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„SOLI DEO GLORIA”

N

em véletlenül hangzott el Soroksár-Újtelep református templomának szentelése alkalmával számtalanszor e latin kifejezés, amely jelentése szerint „egyedül
Istené a dicsőség”. A reformátorok hittételének
egyik legfontosabb gondolata volt ez. Szeptember 5-én azért gyűltek össze az újtelepiek,
hogy az Úrnak mondjanak hálát azért, hogy sokévnyi várakozás után saját templomuk lehet.

Közel egy évtizeden át zajlott az építkezés,
amelynek egy fontos és látványos mozzanata
volt 2018-ban, amikor a harangot – amelyen
található felirat a reformáció 500 éves évfordulója előtt tiszteleg – beemelték a helyére. Az
építkezés igazán látványos része azzal a momentummal már le is zárult, de a felszentelésig
még sok munka volt hátra. Az Isten háza már
várja mindazokat, akik a helyi reformátusok

közösségépítő programjaira, istentiszteleteire érkeznek, akik vágyakoznak Jézus Krisztus
szavának a hallgatására, a testvéri közösségre.
Szeptember 27-én 11 órától pedig a Kárpát-medence magyar közönsége is beléphet a szép épületbe, mivel azon a napon a Duna Televízió Soroksárról, az új templomból közvetíti vasárnapi
istentiszteletét.
További részletek az 5. oldalon.
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

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

Új étterem nyílt a Dunaparton. A
Nocsak Bár remek hely a kikapcsolódásra és feltöltődésre. A Bár azonban
ettől is több, közösségi összefogásnak
köszönhetően jött létre, a környéken
élők együttes munkájából.

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

A soroksári könyvtár ismét a régi
nyitva tartás szerint működik. Hétfőn, szerdán és pénteken 12-től 18
óráig, míg csütörtökön 9-től 15
óráig várják az olvasókat. A látogatók számára a szájmaszk viselése
kötelező.

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.

Nyugdíjba vonult a Galambos János Zeneiskola igazgatója, Jakab
Gedeon. A Soroksár kulturális értékeinek megőrzéséért fáradhatatlanul dolgozó pedagógust az önkormányzat nevében Fuchs Gyula
alpolgármester köszöntötte.

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):

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
orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

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.

SOROKSÁRI FIATALOK FÓRUMA
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
szeptember 8-i ülése alkalmával
döntés született a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjaival kapcsolatban.A benyújtott pályázatok
értékelése alapján Herling Odett,
Piller Szabina, Gyöngyösi Balázs,

Szakszon Péter, Szekeres András
és Szlivka Zsolt alkotja a testületet, és a Soroksári Fiatalok Fóruma
megkezdheti aktív tevékenységét.
Azok a pályázók, akik nem nyertek
tagságot, a jövőben a testület állandó meghívottjai lesznek, amelynek
értelmében a helyi fiatalokért végzett munkában számítanak a közreműködésükre.

Továbbra is várjuk olvasóinktól a Soroksárt és a kerület lakóit,
közösségeit érintő híreket, beszámolókat.
E-mail-cím: ujsag@ph.soroksar.hu

BESE FERENC POLGÁRMESTERT IS MEGFERTŐZTE A KORONAVÍRUS

Ritter Ottó
06/30 977-5878

Orbán Gyöngyi

Augusztus közepén a Konrad
Adenauer Stiftung magyarországi
vezetőjével, Frank Spenglerrel Bese
Ferenc polgármester és Fuchs Gyula alpolgármester folytatott egyeztetést. A találkozón szóba került
számos Soroksárt érintő kérdés,
köztük a Déli temető emlékparkká
alakításának elképzelése is.

TOVÁBBRA IS A LEGFONTOSABB: VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

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

Az országos híradásokban is olvashattuk, hogy Soroksár polgármestere
megbetegedett a rohamosan terjedő
koronavírus-járvány következtében.
Azért kerestük meg telefonon, hogy
tájékozódjunk az egészségi állapota
és megbetegedése körülményei felől.
– A közelmúltban egy reggel tapasztaltam a koronavírus-fertőzés
első tüneteinek a megjelenését magamon. A jelentkező hőemelkedés
és köhögés hatására már éreztem,
hogy – családtagjaim, munkatársaim, továbbá a környezetemben
élők és dolgozók védelme érdekében is – azonnal konzultálnom kell
az orvosommal. Telefonon léptünk
kapcsolatba, és a főorvos úr a tünetek leírása alapján tájékoztatott,
hogy jó eséllyel koronavírus került
a szervezetembe. Haladéktalanul elvégeztettem egy laboratóriumban a
tesztet, amelynek hamarosan meg is
érkezett az eredménye, és beigazolta
a gyanút. Szerencsére a kezdeti kellemetlen tünetek viszonylag hamar
enyhültek.
Aggodalmam nem is magam, hanem az idős édesanyám miatt volt
jelentős. Ugyan már hónapok óta
fokozott elővigyázatossággal érintkezünk csak, mégis óhatatlanul
felmerült bennem, nem fertőzhettem-e meg. A saját példám is azt
bizonyítja, hogy még a legnagyobb
körültekintés és elővigyázatosság ellenére is el lehet kapni ezt a vírust.
A járvány kezdete óta ügyelek arra,
hogy mindenkivel, akivel hivatali munkám kapcsán is találkozom,

megfelelő védőtávolságot tartva
konzultáljak, a kézfogást kerüljem,
és ügyeljek a megfelelő szájmaszk
és kézfertőtlenítő használatára is.
A betegség legelső tünetének a jelentkezését követően azonnal házi
karanténba vonultam, és ott tartózkodom mindaddig, amíg azt a szakorvosi döntés értelmében fel nem
lehet oldani, azaz teljes biztonsággal
léphetek ismét az emberek közé.
Szerencsére jobban érzem magam,
így bízom benne, hogy a kötelező
karantén végeztével azonnal vis�szatérhetek a hivatalunkba. Teszem
hozzá, hogy az első perctől kezdve – már az otthonomban – teljes
erőmmel elláttam a polgármesteri
feladataimat, legyen akár hétköznap
vagy hétvége. A munkatársaimmal
folyamatos kapcsolatot fenntartva koordináltam az önkormányzat
működését, és intézkedtem számos
kérdésben.
– A leghatékonyabb megelőzés ellenére is, sajnos azt láthatjuk, hogy
folyamatosan nő hazánkban a COVID megbetegedések száma. Az önkormányzat milyen intézkedéseket
foganatosított a koronavírus terjedésének a lassítása érdekében?
– Haladéktalanul kezdeményeztem
hivatalunk valamennyi munkatársának COVID-szűrését, amely időközben meg is valósult és mindenki
negatív eredményt produkált.
A képviselő-testület soron következő ülését is kénytelenek voltunk elhalasztani, és megváltoztattuk a hi-

vatal ügyfélfogadásának a menetét.
A Soroksári Operatív Törzs időközben ismét megkezdte a működését.
Településünk közterein rendszeresen végezzük az utcabútorok fertőtlenítését is. Mindannyiunknak
ébernek kell lennünk, ügyelnünk
kell magunkra és egymásra! Mindezt a jelenlegi előírások maradéktalan megvalósításával tudjuk csak
elérni.
Szeretném ezúton is megkérni a Soroksáriakat, hogy valamennyiünk,
különösen az idősebbek, érdekében
legyenek ebben társai mindazoknak, akik az egészségünk megőrzéséért dolgoznak.
A járvány rohamos terjedésén csak
akkor tudunk úrrá lenni, ha felelősen viselkedünk és mindent megteszünk a megelőzés érdekében.
– Időközben elkezdődött a diákok
számára a tanév. Mint az a hírekben
is hallható, kötelezővé vált a reggeli
belépések alkalmával a testhőmérséklet mérés.
– Így van. Magunk részéről mindent
meg is tettünk annak érdekében,
hogy az ehhez szükséges eszközöket
eljuttassuk a településünkön működő egyes intézményekbe.
Másfelől személyesen is ellenőriztem a tanévkezdés előkészületeit.
Az óvodákba ellátogattam, és tájékozódtam a biztonságos nevelési évkezdés kapcsán. A fokozódó
járványveszély miatt, döntöttünk
arról, hogy október 1-től az óvódákban is megmérjük a gyermekek
testhőmérsékletét belépés előtt. Az

