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akik mindezért aktívan tesznek, közösségünk megbe‐
csülését érdemlik. Éppen ezért élesztettük fel a „Tiszta
udvar, rendes ház” kezdeményezést.
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gy kerület életében sorsdöntő esemény a költség‐
vetés elfogadása. Ezek a számok kihatnak a következő
évünkre. Egybevág ezzel a szent negyven nap kezdete:
hasonlóképpen befolyásolja az életünket az, amit most
elhatározunk a lelkünkkel kapcsolatban. Különös egybe‐
esések ezek ma, amikor itt állunk, tétován megtorpanva,
a kapcsolatainkat, mindennapi életünket fenyegető, le‐
dermedt várakozásban. Furcsa ünnep köszönt a művelő‐
dési házunkra is: más évben már túl lennénk bálokon,
farsangon, sok kézműves foglalkozáson, tanfolyamokon,
idén pedig csendes az épület. De ne hagyjuk magunkat
megtéveszteni: igenis fontos dolgok történnek most. Fel‐
fedezhetjük őket, ha jól figyelünk. A pénz persze fontos,
számos dolgot ez működtet, nem mindig rajtunk múlik,
hogy van-e, és mennyi. Javaslom, igyekezzünk inkább
arra fókuszálni, amire van ráhatásunk, és koncentrál‐
junk a fizikai világ helyett a belsőre, a jólét helyett a jól‐
létre. Mert a mozdulatlanság nem jelent megállást,
ahogy ünnepelni sem csak hangosan lehet. Igenis fontos
dolgok történ(het)nek most.
Szabóné Horváth Edina,
felelős szerkesztő

Az elismerő címet azok a családok vagy ingatlantulaj‐
donosok kaphatják meg, akik az adott év során saját
költségükön hozzájárulnak Soroksár városszépítésé‐
hez, városképének javításához, lakókörnyezetük gyom‐
mentesen, tisztán tartásával.
A cím elnyeréséhez fényképes pályázat benyújtása
szükséges, amelynek tartalmaznia kell a lakóépület és a
kert pontos leírását, az ültetett növények fajtáját, és a
lakóingatlan és környékének fontosabb jellemzőit, az

Orbán Gyöngyi
� orban.gyongyi65@gmail.com
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Zimán András Ferenc
� +36 (20) 394-8597

Farsang-temetés és böjt

Nemzetiségi referens dolgozik az
önkormányzatban

ingatlan pontos címét, valamint a pályázó adatait.
A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal
Grassalkovich út 162. szám alatti épületében, vagy
elektronikusan a soroksarfoto@gmail.com címen ad‐
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hatják le. Mind a két esetben jelöljék meg a tárgyat:

Keretes hirdetések

Tiszta udvar, rendes ház.
A pályázatokat legkésőbb 2021. június hó 15. napjáig
lehet leadni.
A pályázatokat soroksári szakemberekből álló Elő‐
minősítő Csoport vizsgálja meg, szakmai szempontok
alapján és a Képviselő-testület dönt az elismerő címek
odaítéléséről. A díjak a Soroksári Napokon kerülnek
átadásra.
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AZ IDÉN A MŰKÖDÉS
A LEGFONTOSABB
Elfogadták a költségvetést
A 2021-es költségvetésben Soroksár Önkormányzatának bevételi főösz‐
szege 12 941 426 000 forint, kiadási főösszege ugyanennyi. Bese Ferenc
polgármester a járványra tekintettel úgy fogalmazott: az idén a kerület
büdzséjét az óvatos tervezés jellemzi.

z előirányzat közel tizenhárom milliárd forint. Ez sok
vagy kevés?
– Kétségtelenül több, mint a korábbi költségvetési ösz‐
szegek, aminek egyszerű oka van: a kormány 4 és fél
milliárd forintot biztosít közlekedési infrastruktúra
fejlesztésre. Ha ezt az összeget levonjuk a 13 milliárd‐
ból, akkor 8 és fél milliárdról beszélünk. Ez a szokvá‐
nyos nagyságrend.
A járvány miatti központi megszorítások bennünket is
érintenek, mi sem kapjuk meg a gépjárműadó bevétele‐
inket, ami megközelítőleg 300 millió forint, és a helyi
iparűzési adóból befolyó összeg is csökken. Ez utóbbit
nem mi, hanem a Fővárosi Közgyűlés határozza meg,
amiről már korábban elmondtam, hogy elfogadni nem,
legfeljebb tudomásul venni lehet. Viszont van egy támo‐
gatási forma, amiből tavaly és azt megelőzően 40 milliót
kapott a kerület, az idén ez 500 millióra nőtt, ami majd‐
hogynem kompenzálja a kieső iparűzési adót.
– Mik a prioritások az idén?
– A legelső az egészségügy. A béremelés nem csak az or‐
vosokat érinti, hanem az egész dolgozói gárdát, az admi‐
nisztratív munkatársaktól kezdve a karbantartókon át a
takarítószemélyzetig. A törvény március elsején lép élet‐
be, a béremelés nagy része az önkormányzatok kiadási
oldalán jelenik meg. További prioritás az intézmény‐
rendszerünk működőképességének megőrzése, vagyis
az óvodák, az egészségügyi intézmény, a szociális- és
gyermekjóléti intézmény, a gondozószolgálat, nem utol‐
sósorban pedig a polgármesteri hivatal bérköltségének
és dologi kiadásainak a biztosítása.
– Mi a helyzet a fejlesztésekkel, jut-e az idén erre?
– A kormánytámogatások nélkül szerényebb lenne a
fejlesztésekre fordítható összeg, de van egy sor tervünk,
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virágosok, vagy más utcai árusok. Segítünk azzal is,
hogy felhívjuk a figyelmet a kormány által biztosított
támogatásokra, mint a megtartott dolgozók bértámo‐
gatása, járulékmentessége. Úgy látom, hogy a soroksári
vállalkozóknak legtöbbje rendelkezik olyan éleslátás‐
sal, hogy tudja, ez most nem a tőkefelhalmozás idősza‐
ka, hanem a túlélésé, ami után vélhetőleg jön egy erős
gazdasági fellendülés.
– A sváb gyökerű soroksáriakat nyilván a nemzetiségi ön‐
kormányzatok támogatása is foglalkoztatja. Feltételezem,
a legjobb helyzetben ők vannak.
– Valóban ők vannak a legjobb helyzetben, bár nem
biztos, hogy ők is így látják.
Az elmúlt év gazdálkodását figyelembe véve a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elköltötte az összes pénzét,
az idén valamivel kisebb összeget, 6 millió forintot kap‐
nak. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban
nem tudta mire elkölteni a támogatást, most ők is kisebb
összeghez, 2 millió forinthoz jutnak hozzá. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat pedig 15 millió forintból
gazdálkodott tavaly, ez az összeg megnövelve az idén is
rendelkezésükre áll. A számlájukon lévő maradványból
levontuk a már lekötött tételeket – ilyen például a hagyo‐
mányőrző zászlók restaurálása –, és az így kapott össze‐
get több mint 18 millió forintra egészítettük ki.

