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ELÉRHETŐSÉGEK

Két 203 milliméter átmérőjű gránátot fedeztek fel egy építkezés
során a Hungária közben. A tűzszerészek elszállították a szovjet
gyártmányú eszközöket. Az eltávolítás idejére 26 lakónak kellett
elhagynia a területet.

Bese Ferenc
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154,
06/1 289-2100, a 108-as melléken.
Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es
telefonszámon.
Bese Ferenc polgármester és Sinkovics Krisztián alpolgármester március 19-én a Tárcsás utca Grassalkovich út és Templom utca közötti
szakaszának felújítási munkálatai
alkalmával tartott szemlét.

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

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):
Ritter Ottó
06/30 977-5878
Bányai Amir Attila
06/30 536-3325
Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714
Egresi Antal
06/20 973-0235

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

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

Március 30-án elhunyt dr. Vomberg Frigyes. Az újtelepi lakosok
szeretett Frici bácsija évtizedeken
keresztül dolgozott háziorvosként
a kerületben élő páciensekért.

CSAK TELEFONON
KERESSEN
MINKET!
Megközelítőleg 100 négyzetméteres
felületen gyulladt meg hulladék a
Meddőhányó utcában, majd nagy
kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett a Szigetdűlő területén is március 30-án. A katasztrófavédelem
munkatársai a helyszínre érkezve
fékezték meg a lángokat.

Geiger Ferenc
ferenc.geiger53@gmail.com
e-mail címen
Orbán Gyöngyi

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

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.

TÁJÉKOZTATÁS!
A Soroksári Operatív Törzs 2020.
március 15-én tartott ülésén megfogalmazott kérés, javaslat alapján ezúton tájékoztatom a Polgármesteri
Hivatal ügyfeleit, hogy az új koronavírus járvány elterjedésének megelőzése érdekében a Hivatalban az
ügyfélfogadás visszavonásig szünetel.
Ügyintézés kizárólag telefonon, elektronikus úton, illetve postai úton lehetséges. Megértésüket kérve, bízva
együttműködésükben maradok
Tisztelettel: dr. Szabó Tibor jegyző

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
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kisgyermekekről gondoskodnak.
Megszerveztük a szülők számára is
a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek kiszállítását, ezzel is terheket
véve le a vállukról egy olyan időszakban, amikor különösen jól jön
minden segítség. Önkormányzatunk számára elsődleges az emberek egészségének megőrzése és az
esetleg munkahelyüket elvesztők
támogatása, ezért az idei költségvetésünkben – alkalmazkodva a
járvány miatt kialakult helyzethez
– növelni fogjuk az egészségügyi és
szociális kiadásokat.

„MINDEN ERŐNKET A KORONAVÍRUS
ELLENI KÜZDELEMRE FORDÍTJUK”
A kerület polgármestere fokozottan kéri mindenkitől
a kijárási korlátozás betartását

Szinte nincs olyan nap, hogy ne születnének fontos országos és helyi
jelentőségű bejelentések a világjárvány megelőzése érdekében. Soroksár polgármesterét, Bese Ferencet
arra kértük, számoljon be arról,
milyen intézkedések történtek kerületünkben a veszélyhelyzet kihirdetése óta.
– Egyik első és legfontosabb intézkedésünkként – a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonysága érdekében – megalapítottam
a Soroksári Operatív Törzset. Ez
a testület folyamatosan a rendelkezésre áll. Rendszeresen, vagyis
úgy hétköznapokon, ahogyan a
hétvégéken is ülésezik, és bármely
fejlemény azt megkívánja, azonnal intézkedik. Tisztában voltunk
vele már március közepén, hogy
a lakosság körében minimálisra
kell csökkenteni a lehetséges személyes érintkezések számát, így
lemondtunk minden soron következő önkormányzati rendezvényt,
valamint átmenetileg bezártuk a
Táncsics Mihály Művelődési Házat, a Galéria ’13-at, és a Sportcsarnok sem fogad most vendégeket.
Egyeztettünk a helyi nyugdíjas
klubok vezetőivel a szépkorúak
megsegítése érdekében. Megszerveztük az idősek számára a szük-