önkormányzatunk által az általános
iskolások számára biztosított ingyenes füzetcsomagok is szerencsére
időben megérkeztek. Örömmel tölt
el ugyanakkor, hogy a soroksári
lakosok közül sokak közlekedését megkönnyíti az az intézkedés,
amelynek következtében – egyelőre
tesztüzemben – az 54-es autóbusz
már meghosszabbított útvonalon
jár, és biztosít a Péterimajorban élők
számára is közlekedési alternatívát.
Nagyon sok tárgyalás előzte meg
a járat útvonalának a kibővítését,
ugyanakkor már látszik, megérte a
sok fáradozás, hiszen az utazók részéről kedvező a fogadtatása.
Dr. Sára Botonddal, a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjével egy szintén
fontos ügyben tárgyaltam szeptember elején. Soroksáron három
hajléktalanszálló működik. Ezek
biztosításával közösségünk mindent
megtesz azokért, akik otthonukat elvesztve élnek.
Támogatjuk mindazon honfitársainkat, akik készek arra, hogy jogkövető és felelős magatartásukkal
erősítsék a társadalmunkat, ugyanakkor elképzelhetetlennek tartom,
hogy új hajléktalanszállónak helyet
biztosítson Soroksár belvárosa.
A Fővárosi Kormányhivatal vezetője
a kérésemnek megfelelően le is állította a munkálatokat, és elrendelte a
tevékenység folytatásának a tilalmát.
Ennek szellemében a jövőben is
haladéktalanul fel fogunk lépni az
ellen, hogy Soroksáron – a meglévőkön túl – újabb hajléktalanszálló
létesülhessen.
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Szív alakú kupakgyűjtő pontokban
gyűjthetik a jövőben a soroksáriak
azokat a PET-palack kupakokat,
amelyek elhelyezésével közvetetten hozzájárulhatnak a hátrányos
helyzetű gyerekek támogatásához.

en fogadták ezek megjelenését. Az
összegyűlt kupakokat értékesítik,
és az abból befolyó összeget minden esetben hátrányos helyzetű
soroksári gyerekek támogatására
fordítják.

– Követve a más településeken már
megvalósított kezdeményezést, azzal a javaslattal éltünk, hogy településünkön is létesüljenek kupakgyűjtő szigetek – mondta Sinkovics
Krisztián alpolgármester. – Soroksár polgárai ezek segítségével egyszerű módon szabadulhatnak meg
a feleslegesség vált PET-palackok
kupakjaitól, amelyek így már nem
terhelik a környezetet sem.

– A település két frekventált pontjára gondoltunk, mint helyszínre a
kupakgyűjtő szívek elhelyezésekor
– tette hozzá az alpolgármester. –
Egyrészt a Hősök terén, a zenepavilon mellett, másrészt Újtelepen, a
gyermekorvosi rendelő környezetében helyeztünk el egy-egy kupakgyűjtő szívet.
Arra kérek mindenkit, használja,
valamint népszerűsítse is a saját
környezetében ezeket, ezáltal is
váljon tevékeny résztvevőjévé a
környezet védelmének, és segítse,
hogy rászoruló gyermekek számára
támogatást biztosíthassunk.

A kezdeményezés közösségépítő
erővel bír, amelynek már az első
visszaigazolásai is nagyon pozitívak voltak, a soroksáriak kedvező-

SZÍVBE ZÁRT JÓTÉKONYSÁG

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ADTÁK ÁT A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI KÖZPONTOT

S

zeptember 5-én igazi nyárias idő fogadta az újtelepi református templom átadása
alkalmából megrendezett hálaadó
istentiszteletre érkezőket. Az ünnepi alkalomra nagyon sokan ellátogattak. Volt, aki a templomban, míg
mások a bejáratnál felállított sátorban elhelyezett monitorokon követhették figyelemmel a ceremóniát.
A Magyarország Kormánya támogatásával felépített templom átadásán dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke tartott prédikációt és szentelte
fel a házat.

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
EMLÉKHELYE

SOROKSÁRI AZ
ÉV TANÁRA
Szeptemberben az Év tanárának
bronz elismerő oklevelét érdemelte ki Hegedűs Mónika. A budapesti Mándy Iván Szakközépiskola
és Szakiskola esti képzésén történelmet tanító pedagógus egyben
önkormányzatunk munkatársa is.
A tanárnőt örömmel töltötte el a
tekintélyes díj, amelyet dr. Szilágyi
Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztostól vehetett át ünnepélyes keretek között.

ÚJ TEMPLOMMAL GAZDAGODOTT SOROKSÁR-ÚJTELEP

Az államalapítás idei ünnepén, augusztus 20-án adták át az Országházzal szemben, az Alkotmány
utca és a Kossuth tér találkozásánál
kialakított Nemzeti Összetartozás
Emlékhelyét. A nagyszabású emlékhely a trianoni békediktátum
100. évfordulója alkalmából született meg, amely gránitfalaiba vésve
a történelmi Magyarország valamennyi településének neve szerepel. Soroksárt az alkotók látványos
helyen jelenítették meg az emlékfalon, amely neve valamennyi látogató számára ez által könnyen megtalálható vált.

SOROKSÁR
A VILÁGHÁLÓN

ÜZLETI REGGELIT
TARTOTT A BKIK

Szeptember folyamán megújult az
önkormányzat hivatalos honlapja. A
korábbi funkciói és arculata nem felelt már meg a kor elvárásainak, amíg
az új felület már felhasználóbarát és
látványos. Egyszerűbbé vált a kereső
funkció használata, szinte valamen�nyi ügycsoport vonatkozásában
megvalósult az E-ügyintézés is. A
település története is megelevenedik
az érdeklődő látogató számára, míg
a programajánló és a hírek funkciók
a napi információk megismerését, a
tájékozódást segítik. Mindezzel párhuzamosan pedig elindult az önkormányzat hivatalos Facebook oldala:
facebook.com/soroksar.hu

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara augusztus 19-én a Táncsics
Mihály Művelődési Házba invitálta
a helyi vállalkozókat egy kellemes
hangulatú, kötetlen üzleti reggelire. A vendégeket Földes Sándor a
BKIK XXIII. kerületi Tagcsoportjának a vezetője köszöntötte. Az
eseményen részt vett Zsabka Zsolt,
a BKIK általános alelnöke, továbbá Bese Ferenc, mint meghívott
vendég is. Az esemény alkalmával
Soroksár polgármestere részletesen beszámolt a település fejlesztési programjáról, valamint ezek
kapcsán folytatott beszélgetéseket a
megjelent helyi vállalkozókkal.

