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Soroksár Kiváló Mestere
Az Önkormányzat „Soroksár Kiváló Meste‐
re” kitüntető címet adományoz olyan helyi
kisvállalkozónak, szakembernek, aki több
évtizede, közmegelégedésre, megbízhatóan
végzi tevékenységét. A cím adományozására
javaslatot tehetnek a soroksári lakóhellyel
rendelkező magánszemélyek, személyesen a
polgármesteri titkárságon, vagy elektroni‐
kusan a polgarmester@ph.soroksar.hu cí‐
men. A javaslatot írásban, részletes
indoklással a polgármesterhez kell benyúj‐
tani, 2021. június 15. napjáig. A legfeljebb öt
kitüntető cím a Soroksári Napok rendez‐
vénysorozat keretében rendezett ünnepsé‐
gen kerül átadásra.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Bese Ferenc
polgármester
� +36 (1) 287-3154
� +36 (1) 289-2100/108-as
mellék
Fuchs Gyula
alpolgármester
� +36 (70) 244-2829
Sinkovics Krisztián
alpolgármester
� +36 (1) 289-2150

atérítésmentesangolésnémetnyelvtanfolyam,valamintaz
informatikai képzés alap, illetve haladó szinten.
Jelentkezés: 2021. 05. 03. és 2021. 06. 20. közötti időszakban,
ahatáridőelőtt,illetvehatáridőntúlleadottkérelmeketnemáll
módunkban elfogadni!
Bővebb információ: www.soroksar.hu honlapon

2

Bányai Amir Attila
� +36 (30) 536-3325
Sebők Máté Zoltán
� +36 (20) 358-9714

Bereczki Miklós
� +36 (70) 771-9833

Dr. Veres Anikó
aljegyző
� +36 (1) 287-2214

Dr. Staudt Csaba
� +36 (30) 201-7864

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Tüskés Józsefné
� +36 (20) 466-8450

Minden hónap negyedik
csütörtökén 15.00–18.00
között a képviselői irodában (Grassalkovich út 144.),
vagy egyéb időpontban a
+36 (30) 977-5878 telefonszámon történt előzetes
egyeztetés alapján.

Geiger Ferenc
� ferenc.geiger53@gmail.com
Orbán Gyöngyi
� orban.gyongyi65@gmail.com
Zimán András Ferenc
� +36 (20) 394-8597

SOROKSÁRI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLAT
Keretes hirdetések

A Képviselő-testület döntése alapján, kerületünk lakosai részé‐
re, a nagy érdeklődésre tekintettel ismét megszervezésre kerül

Ritter Ottó
� +36 (30) 977-5878

Egresi Antal
� +36 (20) 973-0235

Dr. Szabó Tibor
jegyző
� +36(1) 287-3152

Tájékoztató az ingyenes
lakossági tanfolyamokról

Önkormányzati képviselőinkhez az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet be:

Formátum
1/2
1/4
1/8

Méret
210×126
100×126
100×59

Bruttó díj
67 210 Ft
37 020 Ft
18 350 Ft

Tisztelt Hirdető!
Keretes hirdetések
esetén csak kész,
CMYK színterű,
PDF formátumú
hirdetéseket áll
módunkban
elfogadni.

HIRDETÉSFELVÉTEL: +36 (30) 911-2497
Hirdetési lapzárta: június 02.

SOROKSÁRI HÍRLAP

AJÁNLÓ

TARTALOM

n

em is tudnám megmondani, melyik kedvesebb a szí‐
vemnek. A fényképével díszített szivecske, ami most is az
íróasztalom fölött lóg (Istenem, még szemüveges volt...), a
színesre pingált babaételes üveg („ez váza, Anyaaa, nem lá‐
tod?”), vagy a szeretet-befőtt benne ilyen mondatokkal,
hogy: „szeretem Anyát, mert vicces és mosolyog”. Van egy
lógós fülbevalóm, amit még Erzsi nénivel készítettek szal‐
vétatechnikával, és mindig megdicsérnek benne, amikor
felveszem.
Így májusban meghallgatom körülbelül ezerszer az Or‐
gona ága kezdetű dalt mindenféle hangnemben és hangma‐
gasságban, akár egy éneklésen belül is, és akkor mindig
beugrik egy kép.
A fehér csipke térdzoknim van rajtam, de az egyik lábam‐
ról már lecsúszott, mire sorra kerülök a versemmel. A ked‐
venc kék kockás szoknyámat meg kicsit megöntöztem a
rántottlevessel, mert a dadusnéni azt mondta, nem kapok
utána darás tésztát, ha nem eszem meg. Izzad a tenyerem az
izgalomtól, a Zoli nagyon nyújtja a versét, de akkoris el aka‐
rom mondani az enyémet, mert az én anyukám a legszebb
itt, arany haja van, és zöld szeme, és tudom, hogy meg fogja
könnyezni, mert az a vége, hogy odamehetek megölelni!
Hálás vagyok, hogy anya lehetek, tényleg. De még hálá‐
sabb, hogy van valaki, aki úgy szólít: „kislányom”
Szabóné Horváth Edina,
felelős szerkesztő

Áprilisi rejtvényünk megfejtése: „Most is élnek, ha meg
nem haltak. S ha meghaltak, akkor is élnek!”
A szerencsés nyertes: Turzó Gyuláné. Nyereményének át‐
vételi módjáról levélben értesítjük.
Gratulálunk!
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KÜZDELEM A TISZTÁBB
SOROKSÁRÉRT
Tavaly másfél ezer tonna illegális szemetet szállítottunk el

