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Sebesen zúgó széllel
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Kettős tüzes nyelvek
Szent Lelket tereltek
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Hozva Keresztséget
Embernek nemzetségnek
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

ELÉRHETŐSÉGEK

Újból várják a pácienseket a háziorvosi, a gyermekorvosi, a védőnői, a fogászati alapellátás,
valamint a szakorvosi ellátás keretében a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben.

Bese Ferenc
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154,
06/1 289-2100, a 108-as melléken.
Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es
telefonszámon.
A Tárcsás utca Grassalkovich út és
Templom utca közötti szakaszán
befejeződtek a kivitelezési munkálatok, amelyeknek köszönhetően
teljes egészében megújult a közút
felülete.

Fuchs Gyula alpolgármester
Elérhetőség: a 06/70 244-2829-es
telefonszámon.

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):
Ritter Ottó
06/30 977-5878
Bányai Amir Attila
06/30 536-3325
Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714
Egresi Antal
06/20 973-0235

Dr. Szabó Tibor jegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-3152-es
telefonszámon.

Bereczki Miklós
06/70 771-9833 vagy a
modernsoroksart@gmail.com
e-mail címen

Dr. Veres Anikó aljegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-2214-es
telefonszámon.

Dr. Staudt Csaba
06/30 201-7864
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

Május első hetéig megközelítőleg
12 ezer maszkot osztott szét a kerület önkormányzata a helyi lakosok, az intézmények, valamint az
ellátásban érintett cégek, vállalkozások között.

CSAK TELEFONON
KERESSEN
MINKET!
A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézmény a budapesti egészségügyi
centrumok között a harmadik legeredményesebbnek bizonyult a betegek elégedettsége alapján készült
értékelés alapján.

Geiger Ferenc
ferenc.geiger53@gmail.com
e-mail címen
Orbán Gyöngyi

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Minden hónap negyedik csütörtökön,
15.00-18.00 a képviselői irodában
(Grassalkovich út 144.) vagy egyéb
időpontban a 06/30 977-5878 telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.

TÁJÉKOZTATÁS!
A Soroksári Operatív Törzs 2020.
március 15-én tartott ülésén megfogalmazott kérés, javaslat alapján ezúton tájékoztatom a Polgármesteri
Hivatal ügyfeleit, hogy az új koronavírus járvány elterjedésének megelőzése érdekében a Hivatalban az
ügyfélfogadás visszavonásig szünetel.
Ügyintézés kizárólag telefonon, elektronikus úton, illetve postai úton lehetséges. Megértésüket kérve, bízva
együttműködésükben maradok
Tisztelettel: dr. Szabó Tibor jegyző

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.); ujsag@ph.soroksar.hu
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com

HULLADÉKKOMMANDÓVAL KÜZDÜNK
A TISZTA SOROKSÁRÉRT
Bese Ferenc polgármester határozott fellépést ígér a
közterületen szemetelőkkel szemben

A kerület vezetőjével beszélgettünk
az elmúlt időszak fontos helyi történéseiről. Először arra kértük őt, értékelje a kijárási korlátozások kapcsán az utóbbi időszakban szerzett
tapasztalatait.
– Úgy látom, hogy a nyárias idő
beálltával a kerületünk lakói is
egyre kevésbé viselik jól a bezártságot. Szerencsére relatíve alacsony
a koronavírusos megbetegedések
száma, azonban mégis óvatosnak
kell lennünk! A védekezésből hátralévő időszakot nagyon fegyelmezetten kell eltöltenünk a magunk
és szeretteink érdekében egyaránt!
Önkormányzatunk minden szükséges forrást mozgósított annak
érdekében, hogy védjük polgáraink
egészségét. A veszélyhelyzet időszakában is dolgoznak hivatalaink,
hogy Soroksár működése teljes
mértékben biztosított legyen. A
települést érintő valamennyi jelentősebb döntésem meghozatala előtt
kikérem az egyes frakciók vezetőinek a véleményét. Most különösen
fontos, hogy azok mellé álljunk,
akik a világjárvány következtében

elveszítették a munkahelyüket. Az
ő érdekükben döntöttem a pandémiás települési támogatás bevezetéséről. A kerület fejlődéséért településképi kézikönyvet alkottunk a
helyi épített értékeink megőrzése
érdekében, valamint törekszünk
arra, hogy Soroksár lehetőleg egységes arculatot mutasson. Reméljük, hogy a művelődésnek minél
hamarabb ismét közösségi szinten
is hódolhatunk. A Galéria ’13-nak
új vezetője van. Geiger Tamás személyében egy fiatal és agilis igazgató dolgozik majd azért, hogy még
többeket vonzó tárlatokat fogadhasson a kiállítótér. Módosítottuk
a költségvetésünket, és elmondhatjuk – a koronavírus okozta többletkiadások ellenére is – a büdzsénk
stabil lábakon áll.

tünket sokan – bár döbbenetesen
hangzik, mégis ki kell, mondjam –
hulladéklerakónak használják. Felelőtlen, a szabályokat, a közrendet
és a településünkre jellemző ápolt
környezetet egyáltalán nem tisztelő
olyan emberek tűnnek fel gépjárműveikkel, akik mindenre és mindenkire tekintet nélkül helyeznek
el különféle eredetű hulladékot a
zöld területeinken. Teljesen felháborító és megengedhetetlen ez a
magatartás. A Rendészeti Osztály
szervezeti egységén belül – Soós
Endre irányításával – létrehoztunk
egy, kizárólag az illegális hulladékelhelyezés üldözése érdekében megalakított csoportot. Ők a nap 24 órájában végzik a feladatukat. Speciális
technikai eszközökkel – így éjjellátó
készülékkel, mobil- és testkamerával, digitális fényképezőgéppel,
továbbá csúcstechnológiás helyzetmeghatározó berendezéssel – és
tudással rendelkeznek a kollégák
annak érdekében, hogy felderítsék
az elkövetőket, őket tetten érjék,
helyszíni bírsággal sújtsák. Ismerjük, melyek azok a közterületek,
ahol a leggyakrabban fordul elő
illegális hulladék-elhelyezés. A lakosságtól is folyamatosan kapunk
erre vonatkozólag tájékoztatást.
Bár nagyon időigényes, de mégis
minden egyes bejelentést megvizsgálnak a kollegáink annak érdekében, hogy a nyomára akadjanak az
elkövetőknek, és elejét vehessék a
helyzet további súlyosbodásának.
Ebből következik, hogy nemcsak a
szemetelést már elkövetők felderítésére törekszik ez a csoport, hanem
a megelőzésre is kiemelt hangsúlyt
helyez. Sajnos azt kell mondanom,
egyes embereket a szabályok következetes betartatásával lehet csak
elrettenteni attól, hogy Soroksárra
hozzák a hulladékot.

– A közelmúltban jelentette be,
hogy egy új, speciális feladatkört
ellátó csoport alakult meg a Rendészeti Osztályon belül. Mi állt a döntés hátterében?

– Nyilván visszatartó erő lehet a bírság, ugyanakkor a már szétdobált
szemét tovább csúfítja a közterületet. Van lehetőség arra, hogy annak
az elszállítása ne az önkormányzat
kiadásait növelje?

