
Soroksár Önkormányzatának Lapja ■ soroksar.hu ■ XXVIII. évfolyam 11. szám ■ 2022. november

JELENETEK EGY SZABADSÁGHARCBÓL
Lux Antal arcképe

VAN, AMIN NEM SPÓROLHATUNK
Bese Ferenc a lehetőségekről és megoldásokról

ÚJRAINDULTAK A TÁRGYALÁSOK
Megmenekülhet az újtelepi posta

A SOROKSÁRIAK SZOLGÁLATÁBAN
Új közösségi terek és zarándokszállás



az advent a várakozás ideje, szokták mondani.
Maga a szó egyszerre idézheti föl a felnőtt énünkben a
boltbeli türelmetlen tipródásokat, ahivatali ügyintézés
elvesztegetett idejét, az előttünk bénázó tanulóvezetőt,
a vizsga, vagy felelet előtti körömrágós drukkot. Ez a
fajta várakozás azt a vágyat rejti, hogy minél előbb le‐
tudjuk az egészet, magunk mögött hagyva a kellemet‐
lenségeket, amik eleve értelmetlennek tűnnek.
De létezik egymásfajta várakozás is, és ezt csak a gyer‐

meki énünkkel érezhetjükmeg. Ennek egy eleme sem ér‐
telmetlen, hanem nagyon is jelentőségteljes. Tele van
lágy fényekkel és édes illatokkal, szívmelengető töpren‐
géssel, összekacsintós titkolózással, és azzal a vággyal,
hogysimuljonkikörülöttünkavilág, legalábbegypárórá‐
ra.Ennélavárakozásnálnemisamegérkezésalényeg,ha‐
nemmagaazút.
Az Advent ugyanis nem várakozást jelent, hanem szó

szerint az Úr eljövetelét. Nem kétséges, hogy eljön-e. Az
mármáskérdés,hogymittalálaszívünkben,amikormeg‐
érkezik.És amit talál, aznemfügg semapénzügyihelyze‐
tünktől, sem az iskolázottságunktól, sem a sikeres-
ségünktől.Afelnőttekszámáraezért ijesztő is lehet,agye‐
rekekpedig ezért várják. Ez avárakozásugyanis azt akér‐
dést teszi fel nekünk: tudsz-e örülni, amikor elérkezik?
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‒Legutóbbazokról az intézkedésekről beszélgettünk,me‐
lyeket az önkormányzat saját hatáskörben hozott az ener‐
giaválság átvészelésére. Polgármester Úr azt mondta: a
spórolástmagukon kezdik.Mi valósultmeg ebből eddig?
‒ Valóbanmagunkon kezdtük. Tíz üres álláshelyet el‐

vontunk, ezeket egyelőre, legalábbis amíg a válság tart,
nem is kívánjuk feltölteni. Jelenleg 153 fő a hivatali dol‐
gozók létszáma, és ez így is marad. Fontosnak tartom
most ishangsúlyozni,hogysenkitnembocsátunkel,ha
kell, átcsoportosítással, újmunkakörbe helyezéssel, de
mindenkinekmegőrizzük amunkahelyét.

Ami az intézményeink működését illeti, a Táncsics
MihályMűvelődésiHázprogramjait január 1. ésmárcius
31. között áthelyezzük aGaléria `13-ba, a SvábTájházba
és a Sportcsarnokba. Rendezvény tehát nem marad el.
Ettől igen nagy energiamegtakarítást várunk, mint
ahogy attól is, hogy csütörtöktől hétfőig nem fűtjük a
hivatali helyiségeket sem. A pénteki napot előre ledol‐
gozzuk, illetve home office-ban zajlik a munkavégzés.
Ezt egyébként a legtöbb önkormányzat bevezette, nem
mi találtuk fel a spanyolviaszt.
‒ Ezek szerint eldőlt, hogy a Sportcsarnok nyitvamarad.
‒ Nyitva marad mindaddig, amíg az intézmény rezsi‐

költsége nem változik. Itt abban a szerencsés helyzet‐
ben vagyunk, hogy a Sportcsarnok gáz- és áram-
szerződése a jövő év novemberéig tart. Utána majd
meglátjuk. De amíg lehetséges, a közösségi tereinket
szeretnénk működtetni. Ezt a Covid járvány alatt szer‐
zett tapasztalatmondatja velemelsősorban,mert ha az
emberektől elvesszük aközösségi élet, a találkozás lehe‐
tőségét, sokkal nagyobb kárt okozunk, mintha min‐
dent feláldozunk a spórolás oltárán. Miután az anyagi
lehetőségeink a válságmiatt egyre korlátozottabbak, a
civil szervezeteinket a csekélyanyagi támogatásmellett
így is szeretnénk segíteni.

‒ A napokban döntött a képviselő-testület a civil szerve‐
zetek támogatási összegeiről.Milyen lesz a felhozatal?
‒Javaslatomraévekótaebbenaz időszakbandöntünk

erről, hogy akár már januárban is lehessen tervezni ez‐
zel a pénzzel. A tavaly kiosztott 10 millió forint helyett
most ennek a felével voltmódunkkalkulálni. Ezúton is
kérem a civil szervezetek vezetőinek és tagságuknak
megértését, együttműködését, de az irányelvünk most
az, hogyminden kiadást felére csökkentsünk. Ha látni
fogjuk az alagút végét, a támogatásukat természetesen
újratárgyaljuk.
‒Van-emárSoroksárnakújgáz- illetveáramszerződése?

Lassan lejár amost érvényben lévő.
‒ Van már egy ajánlatunk, de a Belügyminisztérium

önkormányzati államtitkársága felhívtaafigyelmünket
arra, hogy csatlakozhatunkaközpontosított közbeszer‐
zéshez is. Ez egy viszonylag egyszerű rendszer, állami
garanciával, de természetesen vizsgáljuk, hogy melyik
az olcsóbb.
‒Bárakormánymindenháztartás rezsiszámlájához 181

ezer forinttal járul hozzá, vannak olyan többgenerációs
családi házak, amelyek szükségszerűen túllépik az átlagfo‐
gyasztást. Az ő számukra lehetőség – bizonyos feltételek
megléte esetén – ezen ingatlanok kvázi társasházzá alakí‐
tása. Soroksáronmekkora az érdeklődés?
‒ A procedúrát itt a hivatalban, kérelemre kell elindí‐

tani, és a jegyző döntése értelmében lehet kiadni a jogo‐
sultsági igazolást. Aki ezzel rendelkezik, az kétszeres
mennyiségű gázt használhat rezsicsökkentett áron.
Majd ezer háztartás jelentkezett, elenyésző volt azok
száma, akiket el kellett utasítani, mert nem feleltek
megazelőírt feltételeknek,mintkétkülönélettérkülön
bejárattal, külön konyha, külön fürdőszoba, wc. Közü‐
lük többen, kisebb átépítéseket, átalakításokat eszkö‐
zöltek, és újra beadták a kérelmüket.