– Mennyire tűnik most biztonságosnak ez a költségvetés,
hiszen a járványnak egyelőre nincsen vége?
– Ebben a pillanatban nem látszik, hogy mennyi forrá‐
sunkat kell még felhasználni a pandémia elleni védekezés‐
re. Teljes mértékben egyetértek azzal, és reményeim
szerint minden felelősen gondolkodó magyar ember is úgy
ítéli meg, hogy az önkormányzatoknak ki kell venniük a
részüket a járvány elleni küzdelemből. Tehát nem tudjuk,
hogy mennyi pénzünk megy még el maszkra, fertőtlení‐
tésre, amit folyamatosan végzünk az intézményeinkben.
És bár hivatalosan már nem kellene, de a fertőtlenítés
mellett az önkormányzat költségén továbbra is szűrjük a
kontaktszemélyeket.
Egyelőre teljes bizonytalanságban vagyunk a rendezvé‐
nyeinket illetően is, nem tudjuk, hogy lesz-e május elseje,
lesznek-e Soroksári Napok, ezek mind befolyásolják a
költségvetés számait, úgyhogy igyekeztünk óvatosan ter‐
vezni. Bármi történjék is, Soroksárnak működnie kell!
– Született-e bármilyen egyéb döntés a költségvetés elfo‐
gadása mellett, amit fontosnak tart kiemelni?
– Megkezdjük a Sínpár utca kiszabályozását, ami azért
jelentős, mert ennek a megfelelő kialakításával a Virág‐
völgy Lakópark környékén jelentősen javul majd a köz‐
lekedési helyzet, amit az ott élők már nagyon várnak.
pszr

KALANDPARK ÉS VIZES JÁTÉKOK

a
elképzelésünk, melyeket mindenképpen meg akarunk
valósítani. Ilyen például a játszóterek felújítása, vagy a 6
darab fitnesspark megépítése, a hozzájuk kapcsolódó ke‐
rékpártárolókkal. Ezekhez saját erő is szükséges. A busz‐
megállók fedett beállásai ugyancsak elsőbbséget
élveznek. Létesítünk továbbá 18 gyalogátkelőhelyet, két
nyilvános illemhelyet, az egyiket a Hősök terén, a mási‐
kat Újtelepen, a nagy játszótéren, valamint folytatjuk az
aszfaltozási- és járdafelújítási programunkat.
– Legutóbb azt mondta, hogy a járvány miatt bajba került
vállalkozások is az önkormányzat ajtaján kopogtatnak.
Erre van keret?
– Amivel mi tudunk segíteni, az a vállalkozóktól bejö‐
vő adók elengedése. Például a közterületfoglalási díjak‐
ról mi már régen lemondtunk. Úgyhogy az erre
vonatkozó kormányintézkedéssel kapcsolatban ne‐
künk már nincs dolgunk, mert egyébként sem szedünk
ilyet a vállalkozóinktól, legyenek azok vendéglátósok,

SOROKSÁRI HÍRLAP

járvány ellenére is lázasan
folynak a munkálatok a Tündér‐
kertben. A szabadidőpark több mint
350 négyzetméteren elterülő „függő
világgal” készül a nyitásra. A tervek
szerint a kicsik gyermeknapon ve‐
hetik majd birtokukba az izgalma‐
sabbnál izgalmasabb feladatokat
rejtő kötélrendszerű, több pályasza‐
kaszból álló kalandparkot.
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A mászóhálók mellett a nyári hű‐
sölésre gondolva egy vizes játszótér
is épül, melynek változatos alakú és
színű eszközei többféle formában
szórják, spriccelik és öntik a vizet.
A tervezők szerint az itteni időtöltés
nemcsak felhőtlen szórakozást nyújt
majd a gyerekeknek, hanem az
együttműködés, a csapatjáték és az
egészséges versenyszellem kialaku‐
lását is elősegíti.

A létesítmény pályázat útján el‐
nyert 100 millió forintos vissza nem
térítendő támogatásból és 20 millió
forintos saját, azaz önkormányzati
forrásból valósul meg.
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NEGYVEN NAP A
SZABADSÁGÉRT

Születésnapját ünnepli a Táncsics Művelődési Ház

Kezdődik a nagyböjt

táncsics mihály Művelődési Ház helyén egykor a
Zeitler Család vendéglője állt. A háború után előbb a kite‐
lepítés, majd az államosítás nyomta rá bélyegét az épü‐
letre, ide költözött be néhány évre a Kommunista Párt.
1951. április 4-én Dózsa Kultúrotthon néven kezdte
meg működését a ház, 1953-ban megkezdődtek a felújítá‐
si munkák. A „hivalkodó, cirádás” fakaput lecserélték,
kívül-belül pedig kifestették, könyvtárat létesítettek
benne, szakköröket indítottak és itt tartotta zenekari
próbáit a 20-30 fős Harmonika Együttes a legendás

