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HÍRLAP

A településpolitikával foglalkozó 
szakemberek szerint Soroksár (le-
het) az egyik legdinamikusabban 
fejlődő fővárosi kerület. Mivel a 
belváros „megtelt”, s emberek ez-
rei, tízezrei szabadulnának a be-
tonrengetegből, Budapest perem-
kerületei, illetve az agglomeráció 
váltak, válnak egyre inkább frek-
ventált övezetté. Óbudáról, Új-
pestről vagy éppen Rákospalotáról 
ugyanakkor nehézkes a központba 
való bejutás. Soroksárról viszont – 
forgalomtól függően – viszonylag 
könnyű elérni a körutat.

– …de csak azt – vélekedett 
a XXIII. kerület közlekedését 

taglaló beszélgetésünk bevezetése-
ként Geiger Ferenc polgármester. 
– Míg az észak–déli irányú köz-
lekedésünk még jónak is mond-
ható, addig sajnos kelet–nyugati 
irányban, a HÉV-nek, illetve a 
vasútnak köszönhetően három 
részre szakadt Soroksár. A Dunától 
a Grassalkovich útig, a HÉV és a 
vasúti sínek közötti rész, illetve a 
vasúton túli területek között igen-
csak nehézkes az átjárás. Mindezt 
csak tetézi, hogy az elmúlt két 
évtizedben ugrásszerűen megnőtt 
kerületünkben a forgalom. Míg 
1994-es önállóvá válásunk idején 
alig 7 ezer autót regisztráltunk 

Soroksáron, ma már ez a szám 
meghaladja a 18 ezret. 

A kerület lakosainak vélemé-
nye szerint azonban nem csak 
emiatt alakulnak ki nap mint nap 
dugók a városrészben.

– Egyetértek velük. Az elmúlt 
negyedszázadban Dunaharaszti, 
Szigetszentmiklós, Taksony, de 
mondhatnám akár Alsónémedit 
is, lélekszámban sokszorosára nőtt, 
s az onnan ingázók mind-mind 
Soroksáron keresztül juthatnak 
csak be a fővárosba. Ezzel a hi-
hetetlenül megnövekedett forga-
lommal viszont nem bír el úthá-
lózatunk.  Folytatás a 2. oldalon

Áthidaljuk a kerület 
közlekedési nehézségeit
Az önkormányzat azon dolgozik, hogy megol-
dást találjon a megnövekedett átmenő forga-
lomra, illetve a parkolási kérdésekre.

Tájékoztatom a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit, hogy Budapest Fő-
város XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzata a 2017/2018-as 
tanév nyári tanítási szünetében 
biztosítja a szünidei gyermek-
étkeztetés igénybevételének le-
hetőségét, 49 munkanapon ke-
resztül 2018. június 25. napjától 
2018. augusztus 31. napjáig.

A szünidei étkeztetést azok a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek 
vehetik igénybe, akiknek hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos 
helyzete az azt megállapító határo-
zat alapján az étkeztetés megkezdé-
sét megelőző harmincadik napon 
fennáll.

Az ebédet előre csomagolt kész-
étel formájában, elvitellel biztosítja 
az önkormányzat az előzetesen ki-
töltött és leadott formanyomtat-
ványon igényelt munkanapokra.

Az ebédet a Gondozó Szolgá-
latnál (1238 Budapest, Grassalko-
vich út 130.) lehet átvenni 11.00 
és 13.00 óra között.

Az igénybevétel lehetőségéről 
az érintettek – a Humán-közszol-
gáltatási Osztály által – tértivevé-
nyes levél útján is értesülnek, mely-
nek mellékleteként megküldésre 
kerül az igénybevételhez szükséges 
formanyomtatvány.

A kitöltött, igénybevételre vo-
natkozó formanyomtatványt az ér-
tesítésben leírtaknak megfelelően a 
Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
ményben (1239 Budapest, Tán-
csics M. u. 45.) lehet benyújtani.

Szárazné Torkos Mariann
osztályvezető

Nyári gyermekétkeztetés
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6. oldal

Majálist
tartottunk a
Tündérkertben
5. oldal
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Folytatás a címlapról.
– Mi is tisztában vagyunk vele, a 
„nyomás” csökkentésére elenged-
hetetlenül szükség lenne egy vas-
úti aluljáróra, a HÉV közlekedési 
lámpáinak újratervezésére, P+R 
parkolók létesítésére. Ezeket az 
összességben többmilliárdos beru-
házásokat viszont önerőből nem 
csak mi, de a nálunk tehetősebb 
kerületek sem tudnák megoldani. 
Csak kormányzati pénzből, uniós 
forrásból valósítható meg bármi-
féle közlekedési fejlesztés Sorok-
sáron – mondta a polgármester.

Azért elképzelések nyilván van-
nak arra nézve, miként lehetne ja-
vítani a közlekedési nehézségeken.

– Azért az elképzeléseknél jó-
val előrébb járunk. A tervek már 
készen vannak – nyilvánosak –  a 
Vecsés út és a vasútállomás közötti 
részen építendő aluljáróra. Készül 
a hatástanulmány a Haraszti úton 
kialakítandó P+R parkoló létesíté-
séről, mellyel az átmenő forgalmat 

Dr. Bajuszné 
Veigli Katalin 
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Dr. Kolosi István 
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Sinkovics 
Krisztián 
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Geiger Ferenc 
polgármester

287-3154, 289-2100 
/108, Polg. Hiv., I. 
em. 3. szoba, szemé-
lyesen vagy telefonon 
történt előzetes beje-
lentkezés alapján.

dr. Laza Margit
jegyző

dr. Veres Anikó 
aljegyző

Orbán Gyöngyi 
alpolgármester

289-2150, Polg.  
Hiv. II. em. 4. szoba, 
személyesen vagy te-
lefonon történt elő-
zetes bejelentkezés 
alapján.

Weinmann Antal 
alpolgármester

287-3153,  Polg .  
Hiv. I. em. 5–6. szo-
ba, minden hónap 
második hétfője 
14.00 és 16.00 óra 
között.

Bejelentkezés a fogadóórákra

KÉPVISELŐK

Polg. Hiv. I. em. 
1–2. iroda, min-
den hónap első 
hétfője, 14.00-
től 16.00 óráig. 
Tel. bejelentke-
zés: 287-31-52, 
vagy személye-
sen a jegyzői 
titkárságon.

Polg. Hiv. I. em. 
16. iroda, min-
den hónap har-
madik hétfője, 
14-től 16 óráig. 
Tel. bejelentke-
zés: 286-22-14, 
vagy személye-
sen az aljegyzői 
titkárságon.

Áthidaljuk a közlekedési nehézségeket

szűrnénk meg, szigorítanánk és 
lépéseket teszünk, hogy Dunaha-
raszti felől a reggeli forgalom ne te-
relődjön be a Millenniumtelepre. 
A Soroksár belvárosában meglévő 
parkolási gondokról rendszeresen 
tárgyal képviselő-testületünk. 
Felméréseket végzünk, miként le-
hetne fizetőssé tenni a központot. 
Abba viszont nem megyek bele, 
olyan tervet nem támogatok, mely 
kerületünk lakóit hátrányos hely-
zetbe hozza, azaz a helyi lakosok-
nak továbbra is ingyenes marad a 
parkolás – tette hozzá.

Az elmúlt másfél év dugói a 
Grassalkovich úti felüljáró június 
végi átadásával remélhetően meg-
szűnnek. Mindez azt is jelenti, a 
Templom utca, Táncsics utca for-
galma csökkenni fog, s amennyi- 
ben sikerül kiszűrni az átmenő 
forgalom okozta parkolási gon-
dokat, talán megszűnnek a köz-
lekedési feszültségek is.  
        Gelei József

Hálózattisztítás miatt május 
22-én 8 órától május 26-
án 8 óráig, valamint június 
1-jén 18 órától június 2-án 
8 óráig nyomáscsökkenés és 
vízzavarodás várható a ke-
rületben. A magasabb épü-
letek felső szintjein vízhiány 

is előfordulhat. Az üzemi 
beavatkozás miatt felzavaro-
sodott víz vas-mangán-oxi-
dokat tartalmazhat. A víz 
ülepítés után felhasználható.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 
kéri a fogyasztók türelmét és 
megértését.  

Hálózattisztítást végez a Fővárosi Vízművek
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Pályázzanak programok megvalósítására!
Pályázat 
bérleti jograBudapest Főváros XXIII. ke-

rület Soroksár Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
helyi civil szervezetek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 
5/2012. (II. 24.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Ren-
delet) alapján pályázatot hirdet 
az önkormányzat céljait elősegí-
tő programok megvalósítására 
és a helyi közigazgatási területen 
működő, Magyarországon nyil-
vántartásba vett civil szervezetek 
programjaira és támogatott te-
vékenység folytatásához szüksé-
ges költség biztosítására.

