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TRIANON 100 – EMLÉKEZETT SOROKSÁR
Június 4-én délután fél 5-kor a
kerület minden templomának
megkondultak a harangjai. Az
önkormányzat felhívására valamennyi keresztény felekezet
ebben a formában is megemlékezett a trianoni békediktátum
aláírásának századik évfordulójáról. A magyarok számára a
vesztes háború súlyos megpróbáltatásait drámaian fokozta a
Párizs környéki döntés, amely
meghozatalában a magyar tárgyalók érveit figyelmen kívül
hagyták. Új határok alakultak ki
Európa szívében, amelyek megrajzolásánál semmibe vették
magyarok millióinak természetes érdekeit, és őket kisebbségi
sorba taszítva, megbélyegezve
tették idegen országok állampolgáraivá. „A béketárgyalások
idején csupa helytelen és hamis
adatot kaptunk szövetségeseinktől. Hamis kiindulópontból
hoztuk meg döntéseinket" –
mondta később David Lloyd
George brit miniszterelnök.
Keserű álláspontját igazolta
az olasz államférfi, Francesco
Nitti is, aki azt mondta: „Egy
országot se tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot
Trianonban." S, hogy mi maradt? Az emlékezés és a hit,
törekvés a határon túl élő magyarok érdekeinek a képviseletére száz évvel Trianon után.
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

ELÉRHETŐSÉGEK

A Knorr-Bremse Rail Systems Bu-

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

dapest bemutatta új, az iparágban
úttörő technológiával, 3D fémnyomtatással előállított termékét,

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

amely 90 százalékkal könnyebb az
alumíniumból forgácsolt elődjénél.

A Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójával folytatott tárgyalásokat a városházán Bese Ferenc polgármester. Az egyeztetéseken szóba került
a meglévő gyalogátkelőhelyek felújítása, valamint új gyalogátkelők
létesítése kapcsán is tanácskoztak.
A Rendészeti Osztály keretében
létrehozott hulladékkommandó
– amelynek a feladata a közterületen szemetelők tetten érése és az
illegálisan elhelyezett hulladékhalmok felszámolása – eredményesen
kezdte meg működését.

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

JELENTŐS FORRÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL GYORSULHAT
SOROKSÁR FEJLŐDÉSE
Új Duna-híd, szakorvosi rendelő és saját rendőrkapitányság is épülhet a településen

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

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

Zimán András Ferenc

közepén a kerületben. A perme-

06/20 394-8597

tezett készítmény melegvérű álla-

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

tokra, valamint emberekre egyáltalán nem veszélyes. A hatóanyaga
mindössze néhány óra leforgása
alatt lebomlik.

A veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett
korlátozó intézkedések megszűntek,
2020. június 8. napjától mind a kormányablakok és Központi Okmányiroda, mind a kormányhivatal egyéb ügyfélszolgálatai tekintetében. Budapest
Főváros Kormányhivatala a veszélyhelyzetet megelőző ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.
Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgo-

Ritter Ottó
06/30 977-5878

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

Szúnyoggyérítést végeztek június

VISSZAÁLLT A VESZÉLYHELYZET ELŐTTI ÜGYFÉLFOGADÁSI
REND

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):

zó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is
a megfelelő és javasolt óvintézkedések
betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban,
az arcot és orrot eltakaró maszkban,
egymástól megfelelő (1,5–2 méter)
távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb ügyfélszolgálati
ügyfélterekben.
A legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a
megújult magyarorszag.hu oldalon.
(Forrás: Budapest Főváros
Kormányhivatala)

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.

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 közelmúltban a Magyar Közlönyben már meg is jelent az a kormányhatározat, amelynek köszönhetően
a kerület történetében is példátlanul
komoly, egész Soroksárt érintő, jelentős beruházások valósulhatnak
meg. A döntés kapcsán kérdeztük
Bese Ferenc polgármestert.
– Nagy örömünkre kiemelt támogatást szerezhettünk a kormánytól annak érdekében, hogy folytassuk kerületünk dinamikus fejlesztését.
A lakosságot érintő széles körű egyeztetés folyamatban van, amelyet
követően a polgáraink által javasolt sorrendben szeretnénk megvalósítani mindazt a kilenc nagyprojektet, amelyről a kormány
határozott. Arra az elmúlt negyed
évszázadban nem volt példa, hogy
a kerületünk ilyen jelentős központi forrásokat kapott volna helyi
érdekű fejlesztések, köztük közlekedési beruházások megvalósítása érdekében, és amelyek nemzetgazdasági szempontból is a kiemelt ügyek sorában foglalnának
helyet. Fejlesztési terveink kedvező
visszhangra leltek, így az elkövetkezőkben híd épülhet a Dunán, segítve a Molnár-sziget megközelítését

és a környezet, az élővilág megóvását. A közlekedés terén hatalmas
lépés, hogy megújulhat a Vecsés
út, amely kiépülhet egészen a bevásárló központokig, illetve összekötő út és híd épülhet az M0-ás és
a Haraszti út között a BILK magasságában. Az Apostol hegy területén
szilárdburkolatot fektethetnek le, és
megvalósulhat a szennyvízcsatorna építése is. Az újtelepi „Dracula-ház”-at többfunkciós közösségi
házzá alakíthatjuk, továbbá végre
saját rendőrkapitányságunk lehet
a településünkön. A tervek szerint
új szakorvosi rendelő is várja majd
a pácienseket, valamint polgáraink
a jövőben egy helyen intézhetik
majd ügyeiket. Régi álmaink válhatnak tehát valósággá a továbbiakban, hiszen mind a kilenc projekt
megvalósulása mérföldkő lehet a
településünk és közösségünk jövője
szempontjából. Az egészségügy, a
biztonság, a környezetvédelem, az
ügyintézés, a művelődés és a közlekedés területén egyaránt nagyon
fontos megoldásokat kínálnak ezek
a projektek a polgáraink mindennapi életét megkönnyítő helyzetekben.
– A közelmúltban találkozott Buda-

pest főpolgármesterével. Mi volt ennek az apropója?
– Megdöbbenéssel értesültem róla,
hogy településünk nem részesülhet a főváros által finanszírozott
útfelújításokból egészen 2024-ig,
tekintettel, hogy egyetlen itteni útszakasz minőségének a javításához,
sőt, még azok előzetes tervezéséhez
sem hajlandóak hozzájárulni, számukra ez a napirenden évekig nem
is szerepel. Magam és több más
kerület polgármestere is értetlenül
állunk ezen lépés előtt. Budapest
részét képezzük, ugyanakkor a főváros nem támogatja az útjaink megújítását. A helyzet tisztázása érdekében, továbbá a települést érintő
terveink összehangolása kapcsán,
haladéktalanul kértem is egy találkozót Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy személyesen tőle
kaphassak választ a Fővárosi Közgyűlés határozatában foglalt, számunkra teljes mértékben hátrányos
és megmagyarázhatatlan döntésre.
– Többszöri kezdeményezését követően végül június 12-én nyílt lehetőség a személyes találkozóra. Összefoglalná az egyeztetés eredményét?
– A főpolgármester álláspontja
szerint szakmai döntés született
az útfelújítás kérdésében, amellyel
egyáltalán nem tudok azonosulni.
Kerületünk úthálózatából megközelítőleg 30 kilométernyi szakasz
áll teljes mértékben a főváros kezelésében. Az elmúlt esztendőkben
alig több mint 4 és fél kilométeren
végeztek felújítási munkálatokat,
azonban ezek többségükben is inkább kátyúzás jellegűek voltak.
Ráadásul ebből is a mi önkormányzatunk vállalt egy jelentősebb részt,
és – ezzel összefüggésben – viselte
annak anyagi terheit. A főpolgármester a találkozónkon kitartott

álláspontja mellett, de arra tett
ígéretet, hogy ha időközben plusz
forrásokat találnának, akkor abból
a számunkra is juthat talán valami.
Az újtelepi közös tulajdonú területeink, továbbá a sportcsarnok helyzetének a rendezésében, valamint a
beruházásaink fővárosi hozzájárulása érdekében is számítunk Budapest együttműködésére.
– Jelenleg még nincs lehetőség népes közönség előtt tartott rendezvények megszervezésére, ugyanakkor
az önkormányzat nem mulasztotta
el például a pedagógusnap méltó
megünneplését.
– Idén júniusban – a koronavírusjárvány elleni küzdelem következtében – rendhagyó körülmények között tarthattuk meg pedagógusaink
köszöntését. Szerettük volna ünnepi
külsőségek között, ahogyan szoktuk, a Táncsics Mihály Művelődési
Házban megtartani a pedagógusnapi rendezvényünket, azonban erre
most nem nyílt mód. Megragadtuk
az alkalmat tehát, hogy a kitüntetésben részesülőket a munkahelyükön
keressük fel, így személyesen adhattam át az elismerő okleveleket és a
velük járó őszinte jókívánságaimat a
magam és a hivatalunk munkatársai
nevében is. Kedvező visszaigazolást
nyert ez a kezdeményezésünk, és a
meghitt, családias hangulat sokak
tetszését el is nyerte, még ha apró
keserűséget jelentett is a pedagógusok számára, hogy nem tudtak
közösen ünnepelni azon kollegáikkal, akikkel a napi feladatok miatt
ritkán van lehetőségük találkozni.
Számomra örömteli és megható pillanatokat kölcsönzött az ünnep, és
– úgy a munkájukban, ahogy a magánéletükben – ezúton is kívánok
valamennyiük számára sok sikert, jó
egészséget!

