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Május 6-án, a Szent Flórián-nap
alkalmából 12 tűzoltót jutalmazott
önkormányzatunk. 

A BKK arról adott tájékoztatást,
hogy a legtöbb buszjáratán sze-
retné bevezetni az első ajtós fel-
szállást. Terveik szerint vala-
mennyi szólóbuszon a hétvége-
ken valamint csúcsidőn kívül kerül
ez a rendszer először beveze-
tésre. Az utasok biztonsága érde-
kében az újonnan beszerzett
buszoknál már felvételeket készítő
kamerarendszert üzemeltetnek. 

A megrongálódott, kátyús, ide-
iglenesen hideg aszfalttal helyre-
állított útburkolatok javítása meg-
kezdődött, továbbá a földutak gré-
derezése is folyamatban van. Az
FKF Zrt. arról tájékoztatott, hogy
az új lombzsákokat csak június kö-
zepétől tudják önkormányzatunk
rendelkezésére bocsátani –
mondta el Geiger Ferenc.

A Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság külsős bizott-
sági tagja, Pálfi Olga április 28-án
– hosszan tartó súlyos betegség
következtében – elhunyt. Emléké-
nek egyperces néma felállással
adózott a testület. A megüresedett
bizottsági helyre a Fidesz-frakció
tehetett javaslatot. A frakció Márk
Istvánt, a Soroksári Fidelitas alel-
nökét jelölte, aki a képviselő-testü-
let előtt le is tette esküjét. 

Önkormányzatunk pályázatot nyújt
be a Páneurópa Általános Iskola
energetikai korszerűsítésére. A-
men nyiben a pályázat támogatás-
ban részesül, az iskola energetikai
korszerűsítése során megvaló-
sulhat – a 2016. évi költségvetés-
ben tervezett nyílászárócsere, va-
lamint gépészet- és kazánház

felújításon túl – az épület hőszige-
telése és a megújuló energiát adó
napelemek telepítése is.

Új adónem, a települési adó beve-
zetéséről is határoztak. A telepü-
lési adót azoknak a magánsze-
mélyeknek kell 2016. augusztus
15-ig megfizetnie, akik szállás-
helyre, szállásépületbe létesítenek
lakóhelyet és tartózkodási helyet.
(Részletek a 3. oldalon.)

A Fidesz-frakció kezdeményezé-
sére a következő testületi ülésre
megvizsgálja a hivatal az ingyenes
kerületi WiFi pontok telepítésének
lehetőségét. Első ütemben Sorok-
sár központjában, tehát a Hősök
terén, valamint Újtelep valamelyik
frekventált részén tennék elérhe-
tővé a lakosság számára az in-
gyen WiFi-t. Vizsgálják majd azt is,
hogy a későbbiekben mely intéz-
mények körzetében van lehetőség
az ingyenes szolgáltatás beveze-
tésére.

Önálló képviselői indítványként
került a testület elé az a napi-
rend, amely betegirányító rend-
szer kiépítésére, bevezetésére
tesz javaslatot a kerületi egész-
ségügyi intézményekben. A hi-
vatal megvizsgálja a rendszer
kiépítésének, bevezetésének és
üzemeltetésének lehetőségeit,
és több szolgáltatói ajánlat ösz-
szehasonlításával a képviselő-
testület elé tárja a vizsgálat
eredményét.

Hárommillió forinttal támogatja ön-
kormányzatunk 2016-ban a Fővá-

rosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságot, célzottan a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség XX.
Kerületi Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokságát. A pénzt a tűzoltó-
ság híradóhelyiségének és be-
rendezéseinek felújítására, és az
ezzel kapcsolatos fejlesztésekre
fordíthatják.

Új pajzsmirigy kamera és a
hozzá tartozó diagnosztikai tar-
tozékok vásárlására összesen
23 millió forintos támogatást ítélt
meg a grémium a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőin-
tézet Izotóp diagnosztikai rész-
legének részére azzal a
kitétellel, hogy a feltételes köz-
beszerzési eljárás sikeres le-
folytatása után kapja meg a
kórház az összeget. További
egymillió forintot szavazott meg
a testület a kórház dolgozóinak
Semmelweis-napi jutalmazá-
sára. A kerületi egészségügy
dolgozók jutalmazására kétmil-
liót fordítanak.

Amennyiben a szolgáltató ezt le-
hetővé teszi, 2016 novemberétől
két hónapos próbaidővel kipró-
bálja az önkormányzat a HelpyNet
segélykérőrendszert, ami lehetővé
teszi a lakosság számára telefon-
hívás nélküli jelzés indítását kriti-
kus szituációkban. A HelpyNet-
rendszerrel küldhetünk egészség-
ügyi riasztást, jelezhetjük, ha gya-
nús alakok vannak a környéken,
de lehetőségünk van sürgős se-
gítségkérésre is. 

Szintén képviselői indítványra fel-
peresi pertársaság megalakításá-
ról született határozott, amely a
HÉV vonala melletti önkormány-
zati és magán ingatlantulajdono-
sok birtokvédelmi peres eljárására
jön létre. Erre a grémium 6 millió
forintot biztosít. 

Támogatta a képviselő-testület a
Grassalkovich Antal Általános Is-
kola jelenlegi igazgatója, Kreisz
Erzsébet további intézményveze-
tői megbízatását.

A képviselők beszámolót fogadtak
el a XX.-XXIII. kerületi Rendőrka-
pitányság, a dr. Nádor Ödön
Egész ségügyi, Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény 2015. évi
munkájáról és kerületi közalapít-
ványok működéséről. Tájékoztatót
hallgattak meg a XX. kerületi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság ta-
valyi tűzvédelmi tevékenységéről.

Jónás Ágnes
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Testületi ülésen történt

35 napirendi pontot tárgyalt májusi ülésén a képviselő-testület. Települési adót vezet be önkormányzatunk, energeti-
kai pályázaton indul kerületünk, ingyenes WiFi bevezetésére, betegirányító rendszer és közbiztonsági rendszer kiépí-
tésének megvizsgálására tettek javaslatot a képviselők. Emellett beszámolókat, tájékoztatókat is elfogadott a grémium.

Bizottsági tagság

Polgármesteri tájékoztató

Betegirányító rendszer

Pályázat

Közbiztonság

Pertársaság

Intézményvezetés

Beszámolók

Támogatások

Ingyen WiFi

Települési adó

Fogadóórákra bejelentkezés
Geiger Ferenc polgármester

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

A  fogadóórára a fenti 
telefonszámokon vagy 

személyesen a polgármesteri
titkárnőnél (Bogár Jenőné) lehet 

bejelentkezni.

Weinmann Antal alpolgármester
287-3153

Polgármesteri Hivatal 
I. em. 5-6. szoba, 

minden hónap második hétfője 
14.00 és 16.00 óra között.

Orbán Gyöngyi alpolgármester
289-2150

Polgármesteri Hivatal 
II. em. 4. szoba, személyesen vagy

telefonon történt 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 06-20-916-4099
Preklerné
Marton Ilona 06-20-567-1188
Sinkovics Krisztián 06-30-937-9244
Tüskés Józsefné 06-20-466-8450

A képviselők telefonos egyeztetést 
követően állnak a lakók rendelkezésére.

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

06-30-977-5878 képviselői iroda 
(Grassalkovich út 144.)
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A hangulat és a programok idén is remekre sikeredtek a tündérkerti
majálison, és ezúttal az időjárás is kegyes volt a látogatókhoz. Ter-
mészetesen a kerületvezetés, a pártok, civilszervezetek, a nemzeti-
ségek, a kerületi vállalkozások idén is részt vettek a majálison, a
felállított sátrakban jó hangulatban múlatták az időt.

A délelőtt szokás szerint a mozgásé volt: sport- és táncbemutatók-
kal szórakoztatták a közönséget, 9 órától pedig kispályás focitornára
várták a jelentkezőket. 

Délben anyák napi műsor következett, a kerület vezetése virággal
köszöntötte az édesanyákat, majd a Soroksári Vidám Favágók felál-
lították a májusfát. A nemzetiségi önkormányzatok programja után a
soroksári kutyaiskolások bemutatója következett, ami most is nagyon
népszerű volt. Ezt követte az erős emberek versenye, amelyről a 17.
oldalon bővebben is olvashatnak.

Délután 3 órától a zenéé volt a főszerep, több műfaj képviselője fel-
lépett a Molnár-szigeten. Eljött az Animal Cannibals, Csepregi Éva,
Mészáros Ádám Zsolt, a Unique zenekar és az Irigy Hónaljmirigy is.
Este a Hangulat Band adta meg az alaphangot a jó kedvhez.

Felhőtlen hangulatban 
majálisoztunk

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2016. június 7-én 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház
(1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Geiger Ferenc
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

Soroksár képviselő-testülete 2016. május 10-i ülésén települési adó beveze-
téséről döntött.

Települési adót azon magánszemélyeknek kell fizetni, akik szálláshelyre,
szállásépületbe létesítenek lakóhelyet és tartózkodási helyet. (Régi fogalmak
szerint állandó és ideiglenes lakóhelyet.) Szálláshelynek minősül az olyan lé-
tesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra alkalmas. Szállás-
épület pedig az a kereskedelmi egység, amely az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés alapján szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek,
szállónak, vendégháznak, vadászháznak stb. minősül. 

Az adó mértéke 350 Ft/nap/fő, amely összeget a szállásadó szedi be az
érintett magánszemélyektől. A bevallást a szállásadónak kötelessége megkül-
deni az önkormányzat adóhatósága részére minden hó 15-ig, és a fizetési kö-
telezettséget is ezen időpontig kell teljesítenie. 

A szállásadót további kötelezettség is terheli, mivel az új fogalmak szerinti
lakóhely és tartózkodási hely létesítéséről nyilvántartást kell vezetnie, amely
alapján minden hónapban elkészíti a szükséges bevallást. Az adóbeszedésre
kötelezett akkor is tartozik befizetni az adót, ha annak beszedését elmulasz-
totta. 

Jelen adórendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, amely alapján a szál-
lásadó első alkalommal 2016. aug. 15-ig köteles az adó bevallására és be-
fizetésére. 

Nem érinti a települési adófizetési-kötelezettség azt a magánszemélyt, aki
lakóházban létesít lakcímet. Mentesül továbbá a szállásépületbe bejelentkező
18 éven aluli, és minden olyan érintett személy, aki gyógyintézetben fekvőbe-
teg szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben kap ellátást.

Természetesen mentes az adó alól a szálláshely, szállásépület magánsze-
mély tulajdonosa, ha az épületben lakcímet létesített.

Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri                                                                  
Hivatal Igazgatási és Adóosztály

Települési adó Soroksáron

Álláshirdetés
Gépkocsivezetőt keres a polgármester hivatal. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, középfokú végzettség, B kategóriás jogosít-
vány, legalább 1-3 év gépkocsivezetői gyakorlat.

A pályázatok részeként benyújtandó iratok: fényképes öné-
letrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget igazoló bizonyítványok és a jogosítvány másolata,
hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 25.
A pályázatokat postán a Polgármesteri Hivatal (1239 Buda-

pest, Grassalkovich út 162.) címre – azonosító szám: III-
15587/2016, munkakör megnevezés: Gépkocsivezető –, vagy
a szabo.aniko@ph.soroksar.hu e-mailre várják. 

A részletes pályázati kiírás a www.soroksar.hu oldalon olvas-
ható.
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Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezete-
ket, érdek-képviseleti szerveket, egyházakat (együtt: partnerek), hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-
testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése
alapján a Grassalkovich út - Gyáli patak - Ráckevei-Soroksári Duna
Molnár-szigeti mellékága- Ráckevei-Soroksári Duna - kerülethatár -
MÁV-Kelebiai vasútvonal által határolt területre vonatkozóan új kerü-
leti építési szabályzat (KÉSZ) készül. A településrendezési eszköz ki-
dolgozása teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt
jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul.