1. A pályázat célja:
A támogatással az önkormányzat 
elismerését és megbecsülését nyil-
vánítja ki azon civil szervezetek felé, 
amelyek a helyi közéletben aktívan 
részt vállalnak, és ennek megfele-
lően végzik tevékenységüket, vala-
mint célja az önkormányzattal való 
partneri kapcsolat előmozdítása és 
a helyi szervezet közéletre gyako-
rolt hatásának növelése.

2. Pályázatot nyújthatnak be:
a) társadalmi szervezetek, amelye-
ket a bíróság nyilvántartásba vett, 
és a létesítő okiratuknak megfe-
lelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják, kivéve az önkormány-
zat kötelezően vagy önként vállalt 
feladatát feladatellátási szerződés, 
közoktatási megállapodás, közmű-
velődési megállapodás, valamint 
másfajta együttműködési megál-
lapodás alapján átvállaló civil szer-
vezet, valamint a sportegyesület,

b) alapítványok (ide nem ért-
ve a közalapítványokat), amelyeket 
a bíróság nyilvántartásba vett, és 
az alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen foly-
tatják, és amely szervezetek, ala-
pítványok előző évi beszámolóju-
kat, valamint közhasznú szervezet 
esetén a közhasznúsági jelentést az 
Országos Bírósági Hivatal részére 
benyújtották, letétbe helyezték. 
(Új bejegyzett szervezet esetén 
nem kell benyújtani a beszámolót 
és közhasznúsági jelentést.)

3. A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos egyéb feltételek, 
tudnivalók:
– Nem indulhat pályázóként, és 
nem részesülhet pénzügyi támoga-
tásban az a civil szervezet, amellyel 
szemben a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) be-
kezdésében meghatározott össze- 
férhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 
8. § (1) bekezdésében foglalt érin-
tettségét megalapozó körülményt 
és annak közlését elmulasztotta.

– A pályázó egyidejűleg csak 
egy célfeladat önkormányzati 
támogatására pályázhat, amely a 
tevékenységek folytatásához szük-
séges költség (működési költség) 
biztosítására is felhasználható.

– Az elnyert összeg sem részben, 
sem egészben tovább nem adható.

– A pénzügyi támogatás iránti 
pályázatot a Rendelet 2. mellék-
lete szerinti pályázati űrlapon kell 
benyújtani egy eredeti és egy má-
solati példányban.

– A költségvetésben szereplő 
tételek kapcsolódjanak a pályázati 
célhoz, külön jelölve az önrész és 
az igényelt támogatás összegét.

4. Mellékletként csatolni kell:
a) a civil szervezet létesítő okira-
tának (alapszabály, alapító okirat) 
másolatát, amelyen a szervezet 
képviselője vagy meghatalmazott-
ja büntetőjogi felelősségvállaló 
nyilatkozatával igazolja, hogy a 
szervezet – a támogatás benyúj-
tásakor – az okiratban foglaltak 
szerint működik,

b) a civil szervezet döntésho-
zó szerve (taggyűlés, kuratórium) 
üléséről készült azon jegyzőkönyv 
vagy határozat kivonatának má-
solatát, amely a pályázat benyújtá-
sára vonatkozó döntést és a meg-
valósítani kívánt célt tartalmazza,

c) a Rendelet 1. melléklete sze-
rinti adatlap kitöltött példányát,

d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott összeférhetet- 
lenségi vagy annak hiányáról szó-
ló nyilatkozatot,

e) a Knyt. 8. § (1) bekezdé-
sében meghatározott érintettség 
fennállásáról vagy annak hiá-
nyáról szóló nyilatkozatot, érin-
tettség esetén a közzététel iránti 
kérelmet,

f) a bírósági nyilvántartásba 
vételt és a beszámoló, valamint 
közhasznú szervezet esetén a köz-
hasznúsági jelentés letétbe helye-
zését igazoló dokumentumot.

A pályázat hiányos benyújtása 
esetén a pályázót írásban fel kell 
hívni, hogy a hiányt a felhívás kéz-
besítésétől számított 8 munkana-
pon belül pótolja. Amennyiben a 
pályázó a hiánypótlási felhívásnak 
a megadott határidőig nem tesz 
eleget, a támogatás iránti kérel-
met a rendelkezésre álló adatok 
alapján kell elbírálni.

A d)–f) pontjaiban meghatá-
rozott nyilatkozatot, kérelmet és 
igazolást hiánypótlás keretében 
benyújtani nem lehet. Ezen do-
kumentumok csatolása nélkül a 
pályázat érvénytelen. 

– A pénzügyi támogatásról a 
Képviselő-testület dönt.

A határidőn túl beérkezett 
pályázatok – a határidő túllépé-
se való tekintettel – elutasításra 
kerülnek.

5. A pályázat benyújtásának 
módja és helye:
A pályázatokat pályázati űrlapon 
kell elkészíteni. A pályázatokat 2 
példányban (1 eredeti és 1 má-
solati) kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal polgármesteri 
titkárságára.

Budapest Főváros XXIII. ke-
rület Soroksár Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala (1239 
Budapest, Grassalkovich út 162. 
I/3.)

6. A pályázatok benyújtásának 
határideje:
2018. június 15. A pályázati ki-
írás, a pályázati űrlap és adatlap 
átvehető: a polgármesteri titkár-
ságon vagy letölthető a www.
soroksar.hu/palyazatok/egyeb 
palyazatok honlapról.

Budapest Főváros XXIII. ke-
rület Soroksár Önkormány-
zata nyilvános pályázatra 
hirdeti meg a tulajdonát 
képező:

Budapest XXIII. kerület 
196617 helyrajzi számú, 
természetben a Molnár ut-
ca 10. szám alatti, 846 m2 
területű, „kivett, zártkerti 
művelés alól kivett terület 
és gazdasági épület” meg-
nevezésű ingatlanból 388 
m2 térmértékű földterület, 
valamint a rajta található 
kb. 40 m2 nagyságú üdülő-
épület, 2019. december 31. 
napjáig, határozott időre 
szóló rekreációs célú bérleti 
jogát.

Megtekinthető: 2018. 
május 28. (hétfő) 10:00 
és10:30 között a helyszínen

Jelentkezni lehet: kizáró-
lag személyesen, ügyfélfoga-
dási időben (hétfő: 14:00 – 
18:00, szerda: 8:00 – 16:00, 
péntek: 8:00 – 12:00) a Bu-
dapest XXIII. kerület Sorok-
sári Polgármesteri Hivatal 
Vagyonkezelési Osztályán 
(1239 Budapest, Grassalko-
vich út 170. I. em. 102.) a 
pályázati felhívás közzététe-
létől 2018. június 4. 18:00 
óráig.

A pályázaton nyertes 
bérlő kötelezettsége, hogy a 
bérleményt rendeltetéssze-
rű használatra alkalmassá 
tegye.  

További felvilágosítás: 
Budapest XXIII. kerület 
Soroksári Polgármeste-
ri Hivatal Vagyonkezelési 
Osztályán (1239 Budapest, 
Grassalkovich út 170. I. em. 
102.) ügyfélfogadási időben 
személyesen, telefonon (Vá-
radi László: 06-1-289-2100 
/336 mellék), valamint e-
mailben (varadi.laszlo@ph.
soroksar.hu). 
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A Klébl Márton Közalapítvány pályázati felhívásai

Pályázhatnak:
Bíróság által nyilvántartásba vett, 
Soroksáron bejegyzett székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező civil 
szervezetek, amelyek a köznevelés, 
kultúra, közművelődés, gyermek-  
és ifjúságvédelem, egészségügyi 
alapellátás (kiemelten bölcsőde) 
területén tevékenykednek.

Nem támogatható:
a) az a civil szervezet, amely az 
elmúlt 3 évben támogatásban ré-
szesült, de a támogatás összegével 
határidőben nem számolt el

b) bírósági nyilvántartásba vé-
tel (bejegyzés) nélkül működő civil 
szervezet

c) a pályázat által megvalósítani 
kíván cél a Közalapítvány létesítő 
okiratában meghatározott céljával 
nem összeegyeztethető

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni az erre a célra rendszeresí-
tett pályázati adatlapot – a megjelölt 
mellékletekkel együtt – benyújtva 
lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szervezet pontos 

adatait
– a szervezet képviselőjének nevét 

és elérhetőségeit
– az igényelt támogatás összegét 

és annak tervezett felhasználását
– a pályázat benyújtásának napját, 

képviselő cégszerű aláírását, bélyegzőt
– a képviselő nyilatkozatát

A pályázathoz csatolni kell*:
– a civil szervezet bírósági nyil-

vántartásba vételéről szóló végzés 
másolatát

– a civil szervezet érvényes és ha-
tályos létesítő okiratának másolatát

(*kivéve azokat a civil szervezete-
ket, amelyek 2017. április 1. napját 
követően már benyújtották a fenti 
csatolmányokat)

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 31.

A pályázat benyújtásának helye:
– személyesen: Asztalos Krisztina 

titkárnál (Soroksári Polgármesteri 

Hivatal – 1239 Budapest, Grassal-
kovich út 162.)