z önkormányzati választásokra készülve 2019-ben
Polgármester Úr sokat foglalkozott az illegális hulladéklera‐
kás kérdésével, mert külső kerület lévén Soroksár nagyon is
rajta van a „szeméttérképen”. Az elmúlt másfél évben tör‐
tént-e bárminemű előrelépés?
– Nem véletlenül beszéltem erről, hiszen ez az egyik
legnagyobb, megoldásra váró probléma a kerületünk‐
ben. Létezik közterületi- és magánterületi szemétlera‐
kás. Utóbbival az önkormányzat a megelőzésen kívül
nem nagyon tud mit kezdeni, törvényi akadályok miatt.
Ennek ellenére igyekszünk a józan ész elvét alkalmazva
kezelni ezt a kérdést is.
De ami a legfontosabb, hogy a
Rendészeti Osztályon belül megala‐
kult az úgynevezett Szemétkom‐
mandó. Feladatkörükbe nem csak a
felderítés tartozik bele, hanem az
éjszakai járőrözés is. Ez azt jelenti,
hogy ha tetten érnek illegális hulla‐
dékot lerakó embereket, akkor a
bírságolás mellett fel is szedetik, el
is vitetik velük a szemetüket.
Elláttuk a kollégákat éjjellátó ké‐
szülékekkel, olyan telefonokkal,
amelyek helymeghatározásra is al‐
kalmasak, így be tudják azonosíta‐
ni, hogy magán- vagy közterületen
történt-e az eset.
Elindítottunk továbbá egy önkor‐
mányzatok közötti együttműködést, hogy „ne egymás‐
tól kelljen félnünk”. Rajtunk kívül az agglomerációs
települések és Pesterzsébet van benne, de a kommandó‐
sok nagyon sokszor találnak Gyálról, Dunaharasztiból,
egyéb településekről ideszállított szemetet, erre a benne
lévő számlákból, iratokból, levelekből lehet következ‐
tetni. Meg kell jegyeznem, hogy sokszor úgy kerül a hul‐
ladék a soroksári határba, hogy valaki jóhiszeműen
megbízza a kivitelezőt a sitt elszállításával, ki is fizeti,
aztán az építési hulladék valahogy mégis nálunk landol.
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– Ilyenkor ki a felelős, a vállalkozó, vagy a tulajdonos?
– A tulajdonos. Ha bizonyítani tudja, hogy kifizette, ak‐
kor esetleg még perbe tudja fogni a vállalkozót, de a leg‐
több esetben nincs erről semmiféle szerződés vagy
számla.
– Mi mindent lehet találni ezekben az illegális szemétkupacokban?
– Nem mi mindent, hanem szinte mindent. Ruhane‐
mű, matrac, sitt, döglött állati tetemek, használt autó‐
gumik, festék, lábasok, háztartási hulladék, el lehet
képzelni.
– Melyek a legszennyezettebb terü‐
letek Soroksáron?
– Kettőt emelnék ki, mindkettő
érintett volt a legutóbbi gyújtoga‐
tási ügyekben is. Az egyik a Szérűs‐
kert utca, ahol vannak olyan
lakók, akik a saját telküket hasz‐
nálják szemétlerakatnak, kiválo‐
gatják, ami használható, a szuarét
pedig kidobják kétszáz méterrel ar‐
rébb. A törvény szerint a saját ud‐
varon sem lehet szemetet gyűjteni,
ahhoz hulladékkezelési engedély
kell. Ebben az ügyben személyesen
tettem rendőrségi feljelentést. A
másik ilyen hely a Szamaránszki
dűlő.
Az önkormányzat a tavalyi évben
összességében 1449 tonna szemetet szállított el, ennek
nagy részét innen.
– Ha kamerát telepítenének ezekre a helyekre, az megol‐
dás lehetne?
– Most indul az új kamerabeszerzési és tervezési pro‐
jekt az önkormányzatnál, meg fogunk vele próbálkoz‐
ni. Ám az ilyen helyeket illetően szkeptikus vagyok.
Van olyan rész Soroksáron, ahonnan már három kame‐
rát vittek el símaszkban. Nem állíthatunk a kamerák
mellé embereket, mert akkor minek a kamera?

SOROKSÁRI HÍRLAP

– Másfél évvel ezelőtt nagy reményt fűzött Polgármester
Úr a parlament előtt fekvő törvénymódosításhoz, amely
bűncselekménnyé nyilvánítaná az illegális szemétlerakást.
Hol tart a folyamat?
– Még mindig a parlament előtt fekszik a tervezet. Pedig
nagyon megkönnyítené a küzdelmet, mert egyrészt nőne a
büntetési tétel, másrészt az eszközt, autót, lovaskocsit,
amivel a bűncselekményt elkövetik, elkobozhatnánk. En‐
nek azért nagyobb visszatartó ereje lenne.
– Soroksár költségvetésének mekkora részét képezi az ille‐
gális hulladéklerakás elleni harc, amit másra is elkölthet‐
nénk?
– Jelentős részét, különösen ha azt is figyelembe vesz‐
szük, hogy az önkormányzat nyolc munkatársa nap
mint nap ezzel foglalkozik.
– A hírek szerint a lomtalanítás eddigi rendje is megváltoz‐
na Soroksáron.
– Azt tervezzük, hogy lomtalanítás helyett évente két
alkalommal, előzetes időpontegyeztetés után az önkor‐
mányzat kivonul majd a lakosokhoz, és elszállítja a lo‐
mot egy deponáló területre. Onnantól pedig a Fővárosi

Közterület-fenntartó foglalkozik vele, amelynek a lom‐
talanítás amúgy is a hatásköre. Vidéken már sok he‐
lyen így működik. Nem kell napokig nézni a
rendetlenséget, nem kell kerülgetni a lomisokat, és utá‐
na nem kell takarítani az utcákat. Ezt egy önkormány‐
zati feladatátvállalással meg lehet oldani, és úgy tűnik,
a Főváros részéről van rá fogadókészség, ezzel ők pénzt
spórolnának. A deponáló területén pedig zöldhulladék
lerakót is működtetnénk, amire nagy igény mutatko‐
zik.
– A legutóbbi testületi ülés döntései közül mit emelne ki?
– A bölcsődeépítési pályázatot Újtelepen, a Fatimai ut‐
cában. Ahhoz kellett most fedezetet biztosítani, hogy
alkalmassá tehessük a területet a fejlesztésre. A kerüle‐
tünkben élénk a lakásépítési hajlandóság, a prognózis
szerint 6-8 éven belül a mostani 23 ezres lakosságszám
30 ezerre nő. Erre az intézményhálózatunkkal is fel kell
készülnünk. Döntés született továbbá az oktatás-neve‐
lés területén munkálkodók elismerő címeiről és kitün‐
tetéseiről a Pedagógus Nap alkalmából.
pszr

ESS ESŐ, ESS
Soroksár több pontján új, fedett utasvárók létesülnek.
A Bese Ferenc polgármester úr által lefolytatott többkö‐
rös tárgyalások során sikerült elérni, hogy a buszmegál‐
lók kialakításával kapcsolatos fejlesztés ne Soroksár
költségvetését terhelje, ugyanis végül egy reklámcég
vállalta a projekt megvalósı́ tását, a leendő létesı́ tmények
karbantartását, illetve takarítását. A legtöbb új utasváró
a 135-ös busz vonalán létesül.
Az érintett buszmegállókról az Önkormányzat hivatalos
honlapján, valamint a „Soroksár” Facebook-oldalon lehet
tájékozódni. A munkálatok hamarosan megkezdődnek.
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Az Önkormányzatnak áprilisban és májusban több olyan kezdemé‐
nyezése is volt, melyek fő célja a zöldítés, a tavaszi munkálatok segí‐
tése, és egy tisztább, szebb környezet kialakítása.

legnagyobb érdeklődést ki‐
váltó esemény talán a „Virágos So‐
roksár” névre keresztelt program
volt, az Önkormányzat több mint
4000 évelő növényt és rózsatövet
osztott szét a lakosok között. A virá‐
gokat előzetesen lehetett igényelni,
amelyeket – a pandémiás helyzetre
való tekintettel – a Városüzemelteté‐
si Osztály kollégái házhoz is szállítot‐
tak. A két hétvégén át tartó
kiszállítás során több mint 630 ház‐
tartásba jutottak el a cickafark-, kúp‐
virág-, rózsa- és levendulatövek.