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szerint a partnerek az új
KÉSZ kidolgozására vonatkozó előzetes véleményüket az Önkor-
mányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény közzétételének be-
fejezéséig papíralapon írásban, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu
e-mail címre elküldve elektronikusan tehetik meg, amennyiben meg-
adják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a
szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat az új
KÉSZ kidolgozásával kapcsolatban!

Geiger Ferenc
polgármester   

Tisztelt Soroksári Lakosok

A képzésekre előzetes regisztrációval lehet jelentkezni! Regisztrálni
elektronikus úton az önkormányzat honlapjáról letölthető jelentke-
zési lap kitöltésével és tanfolyam@ph.soroksar.hu e-mail címre tör-
ténő megküldésével, postai úton a kitöltött jelentkezési lap 1239
Budapest, Hősök tere 12. címre történő megküldésével, illetve sze-
mélyesen a Humán-közszolgáltatási Osztályon, Bartus Marianna
ügyintézőnél (Hősök tere 12. fsz. ügyfélszolgálat, ügyfélfogadási idő-
ben: 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 adha-
tók le a fenti elérhetőségeken.

A képzés várható időtartama 2016. szeptember 12. – 2016.
december 9., pontos tájékoztatást az igényfelmérést követően
adunk az önkormányzat hirdetőtábláin, a Soroksári Hírlapban, a
www.soroksar.hu oldalon, a Humán-közszolgáltatási Osztályon
(Hősök tere 12.), valamint telefonon a 289-2100/231 számon.

A képzéseket képzési szerződés megkötésével lehet majd
igénybe venni, melyben a hallgató a szerződés aláírásával vállalja,
hogy a foglalkozások 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 foglalkozások eredményes lefolytatását.

Még lehet jelentkezni 
az ingyenes tanfolyamokra

A nagy érdeklődésre tekintettel, a képviselő-testület dön-
tése alapján, kerületünkben ismét indul térítésmentes
angol, német nyelvtanfolyam, valamint informatikai képzés
alap illetve haladó szinten. A csoportok várhatóan 2016
szeptemberében indulnak.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt
(továbbiakban: BKISZ) keretén belül elkészültek az új szenny-
vízhálózat eredetileg és a tartalékkereten belül tervezett szaka-
szai Soroksáron. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak.
A BKISZ projekt KEOP európai uniós támogatással, Önkor-
mányzatunk hozzájárulásával, az ellátásért felelős fővárosi Ön-
kormányzat beruházásában valósult meg.
Valamennyi utcában üzembehelyezték a csatornát, így minden
érintett háztartás megkezdheti a rákötést.

FONTOS AZ ÁTADÁSTÓL SZÁMÍTOTT 
1 ÉVEN BELÜLI RÁKÖTÉS!

Az ezen beruházásban megvalósuló közcsatorna mentén lévő
ingatlanok tulajdonosainak a szennyvízcsatornára történő rá-
kötésért nem kell közművesítési hozzájárulást fizetniük a XXIII.
kerületi Önkormányzat felé, amennyiben a csatorna üzembe he-
lyezésétől számított 1 éven belül rákötnek a szennyvízcsator-
nára, a 427/2014 (VII.08.) Ök. határozat értelmében.
Az 1 éven túli rákötés esetén a közművesítési hozzájárulás
mértéke 100.000,-Ft/ingatlan.

A közművesítési hozzájárulási fizetési kötelezettség alóli men-
tesség határideje: 2016. 08. 10. a következő utcákban:

Tószeg u., (Kő u. – Tószeg u. 17. sz. között)
Köves út (195159 hrsz-től 195209 hrsz-ig)
Írisz u. (195215/3 hrsz. – Köves út között)
Köves út (Írisz u. – 195 sz. között)
Horgász part (1 sz. 34/b.sz. között)
Elvira u. (átemelő – 196489 hrsz. között)
Elvira utca (196489 hrsz. – 49/a sz. között)
MÁV vonal mellett (196489 hrsz. – Szőlődomb utca között)
Szőlődomb u. (196490 hrsz. – 23. sz. között)
Orbánhegyi dűlő (Házikert u. – 196542 hrsz. között)
Sisak u. (1. sz. – Haraszti u. között)
Haraszti u. (Sisak u. - 61. sz. között)
Vadászkürt u. (1. sz. - Haraszti út között)
Haraszti út (Vadászkürt u. - 69/a sz. között)
Házikert u. (átemelő – 187336 hrsz. között)
Házikert u. (187336 hrsz. – Hungária köz között)
Hungária köz (Házikert u. – 187246 hrsz. között)
Házikert u. (187337 hrsz. – Sodronyos u. között)
Házikert u. (Sodronyos u. - Elvira u. között)
Elvira u. (Házikert u. – 49/a sz. között)
Sodronyos u. (Házikert u. 57. sz. között)
Sodronyos u. (Házikert u. – 196398 hrsz. között)
Kelep u. (Házikert u.– 187 252. hrsz között)
Elvira u. (Házikert u. - 4. sz. között)
Házikert u. (Elvira u. – Szőlődomb u. között)
Szőlődomb u. (Házikert u. – 1. sz. között)
Haraszti út (Grassalkovich út – 22. sz. között)
Péterimajor

2016. november 27-ig lehet rákötni a szennyvízcsatornára az
alábbiakban felsorolt utcákban közművesítési hozzájárulás fi-
zetése nélkül:
Káposztásföld u.
Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - 8. sz. között)
Zsilvölgy u. (Szőlődomb u. – Házikert u. között)
A házi rákötés lépéseiről a BKISZ beruházás honlapján olvas-
hatnak bővebb tájékoztatást: http://bpcsatornazas.hu
/bp/hazi_rakotes/a_hazi_rakotes_lepesei

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívás
A Soroksári Napok keretein belül rendezik meg az 50 és 60 éves házassági évfordulójukat

ünneplő házaspárok megújított eskütételét.
Várják azoknak a jelentkezését, akik 1956-ban és 1966-ban kötöttek házasságot.

Jelentkezés: Barabás Tiborné 06-30-313-2456 vagy 287-1768
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Április 23-án rendőrbált tartottak a pesterzsébeti Csili Művelő-
dési Központban, majd április 25-én ugyanott került sor a Sár-
kányölő Szent György ünnepre, a BRFK XX-XXIII. kerületi
rendőrkapitányság állományának részvételével – kitüntetések,
oklevelek, elismerések, valamint a Sárkányölő Szent György-díj
átadására.

A rendőrség napját 1992 óta rendezik meg. Makádi Katalin rendőr-
kapitány a következőket mondta: – Mintegy negyedévszázada, hogy
ünnepeljük a rendőrség napját. Nem véletlenül választotta a rendőr-
ség jelképének Szent Györgyöt. A történelmi legendák szerint Szent
György bátorságával, merészségével, keresztény hitével legyőzte a
sárkányt. 

Naponta olyan feladatok elé állítanak minket, ahol helyt kell állni,
vagyis nincs karácsony, ünnepnap, születésnap, ha feladat van,
akkor menni kell és
helyt kell állni. Na-
gyon köszönöm az
önkormányzatoknak
azt a segítséget, amit
a rendőrségnek nyúj-
tanak. 

Weinmann Antal
soroksári alpolgár-
mester a kitüntetettek
számára szervezett
fogadáson gratulált az
elismerésekhez és a
díjakhoz. – Ahogy azt
a kapitányasszony is
elmondta, a kerületek
vezetői mindig is igye-
keztek jó kapcsolato-
kat ápolni a rend-
őrséggel. Ez a jövő-
ben sem lesz más-
ként. Mindent meg
fog tenni mindkét ke-
rület, hogy lehetősé-
geihez mérten segít-

se, támogassa a rendőrség munkáját. Nagy tisztelettel köszönjük az
önök szolgálatát, amellyel a kerület lakosságát szolgálják, bizton-
ságban érezhetjük magunkat. 

A BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság soroksári rend-
őrőrsén szolgálatot teljesítő, kitüntetésben és elismerésben része-
sült rendőrök névsorát közöljük. 

Az idén a Sárkányölő Szent György-díjat Keresztesné Szakács
Anna r.alezredes kapta, aki jelenleg a rendőrkapitányság gazdaság-
védelmi alosztályának vezetője. A hivatásos rendőri pályafutását
1983-ban kezdte a BRFK XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság ál-
lományában közrendvédelmi területen, majd bűnügyi szakterületen
vizsgálótisztként folytatta. Több alkalommal részesült elismerésben.
„Az Év Kerületi Rendőre” elismerésben részesültek még: Csáki Bet-
tina r.törzszászlós; Répási Csaba r.főtörzsőrmester; Tomesz Milán
r.főtörzsőrmester; Vinyarszki Dániel c.r.zászlós; Révész Norbert

c.r.törzszászlós; Gen-
csi Csa ba r.főtörzsőr-
mester; Polgár Gábor
c.r.főhadnagy; Sipos
Róbert r.főtörzsőrmes-
ter; Gárgyán Szilvia
c.r.főhadnagy; Tucsek
Rita r.törzszászlós;
Nagy Ti bor közalkal-
mazott; Stegena La-
josné közalkalmazott. 

Nemcsak rendőrök,
hanem civil személyek
is részesültek elisme-
résben. „Az Év Kerü-
leti Polgárőre” címet
kapta Varga Szimeon,
a Soroksári Polgárőr-
ség Egyesület elnöke
is. 

Az ünneplő rend-
őröket a HunKun
Dance táncegyüttes
szórakoztatta.            

IM

Kitüntetéseket, elismeréseket kaptak rendőreink

Fotó: Teszár Ákos

A budapesti diákok az elmúlt hetekben részt vehettek a kerületi if-
júsági versenyeken és az ott első helyezést elért csapatok a fővá-
rosi versenyen képviselhették kerületüket.

A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság április 22-én az Óbudai-
szigeten rendezte meg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági verse-
nyét. A megmérettetésen a főváros huszonhárom kerületéből összesen
negyvenegy csapat mintegy kétszáz diákja állt rajthoz. Az általános és
középiskolás diákok hat állomáson mutathatták be felkészültségüket.
A feladatok között gyakorlati és elméleti feladatok is szerepeltek. A ver-
senyző diákoknak puttonyfecskendővel kellett célba lőni, nyúlgátat épí-
teni, illetve számot kellett adni a védőöltözetek helyes fel-és levételéről
valamint a veszélyesanyag-katalógus használatáról is. Lakosságvé-
delmi ismereteikről kellett a csapatoknak beszámolni: az elzárkózás
szabályait vagy a riasztási jeleket kellett felismerni. Az egészségügyi
állomáson stabil oldalfekvés, az újraélesztés és a kötözés szakszerű
módjait kellett bemutatni. A szabadidős állomásokon a diákok megis-
merkedhettek a Katasztrófavédelmi Mobil Labor gépjárművével, a
Szent Flórián tűzoltóhajóval, továbbá a Büntetés-végrehajtás, a Rend-
őrség, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Mentőszolgálat és a Fő-
városi Vízművek installációival, de volt alpin-technikai állomás, továbbá
bemutatkozott a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szö-
vetség, valamint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Orszá-
gos Egyesülete is.
Soroksárt az általános iskolás korosztályban a Fekete István Álta-

lános Iskola csapata képviselte: Habele Kristóf, Kovács Ádám,
Bara Nikoletta, Pataki Patrik. Felkészítő tanár: Stein Ildikó
A középiskolás korosztályt a Török Flóris Általános Iskola „Lányok”
csapata képviselte: Nagy Lili, Soltész Mira, Csiszár Boróka és
Lászlóffy Dóra. Felkészítő tanár: Miski László 
Az általános iskolás csapatok között a Fekete István Általános Is-
kola csapata X. helyezést ért el.
A középiskolai korcsoport eredményei: I: László Gyula Gimnázium
és Általános Iskola; II.: Török Flóris Általános Iskola; III: Szerb Antal
Gimnázium Szemákné Pápai Olga

XXIII. ker. katasztrófavédelmi megbízott

A fővárosi versenyen is jeleskedtek a soroksári diákok
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Immáron huszadik alkalommal gyűltek össze a ke-
rület civil szervezeteinek tagjai, a lakosság, a területi
képviselők és az önkéntes aktivisták, hogy segítse-
nek megtisztítani az illegális szeméttől Soroksár leg-
szennyezettebb részeit.