séges élelmiszerek és gyógyszerek
házhoz szállítását. Én és Sinkovics
Krisztián alpolgármester személyesen is közreműködtünk ebben. A
veszélyhelyzet idejére ideiglenesen
bezártuk a játszótereket, a kutyafuttatót, valamint a Tündérkertet.
Létrehoztuk a Soroksári Rendkívüli Alapot annak érdekében, hogy
a befolyó összegből támogassuk
az önkormányzat koronavírussal
kapcsolatos védelmi kiadásait. Magam és két alpolgármesterünk, továbbá a képviselő-testület számos
tagja is hozzájárult már anyagilag
ennek a fenntartásához. Ingyenesen, a rászorultsági szempontok
figyelembevételével, biztosítjuk a
szájmaszkokat mindazok részére,
akik igényléssel fordulnak önkormányzatunkhoz. Már jóval több
mint 3 ezer szájmaszkkal láttuk el
azokat a lakóinkat, akik fokozottan
ki vannak téve a vírusnak és annak
lehetséges szövődményeinek. A kerületben élők részére továbbiak eljuttatása a napokban is folytatódik.
A dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézet dolgozói számára is biztosítottuk a munkatársak védekezéséhez szükséges eszközöket: maszkokat, védőruhákat és -szemüvegeket.
Természetesen a fiatalokra is gondoltunk az intézkedéseink meghozatalakor. Köztük azokra is, akik

– A kormányzati utasítások vonatkoztak a nevelési-oktatási intézményekre is. Az iskolák esetében központi fenntartóról beszélhetünk,
de mi a helyzet az önkormányzat
hatáskörébe tartozó intézmények
esetében?
– Átmenetileg bezártuk az óvodákat, megszerveztük az óvodai
ügyeletet. A gyermekek számára
továbbra is biztosítjuk a közétkeztetést. Magam a közelmúltban személyesen is megtekintettem, hogy ezen
a területen minden akadálytalanul
megvalósult-e, a szükséges feltételek
biztosítottak-e. Örömmel jelenthetem, hogy igen. Figyelmünk e vonatkozásban napi szinten továbbra
is jelen van. A pedagógusok számára képzést szerveztünk a távoktatásról is. A járvány terjedésének a
lassítása – az országos szintű egészségügyi ellátórendszerünket is veszélyeztethető fokozott leterheltség
miatt – mindannyiunk érdeke és
közös felelőssége. A vírus nem válogat, senki sem nevezheti magát
védettnek tőle. A központilag megfogalmazott utasítások, miszerint
kerüljük a személyes érintkezéseket, majd a kijárási korlátozás bevezetése – úgy tapasztalom – a lakosság körében kedvező visszhangra
leltek, az emberek elsőre tömegével
megfogadták az üzenetet, betartották az előírásokat. Minden napomat az önkormányzatunk hivatalában töltöm, ahova beutazva, az
utcákon jellemző mozgást figyelve
ugyanakkor azt tapasztalom, mintha egyre többen tekintenének el az
utasítások követésétől. Hangsúlyozom, a munkába járás, a bevásárlás,
a gyógyszerek kiváltása, a szabadtéri sport ugyanúgy végezhető, mint
korábban, természetesen a megfe-

lelő szabályok betartása mellett. A
kijárási korlátozás kimondottan az
időskorú szeretteinket védi azzal,
hogy délelőtt 9 óra és 12 óra között
csak a 65 év felettiek vásárolhatnak
az élelmiszerüzletekben, drogériákban és a piacokon. Így még jobban
tudunk vigyázni rájuk, és ők is nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Ezúton is szeretném kérni,
mindenki vegye figyelembe, hogy
az intézkedések az ő és családtagjai
érdekében születtek, és azok betartása hiányában hasztalan bármilyen
megelőző lépés, védekezés. Minden
rendelkezésre álló eszközzel fel fognak lépni a rendészeti osztályunk
munkatársai a szabályok betartása
érdekében. Csak azok induljanak
útnak most munkahelyeikre, akik
számára nem lehetséges az otthoni
munkavégzés! Az ő érdekükben is
kezdeményeztük több kerületi polgármesterrel együtt a fővárosnál a
rendkívüli időszak alatti ingyenes
parkolás bevezetését. Azt akarjuk
segíteni ezzel, hogy akik gépkocsival közlekednek – ezáltal is minimálisra csökkentve a személyes
kontaktust – minél kevesebb teherrel szembesüljenek.
– Említette az önkormányzat hivatalát. A kerület működése a lakosok
részéről is megkívánja ugyanakkor
a napi ügyintézést.
– A koronavírus elterjedését megakadályozó szabályrendszert vezettünk be a Polgármesteri Hivatalban
és az önkormányzat háttérintézményeiben, továbbá felfüggesztettük
a személyes ügyintézést. Mentesítettük a 60 év feletti kollégáinkat a
munkavégzés alól a Polgármesteri
Hivatalban és az intézményeinkben. Természetesen munkatársaink rendelkezésre állnak, azonban
kérjük, hogy telefonon vagy elektronikus levélben keressék őket. A
Soroksári Operatív Törzs pedig,
ahogyan eddig, úgy továbbra is
segít. Megkereséseiket a 06/30 9787798-es és a 06/30 155-5394-es telefonszámokon, vagy a sot@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül
intézhetik kerületünk polgárai. Továbbra is mindenben a Soroksáriak rendelkezésére állunk, amiben
csak tudunk! Forduljanak hozzánk
bizalommal, és kérem, közös felelősségünk jegyében vigyázzunk
egymásra!
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AZ ÁLHÍREK MEGOSZTÁSA,
TOVÁBBÍTÁSA IS
BŰNCSELEKMÉNY LEHET
Az EMMI minisztere levelének meghamisított verziója terjed a közösségi médiában. A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt
nyomoz.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS:
A RENDŐRSÉG ELLENŐRIZ
Az új koronavírus-járvány miatt
2020. március 28-ától Magyarország
egész területén kijárási korlátozás
lépett életbe. A szabályok betartását
a rendőrök – több helyen a honvédség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkatársaival közö-