Bese Ferenc, Soroksár polgármestere köszöntő beszédében elmondta, a templom egy igazi otthon,
és kísérje az Úristen áldása egész
életükben mindazokat, akiknek részük, szerepük volt ennek az épületnek a megszületésében.
Magyarország
Miniszterelnökének üdvözlő gondolatait Németh
Szilárd parlamenti államtitkár
osztotta meg a megjelentekkel.
Orbán Viktor levelében kiemelte,
milyen hosszú várakozás előzte
meg a templom átadását, hiszen a
helyi reformátusok kilenc éven át
küzdöttek azért, hogy saját templomukban imádkozhassanak, úrvacsorázhassanak, esküdhessenek
egymásnak örök hűséget és keresztelhessék a kisdedeket.
Király Attila római katolikus plébános is köszöntötte a református
gyülekezet tagjait. Az Úr áldását
kérte az új templomra, és emellett
örömmel emlékezett meg azokról
az évekről, amelyek során az újtelepi katolikusok és reformátusok
közös otthona volt a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István
Király Plébániatemplom.
Péterffy György, az újtelepi református gyülekezet lelkésze köszönetét fejezte ki mindazok számára,
akik anyagi támogatásukkal, munkájukkal, imáikkal álltak mellettük
és a templomépítés ügye mellett.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

MÉLTÓSÁGTELJES ÉPÜLET SZÜLETETT ÚJTELEPEN
Még 2009 szeptemberében került
sor az újtelepi református gyülekezeti központ alapkőletételére,
amelynek alkalmával a hálaadó
istentiszteleten részt vett dr. Szabó
István püspök, továbbá Illés Dávid
esperes és Kádár István Csongor
korábbi soroksári lelkipásztor is.
A hívek népes gyülekezetét abban
az időben kizárólag egy szabad rét
fogadta, ahol két esztendővel később megindulhatott az építkezés.
Az időigényes alapozási munkálatok után a templom falainak az
építése is megkezdődhetett. Időközben, 2015-ben már átadták a
lelkészlakást, míg a templom magas szerkezetének a kivitelezési
munkálatai 2018-ban indultak.
Az elmúlt években a helyi református gyülekezet tagjai számára kiváló
összejöveteleknek is otthont adott a
lelkészlakás, amelynek földszintjén
megfelelő tér állt rendelkezésre még
az istentiszteletek megtartására is.
Számtalan előadás, bibliaóra, további napközis gyerekhét számára

is otthont adott a lelkészlakás egy
része. Hála a gondos és körültekintő
tervezésnek, számos hasznos, praktikusan kihasználható térrel rendelkezik az új református központ. A
kívül és belül egyaránt méltóságteljes épület Rüll Tamás okleveles építész alkotó fantáziájának a jegyeit
hordozza magán. Az építészet terén
kevésbé járatosak is felismerhetik a
házon, hogy a tervezője Makovecz
Imre tanítványa volt. A templom,
amelyben 186 ülőhely fogadja az
istentiszteletre érkezőket, impozáns
karzattal is rendelkezik. A gyülekezeti teremben 45-en, az emeleti
tanácsteremben 25-en foglalhatnak
helyet. Előbbi könnyen egybe is
nyitható a templomtérrel.

kalmuk nyílt a gyülekezet híveinek
az ünneplésre, hiszen akkor helyezte el Kiss László egyházmegyei
lelkészi főjegyző és Péterffy György
lelkipásztor a templom alapkövét a
leendő torony aljában.

„ÉPÜLT JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGÉNEK HIRDETÉSÉRE”

Az építkezés egyik leglátványosabb
részére ugyanennek az évnek a novemberében került sor, amikor a
toronysisak és a benne rejlő, a hívek
adományaiból is öntetett harang a
helyére került. A helyiek körében is
sokak által a helyszínen figyelemmel kísért művelet végén, mivel az
építkezés adott fázisa még gőzerővel zajlott, a jelenlévők már meghallgathatták – ugyan csak felvételről – a Gombos Mihály őrbottyáni
műhelyében öntött harang hangját.
A felemelő pillanat sokaknak csalt
könnyeket a szemébe.

Fontos évszám lett az újtelepi református közösség életében 2017.
Ebben az esztendőben került sor
ugyanis egy kormányhatározat
megszületésére, amelynek keretében a magyar állam jelentős anyagi
forrást biztosított a templom megvalósítására. Alig pár hónappal később, 2018 februárjában ismét al-

Sokéves történet zárult le az ünnepélyes átadással. Áll már a gyönyörű templom, amely nemcsak
Újtelep, hanem egész Soroksár
büszkesége lehet. A bejárat fölött
elhelyezett felirat a templom épülésének céljára utal, s amely így szól:
„Épült Jézus Krisztus dicsőségének
hirdetésére” (Ap. Csel. 4, 12).
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ŐSSZEL IS VÁR A TÁNCSICS MIHÁLY
MŰVELŐDÉSI HÁZ!
PROGRAMAJÁNLÓ OKTÓBERRE ÉS NOVEMBERI ELŐZETES
A Táncsics Mihály Művelődési Ház
kiemelten fontosnak tartja a vendégek
és munkatársak egészségének védelmét, ezért azt a nehéz döntést kellett
meghoznunk, hogy a zenés-táncos
estjeinket elhalasztjuk. Azon programjainkat tudjuk a közeljövőben
megtartani, amelyeken a hatályos
biztonsági előírásoknak megfelelően
– maszkot hordva és a megfelelő távolságot tartva – vendégeink biztonságban érezhetik magukat.
SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK:
Október 1. | 17:00
Kávé világnapja alkalmából
Coffee Art
Polgár Zita kiállítás megnyitó
Közreműködik: Pozsonyi-Pollák
akusztikus gitár duó
A kiállítás megtekinthető
október 16-ig.
Október 2. | 18:00-19:00
„Egy csillag élete”
– Fúziótól a feketelyukakig
csillagászati előadás
Részvétel: ingyenes
Regisztráció: info@tmh.hu,
06/1 286-0262
Október 4. | 09:00-12:00
Családi Vasárnap 10.00 Mirkó királyfi
Magyar Népmese Színház előadása
Az állatok világnapja alkalmából:
állatsimogató, arcfestés, kézműves
foglalkozás
Helyszín: Zenepavilon, Hősök tere
Esőhelyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház
Részvétel: ingyenes
Október 10. | 09:00-12:00
Kreatív Relax – Pontozó technika
Részvételi díj: 5.900 Ft
Információ: Ádám Valéria
06/30 930-5949
Október 10. | 18:00
Márai 120
Hirtling István színművész
irodalmi estje
Jegyár: 2.500 Ft
Jegyelővétel: szeptember 7-től

Október 12. | 18:00
Pályaválasztási tanácsadás
és börze
Részvétel: ingyenes
Október 14. | 17:00-19:00
Kreatív Relax – Tobozvirág készítő
kézműves foglalkozás
Részvétel: ingyenes
Október 15. | 19:30-20:30
Hangfürdő – Gongmeditáció
Jegyár: 500 Ft
Regisztráció: info@tmh.hu,
06/1 286-0262
Október 21. | 18:00
Mi terem a családfán?
Bevezetés a családfakutatásba
Előadók: Ari Ilona és Kónya Zsuzsanna
Részvétel: ingyenes
Október 30. | 19:00
Hungarian Pink Floyd
Koncert és lézershow
Jegyár: 2.500 Ft

NOVEMBERI ELŐZETES
November 11. – Amatőr Kézimunka Kiállítás megnyitó
November 11. – Kreatív Relax
(tökdíszek készítése)
November 13. – 8. Országos
Rajzfilmünnep filmvetítés
November 21. – Adventi koszorú készítés (FeNo Decor)
November 26. – Dévényi János
Géza festő kiállítás megnyitója
Táncsics Mihály Művelődési Ház
Budapest, 1238 Grassalkovich
út 122-124.
Információ: 06/1 286-0262 , titkarsag@tmh.hu
JÓ SZÓRAKOZÁST
KÍVÁNUNK PROGRAMJAINKHOZ!
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!