– Sajnos egyre többünknek kellett
megtapasztalnunk, hogy a kerüle-

– Helyszíni bírság kiszabása mellett
élhetnek a munkatársaink azzal,

hogy az elkövetővel a már lerakott
hulladékját össze is szedessék és
vele szállíttassák el. Feljelentést is
tehetnek a szemetelőkkel szemben ezen felül. Reméljük, hogy az
Országgyűlés hamarosan törvényt
alkot annak érdekében, hogy még
nagyobb szigorral lehessen fellépni
ezen cselekmények okozóival szemben. Amennyiben jogszabályilag
emelnék a bűncselekmények szintjére mindezt, akkor lehetőség nyílna egy olyan újabb – meggyőződésem szerint – visszatartó erővel bíró
intézkedés bevezetésére, amelynek
értelmében a helyszínen el lehetne
kobozni az elkövetők azon eszközeit, járműveit, amelyekkel a hulladékot a helyszínre szállították. Ha
megszületne ennek az Országgyűlés által elfogadott szabályozása,
akkor a közterületek megtisztításáért felelős új akciócsoportunk élne
a szankciók alkalmazásával, még ha
– a reményeink szerint – csak ritkán kerülne sor erre. Muszáj, hogy
cselekedjünk a lakókörnyezetünk
megóvása érdekében, mivel ennek
hiányában a jelenleginél is sokkal
jelentősebb illegális hulladéklerakás
helyszíne lehet Soroksár. Számunkra a rend és a környezet megóvása a
cél, így a mostani intézkedésünk is
ezt szolgálja.
– Polgármester úr nemrég bejelentette, hogy átfogó, nagyívű fejlesztési program veheti kezdetét Soroksáron. A lakosságot is foglalkoztatja a
fejlesztési program és annak tartalma. Mit lehet tudni a tervekről?
– Soroksár most egy olyan fejlesztési lehetőség előtt áll, amely meghatározhatja a következő évtizedet.
Polgármesterként úgy gondolom,
hogy egy ilyen programnak a lakosság igényeihez kell igazodnia,
így a fejlődés irányait közösen kell
megszabnunk. Soroksár fejlődése
kiemelt célkitűzés volt a kampány
során is, és most lehetőség nyílhat,
hogy több tervet is megvalósítsunk.
Az itt élők bevonása elengedhetetlen, így hosszú távon egyeztetéseket
fogunk kezdeményezni, hogy fel
tudjuk mérni a soroksáriak elképzeléseit, prioritásait.
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EMLÉKEZÜNK!
EMLÉKEZZÜNK!
botra”. Ilyen iszonyatos lelki terror
mellett kellett még azt is tudomásul
vennie a lakosság maradékának,
hogy a politikai erők döntése alapján a „svábokat” kolletív felelősség
terheli a háborús veszteségekért,
ezért büntetésként el kell hagyniuk
az országot, minden vagyontárgyukat hátrahagyva, csupán az útra vihettek magukkal némi ruhaneműt
és élelmiszert.
A településünket ért eddigi legnagyobb traumáról, a kitelepítésről
2020. május másodikán emlékeztünk meg.
Hetvennégy esztendővel ezelőtt,
ezen a napon kezdődött meg Soroksár német ajkú lakosainak kény-

szer kitelepítése vissza az óhazába,
Németországba. Alig ért véget a II.
világháború, még nem tértek vissza
fogoly katonáink a táborokból. A
község gyászolta háborús áldozatait, veszteségeit. Közben 1945-ben
elvittek a felszabadító-megszálló
erők 1300 férfit és nőt „málenkij ro-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR
ÖNKORMÁNYZAT TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ)
ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: 2020.
július 15. - 2025. július 14.
A munkavégzés helye: 1238 Budapest,
Grassalkovich út 122.

felelőssége az intézmény szakszerű,
jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói
fölött munkáltói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a
fenntartó által hozott intézményt érintő
döntések végrehajtásáért.

Munkaköri feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) és
(2) bekezdésében foglaltak alapjánközművelődési feladatok ellátása. A
település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő
közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények
lebonyolításához pályázatok elkészítése. Az intézményvezető feladata és

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy
• Nem szakirányú felsőfokú végzettség
és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
• A képesítési követelményeknek megfelelő feladatkörben szerzett legalább
5 éves szakmai gyakorlat,
• Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
• Nyilatkozat arról, hogy a megbízást
követő két éven belül államháztartási
és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést elvégez, és az azt
igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői
megbízást vissza kell vonni.

Soroksáron még 1946 tavaszán
megművelték és bevetették a földeket, majd május másodikán elindult az első szerelvény 1000-1200
síró, jajveszékelő honfitársunkkal a
távoli, idegen régi-új hazába. Ezt a
szerelvényt néhány naponta követte még négy.

• Büntetlen előélet,
• Magyar állampolgárság,
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései szerint
Előnyt jelent:
• Közművelődési program kidolgozottsága, megalapozottsága,
• Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség.
• Közművelődési intézményvezetői
gyakorlat.
Benyújtandó:
• Szakmai önéletrajz,
• Képesítést és szakmai gyakorlatot
igazoló okiratok másolata,
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó közművelődési program,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázatába az elbírálásban részt
vevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról,
hogy a pályázatának zárt vagy nyílt
ülésen történő tárgyalását kéri,
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 20.

Soroksár elvesztette német nyelvű
lakosainak közel egyharmadát, elszakítva egymástól rokonokat, szülőket, testvéreket.
A viszontlátásra minimum 10 év
múlva volt lehetőség. Ettől a pillanattól kezdve Soroksár gazdasági, társadalmi és kulturális élete
gyökeresen megváltozott, és többé
nem volt a régi Soroksár!
Május másodikán, szombaton, szűk
körben helyezte el a megemlékezés
virágait Bese Ferenc polgármester,
Weinmann Antal, a Német Nemzetiség Önkormányzat elnöke az
elnökség tagjaival, valamint jómagam, az Itthon Vagyunk Egyesület
nevében.
Fuchs Gyula

A munkakör legkorábban 2020. július
15-től tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen a 1239 Budapest, Hősök
tere 12. szám alatti irodahelyiségben,
és elektronikus úton Babócsi Beáta
részére babocsi.beata@ph.soroksar.hu
e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban a 06-1-289-2100/291 telefonszámon lehet érdeklődni.
A pályázat elbírálásának módja:
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt
pályázat esetén a pályázót a pályázati
határidő lejártát követő huszonegy
napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
kivételével - a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója. Ezen bizottság a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen meghallgatja. A
bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
bizottság tagjainak az egyes pályázók
alkalmasságára vonatkozó véleményét.
A bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén
dönt a vezetői megbízásról. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

KI MIT RAJZOL?
KI MIT TUD?
A közelmúltban két pályázatot is
meghirdetett Soroksár Önkormányzata, amely számos korosztály tekintetében ért el osztatlan sikert. A
felhívásról és annak kedvező fogadtatásáról kérdeztük Sinkovics Krisztián alpolgármestert.
– Azt szerettük volna, ha a veszélyhelyzet időszakában – amikor korlátozottak a közösségi érintkezés lehetőségei – a gyerekek és az idősebbek
számára is tudjunk szórakoztató
pályázatokkal szolgálni, amelyekben megnyílik az önkifejezés lehetősége – mondta az alpolgármester.

– „Otthon maradok” címmel rajzpályázatot írtunk ki kicsiknek. Három korcsoportban is hirdettünk
győzteseket. Hatalmas örömöt
szerzett mindannyiunknak, hogy a
felhívásra rengeteg gyerek küldte el
rajzait. A kerületi óvodavezetőkből,
tanárokból álló zsűri tagjainak a
nevében is köszönöm szépen mindenki érdeklődését és lelkiismeretes
munkáját.
Az önkormányzat valamennyi korcsoportban az első három helyezést
elért művészpalántákat 50, 30 és 20
ezer forint értékű ajándékutalványokkal díjazta. A felhívás sikere
arra bíztatta a szervezőket, hogy
az idősebbek számára is megnyissák a lehetőséget a tudásuk megcsillogtatására. Az első felhívásunk
sikerén felbuzdulva egy online „Ki
mit tud?” pályázatot is hirdettünk
– folytatta Sinkovics Krisztián. – A
pályaművek lehettek énekes, táncos

előadások, vers- vagy prózamondás,
hangszeres bemutató vagy bármi,
amelyben meg kívánták mutatni a
tehetségüket, a tudásukat vagy akár
a humorérzéküket is kerületünk la-

TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKÉTKEZTETÉS
VÁLTOZÁSRÓL
Ezúton szeretném tájékoztatni az
iskolai gyermekétkeztetést, valamint a szünidei étkeztetés igénybevételére jogosult szülőket/törvényes
képviselőket, hogy a gyermekétkeztetést 2020. április 20. napjától az
alábbiak szerint biztosítjuk:
Átvétel helye:
Grassalkovich Antal Általános Iskola Tálalókonyha
1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
Az étel átvétele az iskolai konyhán
történik 11.30-13 óra között.
Kérem, egyszerre csak 1 személy
tartózkodjon az átvevő helyiségben,
ahová kézfertőtlenítést követően lépjenek be, legyenek szívesek! Kézfertőtlenítőt a bejáratnál biztosítunk.
Biztosítjuk az étkezést azok részére, aki:
– márciusi befizetéskor (április 30.
napjáig) előzetesen már igényelte (vagy befizette) és nem mondta
le az igényt (a 3 alkalommal történő
étkezés esetében az ebéddel együtt
adjuk át a tízórait és az uzsonnát is),
vagy a következő hónapra átutalta

(május, június) a térítési díjat vagy
jelezte igényét.
– ingyenes, kedvezményes étkezésre
jogosult gyermek részére, életkortól
függetlenül (kerületi lakos vagy kerületi iskolában jogviszonnyal rendelkezik a beíratott gyermek).
– a következő hétre vonatkozó igényét hétfőn éjfélig nem mondja le
vagy újra igényli és hétfőn 8.00
óráig jelzi intézményünk felé. (Szeretném felhívni a szülők figyelmét,
hogy amennyiben nem veszi igénybe az étkeztetést a törvény előírása
alapján le kell mondania a kérelmet
intézményünknél.)
Az iskolai ügyelet igénybevételének
helyén bármely ügyeletet igénylő
gyermek részére az előzetesen igényelt ételt biztosítjuk. (Kérem, jelezzék nekünk, amennyiben ügyeletet
vesz igénybe a gyermekük!)
Tájékoztatni szeretném Önöket,
hogy továbbra is heti megrendelések kezelését tudjuk teljesíteni, így
a napi szinten történő lemondások
és igénykérelmek benyújtása a vészhelyzet időszakában felfüggesztésre

került. (Kivételt rendkívüli helyzet
képezhet.)
Kérem Önöket, hogy a térítési díjakat kizárólag átutalással legyenek
szívesek a jövőben rendezni, mivel a
készpénzzel történő befizetés felfüggesztésre került a vészhelyzet megszűnéséig! (Az iskolákban a készpénzzel történő fizetés lehetőségét
nem tudjuk biztosítani átmenetileg.)
Kérelemmel és egyéb kérdéseikkel kapcsolatban kérem, hogy ne
személyesen keressék fel az intézményt, hanem előzetesen telefonon
(munkanapokon 8-10 óra között)
vagy emailen (06/1 630-1359, 06/30
523-2627 vagy gyermeketkeztetes@
szgyi23.hu) érdeklődjenek!
Minden esetlegesen bekövetkező
változásról a legrövidebb időn belül
tájékoztatni fogjuk Önöket!
Megértésüket és együttműködésüket köszönve:
Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető sk.

kói. Az egyik legnagyobb soroksári
online közösség alapítója, Ott József
is biztosított bennünket a felhívás
népszerűsítéséről.
A nevezőknek az otthonaikban kellett videóra rögzíteniük a produkcióikat, majd azokat május 15-ig
az önkormányzat számára eljuttatniuk. A zsűri 18 év alatti és feletti
kategóriákban hirdetett nyerteseket. Ezen felhívás esetében is kategóriánként díjazták az első három
helyezettet, miközben egy közönségdíjat is átadtak.
Sinkovics Krisztián alpolgármester
beszámolt továbbá arról is, hogy
a soroksáriak körében kellemes
meglepetést és kedvező fogadtatást nyert a Fedák Sári Színház és a
Schorokscharer Burschen zenekar
akciója, amelynek keretében egy
„mozgó színpadról” csempésztek
szórakozást a karantén időszakában a helyi lakosok hétköznapjaiba.

LOMBZSÁKOK VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS
A kialakult járványügyi helyzet miatt a
kedvezményes áru lombzsákok vásárlására az alábbiak szerint van lehetőség:
1. Csekket és nyilatkozatot munkanapokon, munkaidőben a Polgármesteri
Hivatal Grassalkovich út 162. szám
alatti épületének portáján lehet átvenni.
2. A lombzsákok vételárát
– csekken, postán feladva vagy
– átutalással a 11784009-15523002
számlaszámra „lombzsák” megjelöléssel lehet megfizetni.
3. A lombzsákok vételárának megfizetését követően a csekkel együtt átvett
„Nyilatkozat”-ot kell kitölteni.
4. A lombzsákok a postai igazolószelvény vagy az átutalásról szóló igazolás és kitöltött nyilatkozat átadásával,
személyesen átvehetők 10 db-os kiszerelésben a Polgármesteri Hivatal
Grassalkovich út 170. szám alatti
épületben, kizárólag KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPON 8.30-tól 13.00-ig.
5. Lombzsák kizárólag soroksári lakos
részére, maximum 20 db/hó mennyiségben adható.
A lombzsákok kedvezményes ára:
10 db bruttó 1.200 Ft
20 db bruttó 2.400 Ft
Polgármesteri Hivatal
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TÁNCRA HÍVUNK
MINDENKIT!

Szabó Lőrinc:

Tavasz

A Táncsics Mihály Művelődési Ház
jelenleg még zárva tart ugyan, de
igyekszünk Önökkel interaktívan
tartani a kapcsolatot. Több állandó
foglalkozásunk online formában is
elérhető. Ezek mellett Facebook-oldalunkon minden nap megosztunk
egy-egy verset Önökkel. Elindítottunk egy online tánckihívást is
#polkazzotthon címen. Várjuk az
otthonukban, kertjükben készült

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

polkázós videókat a játékfelhívás
alatt bejegyzésként! Dolgozóink és
állandó foglalkozásaink vezetői rövid, képes üzeneteket is küldenek
oldalunk követőinek. Amíg személyesen újra nem tudunk találkozni,
kövessenek minket az online elérhetőségeinken.
Addig is fogadják sok szeretettel
egyes állandó foglalkozásaink bemutatkozásait.

BEMUTATKOZIK A GERINCTORNA
ÉS A MARATONI FITT-MIX
Szekeres Ria vagyok, test és lélek
tréner. Felsőfokú tanulmányaimat
az egészségügyben végeztem, mert
mindig is célom volt a gyógyítás, az
emberek egészségesebbé tétele.
Időközben a sport szerelmese lettem. Döntést hoztam, így 2000-től
aerobik edzőként és személyi trénerként kezdtem tevékenykedni. Ez
a hivatás a mai napig a mindennapi
életem szerves és aktív része. Küldetésemnek érzem, hogy a mozgás
örömét minél több embernek átadhassam, illetve biztonságosan, hatékonyan és energikus lelkesedéssel
fejleszthessem a vendégeim, a tanítványaim testi képességeit, testtudatra tanítva, kitartásra ösztönözve
a résztvevőket. 2009 óta tanulok és
alkalmazok természetgyógyászatot,
energetikai és mentális keleti gyó-

gyító technikákat azért, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott, egészséges mentalitást képviselhessek,
adhassak át a környezetemnek, valamint önismeretet, öngyógyítást
taníthassak a hozzám fordulóknak.
Edzőként óráimba is igyekszem
beépíteni a lélek töltését, az elme
fejlesztését, a relaxációt. Leginkább
közkedvelt óráim az alakformálók,
a gerinctorna és a maratoni fitt-mix,
amely ötvözi az egészséges test és
lélek harmóniáját, egyben fizikai
fejlődést, kikapcsolódást és a belső
béke megteremtésének lehetőségét
nyújtja. Szeretettel várok óráimon
minden kedves érdeklődőt, mozogni vágyót, önmagát hatékonyan
fejleszteni kívánót, életkortól függetlenül.
Szekeres Ria

zöld nóták, operett slágerek gondoskodnak. A kétórás műsor után tánc
és batyus buli következik. Előkerülnek a finomabbnál finomabb sós és
édes sütemények. Vannak állandóan
visszatérő vendégeink még vidékről
is, így a rendezvényeken átlagosan
80-100 vendég tartózkodik. Ha szívesen lennél tagja egy zenekedvelő csapatnak, kérlek, gyere el egy
próbánkra, ahol megismerhetjük
egymást! De ha a rendezvények érdekelnek, kövesd figyelemmel a
Táncsics hirdetéseit! Várunk, várlak
szeretettel: Gabika
Horváth Gabriella

BEMUTATKOZIK A LOGOPÉDIA,
DRÁMAJÁTÉK, GYERMEKJÓGA
Nagy Ritának hívnak, 15 éve foglalkozom elsősorban beszédhibás
gyermekekkel mint logopédus
Kedvelem a hivatásomat, amelyben van kihívás, szépség és persze
kudarc is. A gyermekek világa, személyiségük kibontakozása is fontos
a számomra, ezért a logopédia mellett elsajátítottam a gyermekjóga
és a drámapedagógia képzéseit is.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,
2020. augusztus 01. naptól 2025. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
I. sz. Összevont Óvoda
1239 Budapest, Szitás u. 99.

