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„NEM ENGEDJÜK, HOGY HAJLÉKTALANOKNAK
ÉPÍTSENEK LAKÁSOKAT SOROKSÁRON!”

Az elmúlt hetekben igencsak felkorbácsolta az
indulatokat az Utcáról Lakásba! Egyesület hajléktalanoknak szánt bérlakások építési ötlete. A Soroksári Hírlapnak a kerület polgármestere nyilatkozott az ügyben.
– Egy újabb épületet, ahol életvitelszerűen tartóz-

kodnak hajléktalanok Soroksáron, semmiképpen
sem tudok támogatni. Egyrészt, mert a területünkön már három hajléktalanszálló is működik,
semmi szükség több hasonló intézményre. Másrészt pedig a soroksári polgároknak is vannak
jogos igényeik, mint például az egészséges, tiszta,

rendezett környezet. Nekem pedig megválasztott
vezetőként az a dolgom, hogy az ő érdekeiket képviseljem. Szomorú vagyok, hogy néhány képviselőtársam ezt nem így gondolja.
Interjúnkat a 3. oldalon olvashatják.
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

ELÉRHETŐSÉGEK
Bese Ferenc
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154,
06/1 289-2100, a 108-as melléken.

Megújult a Pistahegyi Óvoda gépészeti rendszere. A beruházásnak
köszönhetően a jövőben az intézmény már nem az iskola fűtését használja, hanem az új, önálló
kazánháznak köszönhetően saját
rendszerről kapja a hőellátást.

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es
telefonszámon.

Az idősek világnapjáról ebben az
esztendőben sem feledkeztek meg
Soroksáron. A Pacsirta Klub Egyesület vezetőjének, Friedrich Antalnénak, és általa a helyi idősek
közösségének Sinkovics Krisztián
alpolgármester személyesen fejezte
ki az önkormányzat jókívánságait.

Fuchs Gyula
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/70 244-2829-es
telefonszámon.
Dr. Szabó Tibor
jegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-3152-es
telefonszámon.
Dr. Veres Anikó
aljegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-2214-es
telefonszámon.

Október 4-én, vasárnap délelőtt
családok számára szerveztek szórakoztató programokat a zenepavilonnál. Kézműves foglalkozás,
népmeseszínház és arcfestés várta a
kicsiket, akik számára állatsimogatást is szerveztek.

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
Bereczki Miklós
06/70 771-9833 vagy a
modernsoroksart@gmail.com
e-mail címen
Dr. Staudt Csaba
06/30 201-7864
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450
Geiger Ferenc
ferenc.geiger53@gmail.com
e-mail címen
Orbán Gyöngyi

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Október 13-án a képviselő-testület ülése keretében a Táncsics
Mihály Művelődési Ház adott otthont a közmeghallgatásnak. Helyi
lakosok részvételével számos, a
települést érintő kérdés kapcsán
született válasz.

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

KERESSEN
BENNÜNKET!

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.

TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata a 2020 őszére
„Tiszta Soroksárért Napok” keretében fásítási akciót hirdet 2020. november 13-14-ére. A növényanyag
igényeket a helyi települési önkormányzati képviselők gyűjtik össze.
Az igényelhető növények: gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, magyar kőris és fagyal. Az igényeket
2020. november 2-ig kell eljuttatni
a képviselőknek, akiknek elérhetősége a Soroksári Hírlapban meg-

található. A növények átadására
november 13-án kerül sor. Az átvétel vonatkozásában a települési
önkormányzati képviselő ad információt.
A növényeket lehetőség szerint az
átvétel napján, vagy másnap szükséges elültetni és beöntözni.
A sikeres, közös munka reményében:
Soroksár
Önkormányzata

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

„A SOROKSÁRIAK ÉRDEKEIT KÉPVISELJÜK,
AMIKOR NEMET MONDUNK A HAJLÉKTALANOKNAK ÉPÜLŐ BÉRLAKÁSOKRA”
„Az önkormányzat már eddig is sokat tett a
rászorulók érdekében” – mondja a polgármester

Változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület többek között a Láng
Endre utcában, ahol az Utcáról Lakásba! Egyesület hajléktalanoknak
szánt lakásokat szeretett volna építeni. A szervezet a döntést indulatokkal
fűszerezett értetlenséggel fogadta, és
az önkormányzat kompromisszumos
javaslatát elutasította. Bese Ferenc
polgármestert elsőként arra kértük,
hogy idézze fel az Egyesülettel folytatott egyeztetés körülményeit.
– Személyes találkozón fogadtam az
Egyesület alapítóját, Kovács Verát.
Egyebek mellett eszmecserét folytattunk arról, hogy miként lehet az
önhibájukon kívül utcára került embereket – a személyes méltóságukat
szem előtt tartva – visszavezetni a
munka világába. Bár az elnök as�szonytól – funkciójából adódóan
– elvárható lenne, hogy erre nézve
legyenek elképzelései – nem voltak.
Ettől függetlenül a képviselő-testület felhatalmazásával a birtokomban
megpróbáltam kompromisszumos
javaslattal előállni. Mivel az általuk
kiválasztott ingatlan túl közel van
Soroksár központjához, és a település szívének fejlesztésével kapcsolatos terveinkbe sem illeszthető bele
egy ilyen létesítmény, felajánlottam,
hogy adunk egy cseretelket, vagy
megvásároljuk tőlük az ingatlant.
Kovács Vera mereven elzárkózott
a javaslataimtól. Azt mondta, hogy
az építkezés már elkezdődött, és azt
mindenképpen be is fogják fejezni,
mert minden más megoldás anyagi
kárt okozna nekik. Tehát kész helyzet elé állított. Ezután beszéltem a
Budapest Főváros Kormányhivatalát
vezető dr. Sára Botond kormánymegbízott úrral, aki ismerte az Utcáról Lakásba! Egyesület soroksári
tervét. Arról tájékoztatott, hogy
alapvető problémák merültek fel
az építés kapcsán, ami már az adminisztratív előírásoknak sem felel
meg. Arról is tudomást szereztem,
hogy az Egyesület egyszerűen csak

más kerületekből szeretne hajléktalanokat Soroksárra telepíteni.
– Milyen motiváció mentén született
meg a képviselő-testület döntése,
amely a jövőben ott kizárja a hajléktalanoknak szánt bérlakások létesítését? Voltak, akik számonkérték az
önkormányzaton és személy szerint a
polgármesteren a szociális érzékenység hiányát.
– Soroksáron jelenleg három hajléktalanszálló is működik, amelyekben
megközelítőleg 500 ember él. Azt
hiszem, az önkormányzat szociális
érzékenységére nem lehet panasz,
még akkor sem, ha a szóban forgó
ügy miatt egyesek most ezt kérik
számon rajtam, vagy a változtatási
tilalmat megszavazó képviselőkön. A
járványhelyzet súlyosbodásakor például a szállón élők egészségét szem
előtt tartva önkormányzatunk közel
ezer szájmaszkot juttatott el a szállók
lakói számára, fizetjük a háziorvosi
ellátásukat, karácsonyi csomagot készítünk nekik.
De azt sem hallgathatom el, hogy az
együttélés nemigen nevezhető kiegyensúlyozottnak, vagy békésnek.
Rendészeti Osztályunk rendszeresen
kap bejelentéseket helyi lakosoktól,
akik különböző megpróbáltatásaikról számolnak be, amelyeket a
hajléktalanoktól kénytelenek elszenvedni. Arról nem is beszélve, hogy
rendszeresen kell fertőtleníttetnünk
a buszmegállókat, a játszótereket, az
utcabútorokat, nehogy valaki fertőzést kapjon, a koronavírus-járvány
időszakában talán nem is kell magyaráznom, hogy miért van erre fokozottan szükség. A rend, a tisztaság
hiánya rombolja az ember komfortérzetét.
Azt gondolom tehát, hogy mi járunk
el felelősen, amikor azt mondjuk,
nem kívánjuk, hogy a településünkön élőknek még több problémával kelljen szembenézniük. Előbb a
meglévőket kell megoldanunk.