Az önkormányzatot is érintő takarékossági intézkedé‐
sek múlt havi elfogadása miatt szükségessé vált a testü‐
let Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
A jegyzői irodamegvizsgálta, hogymelyek az át nem ru‐
házhatóhatáskörök, ésmit lehet a bizottságok, a jegyző,
és a polgármester hatáskörébe utalni annak fényében,
hogy jövőre csak 6 rendes ülése lesz a testületnek. A
2023-ban februárban, májusban, júniusban, szeptem‐
berben, novemberben és decemberben megtartott

ülésekről a Soroksári Hírlap fenti hónapokbanmegjele‐
nő nyomtatott számaiban fogunk tudósítani.
Aháborúshelyzetmiattkialakultenergiaárakellenére

Soroksár Önkormányzata támogatást szavazott meg a
hozzá forduló civil szervezetek nagy többsége számára.
A testület továbbá elfogadta Tóth András főépítész je‐

lentéséta2018és2022közötti tevékenységéről,valamint
öt évre újraválasztotta a Soroksári Sportcsarnok Non‐
profitKft.ügyvezető igazgatójánakKincsesPéter Józsefet.

‒ Lehet ebben segíteni, lehet a szabályokat rugalmasan
értelmezni?
‒ Bizonyos mértékig lehet, és mi ezt is tettük, mert

komolyan vesszük a soroksáriak megélhetési problé‐
máit. Ha például külön bejárat nincs is, de teljesen el‐
különíthető akét lakrész, akkor egy ajtó beszerelésével
mármondhatjuk,hogymegfelel a feltételeknek.Rugal‐
masság alatt ilyesmit értek, a jogszabálymaximális be‐
tartásamellett.
‒ Tapasztalja-e, hogy a háború és a szankciók okozta

válság óta több lett a szociális segítségre szoruló a kerü‐
letben? Ha igen, mit tehetnek az érdekükben?
‒ Sajnos tapasztaljuk, ezért a legutóbbi testületi ülé‐

sen módosítottuk a szociális rendeleteinket. Markán‐
san kibővítettük a lehetséges igénybevevők körét,
módosítottuk az egy főre eső jövedelmi határt, ami
alattmárkérelmezhetőa települési támogatás. Ezmost
90 ezer forintról 140 ezerre emelkedett, a támogatás
összegét pedig a korábbi havi 6 ezer forintról 15 ezer
forintra növeltük.

‒ Van rá keret?
‒ Kell, hogy legyen. Vannak kötelező és vállalt felada‐

taink. Előbbieket muszáj teljesítenünk, ez nem kérdés.
De ha a nem kötelezők közül mindent feladunk, akkor
fölmerül a kérdés, hogy miért is vagyunk mi önkor‐
mányzat? Ha nem tudunk segíteni azoknak, akiknek a
megélhetése gyakorlatilag ellehetetlenül, akkormit ke‐
resünkmi itt?Nézetem szerint ezt a segítséget kötelező
érvényűnek kell felfogni, kötelező kigazdálkodni.
‒ Az elmúlt hónapokban az egyik vezető téma aHÉV vo‐

nalának felújítása, illetve Soroksár közlekedésének átala‐
kítása volt. Viszont a kormány több, még el nem kezdett
beruházás elhalasztásáról döntött. Ez hogyan érinti az
említett fejlesztést?
‒AzÉpítési ésberuházásiminisztérium184 fejlesztést

törölt amegvalósítandók listájáról. Soroksárt érintően
sem a már a korábban elhatározott 9 nagyberuházás,
melyektervezése folyamatbanvan, sempedigazönáltal
említettek nem tartoznak ebbe a körbe.

pszr

A novemberi képviselő-testületi ülésen a képviselők teljes létszámban megjelen‐
tek, majd a következő fontosabb intézkedéseket szavazták meg.
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POLGÁRMESTER:
NEM ÁLDOZHATUNK
FEL MINDENT
A SPÓROLÁS OLTÁRÁN

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK
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VÖRÖSBEGYEK

HATÉKONY AZ INTÉZKEDÉS

MEGMENEKÜLHET AZ ÚJTELEPI POSTA

ŐSZI TISZTASÁGI NAPOK

Modern, környezetbarát madár‐
lest adtak át a közönségnek a So‐
roksári Botanikus Kertben
október 22-én. A házikót egy ré‐
gebbi, leromlott állapotú gomba‐
megfigyelő állomás helyén
létesítették, a meglévő betonalap‐
ra, fából, a Magyar Madártani és
TermészetvédelmiEgyesület irány‐
mutatásai alapján. Ők segítettek
tanácsaikkal a tájolásban, a belső
tér kialakításában, a speciális ab‐
lak kiválasztásában,mely kívülről
visszatükrözi az erdőt, belülről pe‐
dig tökéletes rálátást biztosít ama‐
darak etető- és itatóhelyére. A
kertben fellelhetőmadarakról szó‐
ló, ismeretterjesztő, forgatható
táblák szakmai felügyeletét szin‐
tén ők vállalták. A leskelődők te‐
hát addig sem unatkoznak, amíg
az égi vándorok megjelenésére
várnak, hanem kinézetükkel, ete‐
tésükkel, költésükkel kapcsolatos
ismeretekkel gazdagodhatnak. Az

anyagi fedezethez pályázati pénz‐
ből jutott a Botanikus Kert, amely‐
nek vezetője Prof. Dr. Höhn Mária
elmondta, hogyminden évben pá‐
lyáznak a Fővárosi Környezetvé‐
delmi Alapnál, a mostani projekt
megvalósításában az időközben
megemelkedett anyagárak, és ter‐
mékhiány okoztak nehézséget. A
kert gazdája, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem azonban
engedélyezte, hogy saját költsége‐
ikből kiegészítsék a megnyert ösz‐
szeget, így kerülhetett napelem a
tetőre, hogy a sötétebb időszakok‐
ban is láthatók legyenek a belső
tér táblái.
Amadarászok által aznaprameg‐

hirdetett gyűrűzés nagy érdeklő‐
dés mellett zajlott a kellemes
októberi napsütésben, hiszen a
szépséges, apró teremtményeket
például kézbe is lehetett venni. A
jövőre 60 éves a BotanikusKert ne‐
vében is jó leskelődést kívánunk!