Április 22-én, a Föld napján az általános iskolások, vala-
mint a Qualitas Középiskola tanulói takarították ki kör-
nyezetüket. Másnap, április 23-án pedig a felnőttek
gyűltek össze a Molnár-szigeten 9 órára meghirdetett ta-
lálkozóra. A résztvevők egyszer használatos kesztyűket
és zsákokat kaptak, amelyeket az önkormányzat térí-
tésmentesen biztosított számukra. 

A gyűjtésben részt vett Geiger Ferenc polgármester,
Orbán Gyöngyi alpolgármester, a képviselő-testület tag-
jai – Fuchs Gyula, dr. Kolosi Ferenc, Tüskés Józsefné,
Mizák Zoltán, Mikó Imre, Preklerné Marton Ilona, Sinko-
vics Krisztián –, a Fidelitas soroksári csoportja és a Jó-
szomszédok Egyesület tagjai. 

A Haraszti szervizúton, a Vecsési, az Ócsai, a Szentlőrinci úton, a Te-
metősoron, a Szent László és a Nyír utca, Fatima utca által határolt te-
rületen halmozódott fel a legtöbb hulladék. Megemlítendő, hogy a
Temetősoron és környékén 10 éve ugyanazzal a csapattal dolgozik
Preklerné Marton Ilona képviselő. Ezúttal csatlakoztak hozzájuk a helyi
Fidelitas tagjai is. 

Már délelőtt fél 10-kor megtelt a három 8 köbméteres konténer, ame-

lyet még délelőtt elszállítottak az FKF Zrt. teherautói. Akadt építési tör-
melék, pelenka, elektronikai hulladék, építkezésből származó beton-
darabok, állati tetemek, eldobott számítógépházak is. Itt megközelítően
30 köbmétert gyűjtöttek. A lapátolási és talicskázási munkálatokból a
két újtelepi körzeti megbízott, Révész Norbert címzetes r.törzszászlós
és Gencsi Csaba r.főtörzsőrmester is kivette a részét, ők szabadnap-
jukon takarítottak.

A Molnár-szigeten sajnos nagyon sok műanyagtáska maradt az al-
kalmi horgászok után, erről számolt be egy civil szervezet vezetője. A
Millenniumtelepen évek óta a kutyaiskolások serénykednek. 

– Sajnos évről évre több az eldobált szemét. Mindig ugyanazok az
emberek jönnek segíteni, nagyon kevés a fiatal. A Facebooktól kezdve
mindenhonnan kapunk kritizáló üzeneteket, fotókat, hogy hol a legtöbb
az illegálisan lerakott hulladék. Ám takarítani nem jönnek az ilyen le-
veleket küldözgető lakótársaink. Sőt, olykor tapasztalom azt is, hogy a
saját házuk előtt sem takarítanak. Mi, az önkormányzat és intézmé-
nyei, az itt dolgozók és az aktivisták viszont 20 éve próbálunk küzdeni
a szemétnövekedés ellen. Évente kétszer szervezünk takarítási akci-
ókat. Minden évben egyre többet és többet költünk erre a tevékeny-
ségre – jegyezte meg Geiger Ferenc polgármester.

Az idei programban mintegy 60 köbméter szemetet gyűjtöttek. A
Hősök terén parkoló speciális tehergépkocsi is megtelt veszélyes hul-
ladékkal. Valamennyi szemét és illegális hulladék elszállíttatását az ön-
kormányzat finanszírozta – tudtuk meg Szénási Istvántól, a rendezvény
koordinátorától. Ilma

Önkéntesek szedték mások szemetét!

Közöny. Talán ez a legjobb kifejezés arra, ami 2016. ápri-
lis 23-án történt. A Vargatelepen a játszótér környékére és
a mögötte lévő erdős területre szemétszedést hirdettek.
Ennek ellenére alig páran vettünk részt: egy terhes anyuka
két óvodás és egy kisiskolás gyermekével, egy egyete-
mista lány és édesanyja, két fiatalember, egy mozgássérült
férfi és Mikó Imre képviselő. Lelkesedésüknek köszönhe-
tően több köbméternyi szemetet gyűjtöttek össze a nap fo-
lyamán.

Borzasztó az a hozzáállás, amit a Vargatelep lakói mu-
tattak ezen a napon. A játszótéren anyukák gyermekeikkel
és fiatalok is töltik idejüket, kutyások is kijárnak az erdőbe
sétálni, de Őket sem zavarja az a sok szemét, amit mások
kihordanak. Olyan hulladékok ezek, aminek a kukában
lenne a helye! Már ha van kukájuk!? Ezt ellenőrizni kellene!

Közöny, ezt írtam az elején. Közönyösen tűrjük az ille-
gális szemétlerakást is... Majdcsak összeszedi valaki! Amíg
lesz valaki, mígnem Ők is közönyösek lesznek, és a végén
győz a KÖZÖNY! Koller Sándor

Az alábbi olvasói levelet 
egy vargatelepi lakótól kaptuk.

Temetősor

Vargatelep

Molnár-sziget
Fotók: Szerző
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A Grassalkovich Antal Általános Iskola 9
héten át tartó napközis nyári tábort szervez.
Kreisz Erzsébet igazgató elmondta, hogy a
tábor június utolsó hete és az augusztus 20-
át követő hét között tart majd. Összeállították
a tervezett programot és azt le is egyeztették
a helyszínekkel. Felmérték a soroksári isko-
lákban az igénylő tanulók számát és meg-
szervezték a pedagógus felügyelőket. He-
tente átlagosan körülbelül 120-130 tanulónak
kínálnak majd tartalmas időtöltést. A szülők az
előző héten az étkezési díj befizetésével je-
lezhetik, hogy gyermekük a következő héten
a napközis tábor látogatója lesz. A tábort az
önkormányzat finanszírozza. A szülőknek
csak az étkezési díjat kell téríteniük.

Meg kell még említenünk az egyházi tábo-
rokat is. Az újtelepi Szent István plébánia-
templomban június 20-24-ig tartanak nap-
közis tábort. Továbbá alsós tábort szerveznek
a Pilisben, Epölben, július 3-tól 7-ig. Felsős
tábor lesz Pilisszentkereszten július 7-15-ig, a
Tisza-tavon eveznek július 7-10-ig. A plébá-
niai nagytáborra július 27-31-ig kerül sor, er-
délyi tábort szerveznek Székelykeresztúrra
július 18-25-ig, majd ifjúsági tábor lesz Gyű-
rűfűn augusztus 2-9-ig. 

A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébá-
nián külön nem terveznek nyári tábort, mivel a
hittanosok jó része tagja a cserkészcsapatnak
és ők több tábort is szerveznek a nyárra. 

Az újtelepi reformátusok két nyári tábort
szerveznek: háromnapos tábor lesz Sziget-
monostoron, amelyet a helyi református gyü-
lekezeti házban tartanak július 8-10. között. A
napközis gyerektábort augusztus végén ter-
vezik.

A Soroksári Református Egyházközség
(Hősök tere) június végén szervezi táborát,
amelynek helye a gyülekezet temploma lesz
és az átalakított belső udvar terei.

IM

Napközis táborok 
a kerületben Tavaszi zsongás címmel rendezték meg a

Napsugár Óvoda idei első családi játszódél-
utánját április 15-én az intézmény udvarán. A
szép, tavaszi idő kedvezett a programoknak.
Kollárné Kálmán Melindától, az óvoda vezető-
helyettesétől megtudtuk: a családi napot hosz-
szas készülődés, szervezés előzte meg.
– Valamennyi csoport meghívót készített. Pla-
kátokkal hirdettük az eseményt. Már reggel fel-
díszítettük az udvart lufikkal, lampionokkal. A
konyhában is nagy volt a sürgés-forgás. Ké-
szültek a sajtos pogácsák és muffinok. A csalá-
dok szívesen fogyasztották a finomságokat a
büfében. Igyekeztünk a gyerekek és családok
számára változatos tevékenységeket kitalálni,
így mindenki megtalálta a kedvére való foglala-
tosságot. Volt akadálypálya, homokkép készí-
tés, barkácsolás, arcfestés, csillám tetoválás,
hajfonat készítés, horgászat, zsákbamacska. A
játékokban zsetonnal lehetett részt venni nyi-
latkozta az óvodavezető-helyettes. 

A délutánt jó hangulatú tombolahúzással

zárták. A programon befolyt bevétel a Kis Nap-
sugarak Alapítványát gyarapítja, mely a tava-
szi kirándulások, programok megvalósítását
segíti.                                                           IM

Tavaszi zsongás a Napsugár oviban

Április 22-én Föld napja-vetélkedő volt a Tán-
csics Mihály Művelődési Házban 7-8. osztá-
lyos tanulók részére. A kérdések Ma-
gyarország természetföldrajzához kapcsolód-
tak. Folyók, megyék, tájegységek szerepeltek
a kérdések között. A tavalyi történelmi vetélke-
dőhöz hasonlóan idén is nyomógombos for-
mában történt a válaszadás, ezzel gyors,
pörgős játékmenetet létrehozva. 

A vetélkedőt végül a Török Flóris Általános
Iskola csapata nyerte: Ferencz Erik, Hajnal
Ádám, Harmat Liliána, Krizsák Emese 8.a osz-
tályos tanulók. Felkészítő tanáruk Főző Gábor.
Második helyen a Páneurópa Általános Iskola
csapata végzett, mögöttük a Fekete István Ál-
talános Iskola, negyedik pedig a Grassalkovich
Antal Általános Iskola lett.

Ezzel párhuzamosan az 5-6. osztályosok-
nak rajzpályázatot hirdettek. A pályázatra két
kategóriában – művészeti szempontból és kör-
nyezettudatos témában – több mint 100 rajz

érkezett, így a zsűrinek nagyon nehéz dolga
volt. Végül mindkét kategóriában 3 különdíjast,
2 harmadik, második és első helyezettet hir-
dettek. A két első helyezett Filelisz Szófia és
Szabó Tünde lett. További díjazottak: Tungli
Eszter, Weinper Aliza, Uhrin
Zsombor, Kovács Botond, Kapol-
csi Szabó Botond, Koncz Flórián,
Iváncsevics Viktória, Molnár
Dóra, Géczi Georgina és Szilágyi
Bence.

A Török iskola győztes csa-
pata egy Balaton formájú tortát
nyert. Ők, valamint a rajzpályázat
első helyezettjei és különdíjasai
Orbán Gyöngyi alpol gármester
jóvoltából egy állatkerti látogatást
nyertek, a résztvevő iskolák
könyvjutalomban részesültek,
míg a rajzpályázat résztvevői raj-
zeszközökkel gazdagodtak.

Sinkovics Krisztián ifjúsági tanácsnoktól
megtudtuk, hogy a későbbiekben is tervezik
hasonló versenyek megszervezését, akár már
október 23. alkalmából sor kerülhet a követ-
kező megmérettetésre. (já)

A tavalyi évhez hasonlóan, 2016-ban is reme-
kül szerepeltek a Galambos János AMI trom-
bitásai Vecsésen.