Bátran kijelenthetem, és szeretném
újból valamennyi Soroksári számára egyértelművé tenni: amíg én vezetem ezt a kerületet, nem hagyom,
hogy itt újabb hajléktalanszálló,
bérlakás vagy nevezzük bárminek is
létesüljön! Minden olyan eszközzel
élni fogok, amelyet a törvény biztosít
a számomra. Én a Soroksáriakat képviselem, és ők nem akarnak ilyen létesítményt a lakóhelyükön. A szóban
forgó telek környékén élők körében
– helyi civil kezdeményezésre – elindult egy petíció. Alig két nap alatt
hatszáznál is többen írták alá. Fiatalok, idősek, családosok, egyedülállók
kinyilvánították azon szándékukat,
hogy nem akarják betelepítés révén
átalakítani a lakókörnyezetüket. És
féltik a biztonságukat is.
– Mi várható a továbbiakban annak
fényében, hogy nem volt egyhangú a
képviselő-testület álláspontja e kérdésben? A képviselő-testület, ha jól tudom,
tárgyalta már korábban is ezt a kérdéskört, mi változott ahhoz képest?
– A képviselő-testület augusztus 11-i
nyílt ülésén még szinte egyhangú
volt a testület álláspontja. Akkor egy
határozat került elfogadásra 11 igen
szavazattal és egy tartózkodással. Ez
azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselők többsége is megszavazta azt a
határozatot, amely kimondja, a kerület központi részén nem épülhetnek
hajléktalanok számára bérlakások.
Ehhez képest a mostani ülésen nem
szavazták meg azt a javaslatot, ami a
korábbi – a testület 11 tagja által hozott – határozatot hajtja végre.
Mint azt említettem, a képviselő-testületünk többségének szavazatával
változtatási tilalmat rendeltünk el
az ingatlanon. Számítottam volna
az egyhangúságra, de az intézkedés
nem élvezte valamennyi önkormányzati képviselő szimpátiáját. Az
ellenzéki képviselők mögöttes motivációit nem ismerem, így értetlenül
állok az előtt, hogy miért változtatták
meg álláspontjukat egyik pillanatról
a másikra.
A képviselők többségének üzenete
azonban világos: azon az ingatlanon
nem lesz hajléktalan ellátás.
– A képviselő-testület októberi ülésének napirendjén szerepelt a helyi
egészségügyi ellátás kapacitásainak a
kérdése.
– Annak érdekében, hogy megőrizzük a helyi járóbeteg szakellátási

kapacitásainkat, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
finanszíroz, átcsoportosításról döntöttünk. A belgyógyászatot és a kardiológiát megerősítettük, de meghagytuk a lehetőségét annak, hogy
amennyiben sikerül ortopéd szakorvost szerződtetnünk, akkor ilyen
szakellátás is lesz a rendelőintézetünkben. Tárgyaltunk a parkolásról
is. Az ülésen felhatalmazást kaptam
a vonatkozó tanulmányok megrendelésére. A helyi autótulajdonosoknak a jövőben sem kell fizetniük a
parkolásért, ám szeretnénk elérni,
hogy az agglomerációból a belvárosba igyekvők ne a mi területünket használják járműveik tárolására,
mert ezzel szűkítik a Soroksáriak
parkolási lehetőségeit.
A képviselő-testületi ülésen megerősítettük egy korábbi döntésünket:
a Hősök terén, a HÉV-megállóban
nyilvános illemhely létesül, amelyet
terveink szerint 2021 második felében át is adunk.
Végül pedig felkészültünk arra az
esetre, hogy ha a járványhelyzet súlyosbodása azonnali intézkedéseket
kívánna. Saját példámból tudom,
hogy ezt a vírust még a legnagyobb
elővigyázatosság mellett is el lehet
kapni, így nyomatékosan szeretném
felhívni a figyelmet a
szabályok követésére. Ugyanakkor
megérintett az a támogatás, amelyet
a betegségem idején tapasztaltam.
Ezúton is köszönök minden őszinte
jókívánságot.
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MEGALAKULT A SOROKSÁRI
FIATALOK FÓRUMA

CSALÁDI NAP

Október 1-én a városházán tartotta
meg alakuló ülését a helyi fiatalok
érdekeit képviselő testület. A tanácskozás alkalmával a köszöntőt
követően került sor a tagok bemutatkozására, majd elfogadták a Soroksári Fiatalok Fóruma Szervezeti
és Működési Szabályzatát.

A Soroksári Napok rendezvénysorozat keretében Závorszky-Simon
Márton expresszionista műveiből
nyílt kiállítás a Galéria ’13-ban.

Koncertbelépő: 500 Ft

Helyszín:

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

CsemetÉnek és fazekas foglalkozás, kézműves foglalkozás és vásár

2020. 11. 21. 10:00-16:00

FOLYTATÓDIK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT
IVARTALANÍTÁSI PROGRAM
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben döntött
arról, hogy a kutyák és macskák
ivartalanításának költségét részben
átvállalja. A programban azon kerületi lakó-, illetőleg tartózkodási
hellyel, vagy XXIII. kerületi bérleményben élő, bérleti szerződéssel
rendelkező állattulajdonosok vehetnek részt, akik az igénybejelentést
megelőzően legalább 60 nappal már
a kerületben lakóhelyet, tartózkodási helyet létesítettek, vagy bérleti
szerződést kötöttek és nyilatkoznak,
hogy az adott címen életvitelszerűen
tartózkodnak.
A házi kedvencek ivartalanítási programjára az állattartási, állatvédelmi ügyintézőknél (1239 Budapest,
Grassalkovich út 170. I. em. 103.)
lehet jelentkezni.
Évente háztartásonként legfeljebb
egy macska és egy eb ivartalanítási

műtétjét támogatja az önkormányzat. A program keretében az ivartalanítás költségének 70 százalékát
az önkormányzat (30 százalékát az
állattartó) téríti meg.
A támogatott ivartalanítási műtétet
kizárólag az az állatorvos végezheti,
akivel az Önkormányzat megállapodást kötött.
A kérelmek teljesítése a beérkezés
sorrendjében, folyamatosan történik, az önkormányzat költségvetési
rendeletben meghatározott pénzügyi keretén belül.
A szerződött, műtétet elvégezni
jogosult állatorvosokról, a műtéti
költségekről, a jogosultsági feltételek
igazolásáról a Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztályán lehet érdeklődni (Tel.: 289-2100/373 vagy
330 mellék).
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály

FOLYTATÓDOTT AZ ASZFALTOZÁS
A közelmúltban Magyarország
Kormánya támogatásával 15 utcát
aszfaltoztak le Soroksár a Budapesti Útépítési Program keretében.
Az önkormányzat célja, hogy a település valamennyi földútján megkezdődhessen a munka, amelyek
ennek eredményeképpen szilárd
útburkolatot nyerhetnek.
Az alábbi útszakaszok aszfaltozására került már sor a Budapesti
Útépítési Program keretében:
Szőlődomb utca (Házikert utca –
A33 szennyvízátemelő között),
Elvira utca (Házikert utca – A33
szennyvízátemelő között),
Sodronyos utca (Házikert utca –
196398 hrsz között),
Horgász part (Tusa utca –
186787/1 hrsz között),
Házikert utca (Szőlődomb utca –
VÁLTOZÁS A PATKÁNYÉSZLELÉSEK
BEJELENTÉSÉBEN!
Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatala tájékoztatása értelmében
a patkány- és rágcsálóirtást a hatékony és egységes védekezés megvalósítása érdekében a főváros egész
területén – ezáltal Soroksáron is –
az RNBH Konzorcium végzi.
Az RNBH Konzorcium az alábbi