Bese Ferencpolgármester lakossági kérésre elrendelte,
hogyazÓcsaiúti felüljárókörnyékénoktóberközepétől
aRendészet fokozottan legyen jelenreggel7éseste7óra
között. A cél az volt, hogy visszaszorítsák az olyan nem
kívánatos viselkedésformákat, amelyek megkeserítet‐
ték az itt élők és erre közlekedőkhétköznapjait. A lakos‐
sági visszajelzésekből is kiderül, hogy a járőrözés
hatékonynak bizonyult, de a rendészet statisztikája is a
visszatetsző cselekmények csökkenését mutatja. Ebben
valószínűleg nem csak a jelenlét elrettentő erejének, de
a kiszabott bírságoknak is szerepük van.Ungvári János,

a Rendészet vezetője elmondta, hogy 43 esetben figyel‐
meztettek közterületen italozókat, 100 000 forint érték‐
ben szabtak ki szabálysértési bírságot, valamint
bűncselekményt elkövető személyt is elfogtak. Mind‐
emellett több esetben nyújtottak segítséget is hajlékta‐
lan személyeknek.

Miután tavasszal még arról
egyeztetett Bese Ferenc polgármes‐
ter a Magyar Posta illetékeseivel,
hogy az újtelepi postát bőví-teni
kelleneamegnövekedett lakossági
igények és a telepre újonnan költö‐
zők magas száma miatt, október‐
ben hidegzuhanyként érte az
Önkormányzatot a hír, miszerint
költség-racionalizálás okán bezár‐
ják az említett intézményt. A veze‐
tés tette, amit lehetett: levelet
írtak a posta vezérigazgatójának,
személyes egyeztetést kérve, és
megígérve, hogy a Postának ezen‐
túl sem kell bérleti díjat fizetnie az

önkormányzat számára az Újtelep
úti sarokhelyiségért, és petíciót is
indítottak a bezárás ellen a helyi
lakosok támogatását kérve.
Októberben felröppent a hír,

hogy egy nemzetközi szolgáltatási
vállalat átvenné a bezárt postákat
üzemeltetésre. Bese Ferenc azon‐
ban úgy döntött, nem várja ki,
hogy mikor lesz a tervekből való‐
ság, hanem egyeztetést kezdemé‐
nyezett Fónagy Jánossal, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda gazdaság‐
fejlesztéssel kapcsolatos ügyekért
felelős államtitkárával. Ez a beszél‐
getés tette lehetővé, hogy most a

posta újranyitásáról kapcsolatos
tárgyalásokazonnali elindulásáról
adjunk hírt. Az érvek között nagy
súllyal estek a latba a fent említett
petíció aláírásai.

Soroksár Önkormányzata idén ősszel ismeghirdette
a kerületi TisztaságiNapokat, amelyekneknemcsak la‐
kókörnyezetünk egészségesebbé, élhetőbbé tétele a cél‐
ja,hanemaszemléletformálás is.Akikugyanis egyszer
összeszedik, azokmásszor sem szívesen dobják el a sze‐
metet, vagyhagyják szónélkül az ilyenviselkedést. En‐
nek szellemében két helyszínen – a Molnár-sziget déli
csücskénél, és Újtelepen a Dinnyehegyi út környékén
elkötelezett csapatokgyűjtöttékazönkormányzat által
biztosított zsákokba a hulladékot és a leveleket.

A tisztasághoz az esztétikum is
hozzátartozik, ezért november 11-
én ingyenesen juthattak közterü‐
letre ültethető facsemetékhez
azok, akik az önkormányzat ezen
programjára előzetesen regisztrál‐
tak. A környezettudatosságra intő
szakértők szerint a globális felme‐
legedésre a legjobb válasz minél
több árnyékos terület létrehozása.
Akik elültetik ezeket a fákat, azok
földünk jólétéért, végső soron jö‐
vőnkért is sokat tesznek. A 200
gömbkőris és gömbjuhar csemetét
földlabdával adták át az utcafront‐
jukat szépíteni kívánó lakosoknak.



Az 1956-os forradalom évfordulójához
kapcsolódóan október 22-én vetítették le
Cs. Nagy Sándor Láthatatlanok című do‐

kumentumfilmjét (alkotótárs: Sashegyi Zsófia) a Tán‐
csics Mihály Művelődési Házban, melynek egyik
főszereplője a soroksári születésű Lux Antal, Munkácsy
díjas festő-, fotó-, és filmművész. Az alkotás azoknak a
forradalmároknak állít emléket, akik november 4.
után felvonultak Mecsekbe, és 12 napon át hősies küz‐
delmet folytattak a szovjet megszállókkal. Fiatalok vol‐
tak, lelkesek és elkötelezettek a szabadság ügye
mellett, és naivak is persze. A gerillaharc közepette so‐
kan meghaltak, mások menekülni kényszerültek, így
került Lux Antal is Németországba, ahol az elmúlt hat
évtizedben sikeres alkotói pályát futott be. A Láthatat‐
lanok című film vetítésén a 87 éves művész is jelen volt.