4 | HÍREK

VALAMI AMERIKA
SOROKSÁRON!
Az Újvilágban is ritkaságnak számító különleges gépmonstrumok
és azok vakmerő vezetői mutatkoztak be a kerületben. A kaszkadőr show alkalmával törtek a
járgányok, dolgoztak a gépek, és
némely, a kétkerekűeken akrobata

HÍREK | 5
mutatványokat bemutató férfi sisakjából még láng is csapott fel. A
Soroksári Sportcsarnok parkolója ismét otthont adott az izgalmas
eseménynek, amely alkalmával a
nézők maguk is felkapaszkodhattak egy gépszörnyeteg platójára,
hogy megtapasztalhassák, milyen
felemelő érzést tud kölcsönözni,
amikor beindul a masina, és dinamikussá válik motorjának a lüktetése. A résztvevőkre még a jó idő is
rámosolygott, a rendezvény ezúttal
is hatalmas sikernek bizonyult.

RENDHAGYÓ PEDAGÓGUSNAP
SOROKSÁRI KITÜNTETETTEKKEL

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

Június 11-én Bese Ferenc polgármester Sinkovics Krisztián, valamint
Fuchs Gyula alpolgármesterek és dr.
Szabó Tibor jegyző társaságában valamennyi oktatási, nevelési intézménybe ellátogatva nyújtották át a kerület
elismeréseit az idén díjazott pedagógusok számára. Az alábbiakban olvasóink is megismerhetik, kik voltak
ebben az esztendőben a kitüntetettek.

SOROKSÁR GYERMEKEIÉRT
ELISMERÉS			

• Mészárosné Megyesi Edit (I. sz. Ös�szevont Óvoda) • Horváth László Istvánné (Fekete I. Ált. Iskola) • Homoki
Ildikó (III. sz. Összevont Óvoda)
			

AZ ÉV PEDAGÓGUSA

• Szántóné Szabó Erzsébet (I. sz. Ös�szevont Óvoda) • Németh Rita (Páneurópa Ált. Iskola)• Zsivoráné Oláh
Katalin (Mikszáth K. Ált. Iskola)

SZÁMLÁZÁS OKOSTELEFONRÓL!
Azoknak az adóalanyoknak jelent segítséget, akik jelenleg
számlatömbből állítanak ki számlát

Már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű mobilapplikációja, amivel a számlák mobiltelefonon is kiállíthatók. Az alkalmazás
letöltése és használata is ingyenes, automatikusan teljesíti a kötelező adatszolgáltatást. Az új fejlesztéssel kiegészült
Online Számlázó a legkényelmesebb és
legtakarékosabb megoldás az Online
Számla rendszerbe újonnan bekapcsolódó vállalkozások számára is.
Az ingyenes számlázó programmal és
az ahhoz tartozó, ugyancsak ingyenes
mobilapplikációval nem jelent plusz
adminisztrációs terhet a 2020. július
1-től életbe lépő, kiterjesztett adatszolgáltatási kötelezettség. Ettől az
időponttól ugyanis a számlaadat-szolgáltatás minden belföldi adóalany
számára kötelező, aki másik belföldi
adóalany részére, az Áfa tv. szabályai

szerint belföldön teljesített ügyletről
állít ki számlát. Így például adatot kell
szolgáltatni azokról a számlákról is,
amelyek nem tartalmaznak áfát vagy
az áfa összegének megállapításához
szükséges százalékértéket.
A mobilapplikáció elsősorban azoknak az adóalanyoknak jelent segítséget,
akik jelenleg számlatömbből állítanak
ki számlát vagy értékesítéseik, szolgáltatásaik nem helyhez kötöttek. A
számlaadási és számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket ezek az adóalanyok
is könnyen teljesíthetik a mobilapplikációval.
Az applikáció használatba vételének
feltétele, hogy a felhasználó előzetesen
regisztráljon az Online Számla rendszerbe (https://onlineszamla.nav.gov.
hu), illetve a rendszerbeli regisztráció
után, a rendszerből átnavigáljon az
Online Számlázó programba a webes

felületen. A programhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek elfogadása
és az alapvető beállítások elvégzése
után az okostelefonra letöltött applikáció a webes felületről indított összepárosítást (QR-kód beolvasása, ami a Beállítások/Mobil alkalmazás párosítása
oldalon érhető el) követően használatba vehető.
Az applikációval rögzített számlák adatait a program nem az alkalmazáshoz
használt okostelefonon, hanem felhőben tárolja, így az adatok nem vesznek
el készülékváltáskor sem. Használatához internetes kapcsolatra van szükség.
NAV

40 ÉVES HŰSÉGJUTALOMRA
JOGOSULT

PATKÁNYIRTÁS
DÍJMENTESEN
Az RNBH Konzorcium végzi Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a főváros patkánymentes
állapotának fenntartása vonatkozó
irtási munkákat.
Amennyiben lakókörnyezetében patkányokat – vagy azok jelenlétére utaló jeleket – észlel, jelentse azt a társaságnak a patkanyirtasbudapest@
gmail.com címen! A bejelentőben
jelölje meg az észlelés pontos helyét
(irányítószám, utca, házszám), rövid
leírást a látottakról (pl. élő patkány a
pincében), valamint adja meg lehetőleg a telefonos elérhetőségét!
A kezelés elvégzése a lakosság számára díjmentes. Élelmiszer és ital
előállító, raktározó vagy kereskedelmi egységekre a munkavégzés nem
terjed ki, ezen területeken a 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet értelmében a
tulajdonos köteles gondoskodni a
rágcsálóirtásról.
Tájékoztató telefonszám (hétköznapokon 8-16 óra között): 06/70 364-6531

• Halász Péter (Mikszáth K. Ált. Iskola)
				

30 ÉVES HŰSÉGJUTALOMRA
JOGOSULT

• Mészárosné Megyesi Edit (I. sz. Ös�szevont Óvoda) • Fodor Zoltánné (II.
sz. Napsugár Óvoda) • Nickné Rohony
Erzsébet (Páneurópa Ált. Iskola)
			

20 ÉVES HŰSÉGJUTALOMRA
JOGOSULT

• Ferencz Márta (I. sz. Összevont Óvoda) • Balló Andrea (Grassalkovich A.
Ált. Iskola) • Breier Andrea (Grassalkovich A. Ált. Iskola) • Mayer Ágnes (Grassalkovich A. Ált. Iskola) • Vinyarszkiné Molnár Andrea (Grassalkovich
A. Ált. Iskola) • Furák Eszter Éva (Török F. Ált. Iskola) • Szoykáné Demjén
Mónika (Török F. Ált. Iskola) • Szilágyi
Szabolcs (Galambos J. AMI) • Jakab
Gedeon (Galambos J. AMI)		
			

10 ÉVES HŰSÉGJUTALOMRA
JOGOSULT

• Gyányi Márta (I. sz. Összevont Óvoda) • Pataki Péterné (I. sz. Összevont
Óvoda) • Gierczik György (III. sz. Ös�szevont Óvoda) • Somogyiné Mészáros Klára (III. sz. Összevont Óvoda)