BEMUTATKOZIK
A JÓBARÁTOK DALKÖRE
Horváth Gabriella vagyok, a JóBarátok Dalkörének klub és művészeti vezetője egyben. Az éneklés már
1967 óta az életem fontos részét képezi. Műfajok közül a kedvenceim
a magyar nóta és az örökzöld dallamok. A Dalkör már 2003 óta működik a házban. Próbáinkat csütörtök
délutánonként tartjuk, a zene mellett a humor is rendszeresen jelen
van ezeken az alkalmakon. Próbák
során készülünk az általunk szervezett műsorokra is. Éves szinten kb. 6
műsort adunk elő, amelyekre mindig próbálunk egy-egy nevesebb
vendéget is meghívni. A rendezvények színes hangulatáról az örök-

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A "KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ" 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA ÓVODAVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Reméljük, hogy szeptembertől személyesen is folytathatjuk a már logopédiára járókkal a közös játékot,
az újonnan jelentkezett gyerekek
pedig szintén részesei lehetnek a
közös „munkának”.
Várom őket szeretettel, és addig is
vigyázzunk egymásra!
Nagy Rita

A munkakörhöz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka
irányítása, szervezése, ellenőrzése,
a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása, munkáltatói,
tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz.
melléklete, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• a nevelési-oktatási intézményben
óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség,
• pedagógus szakvizsga keretében
megszerzett intézményvezetői szakképesítés,
• legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a
megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség, büntetlen előélet.
• ne álljon a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
• ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
• vele szemben ne álljanak fenn a
Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• intézményvezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• vezetői program, mely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre épülő és
a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
• a végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevelek másolata,
• a szakmai gyakorlat, a pályázati
felhívásban megfogalmazott egyéb
feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem
áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
nem állnak fenn vele szemben a Kjt.
20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó nyilatkozata, melyben
hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához, valamint, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban
– véleményezésben, elbírálásban –
résztvevő harmadik személyek megismerhessék,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata
arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992.
évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése

szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata címére történő
megküldésével Babócsi Beáta osztályvezető nevére címezve (1239
Budapest, Hősök tere 12.). Kérjük a
zárt borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Óvodavezető”,
és elektronikus úton Babócsi Beáta
részére babocsi.beata@ph.soroksar.
hu e-mail címre elküldeni.
A pályázattal kapcsolatban a 06-1289-2100/291 telefonszámon lehet
érdeklődni.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági meghallgatását
követően a Képviselő-testület dönt.

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót
a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek
nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
kivételével – a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója. Ezen bizottság a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen meghallgatja. A
bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a bizottság tagjainak az egyes
pályázók alkalmasságára vonatkozó
véleményét. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati határidő
lejártát követő első ülésén dönt a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot a pályázati kiírás
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. július 14.

KISÁLLATTETEMEK ELSZÁLLÍTÁSA
Tájékoztatjuk a kerület lakosságát,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 19.§ (2) bekezdése értelmében
az elhullott állat ártalmatlanná tétele –
ha annak tulajdonosa nem ismert – az
elhullott állat fellelési helye szerint illetékes önkormányzat, közúton a közút
kezelőjének kötelező feladata.
Fentieknek eleget téve az Önkormányzat az elhullott kisállatok tetemének
elszállításával kapcsolatban újabb 1
évre szóló (2020. április 1. – 2021.
március 31.) átalánydíjas szerződést
kötött a POLISZ Biztonsági Kft.-vel.
Az elhullott kisállatokat (kutya, macska, madár, stb.) a szerződés keretében – a lakosság mind teljesebb körű
kiszolgálása érdekében – nemcsak a
kerület közterületeiről és az Önkormányzat közintézményeinek területéről, hanem a lakosság magántulajdonában lévő ingatlanairól is elszállítják.

A szolgáltatás a lakosság számára díjmentes, azt az Önkormányzat önként
vállalt feladatként saját költségvetéséből finanszírozza.
Az elszállítást a szerződés értelmében
a bejelentést követő 24 órán belül meg
kell oldani.
A POLISZ Kft. diszpécserszolgálata az
alábbi elérhetőségeken fogadja a bejelentéseket: Tel: 06-1/358-0526; 0670/338-5819 Fax: 06-1/280-8945
E-mail: diszpecser@poliszkft.hu
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,
hogy a szerződést – a korábbi évek
gyakorlatától eltérően – az egyéb elhullott állatok, állati maradványok (pl.
rókatetem stb.) elszállítására is kiterjesztettük.
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály
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„… NEM TUDOK KÖZÖTTETEK MÁSRÓL,
CSAK JÉZUS KRISZTUSRÓL…”
Barta Károly református lelkipásztorral beszélgettünk életéről, hivatásáról,
hitvallásáról és a soroksári gyülekezeti munkáról

M

ár több mint három évtizede szolgálja az ország több
pontján élő protestánsokat,
abból eddig három esztendeje a Budapest-Soroksári Református Egyházközség híveit, a mindig megújulni és a figyelmet fenntartani képes
lelkész. Barta Károlyt, aki nagyon
hamar belopta magát a helyi gyülekezet tagjainak szívébe, elsőként arra
kértük, foglalja össze eddigi életútját
mindazok számára, akik még nem
ismernék.
– A fővárosban láttam meg a napvilágot 1964. július 16-án. Gyermekkorom – családommal nagy
szeretetben töltött időszaka – Biatorbágyhoz köt. Drága szüleim is
több szálon kapcsolódtak az egyházunkhoz: édesapám a helyi gyülekezet presbiteri jegyzője volt, míg
édesanyám kántorként támogatta
a hitéleti munkát. Máig szeretettel
idézem fel a biai gyülekezet istentiszteletein, rendezvényein szerzett
élményeket. Az általános iskolai
tanulmányaimat a helyi alma materben folytattam. Édesapám mesterember volt, esztergályos. Tőle
örököltem a műszaki tudományok
iránti érdeklődésemet. Ezeknek a
gyakorlati hasznát az utóbbi időben,
amikor csak a technikai lehetőségek
által tudunk a gyülekezetünk tag-

jaival kapcsolatba lépni, különösen
nagy hasznát veszem. A középiskola
megválasztásánál – mivel érdekelt
az asztalos mesterség, amelyet a
nagybátyám művelt – a Budapesti
Faipari Szakközépiskola iránt mutattam nagy fogékonyságot. Az intézménybe 1978-ban iratkoztam be,
majd ott is érettségiztem 1982-ben.
– Feltételezhetjük, hogy a középiskola után Önre is egy olyan komoly
próbatétel várt, amely elől szinte
egyetlen férfi sem vonhatta ki magát
egykor. Milyen tapasztalatokat szerzett a honvédségnél?
– A mai fiatalok számára talán már
valóban ismeretlen, hogy azokban
az évtizedekben mennyire szigorú
sorkatonai szolgálat várt az éppen
még csak fiú korban lévő férfiakra.
A teológián szerettem volna tovább
tanulni, azonban tudtam, ettől a
vágyamtól legalább 18 hónap választ el, amikor is a honvédségnél
kell teljesítenem a kötelességem. A
nehéz és megpróbáltatásokkal teli
másfél évre ma már némi nosztalgiával gondolok vissza. Sok mindenre
megtanított az az időszak. Azokban
az években természetes volt, hogy a
fiatalokat kiragadták az otthon szerető és gondoskodó közegéből, hogy
a saját családi és baráti körüktől minél messzebb helyezzék el és fogják