sen – folyamatosan ellenőrzik. A cél
nem a büntetés, hanem a járvány
terjedésének lassítása a korlátozások
érvényre juttatásával. Az eddigi tapasztalatok alapján a lakosság nagy
része együttműködő.
Fotó: BRFK

A NAV MÉLTÁNYOLJA A JÁRVÁNYHELYZET MIATTI MULASZTÁSOKAT
Felmerül a kérdés, hogy a Kormány
által kihirdetett egészségügyi vészhelyzet idején az adókötelezettségüket önhibájukon kívül elmulasztó,
teljesíteni nem tudó adózók milyen
eljárásra számíthatnak, milyen
szankciókat alkalmazhat velük szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV).

ványügyi vészhelyzetre tekintettel
nem mentesített adózó mulaszt,
késedelembe esik például a bevallással, az adatszolgáltatással, akkor a határidő lejártát követően a
lehető leghamarabb jeleznie kell a
NAV számára mulasztásának okát,
kiemelve, ha az a járványügyi vészhelyzetre vezethető vissza.

Előfordulhat, hogy az adózók önhibájukon kívül olyan helyzetbe
kerülnek, amikor nem tudják adókötelezettségeiket határidőre teljesíteni, illetve előreláthatóan hos�szabb időn keresztül nem is tudják
pótolni mulasztásukat. Ilyen eset
például, amikor akár saját maguk
vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk karanténba kényszerül, a
vele való kapcsolattartás kizárt.
Ha az adókötelezettség alól a jár-

Ezekben az esetekben a NAV figyelembe veszi, hogy mi okozza az
adózói késedelmet, mulasztást, és a
méltányos eljárás alapelvének megfelelően értékeli az egyedi ügyeket.
A NAV a kötelezettség elmulasztása,
késedelmes teljesítése miatti szankció megállapításakor az egyedi ügy
sajátos körülményei alapján dönt a
szankció esetleges mellőzéséről.
NAV

Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. március 21-én hivatalos
levelet küldött a halottvizsgálatot
végző orvosok részére, amelyben
az új koronavírusban szenvedő elhunytak vizsgálatával kapcsolatban
határozta meg az eljárásrendet.
A közösségi oldalakon a levél meghamisított verziója kering, ami
valótlanul állítja, hogy a koronavírus-fertőzésben elhunyt személyek
számát nem lehet nyilvánosságra
hozni, halálozási okként más betegségeket kell megjelölni. A levél a
COVID-19 következtében elhunytak számáról is hamis számot, a valódi adat többszörösét közli.
Az ügyben a Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI)

közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozók eddig számos tanút hallgattak ki, és a bűncselekmény
elkövetésével összefüggésbe hozható
adathordozókat foglaltak le.
A KR NNI Kiberbűnözés Elleni
Főosztálya folyamatosan figyeli az
új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhíreket az interneten. Amen�nyiben bűncselekmény gyanúját állapítják meg, úgy eljárást indítanak
az elkövetővel szemben.
Mindenkinek egyéni felelőssége,
hogy mit oszt meg a közösségi médiában, milyen tartalmakat küld
tovább. A világhálón egy rosszindulatú vagy meggondolatlan megosztás akár bűncselekményt is megvalósíthat.
Hiteles információkért tájékozódjon
a www.koronavirus.gov.hu oldalon!
ORFK
Kommunikációs Szolgálat

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
BIZTOSÍTOTT SZÁJMASZKOKRÓL
A maszkok folyamatosan, ütemezve érkeznek, amelyeket igyekszünk
minden igénylő rendelkezésére bocsátani, ugyanakkor a rászorultakat előnyben részesítjük. A türelmüket és megértésüket kérjük!