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

• Zeitler Evelin (III. sz. Összevont
Óvoda) • Borhy Csilla (Grassalkovich A.
Ált. Iskola) • Maár Andrea Katalin (Páneurópa Ált. Iskola) • Gábor Katalin
(Páneurópa Ált. Iskola) • Takács Tibor
(Páneurópa Ált. Iskola) • Tersánszki
Gyula (Páneurópa Ált. Iskola) • Reubl
Csilla (Mikszáth K. Ált. Iskola)

40 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMRA
JOGOSULT
• Pásztor Irén (I. sz. Összevont Óvoda)
• Tóth Gyuláné (II. sz. Napsugár Óvoda)
• Horváth László Rezsőné (III. sz Ös�szevont Óvoda) • Tircsiné Danics Erzsébet (Fekete I. Ált. Isk.) • Fejes Sándor
Istvánné (Fekete I. Ált. Iskola)		
				

Ált. Iskola) • Horváthné Juhász Éva
(Fekete I. Ált. Iskola) • Honfi Zsuzsanna (Fekete I. Ált. Iskola) • Puskásné Ceglédi Mária (Török F. Ált.
Iskola)
				

30 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMRA ARANY DIPLOMÁRA JOGOSULT
JOGOSULT
		 • Horváth Klára (Mikszáth K. Ált. Is-

• Fodor Zoltánné (II. sz. Napsugár
Óvoda) • Holl Loretta Magdolna
(Grassalkovich A. Ált. Iskola) • Főzőné Kovács Klára Hedvig (Fekete I. Ált.
Iskola) • Sallai Csilla (Török F. Ált. Iskola) • Hajas Lilien (Török F. Ált. Iskola) • Dr. Tóthné Kondort Ágnes (Mikszáth K. Ált. Iskola) Somos Johanna
(Galambos J. AMI)			

25 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMRA
JOGOSULT
• Csorbák Tiborné (I. sz. Összevont
Óvoda) • Pénzes Éva (I. sz. Összevont
Óvoda) • Bödő Attiláné (III. sz. Ös�szevont Óvoda) • Balla Zoltán Lászlóné (Grassalkovich A. Ált. Iskola) •
Temesi Árpád (Grassalkovich A. Ált.
Iskola) • Csongrádi Zoltánné (Páneurópa Ált. Iskola) • Kisváriné Foidl
Ágnes (Török F. Ált. Iskola) • Főzőné
Kovács Ildikó (Török F. Ált. Iskola) •
Kiss Miklósné (Mikszáth K. Ált. Iskola) Tormáné Pollák Rita (Galambos J.
AMI)
			

KERÜLET HŰSÉGES NYUGDÍJAS
PEDAGÓGUSA, EGYBEN PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMRE
JOGOSULT

• Pásztor Irén (I. sz. Összevont Óvoda)• Szántóné Szabó Erzsébet (I. sz.
összevont Óvoda) • Tóth Gyuláné (II.
sz. Napsugár Óvoda és konya)• Fülöp
Viktor Zoltánné (III.sz. Összevont
Óvoda)• Fabók Endréné (Fekete I.

kola) • Rácz István (Mikszáth K. Ált.
Iskola) • Gyöngyösi Rózsa (Mikszáth
K. Ált. Iskola) • Kissné Varga Eszter
(Török F. Ált. Iskola)

Soroksár Önkormányzata szervezésében a 2020/21-es tanévben is
indítanak felnőtt lakosok számára
angol és német nyelvű, továbbá informatikai képzést. A tanfolyam
ingyenes!
Jelentkezni Markos Katalinnál a
következő telefonszámon lehet:
06/30 194-2730
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KULTURÁLIS CENTRUM FEJLŐDIK, AMELY
TÖBB MINT KIÁLLÍTÓTÉR
Nem pusztán a közönséget, hanem a közösséget is szolgálni kívánja a Galéria ’13 új vezetője

Minden szülőnek érdemes figyelni,
mivel tölti gyermeke a szabadidejét
„Újra itt a nyár, és meleg az idő!” –
szól, kicsit átköltve, a mindenki által
ismert népszerű sláger, ami nem jelent mást, minthogy a szünidő beköszöntével egyidejűleg megkezdődik a
kerékpár- és strandszezon is.

Geiger Tamás jól ismert alakja a soroksári kulturális életnek. Zeneművészként és -pedagógusként számos
fellépése alkalmával örvendeztette
meg a kerület közönségét, valamint
fél évtizeden át irányította a kerület művelődési színterének a munkáját, fejlődését. A Galéria ’13-at
igazi kulturális agorává kívánja a
jövőben varázsolni, egyúttal a muzsika otthonává is szeretné tenni.
Elsőként egy rövid értékelésre kértük az intézmény új vezetőjét a Táncsics Mihály Művelődési Háznál az
elmúlt öt évben végzett tevékenysége kapcsán.
– Nagyon dolgos, hálás, meghatóan szép és – meggyőződésem
szerint – gyümölcsöző időszakot
zárhattam igazgatói ciklusom végeztével. Felsorolni is nehéz, men�nyi programnak adott otthont a ház
az évek alatt. A teljesség igénye nélkül mindössze párat emelnék csak
ki közülük. Rendeztünk például az
FTC történelmi mezeiből kiállítást.
A tárlat megnyitását – nagy örömünkre – Nyilasi Tibor vállalta el.
Ha már egy sport vonatkozású rendezvénnyel kezdtem, azzal is folytatnám. Még 2015-ben kiállítottuk
a Puskás-díjat is a művelődési házunkban a Puskás Ferenc életéről
szóló könyvbemutatóval egybekötve. Ez a relikvia mára egy kiemelten fontos történelmi tárggyá
nemesedett, így büszkék vagyunk
arra, hogy mi mutathattuk be a helyi közönségnek. Településünkön
fontos a hagyományok tisztelete,
ápolása. A Régen és most Soroksár
című tárlat, amelyen egymás mellett szerepeltek egykori, valamint
– ugyanazt a helyszínt bemutató – mai fényképek, az intézmény
krónikájába az egyik legnagyobb
sikerként kerülhetett be. Roth Ilona hatalmas segítségünkre volt
ennek a megvalósításában. A régi
hagyományokkal bíró bálokat – a

CSELLENGŐ FIATALOK – A NYÁR
VESZÉLYEKET IS TARTOGATHAT

A bűnözők azonban velünk ellentétben nem nyaralnak, sőt! Ha
nem vagyunk elég óvatosak, a figyelmetlenségünknek „köszönhe-

tően” a nyár folyamán is könnyen
válhatunk olyan bűncselekmények
áldozatává, amelyeket kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetnénk. A
tanév végén természetesen minden
gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő
nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. Gyermekeink ugyanis
néha nem igazán tudják, hogyan és
mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de egyben biztonságosan is
a hirtelen rájuk szakadt szabadság
óráit, napjait. Sok-sok unatkozó,
csellengő gyermek látható ilyenkor
lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg mindenki számára ismerős látvány. Biztonságuk érdekében
minden jótanács hasznos lehet. Vegyük hát sorra a legfontosabbakat!

A KERÉKPÁRLOPÁSOK
MEGELŐZÉSÉÉRT
FOTÓ: BALÁZS IMOLA
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Locsoló Bált, továbbá az Erzsébet
és Katalin Bált – újra sikerült indítani, amelyek kedvező visszhangra
leltek. A retro disco programok is
teltház mellett zajlottak. Volt, hogy
hónapokkal korábban már elkelt
minden jegy.
– Új feladatokkal és kihívásokkal
kecsegtet a kerület szívében, kifejezetten üdítő környezetben található
galéria irányítása. Pályázatában mit
kívánt hangsúlyozni?
– Nem pusztán egy kiállítási helyszínt, hanem kulturális színteret
akarunk működtetni a munkatársaimmal. Ugyan a mostani időszak, a
koronavírus járvány kitörése miatt
átírta az első programjaink tervét,
ezeket a hónapokat is a mielőbbi
start előkészítésére, a felkészülésre szánjuk. A közösségi médiában
is intenzíven jelen kívánunk lenni,
hiszen a világháló és a virtuális közösségépítés hatalmas lehetőségeket
tartogat. Meg kell érintenünk az

emberek, a közönség lelkét, és nem
pusztán látogatókat akarunk becsalogatni, hanem a célközönségünk
kultúra, művelődés iránti igényét
kell – természetesen a lehetőségeinkhez mérten – igényes programokkal kielégíteni. Az ezredfordulót követő években dolgoztam már
galériában. Nagyon élménydús, tapasztalatokban gazdag időszaka volt
az a pályakezdő éveimnek. A Ráday
Galéria csapatában kiváló kollégákat találtam egykor. Az ott szerzett
tudást kívánom itt, az új feladataim
során hasznosítani. Szeretnék a művészettörténeti előadások számára
jó otthont teremteni, illetve az élő
zene segítségével még inkább becsalogatni a publikumot. Egy kiállítás megnyitója mindig jó alkalom
arra, hogy a közönség szélesebb
körével találkozzunk, azonban az
érdeklődést gyakrabban fenn kell
tartani, a képzőművészettel társ
művészeti ágak, így a zene segítségét is hívnunk kell ahhoz, hogy
élettel töltsük meg a házunkat.