Kihirdették, hogy ki lett az Év Kerületi Polgárőre

Bár a koronavírus-járvány helyzet
hatására idén nem nyílt lehetőség az
elmúlt években megszokott ünnepségsorozat lebonyolítására, a Soroksári Napok elmaradhatatlan részét
képező kitüntető címek átadására
azonban sor került. A díjazottakat a
következőkben mutatjuk be.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

Buborék együttes koncert 13:00

IDÉN IS ADTAK ÁT
KITÜNTETŐ CÍMEKET
A SOROKSÁRI NAPOKON

Orbánhegyi dűlő között),
Házikert utca (Sodronyos utca –
Hungária köz között),
Felső Duna sor (Vecsés utca –
Gyáli patak között),
Derce köz (Szitás utca – zsákutca
között),
Nádor Ödön utca (Jelző utca –
Arany János utca között),
Szitás köz (Szitás utca – zsákutca
között),
Taling utca – Selyemkóró köz (Taling utca – zsákutca között),
Hungária köz (Házikert utca –
187246 hrsz között),
Kelep utca (Házikert utca – 187252
hrsz között),
Orbánhegyi dűlő (Házikert utca –
196542 hrsz között),
Zsilvölgy utca (Házikert utca –
Szőlődomb utca között).
elérhetőségeken fogadja a lakossági
bejelentéseket: Telefon: 06/70 3646531; hétfőtől péntekig, 8.00 – 16.00
(A köztes időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.)
E-mail:
patkanyirtasbudapest@
gmail.com A cég közterületen és
bekerítetlen ingatlanon nem végez
rágcsálóirtást! A lakosság számára a
szolgáltatás ingyenes!
2020. október 12.
Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület döntése alapján
az Év Kerületi Polgárőre kitüntetést
Avnija Hafuzi érdemelte ki. A díjazott 1992-ben költözött Soroksárra,
majd annak 1994-es önállóvá válása
óta támogatja a kerületben működő
intézményeket. Mint vállalkozó segíti a Soroksár Közbiztonságáért és
Közrendjéért Alapítványt, továbbá a
kerületben megtartott sporteseményeket. Avnija Hafuzi 2002-ben lépett be a helyi polgárőrségbe. Odaadó és áldozatkész hozzáállásával,
munkája elismeréseképpen, 2006ban megválasztották a Soroksári
Polgárőrség Egyesület alelnökévé,
amely tisztet azóta is betölt. Számos
alkalommal elismerték már közösségépítő munkáját, továbbá 2012ben az Albán Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzuljává választották.
AZ ÖTTUSÁBAN TALÁLTA MEG
ÖNMAGÁT
Ebben az esztendőben Soroksár Kiváló Sportolójává választották Bruckmann Gergőt. A 25 éves élsportoló számos sportágat kipróbált már,
mire rátalált az öttusára. A Grassalkovich Antal Általános Iskola
tanulójaként a duatlon hozta meg a
kedvét a versenyszerű sportoláshoz.
A lövészet és a vívás különösen kedves volt a számára, továbbá a futást
is megszerette. Az öttusa gyakorlását a család javasolta neki. A számtalan medállal kitüntetett fiatalember
jelenleg a Budapest Honvéd öttusa
szakosztályában sportol.

SPORTÁGA LEGJOBB FIATALJÁVÁ
VÁLHATOTT
Józsa Levente Márk lett Soroksár
Kiváló Sportolója 2020-ban. Levente 6 éves korában kezdett el taekwondózni a soroksári GoldStars
Sportegyesületben. Tehetségével és
kitartásával hamar kitűnt a fiatalok
között. Az országos bajnokságokon
7 esztendőn keresztül tartotta elsőségét, és ezen kívül számos európai
országban rendezett versenyen indult. Első kiemelkedő sikerét a Koreában rendezett világbajnokságon
érte el, ahol 14 évesen 5. helyezett
lett, majd a következő évben az
Európa-bajnokságon ért el bronzérmet. A Magyar Taekwondo Szövetség 2016. végén megválasztotta
az ifjak között a legjobbnak. A Budapesti Honvéd Sportegyesülethez
csatlakozva további számos rangos
elismerés birtokosává vált.
„MINDENKI GIZIKÉJE” ÖRÖKKÉ
SZOLGÁLATKÉSZ
Soroksárért Érdemérem kitüntetésben részesült Bogár Jenőné. A

városházán 23 éven keresztül dolgozott Geiger Ferenc volt polgármester titkárnőjeként. Az évek alatt
munkásságával elősegítette a település fejlődését, valamint a helyiek javára végzett önzetlen áldozatvállalása, példamutató emberi magatartása
miatt Soroksáron köztiszteletben
áll. Vidám egyénisége, segítőkészsége példaértékű volt minden munkatársa számára. Precizitása, szolgálatkészsége miatt is a dolgozók
közösségének értékes tagjává vált.
Szívügyének tekintette a helyi közösségek, a civilek munkájának a
támogatását. Jelenleg már boldog
nyugdíjas éveit tölti.
A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN
ÁLLÍTOTTÁK KI A MŰVEIT
A képviselő-testület döntése alapján
a Soroksárért Érdemérem kitüntetésben részesült Majoros Áron. A
természetet szerető és a művészetet
kedvelő díjazott soroksári születésű.
Meghatározó állomása volt életének
a Grassalkovich Antal Általános Iskola, ahol ének-zene tagozaton tanult. A rajztanára támogatásával a
képzőművészet felé fordult, ahol a
tehetsége gyorsan megmutatkozott.
A szülei támogatták a képzőművészet iránti kötödését, és a Soroksáron alkotó Morvai László festő- és
képzőművész tanítványa lett. Még
az általános iskolai tanulmányai
alatt a MÁV művészeti stúdiójában
is fejlesztette rajzképességét. Első
műterme Soroksáron volt a Láng
Endre utcában, ahol képzőművész
társaival „bontogatták a szárnyaikat”.
Majoros Áron a Magyar Képzőmű-

vészeti Egyetemen szerzett diplomát. A művész több önálló kiállításon, továbbá csoportos és tematikus
tárlaton mutatkozott be a közönségnek szerte a világon.
LOKÁLPATRIÓTAKÉNT
DOLGOZOTT SOROKSÁRÉRT
Dr. Kolosi Ferenc részére a képviselő-testület posztumusz adományozta a Soroksár Díszpolgára címet.
Először a dísznövénytermesztésben
kamatoztatta tudását, ahol sikeres
vállalkozóként hasznosította a szüleitől tanultakat, majd 1998 őszétől
Soroksár képviselő-testületének volt
a tagja egészen a 2016-ban bekövetkezett haláláig. Úgy érezte, ismereteit bővítenie kell annak érdekében,
hogy minőségi képviselői munkát
végezhessen, ezért beiratkozott a
Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karára, ahol diplomát
is kapott. A tanulás az élete része
volt, így a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként szerzett
végzettséget 55 évesen. Egész életét meghatározta a labdarúgás és a
sport. Kihívásnak tekintette Soroksár sportjának felvirágoztatását és
az utánpótlás nevelést. A Soroksári
Torna Egyesületet 1999-ben hívták
életre, majd később a Soroksár Sport
Club Kft-t is, amelynek vezetője és
tulajdonosa volt. Vezetése alatt Soroksár labdarúgó csapata a budapesti másodosztályból feljutott az
NB II-ig. Lokálpatriótaként nagyon
büszke volt arra, hogy a segítségével
és a vezetésével kezdte meg működését a Soroksári Sportcsarnok.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS
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MÁRTON-NAPI VIGALOM
A ZENEPAVILONNÁL

ÖNKORMÁNYZAT | 7
A nagysikerű Zenepavilonnál tartott rendezvényeink sorát folytatjuk a Márton-napi Vigalom programunkkal, amelynek keretében
a Bordó Sárkány Régizene Rend
koncertjén vehetünk részt novemberben. Az együttes saját meghatározása szerint „középkori világzenét” játszik. A középkori táncokat és
dalokat önkifejező módon közelítik
meg, a saját szerzeményeik viszont
magukon viselik a középkori zene
stílusjegyeit. Igazi fúziós zenéről
van szó. A zenekar saját szerzeményei mellett magyar táncokat és
dalokat ad elő, illetve más népek
világi és egyházi zenei világából merít (skót, ír, breton, német, szefárd
zsidó, kasztíliai, francia, provanszál,
katalán). Az est részeként az aSerduS
Tűzzsonglőr Produkció látványos
show-ját is megtekinthetjük.