A zöldítés jegyében az Önkormány‐
zat két helyen – Újtelepen és a Mol‐
nár-szigetre vezető lépcső mellett –
alakított ki úgynevezett kiskerteket,
így ezek a korábban rendezetlen te‐
rületek már megszépültek. A prog‐
ram tovább folytatódik, a múlt
héten a Könyves utca, Kő utca sar‐
kán létesítettek hasonló kertet a var‐
gatelepiek örömére, amely méltó a
temető hátsó bejáratához. Azoknak
sem kell csüggedni, akik a szelektív
hulladékgyűjtőket hiányolják majd a
területről, hiszen a két üveggyűjtő
edény mindössze 100 méterrel ke‐
rült arrébb a temető kerítése mellé.
A tavaszi munkálatok megkezdése
és a kertek szépítése kapcsán renge‐
teg zöldhulladék keletkezik. Az Ön‐
kormányzat ehhez is nyújt segítséget
kedvezményes árú lombzsákok biz‐
tosításával. A lombzsákokat szemé‐
lyesen lehet átvenni, a vételárat
pedig postai csekken, vagy banki át‐
utalással a 11784009-15523002 szám‐
laszámra „lombzsák” megjelöléssel

NEKROLÓG
Mile-Király Beatrix, a XXIII. kerületi Rézöntő utcai
bölcsőde vezetője 2021. március 28-án elhunyt.
Pályáját a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Horánszky
utcai Bölcsődéjében kezdte kisgyermeknevelőként, majd
2010-től bölcsődevezető-helyettesként és megbízott böl‐
csődevezetőként is dolgozott. 2016-tól a XXIII. kerületi
Rézöntő utcai bölcsőde vezetője.
Életében fontos helyet foglalt el a bölcsőde, és az, hogy a
koragyermekkori nevelés területén képezze magát. 1988-
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lehet kiegyenlíteni, majd az átvétel‐
kor bemutatni a Hivatalban.
A tavaszi tisztasági napok kereté‐
ben idén a járvány miatt elmaradt a
közösségi hulladékgyűjtés. Helyette
az Önkormányzat két helyszínt is

biztosított veszélyes hulladékok le‐
adására. A lakossági igényt jelzi,
hogy a korábbi évekhez mérten há‐
romszoros mennyiségű hulladék
gyűlt össze.
Hartmann Margó

ban csecsemő- és kisgyermekgondozói, majd az ETI-ben
1995-ben bölcsődei szakgondozó szakképesítést szerzett.
2011-ben, szinte az elsők között kezdte el az ELTE-n főis‐
kolai tanulmányait és 2014-ben csecsemő-és kisgyermek‐
nevelő BA képesítést szerzett.
Emberközpontú, empatikus, bölcs, jókedvű és nyitott sze‐
mélyiség volt, aki mindenkiben és minden helyzetben
meglátta a jót. Vérbeli kisgyermeknevelő, nagyszerű böl‐
csődei szakember, remek kolléga, akinek csodás családja
is óriási erőt adott a mindennapokban.
Legnagyobb sikerének a családját tekintette.
Nyugodjon békében!

SOROKSÁRI HÍRLAP

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ
Dr. Terbe István kertészmérnök, a Szent István Egye‐
tem professzor emeritusa elnökletével kezdte meg
munkáját a „Tiszta udvar, rendes ház” kezdeményezés
Előminősítő Csoportja. Első ülésükön megválasztot‐
ták a csoport tagjait, akik az elnök javaslatára itt élő,
Soroksárért tenni akaró, és szép kerttel, igényes lakó‐
környezettel rendelkező emberek, civil szervezetek
képviselői. Elképzeléseiket, célkitűzéseiket mondta el
lapunknak a magát szerényen csak „péterimajori la‐
kos”-nak nevező szakember.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Környezetünk folyamatos karban‐
tartása mindannyiunk számára hasz‐
nos és fontos. Azon polgárok pedig,
akik mindezért aktívan tesznek, kö‐

– Jól gondolom, hogy ha másnak nem
is, a kertészkedésnek jót tett a pandé‐
mia? A kijárási korlátozás alatt min‐
denki ültetni kezdett, akinek csak egy
talpalatnyi területe volt.
– Valóban, hiszen az embereknek
nehéz volt bezárva lenni, így aki csak
tehette, kiskertjében foglalta el ma‐
gát. Mivel több időt töltöttek külté‐
ren, mindjárt nem volt mindegy,
hogy milyen is az a környezet, ami kö‐
rülveszi őket. És ők voltak a szeren‐
csésebbek. A lakótelepek lakói csak a

balkonládáikba ültetett növénykéik‐
ben gyönyörködhettek.
– Miért határozták el, hogy újjáélesztik
ezt a mozgalmat, és mit remélnek tőle?
– Ahogy a Polgármester Úr is el‐
mondta: ez egy régóta fennálló kez‐
deményezés, sokan büszkén tették ki
a házuk falára ezt a címet, köztük az

Előminősítő Csoport egynéhány tag‐
ja is. Abban reménykedünk, hogy a
példamutás jó gyakorlatokat szül, és
többen is kedvet kapnak ahhoz, hogy
pályázzanak, ezzel pedig Soroksár
csak nyerhet.
– Nem túl naív gondolat ma az önne‐
velés, nevelés, példamutatás hatásá‐
ban bízni?
– Nem gondolnám. Kétségkívül hosz‐
szú folyamat, de nem reménytelen. Én
húsz éve tartom rendben a házammal
szembeni buszmegállót. Voltak akik
kinevettek, mások túl megalázónak
érezték, hogy mások után takarítsa‐
nak, mára elértem annyit, hogy sokan
már megtalálják a szemetest, és vi‐
gyáznak a tisztaságra. Persze, van egy
kis része a társadalomnak, akit nem
érdekel az egész, és van egy része, aki
példás rendben tartja nem csak a há‐
zát, hanem annak környékét is. A töb‐
biek, a kettő közötti széles réteg pedig
csapódik, vagy az egyik, vagy a másik
irányba. Szeretnénk ösztönözni őket,
hogy válasszák a jó irányt, legyenek
büszkék lakókörnyezetük szépségé‐
re, ennek kíván eszköze lenni ez a
mozgalom.
Szabó-Horváth Edina

zösségünk megbecsülését érdemlik.
Éppen ezért élesztettük fel a „Tiszta ud‐
var, rendes ház” kezdeményezést.
Az elismerő címet azok a családok
vagy ingatlantulajdonosok kaphatják
meg, akik az adott év során saját költ‐
ségükön hozzájárulnak Soroksár vá‐
rosszépítéséhez, városképének javításához, lakókörnyezetük gyommente‐
sen, tisztán tartásával.
A cím elnyeréséhez pályázat benyúj‐
tása szükséges, amelynek tartalmaznia
kell a lakóépület és a kert pontos leírá‐
sát, az ingatlan pontos címét, valamint
a pályázó adatait.
A pályázatokat személyesen a Polgár‐
mesteri Hivatal Grassalkovich út 162.
szám alatti épületében, vagy elektroni‐
kusan a soroksarfoto@gmail.com címen
adhatják le. Mind a két esetben jelöljék
meg a tárgyat: Tiszta udvar, rendes
ház.
A pályázatokat legkésőbb 2021. júni‐
us hó 15. napjáig lehet leadni.
A pályázatokat soroksári szakembe‐
rekből álló előminősítő csoport vizs‐
gálja meg, szakmai szempontok alapján és a Képviselő-testület dönt az elis‐
merő címek odaítéléséről. A díjak a So‐
roksári Napokon kerülnek átadásra.