– Többször is említette a közösségépítés fontosságát. A helyi lakosok men�nyire lehetnek fogékonyak egy ilyen
profilú intézmény programjai iránt?
– Meggyőződésem, hogy sikeresen
meg lehet szólítani az embereket.
Sok munka áll előttünk, amelyet lelkesen, az igényekhez alkalmazkodva igyekszünk végezni. A Soroksári
Nagyboldogasszony Főplébánia közösségének tagjaként is tapasztalom,
fogékonyak az emberek a jó programok, az építő jellegű találkozások
iránt. A Galéria ’13 közvetlen környezetének kedvező adottságait is
ki akarjuk használni a jövőben. Az
itt található kert és padok felújítását
már meg is kezdték a kollégáink, és
alig várjuk, hogy a nagyközönség
előtt megmutathassuk. Miként lehet mérni a sikert egy galéria esetében? A közönség szava, véleménye
mindig szent, így magam és munkatársaim is nagyon várjuk, hogy
munkánk minél hamarabb kedvező
visszhangra leljen a körükben.

A nyári vakáció, a napsütés és a
jó idő természetesen a szabadba
vonzza gyermekeinket, előkerülnek a görkorcsolyák, a gördeszkák
és persze a kerékpárok is. Ilyenkor

TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSOK!
Az elmúlt években sajnálattal tapasztaltuk, hogy rendkívüli mértékben
megnőtt a közterületeken illegálisan
elhelyezett hulladékok mennyisége
Soroksár területén. Mindezekre figyelemmel Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata
tisztelettel tájékoztatja a soroksári
lakosokat a hulladékok elhelyezésének lehetőségéről, a hulladéklerakók
elérhetőségeiről.

HULLADÉKUDVAROK

Budapesti lakosok az alábbi feltételek mellett:
• eredeti lakcímkártyával történő
címigazolással,
• utolsó időszaki hulladékszállítási
díjbefizetést igazoló csekkszelvény
vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében közös képviselői
igazolás bemutatását követően,
• a járványügyi helyzetre figyelemmel kialakított látogatási feltételek
betartása mellett (egy gépkocsiban

egy fogyasztási hely beszállítója
érkezhet csak, védőmaszk, védőkesztyű viselése, illetve a személyek
közötti 1,5 méteres távolság mindenkori megtartása kötelező)
hulladék fajtánként meghatározott
napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe a hulladékudvarokat.

több esetben történik lopás. Kérjük,
ügyeljenek arra, hogy gyermekeik
biciklijeiket lehetőleg több, különböző fajtájú zárral zárják le, és azokat mindig stabilan (kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz,
fához) rögzítsék!

A FÜRDÉS ÉS A STRANDLOPÁSOK VESZÉLYEI
A szünidő jelentős veszélyforrását a
szabadvizek és a strandok jelentik.
Sajnálatos, hogy az úszás, fürdőzés közben bekövetkezett balesetek sokszor végződnek drámaian.
Minden gyereket meg kell tanítani
a szabad vizek veszélyeire, és arra,
hogy ezek hogyan kerülhetőek el.
Rendkívül fontos, hogy csak arra kijelölt helyeken, strandokon, lehetőleg szakszemélyzet által ellenőrzött
helyeken fürödjenek, a legkisebb
gyermekek pedig csak felnőtt kíséretében mártózzanak a vízbe! Fontos szabály, hogy felhevült testtel,
teli gyomorral, alkoholos állapotban
vízbe menni tilos! A bányatavak
különösen veszélyesek a hirtelen
változó vízmélység és a nagy hőfokkülönbség miatt. Ha gyermekeink a
vízben játszanak, ne engedjék nekik
a veszélyes játékokat, egymás megdobálását, társaik víz alá nyomását,
itatását, fejesugrásokat felhevült
testtel csekély vízbe! A gyermekeket felügyelet nélkül lehetőleg ne
hagyják a vízparton! Nagyobb érté• XV., Károlyi Sándor út 166. (SZÚK)
Telefonszám: 06-30-990-6746
• XVIII. Besence utca 1/a. (SZÚK)
Telefonszám: 06-30-235-0042
• XXII., Nagytétényi út 335. Telefonszám: 06-30-414-2007
Hétfő-Péntek:10-18
(13:00-13:30 ebédszünet)
Szombat: 8-14
(11:00-11:30 ebédszünet)
Vasárnap: ZÁRVA

A Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. hulladékudvarainak nyitva tartásairól, az itt elhelyezhető hulladékok típusáról és mennyiségi paramétereiről az alábbi linken tájékozódhatnak:
www.fkf.hu/letesitmenyeink-hulladekudvar

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓK,
ELSZÁLLÍTÁS

A jelenleg nyitva tartó hulladékudvarok elérhetőségei, nyitvatartási idejük:

• Zöld Triász
www.zoldtriasz.hu/zoldhulladek-elszallitas2
Elérhetőség: +36 30 999 92 63

• III., Testvérhegyi út 10/a Telefonszám: 06-30-567-4355
• X., Fehér köz 2. Telefonszám: 0630-581-7254

(a teljesség igénye nélkül)

• Rehák Zsolt egyéni vállalkozó
http://zoldszallitas.hu/
Soroksári lakosok részére 2900 forint/ m3 áron.

• Közép-Szolg Kft.
www.zoldhulladeklerakas.hu

ket (készpénz, okostelefon, ékszer,
laptop stb.) ne vigyenek magukkal
a partra, hagyják azokat otthon, az
apartmanban, vagy ha már magukkal vitték, helyezzék el az értékmegőrzőben! Strandon a táskáikat ne a
kerítés közelében helyezzék el, mert
onnan az elkövetők könnyen kidobhatják azokat kint várakozó társaiknak. Ha úszni mennek, mindig
maradjon valaki a táskák közelében,
értékeiket semmilyen esetben se
hagyják őrizetlenül a strandon sem!

NYITVA HAGYOTT AJTÓK,
ABLAKOK
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét
arra is, hogy kinek és milyen módon
nyithatnak ajtót, mit kell tenniük, ha
egyedül vannak, és segítségre van
szükségük, valamint, hogy milyen
információkat nyújthatnak az otthoni, vezetékes telefonon ismeretlentől érkező hívás esetén. A nagy
melegben előfordul, hogy a lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait. Ilyenkor a szúnyoghálón át a
bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak
otthonukba, ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat, kertkapukat minden
esetben zárják be! Tudatosítsuk a
szünidőben otthon egyedül maradt
gyerekekben, hogy idegeneknek
soha ne nyissanak ajtót, és a lakásba
semmiképpen se engedjék be őket!
BRFK

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
(a teljesség igénye nélkül)

• Multiszint Kft.
www.multiszint.hu/lomtalanitas
Eseti megrendelés alapján külön díj
ellenében vállalják cégek és magánszemélyek által felhalmozott bármilyen
– ipari, mezőgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladék,
– veszélyes hulladék,
– építési törmelék,
– autógumi, autóroncs,
– zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
elszállítását. Szükség szerint kézi rakodómunkásokat is biztosítanak a hulladékok kihordására járműveikhez.
• FCC Magyaroroszág Kft.
www.fcc-group.eu/hu/magyarorszag/telephelyek
A Gyáli telephelyen veszélyes hulladékot, így elektronikus hulladékot,
festékmaradványos eszközöket, autógumit, gipszkartont és polisztirol
hulladékot nem lehet leadni, minden mást ezen kívül a telephelyre
lehet szállítani, díj ellenében.
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SOROKSÁRRAL KÖZÖS SZÍNPADON…
JÓBAN ROSSZBAN
A kerület önállóvá válásának 25. évfordulóján a színpadról köszöntötte
a közönséget Madár Veronika