DOLGOZTAK ÉS TAPASZTALATOT
IS SZEREZTEK A FIATALOK
SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKÁJÁT DIÁKOK SEGÍTETTÉK A NYÁRON
Földesi Nilla és Szénásy Zsombor
kettő abból a tizennégy fiatalból,
akik éltek a nyár folyamán az önkormányzat által biztosított diákmunka
lehetőségével, és a vakációjuk közel
egy teljes hónapjában szereztek
munkatapasztalatot és segítették a
hivatalban dolgozók munkáját. Kíváncsiak voltunk, milyen élményekben volt részük és mi motiválta őket
a munkavállalásra.
– Soroksáron születtem, és azóta
is folyamatosan itt élek – mondta
Zsombor. – A „Grassiban” tanultam, és jövőre fogok érettségizni a
Szent Margit Gimnáziumban. Az
elmúlt években már dolgoztam
nyaranta diákszövetkezetben. Szerettem a munkát, és kifejezetten
kellemes volt a Széchenyi, a Rudas
és a Palatinus fürdőkben tevékenyen tölteni a nyarat. Elsősorban
a pénzszerzés motivált korábban,
idén nyáron azonban – az önkormányzati munka kapcsán – nagyon
sok új tapasztalattal is gazdagodtam.
KÖZREMŰKÖDÖTT A SZEMETELÉS
ELLENI KÜZDELEMBEN
Zsombor az interneten találkozott a
felhívással, miszerint pályázni lehet
nyári munkalehetőségre az önkormányzatnál, így meg is ragadta az
alkalmat, hogy megpróbálkozzon
ezzel. Augusztus folyamán pedig
már várta a négyhetes munkalehetőség, amelyet a Rendészeti Osztály kötelékében kellett teljesítenie.
– Nyílt volna módom máshol dolgozni, ugyanakkor mégis az önkormányzati feladatokat választottam
– folytatta. – Tapasztalat szempontjából is hatalmas lehetőség
volt számomra, hogy betekinthettem a számos osztállyal, hivatallal
működő szervezet munkájába. A
közélet egyébként is érdekel, tehát

FOTÓ: KOVÁCS GERGELY BALÁZS

élt bennem egyfajta természetes
kíváncsiság az itteni munka iránt.
Nem elhanyagolható szempont
volt ugyanakkor az sem, hogy helyi
lakosként számomra sokkal egyszerűbb az itteni munkavállalás,
mintha a belvárosba kellene azért
naponta beutaznom.

nevelési Egyetemen szeretnék majd
továbbtanulni, sportszervező szakon – mondta. – Jelenleg is aktívan
kosárlabdázok, az életem a sport. A
nyár fennmaradó részében egyébként igyekeztem pihenni a barátaim körében, a Balatonon sok időt
töltöttem.

ügyel arra, hogy mindig legyen
megtakarítása, így jól jött a pénz,
amelyet az egy hónap során szerzett. Tekintettel, hogy a tanulmányaival részben releváns terület,
nagyon megörült a felkínálkozó
munkalehetőségnek a Főépítészi
Irodán.

Zsombor elmondta, hogy napi hatórás munkarendben dolgozott, és
kifejezetten kedvező benyomást
szerzett a Rendészeti Osztály munkájáról, a munkatársakat szimpatikusnak és segítőkésznek találta.
Soroksáriként tapasztalja, hogy a
település számos pontján milyen
súlyos gondot okoz az illegális hulladékelhelyezés. A „terepen” most
ő is láthatta, milyen károkat képesek előidézni a szemetelők, és a hatékony felderítés érdekében miért
van szükség rendszeres járőrözésre.
Büszkén számolt be arról, hogy úgy
érzi, nagyon sok tapasztalattal lett
gazdagabb augusztus folyamán.
A jövőbeni terveivel kapcsolatos
kérdésünkre is válaszolt. – A Test-

KONSTRUKTÍV MUNKASTÍLUS,
SZERVEZETTSÉG, KOLLEGIALITÁS

– Végtelenül sokrétű az a tevékenység, amelyet az itt dolgozók ellátnak – tette hozzá. – Számomra is
inspiráló volt maga a közeg, amelybe – ha csak relatíve rövid időre is
– betekintést nyerhettem. Nagyon
örülök neki, hogy ilyen kiváló közeg fogadott.

Az önkormányzatnál dolgozó diákok csapatát erősítette Földesi Nilla is. Az édesanyja révén soroksári
kötődésű a már egyetemista hölgy,
aki a Főépítészi Irodán, Tóth András csapatában gyűjtött munkatapasztalatot, egyben segítette a kollégák munkáját.
– A Szent István Egyetem Tájépítészeti Karán tanulok, most kezdtem
a harmadik félévemet – mondta
Nilla. – Szeretnék majd a jövőben
mesterképzésben is részt venni és
itthon elhelyezkedni. Hozzátette,

Nilla elmondta, számára is barátok körében, kirándulásokkal telt
a nyár további része. Bízik abban,
hogy a következő esztendőben is
nyílik lehetősége arra, hogy ugyanebben a kollektívában dolgozzon,
hiszen úgy látja, hogy az önkormányzatnál az általa megismert
kollégák emberileg és szakmailag
is konstruktív közösséget alkotnak.
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EGY IGAZI MEGASZTÁR, AKI A JÉG HÁTÁN
IS FELTALÁLJA MAGÁT
MÁSFÉL ÉVTIZEDE ISMERTE MEG VARGA FERIT A MAGYAR KÖZÖNSÉG

