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SZÁMLÁLÓBIZTOSOK KERESTETNEK!
Magyarországonlegutóbb2011.októberhónapban
került sor teljes körű népszámlálásra, mely általában
10 évente esedékes. A mindenki által ismert járvány‐
ügyihelyzetrevalótekintettelanépszámlálásra2022.
október 1. napjától kerül sor.
A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás
kötelező.
Az adatgyűjtés egyrészt az interneten a kérdőívek
önállókitöltésével,valamintelektronikuseszközöket
használó számlálóbiztosok közreműködésével való‐
sul meg, papíralapú kérdőívek nélkül
Anépszámlálásmásodik„ütemében”2022.október
17. és november 20. között az adatgyűjtést a számláló‐
biztosokvégzik,aKözpontiStatisztikaiHivatal(KSH)
által biztosított elektronikus eszköz (tablet) használa‐
tával. Egy számlálóbiztosnak várhatóan mintegy 130150 címen kell kérdőívet kitöltenie.
A számlálóbiztosi tevékenységért jogszabályban
meghatározott összegű javadalmazás jár, amelynek
összege a felkeresett címek, valamint az adatgyűjtés‐
sel érintett ingatlanok és személyek számától függ,
szerencsésesetbenakár200-300ezerFtösszegűjutta‐
tást is kaphat egy számlálóbiztos.
A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzett‐
séggel, számítógépes ismerettel valamint megfelelő
fizikai erőnléttel és jó egészségi állapottal kell rendel‐
keznie a feladat elvégzéséhez. A felkészüléshez saját
eszközre (PC, laptop, tablet stb.) és internetelérésre
van szükség, közben pedig mobiltelefon és e-mail
cím megléte elengedhetetlen. A feladat elvégzéséhez
szükségeselektronikuseszközt(tabletet)afelkészülés
részeként elvégzendő e-learning képzést és a sikeres
vizsga letételét követően biztosítja a KSH.
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és
kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlá‐
lóbiztosként közreműködni, kérem, hogy jelentkezé‐
sét nevének és elérhetőségi adatainak (lakcím,
telefonszám, e-mail cím) a
dr.Kelemen.Henrietta@ph.soroksar.hu vagy a
VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu
e-mail címek valamelyikére történő megküldésével
szíveskedjen benyújtani, a „Tárgy” mezőben a
„SZÁMLÁLÓBIZTOS” kifejezés feltüntetésével.
A jelentkezéseket 2022. június 15-ig várjuk a fent
megadott email címekre.
Bővebb információ: soroksar.hu
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AJÁNLÓ

TARTALOM

„a

zért rossz gyereknek lenni, mert mindig azt kell
csinálnod,amitafelnőttekmondanak.Akkorismegkellcsinál‐
ni a leckét, ha a Zsombi kint focizik, és engem vár. Egy csomó
fura színű meg kinézetű ételt kell megkóstolni, és köszönni kell
annak a néninek is, aki köpköd, miközben beszél. Meg kell vár‐
ni, amíg anyáék befejezik, amit mondanak egymásnak apával,
és csak azután mondhatom el, hogy a Sárit ma úgy fellökte a
Zalán futás közben az udvaron, hogy ömlött a vér a fejéből. Na‐
gyon undi volt, de izgalmas is, és elment egy csomó az olvasás
órából, ami nagyon jó, de azért sajnáltam is, ezért neki adtam a
csokim felét. Mert jó fej vagyok.
De azért jó is gyereknek lenni, mert én még játszhatok. Ha
nincsleckém,rendvanaszobámban,ésvanmégidőedzésután.
Anyáékat például nem látom játszani, de néha észreveszem
azért,hogyapafelszisszen,haafocisjátékbanrosszuljönnekki
neki a csapatok. Olyankor odaosonok, és a válla fölött belené‐
zek, ő meg elkezdi magyarázni, míg anya le nem lövi az egészet
azzal, hogy „nincs jobb dolgunk”? És akkor rögtön felsorol hár‐
mat is, ami szerinte jobb dolgunk lenne. Szerintünk meg nem,
de nem mondjuk, mert nem akarjuk megbántani anyát, aki
nem ért a focihoz. De azért játszani ő is tud. A múltkor például
úgy megpörgetett a játszón, hogy majdnem hánytam. Alig vá‐
rom, hogy megint visszamenjünk ahhoz a hintához! Most lesz
a gyereknap, ezt fogom kérni!”
Jó gyereknapozást kívánok!
Szabóné Horváth Edina - felelős szerkesztő

Áprilisi rejtvényünk megfejtése: Itt tanítóskodott;
„Nekem akármiféle olvasás örömömre szolgált”.
A szerencsés nyertes: Bendes László Lajosné. Nyereményénekátvételimódjárólelektronikuslevélbenértesítettük.
Gratulálunk!

S o r o k s á r

Ö n k o r m á n y z a t á n a k

A beküldött anyagok esetében a változtatás jogát fenntartjuk!

2022. MÁJUS
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VÁROSHÁZA

AKCIÓK A ZÖLDEBB
SOROKSÁRÉRT
Virágosztás, veszélyeshulladék-gyűjtés,
szemétszedés