– A mecseki láthatatlanok történetét ön már korábban
megörökítette egy saját filmjében, a Die Flucht-ban, akkor,
amikorMagyarországonerrőlmégbeszélni semlehetett.Ho‐
gyan fogadtaaközönség?
– Nem csak ebben a filmben, hanem az életemről szóló

Memorabilien-ben is elmeséltem azt a történetet, ahogy
Pécsre kerültem, ami a Tettyén történt 1956-ban, és
ahogyutána a pályámalakult. Afilmet többször is bemu‐
tattamNémetországban főként, de Franciaországban is.
Az emberek körülálltak, és gratuláltak,melegen fogadta
aközönség.
–Mindaz, amit a Láthatatlanok című film bemutat, az Pé‐

csettkezdődikel 1956november4-én.Dehogykerültönoda?
– Megvertem egy párttitkárt Soroksáron, noha nem

tudtam, hogy párttitkár. Szombatonként a barátaim‐
mal a Dózsába (amai TáncsicsMihályMűvelődési Ház
– a szerk.) jártunk táncolni, és az illető nem engedett
be, mondván, hogy zártkörű mulatsága van az elvtár‐
saknak. De mi csak be akartunk menni, ő pedig meg‐
lökött és elestem. Miután felálltam, behúztam neki
egyet. Ő feljelentést tett, azt állította, hogy azt mond‐
tam: „rohadt kommunisták, lógni fogtok”. De ez nem
volt igaz, nem mondtam ilyet. Bevittek az erzsébeti

rendőrségre, kihallgattak, majd fél évre rá bírósági
tárgyalás lett belőle.
A sors iróniája, hogy közben apárttitkárt fegyver rejte‐

getésért lecsukták, így az általa beidézett hamis tanú a
tárgyaláson az én oldalamra állt. Ez volt a szerencsém,
mert így az ügyemből kikerült a politikai szál, és „csak”
súlyos testi sértésért ítéltek el. Két évet kaptam három
évre felfüggesztve. Ennek fejében viszont azonnal elvit‐
tek munkaszolgálatos katonának Pécsre, a pécsi szénbá‐
nyákbandolgoztam igenkeserves körülményekközött.
–AforradalomtehátPécsenérte.Hogykezdődtekazottani

események?
– Éjszakás voltam a bányában, és éppen húztak fel ben‐

nünket, amikor a váltótársak őrjöngve kiabálták, hogy
Budapesten kitört a forradalom. Azonnal letéptük a vö‐
rös csillagot a ruhánkról, és mi is eufórikus hangulatba
kerültünk, hogy szabadok vagyunk.Nemsoká jött két te‐
herautónyiávós,körbeálltakminketgépfegyverekkel, és
követelték, hogy aki letépte a vörös csillagot, az lépjen
előre. Kivétel nélkül mindenki előre lépett. Aztán hirte‐
len felugráltaka teherautóraéseltűntek,otthagytakben‐
nünket.Mipedig visszagyalogoltunkakaszárnyába.
–Mit csináltaka forradalomnapjaiban?

–Tisztogattuk és kiosztottuk a fegyvereket, nekemegy
géppisztoly jutott. A hadnagyunk egy tizedessel a város‐
banelfoglaltaapostát.Egyebekbenbékésvoltahangulat,
ettünk, ittunk, mindent elpusztítottunk, amit a kantin‐
ban találtunk, énekeltünk és nagyon örültünk a szabad‐
ságnak.Ezredesi parancsraavárosbanemmehettünkki.
–Mi történt november4-én?
–Ahadnagya tizedessel, akikelfoglaltákapostát,halál‐

sápadtan jöttek vissza a kaszárnyába, hogy itt vannak az
oroszok. Az ezredesünk kiválasztott tíz embert, akik ott‐
maradtakakaszárnyátvédeni,atöbbieketpedigfelküldte
aMecsekbe.Énönként jelentkeztematízközé.Elkezdtük
ásni a lövészárkot, de mire felnéztünk, az ezredes már
nem volt sehol. Elment haza. Így aztán a szakaszvezető
irányításávalmi is felmentünkaTettyére.Akkormár jöt‐
tek a tankok. A dübörgésük rettenetesebb volt,mint a lö‐
vések hangja. Emlékszem, az egyik az alattunk lévő
kőbánya közepén állt meg. Kiszállt belőle egymagasran‐
gú orosz tiszt, és mi elkezdtünk lőni, dobáltuk a kézigrá‐
nátokat, a tiszt visszatántorgott a tankba, és
megfutamodtak. Amikor sikerült egy-egy harckocsit ki‐
lőnünk,mindig őrjöngtünkaboldogságtól.
– Az ellenállás 12 napig tartott. Azalatt hogyan éltek ott

fönn, hol aludtakpéldául,mit ettek?
–Hátezaz.HármanszerepeltünkaLáthatatlanokcímű

filmben, akiket a rendezőnek sikerült felkutatni, és erre
egyikünk sem emlékszik. Pontosabban úgy emlékszünk,
hogy senemettünk, senem ittunk.De eznemvalószínű.
AMecsektetejénvoltegyszakszervezetiüdülő,amisza‐

kaszunkodakvártélyoztabemagát,mindenkikapottegy
szobát.Körülbelülegyórátaludhattunk,amikormegszó‐
lalt a riadó. Kirohantunk, egy repülőgép körözött felet‐
tünk. Azt hittük, hogy végre jöttek az amerikaiak
segíteni, lelkesen integettünk, mígnem kiderült, hogy
egy orosz felderítő gép volt. Szerencsére nem lőtt ránk,
de mi gyorsan összepakoltunk és eltűntünk onnan. Le‐
mentünkaMecsek-kapuhozésatovábbiakbanottvédtük
a szerpentint.
– Komolyan hitték, hogy sikerülhet elűzniük a szabadság

megrablóit, hogy legyőzhetik az oroszokat?
–Naivakvoltunk, és vártukaz amerikaiakat. Ezthallot‐

tuk a rádióban is, hogy jönnek segíteni. Erről zengett az
egész Mecsek. Azon, hogy igazából meg is halhatunk,
nem gondolkodtunk, ilyen értelemben kikapcsolt az
agyunk. Annak örültünk, hogy végre védekezhetünk el‐
lenük, mert addig nem lehetett. Úgy éreztük, hogy igaz‐
ságot szolgáltatunk.
– Amikor szembesültek vele, hogy nem jönnek az ameri‐

kaiak,nem jönazENSZ,nem jön senki,mit éreztek?Mi lett
történetük vége?
– Kilőttük az összes töltényt, kiszórtuk az összes gráná‐