A Vecsési Zeneiskolában április 18-
án megrendezett Rézfúvós Mini Kupa
25 résztvevője négy korcsoportban
mérte össze zenei tudását. A soroksári
diákok vidáman és lelkesen érkeztek
a verseny helyszínére tanáraikkal,
Tóth Gergely trombitatanárral és Tas-
sonyi Zsolt zongorakísérővel.

A szakmai zsűri hosszas tanácsko-
zás után az alábbi eredményeket hir-
dette ki: 

Horváth Bálint a III. kategóriában
különdíjat kapott. 

Sipos Levente a IV. kategóriában
dicsérettel zárt a versenyt.

Sipos Péter a IV. kategóriában első helye-
zést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Trombitás sikerek Vecsésen

A Föld napján vetélkedtek a diákok

A győztes csapat
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Április 18-22. között projekthetet tartottunk az alsó tagozaton, készü-
lődve a Föld napjára. Nagyon igényes, szép plakátok, mindenki szá-
mára ötletes kreatív játékok készültek újrahasznosítható anyagokból
(papír, kupak, műanyag flakon). Április 22-én mindenki zöldbe öltözött.
Délután négy helyszínen (tornaterem, külső udvar, rajzterem, előadó
terem), különböző programokon vettek részt a gyerekek: filmvetítés
(Föld keletkezése), kézműves foglalkozás (kavicsfestés, katica tolltartó
készítés), sorverseny, kerékpározás. A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat a készülődés, a bemutatás és a záró programok alatt is. Az alsós
gyerekek munkáiból kiállítást rendeztünk az iskola galériában.

A felső tagozatosok, csatlakozva a projekthez, állatkertbe, Molnár-
szigetre és múzeumba látogattak. Az állatkertben feladatokat kellet
megoldaniuk a diákoknak, csoportokban dolgoztak. A kérdéseket úgy
állítottuk össze, hogy nagy hangsúlyt kaptak az élőhelyek, illetve az ál-
latok védelme.  Nagyon sokan szívesen vettek részt az Állatkertben
szervezett hivatalos Föld napi programokon is. A 8. osztály a köze-
lünkben lévő Molnár-sziget élővilágával ismerkedett meg. Az élőlénye-
ket saját élőhelyükön figyelhették meg. Az 5. és 6. osztályosokból egy
kisebb csapat a Mezőgazdasági Múzeum interaktív kiállításán egy kép-
zeletbeli világba csöppent.

A projekt hetében iskolánk diákjainak háromnapos Ásvány- és kő-
zetbemutatót rendeztünk meghívott előadóval.

A programok szervezése során fontosnak tartottuk, hogy diákjaink
ne csak ismereteket szerezzenek, hanem cselekvő fiatalokká is válja-
nak. Jó volt látni, hogy mindenki részese volt a programnak.

Csák Éva, Pintér Katalin, Vidra Ágnes

Föld napja a Feketében
A „Határtalanul” pályázat keretében a Fekete István Általános
Iskola 7. évfolyamos diákjai Erdélyben tölthettek négy felejthe-
tetlen napot. 

Utunk során Partium és Külső-Erdély nevezetességeit láttuk.
Jártunk Nagyváradon és Nagyszalontán, majd a Királyhágón át
léphettünk a történelmi Erdély területére. Itt Kolozsvár, Torockó,
a tordai hasadék, Déva, Marosillye, Vajdahunyad, Csernake-
resztúr és Gyulafehérvár fantasztikus látnivalóit jártuk végig.
Szállásaink a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vendégházaiban
voltak. Megismerkedtünk Böjte Csaba gyermekeivel, akiknek
sok-sok ajándékot is gyűjtöttek diákjaink. Utunkat a Scool-túra
Kft. szervezte, és külön köszönettel tartozunk munkatársainak:
Móricz Ádámnak és Hudák Ervinnek, akik kedves egyénisé-
gükkel és különleges szakértelmükkel Erdély szerelmeseivé tet-
tek minket. 

Mindannyian úgy érezzük, életre szóló élményben volt ré-
szünk.

Főzőné Kovács Klára és Wirth Tímea

Ein Ausflug in Siebenbürgen
Von 24. bis 27. April ist eine Gruppe mit mir nach Siebenbürgen
gefahren. Wir sind um halb fünf von der Schule mit dem Bus ab-
gefahren. 

Am ersten Tag waren wir in Großwardein (Nagyvárad). Dort
haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht. Wir haben die Römisch-
Katholische Kathedrale, die Synagoge und das Palais "Schwar-
zer Adler" besichtigt. Später sind wir nach Großsalontha
(Nagyszalonta) weitergefahren. Dort haben wir den Stummel-
haftturm, Geburtsort und Geburtshaus von János Arany gese-
hen. Am Abend haben wir in fünf Gruppen viele Aufgaben
gemacht und gelöst. Am zweiten Tag waren wir in Klausenburg
(Kolozsvár), wir haben den Thorenburger Schlucht (Tordai-ha-
sadék) und die Wassermühle in Eisenburg (Torockó) gesehen.
Am dritten Tag haben wir die Burg Hunedoara (Vajdahunyad),
das Csernakeresztúrer Heimatmuseum und das Diemricher
Schloss (Déva) gesehen. Am letzten Tag haben wir ein Schloss
besichtigt und waren in Straßburg am Mieresch (Nagyenyed).
Zum Schluss haben wir in Krieschwej (Kőrösfő) gehalten, dort
haben wir eine Pause gemacht und Souvenirs gekauft. Um zirka
neun Uhr sind wir zur Schule angekommen. 

Wir haben viele Sehenswürdigkeiten gesehen und besichtigt.
Wir sind mit vielen schönen Erlebnissen nach Hause zurückge-
kommen.

Zita Szíjj 7.a

Feketések erdélyi útja

Hírek a könyvtárból

Június 7-én 11 órától P. Szabó József neves újságíró, 
Kína-szakértő lesz a Grassalkovich úti könyvtár vendége. 

Kína hét fővárosa – Kalandozásaim hetedhét Kínában
címmel tart előadást. 

A program végén lehetőség lesz könyvvásárlásra. 

A könyvtár júniusban, júliusban a megszokott nyitva tartással
várja jelenlegi és leendő olvasóit. 

Hétfőn, szerdán és pénteken 13-19 óráig, 
csütörtökön 9-15 óráig.
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Már 20 éve ápol jó kapcsolatokat a
Grassalkovich Antal Általános Iskola
a nürtingeni Geschwister-Scholl Re-
alschule tanulóival. Ez évben 25 diák-
nak volt lehetősége megismerni a
testvérváros iskoláját, a német csalá-
dokat és iskolát. Tanulóink próbára te-
hették az iskolában tanult nyelvi
ismereteiket. A német szülők is cso-
dálkoztak tanulóink gazdag szókin-
csén, vagyis nem vallottak kudarcot.

Április 20-án reggel 7 óra volt az in-
dulás.12 órás hosszú út után érkez-
tünk meg Nürtingenbe, ahol tavaszi
meleg fogadott minket. Első nap a
Polgármester Úr fogadása és nürtin-
geni városnézés volt a program. Pén-
teken Stuttgartba utaztunk tömeg-
közlekedéssel, ami nagy élményt je-
lentett a mieinknek. Itt a Daimler Mú-
zeumba, a Stuttgart Arénába jutottunk

el, majd kicsit „csavarogtunk” a város-
ban.

Hétvégére már jól összeszoktak a
„párok”, így a két nap a családok kö-
rében zajlott. Volt, aki uszodába, ál-
latkertbe, vidámparkba vitte a
vendégét.

Hétfőn megtekintettük a Neusch-
wanstein gyönyörű kastélyát. Óriási
meglepetés volt az áprilisi hatalmas
havazás.

Kedden a Ritter Sport csokigyár lá-
togatása volt beütemezve, délután
pedig nagy játékokkal-focimeccsel bú-
csúztunk el egymástól.

A német gyerekeket a következő
évben várjuk nagy szeretettel.

Csepreginé Gút Edina, Ruff Renáta
kísérőtanárok

Grassis gyerekek Nürtingenben

A Mikszáth Kálmán Általános Iskola projektnapjai idén az olimpia
témája köré szerveződtek, az esemény közelgő aktualitása okán.
A háromnapos rendezvénysorozat rendkívül színesre sikerült. 

Első nap a projekt megnyitása gyanánt együtt futott az egész iskola, az
olimpiai lángot átadták egymásnak az osztályok választott képviselői,
a célba érést követően pedig ünnepélyes esküt tettünk. A délelőtt sport-
vetélkedőkkel telt, tanulóink érdekes és különleges versenyszámokban
indultak az iskolai olimpián, a megmérettetést mindenki komolyan vette,
lelkesen küzdöttek a dobogós helyekért.

Vendégünk volt Balzsay Károly, világbajnok ökölvívó, akivel vidá-
man, kötetlenül beszélgethettek a diákjaink, faggathatták az olimpiai
szereplésről, az olimpiai faluban töltött idejéről, később szívesen fo-
tózkodott a fiatalokkal.

Másnap két alsós osztály az Olimpia parkba kirándult, ahol játékos
feladatokkal és vetélkedőkkel bővítették ismereteiket, a többi osztály
pedig a választott témáját dolgozta ki, power pointokat és kreatív pro-
duktumokat készítettek, a napot pedig a gyerekek előadássorozata
zárta le az ókori és az újkori olimpiatörténetről, az olimpiai bajnokokról.

Szombaton a családi nap az alsós évfolyam akrobatikus rock and
roll bemutatójával kezdődött, amelynek koreográfiáját Gyenge Roland
tanította be, a testnevelés órák keretén belül, majd a Zabhegyező
Egyesület gyerekanimátorai hoztak programokat, teljességgel illesz-
kedve a projekt témájához, gyermekeket és felnőtteket egyaránt meg-
mozgatva. A szülők együtt játszottak a kicsikkel és nagyokkal,
sorversenyeztünk, volt arcfestés és csoportos játék. 

Ezt váltotta az ipari búvárok profi bemutatója, az iskola udvarán egy

előre felállított és megtöltött medencében valódi merülést nézhettünk
végig, közben a gyerekek kommunikálhattak a búvárokkal, felpróbál-
hatták, megnézhették a felszereléseiket, ruházatukat.

Az eredményhirdetésre is ekkor került sor, minden gyerek kapott
ajándékot, kihirdették az iskola bajnokait.

Közben a vállalkozó kedvű szülők bográcsos ebédet készítettek min-
denkinek, amit közösen fogyasztottunk el, ezzel zárva a programsoro-
zatot.

Köszönjük szépen minden vendégnek, egyesületnek, szülőnek,  aki
bármilyen segítséggel hozzájárult a projektnapok tényleges sikeréhez,
mert minden szempontból igazi sikerként könyvelhetjük el ezt a három
napot, amely rengeteg örömöt és vidámságot nyújtott a tanulóinknak.
Érdemes meglátogatni az iskola facebook oldalát, az élményfotók, az
elkapott pillanatok visszaadják a három nap fergeteges hangulatát!

Projektnapok a Mikszáthban

Március 31-én a Török Flóris Általános Iskolában rendez-
ték meg a szegedi Grimm Kiadó által meghirdetett „Tiéd a
Szó-Tár” nyelvi verseny budapesti regionális döntőjét. A
versenyen 96 csapat, mintegy 400 diák vett részt több ka-
tegóriában: 5 nyelvből (angol, német, francia, orosz, spa-
nyol) a következő évfolyamokon: 3-4., 5-8. és 9-12. 

A versennyel egy időben a felkészítő tanárok részére
is tartott továbbképzést a kiadó, ahol a verseny eddigi ta-
pasztalatait beszélték meg. 