T

öbb mint másfél évtizede szerepel az ország egyik legismertebb televíziós sorozatában, miközben színházban játszik,
énekes produkciókban szerepel és
műsort is vezet. A erős soroksári
kötődéssel rendelkező, regionális
Príma-díjjal kitüntetett művésznőt
éppen egy jótékonysági eseményre
indulva értük el, és beszélgettünk
vele pályafutásáról, lokálpatriotizmusáról és az elmúlt időszak kihívásairól egyaránt.
– Most éppen egy fotózáson veszek részt, amelynek a célja, hogy
a gyermeknap alkalmából üzenetet küldjünk a Pető Intézet fiataljainak. Számomra természetes az,
hogy arcomat, nevemet és őszinte
gondolataimat adjam olyan kezdeményezésekhez, amelyeknek célja a támogatás, az elesettek, a rászorulók felkarolása. Úgy vélem,
hogy nekünk, akiknek módunk és
lehetőségünk van ezeknek a gesztusoknak a megtételére, élnünk
kell minden alkalommal, és felhívnunk az egész társadalmunk figyelmét azokra, akiknek jól jön
a segítség. Meg vagyok győződve
arról, hogy egy egészen parányi
figyelemmel és hozzájárulással is
nagyon sokat lehet segíteni. Arról
nem is beszélve, hogy minden apró
támogatás, amennyiben az találkozik a közvélemény szimpátiájával,
hatványozottan érvényesül, hiszen
sokak fellelkesülhetnek, és maguk
is úgy dönthetnek, hogy a részesei
kívánnak lenni mások szerencséjének, életük és lehetőségeik jobbra
fordulásának. Azt szoktam mondani, hogy a jó értelemben véve kell
mindig saját magunkból kiindulni.
Fel kell fedeznünk a bennünk lévő
értékeket, és azok erejét kell mások épülésére, gyarapodására fordítanunk! Szintén nagyon fontos,
hogy amit nem szeretnénk, hogy
egyesek velük megtegyenek, azt mi

se tegyük meg soha mással! Talán
mindannyian megtapasztalhattuk
már az eddigi életünkben, hogy
a segítség különösen kedves tud
lenni akkor, ha azt nem kértük, de
mégis vártunk, vágytunk valami
reménysugár felbukkanására. Nekünk, művészeknek, akikre figyel
egy ország, latba kell vetnünk az
ismertségünket annak érdekében,
hogy azt mások javára fordíthassuk! Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy elsüllyedjünk a

napi problémáink útvesztőiben, és
a minket érő megpróbáltatásokat
a világ legmélyebb problémáiként
éljük meg. Hiszem, hogy ha időt
és energiát fordítunk arra, hogy
megismerjük és megértsük mások
nehézségeit, sokkal empatikusabbakká válhatunk. Eddig emberekről ejtettem csak szót, ugyanakkor
– véleményem szerint – az állatokra is figyelmet kell fordítanunk.
Négy kiscicánk van otthon. Mindegyiküket befogadtuk, hiszen meg-

sajnáltuk őket, amikor találkoztunk velük. Az embernek könnyen
megesik a szíve minden kiszolgáltatott élőlényen. Szívből remélem,
hogy az életében legalább egyszer
mindenki megtapasztalhatja ezt az
érzést, és a helyes következtetéseket levonhatja ebből saját magára
nézve is.
– Kedvező visszhangra lelt a közönség körében, amikor az elmúlt év végén láthattuk Önt egy fontos soroksári évforduló ünnepi rendezvényén
műsort vezetni.
– Nagyon megtisztelt a felkérés,
amikor az elmúlt esztendőben a
szervezők nekem szánták a kerület
önállóvá válásának a 25. évfordulója tiszteletére tartott gála házias�szonyi szerepét. Számomra Soroksár mindig rengeteget jelentett. Az
életem összefonódott a településsel.

Az édesanyám és felmenői tősgyökeres soroksáriak voltak. Magam
is itt nőttem fel. Számomra gyermekként is igazi otthont nyújtott
a főváros e nyugodt, kertvárosias
szigete. Ide kötnek általános iskolai éveim is. Nem véletlen tehát,
hogy amikor a felkérésről tudomást szereztem, egyből a szüleim,
a nagyszüleim és a dédszüleim jutottak az eszembe: arra gondoltam,
hogy mennyire büszkék lennének
rám, hogy 2019-ben egy, a kerület történetében fontos eseményen
kiemelkedő szerepet osztott rám a
sors. Amikor sor került az első nagyobb lélegzetvételű egyeztetésre,
akkor a szervezők részéről már egy
komolyan előkészített programot
ismerhettem meg. Egyből elfogott
a lelkesedés, amikor láttam, milyen
illusztris művészek tisztelik meg
fellépésükkel az eseményt. Nádasi Veronikát, Geiger Györgyöt és

Weisz Nándort említve csak három
nevet szeretnék kiemelni a sok közül. Nagy izgalommal készültünk
tehát a gálára. A kitörő lelkesedés
és taps azt igazolta, hogy volt értelme hatalmas energiákat befektetni
ebbe a grandiózus programba, és
úgy ítélem meg, ennek a sikere is
igazolja, hogy Soroksár jó otthona
lehet hasonlóan igényes és nagyszabású rendezvényeknek a jövőben.
Örömmel nyugtáztam, hogy már az
elmúlt év végén „meg is mozdult”
valami, hiszen egyre jobb és színesebb eseményekkel találkozhatunk
a kerületben. Ugyan a világjárvány
egy időre meg kellett szakítsa ezek
sorát, azonban bizonyos vagyok
abban, hogy a folytatás hasonlóan
sikeres lesz, mint amely népszerűség mellett azok hónapokkal ezelőtt
elkezdődtek. Szerencsére sokan
vagyunk, akik máig soroksárinak
valljuk magunkat. Örömmel jövök,
jövünk mindig a kerületbe fellépni,
amikor csak lehet.
– Már gyerekkorától fogva az álma
volt a színház, miközben több humán diplomát is szerzett. Mi ösztönözte a tanulásban?
– Dráma tagozaton érettségiztem,
természetes volt a számomra, hogy
művészeti pályán helyezkedem
majd el. A Jóisten a legjobb rendező a világon. Nem akarta, hogy
egyből a Színház- és Filmművészeti Egyetemen folytassam az életem,
azonban az utamba terelt valami
mást. Egy felsőfokú szakképesítést
szereztem, amelyhez az idegennyelv-ismeret elengedhetetlen volt.
A következő évben benyújtottam
a jelentkezésem bölcsész karra is.
Szakokat kellett választanom, és az
érdeklődésem – talán nem meglepő módon – a televíziózás irányában volt a legerősebb. Már német
szakon tanultam 2004-ben a Miskolci Egyetemen, amikor egy hatalmas lehetőséget csillantott meg
előttem a sors. Abban az esztendőben indult az egyik országos kereskedelmi csatornán egy új televíziós
sorozat. Ahogyan sok magyar színész, magam is jelentkeztem a szereplőválogatásra. Éppen Miskolcon
voltam az oktatási intézményben,
amikor egy ismeretlen telefonszámról érkezett hozzám egy hívás.
A sorozat gyártásától kerestek, akik