tot, amit a kaszárnyából hoztunk. Lelőttük az orosz

városparancsnokot is. Ők pedig ágyúkkal, aknavetőkkel
támadtak minket, rengetegen meghaltak közülünk. A
maradék pedig erdőkön, mezőkön, lankákon át mene‐
kült. Főleg a jugoszlávhatár felé.
Énnégy társammal együtt, a főutakatugyancsakelke‐

rülve, gyalog hazajöttem Soroksárra, két hétig tartott
azút.Amikorhazaértem, az anyámkétségbeesvemond‐
ta, hogy meneküljek, mert az ÁVOmár keres. És akkor
két barátommal elindultunk Ausztria felé, megint csak
gyalog. A határ akkoramár le volt zárva. AHanság felé
vettük az irányt, közben elkaptak az oroszok, de szeren‐
csénkre meg tudtunk szökni. A lápon át már egyedül
folytattam, borzasztó hideg volt, nagyon féltem, már
egy eldobott papírt is orosz katonának néztem, halluci‐
náltam. Útközben szembe találkoztam egy csoport me‐
nekülttel, akikugyancsakAusztriábaakartakeljutni, és
kiderült,hogyénéppenellentétes iránybamegyek, csat‐
lakoztam hozzájuk. AHanság-csatornán úgy jutottunk
át, hogy nádból tutajt készítettünk, és kettesével kel‐
tünk át, egy mindig visszahozta a tutajt. Mire rám ke‐
rült a sor,már szétázott anád, csuromvíz lettem.Odaát
felmentünk a töltésre, onnan 100méterremárAusztria
volt. Én voltam az utolsó, aki felment, és egyszer csak
géppuska ropogását hallottam. A fülemmellett süvítet‐
tek a lövedékek, miközben rohantam a határ felé. Ép‐
ségben átértem. Ott már osztrák határőrök várták a
magyarokat és rengeteg újságíró.
–Hogykezdődött el az ottani élete?
– Németországba akartam menni, de akkor oda már

nemlehetett.Demivel anagyszüleimStuttgartbanéltek,
a nénikém pedig Münchenben – a soroksári kitelepítés
révén kerültek oda –, így sikerült mégiscsak odajutnom.
Münchenben rögtön megnéztem egy Picasso kiállítást,
tágranyílt szemekkel bámultam,hogy jé,más is vanavi‐
lágon,mint szocialista realizmus?Magyarországonmin‐
den tilos volt, ami elvont. Később átmentemStuttgartba
a nagyszüleimhez, ott iratkoztam be a képzőművészeti
főiskolára.
– Az ön művészete eléggé komplex, a kifejezőeszközei az

olajképtőla fotón,filmen,videónátakomputergrafikáigter‐
jednek.Mi érdekli az alkotásban?
–Aformaésaszín.Absztraktművészvagyok.Aztaszínt

jelenítemmeg, ami bennemvan. Az ég olykor piros, a fe‐
nyőfákkékek és így tovább.
– Művészi mondanivalójában mennyire volt meghatáro‐

zó 1956?
– Évekig azokat a jeleneteket festettem és rajzoltam,

amit akkor átéltem. Ez egy lelki feldolgozási folyamat is
volt egyben. Később filmeket csináltam, számtalanszor
megidéztem 1956-ot, a menekülést. Tulajdonképpen az
egész pályámatmeghatározta.

Péter-SzabóRozália

JELENETEK EGY SZABADSÁGHARCBÓL
Interjú Lux Antal képzőművésszel
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Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Helytörténeti Gyűjte‐
ményben október 30-án, nem titkoltan többek között
azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az egyre divatosabbá
váló angolszászünnephangosságát, és visszavezessena
saját kultúránkholtakat tisztelő imádságos csöndjéhez.
A kincsek egy része magából a Helytörténeti Gyűjte‐

ményből származik, jó része a Nagyboldogasszony Plébániáról, illetve kap‐
tak tárgyakat a Pesterzsébeti Múzeumtól, és magánszemélyektől is. A
kiállított tárgyak közül a legrégebbi egy 1720-as datálású festmény, a legér‐

dekesebb pedig talán az ófalusi
templom alaprajz-másolata. Kü‐
lönleges szépségű a szintén a temp‐
lomból származó, a régi keresztút részét képező festmény. Amegnyitó után
a kiállítóhely udvarán található kőkeresztnél rövid imával és gyertyagyúj‐
tással emlékeztek elhunytjaikra a résztvevők.
A tárlat áprilisigmegtekinthetőcsütörtökönként 15 és 18óraközött, illetve

előzetes bejelentkezés alapján a +36-1-287-3057-as telefonszámon, vagy az
iroda@galeria13.hucímen.

Ahiánypótlóprogramsoránadiákokízelítőtkaphattak
a reformkor oktatáspolitikájából, ismereteket szerezhet‐
tek a korabeli hétköznapi élet különböző aspektusairól,
mintpéldáulaközlekedés,atisztálkodás,vagyatársasági
élet.Elhagyvaatankönyvízűmegfogalmazásokata felső‐
sök nem annyira tanórán, mint inkább egy izgalmas el‐
beszélés közepén érezhették magukat, amelynek fősze-
replője a ‘48-as szabadságharc költőzsenije volt.
– Írókéntnyilvánelemi érdekem,hogyolvasóközönsé‐

get találjak, errepedigéppúgynevelnikell,mintpéldául
a helyes asztali viselkedésre – magyarázza motivációját

Attila,majd aprodukcióról akövetkezőketmondja: –Az
előadásaimra készülve rendre igyekszem végiggondol‐
ni, hogyan lehetneközel hozni a gyerekekhez akiválasz‐
tott szerzőt, vagyis az adott korosztály életével közös
pontokat keresek.HaPetőfiről elmondom,hogymilyen
sikervágy égett benne, sőt elmesélem, hogymiként épí‐
tett fel egy olyan brand-et, amelyet ma bármelyik influ‐
enszer megirigyelhetne, akkor sokkal könnyebb lesz
azonosulniuk a költővel. Ha pedig mindeközben leszű‐
rődik bennük az a tanulság, hogy a tudás, melyet elsajá‐
títottak, ugródeszka lehet az álmaik megvalósításához,
akkor egyaránt jól jár gyermek, szülő és tanár.
A szerzővel egyébként gyermekek számára vonzó té‐

mákban és stílusban született könyvei kapcsán is talál‐
kozhatunk, melyeket Holden Rose írói álnéven jegyez.
Közülük a legfrissebb, az Azonosított repülő tárgy, az
olvasásért nem rajongó tinik számára is remek karácso‐
nyi ajándék lehet.