Farkas Antal vezetésével. A hatvanas években a ma is
eredményesen működő Soroksári Német Nemzetiségi
Tánc Egyesület, a Soroksári Dalkör, a Német Klub, a
Kertbarátok klubja, a Festő és képzőművész kör felpezs‐
dítették, életet vittek a kultúrházba.
A Dózsa 1970-ben az egykor Soroksáron tanítóskodó
Táncsics Mihály nevét vette fel és viseli napjainkig. Azóta
több felújításon, korszerűsítésen esett át. Az intézmény
gazdag kínálatából minden korosztály megtalálhatja a
neki megfelelő programot.
Fotók: Táncsics Művelődési Ház
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EGYHÁZ

KULTÚRTÉR
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70 ÉVE A SOROKSÁRI
KULTÚRÁÉRT

Koplalás. A test imádsága. A harmonikus élet eszköze. Az önfegyelmezés módja.
Áldozathozatal. Közbenjárás. Istenkapcsolatunk záloga. A világból való kiszakadás
perspektívája. A dolgok valódi élvezetének kulcsa. És talán a legizgalmasabb meg‐
fogalmazásban: az ember szabadságharca mennyei állampolgárságáért. A böjt
rendkívül összetett értelméről Király Attila újtelepi plébános beszélt, az előttünk
álló időszak kapcsán.

a

mikor isten megteremtette az embert, akkor azt a
parancsot adta neki, hogy uralkodjon a földön. Az uralko‐
dás azt jelenti, hogy Isten helytartójaként gondozza, vi‐
gyáz rá, de azt is, hogy élvezi, és hasznát veszi a világnak.
Ahhoz, hogy élvezni tudjuk a világot, szükség van arra is,
hogy ne legyünk kiszolgáltatva neki. A böjtben tehát nem
valaminek a megvonása a lényeges elem, hanem annak
felfogása, hogy mennyire függünk a dolgoktól.
Az ember hajlamos arra, hogy függővé váljon, hagyja
hogy eluralkodjanak rajta a dolgok; a
böjtben azt gyakoroljuk, hogy ho‐
gyan tudunk mi uralkodni azokon.
Nem harmonikus az életünk, amikor
kiszolgáltatott rabjai vagyunk az
anyagiaknak. Márpedig a mai világ
leginkább arra hajlamos, hogy azt
gondolja: attól függ az élete, hogy
mennyi pénze van, vagy mennyi ja‐
vat birtokol. A böjt erről is szól: hogy vajon tényleg ez a
legfontosabb, vagy képesek vagyunk ettől elvonatkoztat‐
ni, ezt elengedni. Ahogy Pál apostol mondja: tudok bővel‐
kedni, meg tudok szűkölködni is. És ez a szabadság.
A böjthöz mindig is hozzátartozott az ima és az adakozás,
Jézus is együtt beszél e háromról a Hegyi Beszédben. Ez az
időszak arra hív, hogy tisztázzuk a kapcsolatunkat Isten‐
nel – erre való az imádság; hogy rendezzük a viszonyunkat
a világhoz – ezt jelenti a böjt; és hogy figyeljünk az ember‐
társainkkal való interakcióinkra – ezért vannak a jócsele‐
kedetek, az adakozás a fókuszban ilyenkor. Lemondani
nemcsak ételről, hanem anyagi dolgokról is lehet: amit
nem ettek meg, nem költöttek el magukra, annak az árát
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régen is a rászorulóknak adták az emberek. Sőt, a böjtöt
mindig felajánlották valakiért, így lett a test közbenjáró
imádsága.
A böjt ahhoz is hozzájárul, hogy jobban tudjuk értékelni
a teremtett világ dolgait. Ha habzsoljuk a dolgokat, akkor
tulajdonképpen visszaélünk velük. Ezt egészen konkrétan
meg lehet tapasztalni, amikor az ember kenyéren és vízen
böjtöl, mert akkor rövid idő után ráérez ezeknek a valódi
ízére. Egyébként nem erre koncentrálunk, mert általában
ízesítjük ezeket az élelmiszereket is.
Alapvető dolgokat nem tudunk él‐
vezni, de paradox módon pont a böjt
taníthat meg újra értékelni őket.
Nem véletlen, hogy a fiatalok köré‐
ben is elterjedőben van.
Jézus, a negyven napos böjtje által
megszentelte az önfegyelmezésnek
ezt az eszközét. Szintén a mi Urunk
szavai hangzanak el a hamvaszkodás szertartásán, amely a
nagyböjt kezdetét jelenti: „térjetek meg, és higgyetek az
evangéliumban!” A másik ilyenkor elhangzó mondat –
„emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel” – talán
nem olyan biztató, de jobban kifejezi azt, hogy az életünk
több, mint amit ez az élet kínálhat. Az ember élete örök, és
ami örök, az már itt a földön is az: „aki hisz, az már most
átment a halálból az életbe”.
Azt keressük itt a földön, ami nem lesz hamuvá, ami nem
csak evilági. Ez pedig az Istennel való kapcsolatunk, ami
képes átemelni minket a másik világba. Mert a szeretet
nem szűnik meg soha.
B. Margit
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ARCKÉP

AKI EGYSZER RENDÉSZ LESZ,
AZ RENDÉSZ IS MARAD

Kinek lenne leginkább érdeke, hogy ne legyen drog-, vagy alkoholfogyasztás a ját‐
szótéren, mint nekem, mikor a gyerekeimet oda akarom vinni. Itt laknak a szüleim,
az öcsémék, a párom szülei, szóval az egész családom – mondja Ungvári János, a So‐
roksári Önkormányzat Rendészeti és Mezőőri Osztályának vezetője, aki szerint egy
ilyen beosztásnál a „soroksáriság” előnyt jelent. Hivatásának fényes és árnyékos ol‐
daláról is kérdeztük.