Ü

nnepelték már őt televízió stúdiókban, valamint
színházak, koncertek nagyszínpadjain, továbbá magyar film
főcímdala is kötődik a nevéhez. Az
énekes Varga Feri számára mégis a
munka, valamint a család és nem a
népszerűség az elsődleges életcél.
Párjával, Balássy Bettyvel mostanában is számos meghívást kapnak
rendezvényekre. A házaspár és három gyermekük hosszú évek óta
Soroksáron élnek, és mint azt Feri
elmondta, településünk igazi otthont kínált mind az ötük számára. A
koronavírus-járvány az előadóművészeket is számos új kihívás elé állította. Erről is kérdeztük, azonban
beszélgetésünket az életútja hajnalának felidézésével kezdtük.
Miskolcon születtem, de csak harmadikos koromig éltem ott, úgyhogy túl sok élmény nem köt a
városhoz. Barátságokat inkább már
akkor kötöttem, amikor Sátoraljaújhelyre költöztünk. A fogtechnikában dolgoztam 15 éven át. Sátoraljaújhely a zenei pályafutásom
szempontjából is fontos, hiszen
ott kezdtem gitározni, de ahhoz a
hangszerhez – őszintén bevallom
– nem igazán volt tehetségem. Elkezdtem trombitálást tanulni, ami
több sikerrel kecsegtetett, ráadásul
azt jobban is szerettem.
Édesanyám azonban nem akart
a zeneművészetibe íratni, mivel a számára nem volt elismert
kenyérkereseti lehetőség a zenészi hivatás. Így tehát szakmát
tanultam. Később az életembe
egy ponton megint belépett a
borsodi megyeszékhely: a munkám kapcsán egy ideig ingáztam
Miskolc és Sátoraljaújhely között.
– AZ EMLÍTETT KÉT TELEPÜLÉST
KÖVETŐEN ÚJABB ÁLLOMÁS KAPCSOLÓDOTT BE AZ ÉLETEDBE:
BUDAPEST. MIKÉNT KERÜLTÉL A
FŐVÁROSBA?

Budapestre 2006 májusának végén
költöztem. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan elrepül másfél évtized
az ember életében! Néha azon tűnődöm, hogy olyan, mintha tegnap
lett volna, amikor elkezdtem a közös munkát a Megasztár csapatával.
A műsor harmadik évadjában vettem részt ekkor. Tulajdonképpen
ez a széria volt az országban az első
igazi nyugat-európai minták alapján született zenés tehetségkutató
műsor. Óriási felhajtás vette körül
már az előkészületeket is. Meghatározó időszakát jelentette a Megasztár az életemnek.
AZ EGÉSZ ORSZÁG RAJONGOTT
AZOKÉRT A FIATAL ÉNEKESEKÉRT,
AKIKET ABBAN A MŰSORBAN FEDEZTEK FEL.
Valóban hatalmas figyelmet kaptunk, ugyanakkor érződött, hogy
azokban az években a szerkesztők
még nagyobb hangsúlyt helyeztek
az éneklésre és az előadás minőségére, mint a későbbiekben. Utána
sok esetben a fellépők magánélete,
az öltözete, az őket, a személyüket
körülvevő figyelem megelőzte a
tényleges színpadi teljesítmény értékét. Talán úgy is mondhatnám,
hogy az egész kicsit sablonossá
is vált. A harmadik évad, amelyben magam is részt vettem, abból a szempontból is fontos volt,
mert körülbelül akkorra állt össze
a Megasztár igazi törzsközönsége.
Tényleg kézzel fogható volt a rajongók szeretete, őszinte érdeklődése
és öröme. Bettyvel, életem párjával,
gyermekeim anyjával a műsor kapcsán ismerkedtem meg. Sok minden elkezdődött tehát azzal a produkcióval az életemben. Ráadásul
a színpadon is egy párt alkottunk
onnantól kezdve.
Kiválóan megértettük mindig egymást a munkában is. Számtalan fellépés van már mögöttünk, és persze
önálló lemezek. Büszkék vagyunk a

2007-ben elnyert Fonogram-díjra
is, amelyet az Egy bolond százat
csinál című dalért érdemeltünk ki.
A legjobb duó kategóriájában vehettük át az elismerést. Az utóbbi
időben már a gyerekközönség felé
is nyitunk. Gyermeknapon a legfiatalabb közönségünk számára jelent
meg duónk új lemeze.
FELTÉTELEZEM, CSALÁDOD, BARÁTI KÖRÖD IS FIGYELTE A MŰSORT. UTÓLAG VISSZANÉZVE A
FELVÉTELEKET, MILYEN ÉRZÉSEK
TÖLTENEK EL?
Bevallom, soha nem voltam nagy
tévénéző, hiszen – tevékeny ember
lévén – mindig munkával tudtam
lekötni magam. Nem nagyon szoktam a múlton merengeni. Szülőként a család is diktálja körülöttem
a tempót. A koronavírus-járvány
kirobbanása a szórakoztatóiparban dolgozók helyzetének romlását
eredményezte. Magam egy percig
sem csüggedtem azon, hogy mi
lesz, mit hoz majd a jövő, hanem
azonnal léptem. Két napnál többet
nem is töltöttem a lakásban, hanem
azonnal becsatlakoztam egy építőipari kivitelező csapathoz. Fizikai munkát végeztem már, így ez a
világ sem állt sohasem távol tőlem.
Jelenleg egy bútoripari vállalkozás-

nál dolgozom, naponta ingázom
kocsival az otthonunk és a munkahelyem között. A zenétől sem
szakadtam el persze, hiszen a nyári
időszakban is nyílt alkalmam nekem és páromnak, Bettynek fellépnünk. Örömmel tapasztaljuk, hogy
ma is sokan számítanak ránk és az
előadásunkra, mi pedig a meghívásoknak örömmel teszünk eleget. A
kérdésre visszatérve, ha van egy kevés szabadidőm, akkor azt a tévézés
helyett inkább a családommal töltöm. Sokat beszélgetünk ilyenkor,
játszunk a gyerekekkel, és ami a
legfőbb, szeretjük egymás társaságát. A műsorok, amelyeket a tévék
manapság sugároznak, egyébként
is elég sablonos, unalmas produkciók.
MINT EMLÍTETTED, MÁR 14 ESZTENDEJE ÉLSZ BUDAPESTEN. MIÉRT KÖLTÖZTETEK VÉGÜL A FŐVÁROSON BELÜL SOROKSÁRRA?
A páromnak volt egy lakása, amit
eladtunk, és akartunk venni egy
szép családi házat. Szerencsére kiváló árat kaptunk a lakásért. Azt
javasoltam Bettynek, hogy adjunk
magunknak egy kis időt a nagy
döntésre. Vegyünk ki albérleteket,
nézzünk meg egyes kerületeket,
hogy milyen az élet a főváros egyik

másik pontján! Telt múlt az idő,
míg teljesen véletlenül találtunk
egy házat Soroksáron. Első látásra
beleszerettünk.
Azt mondtuk: ez lesz a miénk, ez
lesz az otthonunk. Ez pont tíz esztendeje történt. Amilyen gyorsan
csak tudtunk, azonnal költöztünk
is ide. Az idő megerősített bennünket, hogy a lehető legjobb döntést
hoztuk. A történethez hozzátartozik, hogy nagyon szeretem és tisztelem a svábokat. A közösségük ös�szetartása, a hagyományok ápolása
pontosan jellemzi őket. Úgy vélem,
mi, a többségi társadalom tagjai is
nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A
Soroksárról alkotott egyértelműen
pozitív képemet nagymértékben
befolyásolja a róluk kialakított véleményem. A településünk pedig
számomra az otthon. Szeretem a
kis utcákat, a rendet, a nyugalmat.
Örülök egyúttal annak, hogy szépen fejlődik Soroksár.
BESZÉLGETÉSÜNK SORÁN MÁR
TÖBBSZÖR IS SZÓBA KERÜLT A
CSALÁD. MENNYI IDŐSEK MOST A
GYEREKEITEK?
Kettő-, hat- és nyolcévesek. A
nagyfiú már iskolás. Úgy látjuk,
mindegyikük kötődik a zenéhez,
de talán inkább a sport lesz fonto-