Soroksári Művészeti Fesztivál október 12-én kezdő‐
dött a Soroksári Művészgyár tanítványainak megnyitó‐
jával, másnap pedigMajoros Áron Zsolt tárlatvezetésén
első kézből kaphattak képet a szobrászat kulisszatitkai‐
ról az érdeklődők a Galéria ‘13-ban. Pénteken este a so‐
roksári zeneiskola gálakoncertjén a tanárok és néhány
tehetségesnövendék igazánvirtuózprodukcióiokoztak
örömetazegybegyűltnagyszámúhallgatóságnak.Végül
szombaton este a Geiger György trombitaművész életpá‐
lyájáról készült dokumentumfilm koronázta meg a
programsorozatot, ezzel köszöntve a grandiózus tehet‐
ségű soroksáriművészt.

A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén is egész na‐
pos „rémisztőmókázásra” várták a családokat október
végén a Tündérkertben. A tökfaragó és kézműves
program a Budapesti Nagybani Zöldségpiac és a Jafer
KFT. támogatásával valósult meg, de a nagy sikerű
pókvadászat játék és a jelmezverseny sem jöhetett vol‐
na létre a kerületi vállalkozók édességadományai nél‐
kül. Nagylelkű felajánlásaikat a Művelődési Ház
ezúton is köszöni. A délelőtti interaktív koncertet a
délután folyamán táncbemutatók és jelmezverseny kö‐
vették, este pedig tűzzsonglőr show zárta a „félelmete‐
sen jó” programot.

SZAKRÁLIS KINCSEK A TÁNCSICS MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL

MINDEN, AMI A SULIBAN KIMARADT
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Idén második alkalommal rendezték meg a Soroksári Művészeti Fesztivál négyna‐

pos programsorozatát, amelyhez ez évtől a Galambos János Zeneiskola is csatlako‐

zott. Október 29-én pedig újra egész napos Halloween-buli volt a Tündérkertben.

Több mint 200 soroksári iskolás vett részt október 26-án a Táncsicsban tartott
rendhagyó irodalomórán, amelynek címe: Petőfi mielőtt sztár lett. Kovács Attila
író, előadóművész elsősorban az olvasás népszerűsítését tűzte ki céljául, előadá‐
sai összefüggéseiben mutatják be egy-egy szerző munkásságát.



ASoroksári EvangélikusGyülekezet adventi eseményei
• November26. 10-16:00FranzKettPedagógiaMódszertani

Nap
• December 4. 10:00-16:00 Ádventi Családi Nap keresztyén

könnyűzenei koncerttel és kézműveskedéssel
• December24. 15:00Szentesti istentisztelet ahittanosok, a

bábcsoport, és az énekkar szolgálatával
• December 25. Karácsonyünnepi úrvacsorás istentisztelet
• December 26. Karácsonymásodünnepi istentisztelet
• December 31. Szilveszter esti istentisztelet
• Január 1.Újévi ünnepi úrvacsorás istentisztelet

ASoroksáriReformátus Gyülekezet adventi eseményei
„Anép, amely nagy sötétségben járt, lát nagyvilágosságot;
akiklakoznakahalálárnyékánakföldében,fényragyogfelfölöttük!”
(Ézsaiás 9,2)
Szeretettel hívjuk Önt és szeretteit advent vasárnapi isten‐

tiszteleteinkre a soroksár-újtelepi református templomba
(1237 Bp. Dinnyehegyi út 34.)!
• Advent1.vasárnapja, 2022.november27.,10óra,istentisztelet

és szeretetvendégség
• Advent2.vasárnapja,2022.december4.,10óra,istentisztelet,

Hegedűs Zsuzsanna énekművész szolgálatával
• Advent 3. vasárnapja, 2022. december 11., 10 óra, hittanos

ésgyülekezetikarácsonyi istentisztelet, szeretetvendégség
• Advent4.vasárnapja,2022.december18.,10óra,istentisztelet

AFatimai SzűzanyaTemplomadventi eseményei
• November 28-tól december 24-ig minden hétköznapon

és szombaton reggel 6 órakor rorate szentmisék
• Advent szombatjain 16 órától kézműveskedés gyerekek‐

nek, 18 órakor gyertyagyújtások
• December 18-án 15:30 órakor a BellaMusica Nőikar kará‐

csonyi koncertje
• December 19-én 16 órakor a Fekete István Általános Isko‐

la, 20-án 16 órakor a Török Flóris Általános Iskola kará‐
csonyiműsorai

Mindenprogramunkraszeretettelvárjukahívőket, ésnem
hívőket egyaránt!
Tájékoztatjuk a soroksári lakosokat, hogy az ügyintézés a

szokott nyitvatartási időben, de az új plébánia-épület irodá‐
jában történik!

ANagyboldogasszony
Plébánia
szeretettel hirdeti, hogy no‐
vember 26-án 13-16 óráig kö‐
zös adventi koszorúkötést
tartanak az Otthon Közösségi
Házban (Szitás utca - Hősök
tere sarka).
Alapcsomag a helyszínen át‐

vehető.
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ŰMEGÉPÜLT AZ ÚJTELEPI PLÉBÁNIA

Miként a templom tornya Mária kék köpenyét jelképezi a jellegzetes
építésű Szent László utcai templomon, úgy a most elkészült épület a
közösség válaszát, az édesanyjához tárt karokkal közel húzódó gyer‐
mek ölelését. A két szárny metszéspontjában álló impozáns méretű

és kialakítású díszterem egybevonja a több szerepet is betöltő létesítmény funkci‐
óit, ahogy az imára fonódó ujjak összekapcsolódnak. Hiszen Mária Fatimában imá‐
ra hívott, a tiszteletére emelt újtelepi templom által mi vagyunk a megszólítottak.
A munkálatok befejezése kapcsán a plébánossal, Király Attila atyával beszélget‐
tünk az épületkomplexum jövőjéről.