Az Előminősítő Csoport tagjai: Simongáti Győzőné, Grassalkovich Kör; Strbik Lászlóné, Soroksári Kiskertbarátok
Köre; Szintayné Dr. Mányik Katalin, Soroksári Fehérasztal Társaság; Joó Lajos, Molnár-szigeti Baráti Kör; Mizák
Zoltán, Kitekintő Klub; Schirling Nándor, Német Nemzetiségi Önkormányzat; Szabó András kerületi kertész.
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ARCKÉP

A KÖZLEKEDÉS A
TÁRSADALOM LENYOMATA IS

Soroksár új közlekedési koncepciójának elkészítését a Budapesti Műszaki és Gazda‐
ságtudományi Egyetem nyerte el. Mándoki Péterrel, a Közlekedésmérnöki és Jármű‐
mérnöki Kar dékánjával a soroksáriak nap mint nap találkozhatnak, felmenői 1911ben vásárolták meg azt a telket, ahová családi házukat felépítették, de már azelőtt is
Soroksáron éltek. A templomba járók közelebbről is ismerhetik, hiszen a Nagybol‐
dogasszony Plébániatemplom Képviselőtestületének tagja, és liturgikus munkatársa.
– Soroksáriként ambicionálta ezt a munkát?
– Mindenképpen, de most, hogy elnyertük a megbí‐
zást, kicsit tartok tőle, mert szeretném, ha mindenki
elégedett lenne. Szakmailag ez egy elég komoly kihí‐
vás. Hál’ Istennek van már tapasztalatunk ezen a té‐
ren, az egyetemen csináltunk már számos kisebb
léptékű közlekedési tervezést, hasonló, egész telepü‐
lést érintő koncepciót pedig Szentendre városának ké‐
szítettünk.
– Az önkormányzat nemrégiben feltérképezte a lakosság
közlekedéssel kapcsolatos elvárásait, problémáit, javas‐
latait, amelyből az derült ki, hogy mindenki azt szeretné,
ha az ő lakókörnyezetéből tiltanák ki a forgalmat, az ő
háza előtt haladnának lassabban az autók, az ő utcája
sarkára festenének zebrát. Az autósok több parkolóhelyet
és a dugók megszüntetését követelik, a tömegközlekedést
használók sűrűbb járatokat, de azért legyen benzingőz‐
mentes a főtér, ahol sétálni lehet, és így tovább… Hogyan
lehet ennyiféle érdeket összefésülni?
– Arra törekszünk majd, hogy elsőként olyan változ‐
tatásokat generáljunk, amelyek könnyen megvalósít‐
hatók, és talán valamennyire látványosak is. Először
egy problématérképet készítünk minél több érdekelt
bevonásával, ideértve az önkormányzatot, a szolgálta‐
tókat, és nem utolsó sorban a közlekedőket. Bármit
meg lehet csinálni, ám minden az anyagiak függvénye.
Ezért ésszerű sorrendet kell felállítani. És arra is oda
kell figyelnünk, hogy a szolgáltatók mit viselnek el.
Nyilván a MÁV működésébe nehezen tudunk beleszól‐
ni, míg a Budapesti Közlekedési Központéba még úgyahogy, de ott sem korlátlanok a lehetőségeink.
– Azt szokta mondani, hogy a közlekedés olyan, mint a
foci, mindenki ért hozzá.
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– Ez eléggé elcsépelt hasonlat, de igaz. Mindenkinek
van egy prekoncepciója, ami alapján felosztja a közle‐
kedőket. Vannak a gyalogosok, akik nem értenek hoz‐
zá, meg szegények, vannak a kerékpárosok, akik
fiatalok, lendületesek és nem tartják be a szabályokat,
azután vannak az autósok, akik a közlekedési táplálék‐
lánc tetején állnak. Csak éppen sok autós biciklizik is,
és vannak olyan autósok is, akik nem tartják be a szabá‐
lyokat. A piros lámpán való áthaladást szokták ilyen‐
kor említeni, és valóban azt az autósok ritkán teszik,
viszont jópár más szabálytalanságot meg igen. A tilos
jelzés figyelmen kívül hagyása inkább a kerékpárosok‐
ra jellemző. De tegye fel a kezét az, aki gyalogosként
még nem ment át a piroson például az OTP-nél lévő ki‐
sebbik zebrán.
Nem csapatokban kell gondolkodni tehát, hanem
közlekedők vannak, akik vagy ezzel, vagy azzal, vagy
amazzal mennek. Minden autós megy néha gyalog.
Nem minden autós biciklizik, de a biciklisek legalább
70 százalékának van jogosítványa és ismeri a KRESZ-t.
A közlekedés mindig a társadalom lenyomata is.
Amennyire ideges, frusztrált egy társadalom, olyan a
közlekedése is. A magyarok között is vannak türelme‐
sek, akik nem értik, hogy hova rohannak sokan. És
vannak a türelmetlenek, akik meg azt nem értik, hogy
miért szötymörög valaki a belső sávban, ilyenkor
nyomdafestéket nem tűrő szavak hagyják el a szájukat.
– A soroksári közlekedésnek melyek a neuralgikus pont‐
jai?
– Leginkább a HÉV-es csomópontok. A Hősök terén az
extrém hosszú zöldidő idegesítheti az autósokat miután
elment a HÉV, másutt az előzárást tartják túl hosszúnak.
Ésszerű megoldás lenne, ha még egy utcát sikerülne
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megnyitni, mondjuk az Erzsébet utcát egy jobbra kanya‐
rodással a Grassalkovich útra.
És hát az Aldis csomópont is fel szokott merülni ebben
a körben, sokan nem kedvelik. A Hősök Tere irányába
kifordulók akár 6-8 percet is várakoznak, ha jön a HÉV.
Másik neuralgikus pont a parkolás. A legtöbb ingatla‐
non van hely egy autónak kerítésen belül, kettőnek már
nem biztos. De azzal az eggyel sem szeretnek az emberek