A szájmaszkokat ingyenesen biztosítjuk, azokat házhoz is szállítjuk.
Az igényléseket a 06/30 155-5392es telefonszámon (hétköznaponként 8-14 óra között), illetve a sot@
ph.soroksar.hu e-mail címen lehet
leadni.
Az igényléskor kérjük a következő
információkat közölje: név, életkor,
cím, elérhetőség, igényelt maszkok
száma!
Budapest Főváros
XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
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GYERMEKORVOSI RENDELŐ
NYÍLT ÚJTELEPEN
A Dinnyehegyi köz 1. alatt gyermekbarát körülmények
között várják a pácienseket
A koronavírus-járvány miatt ugyan
elmaradt az ünnepélyes átadás,
azonban a városrész fejlődése szempontjából fontos mérföldkőnek számító beruházás sikeresen lezárult, és
a páciensek már látogathatják az új
rendelőt.
– Újtelepen sok kisgyermekes család él, így régi álmunk volt, hogy
– ezáltal is könnyítve a terheiket –
otthonaik közelében hozzunk létre
gyermekorvosi rendelőt, amelynek
helyiségeiben működhet a védőnői szolgálat irodája is – mondta el
Bese Ferenc, Soroksár polgármestere. – Különösen nagy eredménynek
tartom, hogy sikerült ezt megvalósítanunk, hiszen köztudott, hogy a
főváros legtöbb kerületében nem
tudják betölteni az önkormányzatok

az egyes gyermekorvosi praxisokat,
így az ellátásra jelentkező kis betegeknek és szüleiknek sok esetben
a lakóhelyüktől távol, tömegközlekedéssel nehezen, több átszállással
elérhető orvosi rendelőket felkeresve nyílhat csak lehetőségük a vizsgálatok elvégzésére. Kérem, hogy
a jelenlegi veszélyhelyzet miatt az
egészségügyi szabályok fokozott figyelemben tartása mellett látogassák az újtelepi rendelőt!
A Dinnyehegyi köz 1. alatt található,
utcaszinten elhelyezett, azaz babakocsival is könnyen megközelíthető,
több mint 120 négyzetméteres, modern, jól felszerelt, új egészségügyi
centrum szakrendelőjében dr. Papp
László csecsemő-gyermekgyógyász
szakorvos várja a pácienseket.

A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT
ÉRVÉNYES RENDELÉSI IDŐ:

A RENDELŐ
TELEFONSZÁMAI:

HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

06/1 286-0113/502;
06/30 742-3411

10.00-12.00
15.00-17.00
09.00-11.00
14.00-16.00
09.00-11.00

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRÓL!
A Dinnyehegyi köz 1. alatt gyermekbarát körülmények között várják a pácienseket

Ezúton szeretném tájékoztatni az
iskolai gyermekétkeztetést igénybe
vevő szülőket/törvényes képviselőket, hogy az iskolai gyermekétkeztetés az alábbiak szerint kerül biztosításra az intézményünk alábbi
telephelyein (azon az iskolai konyhán történik az étel átvétele, ahová a
gyermek eredetileg iskolába jár):
• Grassalkovich Antal Általános Iskola Tálalókonyha
1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
• Fekete István Általános Iskola Tálalókonyha 1237 Budapest, Nyír utca 22.
• Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Tálalókonyha
1239 Budapest, Sodronyos utca 28.
• Páneurópa Általános Iskola Tálalókonyha
1238 Budapest, Táncsics Mihály
utca 25-33.