EG
YH
ÁZ

– Tulajdonképpenmost épültmeg az eredetileg is terve‐
zett plébániánk – igazít ki Attila atya, amikor az egyik
szárny emeletén helyet kapó zarándokház felépüléséről
kérdezem. – Eddig a sekrestyében működött az irodánk,
ésmindösszeaplébánosi lakás,egyhittanteremésazalag‐
sori nagyterem volt használatban. Most valósult meg a
húsz éve tervezett épület, amely Németh Tamás tervei
alapjánkészült, akitMarosiGáborkért föl erre a feladatra.
AzaMarosiGábor, akinekszívügyevolt eza templomésez
a közösség, emlékét a zarándokház első szobájának neve
őrzi. A többi szobát szentekről neveztük el.
De nem is annyira a megépült terek a lényegesek, in‐

kábba funkciók, amelyeketbetöltenek– folytatja aplébá‐
nos. – Hármas szerepköre van ugyanis az épületnek, az
egyik, amár említett plébániai, amely az eddig használt
termek mellett irodával, tárgyalóval, ebédlővel, raktá‐
rakkal és konyhákkal bővült.
Rendkívül fontosaközösségi funkció,amelynagyon jó

lehetőségeketkínálmindahívőközösség,minda tágabb
környezetünk számára, hiszen Újtelepen sehol máshol
ilyen adottságokkal rendelkező terek nincsenek, és
amely kulturális, és családi eseményeknek is helyet ad‐
hat.Ezmagában foglal egydísztermet, egyalagsorinagy-
és egykisebb termet, és az ehhez tartozóvizesblokkokat.
Aharmadikfunkciópedigavendégház,16szobával,egy

közösségi helyiséggel, ebédlővel.
Eztmajd csak tavasszal tudjuk igazán használatba ven‐

ni, hiszen innenmég hiányoznak a bútorok – fejezte be a

létesítménybemutatását az 1998 óta itt szolgáló plébános.
Majdazépítkezésekközösségregyakorolthatásakapcsán
elmondta, hogy huszonkét éve egy plébánosi lakással, és
egymaximum 50 főt befogadni képes kápolnával rendel‐
keztek.Atemplommegépítésévelúj lehetőségeikadódtak
a közösség szervezésének szempontjából, hiszen a temp‐
lomban is vannak termek, ettől látványosan növekedett
a templomba járók, és avonzásábanmegszólíthatóérdek‐
lődők száma is. –Nem lehet elég teret építeni. Ez aházÚj‐
telepet is szolgálja, hiszen jelenleg is sok programnak ad
otthont.Ritmikusgimnasztika,nyugdíjas torna,mozgás‐
javító torna,horgoló- és kosárfonó tanfolyamok, öko-elő‐
adások is vannak, bármilyen jó céllal keresnek meg
bennünket,annakszívesenotthonadunk.Devoltmár itt
lakossági fórum, polgármesteri tájékoztató, kulturális
est és véradás is, hogy az iskolák karácsonyi műsorait,
baba-mamakört ki ne felejtsem, ezekmindolyanprogra‐
mok, amelyekre nem csak hívők járnak. A templom és a
közösségünk is várja az embereket, minden reményünk
megisvanrá,hogynövekedjünk,hiszena lakosság létszá‐
ma a már megindult építkezések miatt majdnem kétsze‐
resérenőmajdazelkövetkezendőévekben.Közösségünk
jelenlegiés jövőbeli tagjai fogjákélettelmegtölteniezeket
a tereket – fejezte ki bizakodását a plébános.
Az októberi búcsú kapcsán lehetősége volt az itt lakók‐

nak ismegismerkedni az épülettel. Akik akkor nem tud‐
tak eljönni, azok számára igény esetén a plébánia újabb
bejárásokat szervez.

Pályázati felhívás

A Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma
pályázatot hirdet

sporteszköz-, sportfelszerelés vásárlására,
sporttevékenység támogatására

Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy telephely‐
lyel rendelkező sportszervezetek, kerületben élet‐
vitelszerűen lakó egyéni sportolók, valamint a
verseny-, szabadidősport területén munkát végző,
kerületi intézményben oktató tanárnak, edzőnek.
Apályázat benyújtásánakhatárideje:
2022. december 5.
Az előterjesztett pályázati adatlapot a hozzá kapcso‐

lódónyilatkozatokkal, valaminta 2példánybanaláírt
támogatási szerződést, illetőleg az elszámolás soránaz

eredeti, pályázó nevére szóló
számlákat személyesen a közala‐
pítvány titkárához Asztalos Krisz‐
tinához szíveskedjen eljuttatni
(Soroksári Polgármesteri Hiva‐
tal 1239 Budapest, Hősök tere 12. I.
em. 15. iroda, előzetesen egyezte‐
tett időpontban a 06-1-289-2100,
mellék: 107)
A pályázati adatlapot és a támo‐

gatási szerződést, valamint a pá‐
lyázás és elszámolás szabályaira
vonatkozótájékoztatót letölthetikawww.soroksar.hu
oldalról, vagyaközalapítvány titkárától – előzetes idő‐
pont-egyeztetést követően ‒ személyesen átvehetik.
Bővebb információ: www.soroksar.hu



DerMartinstag, auchMartini genannt, ist der Gedenktag desHeiligenMartin vonTours. Beson‐
ders in Österreich hat der 11. November als Feiertag große Bedeutung. Der Feiertag geht auf eine
Legende aus dem Jahr 334 nach Christus zurück. Martin war als römischer Offizier in Armenien
stationiert.AlsereinesTageseinemfrierendenBettlerbegegnete, teilteer,derOffizier,kurzerhand
seinenMantel mit dem Schwert und gab dem armenMann eine Hälfte. Des Nachts erschien ihm
dannChristus imTraum,bekleidetmit dieserHälfte seinesMantels.Durchdiese barmherzigeTat
ist St.Martin zu einemSymbol christlicherDemut geworden.
Ein Brauch, der amMartinstag heute noch gern begangenwird, ist derMartinsumzug. Kinder

ziehenmit selbstgebasteltenLaternendurchdieStraßenundsingenMartinslieder.Anschließend
werden die Legende rund um die Mantelteilung des HeiligenMartins nachgespielt undMartins‐
wecken - ausHefeteig undRosinen gebackeneMännchen - gegessen.
Die Aussage „Martini kommt auf dem Schimmel geritten” deutet nicht nur darauf hin, dass an

diesemTaggewöhnlichderersteSchneefiel, sondernvorallemdarauf,dassdiekirchlichenBilder
denHeiligen so darstellen.