Tisztasági napot tartottak Soroksáron a Föld napjához kötődően április 23-án.
Mint a korábbi években is, ilyenkor önkéntesek, civil szervezetek, önkormány‐
zati képviselők ragadnak nylonzsákot, húznak gumikesztyűt, hogy legalább né‐
hány területen élhetőbbé tegyék a környezetünket. Sinkovics Krisztián fontosnak tartja, hogy az ilyen akciókkal felhívják a figyelmet a környezet megóvásá‐
nak fontosságára. Az alpolgármester mielőbbi szemléletváltást remél.
– Az önkormányzat kezdeményezésére korábban min‐
dig a Molnár-szigeten gyűjtöttük a szemetet, az idén új
helyszínt választottunk, a Bolyai utcai kiserdőben mun‐
kálkodtunk. Rendkívül sok lakossági jelzést kaptunk
arról, hogy hegyekben áll a szemét a javarészt a Pilisi
Parkerdő Zrt. gondozásában lévő területen, amelyet so‐
kan sajnos illegális hulladéklerakóként használnak.
Egy másik társaság a Gyáli-patak mentén szedte a sze‐
metet aznap, egy harmadik csoport pedig civil kezde‐
ményezésre az Újtelepi-parkerdőt tisztította ki.
– Mi a nap végi mérleg? Hány mázsa?
– Összességében 30 köbméter szemét gyűlt össze az‐
nap, amit azután az önkormányzat munkatársai elszál‐
lítottak.
– Mi mindenből áll össze egy ilyen hatalmas szemét‐
csomag?
– A legkülönbözőbb eredetű hulladékokból, mint ház‐
tartási szemét, pet palackok garmadája, sitt, kidobott
edények, egyéb tönkrement használati eszközök, és mi‐
vel hajléktalanok is lakták kiserdőt, matracokat is be‐
gyűjtöttünk. Sajnos veszélyes hulladék is volt bőven,
jellemzően elhasznált autógumit raknak le itt egyesek.
– Ezt az eseményt minden évben megtartják, és a szemét
mennyisége nemigen változik. Érdemes-e reménykedni a
szemléletváltozásban?
– Ha nem is túl látványosan, de azért évről-évre pozi‐
tív irányba változik a helyzet, bár a szemétszedés
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kapcsán is nagyobb aktivitást várnánk a kerület lakói‐
tól, hiszen ez a közös otthonunk. Szankciós oldalról is
nagyobb szigorra lenne szükség, elmenve akár odáig is,
hogy a hulladékszállításra használt járművet a hatóság
elkobozza az elkövetőtől. Jelen pillanatban, ha valakit
tetten érnek, az viszonylag alacsony pénzbüntetéssel
megússza. Ennek nincs visszatartó ereje. Várjuk, hogy
az országgyűlés érdemben foglalkozzon a kérdéssel.
– A Föld napján az otthon gyűjtögetett veszélyes hul‐
ladéktól is megszabadulhattak az emberek. Itt mi a ta‐
pasztalat?

SOROKSÁRI HÍRLAP

– Soha nem látott mennyiség gyűlt össze ebből is. Két
helyszínt jelöltünk ki, az Arany János utcában és az
újtelepi református templomnál. A hatalmas érdeklő‐
dést pedig annak tulajdonítjuk, hogy a lomtalanítás
keretében az Fővárosi Közterület-fenntartó már nem
szedi össze a veszélyes hulladékot. Folyamatosan tár‐
gyalunk velünk, hogy biztosítsanak havonta egy na‐
pot Soroksáron, hogy az itt élők egy kijelölt helyen
leadhassák az ilyen jellegű szemetet. Nincs még dön‐
tés, de az előjelek biztatóak.
– Virágosztást is meghirdettek. Ennek milyen feltételei
voltak?

– A tavalyi sikeren felbuzdulva az idén is osztottunk
növényeket. Menyecskeszemet, vörös rózsát, leven‐
dulát és füzéres díszcsorbát biztosítottunk azoknak,
akik szebbé szeretnék varázsolni a környezetüket.
Egyetlen feltétel van csupán, hogy a házuk elé, köz‐
területen kell elültetni az igényelt növényeket, és a
későbbiekben is gondozni kell őket. Hatalmas volt az
érdeklődés, ötszázan jelentkeztek, ezért meg is kel‐
lett emelni a rendelkezésre álló keretet. A cél a zöl‐
debb, élhetőbb, virágos környezet kialakítása Soroksáron.
pszr

ÚJRA ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. május 12-én került sor az év negyedik képviselő-testületi ülésére Soroksáron,
hiszen az országgyűlési választások miatt áprilisban az ülés elmaradt. A képviselők
ezirányú együttműködését dr. Szabó Tibor jegyző külön is megköszönte. A testület
11 fővel határozatképesnek bizonyult.
Az ülés megnyitása előtt Bese Ferenc polgármester kö‐
szöntötte Soroksár új, kinevezett rendőrőrs parancsno‐
kát, Suskovics Zoltánt. Sürgősségi alapon tárgyalta a
testület a Soroksár Sport Club Kft. vezetésének ügyét,
Dragóner Attila távozása után Szűcs Mihályt nevezték ki a
cég élére, aki korábban öt évig már ellátta ezt a feladatot.
Az új ügyvezető megtiszteltetésnek nevezte a felkérést,
megköszönte a bizalmat, majd hozzátette: az előző sikeres
öt év tendenciáit szeretné folytatni, és minél több fiatal
tehetséget játéklehetőséghez juttatni.
A képviselők ezután elfogadták a XX. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló be‐
számolóját. Ennek kapcsán Bese Ferenc megköszönte a
tűzoltók áldozatos munkáját, amelyről a napokban is
volt alkalmuk meggyőződni, amikor a Templom utcában
kigyulladt háznál mentettek. Majd a nemzetiségi önkor‐
mányzatok – a bolgár, a német, és a roma – tavalyi költ‐
ségvetési beszámolóját fogadták el, mindegyik nemzetiségi vezető köszönetét fejezte a Soroksári Önkormány‐
zattól kapott támogatás miatt.
A továbbiakban a testület elfogadta a Galéria‘13 beszá‐
molóját, amelynek kapcsán a polgármester gratulált
Geiger Tamás igazgatónak, amiért munkája okán a galé‐
ria „vitathatatlanul színt hozott Soroksár életébe”. A Szo‐
ciális Foglalkoztató gazdálkodásáról szóló beszámolót
egybehangzóan hagyták jóvá. Ellenvetés nélkül fogadták
el a 2021. évre vonatkozó zárszámadást is.