közölték, rám gondoltak az egyik
karakter szerepében. Bár éppen a
diáktársaim és az egyik tanárom
körében tartózkodtam, azonnal
ugrálni és – az örömtől ittasan –
sikoltozni kezdtem. Szegényeknek
először fogalmuk sem volt arról, mi
történhetett velem. Ugyan az öröm
leírhatatlan volt, az eszembe jutott
nem sokkal később, hogy még két
évem van a diplomáig. Egy televíziós produkció forgatása óriási
alkalmazkodást és rendszert kíván
az ember életében, amellyel nagyon
nehéz az iskolát összeegyeztetni.
Szerencsémre a gyártás részéről
maximális rugalmasságot és együttműködést tapasztalhattam már a
kezdetektől, így mindig jutott idő
arra, hogy elutazzam Piliscsabára,
valamint Miskolcra, és letehessem
a vizsgáimat, mindkét diplomámat
megszerezhessem. Már 16 éve vagyok a része ennek az álomszerű
történetnek, amelyben minden forgatás alkalmával részem lehet.
Nagyon összetartó, lelkes stáb a
miénk. Egy saját „otthonunk” van
Kőbányán: ez a produkció önálló
műteremkomplexumban dolgozik
Budapest egy kertvárosias övezetében. Időnként Nagykovácsiban
is rögzítünk szabadtéren játszódó
jeleneteket. Kiváló kollegákkal dolgozhatok együtt mind a színészek,
mind a technikai kiszolgáló csapat
részéről. A forgatások hangulatát
azóta átélhettem más környezetben
is: a Cop Mortem című filmben is
jutott a számomra egy szerep. Hatalmas élmény volt együtt dolgozni
Götz Annával, Kamarás Ivánnal,
Anger Zsolttal, Gáti Oszkárral és –
az időközben már elhunyt zseniális
színésszel – Gesztesi Karcsival. Ez
a produkció kiváló barátságokat
is hozott az életembe, amelyeket
a mai napig örömmel ápolok. A
filmezés sok olyan tapasztalatot
adott, amelyeket a színpadon is
hasznosíthatok, hiszen megadatott
az életemben az a szerencse, hogy
színházban is dolgozhatok.
– A művészeti életben sokak számára megpróbáltatásokat jelentett az
elmúlt időszak. Ön miként élte meg
az utóbbi hónapokat?
– Ahogyan színész kollegáimat,
engem is sokkolt az első híre a világjárvány megjelenésének. Nem

tudtuk, mi várható, milyen hatással
lesz ez az életünkre, a karrierünkre. Nagyon aggódtam a családom
és az idős édesanyám egészségéért
is. Hála Istennek elmondhatom,
szerencsésen viseltük át ezt az időszakot, amelynek számos pozitívumát is megtapasztalhattam. Már az
első hetek során arra jöttem rá, a
bezártsághoz milyen jól megtanul
az ember alkalmazkodni. Sokkal
több időt tölthettem az elmúlt
hónapokban olvasással, zenehallgatással, mint korábban. Jutott
idő testmozgásra is a kondícióm
megőrzése érdekében. Az egyik
legnagyobb ajándékot mégis azok
a beszélgetések jelentették, amelyekre az utóbbi időben otthon a
férjemmel – aki home office-ban
dolgozott – alkalmunk nyílt. Szerencsére a környezetemben is számos ilyen pozitívumot hallottam.
Tudom, hogy sokakat nagyon
keservesen érintett ez az időszak,
hiszen voltak, akik a munkájukat
vagy szeretteiket veszítették el.
Velük mélyen együttérzek. Bízom
abban, hogy a megpróbáltatások
nagyon sok erőt is adtak nekünk,
és megtanítottak arra minél többünket, hogy meg tudjuk becsüljük az élet egyszerű ajándékait, és
keressük, vágyjuk a boldogságot,
a hitet. Remélem, mindenki lélekben megerősödve, új lehetőségek
és célok birtokában folytathatja a
mindennapi életét, amelyhez kívánom az Úristen áldását is!
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A MŰVÉSZ
ÉLETÉRŐL,
PÁLYAFUTÁSÁRÓL

PÁNTI IMRE EMLÉKÉRE
Megdöbbenve olvastam a közösségi
oldalakon, ahol manapság a hírek
fénysebességgel terjednek, hogy
meghalt Pánti Imre.
Ültem a számítógép előtt, és nem
akartam elhinni, hiszen alig egy
héttel korábban még a pékség előtt
láttam beszállni az autójába. Én is
autóval voltam, egy pillanatra még
meg is fordult a fejemben, hogy kiszállok üdvözölni, de… továbbhajtottam.
Szerettem Vele beszélgetni! Szerettem a jellegzetes mély orgánumát,
lassú, megfontolt beszédét, amitől
olyan „Pánti Imré-s” volt. És szerettem azt a tiszta, őszinte, már-már
gyermeki naivságot, amit szülőfalujából, Nagyrábéból hozott: azt az
egyenes, romlatlan paraszti világlátást, szemléletet, amivel látta és a
képein keresztül láttatta a világot.
Különleges kisugárzással rendelkezett, és ha mondandója volt, azt
teljes átéléssel, egészen különös
arcmimikával adta elő. Mindig az
volt az érzésem, hogy egyfajta időtlen térbe kerülök a vele való beszélgetések során. Tulajdonképpen a
képein is ezt az időtlenséget fedeztem fel, éreztem. Egyfajta időutazást, amelyből a béke és nyugalom
áradt, s a pillanat megmerevedett,
és otthagyta lenyomatát a vásznon.
Azzal tisztelt meg 2015 decemberében, hogy nyissam meg a 70.
születésnapjára Csepelen, a Nagy
Imre Galériában rendezett jubileumi kiállítását. A megnyitó beszédre készülve elolvastam több
vele készült interjút. A saját mondandóm mellett idéztem Imrétől is,
aki a következőket írta: „Az általam megélt élményeket igyekszem
megjeleníteni, fontos jelentőséget
tulajdonítva a valóságból kiemelt
motívumoknak, legyen az tájrészlet, házablakok vagy feketén ásító
padláslyukak. Az így kiválasztott

valóságelemek mitológiát teremtenek – túlnőve saját jelentőségükön
– magukban hordozzák az egyetemesség lehetőségét”
Végül egy mondata, amely számomra szintén azt az időtlenséget
jelenti, mint amit mindig is éreztem vele kapcsolatban, így hangzik:
„A festészet számomra már nem
a harcot jelenti. Ennél fontosabb a
kizökkent időt helyre rázni, és har-

móniát keresni, azt megvalósítani.
Tehetetlen korunkban ez sem kevés
kihívás.”
Kedves Imre!
Továbbra is alkoss abban a másik
idősíkban, találd meg a harmóniát
és az örök egyetemességet! Ég Veled!
Németh Márta

A Bihar megyei Nagyrábé községben született földműves családba. A berettyóújfalui Arany
János Gimnáziumban 1964ben érettségizett. Utána költözött Soroksárra, ahol a Táncsics Mihály Művelődési Ház
képzőművész szakkörét látogatta. Nyári szabadiskolákban
fejleszthette képzőművészeti
tudását Zebegényben, Miskén,
Nagyenyeden, Törökbálinton
és Homoródszentmártonban
is. Az 1970-es évek közepén a
Kisduna Galéria Alkotócsoport keretében is alkotta műveit. Rendszeres résztvevője a
Pesterzsébeti Múzeum Tavaszi
Tárlatának 1968 óta. Budapest,
Szigetszentmiklós, Zebegény,
Győr, Sopron, Székesfehérvár,
Nagyenyed, Törökbálint, Székelyudvarhely, Nürtingen és
Nagyrábé közönsége előtt számos alkalommal mutatkozott
be önálló és csoportos tárlatok meghívott művészeként.
Soroksár díszpolgári címmel
ismerte el művészetét, lokálpatriotizmusát.

IN MEMORIAM WIELAND KÁROLY
(Soroksár, 1934. május 1. – Németország, 2020. május 30.)
Wieland Károly világbajnok, olimpiai bronzérmes kenus pályája kezdetén – 16 éves korában – a Csepeli
Vasasban kezdett el sportolni. Az
1954-es Franciaországban, Maconban rendezett síkvízi kajak-kenu
világbajnokság férfi kenu kettes

számában 10 ezer méteren Halmai
Józseffel világbajnok lett.
Az 1956-os nyári olimpiai játékokon Ausztráliában, Melbourne-ben
a férfi kenu kettes 1 ezer méteres számában Mohácsi Ferenccel bronzérmet szereztek. Az 1960-as években a Csepel Művekben dolgozott,
de munkája kapcsán sokszor megfordult külföldön: Egyiptomban,

Cipruson és Pakisztánban is.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
mérnöki diplomát szerzett 1960ban. A családjával 1972-ben Németországba költözött, itt mérnökközgazdászként dolgozott nyugdíjazásáig, 1999-ig.
Soroksári Grassalkovich Kör

A TÁNCSICS RENDEZVÉNYEINEK IDEIGLENES
SZÍNTERE A FACEBOOK
Siker kísérte az online térben tartott gyereknapot
A kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel programjaink eddig – s
valószínűleg a nyár folyamán is –
zömében Facebook oldalunkon keresztül zajlottak/zajlanak majd.
Hatalmas köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik az EGÉSZ
NAP ONLINE GYEREKNAP
című eseményünkön részt vettek.
Egy rendkívül sikeres, programokban gazdag, színes online napot
tudhattunk magunk mögött. Volt
Farkasházi Réka és a Tintanyúl
koncert, Nefelejcs Bábszínház és a
Fogi Színház előadása, a program
záróakkordjaként pedig Nagy Molnár Dávid bűvészshow-ját tekinthették meg a gyerekek, a szülők.
Köszönjük a program során érkezett sok pozitív visszajelzést.