– postai úton: a Kuratórium ne-
vére (Klébl Márton Közalapítvány 
Kuratóriuma) és címére (1239 
Budapest, Grassalkovich út 162.) 
postázva.

A személyesen benyújtott pályá-
zat akkor tekinthető határidőben 
benyújtottnak, ha azt legkésőbb 
2018. május 31. 12.00 óráig a Köz-
alapítvány titkára részére a megjelölt 
helyen átadták.

A postai úton benyújtott pályá-
zatot a Kuratóriumnak akkor áll 
módjában befogadni, ha azt legké-
sőbb a benyújtási határidő napján 
postára adták.

A pályázattal kapcsolatban felvi-
lágosítás kérhető a 289-2100/107-
es telefonszámon, személyesen a 
Kuratórium titkáránál vagy a aszta-
los.krisztina@ph.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásra:
A benyújtott pályázatokról a Kura-
tórium rendkívüli ülésén határoz.

A pályázatok elbírálását követő 
8 napon belül a pályázó szerveze-
tek elektronikus úton kerülnek 
kiértesítésre.

A nyertes pályázó szervezet utó-
lagos elszámolással, eredeti számla 
bemutatása ellenében számol el 
a Kuratórium felé. A számlának 
a civil szervezet pontos nevére és 
címére kell szólnia. Az elszámolás 

határnapjáról a 
Kuratórium a pá-
lyázatok elbírálá-
sával egyidejűleg 
határoz. 

A támogatások részletszabályai, 
a felhasználás módja, valamint a 
vonatkozó jogok és kötelezettségek 
támogatási szerződés formájában 
kerülnek meghatározásra. A szer-
ződéskötés elmaradása a támogatást 
megállapító határozatok hatályon 
kívül helyezését eredményezi.

A Kuratórium kizárólag olyan 
számlát vagy pénzügyi bizonylatot 
fogad el, amely a támogatás célját 
alátámasztja. A számlákat eredeti 
példányban és a Számviteli Tör-
vénynek megfelelően kitöltve kell 
benyújtani. A számlákkal együtt a 
nyertes szervezetnek a megvalósítás-
ról egy rövid (1-3 oldal terjedelmű) 
írásos beszámolót kell csatolnia.

A pályázat benyújtásához szüksé-
ges adatlap letölthető a www.soroksar.
hu honlapról, illetve személyesen be-
szerezhető a Közalapítvány titkáránál.

Felhívjuk a pályázó szervezetek fi-
gyelmét, hogy a határidőn túl érkező 
vagy hiányos pályázatokat a Kuratóri-
um érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A támogatásban részesülő 
szervezetek névsorát és a támo-
gatás öszszegét, valamint célját a 
Kuratórium a www.soroksar.hu és 
a www.kleblmarton.hu weboldala-
kon teszi közzé.

A Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma 
pályázatot hirdet kizárólag a köznevelés, kultúra, közművelő-
dés, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségügyi alapellátás te-
rületén a gyermekek részére szervezett tanfolyamok, tovább-
képzések, rendezvények, táborok megvalósítására, valamint 
a nevelést, tanulást segítő eszközök vásárlására, a művészeti 
oktatásban a hangszerállomány bővítésére, karbantartására.

Várjuk azoknak a diákoknak 
a pályázatait, akik:
• humán vagy reál tanulmá-
nyaik, illetve a művészet terén 
kiemelkedő eredményt értek el, 
• közismereti tárgyból jó színvo-
nalú a teljesítményük, 
• nehéz anyagi körülmények 
között élnek, 

• általános, középiskolai, zeneis-
kolai tanulók, illetve felsőokta-
tási intézmények hallgatói,   
• soroksári lakóhellyel, tartózko-
dási hellyel rendelkeznek, vagy 
a kerületi köznevelési intézmé-
nyek tanulói 

Pályázni lehet:
– eszközvásárlásra és egyéb – az 
eredményes tanulást szolgáló – 
egyszeri támogatásra, – zeneis-
kolai vagy egyéb képzési tandíjra 
– egyéb oktatási vagy művészeti 
tevékenység támogatására (egyé-
ni elbírálástól függően) 

Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, amely letölthető 

a www.soroksar.hu honlapról 
vagy átvehető a Kuratórium tit-
káránál (1239 Budapest, Gras-
salkovich út 162.) 

A pályázatokat személyesen 
a fenti címen, postai úton a 
Közalapítványhoz címzett levél 
formájában lehet benyújtani.

A pályázathoz kérjük csatolni 
az utolsó tanév bizonyítványá-
nak másolatát (ennek hiányában 
az utolsó tanév eredményeiről 
szóló nyilatkozatot) Beküldési 
határidő: 2018. június  30.

A pályadíjakban részesülő 
tanulók névsorát a kuratóri-
um a Soroksári Hírlapban és a 
www.soroksar.hu weboldalon 

nyilvánosságra hozza. A ha-
táridőn túl érkező, illetve hi-
ányos pályázatokat a Kurató-
rium érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja!

Nem adható támogatás:
– ha a pályázó a számára koráb-
ban megállapított támogatással 
nem számolt el, 
– azon középfokú vagy felsőok-
tatási intézmények hallgatóinak, 
akik tanulmányaikat munkavi-
szony mellett folytatják 

Amennyiben egy családon 
belül többen is pályáznak, a Ku-
ratórium kéri külön adatlapon 
beadni a pályázatokat.

A Klébl Márton Közalapít-
vány Soroksár Közoktatá-
sáért, Közművelődéséért 
és Művészeti Oktatásáért 
Kuratóriuma pályázatot 
hirdet  tehetséges és nehéz 
anyagi körülmények kö-
zött élő tanulók részére. 
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Tizenötezren látogattak ki a soroksári majálisra

Délelőtt zenés gyermekprogramo-
kon szórakozhattak a kisebbek, 
akik kérhettek arcfestést, lova-
golhattak, ugrálóvárazhattak. Az 
élelmesebbek nem is mentek haza 
,,búcsúfia” nélkül.

Fellépett a Rockin’ Board 
Tánccsoport Egyesület, a Starlight 
Dance Company. 

A Napraforgó Gyermekszín-
pad társulatával Óz birodalmába 
találták magukat a gyerekek. 

Nagy érdeklődés mellett zajlott 
a Soroksári Református Gyü lekezet 
rajzversenye, amit Vonó Dorottya 
nyert meg. A kislány öt napot tölt-
het a gyü lekezet nyári tá borában.

Az önkormányzat nem feled-
kezett meg az édesanyákról. Anyák 
napja alkalmából virággal köszön-
tötték őket.

Egész nap ingyenes egészség-
felméréseken vehettek részt az  
érdeklődők. 

Azt is láthatták a kilátogatók, 
hogy az erős emberek hogyan 
emelnek meg autót, gumikereket, 
követ, súlyos farönköt. Utóbbit 
egészen a fejük fölé.   

Kispályás labdarúgó ver-
senynek is jutott hely és idő a 
programok között, ahol az ön-
kormányzat csapata végzett az 
első helyen.

A kutyaiskolások bemuta-
tójára is nagyon sokan voltak 
kíváncsiak.

Az ilyenkor hagyományos 
májusfaállítás természetesen 
most sem maradhatott el. A 
Soroksári Vidám Favágók tarka 
szalagokkal feldíszített fáját töb-
ben is megdicsérték a nap során.

A színpadon fellépett a Tö-
rök Flóris Általános Iskola „Kis-
dunamente” Toppantó Tánccso-
portja, majd a Soroksári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat is kedveskedett 
műsorokkal.

Neves, ismert sztárokkal is 
találkozhattak a soroksáriak 
ezen a napon. 

Fellépett a Musical Voices 
társulata, Janza Kata, Siménfal-
vi Ágota. Láthatták, hallhatták 
Miller Zoltánt, de Opicz Bar-
barával és Takács Nikolasszal is 
együtt énekelhetett a közönség. 
A jó hangulatról a Hangulat 
Band Zenekar gondoskodott.

Közel hatvan sátrat állítottak 
fel a rendezvény idején a civil 
szervezetek, a pártok.

NKA

A soroksári majálist szerve-
ző önkormányzat egy percre 
sem hagyta unatkozni a Tün-
dérkertbe látogatókat. Min-
den korosztály megtalálta a 
kedvére való elfoglaltságot a 
munkaszüneti napon.
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Kitüntetéseket, elismeréseket kaptak rendőreink

Új kerékpártárolóhoz új kerékpár is dukál 

– A hétköznapokban – nem 
hétköznapi helyzetekben – 
helyt kell tudni állni, nincs 
karácsony, újév, húsvéti ün-
nep és születésnap. Ha feladat 
van, akkor zokszó nélkül vál-
lalják. A rendőrök lelkiisme-
retesen teljesítenek szolgála-
tot – mondta Makádi Katalin 
kapitányságvezető. 

 Geiger Ferenc, Soroksár 
polgármestere kiemelte a két 
kerület példás együttműködé-
sét a közös rendőrkapitányság 
okán. Mint mondta, akkor is 
közösen fognak ünnepelni, ha 
felépül kerületünkben az önálló 
rendőrkapitányság.