s

zó ne érje a ház elejét, de vannak békésebb foglalkozá‐
sok is, mint az öné. Mi vonzotta ide?
– Információtechnikai mérnökként végeztem, bizton‐
ságtechnikai szakirányon, így kerültem a Köztársasági
Őrezredhez. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, közben megszülettek
a gyerekeink, akiknek a nevelésében a munkám miatt
nem tudtam annyira részt venni, amennyire szerettem
volna. Amikor megláttam a pályázati kiírást, leszerel‐
tem, hogy több időt tölthessek a családommal, és a hiva‐
tásos szolgálatban megszerzett sokrétű, speciális
tapasztalataimat is kamatoztathassam.
– Mi a különbség egy rendőr és egy rendész munkája között?
– A mi intézkedési lehetőségeink jóval korlátozottab‐
bak, mint a rendőr kollégáké. A rendőr hivatalos
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személy, az Alaptörvény és a Rendőrségi Törvény felha‐
talmazása alapján számos esetben intézkedhet. A közte‐
rület-felügyelő – ahogy ez a nevében is szerepel – a
közterületen tevékenykedik, magánházba nem megy
be. Közrendvédelmi feladataink vannak elsősorban, és
néhány közlekedési szabálysértéssel kapcsolatos jogkör‐
ben járunk el, valamint köztisztasági kérdések tartoz‐
nak hozzánk. Ettől függetlenül, amiben lehet, segítünk:
hívnak bennünket például idősek, amikor rosszul érzik
magukat, gázszivárgás, csőtörés esetén is sokszor min‐
ket riasztanak, vagy ha bántalmazást, verekedést látnak
az utcán. Ilyenkor is igyekszünk helytállni.
– Milyen a kapcsolatuk a rendőrséggel, polgárőrséggel?
– Nem tudnánk jól végezni a munkánkat, ha nem lenne
jó az együttműködésünk. Soroksáron nincs kerületi kapi‐
tányság, így az ebből adódó helyis‐
meret hiánya miatt a rendőrök kissé
ránk vannak utalva. A polgárőrség
önkéntes alapon működik, akkor
vannak szolgálatban, akkor járőröz‐
nek, amikor a tagok szabadideje
megengedi. Mivel ezért fizetést nem
kapnak, nem is lehet rajtuk számon
kérni például a munkaidőt. De ez a
három testület szoros együttműkö‐
désben képes fenntartani a rendet
Soroksáron.
– Hány rendész dolgozik jelenleg a
kerületben?
– 2020. január 1-én neveztek ki a
rendészeti osztály élére, az elődöm‐
mel együtt távozott az állomány egy
része is. Az ő helyüket is fel kellett
töltenünk, így most 17 járőr van, és

SOROKSÁRI HÍRLAP

6 kamerás munkatárs, akik napi 24 órában figyelik a mo‐
feladatkörébe tartozó problémák jelzése is: ha kidől egy
nitorokat. Mint már említettem, Soroksáron nincsen
fa például, oszlop vagy jelzőlámpa, akkor ezt a rendé‐
rendőrkapitányság, csak egy kis létszámú rendőrőrs, így
szek dokumentálják, és az önkormányzat arra illetékes
fontos, hogy a rendészet teljes létszámmal legyen jelen.
osztályának továbbítják.
Éjjel-nappal szolgálatban vagyunk, ezt az emberek is
– Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki ren‐
tudják, és sokszor inkább bennünket hívnak, mint a 112dész szeretne lenni?
es központi számot. Bíznak bennünk.
– A felvételnél nincs életkori megkötés, de a jó fizikai
– Mi volt az oka, hogy a vezetőváltáskor néhányan föláll‐
állapot alapfeltétel, hiszen itt éjjel-nappal 12 órát kell ve‐
tak a régiek közül?
zetni, intézkedni, koncentrálni. A szolgálat állandó ké‐
– Nincs ebben semmi rendkívüli. Magam is tapaszta‐
szenléttel jár, jelentős a mentális és fizikai megterhelés.
lom, hogy az együtt töltött idő alatt szorosabb, bizal‐
A járőrök átlagéletkora 30 év körül van, ami nagyon ide‐
mibb kapcsolat alakul ki a munkatársaimmal, mint más
ális, mert ekkor már kellő tapasztalattal rendelkeznek a
osztályokon. Nincs akkora szaka‐
rendészek, és a fáradtságot is jól vi‐
dék a vezető és a beosztott között, ez
selik. A lakosság szolgálatához egy‐
nyilván a munkánk természetéből
fajta
szemlélet,
hivatástudat
Tőlünk
adódik. A jelenlegi csapatban pályá‐
szükséges. Ez egy életforma. Ezért
kerékbilincset nem,
jukat befejezett rendőrök is van‐
van az, hogy aki egyszer rendész
nak, nagyjából az állomány
lesz, az az is marad.
csak
kétharmada soroksári, vagy sorok‐
– Úgy beszél erről a munkáról,
segítséget kapnak
sári kötődésű.
mintha szeretné…
– Milyen aktuális eredményekről
– Személy szerint a lakosság ro‐
tud beszámolni?
konszenvét és szimpátiáját tapasz‐
– Droghasználókat kaptunk el a múlt hónapban, volt
talom, talán azért, mert helyiek vagyunk, bármikor el
köztük fiatalkorú, gyermekkorú, és körözött személy is.
tudnak érni bennünket, és igyekszünk a lehető leghaté‐
A közterület-felügyelet nyomozást nem folytat, tetten‐
konyabban fellépni a lakosság közérzetét, biztonságér‐
éréskor az elkövetőket a rendőrség kiérkezéséig a hely‐
zetét hátrányosan befolyásoló tevékenységekkel
színen tartjuk, majd a rendőrjárőrökkel közösen állítjuk
szemben. Mi nem látunk el olyan feladatokat, amelye‐
elő őket a Soroksári Rendőrőrsre.
kért a közterület-felügyelőket „utálni szokták”. Soroksá‐
A közelmúltban több, a szemetüktől illegálisan megsza‐
ron ingyenes a parkolás, ezért tőlünk kerékbilincset sem
badulni próbáló személyt is elfogtunk. Az ilyen tevékeny‐
kap senki. Hiszünk abban, hogy a szabálytalanságot el‐
ségek felderítése szintén hozzánk tartozik. Ez egy „hálás”
követőknél a legtöbb esetben a figyelmeztetésnek van fo‐
feladat, hiszen mindenkit zavar, ha családi kiránduláson
ganatja.
szemetet lát, vagy kutyasétáltatás közben üvegszilánko‐
– A rendész sose fél?
kon lépked. Sok ilyen lakossági bejelentést kapunk.
– A félelem még jó is, mert segít a probléma megoldásá‐
Említhetem még a közterületen szabálytalanul, ható‐
ra koncentrálni. Arra készülünk föl, azért tanulunk, és
sági engedély nélkül tárolt gépkocsikat, amelyeket el‐
azt gyakoroljuk, hogy amikor mindenki más ledermed,
szállítunk.
mi akkor is tudjuk mit kell tenni. Az adrenalin megma‐
Valamennyi feladatunk ellátásában nagy segítségünk‐
rad: a rendész is pontosan tudja, hogy veszélyes helyze‐
re van a térfigyelő rendszer, 60 kameránk van. Ezeket
tek adódhatnak. De bízunk a társunkban, bízunk az
úgy helyezzük el, hogy minél nagyobb rálátásunk legyen
elsajátított tudásban, és leküzdjük a félelmet.
arra, hol mi történik. Igyekszünk a lakossági igényeket
Szabó Horváth Edina
is figyelembe venni, és persze támpontot szolgáltatnak a
bűnügyi statisztikák is, hogy melyek a legfertőzöttebb
területek a kerületben.
– Hallani arról is, hogy elkóborolt kutyát hazajuttattak…
– Ilyen is előfordul, van chip-olvasónk, de kidobott
kisállatokról is többször gondoskodtunk már. A rend‐
fenntartás mellett számos, kevésbé látványos munkánk
is van, ilyen például a hajléktalanokra való odafigyelés
így télen. A mi reszortunk továbbá a parlagfüves terüle‐
tek, elhagyatott, gondozatlan kertek felderítése, doku‐
mentálása. Azután ránk hárul a városüzemeltetés