Az étel átvétele az iskolai konyhákon történik 11.30 és 13 óra között.
Kérem, egyszerre csak 1 személy
tartózkodjon az átvevő helyiségben,
ahová kézfertőtlenítést követően
lépjenek be (kézfertőtlenítőt a bejáratnál biztosítunk)!
Biztosítjuk az étkezést annak részére, aki:
• márciusi befizetéskor (április 30.
napjáig) előzetesen már igényelte (vagy befizette) és nem mondta le
az igényt (a 3-szori étkezés esetében
az ebéddel együtt adjuk át a tízórait
és az uzsonnát is).
• ingyenes, kedvezményes étkezésre
jogosult gyermek részére, életkortól
függetlenül (kerületi lakos vagy az
adott iskolában jogviszonnyal rendelkezik – beíratott gyermek).
• a következő hétre vonatkozó

igényét pénteken 8.00 óráig nem
mondja le vagy újra igényli és péntekenként 8.00 óráig jelzi intézményünk felé.
Az iskolai ügyelet igénybevételének
helyén bármely ügyeletet igénylő
gyermek részére az előzetesen igényelt ételt (kérem, jelezzék felénk,
amennyiben ügyeletet vesz igénybe
gyermekük) biztosítjuk.
Tájékoztatni szeretném Önöket,
hogy heti megrendelések kezelését
tudjuk teljesíteni, így a napi szinten
történő lemondások és igény kérelmek benyújtása a vészhelyzet időszakában felfüggesztésre került (kivételt rendkívüli helyzet képezhet).
Kérem Önöket, hogy a térítési díjakat átutalással legyenek szívesek a

jövőben rendezni, mivel a készpénzzel történő befizetés felfüggesztésre
került a vészhelyzet megszűnéséig!
Kérelemmel és egyéb kérdéseikkel kapcsolatban kérem, hogy ne
személyesen keressék fel az intézményt, hanem előzetesen telefonon
(06/1 630-1359, 06/30 5232627 –
munkanapokon 8-10 óra között)
vagy e-mailen (gyermeketkeztetes@
szgyi23.hu) érdeklődjenek!
Minden esetlegesen bekövetkező
változásról a legrövidebb időn belül
tájékoztatni fogjuk Önöket!
Budapest, 2020. március 23.
Megértésüket és együttműködésüket köszönve:
Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető sk.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
egyszerűsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, amire az egyedi
adóügyek telefonos intézéséhez van
szükség az Ügyfél-tájékoztató és
Ügyintéző Rendszerben (ÜCC). Az
ügyfélazonosító szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő
Alkalmazással (ONYA) igényelhető a
TEL nyomtatványon.
Az ügyfélszolgálatok felkeresése
helyett bizonyos adóügyeket egyszerűen, egy telefonhívással is el lehet intézni. Az ügyfélkapu mellett
ez szintén egy kényelmes, gyors és
biztonságos ügyintézési lehetőség.
A telefonos ügyintézéshez mindössze ügyfélazonosító szám (PIN
kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. További
előnye, hogy így a NAV munkatársa közvetlenül segíthet az ügyfeleknek személyes találkozás nélkül is.

EGYSZERŰSÍTÉS A TELEFONOS
ÜGYINTÉZÉSBEN
A telefonos ügyintéző rendszerben
többek között javítható a papíron is
benyújtható bevallás, kérhető adóés jövedelemigazolás, adónemek
közötti átvezetés, be lehet jelenteni
levelezési címet és az egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetésére is be
lehet jelentkezni. Egyedi tájékoztatás kérhető az adószámla-egyenlegről, illetve az érintettek meggyőződhetnek az ellenőrzés tényéről
és minősítésükkel kapcsolatban is
érdeklődhetnek.
A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16

TÁJÉKOZTATÁS
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
A Budapest XXIII. kerület Ékes utcában 2010-ben
bekövetkezett robbanással kapcsolatban
A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich
út 3. szám alatti társasházi ingatlanban 2010-ben sajnálatos módon robbanás következett be. A robbanást
követően az Önkormányzat azonnal
tárgyalást folytatott a lakókkal, közös megoldást keresve a kialakult
helyzetre.
A tényállás tisztázásáig, tehát a kár
okának feltárásáig, a kárelhárítás
lehetséges megoldásának kidolgozásáig Önkormányzatunk minden
lehetséges segítséget meg kívánt
adni a károsultaknak, így 12 hónapra, havi bontásban vissza nem térítendő lakhatási támogatást nyújtott,
valamint a kár felmérése érdekében
szükséges szakvélemény elkészítéséhez 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a
lakók által kijelölt egyik károsultat.
Önkormányzatunk 1994-ben alakult, de már ezt megelőzően, 1993ban a XX. Kerületi Önkormányzat
eladta az ingatlant, így Önkormány-

zatunknak az ingatlanra semmilyen
ráhatása nem volt.
Magyarország Kormánya a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út
3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről szóló
1309/2018. (VII. 9.) Kormányhatározattal döntött arról, hogy a társasházi ingatlan tulajdonosai számára lakásonként 15.700.000 forint
összegű, a tulajdonosokat terhelő
pénzintézeti hitel törlesztésére, illetve a tulajdonosok lakhatását biztosító fizetési kötelezettségre felhasználható anyagi segítséget nyújt azzal,
hogy a tulajdonosok ezen összeget
a társasházi ingatlanban 2010 júniusában bekövetkezett robbanás miatt
a keletkezett károk megtérítése iránt
indított per jogerős lezárását követő
1 éven belül kötelesek visszafizetni.
A Kormányhatározattal a Kormány
felkérte Önkormányzatunkat az
anyagi segítségnyújtásban oly mó-

óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13
óra 30 percig ingyenesen hívható
a 06/80 20-21-22-es telefonszámon.
Az online nyomtatványkitöltő
használatához csupán ügyfélkapu-regisztráció szükséges. A szolgáltatás a https://onya.nav.gov.
hu linken érhető el, ahol belépéskor
az ügyfélkapus azonosító adatok
megadása után a telefonos ügyintézési kérelem az Új nyomtatvány/
Kérelmek/TEL adatlap kiválasztásával és kitöltésével indítható el.
Természetesen az alkalmazás mobil
eszközön is működik.

don történő közreműködésre, hogy
Önkormányzatunk a tárgyi Kormányhatározattal biztosított költségvetési támogatás terhére megállapodást kössön az érintett tulajdonosokkal a Kormányhatározatban
foglalt feltételekkel, és ezt követően a költségvetési támogatásból az
egyes lakások utáni anyagi segítségnyújtást folyósítsa. A fenti tartalmú
Támogatói Okiratot Önkormányzatunk 2018 októberében kapta kézhez.
Az Önkormányzat jogi képviselője –
a Kormányhatározat és a Támogatói
Okirat rendelkezéseinek megfelelően – elkészítette a megállapodás-tervezetet, amely a társasházi ingatlan
tulajdonosait képviselő ügyvéd úr
részére 2018. december 7. napján
megküldésre került. A megállapodást sajnálatos módon csak egy házaspár írta alá figyelemmel arra,
hogy a megállapodás-tervezet tartalmazta az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50./A.§-a
által előírt, a visszatérítendő támogatás visszafizetését biztosító feltételrendszert (jelzálogjog, kezesség,
mint biztosíték), amelyet a többi tulajdonos nem fogadott el. Tekintettel
arra, hogy a költségvetési támogatási összeg visszafizetése Önkormányzatunkat abban az esetben is
terheli, ha a visszafizetésre a támogatottak részéről nem kerül sor, az
Önkormányzat – felelős vagyongaz-

A kérelmek alapján a NAV a következő napon megküldi az ügyfél
KÜNY-tárhelyére a telefonos ügyintézési azonosításhoz szükséges
PIN kódot.
NAV

dálkodás követelményeinek és az
Áht. fent idézett jogszabályhelyének
megfelelve – köteles adekvát biztosítékot kikötni a megállapodásban.
A peres eljárásban jogerősen megállapításra került, hogy Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatát a kialakult helyzet
miatt felelősség nem terheli. A Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint
építésügyi hatóság pedig az ingatlanon épített lakóingatlanra vonatkozó építési engedély kiadásakor a jogszabályi előírásokat maradéktalanul
betartotta, így kárfelelőssége nem
lehet. A peres eljárás közigazgatási
hatóságokkal szemben jelenleg is folyamatban van, ezért a kárfelelősség
kötelezettjei a per jogerős lezárását
követően lesznek megállapíthatók.
Ennek ellenére a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a Hermann Ottó
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek a tulajdonosa a Magyar Állam, az ingatlan
kármentesítése érdekében beavatkozás végzésére, továbbá kármentesítési monitoring végzésére kötelezte, így a kárelhárítás megoldódni
látszik.
Tisztelettel:
Bese Ferenc
polgármester
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A SOROKSÁRI RENDKÍVÜLI ALAP
VÁRJA A FELAJÁNLÁSOKAT
Már közel 2 millió forintot adományoztak
a koronavírus elleni küzdelemre
A beérkező összegekből az önkormányzat elsősorban szájmaszkokat,
valamint egyéb védőfelszereléseket
vásárol, és bocsájtja a kerület érintett polgárainak, intézményeinek a
rendelkezésére.
– Az elmúlt időszakban többen felkerestek bennünket, és tájékoztattak arról, hogy szeretnék kivenni
a részüket a koronavírus terjedése

elleni küzdelemből – mondta el
lapunk kérdésére Sinkovics Krisztián alpolgármester. – Sokan arról
számoltak be, hogy a megelőzés érdekében végzett feladatunkban szeretnének osztozni, valamint a kerületünk lakóiért végzett munkát saját
kötelességüknek is érzik, így ennek
keretében anyagilag is szerepet vállalnának. Önkormányzatunk vezetésének döntése értelmében hoztuk