2022. MÁJUS

Az önkormányzat az általa alapított Klébl Márton Köz‐
alapítvánnyal, Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal, és
Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Köz‐
alapítvánnyal 2022-re is megállapodást kötött, önkor‐
mányzati feladatok elvégzésére. Ehhez a közalapítványok
26 millió forintot kértek, az előirányzott 10 millió forint
helyett. Végül összesen 15 millió forintot szavazott meg
számukra a testület. Felmerült, hogy míg régebben, amíg
külsős cégektől sokkal inkább kaptak támogatást ezek az
intézmények, mára szinte teljesen az önkormányzat fi‐
nanszírozza a működésüket. A képviselők ezért megálla‐
podtak abban, hogy felülvizsgálják, megszüntessék-e
őket, feladataikat egyszerűen az önkormányzat hatókö‐
rébe visszarendelve, bizottsági támogatás biztosításával.
Döntés született arról, hogy címzetes főorvosi címet
elismerő díszoklevelet adjanak ki a Semmelweis Nap al‐
kalmából, amelyet idén dr. Horváth Judit gyermekfogor‐
vos kap meg.
Képviselői jelzés érkezett megrongált gépkocsikról az
Írisz-Maros utca környékéről, ennek kapcsán Bese Ferenc
elmondta, hogy nemsokára 14 új köztéri kamera kerül
kihelyezésre, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy
egyet erre a sarokra telepítsenek.
A testületi ülés végén Bese Ferenc megköszönte a testü‐
let munkáját, elégedettségének adott hangot a konszen‐
zusos döntések kapcsán, ezt nevezve a városvezetés jó
irányának.
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A 21. SZÁZADI ORVOSLÁSÉRT
Jelentős fejlesztések a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban
Április 29-én adták át a soroksári lakosokat is ellátó Dél-Pesti Kórház
új Diagnosztikai Központját. A modern épületben három nagy értékű
gép segíti mostantól az orvosok munkáját. A 770 millió forintos be‐
ruházással, amely az Egészséges Budapest Program keretében való‐
sult meg, a rászoruló, beteg embereken igyekszik segíteni a kormány, méghozzá minőségi orvosi beavatkozásokat lehetővé tevő infrastruktúra
kialakításával – emelte ki Prof. Dr. Kásler Miklós, az EMMI minisztere.
MR-, CT-, és DEXA (az egész test csontsűrűségét
vizsgáló) készülékek elhelyezésére egy új, modern,
486 m²-es épületet létesítettek a kórház mentőbejárat
felőli részén, amely a főépületből egy folyosón keresz‐
tül, a járóbetegek számára pedig kívülről közelíthető
meg. A már eddig megvalósult fejlesztések kapcsán az
emberi erőforrások minisztere a magyar orvostörténet
jelentős mozzanatának nevezte, hogy a kórház Urológi‐
ai Osztályán elindultak a robotsebészeti eljárások, mert
ezzel úgymond „olyan technológia került ide, ami a
XXI. század egészségügyi színvonalát jellemzi”. Ezzel
kapcsolatban Dr. Dobosi Zsolt, a kórház főigazgatója ar‐
ról tájékoztatott, hogy február óta már negyven robot‐
sebészeti műtétet végeztek el az urológián.
A Da Vinci X nevet viselő készülék működésébe, amely‐
lyel ezeket a műtéteket végzik, a május 5. és 7. között, a
kórházban tartott tudományos konferencián nyerhet‐
tek betekintést az érdeklődő orvosok. A Minimál inva‐
zív eljárások az urológiában címet viselő, immár 12.
alkalommal megtartott rangos rendezvényen számos
műtétet közvetítettek élőben, most először az Országos
Onkológiai Intézetből is, ahol egyébként a másik, Ma‐
gyarországon lévő készülék található. Prof. Dr. Tenke
Péter, a Jahn Ferenc Kórház vezető urológusa régi jó

barátként üdvözölt számos nemzetközi előadót, majd
bemutatott néhány új résztvevőt, akik között akadt
olyan is, aki a Da Vinci készülék megléte miatt vállalta
el a műtétet. Cemal Sagnak, a gépet forgalmazó cég ke‐
let-európai kereskedelmi igazgatója kiemelte: a ma‐
gyarországi Da Vinci Program volt a leggyorsabban
lezajlott honosítás, amiben eddig valaha részt vettek.
Elismeréssel szólt arról, hogy kevesebb mint egy év
alatt nemcsak a program valósult meg, de olyan remek
sebészek is rendelkezésre állnak, akik ilyen nagyszerű
rendezvénynek lehetnek házigazdái. Mindezt főleg a
vezetőségnek tulajdonította, amely képes volt olyan
környezetet teremteni, amelyben tanítani, tanulni, és
eredményeket elérni egyaránt lehet.

fotók: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
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ÚJRA MAJÁLIS!
Színes kavalkád a Tündérkertben
Most hogy végre megint lehet együtt ünne‐
pelni, Soroksár Önkormányzata igazán szí‐
nes programokkal rukkolt elő a május
elsejét itthon töltő lakosok számára. Min‐
den korosztály megtalálhatta a neki szóló programot, a Tündérkert ismét remek helyszín‐
nek bizonyult, és az időjárás is kedvezett a szabadtéri eseménynek.
Legkorábban a főzőversenyre ne‐
vezett 24 csapat érkezett meg a szi‐
getre, egész délelőtt sürögtekforogtak, közben persze beszélget‐
tek és ismerkedtek is a civil szerve‐
zetek tagjai. Az egészségtudatosság
jegyében reggeli tornával kezdő‐
dött a nap, de a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény sátrában
ingyenesen ellenőrizték a vérnyo‐

mását és a vércukor-szintjét az érdeklődőknek, míg a
Vöröskereszt standján az újraélesztést lehetett gyakorol‐
ni. Közben a színpad környékére az Iszkiri Zenekar kon‐
certje csábította el a legkisebbeket, az ugrálóvár, az
arcfestés, a kézműves foglalkozások, és az igazi tűzoltó‐
autó bűvköréből. Nem feledkeztek meg arról sem, hogy
idén május elsején az édesanyákat is köszönteni illett,
Bese Ferenc polgármester, valamint Fuchs Gyula és
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Sinkovics Krisztián alpolgár‐
mesterek virággal kedvesked‐
tek a jelen lévő édesanyáknak,
nagymamáknak. A Grassalko‐
vich Antal Általános Iskola di‐
ákjainak májusfa körüli táncát
a Milleniumtelepi Kutyaiskola
bemutatója követte. A főzőver‐
seny díjazottjai értékes ajándé‐
koknak örülhettek a Dombi
Kertészet, a Galéria‘13, a Vár‐
szegi Pincészet, valamint a Ferencvárosi Torna Club jó‐
voltából. A délután folyamán a nagyszínpadon különféle
táncbemutatók, bűvész-show, és zenei előadások válto‐
gatták egymást, de a legnagyobb várakozás mégis a hazai
punk-rock nagy öregjének, Nagy Ferónak, és bandájának
fellépését övezte. A klasszikusnak számító Beatrice-da‐
lok mellett néhány jól ismert Bikini-nótára is bulizha‐
tott önfeledten a Tündérkertbe kilátogató sokaság.
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ÉRDEMES POZITÍVAN GONDOLKODNI

JELENIDŐ

Új háziorvos a Sósmocsár utcában
„Vomberg doktor unokája, dr. Simon Vomberg Roland helyettesíti
Szabó Nikolett doktornőt a szülési szabadsága idejen az újtelepi Sós‐
mocsár utcai rendelőben” – volt olvasható nemrégiben a közösségi
médiában. Azt is megtudhattuk, hogy a váltásnak örömteli oka van,
a doktornő anyai örömök elé néz. Felkerekedtünk tehát, hogy megis‐
merkedjünk a fiatal háziorvossal. Kíváncsiak voltunk, hogyan gon‐
dolkozik betegségről, egészségről, az egyik legnagyobb hiányszakmáról, a háziorvoslásról, és úgy egészében a hivatásáról.