A rendezvény ideje alatt az iskola aulájában kedvez-
ményesen lehetett megvásárolni a kiadó könyveit.

A diákok és a tanárok megvendégeléséért köszönet
Geiger Ferencnek, Soroksár polgármesterének. Cser
Lászlónénak, a MOZAIK GSZ igazgatójának, köszönjük a
rendezvény helyszínének biztosítását és a termek beren-
dezését.

A Török Flóris Általános Iskola 2. helyezést ért el a re-
gionális döntőben a VI. a osztályos tanulók diákok rész-
vételével : Árvai Klaudia, Bács Blanka, Fehér Nóra, Kikin
Claudia, Szél Boglárka. Gratulálunk teljesítményükhöz!

Tiéd a Szó-Tár
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Soroksár önkormányzata kétnapos rendezvénysorozattal állí-
tott emléket a 70 évvel ezelőtti tragikus eseményeknek, a so-
roksári svábok Németországba történő kitelepítésének. Egy
munkabizottság az év eleje óta dolgozott azon, hogy méltó-
képpen emlékezhessünk erre a szomorú évfordulóra. Úgy
hisszük, sikerült! A Soroksáron élő svábság és a Herrenberg-
ből és Badenhausenból a megemlékezésre hazalátogató kite-
lepítettek és leszármazottaik is megható, fájdalmasan szép,
bensőséges, ugyanakkor felemelő perceket élhettek át május
7-én és 8-án az emlékprogramokon. 

1946. május 2-án gördültek ki az első vagonok a soroksári pálya-
udvarról. A szalmával felszórt marhavagonokba a Németországba
űzött sváb lakosságot zsúfolták. Elszakítva családokat egymástól,
akiknek az volt főbenjáró bűnűk, hogy német származásúak voltak.

Kiállításmegnyitó, könyvbemutató

Ennek a tragédiának állított emléket a Galéria’13-ban a Haza-ta-
lálás című fotókiállítás és a Kitelepítve-Vertrieben című könyv be-
mutatója május 7-én. A zsúfolásig telt galériában Sasvári Ilona
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Geiger Ferenc pol-
gármester üdvözlő szavait hallgathatták meg a jelenlevők. 

A polgármester emlékeztetett arra, hogy 70 évvel ezelőtt több-
párti egyetértéssel, a sajtóban folytatott hecckampánytól kísérve
űztek el negyedmillió sváb nemzetiségű polgárt Magyarországról.
A német közösségnek a felét, 220-230 ezer embert telepítettek ki
1946 és1948 között akarata és tiltakozása ellenére, arra hivat-
kozva, hogy a német kisebbség felelős a nemzeti szocializmusért. 

Geiger Ferenc kiemelte, hogy a marhavagonok ugyan nem a
halálba vitték őket, de az egzisztenciájuktól, méltóságuktól, elkép-
zelt jövőjüktől és nagyon sokszor közvetlen családtagjaiktól is meg-
fosztották őket. Deportálásuk alapvetően származási alapon
történt, akárcsak pár évvel, pár hónappal korábban a zsidókkal.

– Azért gyűltünk ma itt össze, hogy emlékezünk. Emlékezzünk, és
ne hagyjuk, hogy a feledés homályába merüljenek ezek a szé-
gyenteljes események – hangsúlyozta a polgármester, aki szemé-
lyes történetét is megosztotta a jelenlévőkkel. Elmondta, az ő
családjuk a szerencsések közé tartozott, hiszen őket nem telepí-
tették ki. De mindez csak annak volt „köszönhető”, hogy az édes-
apját néhány hónappal korábban málenkij robotra vitték
Szibériába, ahol 5 évet töltött. Az édesanyja 4 gyermekkel maradt
itthon, egyikőjük mindössze 1 hónapos volt. Geiger Ferenc uno-
katestvéreit azonban családjukkal együtt elvitték, akikkel hosszú-
hosszú évekig nem találkozhattak ezután.

Herling Anikó, a kiállítás kurátora arról beszélt, hogy a tárlat lét-
rejöttét több hónapos gyűjtőmunka előzte meg. Soroksári lako-
soktól, Németországba kitelepített egykori soroksáriaktól, helyi civil
szervezetektől kaptak képeket, írott anyagot. A kiállításon láthatók

olyan filmfelvételek is, melyeken a kitelepítést megélt idős emberek
vagy közvetlen hozzátartozóik emlékeznek vissza a vészterhes
időkre.

Kitelepítve-Vertrieben címmel könyv jelent meg a kerek évfor-
dulóra. A Soroksári Füzetek IV. számát Péhl Gabriella, a könyv
szerkesztője mutatta be a közönségnek. Mint mondta, a könyv ta-
nulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok és irodalmi alko-
tások gyűjteménye, amely talán érzékeltetni tudja, mit jelentett
kitelepítettnek lenni. A bemutatón felolvasott részletek nem egy al-
kalommal csaltak könnyeket a hallgatóság szemébe.

Visszaemlékezések
A programok másik helyszínén, a Táncsics Mihály Művelődési

Ház nagytermében Schirlingné Drexler Anna, a Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent ven-
dégeket. – Jókai Anna írónk azt mondta: „Minden bölcselet halott
marad, ha csak megtanuljuk, de nem éljük át, nem szabjuk önma-
gunkra.” Ezt kell tennünk tehát! Hallgassuk meg ezen a két napon
a hozzánk szólókat! Olvassuk el, hallgassuk meg a visszaemléke-
zéseket! Hagyjunk elhatolni minden szót, minden dallamot, min-
den képet egészen a szívünk legmélyéig! Akik átélték a 70 évvel
ezelőtt történteket, nekik sajnos ez nem nehéz. Akiknek meséltek
szüleik, nagyszüleik, nekik már nehezebb, hiszen nem megta-
pasztalások árán ismerhették meg az akkori tragédiákat. És ve-
lünk él az a generáció, amelyik valóban már csak könyvekből
szerez ismereteket a kitelepítés gyötrelmeiről, és ha nem teszünk
semmit, ugyanúgy a múlt fátylával övezett esemény lesz szá-
mukra, mint bármi, amit történelemkönyvekből olvasnak. Nekünk a
feladatunk, hogy a betűk mögött meglássák a könnyeket, érezzék
a testi, lelki fájdalmat – fogalmazott az elnök asszony. 

A pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium műsora után
Marchut Réka történész tartott előadást a magyarországi németek
jogfosztásáról a második világháborút követő években. A szombati
program Johann Wachtelschneider, egykori kitelepített visszaem-
lékezésével záródott.

Emlékező szentmise, szoboravatás

Vasárnap reggel 9 órára a Soroksári Nagyboldogasszony Főplé-
bánia-templomba várták németnyelvű emlékező szentmisére a hí-
veket. Fél 11-kor a Hősök tere–Szitás utca sarkán emelt Kligl
Sándor szobrászművész Elűzetés című alkotásának ünnepélyes
felavatására várták a vendégeket. 

A megemlékezésen Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, ország-
gyűlési képviselő úgy fogalmazott: a kitelepítés voltaképpen a „kol-
lektív bűnösség álarcába bújtatott elüldözés és kirablás volt”. A
kitelepítetteket megfosztották a házaiktól, földjeiktől - mondta a po-
litikus, hozzátéve, hogy megfosztották őket a hazájuktól, az ottho-
nuktól is.
– Az otthon nem csak falakból, ablakokból, ajtókból és füstölgő ké-
ményből áll, hanem szüleink örökéből, a szobából, ahol világot lát-
tunk, ahol először álmodtunk, ahol kimondtuk először az egyik
legszebb szavakat a földön, hogy édesanyám, szüleim, testvérem,
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hazám. Az otthon nem-
csak tárgyak a polcokon,
hanem megannyi közös
érzés. A családi fészek
az az hely, ahol az ott
élők azt szeretnék, hogy
maradj még. Az az a
hely, amit csukott szem-
mel is látsz, ahol a leg-
könnyebb az élet a föld
kerekén, az az a hely,
ahol a béke rád talál. Hát
ezt vették el. Nem csak a
házat és a földet, hanem
a békét, a nyugalmat, a
helyet, ahol vigaszra lel-
hetsz – mondta Kubatov
Gábor. Hozzátette: „A
mai egy kivételes alka-
lom, amikor e soroksári

közösség szoborral emléket állít összefogásból és jóságból, mert
hiszi és vallja, hogy csak a szeretet képes a gyűlölet által okozott
sebeket begyógyítani. Isten éltesse e közösség tagjait, Isten él-
tesse a szobor alkotóját és a velünk élő német honfitársainkat!”
– Nem volt osztályrészem átélni a Magyarországon élő német

származású polgárok,
különösképpen az akkori
majd 5000 főt érintő so-
roksári sváb lakosság ki-
telepítésére, elűzetésére
irányuló gaztettet, mely
véleményem szerint az
emberiség ellen elköve-
tett háborús bűntettel ér
fel. Koromnál fogva nem
olvashattam nevemet
azon a listán, melyet az
Otthon mozi falára füg-
gesztettek ki, és ezzel
egyértelműen tudatta az
akkori hatalom, hogy „oly
szeretett hazámnak már
nincsen szüksége rám
és családomra, s bár
akaratom ellenére ide-
gen földre kelljen szám-

űzöttként távoznom”. Nem lehetett részem abban sem, amikor
vagonjegyeket osztottak és mindenki tudta, hogy ez a jegy csak
egy irányba szól, az akkor még ismeretlenbe. Napjainkban, a XXI.
század elején felfoghatatlan, hogyan történhetett meg egy ilyen
tragikus esemény – fejtette ki Weinmann Antal alpolgármester be-
szédében. Kiemelte: „Ma egy modern Európa szívében büszkén
és kellő hittel vállalnunk kell származásunkat. Büszkén és kellő hit-
tel vállalnunk kell azt, hogy bár német tőről fakadnak gyökereink,

de magyar emberek vagyunk. Vállalnunk kell azt a felelősséget,
hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a jövőben ilyen
borzalom ne történhessen meg soha többé. Vállalnunk kell azt is,
hogy mindent megteszünk azért, hogy jövő generációi részére
megmutassuk, átadjuk hozott értékeinket.”

Kubatov Gábor, Geiger Ferenc, Weinmann Antal leplezték le a
szobrot, majd Szerencsés Zsolt plébános felszentelte az alkotást.

Ezt követően Georg Köber a német vendégek nevében szólt, fel-
elevenítette a kezdeti nehézségeket is. Németországban nehéz
volt a kitelepítettek sorsa, először is a lakhatást kellett megterem-
teniük, már korán hozzákezdtek az 1950-es évektől, hogy saját há-
zukat felépíthessék. Hiába volt azonban már házuk, a honvágyuk
legyőzhetetlen volt. Sokan nem is tudták ezt a honvágyat már el-
viselni, hazaszöktek Soroksárra. Sokszor gyalog, több megszál-
lási zónán keresztül több ezer kilométert gyalogoltak. Kockáztatták
azt, hogy különböző büntetések várnak rájuk. Hangsúlyozta, hogy
a kapcsolat Soroksár és a különböző német települések között,
ahová a soroksáriak kerültek, soha nem szakadt meg. 

Az ünnepi műsort követően koszorúzással zárult a megemléke-
zés.

Tárlatmegnyitó

A délutáni rendezvényeknek a művelődési ház adott otthont. Dr.
Andreas Weber professzor, a Haus des Ostens igazgatója ünne-
pélyesen megnyitotta a „Mitgenommen - Heimat in Dingen” („Ma-
gukkal vitték-Tárgyakba zárt haza”) című kiállítást. Ezzel a tárlattal
a németek Kelet-Európából történt elűzetésére és deportálására
emlékeznek Münchenben a Haus des Ostens-ben. Ezt a kiállítási
anyagot hozta magával a professzor Soroksárra, és mutatta be a
jelenlévőknek. Ezután a Grassalkovich Antal Általános Iskola ta-
nulói „Augenzeuge-Spielzeuge” (Szemtanúk – Játékok) című
német nyelvű színpadi művel emlékeztek a kitelepítés áldozataira.
A délutánt és egyben a rendezvénysorozatot a Soroksári Német
Nemzetiségi Táncegyesület műsora zárta.