A kitüntetéseket részben Joó 
Lajos, a Pesterzsébet-Soroksár 
Közrendjéért, Közbiztonságáért 
Alapítvány létrehozója, valamint 
a polgármesterek nyújtották át 

Hafuzi Avnija Németh Sándor  
egykori birkózó három könyvét 
is átadta a könyvtárnak. 

– Az ismerőseim jelezték, hogy 
gyakran nem tudják a kerékpár-
jaikat biztonságosan elhelyezni, 
amíg az intézményben tartóz-
kodnak. Ezért gondoltam ki ezt 
a praktikus  ajándékot és hozzá 
még egy kerékpárt is. Remélem, 
hogy ezzel több helybélihez 

az érintetteknek. A Sárkány-
ölő Szent György-díjakkal járó 
anyagi elismerést az alapítvány 
tagjai, vállalkozók és magánsze-
mélyek adományai fedezték.

Sárkányölő Szent György-
díjban részesült Nyámcz Györ-
gyi Mária címzetes r. alezredes, 
bűnmegelőzési és áldozatvédel-
mi kiemelt főelőadó; dr. Lukács 
Annamária r. alezredes, igazga-
tásrendészeti osztályvezető; Bo-
dó Szilárd László r. százados, a 

tudnak majd könyvet 
eljuttatni – mondta az 
adományozó.

Fodor Péter, az 
FSZEK főigazgatója 
példaértékűnek tartja 
a felajánlást. 

A Szabó Ervin 
Könyvtárnak ugyanis  
van egy „Könyvet ház-
hoz!” nevű programja, 
és a kerületi önkor-
mányzatokkal kötött 
együttműködési megál-
lapodás szerint – a helyi gondozó-
hálózattal karöltve – azokat a ko-
rábbi olvasóikat segítik, akik nem 
tudják a házukat elhagyni, mozgá-
sukban korlátozottak, nekik viszik 

bűnügyi vizsgálati alosztály ki-
emelt fővizsgálója. Emellett két 
civil is megkapta ezt a kitün-
tetést: Kovács László (KOKO) 
vállalkozó, a PESO Alapítvány 
alapító tagja, valamint Keller 
István vállalkozó.

Geiger Ferenc az „Év Kerü-
leti Rendőre” címet nyújtotta át 
a soroksári rendőrörs munka-
társainak: Mezriczky Kata r. őr-
mesternek; Birgés Andrea Ibo-
lya címzetes r. főtörzszászlósnak, 

ki az olvasnivalót. Egyszer az egyik 
olvasó azt mondta: örül annak, 
hogy az ebéddel együtt a könyvet 
is megkapja.           

          IM

Tímár Zoltánné r. főtörzszász-
lósnak, Révész Zsolt r. főtörzs-
őrmesternek, Révész Norbert 
címzetes r. főtörzszászlósnak, 
Gencsi Csaba Ernő r. főtörzs-
őrmesternek, Szabó László r. 
őrmesternek, Sáfrány István r. 
őrmestermek, Vargacz Armand 
r. őrmesternek, Líbor Balázs r. 
őrmesternek, Nagy András-
né, valamint Franek József 
közalkalmazottnak.   

ILMA

Sárkányölő Szent György-nap 
alkalmából elismeréseket  ad-
tak át a XX. és XXIII. kerületi 
rendőröknek kimagasló mun-
kájukért. A jutalmazottak az 
elismeréseket 28. alkalom-
mal vehették át a Pesterzsé-
bet-Soroksár Közrendjéért, 
Közbiztonságáért Alapítvány 
közreműködésével.

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Grassalkovich úti 
fiókintézménye kerékpártá-
rolót és egy új kerékpárt is 
kapott ajándékba  a soroksá-
ri Hafuzi Avnijától, Albánia 
tiszteletbeli konzuljától.

A Dr. Nádor Ödön 
Egészségügyi 
Intézmény 
elérhetősége
KÖZPONTI 
TELEFONSZÁM: 
06/1-286-0113

IDŐPONT-EGYEZTETÉS: 
06/1-920-1248
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Istenes versek szavalóversenye 

Nyitott szívvel és tiszta lappal indulnak

Trianon egy drámaíró 
szemszögéből

A megnyitón Bach muzsiká-
ját játszotta orgonán Bárkányi 
Gabriella, a plébánia kántora, 
tanítványai furulyán kísérték. 
A verseny elején Sík Sándor Te 
vagy a jó című versét a Fekete 
István Általános Iskola első osz-
tályos tanulói, Pócza Eszter és 
Dóczi Damján mondta el.

Harminc tehetséges fiatal 
szavalatát értékelte a zsűri Kubik 
Anna Kossuth-díjas színművész 

A tavalyi 500 éves jubileumra 
(1517-2017) készíttette a Ma-
gyarországi Evangélikus Egy-
ház az úgynevezett evangélikus 
óriáskönyvet, amely az evangé-
likusság magyarországi történel-
mét mutatja be. A lapozgatása 
közben derül ki, hogy Johann 
S. Bach zeneszerző evangélikus 
volt, s Kossuth és Petőfi szintén 
ebben a vallásban kereszteltetett. 

– Nyitott és lapozható az 
óriáskönyv, mint ahogyan mi is 
nyitottak vagyunk a lakosok felé. 
Bele lehet tekinteni „lapjainkba”. 
Meg lehet ismerni a múltunkat, a 
jelenünket, s remélni és támogatni 
lehet jövőnket. Nyitott ez a könyv 
és tisztán szól a keresztyénség egyik 
legtöbb hírességet magába foglaló 
felekezetéről itt, Magyarországon 
– tudtuk meg Győri János Sámuel 
lelkipásztortól.

A Soroksári Fehérasztal Társa-
ság egyik nemrégiben tartott  
rendezvényén Kocsis István 
író, drámaíró tartott előadást.

Az estet Kerekes Lajos vezetőségi 
tag nyitotta meg, majd átadta 
a szót Pintér Mihálynak, aki az 
estet szervezte, és aki beveze-
tőjében bemutatta vendégünk 
fordulatokban gazdag életrajzát, 
valamint méltatta annak mű-
veit, munkásságát. Elöljáróban 
megtudhattuk, hogy a szerző 
legtöbb alkotása történelmi té-
mát dolgoz fel, és sok esetben 
saját kutatások szolgáltak ehhez 
alapul.

Előadónk beszéde első részé-
ben betekintést engedett azon 
életeseményeibe, amelyek az írás 
felé terelték fiatalon Erdélyben. 
Megtudhattuk, hogy vélemé-
nye szerint az írás lényege nem 
a tanítás, hanem a tanulás. No-
vellái az emberek megértésének 
érdekében íródtak. Széchenyi 
Istvánról szeretett volna regényt 
írni, ezért fordult a történelem 
felé, és vált annak lelkes kutató-
jává. A Trianon Kutató Intézet 
kiadványának, a Trianoni Szem-
lének 2009-től egyik állandó 
publicistája lett. Kapcsolódó 
kutatásainak eredményeire elő-
adásának második felében tért 
ki részletesen. 

 Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani Kocsis Istvánnak, 
és a szervezőknek a remek estért. 

Herling Anikó 
Soroksári Fehérasztal 

Társaság 

elnökletével, aki felhívta a fi-
gyelmet a szép magyar beszéd 
fontosságára, a mondatok és 
versszakok jó tagolására, hang-
súlyozására. A művésznő által 
elmondottakat Császár Angéla 
Jászai Mari-díjas érdemes mű-
vész és Vörös Tiborné magyar-
tanár is csak megerősíteni tudta. 

A versenyt Fabók Endréné 
szervezte. 

IM

Az óriáskönyv mellett a Lar-
ge Room zenekar muzsikált, 
egy másik alkalommal a Dre-
nyovszky házaspár és Balogh 
Tibor énekelt. Megszólalt a hí-
res Hammond- orgona is Bach- 
művekkel és modern zenével.  
Május 15-én a Blue Danube 
Bluegrass Band szerepelt kü-
lönleges amerikai hangszerek-
kel. Május 25-én, pénteken 16 

órától a Kiskőrösi Evangélikus 
Fúvósokat lehet majd hallani. 
Május 26-án, szombaton 10 
órától szabadtéri istentisztelet 
keretében az Orosházi Credo 
együttes Luther Márton életét 
és küzdelmeit mutatja be. Ezen 
a napon a Zenepavilonnál igét 
hirdet Gáncs Péter püspök.

NKA

Április 24-én rendezte meg  
a Fekete István Általános Is-
kola a XIII. Fatimai Szűz-
anya Magyar Istenes versek 
szavalóversenyét az újtelepi 
Szent István-plébániatemp-
lomban. Petőfi Sándor, Pi-
linszky János, Dsida Jenő, 
Ady Endre, Vas István ver-
sein kívül határon túli ma-
gyar költők istenes verseit 
is elszavalták a résztvevők. 

Evangélikus óriásköny-
vet lapozgathatnak az ér-
deklődők május 27-ig a 
Zenepavilonnál. 