‒ Ebben a rendelőben praktizált a nagypapája is, ahol
most beszélgetünk. Milyen érzés itt dolgozni?
‒ Kifejezetten jó. Az egyetemi években is sűrűn bejá‐
rogattam ide Nikihez (Szabó doktornő – a szerk.), és a
Papához is, amikor még rendelt. Otthonos érzés.
‒ A nagypapája inspirálta arra, hogy orvos legyen?
‒ Nyilván volt benne szerepe, tetszett, amit csinált.
Bár azt is mondta, szerinte nem biztos, hogy olyan jó öt‐
let, mert nem könnyű pálya ez. Néha kifejezetten nehéz.
Én is ugyanezt mondanám, ha valaki az én tanácsomat
kérné, hogy orvos legyen-e. Viszont ez egy olyan pálya,
ahol mindig lehet újat tanulni, fejlődni, fitten tart,
ahogy ez a Papán is nagyon sokáig látszott. És úgy ér‐
zem, hogy van valami haszna annak, amit csinálok, ki
tudom élni azt a késztetésemet, hogy segítsek másokon.
‒ Ha jól értem inkább hivatásnak éli meg a szakmáját,
mint foglalkozásnak.
‒ Talán nem annyira, mintha pap lennék, de minden‐
képpen inkább hivatás, mint munka.
‒ A szülei is orvosok?
‒ Édesapám vállalkozó, az üzleti vonalat a családban
az öcsém viszi tovább. Anyukám is vállalkozó, ő pszi‐
chológia szakon végzett, de inkább csak érdeklődésből
járt oda.
‒ Nem tolták afelé, hogy inkább őket kövesse? Nem
mondták, hogy egy jól menő vállalkozásban talán kevesebb
a macera, és több pénzt lehet keresni, mint háziorvosként?
‒ Abszolút elégedett vagyok. Egyrészt itt is lehet any‐
nyit keresni, hogy jó életet éljen az ember, másrészt
nem ez az elsődleges szempont. Nem úgy akarom a
munkámat megélni, aminek az a funkciója, hogy pénzt
keressek vele, hanem úgy, hogy élvezzem azt az időt,
ami adatott, tehát éljek.
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‒ Mi a terve hosszútávon? A háziorvoslás? Ez ma egy el‐
öregedő, hiányszakma. A praxisok 10 százaléka betöltetlen.
‒ Az alapellátásban sok érdekesség van, és a közvéle‐
kedéssel ellentétben egyre népszerűbb. A mi végzős év‐
folyamunkban sokan választották a háziorvoslást.
Vannak persze nehézségei, például sokkal nehezebb a

SOROKSÁRI HÍRLAP

diagnosztika, mint egy kórházban, de itt az ember a
maga ura, és sokkal élvezetesebb, mint egy hierarchiá‐
ban, ahol parancsolgatnak az embernek. Én egyébként
eredetileg szülész-nőgyógyász akartam lenni, a Szent
Imre Kórházban töltöttem a gyakorlati időmet, az
egyik legjobb oktatónál, dr. Sziller István tanár úrnál,
aki egy zseni. De úgy éreztem, hogy ehhez a szakmához
talán nem vagyok elég lelkes, éjszakai ügyeletek, mi‐
egymás. Aztán elkezdtem foglalkozni a hatékonyságnöveléssel az ellátásban, ebből írtam a szakdolgozato‐
mat is. Ez egy kicsit gazdasági, egy kicsit logisztikai, egy
kicsit meg informatikai téma, és nagyon élveztem.
Meggyőződésem, hogy nagyon sokat lehet javítani az
ellátás minőségén, hatékonyságán az alapellátásban is.
‒ Van egy össznépi társasjáték, bizonyára észrevette, ez
pedig a magyar egészségügy permanens szidalmazása.
Mindenki ért hozzá, 10 millió egészségügyi szakértő orszá‐
ga vagyunk, mint ahogy 10 millió pedagógiai szakértőé, ha
oktatásról van szó. De mint tényleg szakmabeli, fiatal
szemmel hogyan látja, min kellene változtatni? Önnek mi‐
lyen elvárásai lennének a rendszerrel szemben?
‒ És 10 millió külpolitikai szakértő is van itt, ha az
orosz-ukrán háború kerül terítékre, hogy folytassam a
gondolatsort. De komolyra fordítva, én még nem gon‐
dolom azt, hogy érvényes véleményt tudnék formálni
erről, pályakezdőként nem is lenne korrekt. De azt lá‐
tom, hogy az utóbbi időben sok minden pozitív irányba
változott. Beszélgessünk erről 10 év múlva.
‒ Ez egy nagyon diplomatikus válasz. De a kezdő orvo‐
sok, sőt végzős orvostanhallgatók között is sokan vannak,
akik úgy gondolkoznak, hogy el kell innen menni, mert Ma‐
gyarországon nem terem nekik babér. Noha még semmit
sem tettek le az asztalra.
‒ Szerintem már ez is kevésbé van így. A fizetések kez‐
denek hasonlítani a nyugat-európai szinthez, azt pedig
el kell fogadni, hogy a magyar egészségügy nem egyik
pillanatról a másikra lesz olyan, mint például az ameri‐
kai magánbiztosítós rendszer, ahogy azt az orvostan‐
hallgatók a tv-ben látják, hogy ilyen, meg olyan szuper
a kórház felszereltsége, diagnosztikai rendszere.
Ugyanakkor nagyon sok hátránya is vannak annak a
rendszernek. Egyértelműen Észak-Európában jobb a
helyzet, de pont az ilyen fiatalok, akik nem elégedettek
tudnak majd pozitív változást hozni, akár itthon is.
Én hiszek abban, hogy itt is meg fognak oldódni a dol‐
gok. Amit én tapasztaltam, hogy a hatékonyságnövelé‐
sen lehet változtatni, és ezt statisztikai adatokkal is alá
lehet támasztani. Tudom, mert mint mondtam, ezzel
behatóan foglalkoztam.
‒ Említette, hogy nem csak a gyökerek miatt jött ide szí‐
vesen, hanem azért is, mert Szabó Doktornő rendelőjében
más a szemlélet. Miben más?