sokat manőverezni, inkább megállnak a ház előtt, így
egyszerűbb. A kertbe meg betehetnek még egy szaletlit,
vagy szalonnasütőt. Sajnos arra nincs jogszabály, hogy
kötelező legyen beállni, így viszont leszűkülnek az ut‐
cák, kétirányú forgalomra alkalmatlanná válnak. Jó
példa erre a Táncsics Mihály utca.
– Ezen egy közlekedési koncepció tud változtatni?
– Ki lehet tenni a „megállni tilos” táblát például, de ez
egy elég extrém megoldás. Vagy egyirányúsítani lehet az
utcát. Utóbbira volt már példa Soroksáron, de meghek‐
kelték a lakók. Letakarták zsákkal a táblát, hivatalosan
is igyekeztek intézkedni, majd leszerelték, és egy idő
után megadta magát az önkormányzat. A lakossági el‐
lenállás megszüntette az egyirányúsítást. Ma már a köz‐
lekedési intézkedéseknél az is vezérelv, hogy nem árt a
lakossági elfogadottságot is figyelembe venni.
– A legkevésbé környezetszennyező tömegközlekedési esz‐
köz a kötöttpálya. Soroksáron fut keresztül a Budapest-Ke‐
lebia vasútvonal, és manapság soha nem látott
vasútfejlesztés folyik az országban. Ebből mi mit profitálha‐
tunk? És főleg mikor?
– Ha nagyobb lesz a vonatok menetsűrűsége, jobban
megéri majd vasúttal közlekedni befelé a városba. Ha
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lenne P+R parkoló is, akkor még nagyobb perspektíva
lenne benne.
– Milyen előnyökért hajlandók az emberek átülni az autó‐
ból valamilyen közösségi járműre?
– A legfőbb az időelőny. A másik a költségelőny, ha ke‐
vesebbe kerül, mintha autóval mennének, úgy, hogy
mellette azért van autójuk. A havi bérlet ma 10.500 fo‐
rint, ami rettentő olcsó, ha valaki mindennap bemegy a
városba, de ha valaki csak ritkán megy, arra nincs meg‐
felelő bérlet, tehát költségelőny sincs. Ez esetben vala‐
milyen kedvezményt tudok elképzelni.
Vannak úgynevezett hard intézkedések is, ilyen az út‐
díj, a dugódíj, vagy a behajtási korlátozás. Ezekhez vi‐
szont kellő indokoltság kell, és elengedhetetlen
feltételük a tömegközlekedési hálózat fejlesztése. Példá‐
ul ha a HÉV-et bevinnénk a Kálvin térre, ahol van met‐
ró–kapcsolat, az sokkal vonzóbb lenne, mint most a
Közvágóhíd végállomás, de már a Boráros tér is nagy ug‐
rás lenne. Viszont ha mindenki egyszerre letenné az au‐
tót, azt a mai tömegközlekedés nem viselné el.
– Ha már vágyakról beszélgetünk, a HÉV föld alá vitele is
egy ilyen. Egybe lehetne nyitni a Grassalkovich út két olda‐
lát, összefüggő tér, városközpont alakulna ki a Dunapart és
a vasút között, középpontban a templommal. Sokan üzle‐
tekről, kiülős kávézókról, éttermekről is vizionálnak. Van-e
ebben realitás, vagy hamvába holt ötletről van szó?
– Én ezt is egy kicsit távolabbinak érzem, bár kétségte‐
lenül jó lenne egy élhető főtér, ahol viszonylag kevés
autó fordul meg. De nem csak a HÉV vágja ketté Sorok‐
sárt, hanem a Grassalkovich út. Tehát az utat is a föld alá
kellene süllyeszteni. Ez egy nagyon drága dolog, tartok
tőle, hogy más fejlesztések fontosabbak lennének.
A kávézókkal, éttermekkel pedig az a baj, hogy túl kö‐
zel van a belváros. Egy helyi szórakozási lehetőség nem
biztos, hogy versenyképes a belvárosival. Ez az itteni
vállalkozásoknak is problémát jelent, mert nehéz funk‐
ciót találni egy nagy közösségi térnek, hogy miért ép‐
pen ide üljünk ki fagyizni vagy kávézni. Persze azért
meg lehet találni, ott az iskola, a templom, a galéria,
nyáron a zenepavilon. Annak, hogy szinte mindenért a
városba, „Pestre” rohanunk jelentős forgalomgeneráló
hatása van.
Ha mindenki csak hetente legalább egyszer letenné az
autót, amikor éppen nem kell 10 karton vizet hazahozni,
vagy a nagymamát orvoshoz vinni, és gyalog, biciklivel,
vagy tömegközlekedéssel menne aznap, már 20 száza‐
lékkal kevesebb autó lenne. De ha csak kéthetente egy‐
szer tenné ezt, már az is 10 százalékos forgalomcsökkenést jelent. Csak át kellene állítani a fejünket
arra, hogy van egy olyan nap, amikor nincs autó. Ka‐
landnak is jó lenne.
Péter-Szabó Rozália
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SOROKSÁR
RÉGEN ÉS
MOST
A Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében online kiállításmegnyitót tartottak má‐
jus 11-én a Zenepavilonnál. A Közösségek Hete programsorozatán belül meghirdetett tár‐
laton az arra sétálók fotópárokon vehetik szemügyre Soroksár jellegzetes helyszíneinek
régmúltbeli és jelenkori képeit. A kiállítást Roth Ilona, a „Soroksár régen és most” háziasz‐
szonya gondozta, a friss fotók készítője pedig Napholczné Fülöp Mónika volt.
A kiállítást Hantos-Jarábik Klára, a művelődési ház igazgatója nyitotta meg, aki
köszöntötte az eseményt interneten követő nézőket, majd a Galambos János
Zeneiskola tanulóinak produkciója következett. Bese Ferenc polgármester
megnyitó beszédében a kiállítás kapcsán azt a gondolatot fogalmazta meg,
hogy nem tudjuk a jövőnket megvalósítani a múltunk ismerete nélkül, ehhez
pedig elengedhetetlen az identitá‐
sunk megőrzése. Fontosak a hagyo‐
mányaink, ugyanakkor fontosak a
mai emberek hozzáadott értékei is,
mindkettőhöz kaphatunk vezérfo‐
nalat a képsorozatot nézegetve.
Roth Ilona a kiállítást inspiráló
gondolatait osztotta meg a nézők‐
kel. Személyes hangvételű beszédé‐
ben kifejtette, hogy azzal, hogy
Roth Ilona, a kiállítás kurátora
megismerjük őseink élet- és mun‐
kakörülményeit, nekik tartozunk. De tartozunk a jövő nemzedékének is
mindazzal, amit mi tehetünk hozzá ehhez az örökséghez. Fontos tehát,
hogy megpróbáljuk megőrizni számukra, amit érdemes, hogy olyan büsz‐
kék lehessenek ránk, mint amilyen büszkék mi vagyunk felmenőinkre.
szhe

A korábban már meghirdetett, elsősorban általános iskolásoknak szóló táborok mellett az óvodás korosztály számára is indítunk napközis táborokat
a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Időpontok: június 21-25., június 28-július 2., július 5-9.,
július 12-16., július 19-23., július 26-30.
Napközis táboraink megfelelő létszám esetén indulnak és az aktuális járványügyi előírásokhoz igazodnak.
Jelentkezés: mozaiktfk@gmail.com
Telefonon: 06-30 919-7207, 06-70 908-2285
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KULTÚRTÉR

AKI “KÉPEKBEN
LÁTOTT ÉS A
SZÍVÉVEL TAPINTOTT”

Pánti Imre festőművész 2020. május 18-án tragikus hirtelenséggel hunyt el. Köztisz‐
teletben álló tagja volt a soroksári közösségnek, sokan ismerték, szerették. Művé‐
szi munkájának, emberi helytállásának, a közért végzett tevékenységének
elismeréseképpen 2019-ben elnyerte a Soroksár Díszpolgára kitüntető címet. Halá‐
lának első évfordulójára a Galéria ’13 szervezett kiállítást műveiből. A Soroksári
Fehérasztal Társaság tagjára asztaltársa, Szigetváriné Kúcs Éva emlékezik:

N

ehéz sorsa volt, szegény család‐
ban, földműves szülők harmadik
gyermekeként született Nagyrábén
1945. november 5-én. A 60-as évek
közepén költöztek Soroksárra.
Kora gyerekkorom óta jóbaráti kap‐
csolatban voltunk, mivel édes‐
anyám és ő egy helyen dolgoztak.
Imre címfestőként tevékenykedett
egészen nyugdíjazásáig. A képző‐
művészeti szakkörben együtt tanulhattunk elismert mű‐
vészekkel a Bakallár József festőművész vezette Kisduna
Galériában. Imre a napi kétkezi munkája mellett folya‐
matosan képezte magát, nyaranta különböző alkotótá‐
borok munkájában vett részt, többek között Nagyenyeden, Szentendrén, Tokajban. Saját erejéből, tehetsé‐
ge és szorgalma segítségével jutott el egyre rangosabb ki‐
állításokra, és érte el a szakma megbecsülését.
Az 1972-es soroksári művelődési
házban történt szakmai bemutató‐
ját követően első önálló „külső hely‐
színes” kiállítását 1975-ben a
ráckevei Savoyai Kastélyban ren‐
dezték. Életmű kiállításon mutat‐
hatta be műveit 1999-ben a
Magyarok Házában, ahol a tárlat fő‐
védnöke Csoóri Sándor volt. 2001ben a Galéria ‘13-ban szerepeltek al‐
kotásai, ahol még több alkalommal
is önálló kiállításokat szerveztek
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számára. Jó néhány meghívást ka‐
pott különféle kiállítóhelyekre,
köztük kerületünk testvérvárosai‐
ba, Székelyudvarhelyre, Nürtin‐
genbe is.
Művészi élete mellett nagyszerű
közösségi ember volt. A Soroksári
Fehérasztal Társaság oszlopos tagja‐
ként tevékenyen részt vett a Társa‐
ság munkájában. A soroksári Polgári Körnek és a Református Gyülekezetnek haláláig hű‐
séges és aktív tagja volt.
Festményein többnyire magyar tájakat, embereket je‐
lenített meg, ezzel is kifejezve hazaszeretetét, amely sze‐
rinte a megélt hétköznapokból, és az elszenvedett történelemből forrásozik. Egyszerű, szerény, őszinte, vélemé‐
nyét nyíltan kimondó és vállaló alkotó ember volt, aki
életrajzában így vall: „Amit próbálok művelni, az a rea‐
lizmus egyik általánosan nem gya‐
korolt variánsa. A valóság jelentéktelennek tűnő közegéből kiraga‐
dott motívumok gondolati tartalommal megerősítve, új értelmet
nyerve ezzel kiállják az absztrahá‐
lás szigorú próbáját is. Fontosnak
tartom a valóság megfigyelését, di‐
vatoktól függetlenül saját korunk
szintézisét kell nyújtanom, amely
üzenet lehet a ma még ismeretlen
jövő számára”.
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DEUTSCHE
MOMENTE

DIE VERTREIBUNG DER UNGARNDEUTSCHEN
VON SCHOROKSCHAR

In den 1940er Jahren war das Prinz‐
ip der Kollektivschuld allgemein
anerkannt. Für die Gräueltaten des
Dritten Reiches wurden anstatt der
zusammengestellt von
jeweiligen Regierungen das deu‐
Krisztina Pál Hoffmann
tsche Volk bzw. die deutschen Mind‐
erheiten verantwortlich gemacht.
Die Potsdamer Konferenz im Jahre 1945 erlaubte die Um‐
siedlung von deutschen Volksgruppen, aber machte sie
nicht obligatorisch. Immerhin wurde die Vertreibung oft
als eine Entscheidung der Großmächte hingenommen.
Im Mai 1946 begann die Aussiedlung der deutschsprachi‐
gen Einwohner von Schorokschar. Ab 2. Mai wurden mehr
als 3898 Menschen auf der Schorokscharer Bahnstation
einwaggoniert und nach Deutschland fortgeschickt. Die
einwaggonierten Schwaben schrieben mit Kreide Aufsch‐
riften auf die Züge: „Szülőföldem szép határa. Meglátlak-e
valahára?”/ „Schöne Grenze meines Geburtslandes. Wer‐
de ich dich endlich wohl erblicken?” oder „Isten veled Bu‐
dapest, mosott krumplid sose lesz!”/ „Leb wohl Budapest,
gewaschene Kartoffel wirst du nie haben!” oder „Mi Ma‐
gyarországot paradicsommá tettük, Magyarország ben‐
nünket koldussá tett!”/ „Wir haben Ungarn zu Paradies
gemacht, Ungarn hat uns zur Bettler gemacht!”
Die auf die Aussiedlungsliste geratenen kamen ihre Häu‐
ser und Grundstücke, ihr Vieh und Vermögen hinterlas‐
send, mit ihren nötigsten persönlichen Sachen in
Deutschland an. 230 deutsche Siedlungen nahmen die aus
ihrer Heimat vertriebenen auf. Alle Kontakte mit dem
Herkunftsland hörten für eine lange Zeit auf.
Heutzutage denken viele Unwissende, dass die Vertri‐
ebenen letztendlich glücklich waren, da sie in einem

entwickelten Land ankamen. Damals war aber Deutsch‐
land noch nicht, was es nach dem Wirtschaftswunder ge‐
worden ist: Es war ein zerstörtes Land, aus dem teilweise
gerade dank der Arbeit der ehemaligen Vertriebenen ein
Wohlstandsstaat wurde. Die besser gewordenen sozialen
Verhältnisse ersetzten jedoch ihre Heimat und die von ih‐
nen getrennten Familienmitglieder nicht, und die Eingli‐
ederung am neuen Ort war auch nicht reibungslos.
Das Schicksal der Hiergebliebenen war ebenfalls schwer.
Die Bezeichnung „Schwabe” war viele Jahre lang ein
Schimpfwort, das Nationalitätenbildungswesen wurde
zerstört. Die Verschleppung und die Vertreibung blieben
bis zur Wende Tabuthemen.
Gegen Ende der 1960er Jahre kamen zuerst die hier ge‐
borenen nach Schorokschar zurück. Die Verbindung
erschien später nicht nur unter den einzelnen Familien,
sondern auch auf verschiedenen Gebieten des Lebens.

„ISTEN VELED BUDAPEST, MOSOTT KRUMPLID SOSEM LESZ!”
1946. május 2. Soroksár történelmének egyik legsötétebb
napja. 75 évvel ezelőtt kezdték meg a soroksári svábok ki‐
telepítését, szakítottak szét családokat, és fosztották meg
otthonaiktól és megélhetésüktől a dolgos magyarokat.
Soroksárt több mint négyezer embernek kellett elhagy‐
nia, akik az induláskor nem sejthették, hogy mi vár rájuk
idegen földön. Rájuk emlékezünk minden évben, hogy
még hasonló se történhessen meg soha többé. A Soroksá‐
ri Önkormányzat egy megrázó videóval emlékezett meg
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az évfordulóról, ahol a szomorú eseményben érintett so‐
roksáriak, és Soroksárról kitelepített Németországban
élő rokonok, ismerősök meséltek a fájdalomról, újrakez‐
désről és a kitelepítés borzalmairól.
A Kitelepítési Emlékmű csendes megkoszorúzásán Bese
Ferenc polgármester, Fuchs Gyula alpolgármester, vala‐
mint a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői vettek részt.
Hartmann Margó

SOROKSÁRI HÍRLAP

LÉLEK-CSERE
első Pünkösdkor a Szentlélek betöltötte Jézus tanítványai lelkét és meg‐
változtatta őket, létrehozva az első keresztyén gyülekezetet, ennélfogva az
Egyház születésnapjának is tekintendő. Üzenete talán kevésbé érthető szá‐
munkra, mert nincs semmilyen kézzelfogható dolog, amihez köthetnénk.