NOVEMBERI
PROGRAMAJÁNLÓ

NOVEMBER 11. 17:00-19:00

„BÁRMI VOLT, BÁRMI LESZ,
A MAGYAR MAGYAR LESZ!”
Október 6-án az aradi tizenhármakra
emlékeztek Soroksáron is

Kreatív Relax – „énidő” felnőtteknek. Téma: tökdíszek.
Részvétel: ingyenes.

A nemzeti gyásznapon – a település
szívében lévő Hősök terén – megtartott rendezvény kezdetén a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt,
majd Krizsik Alfonz színművész előadásában meghallgathatták Ady Endre
Október 6. című költeményét.

NOVEMBER 13. 19:00
Márton-napi Vigalom
Bordó Sárkány Régizene Rend
Koncert; aSerduS Tűzzsonglőr
Produkció; Helyszín: Zenepavilon, Hősök tere.
Esőhelyszín: Táncsics Mihály
Művelődési Ház.
Részvétel: ingyenes.
Járvány miatt a helyszínen csak
korlátozott számban tudjuk fogadni az érdeklődőket. Maszk
használata kötelező!

Az esemény keretében ezt követően
Kiss László népzenész, énekes előadásában felhangzott a Szegény Magyarország című, mélyen megindító
dal. Soroksár önkormányzata nevében Sinkovics Krisztián alpolgármester mondott beszédet.
– Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk nagyjaink áldozatára –

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

kezdte gondolatait az alpolgármester. – Ők voltak azok, akiket nem
rettentett el a hatalmas túlerő sem,
hanem mindvégig eltántoríthatatlanul harcoltak a független Magyarországért, és az 1848-ban született
forradalmi vívmányokért.
Sinkovics Krisztián példaként állította a hősöket korunk társadalma
számára. Elmondta, hogy készen kell
lennünk ma is megvédeni a polgári
Magyarországot.

– Nem kell mást tennünk, mint emlékeztetni magunkat újra és újra az
aradi hősök szellemiségére – zárta
gondolatait az alpolgármester.
A rendezvény résztvevői ezt követően ismét Krizsik Alfonz és Kiss
László előadásait hallgathatták, majd
elhelyezték az emlékezés virágait az
emlékműnél. A méltóságteljes főhajtás perceiben elhangzottak az aradi
mártírok nevei is. A rendezvényt a
Szózat dallamai zárták.

NOVEMBER 21.
09:00-13:00 ÉS 14:00-18:00
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK
PROGRAMJAINKHOZ!
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!

TÁNCSICS MIHÁLY

Adventi koszorúkészítés –
FeNo Decor
Részvételi díj: 6.000 Ft/koszorú
A gyertyákon kívül az alapanyagokat biztosítjuk.
Regisztráció: október 12-től.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

NOVEMBER 21. 10:00-16:00

1238 BUDAPEST,

Családi Nap
13:00 Buborék együttes koncert; Jegyár: 500 Ft/fő
Fazekas és CsemetÉnek foglalkozás, kézműves foglalkozás és
vásár.

GRASSALKOVICH ÚT 122-124.

ELÉRHETŐSÉG:
06/1 286-0262
TITKARSAG@TMH.HU
TMH.HU

NOVEMBER 26. 17:00
Dévényi János Géza festő kiállítása; Kiállításmegnyitó.
Megtekinthető: december 31-ig.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐS KORÚ SZEMÉLYEK
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket,
hogy a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 17/2019.
(VI.14.) önkormányzati rendeletben
szabályozott idős korú személyek települési támogatása iránti kérelmek
benyújtására 2020. október 1. – 2020.
november 2. napja közötti időszakban van lehetőség postai úton a Szociális és Köznevelési Osztálynak címezve, a 1239 Budapest, Hősök tere
12. címre, avagy személyesen, kizárólag ügyfélfogadási időben, az alábbiak szerint:
1239 Budapest., Hősök tere 12.
– Ügyfélszolgálati iroda:
Hétfő: 14:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 12:00

1237 Budapest, Újtelep u. 2. – Ügyfélszolgálati iroda:
Hétfő: 8: 00 -12:00 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Jelen járványhelyzetben a kitöltött, mellékletekkel ellátott kérelmeket ügyfélszolgálatainkon erre a
célra rendszeresített dobozokban is
elhelyezhetik.
Kérjük, hogy a gyűjtődobozokba
kizárólag zárt borítékban, illetve biztonságosan összetűzött támogatási
igényeket helyezzenek el!
Támogatásra az a kérelmező jogosult,
aki megfelel az alábbi feltételeknek:
1. Budapest Főváros XXIII. kerület

közigazgatási területén bejelentett
állandó lakóhellyel legalább 2 éve
rendelkezik és életvitelszerűen ott
tartózkodik,
vagy XXIII. kerületi bejelentett állandó lakóhelye mellett, a XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik
és életvitelszerűen ott tartózkodik.
2. Az a kérelmező, aki betöltötte vagy
az idei évben betölti a 75. életévét.
3. Jövedelme nem haladja meg az
570 000 Ft-ot (jövedelemigazolás
csatolása szükséges).
A támogatás mértéke 10 000 Ft ös�szeg, melyet postai úton küldünk
meg a jogosultak részére.
A kérelmet 2020. október 1. – 2020.
november 2. napja közötti időszakban lehet benyújtani. Az ezt megelőzően vagy a határidőn túl benyújtott
kérelmeket vissza kell utasítanunk.

A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán,
személyesen ügyfélfogadási időben,
valamint telefonon a 06/1 2892100/253 melléken kérhető.
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető

8 | ARCKÉP

ARCKÉP | 9

„A NYOMORÚSÁGBAN LÉVŐ EMBERNEK
MINDENKOR JÉZUS KRISZTUSRA VAN SZÜKSÉGE!”
Péterffy György református lelkipásztorral, az újtelepi gyülekezet
vezetőjével beszélgettünk

E

leven stílusa, nyitottsága és
őszinte érdeklődése jól jellemzi karakterét. Péterffy György
több mint egy évtizede szolgálja az
újtelepi reformátusokat, hűségesen
hirdetve számukra az evangéliumot.
A gyülekezetük történetében fontos
időszak zárult le a közelmúltban, és
elkezdődött ugyanekkor egy új fejezet is. Arra kértük, meséljen nekünk
eddigi életéről, családjáról, hitbéli
meggyőződéséről, és – nem utolsó
sorban – templomuk születéséről.
– 2020. szeptember 5-én, szombat
délután tartottuk az újtelepi református templom felszentelő istentiszteletét, amelyen dr. Szabó István,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten
Igéjét. Az istentiszteleten Illés Dávid