SOROKSÁRI HELYEZÉSEK

5–6. évfolyam:  
II. hely: Nemes Dóra, 
Grassalkovich Antal Ált. 
Isk.; III. hely: Dobó Tün-
de, Grassalkovich Antal 
Ált. Isk. 
7–8. évfolyam: 
I. hely: Markos Marcell, 
Török Flóris Ált. Isk. 
Közönségdíj: Szabó Lilla, 
Fekete István Ált. Isk. 
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Képzeletben bejártuk és megmentettük a világot

Minden óvoda a saját egyen-
pólójában, nyakában Föld napi 
emblémával érkezett. 

A Föld „megmentéséért” 
végzett próbákhoz képzeletben 
be kellett járnunk az egész Földet. 

Az állatok mentése, szelektív 
hulladékgyűjtés, a tudós kérdések 
megválaszolása és a többi próba 
után egy-egy embercsoportot jel-
képező emberké-
vel népesíthették 
be a csapatok me-
netlevelüket, azaz 
saját Földjüket. 
Egy kis pihenés, 
szomjoltás,1al-
maevés után,  kö-
zös futóversenyen 
vehettek részt a 
gyerekek.  

Úgy1véljük, 
már most sok olyan ismeret-
tel rendelkeznek, illetve gaz-
dagodtak óvodásaink, melyek 

alkalmazásával hozzájárulhat-
nak életterünk, környezetünk, 
közvetve a Földünk védelméhez.

Sándor Józsefné
I. sz. Összevont Óvoda

Templom utca 167.

Óvodás tánctalálkozó

Lili aranyminősítése

Az I. Számú Összevont Óvoda, 
Templom utca 10. szám alatti tag-
óvodájának  két német nemzetiségi 
csoportjával  vettünk  részt a vecsési 
Grassalkovich Antal Általános Is-
kolában tartott  német nemzetiségi 
óvodás tánctalálkozón.

Két csoportunk nagycsoporto-
saival léptünk fel, tavaszi dalainkat, 
verseinket, mondókáinkat és tán-
cainkat gyűjtöttük csokorba. Büsz-
kén mondhatom, hogy óvodásaink 
nagy sikert arattak. Köszönöm a 
szülők együttműködését! 

Az utóbbi években szoros kap-
csolatot ápolunk a környező telepü-
lések német nemzetiségi óvodáival, 
közös programokat szervezünk, 
továbbképzéseken, különböző ren-
dezvényeken veszünk részt. 

Jacsóné Sági Magdolna
I. sz. Összevont Óvoda

Templom utca 10.

A Galambos János zeneiskola 
tanulója, Hochstein Lili az idei 
13. Budapesti Furulyafesztivá-
lon kiemelt ARANY minősítést 
szerzett.

Az előadott kötelező mű G. 
Ph. Telemann: I. Fantázia/II. tétel, 
míg a szabadon választott műsor: 
G. F. Händel F-dúr szonátájának 
adagio és allegro tétele volt.

A tanulót Dömed Angéla 
zongorán kísérte. Felkészítő ta-
nára Geiger György.

IM

Mi már készen állunk megmenteni a Földet!

Mindkét óvodában vizes kísérle-
tek, vizes játékok jegyében telt el 
a nap, közben pedig arról tanul-
tak, hogy a víznek milyen szere-
pe van az egészségmegóvásban, 
az ember élettanában, és miért 
fontos a vizes élőhelyek védelme. 

A Föld napja alkalmá-
ból  a csoportok kiskert-
jeikbe sok szép virágot 
ültettek. 

A tagóvodákba elláto-
gatott a Maugli Egyesü-
let, akik mentett állato-
kat vittek magukkal: volt 
kutya, balkáni és örvös galamb, 
kidobott húsvéti kiscsibe, fé-
szekből kiesett, sérült madár. 

A gyerekeknek a fele-
lős állattartásról, az állatok 

gondozásáról és védel-
méről beszéltek.  

Április 20-án  a Béke 
utcai óvoda összes cso-
portja és a Pistahegyi 
óvodából egy csoport 
a veresegyházi medve-
parkba látogatott el. 

A többi csoportban mesélés, 
bábozás, festés közben tanultak  
a földgömbről, a környezetvé-
delem fontosságáról és a bolygó 
megóvásáról.        KA

A Föld napját ünnepelték a 
Molnár-szigeten összevont 
óvodánk nagycsoportosai.

Az újtelepi III-as számú Ösz-
szevont Óvoda Pistahegyi 
és Béke utcai tagóvodáiban 
idén is megemlékeztek a víz  
és a Föld napjáról.

Ternesz Ferencné intézményvezető is 
kezébe vett egy agámát
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Mátyás király udvara
Iskolánk apraja-nagyja és 
tanárai újabb eseménydús 
és eredményes napokat zár-
tak. Udvart szépítgettek, és 
virágok segítségével felidéz-
ték Mátyás király udvarának 
pompáját. Sokat olvastak a 
kibővült könyvtár reperto-
árjából, és egy egész héten át 
népszerűsítették az irodalmi 
műveket.

Az év kórusa
A Kicsinyek Kórusa a KÓTA 
szervezésében megrendezett 
Éneklő Ifjúság budapesti 
központi minősítő hangver-
senyen (ápr. 11.) arany diplo-
mával minősítést ért el, majd 
az Éneklő Ifjúság Budapest 
2018 Gálahangversenyen 
(ápr. 25.) „Az év kórusa” 
címet vehették át a Magyar 
Kórusok és Szövetségének 
képviselőjétől. Nem maradt 
el a Felsős Kórus sem, hiszen 
szintén ezen a hangversenyen 
(ápr. 12.) arany diplomával 
gazdagodhattak, emellett 
április 21-én részt vettek az 
Egerben megrendezésre kerü-
lő Éneklő Ifjúság találkozón.

Nemzetiségi nap
Bázisiskolaként nemzetisé-
gi iskolai napot tartottunk, 
melyre az ország minden 
szegletéből érkeztek pe-
dagógusok. A vendéglátás 
keretében több bemu-
tatóórán is részt vehettek 
kollégáink. 

A népviselet napja
A nemzetiségi értékekhez 
kapcsolódva egy országos 
felhíváshoz csatlakoztunk a 
népviselet napján. A diákse-
reg és tanáraink az iskola ud-
varán német nyelvű dalokat 
énekeltek, táncoltak miköz-
ben büszkén viselték a sváb 
népviseletet.

Grassis hírek

Prevenciós nap a Páneurópa Általános Iskolában

Más köntösbe csomagoltuk az olvasást

Amennyi lehetőséget rejt magá-
ban a világháló, legalább annyi 
veszélyt is. Az internet tudatos 
és biztonságos használatáról Vá-
radi József beszélt, történeteivel 
és intő tanácsaival lekötve  a 
gyermekek figyelmét. Legalább 
ennyire fontos, ha a számító-
géptől elszakadva kilépünk az 
utcára, s esetleg a szép időben 
kerékpároznánk egyet, tisztában 
legyünk az ott ránk érvényes 
szabályokkal, annak érdekében, 
hogy ne történjen semmi baj. 

Az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum állományfejlesz-
tési pályázatán nyertünk egy közel 
3001000 Ft értékű gyermek- és 
ifjúsági szépiro-
dalmi1könyv-
csomagot. Cé-
lunk volt a hét 
során1ezeknek 
a1könyvek-
nek1a1meg-
ismertetése,1a 
könyvtárunk 
állományának 
a népszerűsítése 
és nem utolsó-
sorban az olvasás fontosságára is 
szerettük volna felhívni a figyelmet 
kicsit „más köntösbe csomagolva”. 

Előzetesen az új könyvek-
hez könyvajánlót írtak a diákok, 

A soroksári rendőrörs jóvol-
tából az egész délelőtt folyamán 
kerékpáros KRESZ-oktatást 
végeztek a rend őrei, elméleti 
és gyakorlati úton egyaránt.

Az alkoholizmus hazánkban 
ismert népbetegség, ezért fon-
tosnak tartottunk szót ejteni 
erről is. Gencsi Csaba kiváló 
hozzáértéssel beszélt a tinédzse-
reknek a szenvedélybetegség 
megelőzéséről, illetve a gyer-
mekek veszélyeztetettségéről.

Hasonlóan komoly témával 
érkeztek az UNICEF munka-
társai is, akik először betekin-
tést engedtek nyerni a munká-
jukba, majd pedig a gyermeki 
jogokról beszéltek. Köszönjük 
ezúton is Somogyi Beátának, 

kollégák, szülők. Rajz-
órákon a könyvekhez 
illusztrációkat, a progra-
mokhoz figyelemfelkel-
tő plakátokat készítettek 
a gyerekek. 

 Mindennap egyszer 
„elcsentünk” az órákból 
10 percet, amikor az 
egész iskola a kedvenc 

könyvét olvashatta. Könyves 
szelfiket készítettek a diákok, meg-
szavazták a legnépszerűbb könyve-
ket, melyből összeállt a „GRASSI 
TOP 10”. 