HA ŐK EZT A KLUBBAN
ELMESÉLIK…!
Online programjaink sorában a
Tini Discót rendeztük meg, ahol
Dj. Kollár ügyelt a jó zenékre, fergeteges hangulatra.
Útjára indítottuk online riportsorozatunkat is, amelynek keretében bemutatkoznak az állandó
foglalkozásaink vezetői. Az új és a
régi klubvezetők is mesélnek magukról, illetve a foglalkozásaikról,
klubjaikról. Tekintsék meg ezeket
a videókat is, így a szeptemberben
újra induló állandó foglalkozásaink
vezetői már nem lesznek idegenek
az Önök számára, ugyanakkor ezek
a mozgóképek önálló kedvcsinálóként is megállják a helyét!
Továbbra is várjuk Táncsics KAraNTEEN (karantén, kantin) albumunkba a jobbnál jobb recepteket fotókkal. Kérjük, hogy ezeket

küldjék nekünk Messengeren vagy
a muvelodesihaztancsics@gmail.
com e-mail-címre!

VIRTUÁLIS KONCERTEK
PÉNTEK ESTÉNKÉNT
Online galériánkban elsőként Kelemen László virtuális fotókiállítását
tekinthetik meg. Örömmel várjuk
egyúttal az amatőr kézműves munkákról készült fotóikat is, teret adván a sajnálatos módon elmaradt
Amatőr kézimunka kiállításunkon
megjelent alkotások megismerésének is.
A nyár folyamán több koncert felvételének közzétételét tervezzük.
A hagyománnyá vált Térzene 2020
programunk idén a virtuális térben
lesz látható várhatóan június közepétől. Minden péntek este láthatnak egy-egy koncertfelvételt. Fellé-

pőink sorában lesznek többek közt
a következők: Schorokscharer Burschen, The Last Rebel, Biatorbágyi
Fúvós Kisparti, Csúr és Bóta Nóra,
H2Old Gitárduo, Bárd Együttes,
Schorokscharer Musikanten és
még sokan mások.
Legnagyobb sajnálatunkra egyelőre
rendezvényekre nem kerülhet sor
művelődési házunkban, amely –
érthető módon – csapatunk tagjait
szomorúsággal tölti el, de folyamatosan próbáljuk különböző előadásokkal, programokkal, kiállításokkal színesíteni Facebook oldalunk
eseménykínálatát. Kérjük, kövessenek minket figyelemmel!
Honlapunk: tmh.hu
Facebook oldalunk: facebook.com/
TMH122/
Táncsics Mihály Művelődési Ház

KÍVÁNCSIAK VAGYUNK
A VÉLEMÉNYÜKRE!
A Facebook oldalunkon elindítottunk egy bejegyzést, amelyhez kérnénk, írják meg, milyen
programot, állandó foglalkozást
látnának szívesen házunkban!
Alakítsuk együtt jövő évi programunkat! Állandó foglalkozásaink
körét már csak korlátozottan tudjuk bővíteni az idő s a hely szűkében. Szerencsére szeptembertől bővül a kínálat, és reméljük,
az Önök ötletei és a mi terveink
összhangban lesznek. Kíváncsian várjuk a hozzászólásokat, de
persze az ötletüket elküldhetik
a muvelodesihaztancsics@gmail.
com-ra is. Alkossuk együtt meg a
2021. évi programokat!
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FRONLEICHNAM - ÚRNAPJA

Fájdalommal tudatjuk, hogy Pánti Imre festőművész, Soroksár
díszpolgára, 2020. május 18-án, életének 74. évében elhunyt.
Végső búcsúztatására
2020. július 20-án, 10.30 órakor
a református egyház szertartása
szerint a Fiumei úti Sírkertben
(Kerepesi temetőben) kerül sor.
Szeretteivel és barátaival osztozunk
a gyászban. Nyugodjon békében!

APRÓHIRDETÉS

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 06/1 2664154, Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. JÚLIUS 8.

Kert- és telekrendezés! Metszés, permetezés,
favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítésépítés.
Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06/20
259-6319
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20 264-7752

Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel,
kertészettel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel:
06/70 617-7940
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon:
06/20-980-3957

MILLER TETŐ – ÜDVÖZLÖM!

Beázik a tetője? – Mi megoldjuk!
ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS MUNKÁLATOKAT VÁLLALUNK AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN – PÉLDÁUL:

Lapos tetők szigetelése, illetve javítása
Cserepeslemez-fedés
Kor-Colt lemez-fedés
Hagyományos cserepezés
Régi tetők javítása
Beázás elhárítása
Komplett tetők felépítése
Tetőhéjazatok cseréje
Könnyűszerkezetes tetők építése, illetve felújítása
Tetőtéri beépítések
Tetők bádogozása
Ereszcsatorna felrakása, illetve legyártása

Feier des Altarsakraments –
Az Oltáriszentség ünnepe
Da die Ungarndeutschen mehrheitlich Katholiken sind, bilden die
kirchlichen Feste einen wichtigen
Teil ihrer Identität. So ist es auch
mit Fronleichnam, mit dem "Festtag des heiligsten Leibes und Blutes
Christi", der am 60. Tag nach Ostern
gefeiert wird und fällt somit frühestens auf den 21. Mai und spätestens
auf den 24. Juni.
Das Fest steht im Zusammenhang
mit dem letzten Abendmahl, das
Jesus mit seinen Jüngern kurz vor
seiner Kreuzigung abhielt. Während des Mahls übergab er seinen
Anhängern den lebendigen Leib des
Herrn in Form von Brot und Wein.
An Fronleichnam feiern die Katholiken mit festlichen Umzügen, dass
mit dem Brot und dem Wein Jesus
wirklich bei ihnen ist.
Der wichtigste Teil des Fronleichnamsfestes ist die Heilige Messe, die
vielerorts im Freien, etwa auf öffentlichen Plätzen gefeiert wird.

Fester Bestandteil der Feierlichkeiten ist die Prozession, die sich an
die Heilige Messe schließt. Eine
Blumentracht gehört auch dazu. In
Ungarn wird Fronleichnam anders
als im Ausland gefeiert. Es werden
vier Altäre aufgestellt, die bei dem
Festzug von der Kirchengemeinde
besucht werden. Zur Prozession
gehört eine spezielle Liturgie: Bei
jeder Station wird das Evangelium
vorgelesen und der Pfarrer gibt Segen in alle Himmelsrichtungen. Das
Herumtragen des Altarsakraments
wurde einer Macht zugeschrieben,
damit Krankheiten und physische
Katastrophen verdrängt werden. An
diesem Tag wurde nicht gearbeitet.
Wer den Fronleichnamstag früher
in den ungarndeutschen Dörfern
miterleben durfte, wird die mannigfaltigen Eindrücke sein Leben lang
nicht vergessen. Die ganze schwäbische Dorfgemeinschaft bemühte
sich seit Generationen jedes Jahr,
die Feierlichkeiten, dem überliefer-

A SOROKSÁRI HOLBIG IFJAK 2018-BAN

Kisebb,
illetve S.O.S.
munkálatokat
is elvállalunk!