őket szolgálatra. A Dunántúlra, annak is a legnyugatibb csücskébe kerültem. Nagyon sok különféle háttérrel rendelkező emberrel hozott
ott össze a sors. Köztudott volt, hogy
milyen hivatásom lesz majd a katonai szolgálat után, amelyre azokban
az években többen is rosszallással
tekintettek. Ennek ellenére rengeteg
tapasztalatot szereztem, tanulságos
élethelyzetekben volt részem. Javamra vált a honvédségnél töltött,
küszködésektől sem mentes időszak.
Ha nem is gyorsan, de eltelt a másfél
év, ami után visszatérhettem a „civil életbe”. A kitűzött cél már csak
egy karnyújtásnyira volt, és 1984
őszén elkezdhettem a tanulmányaimat – akkori nevén – a budapesti
Teológiai Akadémián. Kiváló tanári
kar foglalkozott velünk. Máig nagy
tisztelettel emlékszem például az
egyébként soroksári dr. Bajusz Ferenc professzorra, évfolyamvezető
tanárunkra, akinek a bölcsessége és
páratlan tudása teljesen elvarázsolta
a hallgatóságot. Tőle hallottam talán
először a kerületről. Az első képesítő
vizsgát 1989 őszén tettem le, de már
1989 júliusában megkezdtem lelkipásztori szolgálatom Dabas-Gyón
református gyülekezetében. A lelkészi diplomámat 1990 őszén vehettem kézbe, de később ismét megtaláltam a helyem az iskolapadban. A
mi hivatásunkban is nagyon fontos,
hogy rendszeresen új ismeretekkel
gazdagodjunk, a tudásunkat fejles�szük, ezáltal nyerjünk új impulzusokat. Ennek a szellemében adtam
be a jelentkezésem a Károly Gáspár
Református Egyetem Jogi Karára,
ahol 2010 júliusában jogi szakokleveles-lelkész diplomát vehettem át.
– Gyülekezeti vezetőként szükség is
van minél több tapasztalatra, ismeretre, mivel nagyon sok olyan kihívás
vár egy lelkészre, amelynek a megoldását nem pusztán egyetlen hivatás
művelőitől várja el a közösség.
– Ez a megállapításom szerint is
így van. A különféle ismeretek és a
nyitottság, a problémák megoldása

iránti elkötelezettség révén tudunk
megfelelően szolgálni. Mindez azonban közel sem egyszerű. A Pest megyei Bugyi nagyközség református
gyülekezetét közel 11 esztendőn
keresztül vezettem, ahol sok munkát adott a hitélet fenntartása és a
helyi intézményeink működésének
biztosítása egyaránt. A Soroksári
Református Gyülekezet presbitériuma 2016-ban kért fel, folytassam
itt a munkám, a közösség építését.
Első alkalommal, amikor nem pusztán átutazási céllal érkeztem ebbe a
kerületbe, még a templomunkat is
nehezen találtam meg. A gyülekezeti házba, a templomba betérve, körül nézve, megtapasztalva családias
hangulatát, már éreztem: igazi otthont kínál a számomra, számunkra
Soroksár. A következő év, 2017 februárjától itt kezdhettem meg tehát a
szolgálatomat. Már 30 éve vagyok
lelkész. A munkám három évtizede
végig a Dél-pesti Református Egyházmegyéhez köt, amelynek esperes

helyetteseként, lelkészi főjegyzőjeként is vártak rám feladatok. Korábban, 2009 és 2014 között egyházkerületi tanácsosként, valamint
egyházmegyei zsinati képviselőként
is tevékenykedtem. Tagja voltam továbbá az egyházmegyei számszéknek
is, amely keretében számvizsgálóként, lelkészi főjegyzőként a térség
valamennyi gyülekezetének munkájába bekapcsolódtam már. Meghatározó és maradandó élményei
voltak szolgálatomnak a Mátraházán
rendezett Egyházmegyei Presbiteri
Konferenciák is, amelyeken 2004-től
előbb segítőként, majd hamarosan a
konferenciák önálló szervezőjeként
vehettem részt. Mindig nagy örömöt
és felüdülést, feltöltődést jelentettek
számomra ezek a találkozók.
– Már a beszélgetésünk elején szóba
kerültek a szülei. Természetesen Önt
most is egy szerető família veszi körül.
Már több mint 30 esztendeje boldog
házasságban élek. Hitvesem, akivel

1989-ben kötöttem össze az életem,
Czomba Erzsébet Ildikó. Ő is a hitélet területén kezdte a pályafutását:
Debrecenben végzett diakónusképzőt. Tanulmányai idején és utána is
fogyatékkal élő gyerekek gondozásával, nevelésével foglalkozott. Jelenlegi munkája a mai napig korábbi
otthonunkhoz köti, mivel Bugyin, a
helyi református általános iskolában
dolgozik iskolatitkárként. Emellett
igazi, nagyszerű társként hatékonyan segíti a soroksári gyülekezetben végzett munkámat. Nagyon
büszkék vagyunk három gyermekünkre. Ildikó lányunk révén már
kétszeres nagyszülők is vagyunk,
míg két fiunk közül Gábor idén tavasszal házasodott meg. Kisebbik
fiunk, Péter még családalapítás előtt
áll. Már csak ő él velünk egy háztartásban, de a rendszeres telefonbeszélgetéseknek, találkozásoknak és
persze a családi ebédeknek köszönhetően intenzív kapcsolatot tartunk
a két idősebbel is. A munka ezekben

a hónapokban is intenzíven kitölti
a napjainkat, hiszen gyülekezetünk
tagjai számára – bár a fizikai találkozások lehetősége most elenyésző –
az igehirdetés és ezáltal a gondoskodás is elengedhetetlen. Szerencsére a
világháló adta lehetőségeket kihasználva, az egyházunk vezetésének az
ajánlása értelmében, nyílik lehetőségünk az istentiszteletek megtartásá-

ra, ezek révén a kapcsolattartásra is.
Húsvét alkalmából elkészült megújított gyülekezeti újságunk nyomtatott ünnepi változata, és telefonon
is igyekszünk megkeresni a tagjainkat, különösen az idősebbeket. Bár a
gyermekek számára tervezett foglalkozásaink megrendezése lehetetlen
most, azért az ő korosztályukat is
igyekszünk megszólítani. Mindig
nagyon érdekelt a tanítás, kerestem is erre a lehetőséget. Gyerekek
számára oktatok református hit- és
erkölcstant, és bízom benne, ismét
visszatérhetek közéjük – a járvány
elmúltával – az iskolába. Érdeklődésük, figyelmük, szeretetük sok erővel, energiával tölt fel. Azt tapasztalom, hogy ebben az időszakban
olyanok is érdeklődést mutatnak
a hitéleti munkánk és konkrétan a
gyülekezetünk iránt, akik részéről
korábban nem volt jellemző ilyen
megnyilvánulás. Ez mindenképpen
biztató és megerősítő visszaigazolás
a számomra, a számunkra. Nagyszerű érzés, hogy gyülekezetünkre
sokan gondolnak most is, ebben az
időszakban szintén érkeznek számunkra adományok. Felemelő ez a
gondoskodás! A járvány végeztével
pedig a tervünk, hogy egy ünnepi
hálaadó, úrvacsorás istentiszteletet
tartunk, amely az ismételt találkozásokkal kiegészülve szerintem
sokunk számára örök emlékül szolgálhat majd. A Szentírás szövegéből
mostanában is gyakran idézem Pál
apostol Rómabeliekhez írt levele 8.
részének következő sorait, amelyek
egyben személyes hitvallásaim is:
„Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelmek, sem jelenvalók,
sem eljövendők, sem hatalmak, sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől,
amely megjelent Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban.”
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DIGITÁLIS OKTATÁS –
HAZAKÖLTÖZÖTT AZ ISKOLA

APRÓHIRDETÉS

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06/20-980-3957
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 06/1 266-4154,
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Kert- és telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés,
kerítésépítés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06/20 259-6319

HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. JÚNIUS 8.