’’

0–24 órás KAMERÁS Ügyelet
telefonszáma:
0630-978-7798
e-mail:
ugyelet@ph.soroksar.hu
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Faschingsbegrabung

e

in wichtiger bestandteil des
Faschingsbrauchtums ist das Fa‐
schingsbegraben. Es fand meistens
zusammengestellt von
kurz vor Mitternacht des letzten Fa‐
Krisztina Pál Hoffmann
schingstags statt, nachdem die Tanz‐
unterhaltung um 11 Uhr durch das
Fastenläuten beendet wurde. Vielerorts wurde eine
Strohpuppe im feierlichen Leichenzug herumgetragen
und schließlich in einen Brunnen oder Bach geworfen. In
einigen Gegenden, z.B. in Wudersch (Budaörs) symboli‐
sierte eine Flasche Wein den Fasching. Diese wurde um
Mitternacht unter dem Parkett des Tanzsaales „begraben“
und erst am Ende des nächsten Faschings wieder heraus‐
genommen. Mit dem Begräbnis des Faschings und dem
Schlag der Mitternachtsstunde nimmt die Fastenzeit
ihren Anfang.
In unserer Gemeinde, in Schorokschar spielen die
Traditionspflege, die Bewahrung der alten Sitten und
Bräuche eine wichtige Rolle, deshalb wird bei uns jedes
Jahr das traditionelle Faschingsbegrabungsfest veran‐
staltet. Das schorokscharer Faschingsfest ist eine popu‐
läre kulturelle Veranstaltung, deren Höhepunkt das
sogenannte „Begräbnis des Faschings Seppi“ bedeutet.
Das Lustspiel basiert sich an alten Texten und wird in
einer gemischten, witzigen Sprache vortragen und

gesungen. Ein Leichenzug kommt herein: vorn der Kan‐
tor, der Pfarrer und die Frau des Faschings „Seppi“, hin‐
ter ihnen tragen die Männer den Seppi in seinem Sarg,
inzwischen wird getrauert und gejammert.
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a roma és a bolgár. Alpolgármesterként Fuchs Gyula az ő ügyeiket
Jäckl Henriett személyében.

f

Die Faschingsbegrabung wird jedes Jahr mit riesen Er‐
folg auf die Bühne gestellt und das Programm erntet ei‐
nen großen Beifall. Dieses Jahr fiel diese lustige
Veranstaltung wegen der Epidemie leider aus.

Fastenzeit

ie fastenzeit, die eigentlich die Vorbereitung auf
das Osterfest ist, nimmt mit dem Aschermittwoch ihren
Anfang und dauert 40 Tage.
Diese sechs Wochen bedeuten für die Christen die Zeit
der Reinigung, währenddessen neben der körperlichen
Enthalsamkeit auch die Seele sich für das größte Fest der
Religion bereit macht.
Oft wird das Fasten und das Fleischverbot verwech‐
selt. In der katholischen Kirche bedeutet das Fasten,
dass man höchstens dreimal am Tag speist, aber sich
nur einmal satt essen darf. Beim Fleischverbot dürfen

Három nemzetiségi önkormányzat is működik Soroksáron: a német,
képviseli a Városházán, ebben a munkában kapott most segítséget

VORBEREITUNG AUF OSTERN FASTENZEIT

d

EMLÉKPARK ÉS
KÁPOLNAFELÚJÍTÁS

JELENIDŐ

DEUTSCHE
MOMENTE

ENDE DER FASCHINGSZEIT

keine tierische Produkte gegessen werden, mit der Aus‐
nahme von Fisch, Weichtiere, Milch und Eier. Ascher‐
mittwoch und Karfreitag sind sowohl Fast- als auch
Fleischverbotstage, aber die Kinder und die Alten sind
nicht verpflichtet, das einzuhalten. An Sonntagen wird
nicht gefastet. Früher gab es in der Fastenzeit keine Mu‐
sik- und Tanzveranstaltungen und Eheschließungen.
Die Fastenzeit endet mit der Karwoche vor Ostern. Am
Gründonnerstag „fliegen die Glocken nach Rom” um am
Karsamstag auf der Messe zurückzukehren und den auf‐
erstandenen Christus zu verherrlichen.