esperes és Bese Ferenc polgármester
mellett Németh Szilárd államtitkár
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök úr gyülekezetünknek írt köszöntő levelét is. Azt hiszem, hogy
megható és felemelő élmény volt annak a több mint háromszáz embernek a számára az istentiszteletünk,
akik a templomban és a templom
előtt felállított sátorban jelen voltak.
Szeretném azonban nyomatékosan
leszögezni, hogy templomunk elkészüléséért mindenekelőtt Jézus
Krisztusnak tarozunk hálával. Ő
hallgatta meg sokéves imádságainkat, Ő adott hitet és kitartást a gyülekezet tagjainak szívébe, hogy egyszer elkészül templomunk (kilenc
évig épült!), Ő hirdettette közöttünk
az Ő szavát, és hisszük, hogy a magyar állam nagyösszegű támogatása
is „csupán” eszköz volt az Ő kezében. Elmondtam ott a hálaadó istentiszteleten, elmondom újra, mert
így igaz: mi nem csináltunk semmit,
az Úr Jézus cselekedett! Ezért Neki
adunk hálát és dicsőséget! Soli Deo
Gloria!
– Gondolhatnánk, a lelkészi hivatás,
ahogy sokak esetében, Önnél is a családból fakad. Mit tudhatunk Önről, a
családjáról?
– Családom gyökerei Erdélybe
nyúlnak, drága szüleim – édesapám
orvos, édesanyám tanár – onnan
települtek át a kisebbségi elnyomás
elől menekülve. Én már Magyarországon születtem 1978-ban. Erdély
azonban mind a mai napig meghatározó hatást gyakorol az életemre.
Családunkban többen voltak lelkipásztorok és tanítók, az utóbbi száz
évben azonban inkább az orvosi
pályát választották. Ma már rajtam

kívűl csak egy lelkipásztor hirdeti az Igét családtagjaink sorában.
A szüleim engem is orvosi pályára
szántak. Többször elmondták nekem, orvosra mindig szükség lesz.
„Ez biztos megélhetést jelent majd
számodra, miközben másokon
segíthetsz.” Amikor teológiára jelentkeztem, nem is nagyon értették
a döntésemet, de elfogadták. Igaz
– bármilyen különösen hangzik –,
én sem tudtam, hogy mire vállalkozom. Engem egyszerűen csak Jézus
személye vonzott. Kiskorom óta így
volt ez, amikor édesapám először elvitt az óbudai református gyülekezet
szombat délelőtti gyerek alkalmára.
Ez azonban nem azt jelentette, hogy
ne érdekelt volna más is, mint Jézus.
Sőt! Jó ideig a sport, a zene, azután
a szépirodalom kérdései foglalkoztattak intenzíve. De mindig ott volt
a háttérben Jézus. Ma már tisztában
vagyok azzal, hogy Ő keresett engem
az óbudai, később a pomázi ifjúsági
alkalmakon, ahol több idősebb hívő
fiatal életét láthattam, nem is beszélve azokról a hívő lelkipásztorokról,
akiknek rendszeresen hallgathattam
igei szolgálatait. Jézus nyúlt utánam,
hogy értésemre adja, szeret engem
és megváltott bűneimből. Az pedig,
hogy lelkipásztor lettem, az is az Ő
tervében volt. Az Ő akaratából lett.
Ha egy szóval kellene megfogalmaznom, hogyan lettem lelkipásztor,
akkor az az egy szó így hangzik:
predestináció. Engem arra rendelt
az Úr, hogy az Ő Igéjét vigyem másoknak, hirdessem annak vigasztaló, bátorító üzenetét. Hála Neki,
egy bizonyos idő után a szüleim is
megértették ezt, s ma már örömmel
és büszkeséggel tekintenek hivatásomra. Lelkipásztori szolgálatom
megkezdése előtt nyolc hónapot

Bernben töltöttem ösztöndíjasként,
ahol újszövetségi tantárgyakat hallgattam. Budaörsön 2003 és 2007
között voltam segéd-, később beosztott lelkész. Takaró Tamás esperes úr 2007 tavaszán keresett meg
azzal a kérdéssel, hogy nem volna-e
kedvem Soroksárra jönni, gyülekezet- és templomépítő szolgálatot
végezni. Emlékszem, ahogy körbe
vitt autójával Újtelepen, megmutatva, hol kellene munkába állnom.
Két dolgot kért tőlem. Az egyik az
volt, ha vállalom a szolgálatot, ne
hagyjam abba néhány hét múlva.
A másik pedig, hogy szeressem az
itteni embereket és hirdessem nekik bátran az evangéliumot. Azóta
tizenhárom esztendő telt el, és ma is
gyakran jut eszembe Takaró esperes
úr bölcs tanácsa. A feleségem korábban szociális területen dolgozott

egészen a közelmúltig, amikor megszületett kisfiúnk, Sámuel. Neki van
még két nagyobb bátyja is, Botond
és Szabolcs. Ők már felső osztályos
tanulók. Nagyon szeretem a feleségemet, hálás vagyok érte az Úrnak.
Ő is Krisztus gyermeke. Természetesen mindhárom fiam iránt rajongással vagyok.
– Mit tart legfontosabb lelkipásztori
feladatának?
– Az Ige hirdetését. Úgy tanultam,
hogy a lelkész legfőbb feledata az
evangélium prédikálása. Ezt tették
az apostolok is az első időkben. Hirdették Jézus nevét és a Benne való
szabadulást, miközben imádkoztak
a lelkekért. Ebben a világban annyi
mindent hirdettek már, hangzatos
szavakat, vonzó ígéreteket, de ezek
mind-mind a romlott emberi vá-

gyak szüleményei voltak. Soha nem
segítettek a bajban levő emberiségen. Az igazság mindig elsikkadt.
Az egyház legfőbb feladata, hogy
Krisztushoz vezesse a bajba jutott
embereket, a Krisztusba vetett hitre
elsegítse őket. Krisztus a bűnös ember egyedüli szabadítója. Ennek eszköze pedig az Ige hirdetése. Persze a
könyörgés, a látogatás, a személyes,
jó emberi kapcsolatok kialakítása
mind fontos részét képezik a hivatásomnak.
– Mivel tölti szívesen az idejét?
– Szeretek együtt lenni a szűkebb és
a tágabb családommal. Számomra
hihetetlen érzelmi feltöltődést jelent
a közösen eltöltött idő. A hétvégi
ebédek, a beszélgetések, a jókedv,
a kirándulások, a közös sportolások valósággal megújítják a belső
energiáimat. Emellett előszeretettel
töltök el időt a teológiai tudományokkal is. Mostanában inkább az
egyháztörténet foglalkoztat. Korábban a dogmatika. Nagyon szeretem
a reformátorok és a puritán atyák
írásait. Sokat merítek belőlük a személyes hitéletemet és a szolgálatomat illetően is.

FOTÓK: KOVÁCS GERGELY BALÁZS

– Miképpen is zárhatnánk a beszélgetésünket, ha nem egy olyan kéréssel, osszon meg egy Igét lapunk
olvasóival is!
– Több Ige is bátorítást, megerősítést jelentett számomra az elmúlt
esztendők során. Ezek mind kedves Igéim lettek. Legutóbb idén
nyáron, kisfiúnk érkezésekor a
Példabeszédek könyve 18. fejezetének 10. verse nőtt különösen a
szívemhez. „Erős torony az Úrnak
neve, ahhoz folyamodik az igaz, és
bátorságos lészen.” A megpróbáltatás, nehézség idején jó volt az Úr
Jézushoz fordulni segítségért. Az Ő
ígéretébe kapaszkodni. Feleségemmel együtt tapasztaltuk meg, hogy
meghallgatott minket, és megkönyörült rajtunk. Oda is írtam a Bibliámba a dátumot, hogy mikor, és a
megjegyzést, hogy ezek által a szavak által segített meg minket az Úr.
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APRÓHIRDETÉS
Szabó Balázs vállalja kémények
Házhoz megyek! Fogsor készítését,

bélelését, építését, kondenzációs

javítását vállalom garanciával.

kazánok telepítését teljes körű ügy-

Hívjon bizalommal!

intézéssel. 06/20 264-7752

RÉKA WAX & BEAUTY

06/70 324-3228

Nyitva tartás: Hétfő, szerda, péntek 10:00-18:00
Kedd, csütörtök 8:00-15:00
Páros héten szombaton 8:00-14:00
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL:
GYANTÁZÁS, SZEMÖLDÖK, SZEMPILLA
Arckezelésre bejelentkezés szükséges!
Soroksár, Táncsics Mihály utca 98.