2022. MÁJUS

‒ Ez egy betegközpontú, realisztikus módszer,
amiben a beteg egészét vizsgáljuk, nem csak a tüne‐
teket. Nagyon sok beteg pszichoszomatizál, sokszor
lelki eredetű történések is befolyásolják a tüneteket.
Nikitől nagyon sok türelmet tanultam, én is empati‐
kus vagyok, de ő még nálam is együttérzőbb. És ez
kell ahhoz, hogy minden esetben a legjobb diagnó‐
zist tudjuk felállítani, ami időigényesebb, mintha
csak a tüneteket kezelnénk. Úgyhogy akármilyen fá‐
radtak vagyunk, mindenkire próbálunk ugyanany‐
nyi időt fordítani.
‒ A holisztikus szemlélet különlegesnek számít manapság?
‒ Nem feltétlenül, csak időigényes. A túlterheltség,
vagy a kiégés nem feltétlenül efelé tolja az orvoslást. De
szerintem ezek is megoldódnak majd, én hiszek a követ‐
kező generációban. A stresszfaktorokat kell kiiktatni a
rendszerből.
‒ Mik a tipikus betegségek errefelé? Mekkora praxist kell
ellátnia?
‒ Több mint 2500 beteg van az ellátási területen. A
magas vérnyomás, a cukorbetegség itt is sláger, a pre‐
vencióra több figyelmet kell fordítani. A most középko‐
rúaknál, és az idősebbeknél még nem volt ennyire
egyértelmű, hogy mi egészséges és mi nem, az egészség‐
tudatos életmód nem volt ennyire divatos. Én azt lá‐
tom, hogy jó a betegek hozzáállása, nem csak mi, ők is
szeretnének tenni az egészségükért. Korábban azt gon‐
doltam, kicsit nehezebb lesz, hogy elfogadják a tanácsa‐
imat, pozitívan csalódtam.
Olvastam Hans Rosling Tények című könyvét, ami sta‐
tisztikai adatokra épül, az a lényege, hogy akármi törté‐
nik, a világ egyre jobb hellyé válik. Érdemes pozitívan
gondolkodni, szerintem, ha mindenki normálisan teszi
a dolgát, akkor jól alakul majd az egészségügy helyzete
is. Csak idő kell hozzá.
‒ Ez most egy ideiglenes munka az ön számára, hiszen he‐
lyettesít. Mi lesz azután, amikor Szabó doktornő visszajön?
‒ Búvárkodom és nyaralok. Na jó, búvárkodom és
nyaralok egy kicsit, aztán visszajövök dolgozni. Tetszik
nekem ez az irány, de még nem döntöttem el, majd meg‐
látjuk, hogy fogok viselkedni a kapuzárási pánikom
alatt. Úgy tűnik, számítanak a munkámra.
‒ Soroksár nagyon örül magának, ezt tudja?
‒ Tudom, de ebben a Papának van nagy szerepe.
Igyekszem megszolgálni a bizalmat.
‒ Van Magyarországnak egy sztárséfje Vomberg Frigyes
néven. Rokonok?
‒ Távoli rokonok a dédnagypapám révén. Még nem
találkoztunk, de szívesen megkóstolnám a főztjét.
Remélem én is hasonlóan sikeres leszek Michelin csil‐
lag nélkül is.
Péter-Szabó Rozália
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AZ ÖREG MALOMTÓL
A TÜNDÉRKERTIG
Helytörténeti séta az Ófaluban

A Táncsics Művelődési Ház időről-időre helytörténeti sétákat szervez, amelyen
Soroksár kiváló ismerője, Roth Ilona mutatja be az Ófalu emblematikus épületeit,
legérdekesebb utcarészleteit, helyszíneit. A néha vidám, máskor keserű, de min‐
dig izgalmas történetek nyomán képet alkothatunk az itt élő szorgalmas emberek
múltjáról, küzdelmes sorsáról; makacs élni- és megmaradni-akarásukból pedig
talán erőt is meríthetünk saját jelenkori harcainkhoz.

A túra a második legöregebb sorok‐
sári ház, a Betérő Vendéglő eresze alól
indult, egy rövid történeti ismertető‐
vel. Ebből megtudhattuk, hogy med‐
dig lát el a régészeti kutatás az ügyben,
hogy mióta lakott ez a térség: az idő‐
számításunk előtti időkből fennma‐
radt tárgyi emlékekből a kelta korig
mehetünk vissza biztosan. Az első írá‐
sos említés a 11. századból való (Surukként), Soroksárként a 14. századból. A
törökök kiűzése után Mária Terézia te‐
lepítette be azokat a német lakosokat,
akik leszármazottaik révén a mai na‐
pig meghatározóak a település szem-
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pontjából. A 18. századba ugorva el‐
képzelhetjük a lovaskocsin érkező ke‐
reskedőket, akik itt pihentették meg
lovaikat, mielőtt beértek a pesti vásár‐
ba. Szemben pedig ott a legrégebbi
épületünk, a malom, alatta folyik a Tá‐
ling-patak, partján a halászok, vízi‐
molnárok, hajósok védőszentjének,
Nepomuki Szent Jánosnak a szobrával.
Már maguk a nevek is történeteket
idéztek fel egyes résztvevőkben, ame‐
lyeket volt is alkalmuk megosztani a
többiekkel. A Templom utcán felfelé
haladva megálltunk még egy kicsit ar‐
ról elmélkedni, milyen virágzó gazda‐
ságot tudott fenntartani a 19.
században az itt élő családok igyekvé‐
se. Majd a Szikes utca óvatosan felújí‐
tott, a régi hangulatot megtartó
házait megcsodálva – amelynek min‐
tapéldája a Sváb Tájház – értük el a
templom terét. A kitelepítési emlék‐
műnél Ilona felidézte a magyar törté‐
nelemnek azt a kétségkívül szégyenteljes eseményét, amely számos sorok‐
sári családot tett tönkre azzal, hogy el‐
vette tőlük a gyökereiket, otthonaikat. A Nagyboldogasszony Temp‐
lom történetének ismertetése után ki‐
sétáltunk a Grassalkovich út szervizútján a mostani zeneiskola épületé‐
hez, mert innen megint sok mindent
szemügyre lehet venni. Hátunkat

fordítva a régi tűzoltóságnak és haj‐
danvolt mászóházának, megpillant‐
hattuk a régi Holbig Vendéglőt, ahol
az iparos és kereskedő-ifjak mulattak
egykor. A séta a Molnár-szigeten ért
véget, ahol még tovább szóltak a törté‐
netek a vízről levontatható vízimal‐
mokról, parti csónakházakról, egy
bizonyos fát körültáncoló munkanél‐
küliekről. Furcsán hangzik? (És akkor
még el sem gondolkodtunk azon, mi‐
ért hívják a sziget egy részét Tündér‐
kertnek!) Aki nem hiszi, járjon utána
a következő helytörténeti sétán!
Sz. H. E.