SOROKSÁRI HÍRLAP

eladatom az önkormányzat és a nemzetiségi önkor‐
mányzatok közötti működési feladatok koordinálása:
ebbe beletartozik a testvérvárosokkal való kapcsolattar‐
tás éppúgy, mint rendezvények előkészítésében, lebonyo‐
lításában való közreműködés, de a testületi és bizottsági
üléseken való részvétel is – sorolta teendőit az új referens.
– A városvezetésnek nagyon fontosak a nemzetiségi
kapcsolatok, minden évben komoly összegekkel támo‐
gatjuk az önkormányzataikat. Éppen azért, hogy a kul‐
túrájukat, hagyományaikat fenntartani és ápolni tudják
– mondta el Fuchs Gyula alpolgármester. – Most azonban
nagyobb terveink is vannak, és ezek
többlet-feladatokkal járnak, a ko‐
rábbiaknál sokkal több egyeztetést,
utánajárást igényelnek, Henriett
ezeknél is közreműködik.
Beszámolt arról, hogy régi elgon‐
dolása a városvezetésnek a Soroksá‐
ri Délitemető rendbehozatala és
emlékparkká alakítása, talán most
meg is valósulhat. A terület az ön‐
kormányzaté, és megindultak a tár‐
gyalások a lehetséges támogatókkal,
többek között a Konrad Adenauer
Alapítvánnyal, amelynek képviselői
ígéretük szerint jól kiépített kapcso‐
latrendszerük mozgósításával igye‐
keznek segíteni.
– Másik elképzelésünk a Soroksár
északi határán lévő kápolna felújítása, melynek birtok‐
bavétele már évekkel ezelőtt elkezdődött, ám különböző
okok miatt elsikkadt. Most újólag felkarolta az önkor‐
mányzati tulajdonba vételt az új vezetőség. Szeretnénk a
kerítést rendbe hozni, az épületet renováltatni, szép len‐
ne, ha ki lehetne világíttatni, igazi kis ékszerdoboza
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lehetne Soroksárnak – meséli lelkesen terveiket az alpol‐
gármester.
Az új referens, Jäckl Henriett pedig arról biztosított ben‐
nünket, hogy habár a járvány miatt egyelőre rendezvé‐
nyeket továbbra sem lehet tartani, a háttérben a
nemzetiségi önkormányzatok dolgoznak, a hagyomá‐
nyok őrzésével kapcsolatos ügyek nem álltak le. A német
nemzetiségi önkormányzat például több projekten is dol‐
gozik, az Önkormányzat pedig igyekszik minden segítsé‐
get megadni ehhez. Remélhetőleg nem kell véglegesen
elsiratni még az idei Sváb Bált sem: tervezik ennek bizton‐

ságos körülmények közötti megtartását egy későbbi idő‐
pontban, a többi emblematikus eseményt pedig – a Holbig
Ifjak Felvonulását, a Nagyboldogasszony-napi búcsút, va‐
lamint a Soroksári Napokat – reményeik szerint idén is
megrendezik, a nemzetiségek büszke részvételével.
Sz. H. E.
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Indul a tavaszi szezon

Egy bíztató döntetlen Nyíregyházán, és a Győrrel szemben egy hazai győzelem: jól
kezdtük az idény második felét – értékelte az elmúlt pár hetet Dragóner Attila, a
Soroksár SC ügyvezető igazgatója. Idei célkitűzéseikről, a játékoskeretről, és a mér‐
kőzések új, streaming-alapú követésének lehetőségéről is nyilatkozott lapunknak.

a

felkészülésünk a körülményekre való tekintettel
jól sikerült: a csapat nagyon fegyelmezetten, minden óv‐
intézkedést betartva végzi a dolgát, szerencsére a klub a
vírushelyzetet megbetegedés nélkül vészelte át – mondta
az igazgató. – A visszavonult csapatkapitány, Huszák
Tamás pótlását házon belül oldottuk meg. További válto‐
zás a csapatban Ammar Ramadan és Csontos Dominik ér‐
kezése, mindkét tehetséges fiatal a Fradiból jött. Ammar
támadó poszton, Csontos pedig a védelem baloldalán ka‐

Képek: Soroksár SC

matoztatja tudását. A klub stratégiája továbbra is az,
hogy Lipcsei Péter vezetőedző a fiatalokat beépítse a fel‐
nőtt csapatba. Tavaly nyár óta három, soroksári után‐
pótlás-játékos is fölkerült az NB2-be, Kópis Róbertnek
már több mérkőzés is van a lábában, de Ladányi Gergő is
kapott játéklehetőséget.
A Magyar Kupában a legutóbbi mérkőzésen a Soroksár
az NB1-es Kisvárda ellen lépett pályára, és bár nagyot

harcolt a csapat, a mérkőzés sajnos 2:1-es vereséggel zá‐
rult. – A másodosztályban a Soroksár SC jelenleg a 7. he‐
lyen áll, de az első hat közé akarunk kerülni – tűzte ki a
célt az igazgató – és ezért mindent meg is fogunk tenni.
Hozzátette, sajnálja, hogy a kazincbarcikai meccs a pá‐
lya használhatatlansága miatt elmaradt.
– Győzelmi reményekkel mentünk volna Barcikára,
bár az az igazság, hogy szinte sosem vehetünk semmit
biztosra. Ebből az osztályból a Vasas és a Debrecen kilóg,
mind az anyagi háttér, mind a játékosállomány szem‐
pontjából: ők az NB1-be feljutás várományosai. Viszont a
többi csapatnál nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok:
akár egy betegség, akár némi formahanyatlás miatti ve‐
reség vagy győzelem pillanatok alatt átrendezheti a ta‐
bellát – mutatott rá a sport-menedzser.
A szurkolói igényekkel kapcsolatban elmondta: a klub
honlapjára eddig is feltették a szöveges és videós összefog‐
lalókat a mérkőzésekről, a legutóbbi kupameccset pedig
már élő stream-en követhették a nézők, amolyan próba‐
jelleggel. Dolgoznak rajta, hogy a közeljövőben az MTVA
engedélyével valós időben közvetíthessék a hazai találko‐
zókat. Tisztában vannak vele, hogy mind az utánpótlásos
szülők, mind pedig a felnőtt csapat lelkes közönsége na‐
gyon várja már, hogy személyesen szurkolhassanak a Sza‐
mosi Mihály Sporttelepen. Nekik egyelőre azt javasolja,
hogy figyeljék a klub honlapján és Facebook-oldalán ke‐
véssel a kezdés előtt megjelenő linket.
A következő mérkőzés február 21-én 14:00-kor lesz (lap‐
zártánk után – a szerk.): a Soroksár SC a Békéscsabát fogad‐
ja hazai pályán. Az elmaradt Kazincbarcika meccset
március 10-én pótolják.
H. E.