Telefon: 06/20 980-3957
Életjáradék szerződést kötnék idős,
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-

egyedülálló személlyel, ingatlanra,

peslapot, papírrégiséget, régiségeket

bentlakás nélkül. Vidám segítőkész

vásárolunk és árverésre átveszünk.

anyuka személyében. Bevásárlást

VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154,

is vállalok. Hívjon bizalommal. T:

Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19

06/20 273-4870

Ócsai úton 3 szintes, C kategóriás

STUDIO

irodaházban különböző méretű

mentes kiszállással és azonnali

irodák kiadók 14-2000 m2-ig, 6

elszállítással, készpénzért vásárol

EUR-tól. Ugyanitt raktár épület 3,5

régi és új könyveket, teljes könyv-

EUR-tól szintén kiadó. Az irodák

tárakat, térképeket, metszeteket,

és a raktár a bérlő igényeinek meg-

kéziratokat, képes levelezőlapokat,

felelően kerülnek kialakításra. Tel.:

festményeket, porcelánokat, egyéb

06/70 674-1567, E-mail: besenyi.

régiségeket, teljes hagyatékot. Tel:

maria@irr75.hu

06 (1) 312-62-94; 06/30 941-2484.

ANTIKVÁRIUM

OKTÓBERBEN szemöldökszedés, festés vagy szempillafestés jár ajándékba arckezelésekhez!

díj-

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik a 2020/2021. tanévben utolsó

Der Oktober, der achte Monat des
alten römischen Kalenders, ist der
Weinmonat. Die Sonne, die seit der
Herbst- Tag- und Nachtgleiche im
Zeichen der Waage steht, tritt im
letzten Drittel des Monats in das
Zeichen des Skorpions, der den ersten Frost bringt und die Tageszeit
spürbar verkürzt.

1. SONNTAG IM OKTOBER –
ERNTEDANKFEST

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Das kirchliche Erntedankfest wird
in Deutschland am ersten Sonntag
nach Michaelis gefeiert, also am ersten Oktobersonntag. Es geht hervor

aus den kultischen Opferfesten, die
nach der Ernte gefeiert wurden. Statt
des Opfers für die Gottheit setzt das
Christentum das Gottdanken, indem das Verdankte, die Früchte des
Gartens und der Felder, geteilt wird
mit denen, die am Segen der Natur
nur wenig Anteil haben. So werden
am Erntedankfest die Kirchen mit
Getreidebuschen, Früchten aus Feld
und Garten und Brot geschmückt.
Die geweihten Gaben werden nach
dem Gottesdienst ausgeteilt, vor allem den Alten, Kranken, Gebrechlichen, wenig Begüterten.
Erntedank – ein Anlaß, brüderliche
Gemeinde zeichenhaft zu verwirklichen. Je nach Gegend findet Erntedank auch seine verschiedensten
Formen in Festen mit Tanz, Schmaus, Musik und Spiel.

06/1 616-6138

OKTOBERFEST
Das Oktoberfest ist das größte
Volksfest der Welt. Es findet seit
1810 auf der Theresienwiese in
der bayerischen Landeshauptstadt
München statt. Der Name der Wiese auf der das Fest stattfand, wurde damals zu Ehren der Prinzessin
„Theresienwiese” getauft. Deshalb
trägt das Oktoberfest heute auch
Beinamen „Wiesn”.
Veranstaltet wird dieses Fest jedes
Jahr von der Stadt München. Nur
für das Oktoberfest wird von einigen Münchner Brauereien ein spezielles Bier gebraut: es muss eine
Stammwürze von mindestens 13,5
% besitzen und circa 5,8 - 6,4 Volumenprozent Alkohol enthalten.
Entstanden ist das erste Okto-

HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. NOVEMBER 9.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRA
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének
támogatása érdekében Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2021. évre:
– felsőoktatási hallgatók számára
a 2020/2021. tanév második és a
2021/2022. tanév első félévére („A”
típusú pályázat), valamint
– felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B”
típusú pályázat).

OKTOBER

éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A pályázók közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.)

A pályázatokat az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve,
onnan kinyomtatva, aláírva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani
(1239 Budapest, Hősök tere 12. Érdeklődni lehet a 289-2100/255 m.
telefonszámon).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatok elbírálására, meghatározott szempontok alapján – a
pályázók és a velük együtt élő közeli
hozzátartozók szociális és jövedelmi
viszonyaira tekintettel – az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.
A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati űrlapminta 2020. október 5. napjától
megtekinthető az Önkormányzat
honlapján (www.soroksar.hu), valamint a Hősök tere 12. szám alatti
hirdetőtáblán.

UNSERE PARTNERSTADT – NÜRTINGEN (3.)
TESTVÉRVÁROSUNK – NÜRTINGEN (1.)
FESTE UND FEIERN HAT IN
NÜRTINGEN EINE LANGE
TRADITION.
Beim Nürtinger „Nationalfeiertag”,
dem „Maientag”, einem Fest der

Schulen, ging es schon vor Jahrhunderten hoch her. Nach der Brotübergabe am Maientag zieht der
bunte Festzug durch die Straßen
der Innenstadt zum Festplatz. Dort
folgen Tänze und Wettkämpfe.

Beim „Altstadtfest” im Juni kann
man sich bis spät in die Nacht von
Gauklern, Clowns und heißen
Rhytmen verzaubern lassen.
Im Juli steigt das „Stadtfest” mit
Musik und Kulinarischem aus vielen Ländern. Auch der Winter hat
seinen Reiz: Auf dem Schillerplatz
lädt der Weihnachtsmarkt mit den
geschmückten Holzhäuschen und
Glühweinduft zu einem gemütlichen Stadtbummel ein.

berfest durch die Hochzeit von
Kronprinz Ludwig und Prinzessin
Therese am 12. Oktober 1810. Anlässlich dieser Vermählung fanden
in München zahlreiche private und
öffentliche Feiern statt. Eine davon
war ein Pferderennen am 17. Oktober. Darauf geht auch das Oktoberfest zurück. Das Pferderennen mit
Ausstellung und Schau zur öffentlichen Huldigung des Brautpaares
schlug der Major der Nationalgarde vor. Andreas Michael Dall’Armi erhielt für die „Erfindung“ des
Oktoberfests 1824 die erste goldene Bürgermedaille der Stadt München.
Der Festplatz außerhalb der Stadt
wurde wegen seiner natürlichen
Eignung ausgesucht. Die Theresienhöhe diente damals als Tribüne
für 40 000 Zuschauer. Die Festwiese blieb bis auf das Königszelt
unbebaut. Danach wuchs das Fest
Jahr für Jahr.
Das Fest hat sich im Laufe der Zeit
weiter entwickelt: Das Pferderennen wurde abgeschafft und es kamen immer mehr große Bierzelte
und Fahrgeschäfte wie Karusselle,
Geisterbahnen und Achterbahnen
dazu, die für die „Wiesn” bis heute
ein wichtiger Teil des Festes sind.
Neben den großen Bierzelten von
bekannten bayrischen Brauereien
und Karussellen für Erwachsene
und Kinder gibt es aber noch viele
andere Traditionen die das Oktoberfest ausmachen.
Leider muss das Oktoberfest 2020
wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

OKTOBERSTURM
Schwankende Bäume
im Abendrot Lebenssturmträume
vor purpurnem Tod Blättergeplauder wirbelnder Hauf nachtkalte Schauder
rauschen herauf.
(Christian Morgenstern)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

udapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzatának
Jegyzője
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) nevében
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2020. (VIII.
11.) számú határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot
hirdet a Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata
1/1 arányú tulajdonát képező
• Budapest XXIII. ker. 185003
helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest XXIII. kerület Új élet utca 14./Kovász utca
14. szám alatt található, 11.514 m2
területű, „kivett szociális otthon”
megnevezésű, valamint
• Budapest XXIII. kerület 184939
helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám
alatt található, 1.904 m2 területű,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésére.
Az ingatlanok a pályázati felhívás
közzétételének időpontjában tehermentesek.
A 185003 helyrajzi számú ingatlanra önállóan is lehet pályázni,
a 184939 helyrajzi számú ingatlanra csak a 185003 helyrajzi
számú ingatlannal együttesen,
oszthatatlan szolgáltatásként. Az
önállóan a 184939 helyrajzi számú ingatlanra benyújtott pályázat érvénytelen.
A 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó
intézmény létesítésének és működtetésének céljára vásárolható
meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a 185003 helyrajzi
számú ingatlan önállóan történő,
illetve a 184939 helyrajzi számú
ingatlannal történő együttes,
oszthatatlan
szolgáltatásként
történő megvásárlása esetén is;
ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása
céljából szerződést biztosító, mellékkötelezettségként kötbért is ki-

AZ INGATLANOK FŐBB ADATAI:
Hrsz.