SOROKSÁRI HÍRLAP

EHETŐ
VADNÖVÉNYEINK

ISTENES VERSEK
SZAVALÓVERSENYE

Séta a Botanikus Kertben

Költők szavaival
a szakrális kapcsolatról

Mit ehet a vándor? címmel botanikus-kerti sétát tar‐
tottak április 23-án, a Föld Napja alkalmából a Soroksá‐
ri Botanikus Kertben. Mind a négy meghirdetett turnus
megtelt, nem is csoda, hiszen mind a téma, mind a re‐
mek előadók érdeklődésre tarthattak számot
Höhn Mária, a kert szakmai vezetője elmondta, hogy
a séta az Ehető Vadnövények Tanösvényen halad, ame‐
lyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egy fi‐
atal hallgatója, Molnár Kornélia álmodott meg, aki azóta
már végzett, most pedig visszajár a sétákat vezetni. Ő
kalauzolt bennünket ez alkalommal is. A másfél-két
órás vándorút alatt nem csak a kertet jártuk be keresz‐
tül-kasul, hanem töltekezhettünk a tavasz finom illata‐
ival, és olyan fontos tényeknek is birtokába juthattunk,
mint például, hogy hogyan különböztetjük meg a mér‐
gező gyöngyvirág leveleit a csemegének számító med‐
vehagymáétól. Jóllakni ugyan nem lehet, de az kiderült
a résztvevők számára, hogy sokkal több mindennel olt‐
hatják éhüket-szomjukat, mint elsőre gondolnák.
Aki lemaradt a tavaszi sétáról, ősszel még jelentkez‐
het, hiszen a vadnövényes séták akkor folytatódnak, a
természet pedig talán még több finomságot kínál majd.
Akik már most eldöntenék, mit kóstolnának meg ősszel,
azoknak figyelmébe ajánljuk a Kornélia által elkészített
honlapot az ehetovadnovenyeink.hu-t, ahol a fajok
nemcsak magyar és latin nevük szerint, hanem a tanös‐
vény állomásai szerint is kereshetők.
Sz. E.
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Az Istenes Versek Szavalóversenyét 15. alkalommal ren‐
dezték meg a Fatimai Szűzanya Templomban, Soroksár
Önkormányzatának támogatásával, április 26-án. Három
korosztályban összesen 34 gyermek és fiatal mérette meg
magát, akik 15 különböző intézményből érkeztek, a kör‐
nyékbeli iskolákból éppúgy, mint távolabbi egyházi tanin‐
tézetekből.
Bese Ferenc köszöntőjében szólt az egyház kultúraterem‐
tő és -formáló szerepéről, és kiemelte, hogy az esemény
presztízsét nagyban emeli, hogy olyan neves előadók fo‐
gadták el a meghívást a zsűrizésre, mint Kubik Anna Kos‐
suth-díjas színművész, és Császár Angela, Jászai Mari-díjas
érdemes művész. Fabók Endréné Edit, az esemény életre hí‐
vója, szervezője megnyitó beszédében elmondta, hogy en‐
nek a délutánnak az a célja, hogy az istenes verseket
visszaállítsuk a költészet rendjébe, mert ezek világos út‐
mutatást jelentenek a legkülönbözőbb élethelyzetekben. A
versek elhangzása után a zsűri döntéséig a szervezők aga‐
pén vendégelték meg a résztvevőket. Az eredményhirdetés
után a zsűri tagjai a tőlük megszokott kedves nyíltsággal
adtak segítő tanácsokat és biztatást az indulóknak.
A nyertesek neves kiadók értékes könyvcsomagjaival tá‐
voztak, továbbá Millavári Silvia keramikus-művész alkotá‐
saival, és felkészítő tanáraik is könyvjutalmat kaptak.
Az 5-6. osztályosoknál első helyezett lett Liszka Zsombor,
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolából (I. ker.), a 7-8.
osztályosoknál Molnár Eleonóra, a Patrona Hungariae Kato‐
likus Iskolaközpont (IX. ker.) diákja nyert, míg a középisko‐
lások kategóriájában Sófalvy Réka, a Rózsakerti Demján
István Református Gimnázium (XXII. ker.) tanulója örül‐
hetett az első helyezésének.
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KÖZÉRDEKŰ

ÚJ KÖZTÉRI TÁBLÁK
SOROKSÁRON
Lakossági igényekre reagálva a Sorok‐
sári Dunáért és Soroksár Városfejlesz‐
téséért

Közalapítvány

úgy

döntött,

hogy saját finanszírozásból köztéri
irányjelző táblákat rendel meg, és he‐
lyeztet el a kerület nyolc frekventált

pontján. A mutatós táblák nemcsak díszítik környeze‐
tünket, hanem a tájékozódásban is segítenek.

A Táncsics Mihály Művelődési Ház nyári programkínálatából

– A Felső Dunasornál a Molnár-szigetre vezető lépcső
aljára került az első oszlop. A Hősök terén a szökőkút
közelében van a következő, és vele szemben, a Grassal‐
kovich út túloldalára a virágágyás közelébe helyezték
el a harmadikat. A negyedik tábla a Templom utca és
a Hősök tere sarkán áll, a templom mögött pedig a Szi‐
kes utca sarkánál található a következő. Az Újtelep út
és Szent László utca találkozásánál, a középső virágos
járdaszigetre helyeztettük a hatodikat. Péterimajor-

ban, az 54-es busz végállomásánál, és a milleniumtele‐
pi hévmegálló járdaszigeténél található még egy-egy
tábla. A kivitelezéshez olyan céget választottunk,
akiknek megbízhatóságáról már voltak korábbi ta‐
pasztalataink, és a számunkra legszínvonalasabbnak
ítélt oszlopokat és táblákat rendeltük meg tőlük. Re‐
méljük segítségére lehetünk az embereknek ebben a
formában is – számolt be a fejlesztésről Egresi Antal, a
kuratórium elnöke.