ozzávalók 4 személyre: kevés zsír vagy olaj, 2 evő‐
kanál liszt, 1 kávéskanál pirospaprika, 1 fej hagyma, 3 db
tojás, só, köménymag, vagy babérlevél, 1,5–2 liter víz.
A zsírból és a lisztből világos rántást készítünk. Levesz‐
szük a tűzről és hozzáadjuk a pirospaprikát, majd vízzel
felöntjük, és folyamatos kevergetés mellett csomómentes‐
re keverjük. Megízesítjük sóval és pici köménymaggal
vagy babérlevéllel, és belefőzzük a hagymát. Húsz perc
forrás után folyamatos keverés mellett belecsorgatjuk a
tojásokat. A hagyományos recept eddig tart, de szokták
ecettel és egy pici cukorral ízesíteni. (Sárvári Edit gyűjtése)

SOROKSÁRI HÍRLAP

KRUMPLIS FLEKNI
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ozzávalók: fél kg liszt, 6 szem főtt krumpli, 1 kanál
só, fél margarin, 2,5 dkg élesztő, 3-4 dl tej.
Az élesztőt a tejben felfuttatjuk. A krumplit össze‐
nyomjuk és összekeverjük az összes hozzávalóval. Zsíro‐
zott tepsibe rakjuk, és bekockázzuk. Fagyos zsírt teszünk
a tetejére és készre sütjük. (Péhl Gabriella gyűjtése)

JÓ ÉTVÁGYAT!
IDÉN 75 ÉVES A FORINT
Rejtvényünkből megtudhatják hány darab,
és milyen értékű pénzt bocsát ki a Jegybank
ez alkalomból.
Megfejtéseiket „Rejtvény” megjelöléssel az
ujsag@ph.soroksar.hu címre,
vagy a Hivatal postai címére
várjuk március 10-ig.
Megfejtőink között
egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.
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Kényelmes,
A rügyezés
az idősekre
évszaka
jellemző

Ocsúdik,
tájszóval

Ehhez
spárgázás

Boltot
becsuk

Egymillió
négyzet
gyöke

Norvég
autók
jelzése

Kölcsön
Minden
adása bajba ebéd végén
jutottaknak
ez van!

A Teodor
becézett
alakja

A Kassa
Fülöpőrjárat írója szigeteki
(Sándor) kikötőváros

L

Mellém lép
és marad

Kegyetlenül
vad

Iparkodás
Hatvan
percnyi

A Fényárnyék
c. verses
kötet
szerzője
(Miklós)

Utca, röv.
Hegedű
művész
(André)
Kálium

Indíték
Súlygolyót
továbbít

Félszeg!

Vetíthető
állókép

Azonban

A sugár jele

Agenor,
becézve
Székes
egyház
5. századi
gepida
uralkodó

Művet meg
változtató

Nátrium

Férfinév

Kártyajáték
A Maros
partjai!

Rész, röv.
Attila
rokona!

Asztal része
Azer
bajdzsáni
város
Felőle

Adam párja!

Gallium

1

Isabel
Allende
regénye

Itt az elején!
… Diavolo;
Érd
Sztravinszkij Meleget
Tárgy
Auber
Oersted, röv.
centruma! személyneve adó égitest nélkül, röv.
vígoperája
Arra a helyre

Egykori
regénytár

-kod, -…,
-köd
Széki
madárfaj

Főszakács

Csúcsérték

Indiai
légicég

Suba
közepe!

Terület, röv.

Vadászrejtek

Ellátó, röv.

Borsot aprít

Liter, röv.

Zenedarab!

Technécium
Januárban
üdül
Neutron,
röv.

B.-A.-Z.
megyei
község
Nedv

Svájc
fővárosa
Zöldségféle
… Pesci;
színész
Űrmérték
Szamárium
Sakkban
sáncol
Kérdő
szócska

Római 51-es
Sorvég!

Hunyady
József
novellás
kötete

sh2102-rejtveny.indd 1
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INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP

kizárólag előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján a követ‐

Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hő‐

Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájá‐

kező telefonszámon:

sök tere 12. I. em. 11. szoba (Tárgyalóte‐

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

ra átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2021.március 19. napján (pén‐

(székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nyilvános ár‐

teken) 24:00 óráig megérkezzen a számlára.

verésre hirdeti meg a

06-1-289-2100/128. mellék

rem))

Részletes árverési kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12.700,- Ft ösz‐

Az árverés tárgyát képező ingósághal‐

További felvilágosítás kérhető: Budapest Főváros XXIII. kerület So‐

szeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Főváros XXI‐

maz megtekinthető:

184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület,

roksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztá‐

II. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és

2021. március 11-én (csütörtökön) 11:00 -

Grassalkovich út 50. szám alatt található, ingatlan Grassalko‐

lyán Szabó Éva vagyonkezelési ügyintézőnél személyesen (1239

Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.),

11:30 óra között és március 16-án (kedden)

vich út felőli utcafrontján található üzlethelyiségben fellelhető

Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 23.) ügyfélfogadási időben (kizá‐

2021. március 8-án (hétfőn) 14:00 órától 2021. március 17-én (szer‐

14:00-14:30 óra között a Budapest XXIII.

teljes ingósághalmaz tulajdonjogát.

rólag előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján), vagy telefonon

dán) 15:30 óráig ügyfélfogadási napokon, kizárólag előzetes tele‐

kerület, Szent László utca 144. szám alatti

a 06-1-289-2100/128. melléken.

fonos időpontegyeztetés alapján. Ezen összeg nem kerül

helyszínen

Kikiáltási ár:

9.400,- Ft (bruttó)

Licitlépcső:

5.000,- Ft

visszatérítésre az érdeklődő részére.