Belterület

185003

Belterület

184939

Tulajdoni lap
szerinti cím

Megnevezés

Új élet utca 14./
Kovász utca 14.

kivett
szociális otthon

Lke-1-XXIII-1/2

Felső Duna sor
26-28.

kivett beépítetlen
terület

Lke-1-XXIII-2/2

kötő településrendezési szerződés
megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének
feltételeként.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23. napján
10:00 óra
A pályázók nevük megjelölésével
pályázhatnak.
A pályázat benyújtásának módja,
helye és ideje:
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere
12,. II. emelet) hétfőnként 14-18
óráig, szerdánként 8-16 óráig, valamint péntekenként 9-12 óráig
(munkaszüneti napok kivételével), személyesen vagy meghatalmazott útján (utóbbi esetben eredeti meghatalmazás csatolandó),
írásban, papíralapon 5 példányban,
aláírással (jogi személy pályázó
esetén hivatalos cégszerű aláírással) ellátva, zárt borítékban kell
benyújtani, feltüntetve a borítékon
a pályázó megnevezését, valamint
a „Pályázat 185003/184939 hrsz.-ú
ingatlan” megjelölést. Az ajánlat
1 példányát minden oldalán szignálva, „eredeti” megjelöléssel kell
ellátni.
A pályázat feltételeit tartalmazó
részletes pályázati kiírás nettó

Övezet

Terület

Bruttó
minimális
vételár
306.000.000 Ft

10.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 12.700 Ft ellenében megvásárolható 2020. október 26. napja
14:00 óra és 2020. november 20.
napja 12:00 óra között, telefonon előre egyeztetett időpontban
(kapcsolattartó: Gőgh Zita, telefon:
+36 1-289-2100, 234. mellék) hétfőnként 14-17 óráig, szerdánként
8-15.30 óráig, valamint péntekenként 9-12 óráig (munkaszüneti napok kivételével), Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának 1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 22.
számú hivatalos helyiségében.
A pályázatra vonatkozó további
információ ugyanezen elérhetőségeken és időpontokban kérhető.
A részletes pályázati kiírás az ajánlattevőknek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.
A részletes pályázati kiírás ára átutalással, illetve postai csekken is
megfizethető, a befizető, illetve a
számlatulajdonos személye meg
kell egyezzen a pályázó személyével!
A pályázaton az vehet részt, aki:
• természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
átlátható szervezet,
• a részletes pályázati kiírást megvásárolja és az abban foglalt feltételeket vállalja,

11.514 m²

1.904 m²

(ÁFA fizetési kötelezettség
nem terheli, így az
összeg ÁFÁ-t nem
tartalmaz)

62.865.000 Ft
(27 % ÁFÁ-t tartamaz)

• a hatályos magyar jogszabályok
alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult;
• az általa megpályázni kívánt ingatlan(ok) nettó minimális vételára 20%-ának megfelelő összegű
pályázati biztosítékot („pályázati
biztosíték 185003/184939” közlemény megjelölésével) megfizet kiíró részére úgy, hogy annak összege
2020. november 20. napján 24:00
óra határidőig jóváírásra kerül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata bankszámláján.
A 185003 helyrajzi számú ingatlan
szociális ellátó intézmény létesítésének céljára történő hasznosítása kötelezettsége teljesítésének
biztosítására az ajánlattevőnek
vállalnia kell, hogy az adásvételi
szerződéssel egyidejűleg településrendezési szerződést köt Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatával (a településrendezési szerződés megkötése az
adásvételi szerződés egyik hatálybalépési feltétele), mely alapján a
településrendezési kötelezettség az
ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre kerül az ingatlan tulajdoni
lapjára, és mely településrendezési
szerződésben a településrendezési
kötelezettség biztosítása érdekében
400.000.000 Ft összegű kötbér kerül kikötésre a kötelezettség nem
teljesítése esetére. A pályázaton
történő részvétel feltétele, hogy

az ajánlattevő a részletes pályázati
kiírásban megtalálható adásvételi
szerződés, valamint a településrendezési szerződés tervezetét
elfogadja, illetve, hogy a településrendezési szerződéshez kapcsolódóan telepítési tanulmánytervet
is csatoljon a pályázatához.
A pályázatot előminősítő eljárás
nem előzi meg, alternatív ajánlat
nem tehető.
A pályázatot Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak
írásos tájékoztatást.
A pályázó ajánlati kötöttsége az
ajánlatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártával kezdődik. Az
ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.
Az ingatlanok vonatkozásában a Magyar Államnak, valamint Budapest
Főváros Önkormányzatának jogszabályon alapuló elővásárlási joga van.
Az adásvételi szerződés hatályba lépésének egyik feltétele, hogy az elővásárlási jog jogosultjai elővásárlási
jogukról lemondjanak vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról történő
nyilatkozattételre nyitva álló határidő
eredménytelenül telt el.

PÉLDÁKKAL SEGÍT A NAV
Kinek, mikor, mennyi kedvezmény jár az adóból? A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa a személyijövedelemadó-kedvezmények
kiszámításában segít a családoknak, friss
házasoknak, sokgyermekes édesanyáknak és a súlyos betegséggel
küzdőknek.
Egy év alatt számtalan változás, új
élethelyzet jöhet egy ember, egy
család életében. Házasság, gyermekvállalás, munkahelyváltás, betegség,
ezek mind-mind hatással lehetnek
az adózásra, az adó összegére is, ezért
fontos, hogy ki-, és beszámításuk jól
szerepeljen az adóbevallásban.
Mi a teendő, ha valakinek év közben
megszűnik a munkahelye? Ha az
egyik gyermek után már nem jár a
családi pótlék? Ha válás után a szü-

A KEDVEZMÉNYEK
PÉLDATÁRA

letölthető a következő
linken:
https://nav.gov.hu/data/
cms532838/orszagos_peldatar.pdf
az ilyen és ehhez hasonló
élethelyzeteket feldolgozva
nyújt kézzelfogható segítséget a kedvezmények legoptimálisabb igénybevételéhez.

lők gyerekeiket felváltva gondozzák?
A négy vagy több gyermeket nevelő
anyák kedvezménye, az első házasok
kedvezménye, a családi kedvezmény
és a személyi kedvezmény összegével
a fizetendő személyi jövedelemadó
csökkenthető. Az szja-bevallásban
éppen ezért nem mindegy, hogy
ezeket milyen sorrendben, egyedül
vagy megosztva, év közben, vagy egy
összegben érvényesítik a jogosultak.
A Kedvezmények példatára sorról
sorra, rubrikáról rubrikára mutatja
be a bevallás helyes lépéseit. Segítségével valamennyi adózó megtalálhatja a saját élethelyzetéhez legközelebb
álló példákat, és az utolsó fillérig kihasználhatja az adójából érvényesíthető kedvezményeket.
NAV