Március közepétől minden gyermeket nevelő család élete gyökeresen megváltozott

06/1 616-6138

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06/20 264-7752

napokig a feladatokat! Fontos, hogy
megtapasztalják a gyerekek a jól elvégzett munka örömét.
• Bár „maradjunk otthon”, de testi,
lelki egészségünk érdekében minden nap szükségünk van egy kis
mozgásra és a szabad levegőre!

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata nyilvános
árverésre hirdeti meg a tulajdonát
képező
• I. Budapest XXIII. kerület, Újtelep út 6. (195271/8/A/71 hrsz.)
alatti 40 m2 alapterületű, üzlethelyiség bérleti jogát.
Kiinduló ár: 22.882 Ft/m2/év + ÁFA
(2020. évben adómentes).
Licitlépcső: 500 Ft/m2/év.
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 09:00 óra
• II. Budapest XXIII., Temetősor
(183720 hrsz.) megnevezésű közterületen lévő, 25 m2 alapterületű,
felújítandó, 5. számú pavilon bérleti jogát.
Kiinduló ár: 9.465 Ft/m2/év + ÁFA
(2020. évben adómentes).
Licitlépcső: 500 Ft/m2/év.
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 10:00 óra
• III. Budapest XXIII. kerület, Haraszti út 30/d (186753/3 hrsz.; tulajdoni lapon: Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt) szám alatti 1294
m2 alapterületű „kivett lakóház,
udvar” megnevezésű ingatlan 1/1
arányú tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 30.000.000 Ft (bruttó)
Licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 11:00 óra

• IV. Budapest XXIII. kerület,
Vadevezős u. 20. (186552/17 hrsz.;
tulajdoni lapon Délitemető u. 20.)
szám alatti 7642 m2 alapterületű,
„kivett, lakóház, udvar, gazdasági
épület” megnevezésű ingatlanból
65 m2 alapterületű, felújítandó lakás bérleti jogát.
Kikiáltási ár: 49.725 Ft/hónap
Licitlépcső: 5.000 Ft/hónap
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 13:00 óra
• V. Budapest XXIII. kerület, Felső
Dunasor 29. szám alatti (184916
hrsz.), 909 m2 alapterületű, „kivett,
lakóház, udvar, gazdasági épület”
megnevezésű ingatlan 1/1 arányú
tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 17.136.800 Ft (bruttó)
Licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 14:00 óra
• VI. Budapest XXIII. kerület, Háló
u. 28. (186556/4 hrsz.; a tulajdoni
lapon Háló u. 28-30.) szám alatti,
331 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 151/324 arányú
tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 10.000.000 Ft (bruttó)
Licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2020. június 22.
(hétfő) 15:00 óra
Az árverések helye:
Soroksári Polgármesteri Hivatal

(1239 Budapest, Hősök tere 12 I.
em. 11., Tárgyalóterem)
Jelentkezni lehet:
2020. június 03. 08:00 órától
2020. június 10. 15:30 óráig
ügyfélfogadási napokon
hétfő: 14:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 15:30
péntek: 8:00 – 12:00
Részletes kiírás: 10.000 Ft + ÁFA,
összesen 12.700 Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható a
Soroksári Polgármesteri Hivatala
Vagyonkezelési Osztályán 2020.
június 03. 08.00 órától 2020. június 10. 15:30 óráig (1239 Budapest,
Hősök tere 12. II. em. 22.)
Az ingatlanok az alábbi időpontokban megtekinthetőek a helyszínen:
Újtelep út 6.: 2020. június 04-én
(csütörtök) 09:00 - 09:30 óra között, 2020. június 09-én (kedd)
15:00 - 15:20 óra között.
Temetősor 5.: 2020. június 04-én
(csütörtök) 09:30 - 10:00 óra között, 2020. június 09-én (kedd)
14:30 - 14:50 óra között.
Felső Dunasor 29.: 2020. június 04én (csütörtök) 10:00 - 10:30 óra
között, 2020. június 09-én (kedd)
14:00 - 14:20 óra között.
Haraszti út 30/d: 2020. június 04én (csütörtök) 10:30 - 11:00 óra
között, 2020. június 09-én (kedd)

• Lehetőségként tekintsünk a családdal közösen töltött napokra, hetekre, hónapokra! Törekedjünk arra,
hogy az együtt töltött programok
minőségiek legyenek, sok játékkal,
beszélgetésekkel, közösen végzett
házimunkával, közös élmények felidézésével és tervek szövögetésével!

13:30 - 13:50 óra között.
Háló u. 28.: 2020. június 04-én (csütörtök) 11:00 - 11:30 óra között,
2020. június 09-én (kedd) 13:00 13:20 óra között.
Vadevezős u. 20.: 2020. június 04én (csütörtök) 11:30 - 12:00 óra
között, 2020. június 09-én (kedd)
12:30 - 12:50 óra között.

SZÜKSÉGES A KELLŐ
MOTIVÁCIÓ A TANULÁSHOZ

Az árverésen azok vehetnek részt,
akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját, és az
abban foglaltaknak megfelelnek.
További felvilágosítás: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési
Osztályán
• az Újtelep út 6. sz. üzlethelyiség,
Temetősor 5. sz. pavilon, a Felső
Dunasor 29. sz. ingatlan, valamint
a Haraszti út 30/d sz. ingatlan esetében Gőgh Zita ingatlanhasznosítási ügyintézőnél személyesen:
1239 Budapest, Hősök tere 12. II.
em. 22. ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon: 289-2198,
• a Vadevezős u. 20. sz. ingatlan,
valamint a Háló u. 28. sz. ingatlan
esetében dr. Winkler Krisztina lakásgazdálkodó jogásznál személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12.
II. em. 28. ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon: 289-2100/336-os
mellék.

Az élet úgy alakította, hogy idén
a tervezetthez képest különleges
második félév várt az általános
és középiskolás gyerekekre. Az
érettségikre is rendhagyó módon
került sor.

VAJON MILYEN A HELYES
NAPIREND?

A tantermen kívüli oktatás nagy
kihívás mind a diákok, mind pedig
a pedagógusok számára. Számtalan
szoftverfejlesztő cég azonnali segítségnyújtásként ingyenesen rendelkezésre bocsátotta oktatóprogramjait, amely lehetőségeket használja is a pedagógusok többsége. A
tanárok online órákat tartanak, saját videókat, hangos prezentációkat
készítenek, így segítik tanítványaikat az otthoni tanulásban. Többségük az eredeti órarend szerint küldi

Mindezek fogadására persze elengedhetetlen az informatikai eszközök, internethozzáférés megléte és
a támogató családi háttér. Ahhoz,
hogy a napok kiegyensúlyozottan,
a lehetőségekhez képest nyugodtan
teljenek, nem árt megfogadni néhány tanácsot. Fontos, hogy minden családban kialakuljon a napi
rutin, ami kiszámítható, biztonságot nyújt a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. A napirend hiánya
koncentrációs problémákat, han-

a tananyagot nap mint nap, míg
mások heti lebontás szerint s a diákokra bízva a tanulás ütemezését.

gulati ingadozásokat, ingerlékenységet okozhat.

