgoztak: interjúkat készítettek, recepteket aján-
lottak, kutattak. Voltak a Tilos Rádió stúdiójában, ahol valamennyi
iskola figyelmét felhívták arra, hogy világszerte majdnem egy mil-
liárd ember éhezik.  Ha a fejlett ipari országokban meg tudnánk fé-
kezni az élelmiszerpazarlást,  akkor egyszer és mindenkorra meg
lehetne fékezni az éhezést. 

A gyerekek nagyon élvezték a részvételt, hisz egy nemzetközi-
leg nagyon fontos témában mélyülhettek el. 

A tanulók nagyon büszkék arra, hogy a FAO az élelmezés vi-
lágnapját (World Food Day) 1979-ben magyar kezdeményezésre
vezette be.  

Nagy Judit osztályfőnök és Keresztesné Wágner Viktória német-
tanárnő egynapos bécsi kirándulást terveznek a nyereményből.  

Ibolya Virágh

zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál
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H I R D E T É S

Hirdessen a 
Soroksári Hírlapban!

Hirdetésfelvétel
06/209/386-813
Ott lesz minden 

soroksári lakásban!

Április
Lapzárta: április 11. 
(hétfő)
Megjelenés: április 22. 
(péntek)

Május
Lapzárta: május 9. 
(hétfő)
Megjelenés: május 20. 
(péntek)

Június
Lapzárta: június 6.
(hétfő)
Megjelenés: június 17. 
(péntek)

Július
Lapzárta: július 4. 
(hétfő)
Megjelenés: július 15.
(péntek)

Augusztus
Nincs megjelenés.

Szeptember
Lapzárta: szeptember 12. 
(hétfő)
Megjelenés: szeptember 23. 
(péntek)

Október
Lapzárta: október 10.
(hétfő)
Megjelenés: október 21. 
(péntek)

November
Lapzárta: november 7.
(hétfő)
Megjelenés: november 18.
(péntek)

December
Lapzárta: december 5.
(hétfő)
Megjelenés: december 
.(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
hirdetéseket nem áll módunkban közölni. 

Lapzárták, megjelenések 2016-ban

KERETES HIRDETÉSEK

KEDVEZMÉNYEK

APRÓHIRDETÉSEK

Formátum Méret (mm) Brutto díj

1/1 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

SOROKSÁRI médiaajánlat
HÍRLAP

BALLAGÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK  A
SZEMÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK
BOLTJÁBAN! Gravírozott, hímzett, felira-
tozott, fényképről mintázott ajándékok,
póló-,kerámia mintázás, üveg-, fa lézergra-
vírozása, bélyegzőkészítés. Erzsébeten a
Városháza bejáratával szemben.  T.: 06-
209-209-981 www.ringtex.hu

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK,
NÉVTÁBLÁK, világító kivitelben is. Fel-
íratok, ábrák, dekoráció kirakatra, au-
tóra, ingyenes látványtervvel!
Lézergravírozás, bélyegző készítés.
Embléma, logótervezés.T.: 06-209-209-
981. www.ringtex.net.hu/reklam

TERVEZZÉK A TAVASZI KIRÁNDU-
LÁST! ISKOLAI OSZTÁLYOK, BARÁTI
TÁRSASÁGOK,  CSALÁDOK programja-
ihoz jól felszerelt, olcsó Vendégházat aján-
lunk Dunakanyar legszebb részén
Zebegény központjában. Konyha, társalgó,
éjszakai és nappali túrák, erdei programok
szakképzett vezetőkkel! Érdeklődni lehet:
06/70/508-6096 telefonon, vagy web:
www.borzsonykapuja.hu    

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, SZIGETE-
LÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS azonnal,
garanciával! Tel.: 280-1271, vagy
06/20/532-7823

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA A HELYSZÍ-
NEN hétvégén is. Vírusirtás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.

Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán
06/70/519-2470

OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA, aján-
dék, dísztárgyak csomagolása, stb.635.-
Ft/min. 06-90-603-906, 0612228397,
06204963980 http://audiopress.iwk.hu 

DOBOKTATÁS  JÓL FELSZERELT
STUDIÓBAN kezdőknek és haladók-
nak! T.: 06/30/495-7470 

ÁCSMUNKÁT, TETŐFEDÉST, BÁDO-
GOZÁST, kémény, tűzfal, macskalépcső
felújítása. 
Kisebb tetőjavítást is vállalok! 06/30/347-
5984 06/70/253-6391

APRÓHIRDETÉS

Kedves Olvasók!

Észrevételük, témajavaslatuk, 
ötletük van a

Soroksári Hírlappal kapcsolatban? 
Esetleg nem kapják meg az újságot?

Kérjük, írjanak nekünk a 
vitexprint@gmail.com 

e-mail címre!

Szeretettel meghívunk minden kedves Molnár-szigeti horgász tagunkat
2016. április 01. 18 órára, az éves rendes közgyűlésre.
helyszín: Budapest XXIII. Grassalkovich út 154.
Az utóbbi időben több jelzést is kaptunk, hogy az eddig megszokott
jegyforgalmazási helyen nem Molnár-szigeti tagsági bélyeget kapott a
jegyvásárló horgász. Ennek az oka - mint már év elején jeleztük -, hogy
egyesületünk jegyforgalmazási helyei megváltoztak. 
Molnár-sziget SHE tagságot az alábbi helyeken lehet az idei évre váltani: 

Hobbi Bolt Bp, XXIII. Hősök tere 8. 3. sz. üzlet
Táncsics Mihály Műv. Ház Bp, XXIII. Grassalkovich út 122-124.
Keleti Horgászbolt BP. VII. Garay u. 20.
Ponytfogó Horgászbolt BP. XIX. Endresz Gy. u. 17.

Miló Márkabolt BP. IX. Haller u. 20.
Fishing World Horgászbolt Bp. XV. Késmárk u. 32. 

Fontos, hogy Egyesületünk tagjai továbbra is Molnár-sziget SHE tag-
sággal rendelkezzenek, mivel a Dunaágban az egyes telepítési he-
lyeken évente beengedett hal mennyisége az adott szakaszon
működő horgászegyesületek taglétszámával arányos. Amennyiben
eddigi tagjaink más egyesületekhez “igazolnak át”, úgy a Molnár-szi-
geten kevesebb halat fognak telepíteni, sőt az itteni telepítési hely akár
meg is szűnhet.
Kérjük ezért tagtársainkat, hogy 2016. évi horgászokmányaik megvá-
sárlásakor fokozott figyelemmel járjanak el és ragaszkodjanak a Mol-
nár-sziget SHE horgászegyesületi tagságukhoz. Vezetőség

Tisztelt Horgásztársak!
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FÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés, kitűzés, 
telekalakítási és

szolgalmi jogi vázrajzok
www.földmérő.net

tel.: 06/30-20-20-419
06/30-410-8566

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