I.M. – P.H.K. – J.Á.

Fotók:Teszár Ákos
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Meghívó
A Galéria’13 Soroksár szeretettel meghívja

Önt 
Geiger György Kossuth-díjas 

trombitaművész
Háztáj – Dunatáj című fotókiállításának

megnyitójára 
2016. június 9-én, csütörtökön, 18 órára.

Kiállítást megnyitja Tóth József Füles,
Közreműködik a Magyar Harsona Együttes.
A kiállítás megtekinthető 2016. június 25-ig, 

szerdától péntekig, 14-18 óráig.

Geiger György tárlatvezetést tart 
a Múzeumok Éjszakáján, 

2016. június 25-én, szombaton, 18 órakor.

e-mail: info@galeria13.t-online.hu
www.galeria13.hu

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

Május 22. 17 óra: Sördélután
Május 27. 19 óra: Pankastic 

együttes 
koncertje

Május 30. 17 óra: Walt Disney 
rajzpályázat 
kiállítás-
megnyitó

Május 30– június 10.: Walt Disney
rajzpályázat 
kiállítás

Tavaszi 
programajánló 
a Táncsicsból

(a műsorváltozás jogát fenntartjuk): 
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A tavalyi újtelepi után idén ismét érdekes előadást tartott dr. Csókay
András agysebész a Táncsics Mihály Művelődési Házban április 29-én
„Jézus arca szembe néz a tudományban is” címmel. A színházterem
megtelt.

A szakember elmondta: a felvilágosító munkának köszönhetően az
elmúlt években több ezerrel csökkent az abortuszok száma. Szóba ke-
rült ember és Isten kapcsolata, illetve saját megtapasztalásai az anyagi
világ és Isten létezése közötti összefüggésekről. Idézett egy külföldi
tanulmányból származó kutatási megállapítást, amelyet Sir John
Carew Eccles Nobel-díjas professzor ismert fel, miszerint minden lélek
Isten új teremtménye, amelyet az emberi magzatba implantál. Érde-
kes gondolat, amely filozófiai és vallási kérdéseket is felvet.

Csókay professzor beszélt a különböző vallások közötti párbeszé-
dekről is, elemezve az egyes vallások tanításait. A különböző hazai és
külföldi orvoskongresszusokon különböző módon beszélnek az orvo-
sok a halál kérdéséről. Saját életében és munkájában is többször meg-
tapasztalta Isten biztatását, jelenlétét. A világvallások különböző
szinteken fejlődnek, véleménye szerint a kereszténység önmagát
elemzi, és ezáltal a fejlődő vallások közé tartozik. Az előadás ingye-
nes volt, a professzor végezetül ajándékot kapott Geiger Tamástól, a
művelődési ház igazgatójától.       

ILMA

Ember, anyag, Isten

A Soroksári Fehérasztal Társaság a költészet napja alkalmából
„Hol született Petőfi?” címmel a költőre emlékezett, amely alka-
lomból Dr. Tarjányi József Petőfi-kutatót, a kiskunfélegyházi Petőfi
Társaság elnökét hívta meg előadásra. Dr. Tarjányi József 40 éve
gyűjti a Petőfi-emlékeket, dokumentumokat, bejárta azoknak a vá-
rosoknak és falvaknak nagy részét, ahol a költő megfordult, ahol
Petőfi emlékei felelhetők. Elutazott Segesvárra és az ázsiai Bar-
guzinba is, hogy a költő egyes vélemények szerinti sírhelyét meg-
keresse.

Majdnem kicsinek bizonyult a Grassalkovich úti Közösségi Ház,
mert dr. Szabó Szabolcs országgyűlési és Mikó Imre önkormány-
zati képviselő mellett, akik jelenlétükkel megtisztelték a Társasá-
got, a Páneurópa Általános Iskola tanulói Gyurnik Judit igazgatónő,
valamint a Grassalkovich Antal Általános Iskola diákjai is Magyar
Judit tanárnő vezetésével ellátogattak a rendezvényre.

Bevezetőként Bán Nikolett, Nyírádi Réka és Tóth Emma a Gras-
salkovich iskola tanulói a János Vitézből szavaltak egy-egy rész-
letet. Majd az előadó kérésére Nagy Judit tanárnő olvasta fel a
„Szülőföldemen” című költeményt ritkán hallható szépséggel, mély
átérzéssel. 

Vannak, akik nem tudják, hogy Petőfi születését három város is

sajátjáénak vallja. Szabadszállás mellett Kiskunfélegyháza a költő
vallomása alapján mondja magáénak Petőfit, Kiskőrös a születési
anyakönyvre hivatkozik. A félegyháziak, mint ahogy az előadó is
elmondta, nem a protestáns anyakönyvi kivonatok, vagy a ke-
resztlevelek alapján tekintik magunkénak Petőfit, hanem magára a
költőre, a költő verseire hivatkoznak:

Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,\\
Aláírás: Félegyháza, 1848. június 6-8.
Ha elismerjük, hogy Petőfi egy zseniális, nagy költő volt, akkor

miért kételkedünk szavaiban? A zseni nem a rímekhez igazítja a
tartalmat, hanem tartami igazságokhoz faragja a rímet! 

Az előadónak sikerült a tanulók és az idősebbek számára is jól
érthetően ismertetni a költő születésével és halálával kapcsolatos
érveket és ellenérveket, vetített képek formájában izgalmasan be-
mutatni a dokumentumokat. Befejezésül Pánti Imre, a társaság
tagja talán a legszebb magyar lírai költeményt a „Reszket a bokor,
mert \” című verset szavalta, a tőle gyakran hallott átéléssel,
szépséggel.  

A Soroksári Fehérasztal Társaság nevében: Terbe István elnök

Petőfi-előadás a költészet napja alkalmából

Fotók: Gordos L.

Fotó: Szerző



Három hónapos gyümölcsvásárt szervez a soroksári termelői
piac. Szekeres Mariann, a Termelők Közösségének piacfelügye-
lője elmondta, hogy a soroksári termelői piacot folyamatosan bő-
vítik, jelenleg 9 termelő van jelen: pékáru, zöldség,
húskészítmények, füstölt áru, virág, lángos, savanyúság, méz és
az inárcsi sajtműhely. Nyárra szeretnének egy 15 fős termelői
gárdával felvonulni.

Megtudtuk, gyümölcsvásárt szerveznek minden szezonális
gyümölcs érésekor, a legelső a magyar földiepervásár volt, majd
ennek kifutása után meggyárusításra is sor kerül. Május elsejé-
től hétfőtől-szombatig 3 hónapon keresztül 07-től 19 óráig lehet
megvásárolni a finom magyar gyümölcsöt a termelői piac hely-
színén, a Kiskócsag utcában. Természetesen ez a szombati nor-
mál nyitva tartást nem érinti. Csak a szezonális gyümölcs lesz
kint a hét minden napján, kivéve a vasárnapi napot, illetve a
szombati piacnapot, amikor is rendes piaci nyitvatartás van a
többi termelő részvételével. 

Ezenkívül különféle programokat is szerveznek Soroksárra. A
gyereknapra, amelynek időpontja a május utolsó vasárnapja
előtti szombati piacnap, gőzerővel gyártják az ötleteket. Több-
féle játékkal készülnek a gyerekeknek, lesz zöldségfelismerés,
ügyességi játékok, arcfestés, az első három helyezett ajándékot
is kap. IM
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A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Soroksári Bo-
tanikus Kert és a Soroksári Botanikus Kert Baráti kör szeretet-
tel meghívja a természetet szerető családokat és személyeket
a 2016. május 21-én 10-16 óráig tartandó családi nyíltnapjára. 

A belépés ingyenes. Kertvezetés, játékos foglalkozás, totó és
kertészkedési lehetőség is lesz. A szúnyogriasztók használata
ajánlott. A kertészkedni akarók metszőollót hozzanak maguk-
kal. 

A Botanikus Kert megközelíthető a 166-os autóbusszal, mely
a XX. kerület Pesterzsébet városközpontból indul, személyau-
tóval Soroksár Péteri majort keressék. 

Jöjjenek, és töltsünk el együtt egy felejthetetlen napot!

Meghívó családi napra

Szezonális gyümölcsvásár 
a termelői piacon

Soroksárról az 1900-as évek elején naponta több száz mázsa kenye-
ret szállítottak Pestre. A kenyérsütés, kereskedés már jóval korábban
kialakult, a város közelsége, a helyi molnároktól beszerezhető liszt is
hozzájárult ehhez. Közismert volt a soroksári kenyér jó íze, minősége. 

De nem minden kenyér volt Pesten ilyen finom, és drága is volt.
A főváros vezetése a kenyér árának csökkentésére, és a minőség
javítására már a századforduló idején egy községi kenyérgyár fel-
állítását fontolgatta. Konkrét lépésekre azonban csak 1907-ben ke-
rült sor, amikor felröppent az a hír is, hogy a gyárat Soroksáron
fogják felépíteni a gőzmalommal szemben a jegyzői földeken, ám
a hírt hamarosan meg is cáfolták. 

A különböző híresztelésekre a soroksári kenyérsütők szervezkedni
kezdtek. Novemberben mintegy 50 pék gyűlt össze a községháza
nagytermében, ahol Ledovszky Géza malomtulajdonos vezetésével
azt a tervet dolgozták ki, hogy szövetkezetet alakítanak.

„Az asszonynép végezhetné a gyárban továbbra is a dagasztás
munkáját, a férfiak pedig gondoskodnának az eladásról.” Elgondolá-
suk szerint ezzel a főváros megtakarítaná a hatalmas beruházás költ-
ségeit, részt vehetne a gyár vezetésében, meghatározhatná a termelt
kenyér mennyiségét, minőségét, és árát is.

Jeckl György pék, községi képviselő felkérte Soroksár vezetőit,
hogy 200 család megélhetése érdekében segítsenek. El is hatá-
rozták, hogy felkeresik a főváros polgármesterét a pékek ajánlatá-
val. A küldöttség tagjait Bárczi főpolgármester szívélyesen fogadta,
és reménykeltően válaszolt, ígéretet tett, hogy a közgyűlés elé ter-
jeszti a tervet, amit megvalósíthatónak tartott, különösen azért,
mert mint mondta: „Soroksár község nemsokára a főváros terülté-
hez fog tartozni, s így tulajdonképpen nem egy idegen községgel,
hanem a főváros egy részével létesülne a megállapodás.” 

A biztató szavak ellenére a főváros nem vette figyelembe a ja-
vaslatot. 1908-ban kijelölték a gyár helyét a Százados út – Juranits
utca sarkán, ahol az építkezést el is kezdték. 1909-ben már ke-
nyeret sütöttek benne, az ára 6 fillérrel olcsóbb lett.

A szövetkezet terve ugyan kudarcba fulladt, a soroksári pékek
ezek után is szállítottak kenyeret Pestre, de sokan maradtak
munka és jövedelem nélkül.

(Forrás: Soroksár Környéke, NET, Soroksár nagyközség iratai –
közgyűlési jegyzőkönyvek.)

St. J. Grassalkovich kör

Kenyérgyár Soroksáron - egy meg nem valósult terv

Soroksár-Újtelepen a Szent István Király Plébániatemplomban
április 24-én szerzői esttel egybekötött jótékonysági koncertet
adott a Szent Cecília Kórus.