NAPIREND, AMELYET
ÉRDEMES KÖVETNI:
• Legyen közös a reggeli, majd délelőtt mindenki a kötelezettségével
legyen elfoglalva, óránként 10-15
perces szünetekkel, ahogyan az eddig az iskolában is jellemző volt!
• A nap felénél közös ebédet és
egy hosszabb pihenőt is beiktathatunk. A délutáni tanulás lehet kicsit
lazább, és ha marad házi feladat, azt
ekkorra időzíthetjük.
• Az iskolai „beadandóknak” is
van határideje, ezért ne halogassuk

A végzősöket érintő változások,
hogy csak az írásbeli érettségi vizsgákra került sor, míg a szóbeli vizsgák azoknál a tantárgyaknál tarthatók, ahol az írásbeli nem lehetséges.
A friss diplomások kedvezményben
részesülnek, hiszen mentesülnek a
nyelvvizsga kötelezettség alól.
Bízom benne, hogy a digitális oktatás során megvan a diákokban a
kellő motiváció a tanulás iránt, a pedagógusokban pedig az önmérséklet a tananyag mennyiségét illetően,
hiszen mindazt a tudást átadni, amit
a tantermi keretek között lehet, azt
online elképzelhetetlen. Valljuk be:
hiányzik az iskola, hiányoznak a
gyerekek! A személyes találkozásokat, a nagy beszélgetéseket, a kortársakkal való „bandázásokat” még az
internet sem tudja helyettesíteni.
Pára Adrienn
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74. JAHRESTAG
DER VERTREIBUNG
– KRANZNIEDERLEGUNG

TRACHTTAG
DAHEIM!
Am 24. April feierten wir unsere
ungarndeutsche Volkstracht bereits zum sechsten Mal gemeinsam!
Nämlich ist das seit 2015 zu einer
schönen Tradition geworden.
In dem Aufruf des Ungarndeutschen Kultur- und Informationszentrums konnte man lesen:
„Ziehen wir an einem Wochentag
einen Teil unserer ungarndeutschen Tracht an, und machen wir
einen durchschnittlichen Freitag
zum Feiertag! Erinnern wir uns
an unsere Ahnen und zeigen wir
unser Erbe im Alltag! Darum geht
es beim TrachtTag, bereits zum
sechsten Mal. Der Initiative vom
Ungarndeutschen Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek kannst du dich selber daheim
anschließen, oder tue das gemeinsam mit denen du zusammenlebst.”

Man sollte auch diesmal nichts anderes tun, als ein Kleidungsstück
oder ein Accessoire der Volkstracht auszuwählen, und diesen Teil
mit der Alltagskleidung kombinieren. Der einzige Unterschied zu
den vergangenen Jahren war, dass
man es diesmal zu Hause tun sollte.
Ein bisschen Aufmunterung schadete nämlich in diesen schwierigen
Zeiten nicht.

A NÉPVISELET
NAPJA
OTTHON
Április 24-én hatodik alkalommal
ünnepeltük csodaszép német népviseletünket. Az egyetlen különbség
az előző évekhez képest csak annyi
volt, hogy most mindezt kivételesen otthon tettük. Ezekben a nehéz
időkben nem árt egy kis vidámság!

„Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német népviseletünk
egy darabját, és tegyünk ünneppé
egy átlagos pénteket! Idézzük meg
őseink emlékét, és mutassuk be
örökségünket a mindennapokban!”
Erről szólt a TrachtTag, a népviselet
napja immár hatodik éve, s mindezt
a Magyarországi Német Kulturális
és Információs Központ és Könyvtárnak köszönhetjük.
A felhíváshoz országszerte rengetegen kapcsolódtak idén is, s a fotóikat, videóösszeállításaikat megosztották, hogy a Zentrum csatornáin
közzé tegyék azokat, bizonyítva ezzel, hogy a múlt darabjai milyen fontos részei a jelenünknek.

Im Mai 1946 begann die Aussiedlung der deutschsprachigen
Einwohner von Schorokschar. Ab
2. Mai - in 10 Tagen - wurden ungefähr 5000 Menschen auf dem
Schorokscharer Bahnhof einwaggoniert und nach Deutschland
fortgeschickt. Die einwaggonierten Schwaben schrieben mit Kreide Aufschriften auf die Züge:
„Schöne Grenze meines Geburtslandes. Werde ich dich endlich
wohl erblicken?” oder „Leb wohl
Budapest, gewaschene Kartoffel
wirst du nie haben!”
Die auf die Aussiedlungsliste
geratenen kamen ihre Häuser,
Grundstücke, ihr Vieh und Vermögen hinterlassend, mit ihren
nötigsten persönlichen Sachen
(sie durften nicht mehr als 50 Kg/
pro Kopf wiegen) in Deutschland
an. 230 deutsche Siedlungen nahmen die aus ihrer Heimat vertriebenen auf. Eine Reihe von
Heimsuchungen wartete auf die
Ausgesiedelten. Alle Kontakte
mit dem Herkunftsland hörten
für eine lange Zeit auf.
Am 2. Mai gedachte die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung der Vertreibung
der Schwaben nach Deutschland.
Die Vertreter versammelten sich
beim Vertriebenendenkmal auf
dem Heldenplatz. Das Denkmal gemahnt uns an die Opfer
dieses traurigen Ereignisses. Ferenc Bese, Bürgermeister, Gyula
Fuchs Vizebürgermeister und die
Vertreter der Deutschen Selbstverwaltung erinnerten sich an
die vertriebenen Landsleute und
legten die Blumenkränze der
Erinnerung an dem Denkmal der
Vertriebenen nieder.

SOROKSÁRON KÉSZÜL A FOLYTATÁSRA FUCSOVICS MÁRTON
A tenisz fiatal sztárja nagyon elégedett a kerület teniszcentruma által nyújtott körülményekkel
Az egész ország csak Marciként ismeri és emlegeti a világlista 84. helyét elfoglaló teniszcsillagot, akinek
a világ sportját mélyen érintő járvány megszakította sikeres versenysorozatát. Beszélgetésünk elején
arra kértük, mesélje el, miként érte
a kényszerszünet híre.
– A kora tavasszal Debrecenben
tartott Davis-kupa mérkőzés alkalmával, amelyen nagyon sikeresen
szerepeltünk a belgák elleni meccs
során, már lehetett tudni, hogy az
egész világot fenyegető járványnak
súlyos következményei lehetnek a
sportra. Sajnos ez be is következett.
Márciusban még Dubajban léptem
a pályára, majd ezt követően elkezdődött a máig tartó kényszerű várakozás. Rendszeresen beszélgetek
versenyzőtársaimmal, akik szerte
a világban élnek. Mindannyiunkat
ugyanaz a probléma súlyt. Hiába készültünk nagyon sokat, nem
tudunk pályára lépni, nincsenek
versenyek, nézők, televíziós közvetítések. Az érdeklődés most – az
emberekben élő óvatosság következtében – teljes egészében elterelődött a sportról. Mindezt természetesen nagyon szomorú látnunk.
Különösen azért vagyok bús, mert
egy nagyon jó szériában ért engem
is ez a helyzet: Debrecenben a világdöntőbe jutottunk, ami óriási
sikerélményt nyújtott.
– A folytatás Amerikában várta volna, az ütőssport Mekkájának számító Indian Wellsben. A kaliforniai
viadalra is nagyon sokat készült. A
helyszínen érte a verseny törlésének
híre?
– A kezdeti tervem az volt, hogy
a megnyert debreceni mérkőzés
másnapján már folytatom is a sorozatot: indulok korán reggel az Egyesült Államokba. Mivel a csapattársaim még szerették volna velem
megünnepelni a számunkra olyan
kedves győzelmet, illetve a kimerítő mérkőzés miatt nem is éreztem
magam elég fittnek az utazáshoz,
ezért a repülőjegyemet átírattam
pár nappal későbbre. Az élet be-