Bauernregeln imNovember
„Bringt der November Morgenrot, der Aussaat dann viel Schaden droht.”
„Novemberwasser auf den Wiesen, dann wird das Gras im Lenze sprießen.”
„Hat Martini einen weißen Bart, dann wird der Winter lang und hart.”
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Lombos 
növény

Fél tyúk! 

Egykori 
rádiómárka

A Gauss jele 

Szélein 
farag!

Kobak 

Esetleg 

Négyes 
osztályzat

Oersted 

Tova hajít 

Üzemrész! 

Páratlan 
felégő!

Limited, röv. 

Gazdaság, 
tanya

Írásmű 
tárgya

Volt, röv. 

Oxigén 
és jód

Svájci folyó 

… Max 
(filmcím)

Eme 

Csen 

Netta 
becézve

Trícium 

Kaukázusi 
falutípus

Vadonban 
van!

Római 51-es 

Teher 
régiesen

Félkész! 

Félév! 

Algériai 
kikötőváros

Névelő 

Világos 
angol sör

Dudva 

Pascal 

Lengyel 
nemzeti hős

Kétel! 

Rengetegen 

Kötőszó 

Lett hír-
ügynökség

Rádiós 
hullámsáv

United Arab 
Emirates

Páratlanul 
öreg

Próbalyuk 
a dinnyén

Eme 

Vércsoport 

Morzejel 

My fair …; 
musical
Eleve 

meglévő

Évek …; 
régtől

Római 1-es 

Te, latinul 

Borítékra 
is írjuk

Jovanović  …; 
szerb költő

Kirurgus 
munkahelye

Kivonatos 
mű

Tejtermék

A Nílus 
német neve Tremoló, röv.

Veterán 
focista 
(János)

Normandiai 
folyó

Miatta, 
érdekében

Ásvány alatti 
kőzetréteg

Latin „é”

Kihalt 
futómadár

Svéd 
gépkocsik 

jelzése
Slag is lehet 

belőle!
Lármáz, 
régiesen

Antik római 
pénz

Önzetlen 
lelkesedés

… nappallá 
téve dolgozik

… Átha 
Cliath; 

Dublin ír 
nyelvű neve

Thai 
harcművész,  

színész 
(Tony)

19. sz . eleji 
művészeti 

stílus

Kén

Sir … Evans 
(angol író)

Iskola(i), röv.Irányába 
(népiesen)

Kusza, 
össze-

függéstelen

Sav maradék!

Sötét 
napszak

A sugár jele

Okoska is ez!

Az idézet  
második 

része

Az idézet  
első része
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Der Begriff Advent bezeichnet die Zeit vor Weihnach‐
ten, in der sich das Christentum auf dasWeihnachtsfest,
alsodieGeburtJesu,vorbereitet.Jenachdemaufwelchen
Tag der Heilige Abend fällt, variiert die Adventszeit zwi‐
schen22und28Tagen.Sieumfasst jedoch immervierAd‐
ventssonntage, die jeweils ihre eigeneBedeutunghaben.

In der alten Kirche war die Adventszeit eigentlich
eine Fastenzeit, die auf den Zeitraum zwischen dem 11.
November und dem ursprünglichen Weihnachtster‐
min, dem Fest der Erscheinung des Herrn (6. Januar)
festgelegt war. Zudem bezeichnete man die Fastenzeit
und auch die Adventszeit als „geschlossene Zeiten”, in
denenwedergetanztnochgefeiertwerdendurfte.Auch
fanden in der Zeit keine feierlichenTrauungen statt.
Traditionell wird der Zeitraum mit einem Advents‐

kranz begleitet, an dem an jedem Sonntag im Advent
eine Kerze entzündet wird, bis wir schließlich denHei‐
ligen Abend feiern.
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KATALIN, JÉZUS MÁTKÁJA

A közelgő Erzsébet-Katalin Bál kapcsán az alexand-
riai szűz középkori magyar legendájából idézünk
egy részletet. Katalin hatására megtért a császár fe-
lesége is, rejtvényünk fősoraiban az ő szavait rejtet-
tük el.

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk ’Rejtvény’
megjelöléssel december 7-ig. Megfejtőink között egy
5000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.

KATA SZELET
DE
UT
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ME
NT
E

zusammengestellt von
KrisztinaPálHoffmann

BALD IST ES WIEDER SO WEIT, DIE ADVENTSZEIT STEHT AN!

Liebe Leser und Leserinnen,
friedliche, schöne Adventszeit!

Atakarékosság idejét éljük, de aklasszikusnévnapok
idején mégis szükség lehet vendégváró süteményre.
Novemberi receptünket a gazdaságos háztartást ked‐
velő sváboktól kölcsönöztük. A szűkszavú receptet sa‐
ját kiegészítéseinkkel adjuk közre, ezeket zárójellel
jelöltük.
Hozzávalókatésztához:
60dkg liszt, 25dkgmargarin, 20dkgcukor, 1 sütőpor,

4 tojássárgája, annyi tej, hogy nyújtható legyen
(Atöltelékhez:
2 dl tej, 5 cl rumaroma, 2 kanál lekvár, 3 dkg holland kakaópor, 15 dkg porcukor, 15 dkg vaj

Atetejére:
4 tojássárgája, 20-25 dkg cukor)

Elkészítés:
(A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd) 3 lapot kell sütni (180 fokon, egyenként 15 percig, a tepsi tetején). Az
egyik lapot összetörni, vaníliás (és rumos) tejben áztatni,majd 2kanál lekvárt (és a kakaót) összekeverünk 15 dkg
porcukorral habosra kevert 15 dkg vajjal. Utána az egészet összevegyítjük – az áztatott lapot is tehát –, és az egyik
lapra helyezzük, majd rátesszük amásik lapot. (A négy tojásfehérjéből és a cukorból vízgőz felett kemény habot
verünk, és a sütemény tetejére simítgatjuk.)

(A receptetPéhlGabriella: Főzzélfiamtungit! címűkönyvébőlvettük)