Az énekkar Gounod: C-dúr Miséjéből, valamint Bárkányi Gab-
riella az énekkar számára komponált műveiből adott műsort. Az
utóbbiakat Bárkányi Gabriella Kurczina Teréz, Túrmezei Erzsé-
bet, és Orsós Tünde verseire írta. Kurczina Teréz verseit felol-
vasták Fabók Endréné, Lencse Anna, valamint a kórus tagjai és
az Istenes szavalóversenyen részt vevő tanulók. A hangverse-
nyen közreműködött Kiss Levente gitárművész, Kármán Emese
és Koncz Petra fuvolisták. 

A koncert bevételét olyan család kapja, ahol a két iskoláskorú
gyermekét egyedül nevelő édesanya súlyosan megbetegedett.
A jeles eseményen közel 90 ezer forint gyűlt össze a család tá-
mogatására.                                                                                         IM

Jótékonysági koncert 
egy családért

Fotó:Szerző



A Budapest körüli Élő Rózsafüzér zarándoklat jubileumához érke-
zett. Május 28-án reggel korán immár 10. alkalommal, 5 helyszínről,
9 irányban indul a főváros körüli gyalogos zarándoklat. Egy-egy sza-
kaszon akár 15-20 kilométert is gyalogolnak majd a résztvevők.

Soroksárról két irányba is indulnak zarándokcsoportok: részben
Nagytétény felé reggel 7.30-kor (6. szakasz). Ugyanebben az idő-
pontban Pestszentlőrinc-Havanna-lakótelep (7. szakasz) irányába
is lesz zarándoktúra Ez utóbbi útvonal már évek óta érinti az újte-
lepi Szent István Király Plébániatemplomot is. 

A zarándoklat fő célja: közös ima hazánkért, fővárosunkért, saját
lakóhelyünkért, egyházközségünkért, családunkért.

(im) 

Az újtelepi református templom 5 éve épül. Az idén a templom-
építésért jótékonysági koncertet szervezett a helyi Missziói Re-
formátus Egyházközség. 

A gyülekezet Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramű-
vész-karmestert, a Nemzet Művészét kérte fel, aki igent mon-
dott. A művész április 16-án a Galambos János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény zongoráján mutatta be virtuóz tu-
dását.

A produkció elején a közönségnek jelezte, hogy első műve,
Beethoven Holdfény szonátájának három tétele után dönti el,
hogy milyen műveket mutat be a közönségnek. A hangszer
adottságainak megfelelően választott zeneműveket. Chopin for-
radalmi etűdjét, C-moll etűdjét, és H-moll szonátáját, Debussy:
Clair de lune című művét játszotta el, majd elhangzott Kodály:
Marosszéki táncok, valamint Liszt Ferenc Rákóczi indulója.

Amikor a művész szünetet tartott, beszélt életéről, Kodály Zol-
tán tanítványa és asszisztense volt. Beszélt arról is, hogyan hitte
Kodály az Istent. Magának a művésznek is volt kötődése a val-
láshoz, mivel Vásáry Tamás nagyapja, Baltazár Dezső a Ti-
szántúli Református Egyházkerület püspöke volt Debrecenben.

A művész egyik ámulatból a másikba ejtette mesteri, nagy
lendületű játékával a koncert résztvevőit. A jótékonysági koncert
bevételéből tovább építik az újtelepi református templomot.    

Ilma
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A Szent István Király Plébániatemplomban április 26-án délután ren-
dezték meg a 11. Istenes versek szavalóversenyt. A jeles alkalomra a
fővárosi gimnáziumok és általános iskolák jelentkeztek. 

Fabók Endréné, a verseny szervezője és koordinátora köszöntötte
a zsűri tagjait: Kubik Anna Kossuth-díjas színművészt, Császár An-
géla Jászai Mari-díjas Érdemes művészt. A rendezvényen részt vett
Orbán Gyöngyi alpolgármester, dr. Spiegler Tamás, a Klébl Márton
Közalapítvány kuratóriumának titkára, valamint Preklerné Marton Ilona
és Sinkovics Krisztián képviselők. Újdonság, hogy az idén a Klébl Már-
ton Közalapítvány támogatta a verseny megrendezését.

A kerületből a Grassalkovich Antal, a Mikszáth Kálmán és a Török
Flóris Általános Iskola tanulói neveztek be, de érkeztek Pesterzsébet-

ről is versenyzők a Hajós Alfréd Általános Iskolából és a Kossuth Lajos
Gimnáziumból.

Sík Sándor, Dsida Jenő, Babits Mihály, Nagy László, Reményik
Sándor, Tóth Árpád, Bódás János és Kosztolányi Dezső verseit sza-
valták. A zsűri személyre szabottan értékelte a produkciókat. Több ka-
tegóriában is díjazták a diákokat.

ilma

Templomban szavaltak

10 éves az 
Élő Rózsafűzér zarándoklat

Virtuóz zenei játékkal 
a templomért

Díjazottak:
5-6. évfolyam:
I. hely Weisz Mira (Grassalkovich Antal Általános Iskola); II. hely
Perényi Patrícia (Grassalkovich Antal Általános Iskola); III. hely
Markos Marcell (Török Flóris Általános Iskola).

7-8. évfolyam:
I. hely Sólyom Bernadett (Grassalkovich Antal Általános Iskola); II.
hely Jászai Dorina (Török Flóris Általános Iskola); III. hely Csapody
Ádám (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium).
Középiskolás kategória:

I. hely Pulay Domonkos (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium); II. hely Szabó Vivien (Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium); III. hely Varga Mirjam (Szent Margit
Gimnázium).

Közönségdíj: Mókos Dominik (Grassalkovich Antal Általános Is-
kola).
A zsűri különdíját, 2 színházjegyet Földes Márton (pesterzsébeti
Kossuth Lajos Gimnázium) kapta.

Különdíjasok: Nagy Zsombor (Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-
zium), Szalai Bence (Soós István Borászati Szakképző Iskola),
Munzáth Kristóf (pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium).

Fotó:Szerző
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Ugyan az őszi eredmények után nem csak a szurkolók, de még
sok szakember is kiesőjelöltként tekintett a Soroksár SC NB II-ben
szereplő csapatára, a klub vezetői, edzői, játékosai bebizonyítot-
ták, korán „írták le” őket. A jól sikerült téli átigazolások, a sziszte-
matikus, higgadt, nyugodt munka meghozta gyümölcsét, a Sori
ma már az NB II-es mezőny élcsapatainak méltó ellenfele. SőtO

23. forduló
Szigetszentmiklós-Soroksár SC 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Vólent (65.), ill. Papp M. (28.), Gohér (89.)
Zsinórban aratott három győzelem – Kisvárda, Siófok, Ajka – után len-
dületből érkezett csapatunk az örök rivális otthonába. Bár az SZTK
éppen azon a héten váltott szakvezetőt, az ex-újpesti játékosból ed-
zővé lett Tamási Zoltán először ülhetett a házigazdák kispadján, ő sem
tudta megakadályozni, hogy begyűjtsük az újabb három pontot. Mint a
„szomszéd rangadók” általában, ez a meccs sem volt egyszerű. Ugyan
irányítottuk a játékot, vezettünk is, a végén mégis majdnem döntetlen
lett a vége. A játékvezető által jó indulatúan megítélt tizenegyesből
ugyanis egyenlített a házigazda. Az utolsó percekben azonban góllá
érett nyomásunk, Gohér Gergő találata pedig azt jelentett, sorozatban
negyedszer hagyhattuk el győztesen a játékteret.
24. forduló
Soroksár SC-Budaörs 1-0 (0-0)
Gólszerző: Pál A. (52.)
Esélyesként vártuk vezetőedzőnk, Lucsánszky Tamás és klubigazga-
tónk, Szűcs Mihály egykori csapatát, ám már a kezdés előtti pillana-
tokban látszott, nem a tudásunkon, hanem a mentális
felkészültségünkön fog múlni, képesek leszünk-e tovább folytatni győ-
zelmi szériánkat. Gyepes Gabi még a kezdés előtt kidőlt a sorból, vil-
lámgyorsan kellett átalakítani a védelmet. Sikerült. Miközben úgy
játszottuk le a kilencven percet, hogy ellenfelünknek egyetlen valamire
való helyzete sem akadt, mi több ziccert is kidolgoztunk és Pál András
révén bevittük a három pont sorsáról döntő egyetlen találatot. Ez volt
zsinórban az ötödik győztesen megvívott meccsünk.
25. forduló
Mezőkövesd-Soroksár SC 0-1 (0-1)
Gólszerző: Bajzát (43.)

Hiába a hetek óta tartó veretlenségi sorozatunk, a szakemberek nagy
része nem sok esélyt adott pontszerzésünkre – győzelmünkre pedig
végképp nem – a feljutásra pályázó borsodiak otthonában. Csapatunk
azonban bebizonyította, nem csak a táblázaton közvetlen vetélytársnak
számító riválisok ellen képes érvényesíteni akaratát, hanem a papíron
erősebbnek számító együttesekkel szemben. A Mezőkövesd felépített
akcióból nem tudott komoly veszélyt jelenteni kapunkra, ám a rögzített
játékhelyzetek után kapusunknak, Holczer Ádámnak többször is óriási
bravúrt kellett bemutatni. Kontráink viszont rendre izgalmat okoztak a
hazai védők számára. Közvetlenül a szünet előtt pedig a télen éppen
Mezőkövesdről érkezett egykori élvonalbeli gólkirály, Bajzát Péter fel-
tette a koronát teljesítményünkre: védhetetlenül lőtt a hálóba. Hiába
volt még hátra több mint egy félidő, vendéglátóink továbbra sem talál-
tak fogást rajtunk. Újabb három pont, újabb győzelem! Zsinórban a ha-
todik!

Mindez egyben azt is jelenti, csapatunk olyan győzelmi-sorozatot
produkált, melyet egyetlen gárda sem tud felmutatni az NB II-ben. (Az
eddig csúcs öt siker volt sorozatban.) Mindennél többet mond, hogy az
utolsó öt meccsen egyetlen alkalommal került a hálónkba a labda,
akkor is tizenegyesből. Holczer Ádám pedig már több mint 450 perce
nem kapott akciógólt! Gelei József

Páratlan győzelmi sorozatban a Soroksár SC

Az előző évek nagy érdeklődésének köszönhetően a XXIII. kerü-
let önkormányzata a tánc világnapján, április 29-én megrendezte
„VI. Soroksári Tánc és Mozgásgálát” a Soroksári Sportcsarnok-
ban.

A rendezvényen nagy sikerrel mutatkoztak be táncosok és a
táncos sportágak kerületi tehetséges művelői a nagyszámú né-
zőközönség előtt.

Itt minden fellépő nyertes volt és aranyérmet kapott a nyakába,
sőt az az igazán szerencsések még ajándékcsomagot is nyertek.

A fellépők:
• Mátraházi István és Papp Emese versenytánc 
• Starlight Dance Company hip-hop csapatai
• Eberhardt Julcsi és Nagy Blanka Fitness
• Német Nemzetiségi Táncegyüttes 

Gribedli gyermekcsoportja
• Török Flóris iskola 

aerobik csapatai
• Páneurópa iskola táncosai
• Rockin' Board Táncsport 

Akrobatikus Rock and Roll
• Soroksári Torna Egyesület 

aerobik szakosztálya
A rendezvényt Vastag Tamás kon-
certje zárta.