sabb az életükben. A nagyfiú, Dani
már versenyszerűen sportol: az
ESMTK-ban versenyszerűen birkózik. Ügyes a srác, és úgy látjuk,
örömét is leli a sportban. Kitartóan
dolgozik, és motiválja is ez a tevékenység.
– BOLDOGGÁ TENNE BENNETEKET, AMENNYIBEN A GYEREKEK
AZ ÉNEKESI KARRIERT TEKINTENÉK AZ ÉLETCÉLJUKNAK?
Sem én, sem a feleségem nem kívánjuk meghatározni a gyerekeink számára, hogy milyen pályát válasszanak. Nagyon ügyelünk arra, hogy ők
a saját életüket éljék, ne a szüleiknek
próbáljanak megfelelni a pályaválasztásuk során. Úgy neveljük őket, hogy
legyenek felelősek maguk, a családjuk, a barátaik és persze az egész világ
iránt, és bármibe, amibe belefognak,
igyekezzenek a maximumot nyújtani. Számomra édesapaként nem
az a fontos, hogy elmondhassam
majd, hogy az én gyermekeim is álltak már színpadon, ünnepelte őket
a közönség, hanem azt szeretném
látni, hogy amibe csak belefognak,
azt szívvel-lélekkel csinálják. Bármilyen pályát is válasszanak, bizonyára
nagyon jó döntést hoznak majd, mi
pedig később – ahogyan persze most
is – nagyon büszkék leszünk rájuk.
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RÉKA WAX & BEAUTY

06/70 324-3228

OKTÓBERBEN szemöldökszedés, festés vagy szempillafestés jár ajándékba arckezelésekhez!

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.

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

Teljes körű építőipari generálkivitelezést vállalunk, alaptól kulcsrakész
átadásig, referencia munkákkal, garanciával. Tel: 06/70 360-0924
Közvetlen a soroksári Dunaparton,
a Molnár-sziget északi részének
magasságában eladó egy 7.000 m2es terület, 2.400 forintos négyzetméteráron. Hrsz: 196608/51-57/.
Andrássy Dániel, +36/30 900-7093

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY TALÁLT INGÓSÁGOKRA
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal az őrzésében lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért
a beszolgáltatástól számított három
hónap alatt nem jelentkezett, a találó
a beszolgáltatáskor nem tartott igényt
a dolog tulajdonjogára.

Az árverésre kerülő – valamint az
első árverésen el nem adott – ingóságokat az árveréseket megelőzően
1/2 órával lehet megtekinteni az
árverés helyszínén. Az árverésre
kerülő tárgyak listája megtekinthető honlapunkon (www.soroksar.
hu). Az ingóságok használtak.

AZ ÁRVERÉS IDEJE:
2020. október 27. nap – 10.00 óra
HELYE:
Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári
Polgármesteri Hivatal
1239 Bp., Grassalkovich út
170. sz. alatti épülete
I. emeleti Tárgyalóterme

Az árverés lefolytatására a bírósági
végrehajtásról szóló 1994.évi LIII
törvény (Vht . 123-129 §-ban leírt
rendelkezések vonatkoznak.

AZ ELSŐ ÁRVERÉSEN EL NEM
ADOTT DOLGOK ÁRVERÉSÉNEK
IDEJE:
2020. október 29. nap – 10.00 óra
HELYE:
Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári
Polgármesteri Hivatal
1239 Bp., Grassalkovich út
170. sz. alatti épülete
I. emeleti Tárgyalóterme

Budapest, 2020. augusztus 26.
dr. Szabó Tibor jegyző
nevében és megbízásából eljárva:
Marótiné Sipos Ildikó
osztályvezető

TALÁLT
INGÓSÁGOK

db

Megnevezés

Kikiáltási ár

1

23 db kis méretű plüss játékfigura

100 Ft/db

2.

16 db műanyag játék (autók, rubik kocka,
játék figurák, stb.)

150 Ft/db

3.

7 db gyermek táska, hátizsák

200 Ft/db

4.

42 db gyermek sapka, sál

200 Ft/db

5.

22 db gyermek felsőruházat ( póló, kardigán, kabát)

300 Ft/db

6.

74 db felnőtt sapka, sál, kesztyű

300 Ft/db

7.

8 db felnőtt felsőruházat (kardigánok, dzsekik)

400 Ft/db

8.

8 db nyeles esernyő

500 Ft/db

9.

5 db összecsukható esernyő

600 Ft/db

10.

31 db szemüveg (dioptriás + napszemüveg)

100 Ft/db

11.

10 db szemüvegtok

100 Ft/db

12.

1 db fekete színű, gyöngyös nyaklánc

200 Ft/db

13.

1 db női bizsu karkötő

200 Ft/db

14.

7 db bizsu ékszer (nyaklánc, karkötő, karóra)

100 Ft/db

15.

1 db ékszerdoboz

500 Ft

16.

1 db fehérarany karkötő

37.000 Ft

17.

1 db arany karikagyűrű

34.000 Ft

18.

1 db mobiltelefon (iphon)

1.000 Ft

19.

1 db férfi karkötő

1.200 Ft

20.

16 db könyv ( 4 felnőtt + 12 mesekönyv)

100 Ft/db

21.

1 db napló

100 Ft/db

22.

1 db Galaxy A6 táblagép

10.000 Ft

23.

1 db babahordozó

2.000 Ft

24.

1 db gyermek ülésmagasító

500 Ft

25.

1 db komplett autó lámpa

3.000 Ft

26.

1 db Mountain bike kerékpár

3.000 Ft

27.

1 db Römer King gyerekülés 9-18 éves korig

5.000 Ft

28.

1 db márkajelzés nélküli gyerekülés 0-10
éves korig

2.000 Ft

SEPTEMBER – HERBSTMONAT
SEPTEMBERMORGEN
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
Im warmem Golde fließen.
(Eduard Mörike)

SEPTEMBER – HERBSTMONAT

„Wärme und Kälte, Helligkeit und
Dunkel halten sich noch die Waage, bevor die Sonne hinabsteigt
in die Tiefe des Winters. Es ist die
Waage, die die Ernte mißt: das
Obst der Gärten, die Frucht der
Felder und den ersten Wein. Wenig
Neues bringt die Natur nunmehr
hervor, das Gute wird nun vom
Schlechten geschieden. Es ist die

Waage, in deren Zeichen die Sonne
tritt, nachdem Tag und Nacht sich
die Waage hielten. Es ist die Waage,
die Sinnbild unseres Lebens ist, das
allzuoft uns wie ein goldener September erscheint: Ist auch der Tag
noch warm, die Sonne noch hell,
die Bläue der Luft ist gebrochen,
und die Nacht nimmt zu, die ersten Nebel liegen gegen Morgen nun
über den Flußtälern.”