EGYHÁZ

A húsvét utáni 50. napra következő ünnepen arra emlékezünk, hogy az

Mégis nagyon fontos a Pünkösd – nézzük meg, hogy miért!

j

ézus egyszer tanítványaival Jeruzsálembe igyeke‐
zett. Nagyon elfáradtak és megörültek, amikor estére
egy kis falucskába érkeztek. Azonban annak lakói nem
adtak nekik szállást éjszakára. Ekkor két tanítvány meg‐
kérdezte Jézustól: „Akarod-e, hogy tüzet kérjünk az ég‐
ből, hogy megeméssze ezeket?" Jézus csak annyit
válaszolt: „Nem tudjátok milyen lélek van bennetek!"
Majd felkelt és elmentek egy másik
faluba (Lukács evangéliuma 9. rész
51-56. versek). Ez a történet Pün‐
kösd jelentőségét hangsúlyozza ki
számunkra. Mert nem mindegy,
hogy milyen lélek, milyen lelkület
munkálkodik bennünk! Különö‐
sen is aktuális ez mostanság, ami‐
kor a közösségi oldalak kommentjeiből sokszor rosszindulat és gyű‐
lölet árad, a közbeszédben pedig
olyan stílusban és hangnemben fo‐
lyik az egymással való kommuni‐
káció, hogy gyakran elborzad tőle
az ember.
A történetben két, egymással tel‐
jesen ellentétes lelkületet lehet
megkülönböztetni. Az egyik lelkü‐
let az égből tüzet kérni akaró tanít‐
ványoké, a másik pedig a szelíden
más faluba induló Jézusé.
A tanítványok lelkületét világi lel‐
kületnek is nevezhetnénk, amely
könnyen haragra gerjed. Azonnal
dühösek lesznek, amikor kiderül, nem kapnak szállást éj‐
szakára. Bosszúra szomjaznak, sértődöttségükben rögtön
pusztító égi tüzet akarnak kérni a falucska minden lakójá‐
ra. Ez a lelkület mindenből „ügyet” csinál, pedig van más
szálláshely is a környéken.

2021. MÁJUS

Az Úr Jézusban élő másmilyen lelkületet nevezhetjük
Szentléleknek, isteni lelkületnek is. Jézus türelmes, nem
gerjed haragra. Nem akar bosszút állni, hanem igyekszik
megérteni a falusiak viselkedését. Nem felrója azt nekik,
hanem szívből megbocsátja. Helyesen értékeli a helyzetet
és egyszerűen elmennek egy másik faluba. Mert ilyen
egyszerű a megoldás, amit azonban vér-, vagy borgőzös
fejjel nem lehet megtalálni. Pál
apostol így beszél erről az isteni lel‐
kületről: szeretet, öröm, békesség,
jóság, hűség, türelem, szelídség, szí‐
vesség, mértékletesség jellemzik
azt! Azt gondolom, hogy kisebb és
nagyobb közösségeinkben ezeknek
a „lelki gyümölcsöknek" kellene nö‐
vekedniük és gyarapodniuk!
És itt jön Pünkösd ünnepének je‐
lentősége. Mert arról szól ez az ün‐
nep, hogy a „lélek-csere" ma is megtörténhet! Hogy szívünkben a világ
lelkülete helyére az Isten éltető, bol‐
dogító, áldó Szentlelke kerülhet! Ez
történt az első Pünkösdkor és ez tör‐
ténik meg mindannyiszor, amikor
egy ember rádöbbenve a benne élő
világi lelkület szörnyűségére, biza‐
lommal és őszintén kéri: „Isten élő
Lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lán‐
god járja át, szívem és a szám."
Kedves Olvasók! Tegyük a kezün‐
ket a szívünkre és valljuk be őszin‐
tén: bizony ránk férne ez a lélek-csere! Azt kívánom,
hogy történjék meg velünk ez mennél hamarább! Talán
éppen ezen az idei Pünkösdön!
Barta Károly
lelkipásztor
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ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁKBAN
Óvodáink Pedagógiai Programja szerint az Anyák Napja
szerencsésen egybeesik az évzáróval, amikor egész évi
munkánkból kínálunk a szülőknek egy kis ízelítőt. Ennek
része az édesanyák köszöntése is. Ilyenkor a kisgyermekek
sokféle módon megmutathatják ügyességüket, tehetségü‐
ket, óvodapedagógusainkkal nagy gonddal készülődnek
ezekre az alkalmakra. Talán korainak tűnhet az időpont,
de május végén már nem terheljük a kicsiket verstanulás‐
sal: a jó idő megérkeztével inkább a mozgásos, kültéri prog‐
ramoké a főszerep.
A járvány kicsit ezt a menetrendet is felülírta idén, hiszen
a szülők nem is léphetnek az óvoda belső területére, ezért in‐
tézményeinkben a várakozó helyiségben, folyosón, vagy
kültéren külön díszítéssel is köszöntötték az édesanyákat.
Az ajándék azonban idén sem marad el: bizonyos óvodákban
videót készítettek az óvónénik, és azt a csoportok zárt Face‐
book-oldalán osztották meg, máshol a verset a gyermekek
otthon szavalták el az anyukájuknak. Az itt bemutatott apró
ajándékok sokfélesége és gondos kivitelezése az óvónők kre‐
ativitását dicséri, és a kisgyermekek őszinte érzéseit tükrözi.
Egresiné Beck Zsuzsanna
Az I. számú Összevont Óvoda vezetője

VERSMONDÓ SIKEREK A MIKSZÁTHBAN
Idén nem hagyományos módon rendezték meg a IX. Kor‐
társ Versmondó Verseny Kárpát-medencei döntőjét. Isko‐
lánk tanulói lelkesen készültek rá, a felkészítőik és a

szüleik segítségével tanulták a közösen kiválasztott verse‐
ket. Gáti István, az egyik kortárs költőnk versei közül vá‐
laszthattak.
Rendhagyó módon a szavalásokat videóra kellett rögzíte‐
ni, feltölteni egy felületre, utána már csak vártuk az ered‐
ményhirdetést, ami online formában, egy kedves, személyes
hangvételű műsorban tudatta a gyerekekkel a sikereiket.
5 tanulónk nyert arany minősítést, 6 tanulónk kapott ezüst
minősítést, valamint 19 tanulónk bronz minősítést ért el.
Akiosztott oklevelek és a könyvjutalmak még szebbé tet‐
ték a személyes találkozást.
Tanulóinknak szeretettel gratulálunk az elért sikerekhez!
Zsivoráné Oláh Katalin
igazgatóhelyettes

SOROKSÁRIAK A TOKIÓI OLIMPIÁN
Sportrovatunk márciusi számának vendége, Szőke Alex a Bulgáriában rendezett májusi kvalifikációs tornán kiharcolta az
olimpiai indulás jogát, és aranyérmet is szerzett, amely eredményhez ezúton is gratulálunk!
A szintén az ötkarikás versenyre készülő Parti András terepkerékpárossal legközelebbi számunkban olvashatnak interjút.
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SPÁRGÁS SERTÉSCOMB SPAGETTIVEL
Hozzávalók 5 személyre: 8-10 szelet sertéscomb, 50 dkg zöld‐
spárga, 3-4 fej vöröshagyma, 3,5 dl főzőtejszín
1 kanál liszt, kevés víz, egy kis olaj, só
A spárgát megmossuk, a szára végét letörjük. A sertéscom‐
bot kiklopfoljuk, sózzuk, lisztbe forgatjuk, és kevés forró ola‐
jon mindkét oldalát párolóserpenyőben gyorsan lepirítjuk,

SZABADIDŐ

majd a hússzeleteket kiszedjük. A ser‐
penyőbe olajat öntünk, ezen meg‐
dinszteljük a felkockázott hagymát,
majd visszatesszük a húsokat, felönt‐
jük egy kevés vízzel, a serpenyőt lefed‐
jük, és majdnem készre főzzük. Ekkor
kerülnek bele a kb. 1 cm hosszúságúra
vágott spárga darabok és a 3,5 dl főző‐
tejszín. Ezzel még egyet rottyantunk
rajta, utánasózzuk ha szükséges, és a
spagettivel tálaljuk.