családi szombat délelőttök a tündérkertben
TÉR/ZENE 2022 a Zenepavilonnál

(Soroksár, Hősök tere)
A nyári időszakban a Zenepaviloni
koncertsorozat idén is megrendezésre
kerül péntek esténként. A koncertek
kezdési időpontja 19:30.
június 17.
Gájer Bálint és zenekara
- Swing ’n Pop
június 24.
Schorokscharer Burschen
- sváb zene
július 1.
Mardi Gras Jazz Band - dixieland jazz
július 8.
Hungarian Pink Floyd
Pink Floyd tribute zenekar
július 15.
Csúr és Mogyorósi Adrienn
magyar és világslágerek
július 22.
Wedana Együttes - rock and roll
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Július 29.
Soroksári Városi Fúvószenekar

Ezeken a délelőttökön színes, változatos programokkal várjuk a csa‐
ládokat. A fellépők mellett különböző kísérő programok is lesznek,
mint például állatsimogató, kézműves foglalkozás, csillámfestés.
Szombatonként: 9:00-13:00
június 18. 10:00 Búgócsiga Zenede koncert
június 25. 10:00 Vitéz László Ángliában - bábjáték
július 2. 10:00 Kalap Jakab - Marhajó” gyerekkoncert
július 9. 10.00 Danny mesél - interaktív mesék afrikai ritmusokra

INDUL A NYÁR!
Soroksár Önkormányzatának támogatásával nyári
tematikus táborokat szervez a Táncsics Mihály Műve‐
lődési Ház és a Mozaik Tanulásfejlesztő Központ.
A táborokat július 4-től augusztus közepéig tervez‐
zük az általános iskolás korosztálynak. Helyszínek a
Táncsics Mihály Művelődési Ház és természetesen a
Tündérkert is.
Tervezett tematikák:
sport, mozgás • kreatív • fotó, grafika, rajz • mű‐
vészet, önismeret • német nyelv, hagyományőrzés
A részvételi díj: 35.000 Ft /fő/hét napi 3x-i étkezéssel
Színes témaválasztásunkkal reméljük mindenki talál
gyermekének megfelelő tábort.
Részletes információk és elérhetőségek a MOZAIK Ta‐
SOROKSÁRI HÍRLAP
nulásfejlesztő Központ és a Táncsics Mihály Művelő‐
dési Ház FB oldalán.

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. június 16-án 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház
(1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bese Ferenc polgármester
A BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG DÉL-PESTI KÖRZET IMAHÁZÁBAN
2022.04.29.-től újraindult az IVRIT (MODERN HÉBER) OKTATÁS.
A tanítás pénteki napokon 16.30-tól 17.30 óráig tart.
Tájékoztató a H6 Hév felújításáról
A Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítá‐
sáról döntött a H6 Hév-vonal korszerűsítése és meghosszabbítása ügyében. Észrevé‐
teleket és kérdéseket 2022. június 9-ig várnak a zoldhatosag@pest.gov.hu címre.
Bővebb tájékoztatás a www. soroksar.hu/hirdetmenyek oldalon.

Tájékoztató a kerületi építési szabály‐
zat módosításával kapcsolatban!
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil
és gazdálkodó szervezeteket, érdek-kép‐
viseleti szerveket, egyházakat (együtt:
partnerek), hogy elkészült a kerületi épí‐
tési szabályzat (KÉSZ) Nagyboldogasz‐
szony utca mellett található 195325/9,
195325/11, 195325/13 hrsz.-ú lakóingatla‐
nokra vonatkozó módosításának terve‐
zete. Az elkészült módosítás tervezete
2022. május 27-től megtekinthető a
www.soroksar.hu „Hírek/Hirdetmények”
link alatt. Várjuk észrevételeiket, kérem
tegyenek javaslatokat a KÉSZ módosítás
tervezetével kapcsolatban!
Bese Ferenc polgármester

Címe: 1201 Budapest XX. ker. Vörösmarty utca 8. FSZ. (Zilah utca sarok).
Díja: 500,-Ft/óra
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Kérjük, hogy azok jelentkezzenek, akik meggyógyultak a Covid betegség‐
ből, vagy rendelkeznek 3 Covid oltással.
Jelentkezés a kerenyi.ripker-online.hu címen

TITKOS ÜGYNÖK
TÁBOR

"Teljesíthető küldetés"

HITTANOS GYEREKHÉT
5-14 éves gyermekeknek

Szig
biz orúan
alm
as!

Gyerekhét
�������� éves gyermekeknek
˝
Idopontja:__________________

Helyszíne:__________________
Időpont:
2022. június 20-24.
Helyszín:
Soroksár-Újtelepi Református Templom
1237 Bp. Dinnyehegyi út 34.

Egy hetes izgalmas kiképzés, sok játék, ne‐
vetés, és a legnagyobb küldetés megisme‐
rése vár rád, ha jelentkezel napközis
táborunkba.
A TÁBOR INGYENES!
Minden nap 8-16 óráig foglalkozásokkal és
teljes ellátással.
Információ és jelentkezés:
Péterffy György református lelkésznél
email: kibed3@gmail.com
Tel.: 0670/ 229 47 58

Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezésről

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása mindannyiunk közös érdeke. Éppen ezért Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ezúton szeretné felhívni a kerületi földtulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy folyamatosan gon‐
doskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú
parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A bírság mértéke belterületen és külterületen is
egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
(Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak közös felelősségvállalással érhetünk el, kér‐
jük, tegyenek eleget fenti jogszabályi és emberi kötelezettségüknek. Tartsák szem előtt, hogy nem elegendő lekaszálni a szennyezett földterületet,
annak tiszta, parlagfű-mentes állapotát meg kell őrizni a vegetációs időszak végéig.)
Amennyiben a kerületben parlagfűvel fertőzött területet észlel, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen: hivatal@ph.soroksar.hu, bővebb információk ugyanitt.
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DEUTSCHE MOMENTE