ELÉRHETŐSÉGÜNK: +36/70 672-4755; +36/70 611-5628; MILLERTETO.COM

DAS HANDWERKERFEST
– AZ IPAROS ÜNNEP
Eine schöne Tradition des Fronleichnamtages ist bei uns in Schorokschar das Handwerkerfest. In der
Organisierung der Schorokscharer

Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung wird jedes Jahr am
Fronleichnamssonntag, das traditionelle Treffen der Holbig Jugend-

ten Brauchtum verpflichtet, angemessen und würdig zu gestalten.
Einer der bekanntesten Bräuche zu
Fronleichnam ist das Streuen der
Blumen. Mit dem Streuen der Blumen und der Entstehung von einem weichen Blumenteppich, wird
im katholischen Glauben Gott ein
weicher Weg bereitet. Sehr beliebt
sind Rosen, die zum Fest oft in
den verschiedensten Farben blühen. Aber auch Pfingstrosen und
Kornblumen sowie Lupinen, Margeriten und Ginster werden gerne
ausgewählt. Ein klassischer Brauch
ist es, die Blumen für das Blumenstreuen gerade auf dem Land selbst
zu pflücken. Sehr beliebt ist es auch,
am Prozessionsweg kleine Birkenzweige aufzustellen und diese zu
schmücken.
Obwohl Fronleichnam nicht zu den
bekanntesten christlichen Festen
gehört, ist es vielleicht eines der beeindruckendsten.
A magyarországi németek többsége katolikus vallású, ezért az egyházi ünnepek fontos részét képezik
identitásuknak. Így van ez az Úrnapjával is, mely ünnep a katolikus
naptárban a húsvét utáni 60. napra,
a pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) esik. Ezen a
lichen veranstaltet. Diesmal bleibt
die Veranstaltung leider aus. Erinnern wir uns mit Bildern an dieses
schöne Fest!
Régi soroksári hagyományt elevenít fel minden évben a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat, amikor megrendezi az egykori Iparos Ünnepet, a Holbig Ifjak
felvonulását. Ez a hagyomány az
1900-as évek elejére nyúlik vissza.
Őseink ezt az napot szánták a fiatalok bemutatására. Úrnap délutánján szinte minden korosztály részt
vett a felvonuláson. A lovas kocsis,
zenés, vidám felvonulás igyekezett
a falu majd minden utcájában megmutatni magát, s közben a nézelődőket üdítővel és süteménnyel kínálták meg, továbbá invitálták őket
a vendéglőben tartott mulatságra.
Ebben az évben sajnos nincs lehetőség a hagyományőrző rendezvény megszervezésére. Idézzük fel
a szép emlékeket az elmúlt években készült egyik felvétellel!

napon „Krisztus titokzatos testét”, az
Oltáriszentséget ünnepli az egyház.
Az ünnepségek elválaszthatatlan
része a körmenet és a sok virágdísz.
Az ünnep fő eseménye a szentmise utáni körmenet, amelyen körbe
hordozzák az Oltáriszentséget. A
körmenet útvonala mentén négy
oltárt állítanak fel az ott tartandó
rövid szertartás céljára. A stációknál evangéliumot olvasnak fel, és a
pap áldást oszt a négy égtáj felé. A
néphagyomány az Oltáriszentség
körbehordozásának olyan hatalmat
tulajdonít, amely elűzi a betegségeket és a természeti katasztrófákat.
Az oltárok fölé lombsátrat emelnek,
a földre, a tovahaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos
füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöld
ágak varázserejű szentelményeknek
számítottak. Hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek
„megszentelődött” növényeinek (főleg betegség és villámcsapás ellen varázsoltak velük). Ezen a napon nem
dolgoztak.
Bár az Úrnapja nem tartozik a legismertebb keresztény ünnepek közé,
talán az egyik leginkább magával
ragadó.

DIE SCHULE
IST AUS
Das alte Schuljahr ist vorbei.
Ich habe jeden Tag nun frei.
Ich träume manchen Tag bis zehn,
sonst aber werd’ ich spielen geh’n.
Holt Räder, Roller, Autos her!
Jetzt spielen wir einmal Verkehr!
Und nachher schnell noch Blindekuh!
Wem binden wir die Augen zu?
Es wird gespielt, herum gerannt
im eignen oder fremden Land.
Und ist die schöne Zeit dann um,
geht’s in die nächste Klasse nun!
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ELKÉSZÍTÉS:

Lepény cseresznyével
és meggyel

1. Az enyhén hűvös vajat lazán

felkeverjük. Hozzáadunk porcukrot és vaníliacukrot, valamint tojássárgáját és mandulás ízű likőrt.
Habosra verjük, ráhintjük a sütőporral kevert lisztet, és elkeverjük
benne.

2. A tojásfehérjét szilárd habbá

verjük fel, 1/3 részét alaposan, a 2/3
részét pedig óvatosabban a masszába forgatjuk.

recept

3.

A tésztát sütőpapírral bélelt tálba helyezzük. Meghintjük gyümölc�csel és megszórjuk nádcukorral.

ER

4.

HOZZÁVALÓK:

25 DKG LISZT

1/2 L MEGGY ÉS CSERESZNYE

4 DB TOJÁS

(MAG NÉLKÜL)

25 DKG PORCUKOR

1 ZACSKÓ SÜTŐPOR

1/2 DL MANDULÁS ÍZŰ LIKŐR

18 DKG VAJ

1 ZACSKÓ VANÍLIACUKOR

CUKORSZÓRÁS

A 180 fokra előmelegített sütőbe 50-60 percre elhelyezzük. A
sütési idő felénél 150 fokra csökkentjük a hőfokot. A sütőből kiemelést követően a tepsiben hagyjuk hűlni, majd tálaljuk.
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ITT A NYÁR, S AZ
ARBORÉTUM
TÉGED VÁR!
Közép-Európában is ritkaságnak
számító növényfajokkal találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a
Soroksári Botanikus Kertbe, amely
hétköznap és szombatonként is fogadja a látogatókat.
A főváros egy nyugodt szegletében, a Péteri majorban található 60
hektáros „oázis” páratlan időtöltést
kínál a természetbarátoknak. A
dél-pesti síkság különleges élővilágát is bemutató parkban az év ezen
időszakában megcsodálhatják a
pünkösdi rózsák virágba borulását,
valamint a vízparti élővilág izgalmas növény- és állatfajait.

– Botanikus kertünk ismét fogadja
a látogatókat – mondta el lapunk
kérdésére dr. Höhn Mária, a Szent
István Egyetem Növénytani Tanszékének, egyben a Soroksári Botanikus Kertnek a vezetője. – Előzetes
bejelentkezés alapján csoportokat
is várunk, egyelőre persze még csak
limitált létszámban. Most, hogy
várhatólag nagyon sokan belföldön
kívánják eltölteni szabadidejüket,
remélem, minél többek kívánják
megismerni a kerület ezen egyik
igaz gyöngyszemét. A nagy területen való tájékozódást saját kiadású
térképünk segíti, így senkinek sem
kell attól tartania, hogy eltéved.

NER
Éppen ellenkezőleg. Tudatosan
irányítjuk látogatóink figyelmét az
arborétum különlegességeire. A
botanikus kertbe örömmel várjuk a
fiatalokat és időseket egyaránt.
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 8.00 – 16.00
SZOMBAT: 9.00 – 16.00

A Soroksári Botanikus Kert megközelíthető a 166-os autóbusszal
Pestszenterzsébet városközpontjából vagy Pestszentimréről a Dózsa
György úttól. Személygépkocsival
a Soroksári út – Soroksár, Hősök
tere – Templom utca – Vecsési út
útvonalon, valamint az M0-ás felől.
Telefon: 06/1 287-2432
További részletek: sorbotkert.hu

Rejtvény
ERICH KÄSTNER
(Drezda, 1899. február 23. –
München, 1974. július 29.)
Kisiparos családba született. Édesanyja cselédlány volt, aki sok időt
fordított fia neveltetésére, amelyet
az író később műveiben is ma-

gasztalt, emberfeletti képességgel
ruházva fel a mamát. Az édesapja
a család háziorvosa, Zimmermann
úr volt. A repülő osztály című könyvében megjelennek a diákéveinek
jellegzetes pillanatai. Besorozását
és brutális kiképzését követően
szívbetegség alakult ki nála. Ezen
élmények után az emberek közötti
erőszak minden formáját elutasí-

totta. Az első világháború végeztével leérettségizett, majd a Lipcsei
Egyetemen folytatta tanulmányait.
Kritikusként és újságíróként dolgozott, hogy biztosítva legyenek a
diákévei. Diplomája megszerzése
után Berlin meghatározó szellemi alakja lett, miközben elérkezett
életének fordulópontja: felkérték
egy könyv megírására. A hatalmas

sikert arató Emil és a detektívek
című gyermekkönyvét 59 nyelvre
fordították le. A legismertebb műve
A két Lotti című ifjúsági regénye,
amely filmadaptációjának megírása
is a nevéhez fűződik. Olvasmányos
és humoros stílus jellemzi alkotásait, amelyekben hitet tesz az emberiség jobbá tételéért folytatott küzdelem mellett.
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ÜZ L ET

2 méter

2 méter

ÓVJUK EGYMÁS
EGÉSZSÉGÉT!
TARTSUNK 2 MÉTER TÁVOLSÁGOT!