KÉTSZERCSOKIS MUFFIN
Hozzávalók 18 muffinhoz: 12 dkg vaj, 25 dkg barna cukor, 1 va‐
níliás cukor, 2 tojás, 30 dkg liszt, 7,5 dkg kakaópor, 1,5 dl tej, 1
sütőpor, 1 csomag csokicsepp, megmaradt “nyuszicsokik” ösz‐
szetördelve
A vajat a cukorral habosra keverjük, majd egyenként hozzá‐
adjuk a tojásokat. A száraz alapanyokat összekeverjük, és a tej‐
jel felváltva a nedves hozzávalókhoz adjuk. Végül beleforgatjuk
a csokit, papírkapszlikba töltjük, és közepes hőfokon 25-30
perc alatt megsütjük. (20 dkg porcukor és egy kis víz, vagy cit‐
romlé összeke-verésével mázat is készíthetünk hozzá, és jöhet
a cukorszórás!)

Az ételek tálalásában nyújtott segítséget Asztalos Krisztinának köszönjük!

Örökké
akadékos
kodó

KISGYERMEKEK GRÓFNŐJE
A reformkor kiemelkedő alakjára emlékezünk a
Gyermeknap alkalmából. Nevét, születési helyét,
az általa alapított első óvoda elnevezését, valamint eszméit továbbvivő rokonát ismerhetik
meg májusi rejtvényünkből.
Megfejtéseiket „Rejtvény” megjelöléssel az
ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy a Hivatal
postai címére várjuk június 2-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.
Az első
Ragadvány
hazai
óvodák név, csúfnév
alapítójának
unokahúga
és
eszméinek
örököse

Hiteles
mérték

Hongkong
hoz tartozó
sziget

Lendület,
Királyi fejdísz
hév

Izácska

Minden bók
Római 50-es
így kezdődik!

Kocsmába
járó
Levespor
márka
Albán
pénznem

Mintaszerű,
mesteri
Igeképző, az
-ül párja

Kacat
A Budán
megnyitott
első hazai
óvoda neve
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Mi lesz már?!

Fentről

Magnézium

Extra large,
röv.

Sértéseket
tűrő
Ittrium

Orvos,
Egykori
költőnő (Ida,
iskolatípus
1904–1989)

Norvég
autók
jelzése

Lelkipásztor
mellett
Zloty, röv.
szolgál

Vásárlással
megbízó

Bizánci
szentkép

Kapott
találat
(sportban),
röv.

Talicskán
szállít

Az első
hazai
óvodák
alapítója

E

Választó
fejedelem

Athén
levegője!

Csen, lop

„Énekel”
a varjú
Ideiglenes
kormányzó

Rangjelző
előtag

Hatodrész!

Nedv

Gombolni
kezd

Gyorsan,
halkan halad
Félsz!
Tisztított
gyapjúzsír

Gauss, röv.
Ulica (utca),
röv.

Beckett-alak

Folyó
(hó, év), röv.

Erős
elhatározás

Áruda szélei!
Beócai
regehős

Közlés
közepe!

Víziállat
elődje

Amper, röv.

Évek …;
régtől
A ponty
rokona

… kankalin;
védett virág

Antimon

Táplálás
Leeds része!

Román
váltópénz

Zérus, nulla

Kutyaház

Növényt
nemesítő

Válaszolsz
végre?

Radír szélei

Magad
Ébreszt
Előtag:
áramlás‑,
folyás‑

Dunántúli
vidék
Strázsa

Néma Lizi!
Nanni …;
olasz
filmrendező

Előkelő,
rangos
Sor elején áll

Az út fizikai
jele

Árfolyam
zuhanás

Egy, angolul

Trícium

Foszfor

Nitrogén

Itt született
az első hazai
óvodák
alapítója

Svéd
gépkocsik
jelzése

2021. 05. 11. 23:01:34

15

KÖZMEGHALLGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Soroksári Polgárok!
Önkormányzatunk kiemelkedően fontosnak tartja a kerületben élők problémáinak, véleményének és közérdekű
javaslatainak megismerését. Amint azt tapasztalhatták, a lakosság, a társadalmi- és gazdálkodó szervezetek
közvetlen tájékoztatását és véleményük kifejtésének lehetőségét e választási ciklusban lakossági fórumok, a széles
körben népszerűnek bizonyult ún. „Konzultációs kérdőív” kiküldése és kiértékelése útján is biztosította Soroksár
Önkormányzata. Ugyanezen célokat szolgálja az évente kötelezően megtartandó közmeghallgatás intézménye is.
A mindenki által ismert járványügyi helyzet és az ennek okán Magyarország egész területére kihirdetett
veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület ezévi munkatervében 2021. június 8. napjára tervezett közmeghallgatás
hagyományos, személyes jelenlét melletti megtartására nincs lehetőség, ezért annak megtartására online
közmeghallgatás formájában kerülhet sor, amelynek keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
Közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket a következő módokon juttathatják el az Önkormányzat felé:
Elektronikus úton:
a kozmeghallgatas@ph.soroksar.hu e-mail címre küldött, „KÖZMEGHALLGATÁS” tárgyú elektronikus levélben,
legkésőbb június 7. napján 16.00 óráig
Írásban:
• a Polgármesteri Hivatal főépületének (1238 Budapest, Grassalkovich út 162.) portáján elhelyezett
levelesládába a kérdező nevével és lakcímével, valamint „KÖZMEGHALLGATÁS” felirattal ellátott, zárt
borítékban elhelyezve legkésőbb június 7. napján 16.00 óráig,
• postai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere,
1734 Budapest, Pf. 111. postacímre küldve, a borítékon a „KÖZMEGHALLGATÁS” szó feltűntetésével úgy,
hogy az legkésőbb június 7. napján a Polgármesteri Hivatalba érkezzen.

A közérdekű kérdésekre, felvetésekre vonatkozó válaszok, tájékoztatás 2021. június 8. napján 18:00 órai
kezdettel a YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen, a Soroksár Tv oldalon, valamint a Facebook Soroksár
oldalán tekinthetők meg. A kérdéseiket, javaslataikat írásban feltevők postai úton, nevükre szóló választ kapnak.
Az ismétlődő, vagy ugyanazon tárgykörre vonatkozó kérdések az online közmeghallgatás során nem egyenként,
hanem témájuk szerint csoportosítva kerülnek megválaszolásra.

2021. május 13.
Bese Ferenc s.k.
polgármester