FOTÓ: ATP

bizonyította, hogy helyes döntést
hoztam, ugyanis nem sokkal a budapesti érkezésemet követően jött a
hír, hogy a járványhelyzetre tekintettel törölték az amerikai mesterversenyt. Sokkal jobb, hogy itthon,
a családom és a kedvesem körében
értesülhettem erről, hiszen abban a
helyzetben a gyors hazautazásom is
akadályba ütközhetett volna, arról
nem is beszélve, hosszabb ideig az
USA-ban kellett volna maradnom
úgy, hogy gyakorlatilag semmit
nem tudtam volna csinálni. Ezt követően sorra érkeztek a rosszabbnál
rosszabb hírek a világ olyan nagy
versenyeinek a törléséről, amelyeket nézők milliói követnek a televíziók képernyői előtt valamennyi
kontinensen. Szeretem Wimbledont, ahol a világ legrangosabb teniszmeccseit vívják, de a kényszerűség következtében az is kikerült
idén a versenynaptárból. Sajnos ez
a helyzet nagyon sok embernek,
akik érdekeltek a sportágban, rengeteg kellemetlenséget okoz. Versenyek hiányában a játékosok bevételektől esnek el, miközben – mivel
a folytatást számtalan kétség és találgatás lengi körül – kondíciójuk
megőrzésén továbbra is töretlenül
kell dolgozniuk. Magam is edzés-

ben vagyok, készen arra, hogy bármely pillanatban, amint lehetséges,
visszatérhessek a versenypályára.
– Továbbra is Budapesten tartózkodik, ahol a felkészülése a kerületben
található teniszakadémián folytatódik. Már korábban szerzett itt helyismeretet.
– Valóban, hiszen pár esztendeje a
környéken laktam, és több alkalommal is megfordultam már a tenisztanodában. Kiváló tapasztalatokat
szereztem Soroksárról és a hét salakos pályával rendelkező, kiváló létesítményről. A helyszín is ideális,
hiszen könnyen megközelíthető,
ugyanakkor csendes, ahol a felkészülés kényelmes és diszkrét körülményeit kiváló környezet biztosítja.
Az itt dolgozókkal is nagyon jó az
együttműködés. Két edzőm segíti
a munkámat, akik szintén mellettem állnak, tanácsaikkal mindketten ellátnak. A soroksári helyszín
mellett szólt egyébként az is, hogy
szabadtéri. Semmilyen esetre sem
szerettem volna zárt térben, azaz
csarnokban vagy sátorban készülni. Sikeresen tudom a kondíciómat
szinten tartani, hetente négy alkalommal is edzek. Nagy álmom az
olimpia, amelyet ezúttal egy évvel

elhalasztottak. Hatalmas célként lebeg a szemem előtt a tokiói részvétel, amelyre úgy vélem, jó esélyeim
is vannak.
– A közelmúltban egy új szerepben is
kipróbálhatta magát.
– Nagyon örültem annak, hogy
rám is gondoltak, és meginvitáltak
résztvevőnek egy rendhagyó körülmények között rögzített előadásra.
A „Nem adom fel!” című dalt mindannyian az otthonainkban rögzítettük, amelyekből kész műsort vágtak
össze, majd mutatták be a televízióban. A produkció szép sikert ért
el az interneten szörfözők körében
egyaránt. Talmácsi Gabi motorversenyző, Kucsera Gábor kajakozó,
az úszók közül pedig Szilágyi Liliána, Kozma Dominik és Cseh Laci
mellett magam is dalban bíztattam
mindenkit, hogy tartsuk be a szabályokat, maradjunk otthon, védekezzünk a koronavírus terjedése ellen.
A jövőbeni versenyekre folytatjuk
a felkészülést, köszönjük minden
szurkolónknak, hogy mellettünk
állnak és hisznek bennünk. Bár a
versenyeink pontos folytatását sok
bizonytalanság veszi körül, azonban
töretlen hittel és lelkesedéssel mégis
azt ígérhetjük: mi nem adjuk fel.
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recept

ELKÉSZÍTÉS:

1.

Először az epret alaposan megmossuk és kicsumázzuk. Turmixgép
segítségével egy edényben alaposan
összedolgozzuk.

2.

Érdemes ezt követően átpasszírozni
egy apró lyukú szűrőn.

3.

Eperkrémleves
tejszínhabbal

Az eperhez hozzáadjuk a citromlevelet és a kétfajta cukrot, az 1 mokkáskanál fahéjat, majd a tejet és a
joghurtot is jól elkeverjük.

4.

HOZZÁVALÓK:
• 2-3 EVŐKANÁL CITROM

• 1 DL JOGHURT

• 60 DKG EPER

• 1 CSOMAG VANÍLIÁS CUKOR

• 2 DL TEJ

• 2 EVŐKANÁL PORCUKOR

• 1 MOKKÁS KANÁL FAHÉJ

• 1 DL HABTEJSZÍN

A tejszínt kemény habbá verjük, és
a jól lehűtött levesre helyezzük. Ízlés
szerint megszórhatjuk reszelt citromhéjjal és mentalevéllel.

LU
THER

SEGÍT A BAJBAN
AZ ÉLETMENTŐ
APPLIKÁCIÓ
Az ÉletMentő ingyenesen letölthető
applikáció számos olyan új funkciót
tartalmaz, amellyel sok más alkalmazást tudunk kiváltani, hiszen –
többek között – hiteles információszolgáltatást, riasztást és helymeghatározás szolgáltatást nyújt.
A célja, hogy minél hatékonyabb
legyen a segélyhívás, amely a mentők munkáját egyszerűsítheti. Érdemes beállítanunk a saját profilunkat olyan módon, hogy kitöltjük
az egészségügyi adataink számára
kialakított felületet. Ha korábban
már megadtuk ezeket ldrajzi adatok
pontosan láthatóvá válnak. Ezen felül a helymeghatározás funkció ab-

ban is segít, hogy megtekinthetjük,
hol található a legközelebbi kórház,
rendelőintézet, gyógyszertár vagy
defibrillátor készülék. Az elsősegély
„fül” interaktív útmutatóval kiegészítve a legszükségesebb lépéseket
adja meg azért, hogy megismerhessük, mit kell tenni egy adott szituációban.
Az Országos Mentőszolgálat április első hetében kiadott közleménye szerint az említett alkalmazás
új funkcióval bővült, mégpedig
a „Koronavírus” gombbal, amely
megnyomásával átirányítja a látogatót a hivatalos tájékoztató oldalra,
a koronavirus.gov.hu-ra. Mindezen
felül felugró üzenetek is beállítha-

MÁR

TON
Rejtvény
LUTHER MÁRTON
Eisleben, 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.
A protestáns reformáció szellemi
atyja, lelkész, reformátor.
tók, hogy a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos lényeges információkat
megkaphassa a felhasználó. A több

mint 500 ezer állampolgár által letöltött népszerű alkalmazás elérhető az
App Store-ban és a Google Play-en.

Luther Márton szüleitől eredetileg a Luder Márton nevet kapta,
és csak később nevezte át magát a

köztudat által is jól ismert névre. A
XV. században nehézségekkel küszködő Németországban látta meg a
napvilágot egy bányász család nyolcadik gyermekeként. Születése utáni Márton-napon megkeresztelték.
Neveltetésében az atyai, de szeretetteljes szigor érvényesült.
Eisenachban a ferenceseknél, majd
Türingiában, ezt követően az Er-

furti Egyetemen tanult. A tudományok széles körébe beleásta magát,
majd jogot is hallgatott. Egy nagy
vihar következtében megfogadta,
hogy szerzetes lesz, és belépett az
Ágoston-rendbe.
Példaértékű elhivatottsággal követte a rend előírásait, és áldozópappá
szentelték 1507-ben.
Doktori cím megszerzése után a

Biblia tanszéket vezette. Hitvallásává vált: az ember kizárólag Isten
kegyelméből igazulhat meg, nem
pedig jó cselekedetek által. A wittenbergi teológia professzora és a
városi templom prédikátora lett.
Többször felszólalt a búcsúcédulák
árusítása miatt, amely végül a 95
tétel kihirdetéséhez vezetett 1517.
október 31-én.
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ÁLLÍTSUK MEG
A KORONAVÍRUST!
TA R T S U N K

2 méter
TÁVOLSÁG OT!

VISELJÜNK
MASZKOT!

GYAKORI
KÉZMOSÁS

TANÚSÍTSUNK
TÜRELMET!