6. b osztályos tanulónk édes-
anyjának, hogy közreműködé-
sével lehetővé tette e program 
megvalósulását.

Dudás Zsuzsanna, isko-
lánk védőnője szexuális felvi-
lágosítást tartott a nagyobbak-
nak, akik bátran tehették fel 
kérdéseiket.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani minden előadónak, a szü-
lőknek, az iskolai dolgozóinak, 
hogy ilyen készségesen segítettek 
a prevenciós nap megszervezésé-
ben és lebonyolításában. Külön 
köszönet illeti Keszthelyi Zoltán 
igazgatóhelyettest, aki kitalálta 
és megszervezte a napot. 

Slajkó Éva

Vendégül láttuk M. Kácsor 
Zoltán meseírót, aki jó hangu-
latú irodalomórákat tartott az 
alsósoknak. 

Technikaórákon szép könyv-
jelzők készültek, a napközis cso-
portok délutánonként egy-egy 
könyvvel ismerkedtek meg játékos 
feladatok formájában. A vállalko-
zó kedvű gyerekek „kinyomozhat-
ták”, hogy az iskola dolgozóinak 
melyek a kedvenc olvasmányaik.

Olvasási versenyt hirdettünk 
az osztályok között, pénteken  
pedig kedvenc regényhősük jel-
mezében vehettek részt a tanítási 
órákon a diákok és a tanárok.

A Dél-pesti Tankerületi Köz-
pont anyagi támogatásának kö-
szönhetően valósultak meg a tar-
talmas programok. 

Ripp Gabriella 
könyvtárostanár

Korunk veszélyeiről, egészsé-
günkről, testi-lelki épségünk 
megóvásáról tartottak érdek-
feszítő, hasznos előadásokat 
iskolánkban a szakemberek. 

Április 9–13. között a Gras-
salkovich iskolában minden a 
könyvekről, az olvasásról szólt. 

Pályázaton nyert könyvek

Könyveket olvashattak a tanórán is

Kedvenc hőseik jelmezébe öltözhettek a gyerekek
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Zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Évről évre új barátságok szü-
letnek, és a gyerekek nagy lel-
kesedéssel látogatják egymást. 
A kapcsolat célja egyrészt a két 
ország tájainak, kultúrájának, 
szokásainak és hagyománya-
inak kölcsönös megismerése, 
másrészt a nyelvi ismeretek 
tökéletesítése. 

Idén áprilisban a soroksári 
tanulók utaztak kísérő tanár-
nőikkel Nürtingenbe, ahol 
alkalmuk nyílt néhány napot 
eltölteni a német diákok ven-
déglátó családjainál. A házigaz-
dák ebben az évben is tartal-
mas, változatos programokkal 
örvendeztették meg a soroksári 
vendégeket. Az egész napos 

Zum vierten Mal rief das Un-
garndeutsche Kultur- und 
Informationszentrum die Un-
garndeutschen dazu auf, ein 
Kleidungsstück oder ein Acces-
soire 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 versu-
chen auf diese Weise das Leben 
unserer Ahnen uns näher zu 
bringen, uns an sie  bzw. daran 
zu erinnern, was wir von ih-
nen in unseren Herzen tragen. 
Sei nicht überrascht wenn je-
mand dich danach fragt, wa-
rum du ein Tuch oder einen 
Hut trägst! Bereite dich lieber 
vor, damit du auf diese Fragen 

kirándulások alkalmával a gye-
rekeknek lehetőségük nyílt arra, 
hogy ellátogassanak a mesésen 
szép Hohenzollern kastélyba, 
valamint Stuttgartba, ahol meg-
tekintették a Mercedes-Benz 
Múzeumot és a stadiont, a Mer-
cedes-Benz Arénát. Az idén sem 
maradhatott el a szokásos Ritter 

antworten, über dieses Klei-
dungsstück und seine Geschich-
te erzählen kannst. Es ist wichtig, 
dass du und auch Andere verste-
hen, was wir an dem Tag feiern 
und was wir auch an den anderen 
Tagen nicht vergessen sollen.”

Diese Aktion wurde diesmal 
mit einer neuen Initiative ver-
bunden, und zwar mit der Ak-
tion „Stimmen wir an!”. Dieses 
Programm bietet eine gute Mög-
lichkeit den Zusammenhalt und 
die Verantwortung für die Be-
wahrung unseres Volksliedgutes 
zu demonstrieren. Das gemein-
same Singen, Musizieren in allen 
Altersgruppen bildet die Persön-
lichkeit: es entlastet, macht Spaß, 
ist ein Erlebnis, woran man sich 
gerne erinnert. 

In der Anton Grassalkovich 
Grundschule feierte man in 

Sport csokigyár-látogatás, ahol 
a gyerekek természetesen bevá-
sárolhattak a sok finomságból.

Reméljük, hogy tanulóink 
maradandó, szép élményekkel 
tértek haza a testvérvárosból. 
Köszönet mindenkinek, aki 
lehetővé tette, hogy ez az út 
létrejöjjön!

diesem Jahr den TrachtTag. 
Die Lehrerinnen und die 
Schüler/innen zeigten, wie 
sie mit einem Kleidungsstück 
signalisieren, dass ihnen die 
Traditionen wichtig sind bzw. 
auch sie ein Mitglied der un-
garndeutschen Gemeinschaft 
sind. Die Initiative „Stimmen 
wir an!” wurde auch in Rah-
men des gemeinsamen Singens 
verwirklicht, nämlich in einer 
großen Pause auf dem Schul-
hof. Die Schüler/innen und 
die Lehrerinnen sangen geme-
insam ungarndeutsche Volks-
lieder, die auch mit Tanz und 
Bewegung begleitet wurden.

Dieses Program bedeutete 
für allen ein schönes Erlebnis, 
und wir hoffen, es trug auch 
zur Förderung der Identität der 
jüngeren Generation bei.

Nürtingenben vendégeskedtek diákjaink
A Grassalkovich Antal Ál-
talános Iskola immár több 
mint húsz éves kapcsolatot 
tart fenn testvérvárosunk, 
Nürtingen Geschwister- 
Scholl Reáliskolájával.

TrachtTag und „Stimmen wir an!” 2018

In der Organisierung der Scho-
rokscharer Deutschen Nationa-
litäten Selbstverwaltung wird 
auch in diesem Jahr das tradi-
tionelle Handwerkerfest, der 
Umzug der Holbig Jugendli-
chen veranstaltet.

Zeitpunkt: 3. Juni, Sonntag 
ab 15.00 Uhr Versammlungsp-
latz: bei der Familie Schirling in 
der Grassalkovich Straße. 

Der Umzug mit Musikbeg-
leitung beginnt um 16.00 Uhr. 
Schließlich findet eine Tanz-
veranstaltung in dem Táncsics 
Kulturhaus statt. 

Für die Musik sorgen die 
Blaskapellen Schorokscharer 
Burschen und Schorokscharer 
Musikanten. Alle Interessenten 
werden herzlich erwartet!

A Soroksári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében az 
idén is megrendezésre kerül az 
„Iparosünnep”, a Holbig-ifjak-
hagyományőrző felvonulása. 

Időpont: június 3., vasár-
nap 15.00 órától. Gyülekezés: 
a Schirling család portáján a 
Grassalkovich úton.

A zenés felvonulás 16.00 óra-
kor kezdődik. A rendezvénynek 
a Táncsics Művelődési Ház ad 
otthont.

A délután és az este folyamán 
a talpalávaló muzsikáról a Scho-
rokscharer Burschen és a Scho-
rokscharer Musikanten zene-
karok gondoskodnak. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Umzug der Holbig 
Jugendlichen

Holbig-ifjak 
felvonulása
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A kölcsönös üdvözlések, baráti 
ölelések, rövid beéneklések után 
mindenki elfoglalta helyét a 
teremben.

A jubileumi találkozót a 
magyar, majd a magyarországi 
németek himnuszának közös 
eléneklése után Schirlingné 
Drexler Anna,  a Soroksári Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg. A házigazda 
szerepét a kórus nevében Sándor 
Józsefné Marika látta el, ő konfe-
rálta a fellépőket, és tolmácsolta 
az eltelt 40 év történéseit.

A kórus alapítása id. Zwick 
József nevéhez fűződik, aki azzal 
a céllal alapította az énekkart, 
hogy a régi szép dalok ne vesz- 
szenek el. Az 1978 óta eltelt idő-
szak változásokkal, eseményekkel 
teli, tartalmas 40 év volt. Valami 
azonban nem változott: a cél, a 
hitvallás, hogy ne merüljön fe-
ledésbe a múlt, az utókor emlé-
kezzen a sváb hagyományokra és 
dalokra.

Az évtizedeket felölelő 
emlékezés nem lehetett vol-
na teljes azon tagjainkra való 
emlékezés nélkül, akik már 
abban a bizonyos „Angyalok 

Beszámoló a 40 éves jubileumi kórustalálkozól
Április 15-én délután sorra 
érkeztek a kórusok a Tán-
csics Mihály Művelődési 
Házba. A Soroksári Hagyo-
mányőrző Dalkör meghí-
vásának tettek eleget, mert 
dalkörünk 40 éves fenállá-
sát ünnepelte.