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Az árverésre jelentkezni lehet:
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes ár‐

2021. március 8-án (hétfőn) 14:00 órától

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

verési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelel‐

2021. március 17-én (szerdán) 15:30 óráig

Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári

(székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nyilvános ár‐

nek, valamint megfizetik az árverési előleg összegét 12.361,-Ft-ot

ügyfélfogadási napokon

Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba

verésre hirdeti meg a

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP

Hétfő:

14:00 – 16:00

Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájá‐

Szerda:

8:00 – 15:30

Péntek:

8:00 – 12:00

Az árverés ideje: 2021. március 25. (csütörtök)

11:00 óra

KÖZÉRDEKŰ

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK

(Tárgyalóterem))
184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület,

ra átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2021.március 19. napján (pén‐

Az árverés tárgyát képező ingósághalmaz megtekinthető:

Grassalkovich út 50. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántar‐

teken) 24:00 óráig megérkezzen a számlára.

2021. március 11-én (csütörtökön) 10:00 -10:30 óra között és március

tás adatai szerint „kivett üzlet, gazdasági épület, udvar” megneve‐

16-án (kedden) 15:00-15:30 óra között a Budapest XXIII. kerület,

zésű, mindösszesen 693 m alapterületű ingatlan üzlethelyisé-

További felvilágosítás kérhető: Budapest Főváros XXIII. kerület

Grassalkovich út 50. szám alatti helyszínen

gen kívüli területén (beleértve az üzlethelyiségen kívüli egyéb

Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osz‐

felépítmények belső területét is) fellelhető teljes ingósághal‐

tályán Szabó Éva vagyonkezelési ügyintézőnél személyesen: 1239

Az árverésre jelentkezni lehet:

maz tulajdonjogát, kivéve az ingatlan udvarán álló LGK-936 for‐

Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 23. ügyfélfogadási időben (kizá‐

Részletes árverési kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12. 700,- Ft ösz‐

2021. március 8-án (hétfőn) 14:00 órától

galmi rendszámú gépjárművet, mely nem képezi az árverés

rólag előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján), vagy telefo‐

szeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Főváros

2021. március 17-én (szerdán) 15:30 óráig

tárgyát.

non a 06-1-289-2100/128. melléken.

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Va‐
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ügyfélfogadási napokon
Hétfő:

14:00 – 16:00

Kikiáltási ár:

61.805,- Ft (bruttó)

Szerda:

8:00 – 15:30

Licitlépcső:

5.000,- Ft

Péntek:

8:00 – 12:00

kező telefonszámon:

06-1-289-2100/128. mellék

gyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.),

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

2021. március 8-án (hétfőn) 14:00 órától 2021. március 17-én (szer‐
dán) 15:30 óráig ügyfélfogadási napokon, kizárólag előzetes tele‐

Az árverés ideje: 2021. március 25. (csütörtök)

10:00 óra

kizárólag előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján a követ‐

Az árverés helyszíne:

kező telefonszámon:

Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba

06-1-289-2100/128. mellék

kizárólag előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján a követ‐

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári

(Tárgyalóterem))

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

fonos időpontegyeztetés alapján. Ezen összeg nem kerül

(székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nyilvános ár‐

visszatérítésre az érdeklődő részére.

verésre hirdeti meg a
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes
183210/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület,

árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfe‐

Szent László utca 144. szám alatt található, az ingatlan-nyilván‐

lelnek, valamint megfizetik az árverési előleg összegét 33. 730,-Ft-

Részletes árverési kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, bruttó 12. 700,- Ft összeg

Az árverés tárgyát képező ingósághalmaz megtekinthető:

tartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” meg‐

ot Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az

megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Főváros XXIII. ke‐

2021. március 11-én (csütörtökön) 10:00 -10:30 óra között és március
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nevezésű, mindösszesen 3.250 m alapterületű ingatlanon (beleért-

OTP Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési

rület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési

16-án (kedden) 15:00- 15:30 óra között a Budapest XXIII. kerület,

ve a felépítmények belső területén) fellelhető teljes ingósághalmaz

számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2021. március 19.

Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.) 2021. március 8-

Grassalkovich út 50. szám alatti helyszínen

tulajdonjogát, kivéve az udvaron lévő Reanal Hungary által gyártott

napján (péntek) 24:00 óráig megérkezzen a számlára.

án (hétfőn) 14:00 órától 2021. március 17-én (szerdán) 15:30 óráig

„Egyéni Radiológiai Biológiai Vegyvédelmi Csomagok”-at, melyek

ügyfélfogadási napokon kizárólag előzetes telefonos időpont‐

Az árverésre jelentkezni lehet:

egyeztetés alapján. Ezen összeg nem kerül visszatérítésre az érdek‐

2021. március 8-án (hétfőn)

14:00 órától

nem képezik az árverés tárgyát.

lődő részére.

2021. március 17-én (szerdán)

15:30 óráig

További felvilágosítás kérhető: Budapest Főváros XXIII. ke‐
rület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonke‐

ügyfélfogadási napokon

Kikiáltási ár:

168.650,- Ft (bruttó)

zelési Osztályán Szabó Éva vagyonkezelési ügyintézőnél

Licitlépcső:

5.000,- Ft

személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 23. ügy‐

Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes ár‐

Hétfő:

14:00 – 16:00

verési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelel‐

Szerda:

8:00 – 15:30

Az árverés ideje: 2021. március 25. (csütörtök)

nek, valamint megfizetik az árverési előleg összegét 1.880,-Ft-ot

Péntek:

8:00 – 12:00

Az árverés helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
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félfogadási időben kizárólag előzetes telefonos időpont‐

SOROKSÁRI HÍRLAP

2021. FEBRUÁR

13:00 óra

egyeztetés alapján, vagy telefonon a 06-1-289-2100/128.
melléken.
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A kép illusztráció

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 4,5 MILLIÁRD FORINT
TÁMOGATÁST NYÚJTOTT SOROKSÁRNAK!
A kép illusztráció

