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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

2015. március 9-én 16.30 órakor a Soroksár Önkormányzatának hivatalos helyiségében 

(1239. Budapest, Hősök tere 12. tárgyalóterem) megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak:    Váradi Melinda elnök 

Jäckl Henriett külsős bizottsági tag 

      dr. Pfiszter Tamás külsős bizottsági tag 

  

 

Jegyző megbízásából jelen van: dr. Dallos Andrea jogász 

 

 

Váradi Melinda: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 4/2014. (XII.08.) sz. 

határozata alapján állandó jegyzőkönyv hitelesítő Jäckl Henriett.  

 

 

Megállapítja, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 3 fővel határozatképes.   

 

 

Szavazásra teszi fel a 2015. március 9-ei Oktatási és Kulturális Bizottság ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint:  

   

 
1. Javaslat emlékhely létrehozására Soroksári svábokat és a magyarságot ért csapások 70. 

évfordulója alkalmából 

Előterjesztő: dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 

 

2. Egyebek 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 5/2015. (III.09.) határozata a 2015. március 09-ei bizottsági ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási és Kulturális 

Bizottsága a 2015. március 09-ei ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Javaslat emlékhely létrehozására Soroksári svábokat és a magyarságot ért csapások 70. 

évfordulója alkalmából 

Előterjesztő: dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 
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2. Egyebek 

 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat emlékhely létrehozására Soroksári svábokat és a magyarságot ért csapások 70. 

évfordulója alkalmából 

Előterjesztő: dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag 

 

 

 

Váradi Melinda: átadja a szót dr. Pfiszter Tamás bizottsági tagnak. 

 

dr. Pfiszter Tamás:  továbbra is fenntartja az előterjesztésben foglaltakat. Sajnálja, hogy 

Soroksáron nincs még ilyen méltó emlékmű, ami megemlékezne nemcsak a Málenkij Robot 

áldozatairól, hanem a kitelepítés áldozatairól is. Úgy gondolja, hogy jó lenne összekötni ezt a 

20. századi magyarságot ért többi csapással kapcsolatos megemlékezéssel együtt. Ugyanis az, 

hogy a svábokat kitelepítették és a felvidéki magyarokat pedig betelepítették, ez 

elválaszthatatlan egymástól. Nagyon jó lenne, ha előre lehetne lépni ebben az ügyben, hogy 

legyen Soroksárnak is egy méltó helye ahol megemlékezhetünk az áldozatokról.  

 

Váradi Melinda: Kéri a Bizottságot, hogy dr. Pfiszter Tamás bizottsági tag előterjesztését 

fogadja el. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját, mely 

szerint:  

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának …/2015. 

(III.9.) határozata emlékhely létrehozására Soroksári svábokat és a magyarságot ért csapások 

70. évfordulója alkalmából 

Az Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. kezdeményezze 2016. májusi átadással a Soroksári Önkormányzatnál Soroksár 

központi részén, a Málenkíj Robothoz, a soroksári sváb-, valamint a felvidéki 

magyar kitelepítéshez kapcsolódó méltó emlékhely kialakítását olyan módon, 

hogy a Soroksári Önkormányzat Soroksár központi részén biztosítson területet 

az emlékhely részére, illetve támogassa azt anyagilag, valamint kérje fel az 

elnököt, hogy intézkedjen a határozati javaslat végrehajtásával kapcsolatban 

szükséges intézkedések megtétele felől. 

 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő:  2015.  április 30. 

 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a javaslatot. 
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A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

6/2015. (III.9.) határozata emlékhely létrehozására Soroksári svábokat és a magyarságot 

ért csapások 70. évfordulója alkalmából 

Az Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze 2016. májusi 

átadással a Soroksári Önkormányzatnál Soroksár központi részén, a Málenkíj Robothoz, a 

soroksári sváb-, valamint a felvidéki magyar kitelepítéshez kapcsolódó méltó emlékhely 

kialakítását olyan módon, hogy a Soroksári Önkormányzat Soroksár központi részén 

biztosítson területet az emlékhely részére, illetve támogassa azt anyagilag, valamint kérje fel 

az elnököt, hogy intézkedjen a határozati javaslat végrehajtásával kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtétele felől. 

Felelős: Schirlingné Drexler Anna 

Határidő: 2015.  április 30. 

 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

             Váradi Melinda       Jäckl Henriett 

                   elnök        jkv. hitelesítő 