Kaposvári zarándoklat a 
Szentlőrinci úti temető-
ből kihantolt soroksári 
elhunytak nyughelyére.

2018. május 26-én, szom-
bat reggel 8 órakor busz 
indul a Hősök teréről, a 
Zenepavilontól a Soroksá-
ri Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében 
Kaposvárra.

Program:
• Megemlékezés az ősök 
nyughelyén
• Találkozás a Kaposvári 
Német Nemzetiségi Kórus-
sal és a hagyományőrzőkkel
• A szennai falumúzeum 
megtekintése

A részvétel ingyenes, de a 
létszám kalkulálása miatt 
regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezni lehet a Soroksári 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnál személye-
sen vagy név megadásával 
hivatali időben az alábbi te-
lefonszámon: 06 20 236 53 
26 mellék, illetve e-mailen: 
pfiszter.tamas@yahoo.com

dr. Pfiszter Tamás SNNÖ
oktatási és kulturális  

bizottsági tag

kórusában”énekelnek. Nekik 
égett a gyertya, és rájuk emlékez-
ve énekeltük első dalunkat.

Az ünnepet a 40 év eseménye-
it megörökítő fotók vetítésével 
színesítettük, melyeket a színpad 
melletti monitorokon láthattak 
vendégeink. 

A délutánt a kórusok fellépé-
se tette hangulatossá, szebbnél  
szebb sváb dalok csendültek fel 
a színpadon. 

Róth Jakabné Ica néni, a kó-
rus vezetője személyesen köszön-
te meg minden résztvevőnek, 
hogy elfogadták meghívásunkat, 
és velünk ünnepelték ezt a majd-
nem emberöltőnyi időt. 

Akik velünk ünnepeltek: So-
roksári Férfi Népdalkör, Vecsé-
si Nachtigall Kórus, Városlődi 
Heimatklang Német Nemze-
tiségi Dalkör, Dunaharszti Né-
met Nemzetiségi Sváb Dalkör,  
Táti Német Nemzetiségi Kó-
rus, Zsámbéki Német Nemze-
tiségi Kórus, Horváth Judit és 

Kaltenecker Gábor (harmonika), 
az Operett Voices képviseletében 
Várnai Adrienn, Mészáros Adél. 

A délutánt a Soroksári Ha-
gyományőrző Dalkör műsora és 
a jelenlévő kórusok bevonásával 
közös dalolás zárta.Végezetül az 
ízletes vacsora, a baráti beszélge-
tés, és a jó hangulatú együttének-
lés tette igazán ünnepi találkozó-
vá ezt a vasárnap délutánt.

Köszönjük a kórusok szín-
vonalas műsorát, az elhangzott 
köszöntő szavakat és jókívánsá-
gokat, kedves vendégeink figyel-
mét, a sok tapsot, és köszönjük 
a támogatást: Budapest Főváros 
XXIII. kerület Soroksár Ön-
kormányzata, Soroksári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
Dunszt János, Buci pékség, Kiss 
Gigi virágbolt.

Abban a reményben, hogy 
sok kerek évforduló lesz még a 
kórus életében, a Hagyomány-
őrző Dalkör nevében: 

Sándor Józsefné

Őseinkre 
emlékezünk

Az idei tavaszi tisztasági na-
pon az óvodák és az iskolák 
körül takarítottak a gyerekek. 
A Qualitas Középiskola és egy 
helyi csoport Preklerné Marton 
Ilona képviselő vezetésével vég-
zett gyűjtést a Temetősoron és 
a Fatima utcában, valamint a 
Szentlőrinci út – Dinnyehe- 
gyi út sarkán. A kutyaiskola is 
gyűjtött szemetet a Haraszti út 
szervizútján.

A nyugdíjas és a civil-szer-
vezetek tagjai a Molnár-sziget 
déli részét vették célba, továbbá 
a Felső Duna-sort, illetve még 
a kerékpárút melletti területet.

A Hősök terén, a katoli-
kus templom mögött veszé-
lyes hulladékokat szállítottak 
el: autógumit, olajat, festéke-
ket, illetve lejárt szavatosságú 
gyógyszereket.

 Ilonka Mária

Ötven köbméter szemetet szállított el az FKF Zrt. a kerületből
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Május 25. 14:30
A csizmás kandúr

Nektár Színház előadása
Jegyár: 700 Ft

Június 1. 17:00 
Kapcsos Béla Károly 

festménykiállítása

Június 3. 16:00 
Holbig-ifjak felvonulása

Június 15. 14:00 
Rozmaring Nyugdíjas 

Klub műsora

Június 22. 19.00
Wedana koncert

Romantikus táncest 
élő retró zenével
Jegyár: 500 Ft

SOROKSÁRI 
HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY

(1238 Budapest, 
Szitás utca 105.) 

„Helytörténet 2017” c. 
állandó kiállítás

Megtekinthető előzetes 
bejelentkezés alapján, 

illetve a Galéria ’13 nyit-
vatartási idejében jelzett 

igény szerint.

Táncsics Mihály 
Művelődési HázKIÁLLÍTÁS

Triptichonok és többszörös képek

Frömmel Gyula diplomáját a Ja-
nus Pannonius Tudományegyetem 
művelődésszervező szakán szerez-
te. 1981 óta rendszeresen kiállító 
művész. 

Mestere Misch Ádám volt, aki 
a csepeli szabadiskolában nonfigu-
ratív festészetre tanította. 

1999-ben munkája elismeréséül 
a magyar kultúra lovagjává avatták. 
A Magyar Honvédségtől hivatásos 
katonaként ment nyugdíjba. Kultu-
rális területen, a Stefánia-palotában 
dolgozott. 

Egy dokumentumból kiderült, 
hogy az épület, amelyben a Galé-
ria 

‚
13 ma működik, az 1950-es 

évek végén a Zöldkeresztnek adott 
otthont. Itt állították ki az ő oltási 
bizonyítványát 1959. április 18-
án, születése után három nappal. 

Ő még a 
XX. kerü-
leti Baba 
utcában 
született, 
de nagy-
szülei So-

roksáron laktak.
– Apró gyer-

mekként a Zsa-
rátnok utcában 
laktam Sorok-
sáron, ott ma-
szato l tam az 
ajtófélfát, és már 
akkor kijelen-
tettem, hogy én 
bizony festő-
művész leszek. 
Nekem nagyon 
fontos, hogy 
sok mindennel 
próbálom kife-
jezni magamat. 
Sokféle gondo-
lat megfordul 
a fejemben, a 
gondolat pedig 

megtalálja a maga kifejezőesz-
közét. Nálam ez a festészetben, 
a rajzban és a triptichonban je-
lentkezik. Nagyon szeretek olaj-
festékkel dolgozni. 

 A Honvéd Kulturális Egye-
sület vezetőségi tagja, a Stefánia-
palotában rajzkört vezet. 

– A fiatalok mesternek szólí-
tanak, amit még mindig fura hal-
lani. Azonban örülök, ha segíteni 
tudok az alkotásban – mondja. 

A húga, az öccse és a fia So-
roksáron él. Nevetve mondja: 

– Gyakorlatilag hazajöttem  
kiállítani. 

A kiállítás május 26-ig tekint-
hető meg csütörtöki és pénteki 
napokon 14 órától 18 óráig.

ILMA

Frömmel Gyula festőművész 
Triptichonok és többszörös 
képek című kiállításának 
megnyitóját tartották a Ga-
léria 

‚
13-ban április 26-án.  

Frömmel Gyula festőművész

NYÁRI KONCERTEK A ZENEPAVILONNÁL

Június 20. 19:30 Soroksári Hermann Antal  Harmonika-zenekar
Július 7. 19:30 Bóta Nóra Akusztik
Július 13. 19:30 Wedana Együttes koncert
Július 20. 19:30 Schorokscharer Burschen
Július 27. 19:30 Biatorbágyi Fúvós Kisparti
Augusztus 3. 19:30 Fekete János Jam Beatbox
Augusztus 24. 19:30 Soroksári Városi Fúvószenekar
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Budapest – Soroksár  1 postára és körzetébe (XXIII. kerület)

KERÉKPÁROS ÉS MOTOROS 
KÉZBESÍTŐ

munkakörbe
munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör betöltése 

esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos kézbesítő  

munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

Háriné Prohászka Judit - tel: (30) 771-5288, 

Email: HarineProhaszka.Judit@posta.hu

Cím: 1238 Budapest XXIII. Grassalkovich út 153.

www.posta.hu

– Egyre több gyermeket lá-
tunk különböző stílusokban és 
táncformációkban mozogni, s 
a köszöntőmben is kiemeltem, 
miszerint nagyon fontos a napi 
mozgás. A táncgálán valamilyen 
szinten ötvözik a táncot, a moz-
gást, így egy picit emészthetőbb, 
szórakoztatóbb a produkció, de  
a lényeg, hogy a gyermekek már 
egész kicsi koruk óta minél többet 
mozogjanak. A fiatalok év közben 
versenyekre járnak, rengeteg mi-
nősítést és díjakat szereznek, és a 
táncgálán bemutatják, hogy mit 
tudnak. Minden korosztályban 
látható a fejlődés, s a tudásuk is 

ezzel arányosan javul. A kerület 
oktatási intézményeiben a külön-
böző táncformációkra toborozzák 
a gyermekeket, s vannak egyesü-
letek is, amelyeknél szintén lehet 
ilyen táncra jelentkezni – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

A megjelent civil sportszer-
vezetek többek között zumbát, 
sportaerobikot (gyermekek és 
felnőtt csoportokban), akrobati-
kus rock and rollt, hiphopot és 
néptáncot adtak elő. Az iskolák 

hagyományápoló táncproduk-
ciói közül kiemelkedett a Gras-
salkovich Antal Általános Iskola 
néptánccsoportja és a Török 
Flóris Általános Iskola Toppantó 
Tánccsoportja. 