UNSERE PARTNERSTADT – NÜRTINGEN (2.)
TESTVÉRVÁROSUNK – NÜRTINGEN (2.)
Kleine Parks, einladende Plätze
und viele Brunnen lockern die dicht bebaute Altstadt von Nürtingen
auf. Diese malerische Altstadt rund
um die Stadtkirche lädt zum Bummeln und Spazierengehen ein.
In zahlreichen Städten des14. Jahrhunderts findet sich ein Marktplatz, der in Form eines verbreiterten Straßenzuges angelegt
wurde. Die Nürtinger Marktstraße
zeigt baulich heute zwei ganz unterschiedliche Gesichter. Die eine
Seite mit dem Rathaus enthält viel
Substanz des 15. Jahrhunderts, die
andere Seite lässt dagegen die vereinheitlichende Handschrift des
18. Jahrhunderts hervortreten. An
der Marktstraße hatte das Feuer,

das 1750 weite Teile Nürtingens in
Schutt und Asche legte, eine Grenze gefunden.
Mit ein bisschen Fantasie kann man
sich beim Bummel über die Marktstraße mit ihren spätbarocken und
mittelalterlichen Gebäuden, den
„Kleinen Schlossplatz”, in dessen
Nähe einst das herrschaftliche Schloss stand, vorbei am ehemaligen
Spital oder durch die vielen engen
Gässchen, steilen Treppen und
malerischen Winkel in die Zeit Friedrich Hölderlins zurückversetzen.
Von 1775-1784 lebte der berühmte Dichter, Friedrich Hölderlin in
der Neckarstadt, Nürtingen. Wo
und wie er wohnte, was man über
ihn schrieb und wie frühe Werksa-

usgaben aussagen, zeigt das Stadtmuseum. Die Ausstellung „Nürtingen und Hölderlin” vermittelt
einen umfassenden Einblick über
sein weltweit bekanntes Wirken.
In Württemberg galt ab 1649 eine
allgemeine Schulpflicht. Die Jungen des einfachen Volks und auch
die Mädchen besuchten die Deutsche Schule. Die Söhne der Oberschicht, der Ehrbarkeit, gingen in
der Regel in die Lateinschulen und
Klosterschulen des Landes. Die seit
1481 nachweisbare Nürtinger Lateinschule besaß im Land einen ausgezeichneten Ruf. Als Schüler begegneten sich Friedrich Hölderlin
und der Philosoph, Friedrich Wilhelm Schelling hier zum ersten Mal.

ÜNICHT NUR FÜR KINDER
– NEM CSAK GYEREKEKNEK
FABELN VON ÄSOP

Drei Stiere und der Löwe
Drei Stiere schlossen miteinander ein Bündnis, jede Gefahr auf der Weide mit vereinten Kräften abzuwehren; so
vereinigt, trotzten sie sogar
dem Löwen, dass dieser sich
nicht an sie wagte.
Als ihn eines Tages der Hunger arg plagte, stiftete er
Uneinigkeit unter ihnen. Sie
trennten sich, ind nach nicht
acht Tagen hatte er alle drei,
jeden einzeln, angegriffen
und verzehrt.
Eintracht gibt Stärke und Sicherheit, Zwietracht bringt
Schwäche und Verderben.

Zwei Frösche
In einem außerordentlich
heißen Sommer war ein tiefer Sumpf ausgetrocknet und
die Frösche, die bisherigen
Bewohner desselben, mussten sich an einem ander Wohnort umsehen.
Zwei von ihnen kamen auf
ihrer Wanderschaft zu einem
tiefen Brunnen, worin es
noch Wasser gab.
„Ei! Sieh da!” rief der eine.
„Warum wollen wir weitergehen? Lass uns hier hinunterhüpfen!”
„Halt!” antwortete der andere, „das Hinunterkommen ist
zwar ganz leicht, aber wenn
auch der Brunnen austrocknet, wie willst du dann wieder herauskommen?”
Was dir heute nutzt, das
kann dir morgen schaden,
darum denke nach, bevor du
handelst.
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ÚJRA KEZDJÜK – ISMÉT ÜLÉSEZETT A SOROKSÁRI
FEHÉRASZTAL TÁRSASÁG
GORDOS LÁSZLÓ SZÁMÁRA BESE FERENC NYÚJTOTT ÁT POLGÁRMESTERI ELISMERÉST

S

zeptember 9-én, közel féléves kényszerszünet után
tartott újból összejövetelt a
Soroksári Fehérasztal Társaság.
– Mindig büszkék voltunk, hogy
közel három évtized alatt egyszer
sem maradt el találkozónk szervezési hiba miatt – kezdte megnyitójában az elnök, dr. Terbe István.
– És mi a mai valóság? Féléve nem
találkoztunk, nem láttuk egymást,
alig tudunk valamit egymásról.
Félelemmel gondolunk a jövőre,
mert itt van köztünk, talán bennünk. Úgy tűnik, hogy kisebb mértékben a szervezetünkben, sokkal
inkább a lelkünkben, a gondolatainkban, a kapcsolatainkban tett
kárt a huszonegyedik század pestise.
– Léteznek lelki fertőzések is – tette hozzá. – A legsúlyosabbak közül
az egyik, a „Mi lesz, ha…”, a másik
pedig a „Bárcsak…” gondolatokkal függ össze. Ezek ikertestvérek, hasonlítanak is egymásra, de
nem ugyanazok. Mindkettőből
hiányzik a hit látása. A „Mi lesz,
ha…” a jövőbe néz, és aggódik. A
„Bárcsak…” a múltba tekint vis�sza, és panaszkodik azért, amit Isten adott. Az első következménye
az aggodalom, a másodiké pedig
a harag. Hagyj fel azzal, hogy arra
panaszkodsz a Te Istenednek,
hogy mekkora vihar vesz körül!
Inkább mondd a Te viharodnak,
hogy mekkora Isten áll mögötted!
A JÁRVÁNY ÁTÍRTA AZ EREDETI
TERVEKET
Érdekes és izgalmas, előadókkal
egyeztett rendezvények maradtak
el. Vissza kellett mondani a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Társaságnak és Móra Ferenc dédunokájának
az író életéről és munkásságáról
szóló előadását, Bata Tímeának, a
Magyar Néprajzi Múzeum fotótár

kurátorának az „Első világháború lenyomata a Néprajzi Múzeum
vidéki
fényképészműtermeinek
gyűjteményében” című képes beszámolóját, és Ugrin Julianna filmrendezőnek, az Éclipse Film alapítójának, valamint a DunaDOCK
dokumentumfilmes „masterclass”
sorozat egyik létrehozójának bemutatkozását is. De elmaradtak a
testvérvárosok keretében szervezett belföldi és külföldi találkozások és a tárlatlátogatások, ahogyan
a szokásos tavaszi kirándulás is.
Ennek ellenére volt miről beszélni.
Igaz, az összejövetel egy része leltárnak, számadásnak volt csak nevezhető: megemlékezés az elhunytakról, a betegekről. A másik fele a
folytatás lehetőségének átgondolásáé, a tervezésé volt.
– Az utolsó hópehely utat enged a

tavasz első bimbóinak – mondta dr.
Terbe István. – Hadd emlékeztessen
a természet bennünket arra, hogy
még a legnehezebb idők is véget
érnek egyszer, és újra kezdhetünk!
SOROKSÁR JÖVŐJÉRŐL SOROKSÁRIAKNAK
Kérésünkre Soroksár polgármestere településünk fejlesztéséről informálta a hallgatóságot, reményt
adva, hogy az olyan régen húzódó
projektek, mint a rendőrség épülete, a Duna-ág sorsa, az új rendelőintézet építése, továbbá a vasút
fejlesztéséhez kapcsolódó aluljárók
és úthálózat is megvalósul az elkövetkező években. A tervek között
szerepel még egy új önkormányzati
objektum, amelybe összehozható
lesz a jelenleg hét helyen működő
hivatal, az Apostol-hegyi közműfejlesztés, és a kerület forgalmá-