Jeszenszky Rózsa

Főszerepben a tánc és a mozgás
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A soroksári majális programja az
idei esztendőben egy érdekes mű-
sorszámmal bővült. Nemzetközi ver-
seny keretében mutatták be
hihetetlen erejüket Magyarország és
Szlovákia legerősebb emberei. A fel-
lépők között ott volt a 183 centi
magas, 127 kilós izomkolosszus,
Sebestyén János is, akit a Sport TV
nézői akár ismerősként is köszönt-
hettek, hiszen állandó résztvevője a
különböző országos és nemzetközi
„gladiátor” viadaloknak.
– Már 2015 szeptemberében úgy
volt, hogy a Soroksár Napok kereté-
ben megrendezett „Bajnokok Torná-
ján” fellépek a Molnár-szigeten, ám
akkor két nappal korábban, a spa-
nyolországi viadalon megsérültem,
így kénytelen voltam visszalépni a
versenytől. A 2016-os esztendő ver-
senyszezonja még nem kezdődött
el, edzésből érkezve most tökéletes
alkalom nyílik arra, hogy lemérjem,
hol tartok a felkészülésben – felelte
lapunk érdeklődésére a tavalyi or-
szágos bajnokságon második he-
lyezést elért Sebestyén Jani. 

Nos, nem volt egyszerű dolguk a

gladiátoroknak, Ulvicki Mihály fő-
bíró rendkívül pörgős, kevés pihe-
nőt engedélyező programot állított
össze a másfél órás viadalra. Fa-
rönk-nyomás – 155 kg kellett a győ-
zelemhez -, 135 kilós kőgolyó vállra
vétele (egy perc alatt hatszor sike-
rült teljesíteni a feladatot), 125 kg-
os hordócipelés 20 méterre,
súlytartás (25 kg) és egy komplex
vegyes-szám szerepelt a feladat-
sorban.

Nos, Sebestyén János nem cá-
folt rá hírnevére: 2015-ben huszon-
két(!) második helyezést ért el a
különböző versenyeken. Most, a
soroksári majálison ismét a dobogó
második foka jutott neki, a győzel-
met a könnyűsúlyú világbajnoki he-
tedik helyezéssel büszkélkedő Bíró
László szerezte meg.

Aki kint volt az erős emberek ver-
senyén megerősítheti, kimondottan
jó hangulatú, látványos viadalt iz-
gulhattak végig a nézők. A mostani
felmérőtorna után szeptemberben,
a Soroksári Napokon már „élesben”
is bizonyíthatnak a gladiátorok.

G.J.

Gladiátorok a majálison

Idén is megrendezték a Soroksári Sportcsarnokban a nagycsoportos
óvodások sportdélelőttje. A reggeli bemelegítő aerobik után több mint
250 kerületi óvodás mérte össze sportosságát: futásban, kislabda ha-
jításban, távolugrásban és medicinlabda dobásban. A sportolás után
mindenki elfogyasztotta a gyümölcsöket és kezdődhetett az ered-
ményhirdetés. Itt mindenki győzött és így mindenki egy labdát kapott
jutalmul, amit haza vihetett. A díjakat Weinmann Antal alpolgármester
adta át a gyerekeknek. (jr)

Ovisok sportdélelőttje



TrachtTag 2016 
Népviselet Napja 2016

Zum zweitem Mal rief das Ungarndeutsche Kultur- und Information-
szentrum die Ungarndeutschen dazu auf, ein Kleidungsstück oder ein
Accessoire ihrer Tracht auszuwählen, und dieses mit der Alltagsklei-
dung zu kombinieren bzw. es einen Tag lang oder in einer Tageszeit zu
tragen. Nämlich Volkstracht kann modisch sein. 

In dem Aufruf des Zentrums konnte man lesen: „Wir versuchen
auf diese Weise das Leben unserer Ahnen uns näher zu bringen,
uns an sie  bzw. daran zu erinnern, was wir von ihnen in unseren
Herzen tragen.

Sei nicht überrascht wenn jemand dich danach fragt, warum du ein
Tuch oder einen Hut trägst! Bereite dich lieber vor, damit du auf diese
Fragen antworten, über dieses Kleidungsstück und seine Geschichte
erzählen kannst. Es ist wichtig, dass du und auch Andere verstehen,
was wir an dem Tag feiern und was wir auch an den anderen Tagen
nicht vergessen sollen.

Eine begeisterte Gruppe von Schorokscharern feierte auch in die-
sem Jahr den TrachtTag. Sie zeigten, wie sie mit einem Kleidungss-
tück signalisieren, dass ihnen die Traditionen wichtig sind bzw. auch
sie ein Mitglied der ungarndeutschen Gemeinschaft sind. 

Idén második alkalommal kérte a Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ (Zentrum) a magyarországi németeket, hogy vá-
lasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és azt a hét-
köznapi ruhájukkal összekombinálva április 22-én egész nap vagy egy
napszakban viseljék. A Tracht Tag / Népviselet Napja célja, hogy minél
szélesebb kör láthassa, milyen büszkék a magyarországi németek
származásukra és kincseikre, 2016-ban is megvalósult.

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben is
csatlakozott a rendezvényhez. A programnak az idén a Sváb Tájház
adott otthont.

„Úgy kell magunkra vennünk őseink hiteles népviseletét, hogy abból
ünnep teltével átöltözve modern gúnyáinkban is izzadságot és fagyot
tűrő, értelmes munkában állhatatos, jobb kedélyű emberekké váljunk.” 

(Elekes András)

Schüleraustausch
Die Grundschule Anton Grassalkovich pflegt einen schon zwanzig jäh-
rigen Kontakt mit der Geschwister-Scholl Realschule unserer Part-
nerstadt, Nürtingen. Das Ziel dieses Kontaktes ist einerseits das
gegenseitige Kennenlernen von Landschaft, Kultur, Gewohnheiten und
Traditionen, andererseits die Vervollkommung der spraclichen Kennt-
nisse. Die Kinder besuchen einander von Jahr zu Jahr. 

Im April hatten die ungarischen Kinder mit ihren betreuenden Lehre-
rinnen, Renate Ruff und Edina Gút die Möglichkeit nach Nürtingen zu
fahren, wo sie bei den deutschen Gastgeberfamilien einige unver-
gess lichen Tage verbrachten. Die Gastgeber hatten ein interessantes,
reichhaltiges Programm zusammengestellt. Die ungarischen Kinder
konnten auch einen Einblick in den Schulalltag verschaffen, außerdem
hatten sie die Möglichkeit während eines Stadtspiels die schönsten Se-
henswürdigkeiten der nürtinger Altstadt kennenzulernen. Zwei Tage-
sausflüge wurden von den deutschen Kollegen organisiert. Der eine
führte zum märchenhaften Schloss Neuschwanstein, der andere nach
Stuttgart, wo die Gruppe das Mercedes-Museum und das Stuttgarter
Stadion besichtigte. Ein sehr beliebtes Programm war auch das Be-
such in Waldenbuch, in dem Ritter- Sport-Museum. Am letzten Tag erf-
reuten die Gastgeber und die Gäste  einander mit einem lustigen
Programm am Abschlussabend, wo sich die Gastgeber von den Kin-
dern und von den Lehrerinnen verabschiedeten. 

Unsere Schüler haben diese Woche erlebnisreich und in guter
Stimmung verbracht. Herzlichen Dank an Alle, die den Schüler-
austausch ermöglicht haben! 
Auf der Webseite der deutschen Schule kann man Folgendes
lesen:

„Ungarnaustausch - Wir begrüßen die Ungarn an unserer GSR
(Geschwister Scholl Realschule)

Strahlenden Sonnenschein haben die 22 ungarischen Schülerinnen
und Schüler mit ihren zwei Begleitlehrerin mit an unsere GSR gebracht.
In den nächsten Tagen werden die Schüler gemeinsam mit ihren Gasts-
chülern ein vielfältiges Programm im Baden- Würrtemberg durchlau-
fen. Nach dem obligatorischen Besuch im Rathaus, geht es heute
Mittag auf zum Stadtspiel. Morgen stehen der Besuch der VFB Stadi-
ons, des Daimler Museum und der Stadt Stuttgart an. Organisiert und
durchgeführt werden die Tage durch Frau Ebinger und Herr Geister,
bei denen sich die Schulleitung auch herzlich bedankt. Der Ungarna-
ustausch ist ein wichtiger und fester Bestandteil im Schulprogramm und
fördert auch das europäische Zusammenwachsen.

Wir sind sehr stolz, dass wir dieses Event unseren Schülerin-
nen und Schülern anbieten  können.”

Achtung! Figyelem!
Umzug der Holbig-Jugendlichen

In der Organisierung der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten
Selbstverwaltung wird auch in diesem Jahr das traditionelle Hand-
werkerfest, der Umzug der Holbig- Jugendlichen veranstaltet.

Zeitpunkt:29.Mai, Sonntag ab 15.00 Uhr
Versammlungsplatz: bei Josef Weidinger in der Sommás Straße 11.

Der Umzug mit Musikbegleitung beginnt um 16.00 Uhr.
Für die Musik sorgen die Blaskapellen

Schorokscharer Musikanten und Schorokscharer Burschen.
Schließlich findet eine Tanzveranstaltung

in dem Táncsics Kulturhaus statt.
Alle Interessenten werden herzlich erwartet!

Holbig- Ifjak felvonulása

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
az idén is megrendezésre kerül a hagyományos „Iparosünnep”,

a „Holbig Ifjak” felvonulása.
Időpont: május 29. vasárnap 15.00 órától

Gyülekezés: Weidinger József portáján: Sommás utca 11.
A zenés felvonulás 16.00 órakor kezdődik. 
A rendezvényen a talpalávaló muzsikáról 

a Schorokscharer Musikanten és Schorokscharer Burschen 
zenekarok gondoskodnak.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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BALLAGÁSI AKCIÓKKAL VÁRJUK  A  SZE-
MÉLYRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOK  BOLTJÁ-
BAN! Gravírozott, hímzett, feliratozott,
fényképről mintázott ajándékok, póló-,  kerámia
mintázás, üveg-, fa lézergravírozása, bélyegző-
készítés. Erzsébeten a Városháza bejáratával
szemben.  T.: 06-209-209-981 www.ringtex.hu
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁB-
LÁK, világító kivitelben is. Felíratok, ábrák,
dekoráció kirakatra, autóra, ingyenes lát-
ványtervvel! Lézergravírozás, bélyegző ké-
szítés. Embléma, logótervezés.T.:
06-209-209-981. www.ringtex.net.hu/reklam
TERVEZZÉK A TAVASZI KIRÁNDULÁST!
ISKOLAI OSZTÁLYOK, BARÁTI TÁRSASÁ-
GOK,  CSALÁDOK programjaihoz jól felsze-
relt, olcsó Vendégházat ajánlunk Dunakanyar
legszebb részén Zebegény központjában.
Konyha, társalgó, éjszakai és nappali túrák,

erdei programok szakképzett vezetőkkel! Ér-
deklődni lehet: 06/70/508-6096 telefonon, vagy
web: www.borzsonykapuja.hu 
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, SZIGETELÉS, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁS azonnal, garanciával!Tel.:
280-1271, vagy 06/20/532-7823
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA A HELYSZÍNEN
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrész-
csere garanciával. Ingye nes 
kiszállás. Aradi Zoltán 06/70/519-2470
SOROKSÁR KÖZPONTJÁBAN TÖBBGE-
NERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ telekkel együtt
eladó! Üzleti célra is alkalmas.  Telefon:
06/204/939-011
ÁCSMUNKÁT, TETŐFEDÉST, BÁDOGO-
ZÁST, kémény, tűzfal, macskalépcső felújí-
tása. Kisebb tetőjavítást is vállalok!
06/30/347-5984, 06/70/253-6391
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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 16.
.(péntek)

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú hirdetése-
ket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI
felbbontású kell hogy legyen és CMYK színterű. A fekete szövegek 100% feketék le-
gyenek, a színes szövegek és az alnyomatok maximum 2 színből áljanak, Amennyiben
a keretes hirdetések nem a fentieknek megfelelően elkészített formában kerülnek meg-
küldésre, 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

APRÓHIRDETÉS
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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