Két igazi csemege is volt a 
felnőtt kategóriában. Az egyik 
Eberhardt Julcsi fitneszversenyző 
száma, a másik pedig a Mátraházi 
István-Hajnal Gizella páros ver-
senytánca volt. 

ILMA

VIII. Táncgála a sportcsarnokban
Weinmann Antal alpol-
gármester köszöntőjében 
elmondta: az önkormány-
zat nagy gondot fordít a 
rendezvény előkészítésére, 
amit Jeszenszky Rózsa, az 
önkormányzat sportrefe-
rense koordinál.

A SOROKSÁRI 
SPORTCSARNOK 

PROGRAMJAI

Május 19. 
8–14 óra között  

Baba-gyermekruha 
és játékbörze 

Május 20. 
16:00–18:00

Kispest NKK női 
felnőtt kézilabda 
bajnoki mérkőzés

Május 26. 
17:00–22:00 

A dicsőség napja 
- pankrációgála 

Május 27. 
8:00–20:00 

Erzsébet-kupa – 
Karateverseny 

Június 2-3. 
8:00–22:00

Ritmuscsapatok 
Táncbajnoksága
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Hirdetési lapzárta

június 1.

06-30-213-66-27

  

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

   

1238. Bp. Táncsics M. u. 69.

 

telefon:

 

061/287-1953

 

Dr. Benkovics Jenő

 

mobil:

 

0620/9443-880

 

 Rendelési idő:

  hétfőtől péntekig  17-19
 

   
 

Szerdán és szombaton
nincs rendelés.

    

Hívásra házhoz megyek!
 

SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KERTÉPÍTŐ CSAPATUNK-
BA MUNKATÁRSAKAT KE-
RESÜNK. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a kerteszallas.
lakihegy@gmail.com e-mail cí-
men lehet. További információ: 
06-70/931-5957 

OTTHONI MUNKA! Különbö-
ző termékek csomagolása, ösz-
szeállítása egyebek, 06-90-603-906 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 
(06-1-222-8397, 06-20-496-3980) 

NYUGDÍJAS CSOMAGOLÓ 
munkatársakat, illetve délutános 
műszakba árukiszedő és komissiózó 

dolgozókat keresünk /nem nyugdí-
jas/, soroksári hűtős élelmiszer rak-
tárba. Versenyképes fizetés, juttatá-
sok. Érdeklődni +36-20/330-5516 
telefonszámon Fekete Imrénél.

OPEL COMBO 2003. évj. 
szürke 1,7 diesel, jó állapot-
ban lévő, 5 fős, érv. műszakival 
eladó. ir. ár: 850.000.-Ft. Tel: 
06-30-231-2152 

XVIII. KER.-BEN FOR-
GALMAS HELYEN LÉVŐ, 
modern, barátságos szépség-
szalonban munkahelyek kiadók 
fodrász,  masszőr  részére. Tel: 
06-20-328-4978 

19–20. SZÁZADI MAGYAR 
ÉS KÜLFÖLDI MŰVÉ-
SZEK FESTMÉNYEIT KE-
RESSÜK megvételre kész-
pénzért, gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024 
Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.: 302-8696; Mobil: 06-
30-949-29-00 e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

REKLÁMTÁBLÁK, CÉG-
TÁBLÁK, házszámtáblák, 
névtáblák. Feliratok, ábrák, 
dekoráció kirakatra, autóra 
stb. Lézergravírozás, bélyeg-
zőkészítés. 06-20/920-99-81. 
www.ringtex.neet.hu/reklam

 KERT, TELEK ÉS ÉPÜLE-
TEK FELÚJÍTÁSA! Metszés, 
permetezés, bozótirtás, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítés-
építés. Teljes körű építési, fel-
újítási, szigetelési munkák reális 
áron, rövid határidővel. www.
telekrendezes.hu, 06-20-259-
6319, 06-1-781-4021 

BALLAGÁSI AKCIÓK a Sze-
mélyre Szóló Ajándékok Boltjá-
ban. Gravírozott, hímzett, fény-
képes ajándékok, pólómintázás, 
lézergravírozás, bélyegzőkészítés. 
Erzsébeten a Városháza bejáratá-
val szemben. T.:06 209 209 981.  
www.ringtex.hu

APRÓHIRDETÉS / HIRDETÉSFELVÉTEL 06-30-213-66-27

A Díjbeszedő Holding Zrt. Ügyfélszolgálati Főosztály területi kirendeltségei

SZÁMLAKÉZBESÍTŐ, FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ
munkatársat keresnek. 

 Jelentkezés módja: Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát a fizetési igény 
megjelölésével, valamint a pozíció megnevezésével
az ufigikt@dbrt.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
Érdeklődni lehet: 06-30 280-6983

A leendő munkatárs feladatai:
▪ közüzemi szolgáltatók számlaleveleinek 

kézbesítése,
▪ fogyasztásmérők leolvasása, fogyasztási 

adatok rögzítése (céges mobileszközzel),
▪ feladat elvégzéséhez szükséges 

mennyiségű és minőségű személyes 
kapcsolattartás (minimális)

Elvárások:
▪ minimum szakmunkásképző bizonyítvány
▪ önálló munkavégzés
▪ terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ kézbesítői-, mérőóraleolvasási tapasztalat
▪ saját gépkocsi
▪ érettségi
Amit kínálunk:
▪ bejelentett, hosszú távú munkalehetőség
▪ versenyképes, biztos jövedelem
▪ rugalmas munkaidő
▪  x alapbér + teljesítménybér + 

cafeteria + egyéb juttatások
▪ céges okostelefon
▪ Bkk bérlet

DBH leolvaso 106x73.indd   1 17/04/18   12:28

ASZTALOS 
Mindenféle asztalosmunkát vállalok, 

kívánságra házhoz megyek. 
Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, 

ajtó-, ablakcsere - falbontás nélkül. 
Erkély beépítése stb. 

Regdon Csaba: 
06/20-9579-533, 284-9213
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NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!

TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK, HOGY ÁPRILIS 8-ÁN ILYEN SOKAN ÉLTEK DEMOKRATIKUS 

JOGUKKAL, S ÖNÖK IS HOZZÁJÁRULTAK AHHOZ, HOGY AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSNEK ENNYIRE 
ERŐS FELHATALMAZÁSA LEHESSEN KÖZÖS DOLGAINK INTÉZÉSÉBEN! 

KÉTHARMADOS TÖBBSÉGÜNKKEL AZ EGÉSZ ORSZÁG, HAZÁNK VALAMENNYI 
POLGÁRÁNAK, A VILÁG MINDEN MAGYARJÁNAK ÉRDEKEIT KÍVÁNJUK KÉPVISELNI!

KÜLÖN TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK AZOKNAK, AKIK A FIDESZ-KDNP JELÖLTJÉRE ÉS 
LISTÁJÁRA ADTÁK VOKSUKAT! HŰSÉGÜKET, BIZALMUKAT MEG FOGJUK SZOLGÁLNI!

MEGBECSÜLÉSSEL, TISZTELETTEL ÉS KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK SEGÍTŐINKNEK, 
MUNKATÁRSAINKNAK, ÖNKÉNTESEINKNEK, TÁMOGATÓINKNAK AZ ÁLDOZATOS 

MUNKÁÉRT ÉS AZ ÉRTÉKES FELAJÁNLÁSOKÉRT!

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET A SORSDÖNTŐ HARCBAN, AMELLYEL MEGVÉDTÜK ÉS 
TÖRTÉNELMI GYŐZELEMRE SEGÍTETTÜK MAGYARORSZÁGOT! HAZÁNK ELINDULT A SAJÁT 

ÚTJÁN. EZEN AZ ÚTON TOVÁBBRA IS SZÁMÍTUNK SOROKSÁRRA, A SOROKSÁRIAKRA!

KEDVES SOROKSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK!  

KÖSZÖNJÜK

KIH A RCOLT UK
A GYŐZELMET!

Németh Szilárd

országgyűlési képviselő
Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke
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