nak csillapítását szolgáló, az M0-ás
gyűrűt és a Haraszti utat összekötő
felüljáró építése is. Nagyon komoly
összegek hangzottak el az ismertetőben, amelyek már Soroksár rendelkezésére állnak, és amelyekre
garanciája van a kerületnek a kormánytól. Így a megvalósításukra –
mai árakon számítva – 40-45 milliárd forintot, a felsorolt projektek
tervezésére, amelyeknek 2021. december 31-ig meg kell történniük,
megközelítőleg 900 millió forintot
tartalékoltak. A programtervezés, a
közös rendezvények lehetőségének
mérlegelése és a hosszú távú elképzelések ismertetése volt a témája
annak a bemutatkozásnak, amelyet
a kerület két kulturális intézményének új igazgatóitól hallottunk.
Hantos-Jarábik Klára, a Táncsics
Mihály Művelődési Ház vezetője a
legfontosabb feladatának a fiatalok
felé nyitást nevezte. Geiger Tamás,

a Galéria 13’ igazgatója többek között a helytörténeti kiállítás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit
ecsetelte, és több, az elkövetkező
hetekben sorra kerülő kiállításra is
felhívta a társaság figyelmét. Noha
megvan a jövő programjainak közös szervezéséhez az akarat, sajnos
a bizonytalanság, mint a Demokles
esetében – a lószőrre függesztett,
hegyével lefelé álló kard – vírus
formájában ott van a fejünk felett.
POLGÁRMESTERI ELISMERÉS
GORDOS LÁSZLÓ SZÁMÁRA
Egy kedves megemlékezésre is sor
került. Gordos Lászlót köszöntötte
a polgármester és oklevelet nyújtott
át a számára. Gordos László 1996
óta tagja a társaságnak, és mint vezetőségi tag, közel két évtizeden keresztül, az utóbbi években betegen
is, intézi a levelezést, a kapcsolattartást, valamint előkészíti és vezeti
a közgyűléseket, szigorúan őrködik
a törvényesség felett. Laci nemcsak
komolyan vette, amit annak idején
az alakulásakor célul tűzött ki a társaság – az önállóvá vált Soroksár
polgári hagyományainak ápolását
és a közszellem ápolását és javítását
–, hanem személyes példamutatásával úgy is élt, úgy is cselekedett és
dolgozott a közösségéért.
– Tudott közösségben gondolkodni, a szabályokat, a törvényeket
úgy betartani és betartatni, hogy az
nem ment a baráti, a jó közösségi
hangulat kárára – állt a polgármester úr által tartott laudációban.
A köszöntést Baross Gábornak, a
„vasminiszternek” a gondolatával
zárta, aki a közlekedés területén a
szakmai tudása mellett a pontosság
és törvényesség őre is volt, és a sikereit nagyrészt ennek köszönhette: –
Minden ember annyit ér, amennyit
a köz javára tesz.
A kicsit pesszimista, de alapjaiban
bizakodó hangvételű összejövetel
végén zárszóként Shakespeare-t
idézte az elnök:

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

2 méter

2 méter

ÓVJUK EGYMÁS
EGÉSZSÉGÉT!
TARTSUNK 2 MÉTER
TÁVOLSÁGOT!

ÁLLÍTSUK MEG

A SZEMETELÉST SOROKSÁRON!

Polgármesteri Hivatal

A lombzsákok
kedvezményes ára:
db

Ft

Ha segíteni már nincs mód a bajon,
Adj túl minden keserves sóhajon.
Ki azon jajgat, ami megesett,
A régi bajhoz újat keresett.

10

1200

Budapest, 2020. szeptember

20

2400

DTI

Ü Z LE T

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

bruttó

bruttó

06/30 978-7798
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Rejtvény

HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•
•
•
•

recept

•
•
•
•

3. A szalonnát vékony dara1. A borjúhúst és a sertés- bokra szeleteljük.
szüzet négyzet alakú szele- 4. A hagymát kettévágjuk,
tekre vágjuk, a hús hártyáját majd a szálaira bontjuk.
eltávolítjuk.
5. A pácot elkészítjük, majd
2. A májat szeletekre vágjuk. összekeverjük a hússal és a
ELKÉSZÍTÉS:

LENE

D
Rendőr családba született Marie
Magdalene néven. Zenei nevelésben részesült, a weimari Zeneművészeti Főiskola növendéke lett.
Első színpadi szerepét a legendás

7. A szeleteket felváltva nyársra tűzzük.
8. Lassan süssük a húst, nem
megfeledkezve a nyársak átforgatásáról, hogy egyenletesen érje a hő!

ZÁVORSZKY-SIMON MÁRTON
Új Földjeim

MEGNYITÓ: 2020. szeptember 24-én 18.00 órakor

ICH

német származású színésznő, énekesnő
(Berlin, 1901. december 27. – Párizs, 1992. május 6.)

májjal, hogy megfelelően elegyedjen. Az edényben kb. egy
órán át hagyjuk összeérni az
ízeket!
6. A tiszta állapotú nyársakat
vízben áztatjuk.

KIÁLLÍTÁS

IETR

MARLENE DIETRICH

A pác elkészítéséhez

2 EVŐKANÁL OLAJ
1 EVŐKANÁL SZÓJASZÓSZ
1 GEREZD FOKHAGYMA
1 CSIPET FŰSZERKEVERÉK
ÉS KEVÉS GYÖMBÉR
• SÓ, BORS

Rablóhús
nyáron

MAR

A nyárshoz

15 DKG BORJÚHÚS
15 DKG SERTÉSSZŰZ
15 DKG BÉLSZÍN
15 DKG MÁJ (LEHETŐLEG CSIRKE)
15 DKG SZALONNA
20 DKG HAGYMA
SÓ

Köszöntőt mond
Sinkovics Krisztián alpolgármester
A kiállítást megnyitja
dr. Feledy Balázs művészeti író
Max Reinhardttól kapta. Rudolf
Sieber felesége lett, majd megszületett lányuk, Maria. Marlene Dietrich életében 1930-ban A kék angyal című film hozta meg a nagy áttörést. Egy év múlva már Oscar-díjra jelölték a Marokkó című filmben
nyújtott alakításáért. Josef von
Sternberg rendezővel együtt Amerikába utazott, majd a Paramount
Pictures-szel kötött szerződést.

Már amerikai állampolgárként Alfred Hitchcock, Orson Welles és Billy Wilder számos filmjében is szerepelt. Goebbels felkérését, hogy
Németországban forgasson, annak
ellenére is elutasította, hogy szabad
kezet kapott volna a forgatókönyvek és a stáb kiválasztásában. A II.
világháborúban az amerikai katonáknak tartott előadásokat, mindig
közel a frontvonalhoz. Németor-

szágban saját nemzete sebesült hadifoglyai körében is tett látogatást.
Az ötvenes évek közepétől kizárólag énekesnőként lépett színpadra, az utolsó nagy filmjét, az Ítélet
Nürnbergbent 1961-ben forgatta.
Párizsban halt meg 1992-ben, de a
végrendeletében foglaltak szerint
Berlinben temették el. Emlékét az
1010-es számú kisbolygó is őrzi,
amelyet róla neveztek el.
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