EMLÉKEZZÜNK!
A magyarországi németek kitelepítése

A második világháborút követően
mintegy kétszázezer magyarországi
németet deportáltak Magyaror‐
szágról, vagyis fosztottak meg joga‐
itól, vagyonától és szülőföldjétől. A
kitelepítés 1946. január 19-én kezdő‐
dött. Az első vonat Budaörsről in‐
dult. Az első hullám a Budapest
környéki falvak német lakóit érin‐
tette, majd a Dunántúl, a Dunazusammengestellt von
Tisza köze és a Tiszántúl követke‐
Krisztina Pál Hoffmann
zett. A többször is leálló kiszállítá‐
sok 1948. június 15-én értek véget,
addig mintegy 130-150 ezer embert
az amerikai, 50 ezer embert a szovjet megszállási övezet‐
be szállítottak, az elmenekültekkel együtt 220-250 ezer
lehetett a Németországba kerülők száma. Magyaror‐
szágról a Szovjetunióba mintegy 70 ezer (más források
szerint 40 ezer) németet hurcoltak el, ahol harmaduk
elpusztult a munkatáborokban.
Soroksárról 1945-ben mintegy 2500 svábot hurcoltak
malenkij robotra a Szovjetunióba, majd 1946-ban 5600
helyi németet telepítettek ki, pontosabban kényszerí‐
tettek erőszakkal, embertelen körülmények között,

marhavagonokban Németországba. A kitelepítési listá‐
ra kerültek házaikat, földjeiket, jószágaikat, vagyonu‐
kat hátrahagyva, a legszükségesebb személyes
dolgaikkal – 50 kg/fő – érkeztek német földre. 230 né‐
metországi település fogadta be a kitelepítetteket. Ezek‐
nek az embereknek hosszú időre megszűnt a
kapcsolatuk az anyaországgal, ami csak a 60-as évek vé‐
gén kezdett oldódni. Ekkor jöttek az első hazalátoga‐
tók. Azóta fokozatosan szélesedett az együttműködés.
Kulturális csoportok, egyházak, iskolák vették fel a
kapcsolatot egymással, emlékezve a régi időkre, ment‐
ve és ápolva a hagyományokat.

76. JAHRESTAG DER VERTREIBUNG

Am 8. Mai gedachte die Schorok‐
scharer Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung der Vertreibung
der Schwaben nach Deutschland.
Um 9.00 Uhr fand eine Gedenkmesse in der Kirche statt. Danach zog man zum Vertriebenendenkmal auf dem
Heldenplatz. Die Anwesenden erinnerten sich an die Opfer der Vertreibung, an unsere vertriebenen Landsleute.
Nach dem Gedenkfest legte man die Blumenkränze der Erinnerung an dem Denkmal der Vertriebenen nieder.

MEGEMLÉKEZÉS A KITELEPÍTÉS 76. ÉVFORDULÓJÁRÓL
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományaihoz híven megemlékezett a soroksári svábok Németor‐
szágba való kitelepítésének 76. évfordulójáról. Május 8-án 9 órakor a Nagyboldogasszony Plébániatemplomban emlékmi‐
sét mondattak az elhunyt és a még élő kitelepített soroksári svábokért. Ezután az egybegyűltek átvonultak a Hősök terén
lévő Kitelepítési emlékműhöz, ahol megemlékeztek a Soroksárról akaratuk ellenére elhurcolt sváb testvéreinkről, majd
elhelyezték az emlékezés virágait is.
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SOROKSÁRI HÍRLAP

ZÖLDSÉGES SERTÉSRAGU
A Bodnár Sándor Református
Gyülekezet díjnyertes receptje

OTTLIK GÉZA EMLÉKÉRE
Májusi rejtvényünkben a 110 éve született
Kossuth-díjas íróra emlékezünk, legismertebb
művének egy jellegzetes sorával.

Zenemű
zárótétele

Derékszíj

Nagy levelű
gyomnövény

Római
500-as

sh2205-rejtveny.indd 1
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SZABADIDŐ

Tonna, röv.

Utcai, piaci
kiskereskedő

A -nél
ragpárja

A hosszúság Klasszikus
jele
kötőszó

Ladikot hajt

Bérlet is
lehet belőle!

Edmond
Dantes Sajtótermék Pécel része!
várbörtöne

Kat Coiro
rendezte
filmvígjáték

E

Az Ottlikidézet első
része

Gabona
növény
Régiesen
sziámi

A tetejére

Hajófar

Boltot
becsuk

Babilóniai
héber tudós

Árkot mélyít

Iparkodik

Jellem

Puccini
operahőse

Kripton

Cipót készít

Két összeillő
cipő

Hivatal,
németül

Kintről
A Halotti
beszéd 5.
szava

Görög
ámítás
istennő
Ősrégi

Pára!
Amely
személy

A sor élén
Bőséges
lakoma ven
dégségben
Presszóital

Rekesz, fiók
Rovar kel
ki belőle

Püspök(i),
röv.

Művészi
testkép

Foszfor

Elvetve kikel

Talál

Mázol
Gödröt
elkészíttet

Aba …;
Árpád-házi
király

Az Ottlikidézet
befejező
része

Kettőzött
kétjegyű
betű

Argon

Beyoncé
dala

… carte;
étlap szerint

Hét
Szaporodó
(számnév),
képesség
franciául

Eritreai
légitársaság

Az Ottlikidézet
második
része

Lágy fém; cin

Kuglibaba

Gyógypor
van benne

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk
„Rejtvény” megjelöléssel június 10-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.
NAV-űrlap
rovata

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertéslapocka kockára vág‐
va, 10 dkg füstölt szalonna, 1-2
evőkanál zsír vagy olaj, 2 kis fej
vöröshagyma, 2-3 gerezd fok‐
hagyma, 25 dkg burgonya, 25
dkg zöldbab, 25 dkg zöldborsó, 25
dkg csemegekukorica, 1 db zöld‐
paprika, 1 db paradicsom, 1 evő‐
kanál fűszerpaprika, só, bors,
őrölt kömény ízlés szerint, víz.
Elkészítés:
A forró zsíradékban megpirítjuk
az apróra vágott szalonnát, hozzáadjuk a hagymát és
üvegesre pároljuk. Ezután beleforgatjuk a húst, fehé‐
redésig pirítjuk. Rátesszük a fokhagymát, a pirospap‐
rikát, a feldarabolt zöldpaprikát és paradicsomot.
Annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, fűszerezzük.
Fedő alatt közepes lángon addig főzzük, amíg a hús
majdnem puha lesz. Következnek a zöldségek. Elő‐
ször a burgonya majd a zöldbab, kicsit később pedig a
zöldborsó és a kukorica. Az egészet puhára főzzük.

Fentről
Színültig

Bolti
ellenérték

Tag(ja), röv.

Kén

Eastern
Airways, röv.
IIIII!
Bentről
Atomi
tömeg
egység, röv.

Halhúst
szálkátlanít
Kellem
Bór
Lakosegyenérték,
röv.

Heinrich Böll
szülővárosa
2/3 rét!
Román pénz
többese
Trícium
Az idő jele
a fizikában

2022. 05. 12. 23:39:24
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