FELMÉRÉST
KÉSZÍT A KSH

Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban a szeptember
15-én elindult kutatásban, amely a
A pályázati biztosítékot és a vételá- háztartások életkörülményeinek a
feltárására irányul. A háromévenkénrat átutalással kell megfizetni.
A pályázat kiírója fenntartja azon ti felmérést idén is a Magyar Nemzeti
jogát, hogy a pályázat során aján- Bank (MNB) megbízásából a Közlatot tett egyik ajánlattevővel se ponti Statisztikai Hivatal (KSH) hajtkössön szerződést, és ily módon a ja végre. A KSH szeptember közepépályázatot akár indokolás nélkül is ig postai felkérőlevélben értesítette a
véletlenszerűen kiválasztott 345 teleeredménytelennek minősítse.
pülés több mint 15 ezer háztartásáA pályázattal kapcsolatban al- ban élőket, akik részvétele önkéntes
kalmazandó jogszabályok: Nvtv., és anonim. A felmérés szeptember
Budapest Főváros XXIII. kerület 15-től december 31-ig tart. A kérdőSoroksár Önkormányzata Képvi- ívet interneten keresztül szeptember
selő-testületének az önkormányzat 15. és november 30. között lehet kivagyonáról, a vagyontárgyak felet- tölteni. Október 2. és december 31.
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról között pedig kérdezőbiztosok keresik fel – maszkban és a közösségi
szóló 43/2011. (XI. 18.) rendelete.
				 távolságtartás szabályait betartva –
dr. Szabó Tibor s.k. azokat a háztartásokat, amelyek nem
Budapest Főváros XXIII. ker. élnek az online kitöltés lehetőségéSoroksár Önkormányzatának vel. A kérdőív kérdései körülbelül
		
Jegyzője 20-40 perc alatt megválaszolhatóak.
2020. október 22.
KSH

ÁLLÍTSUK MEG

A SZEMETELÉST SOROKSÁRON!

Kérjük, amennyiben illegális hulladékelhelyezést
tapasztal, haladéktalanul jelentse azt a rendészeti osztály
hulladékkommandójának a következő telefonszámon:

06/30 978-7798
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tököt hosszabb csíkokra
felszeleteljük, majd azokat egy
sütőpapírral kibélelt tálra helyezzük.
Az előkészített vöröshagymát vékonyan szeletekre vágjuk, ezt követően azokat a tökszeletek tetejére terítjük. Sóval
és borssal meghintjük, továbbá
óvatosan meglocsoljuk olívaolajjal.
Egy előmelegített sütőbe
tesszük, ahol közepes lángon 10
percen át megsütjük.
Kivesszük a sütőből, rászeleteljük a fokhagymát, megszórjuk
kakukkfűvel és sajtot reszelünk
rá. Ezt követően visszatesszük a
sütőbe, és további 10 percig sütjük. Még melegen tálaljuk.

2.

Hagymás, sajtos,
fűszeres sütőtök

RO

HOZZÁVALÓK:
SÜTŐTÖK
1 EGÉSZ VÖRÖSHAGYMA

DOL
FOTÓ: FORTEPAN/
BAUER SÁNDOR

Rejtvény
bűvész, ismert előadóművész
(Budapest, 1911. május 16. – Budapest, 1987. január 25.)
A bűvészi pálya magvait egy gyöngyárus vetette meg a fantáziájában,
aki gyerekként megtanított neki egy
mutatványt. A hivatásos artistavizs-

recept
ŐRÖLT BORS
KAKUKKFŰ
OLÍVAOLAJ

4.

TÁJÉKOZTATÓ A KARÁCSONYI ÉLELMISZERCSOMAG
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSRÓL

FO
RODOLFO

10 DKG SAJT
2 GEREZD FOKHAGYMA
SÓ

3.

gát követően a Royal Orfeumban
tartott nagy sikerrel bemutatót. A
Magyar Artista Egyesületnek 1931
januárjától lett tagja. A fiatal tehetséges bűvészt a főváros számos ismert
és kedvelt mulatójában szerződtették. A Latabár fivérek, Feleki Kamill,
Halmai Imre, Fokker Géza és Alfonzó alkotta társulattal a fővárosi
Moulin Rouge közönségét rendsze-

resen szórakoztatta a ’30-as évek közepén. Pár év múlva önálló revücsoportot alakított.
A II. világháború után az Országos
Artista Egyesület elnökségi tagjává
választották. Vidéki turnéira gyakran elkísérte Karády Katalint.
Alfonzóval rendszeresen lépett fel,
majd 1950-től a Latabárokkal tájolt
szerte az országban. Nyolc éven ke-

resztül volt az Artista Akadémia és
az Állami Artistaképző Intézet tanára. Meghívást kapott Európa számos
nagyvárosába. Közel két évtized
alatt ötven alkalommal lépett fel
Zürichben.
Ötvenedik születésnapja alkalmával
az Érdemes Művész, 1971-ben pedig a Kiváló Művész kitüntető címet
kapta meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
17/2019.(VI.14.) önkormányzati
rendeletben szabályozott karácsonyi élelmiszercsomag igénylésekre
vonatkozó kérelmek benyújtására 2020. október 1. – 2020. november 2. napja közötti időszakban van
lehetőség postai úton Szociális és
Köznevelési Osztálynak címezve,
a 1239 Budapest, Hősök tere 12.
címre, vagy személyesen, kizárólag
ügyfélfogadási időben az alábbiak
szerint:
1239 BUDAPEST, HŐSÖK TERE 12.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:
HÉTFŐ: 14:00 - 18:00
SZERDA: 8:00 - 16:30
PÉNTEK: 8:00 - 12:00

1237 BUDAPEST, ÚJTELEP U. 2.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:
HÉTFŐ: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
SZERDA: 8:00 – 12:00
PÉNTEK: 8:00 – 12:00
A kérelemnyomtatványok letölthetők a soroksar.hu honlapról az
alábbi elérési úton: Ügyintézés/
Szociális ügyek/Letölthető nyomtatványok/Kérelem karácsonyi élelmiszercsomag megállapításához,
illetve személyesen átvehető ügyfélszolgálati irodáinkban.
Jelen járványhelyzetben a kitöltött, mellékletekkel ellátott kérelmeket ügyfélszolgálatainkon erre a
célra rendszeresített dobozokban is
elhelyezhetik.
Kérjük, hogy a gyűjtődobozokba kizárólag zárt borítékban, illetve biz-

tonságosan összetűzött támogatási
igényeket helyezzenek el!
Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
– Budapest Főváros XXIII. kerület
közigazgatási területén bejelentett
állandó lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen ott tartózkodik,
vagy XXIII. kerületi bejelentett
állandó lakóhelye mellett, a XXIII. kerület közigazgatási területén
bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik és életvitelszerűen ott
tartózkodik.
– A kérelem elbírálásához csatolni
kell a jövedelem valódiságát igazoló
iratokat.
– Családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99 750
Ft-ot, egyedül élő, illetve gyerme-

két egyedül nevelő szülő esetében a
114 000 Ft-ot.
A karácsonyi élelmiszercsomag
átvételének helyéről és időpontjáról, a támogatásra való jogosultság
megállapításáról szóló döntésben
adunk részletes tájékoztatást.
A kérelmet 2020. október 1. – 2020.
november 2. napja közötti időszakban lehet benyújtani, az ezt megelőzően, vagy a határidőn túl benyújtott
kérelmeket vissza kell utasítanunk.
A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a Szociális és
Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán, személyesen ügyfélfogadási
időben, valamint telefonon a 2892100/253 melléken kérhető.
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezető
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KÜZDJÜNK A

KORONAVÍRUS

ELLEN!

TA R T S U N K

2 méter
TÁVOLSÁG OT!

VISELJÜNK
MASZKOT!

ÜGYELJÜNK A
KÉZMOSÁSRA!

TANÚSÍTSUNK
TÜRELMET!