A 11784009-15523002-10600003-AS BANKSZÁMLASZÁMRA
BÁRKI ÁTUTALHATJA FELAJÁNLÁSÁT.
A KÖZLEMÉNY ROVATBAN MINDÖSSZE A NEVET ÉS AZ E-MAIL-CÍMET
JAVASOLT FELTÜNTETNI.

NINCS SZÜKSÉG ÚJ
LAKCÍMKÁRTYÁRA A KIJÁRÁSI
KORLÁTOZÁS MIATT

tehát létre a Soroksári Rendkívüli
Alapot. Megható látni, milyen sokan tartják fontosnak, hogy hozzájáruljanak mások, köztük a szépkorúak egészségének megőrzéséhez.
– Bese Ferenc polgármester úr, valamint Fuchs Gyula alpolgármester
társam és magam is aktívan részt
veszünk az Alap fenntartásában: a
havi képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összeget átutaltuk mindan�nyian – tette hozzá. – A Fidesz-frakció tagjai is kinyilvánították, hogy

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI
HIVATAL ELÉRHETŐSÉGÉRŐL
TISZTELT ÜGYFELEINK!

Nem szükséges új lakcímkártya készítése abban az esetben, ha a kijárási
korlátozás időtartama alatt nem az
állandó, bejelentett lakcímen tartózkodunk.
Mivel a kijárási korlátozás célja a
társas érintkezések, közösségi találkozások számának csökkentése,
az erről szóló kormányrendeletnek
nem kizárólag a lakcímkártyán szereplő lakóhelyen vagy tartózkodási
helyen lehet eleget tenni.
Nem szükséges új lakóhelyet vagy
tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a kijárási korlátozás
ideje alatt a bejelentett lakóhelytől,
tartózkodási helytől eltérő címen,
például albérletben vagy hétvégi

házban tartózkodunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy emiatt ne keressék
fel a kormányablakokat és okmányirodákat, hiszen ez csak újabb, fölösleges találkozásokat eredményezne, ami éppen ellentétes a kijárási
korlátozás céljával.
Továbbra is arra kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokat csak
a legszükségesebb esetben keressék
fel, egyben felhívjuk a figyelmet,
hogy a kormányablakok, okmányirodák és más kormányhivatali
ügyfélszolgálatok kizárólag előzetes
időpontfoglalással fogadnak ügyfeleket a járványügyi veszélyhelyzet
idején.
kormanyhivatal.hu

e havi tiszteletdíjukat felajánlják a
Soroksáriak érdekében. Ehhez a
Civil-frakció is csatlakozott. Magam hálásan köszönöm mindenkinek, aki a kerületünk javát szolgálja nagylelkű adományával. Külön
kiemelném a Pro-Terminált, amely
egy nagyobb értékű felajánlással
segített. A beérkezett összeg egy
részét már fel is használtuk a koronavírus elleni védekezés érdekében,
elősegítve ezzel polgáraink egészségének megőrzését.

A Polgármesteri Hivatal egyes
osztályai az ügyfélfogadás szünetelése alatt a következő elektronikus levélcímeken, illetőleg telefonszámokon érhetők el:
Szociális és Köznevelési Osztály
E-mail: szoc@ph.soroksar.hu
Tel: +36/30-194-2733
Beruházási és
Városüzemeltetési Osztály
E-mail: bvo@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-21-70
Hatósági és Adóosztály
E-mail: marotine@ph.soroksar.hu
Tel: +36/30-381-1973
Rendészeti Osztály
E-mail: rendeszet@ph.soroksar.hu

Tel: (06-1) 289 2100/271 mellék
vagy +36/30-978-7798
Vagyonkezelési Osztály
E-mail: vagyon@ph.soroksar.hu
Telefon: (06-1) 289-2188
Pénzügyi Osztály
E-mail: polonkai@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-21-00/332 mellék
vagy +36/30-575-7303
Szervezési, Ügyviteli és
Személyzeti Osztály
E-mail: VittmanneGerencser.Judit
@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-2112 vagy +36/30392-9205
Főépítészi Iroda
E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-21-65
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS A
2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai
nevelésre kötelezett. A rendelkezés
célja, hogy gyermekeink érdekében a
megfelelő életkorban kezdődhessen
el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a
2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a
köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy
a szülők az óvodákkal egyeztetve
a következőképpen járjanak el:
Először nézzék meg a https://kir.
hu/korzet honlapon, hogy melyik a
lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt
biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének

és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott
óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
A körzettel nem rendelkező óvoda a
hozzá jelentkezőknek a beiratkozást
2020. április 2. - április 20. között
tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan
készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről
a szülőt haladéktalanul tájékoztatja,
majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről
írásban értesíti a gyermeket nevelő
szülőt, illetve az érintett kötelező
felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy
a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból
felveszi a körzetébe tartozó azon
gyermeket, akivel kapcsolatosan
nem érkezett jelzés arról, hogy más
óvoda felvette. A beiratkozáshoz
szükséges iratok bemutatására a

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDE
ÜGYELETI RENDSZERÉRŐL

gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő
olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is
a kötelező óvodai felvételt biztosítja
a számára, akkor nincs szüksége
intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és
a férőhelyet biztosítja számukra a
szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy
legalább telefonon vagy e-mailben
vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a
körzetes óvodába kívánják beíratni
gyermeküket.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra is,
hogy amennyiben a kötelező felvé-

Ezúton szeretném tájékoztatni a
Bölcsődébe járó gyermekek szüleit,
hogy a járványügyi helyzetre való
tekintettel az ügyeleti rendszerbe kérelmeket az alábbiak szerint
fogadunk.
Kérelmet elsősoban a járvány
megelőzésében, terjedésének megakadályozásában részt vevő szülők
nyújthatnak be.
Kizárólag azon egészséges gyermek részére biztosítjuk az ügyeleti
ellátást 6 és18 óra között munkanapokon, akik a kérelem benyújtását
megelőző 2 héten belül nem tartózkodtak külföldön, sem ők, sem
olyan személy, akikkel rendszeres kapcsolatban voltak, valamint

telt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további
felvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan
az óvoda beosztást készít, amelyről
az érintett szülőket tájékoztatja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda
a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020.
április 20-ig dönt, és erről írásban
értesíti a gyermeket nevelő szülőt
és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
Budapest, 2020. március 31.
Szociális és Köznevelési Osztály

nem volt kapcsolatuk koronavírus-fertőzött személlyel.
Kérelemmel és egyéb kérdéseikkel kapcsolatban kérem, hogy ne
személyesen keressék fel az intézményt, hanem előzetesen telefonon (06/1 287-0115 munkanapokon 8 és 10 óra között) vagy
e-mailben (bolcsode@szgyi23.hu)
érdeklődjenek.
Minden esetlegesen bekövetkező
változásról a legrövidebb időn
belül tájékoztatni fogjuk Önöket!
Budapest, 2020. március 23.
Megértésüket és együttműködésüket köszönve:
Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető sk.
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A FEDÁK SÁRI SZÍNHÁZ
ELŐADÁSAI
Az új koronavírus okozta veszélyhelyzetben 2020. március 16-tól a
Fedák Sári Színház is bezárni kényszerült kapuit. Az intézmény igazgatója, Sárkány Krisztián a színházak világnapján, március 27-én az
üres nézőtérről olvasta fel – többek
között – a kulturális élet és a színház fontosságáról szóló üzenetét. A

helyzetre való tekintettel a weboldaluk médiatárában megtalálhatók
a korábbi, látványos és magával ragadó színházi felvételeik, valamint
magazin műsorok széles palettáját
ajánlják a közönség számára. További részletek a fedakszinhaz.hu
weboldalon ismerhetők meg a közönség számára.

APRÓHIRDETÉS

Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés,
kerítés-építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06/20 259-6319
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 06/1 266-4154,
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06/20-980-3957

MÉDIAAJÁNLAT
KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620 Ft

1/2

210x132

67.210 Ft

1/4

103x132

37.020 Ft

1/8

103x64

18.350 Ft

1/16

49x64

8.750 Ft

1/32

49x30

3.630 Ft

TISZTELT HIRDETŐ!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú
hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI felbontású, CMYK színterű kell, hogy legyen! A
fekete szövegek 100 százalékban feketék legyenek, a színes szövegek és
az alnyomatok maximum két színből álljanak!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138

RAJZPÁLYÁZAT
#OTTHONMARADOK#
KEDVES SOROKSÁRI GYEREKEK!
Soroksár Önkormányzata rajzpályázatot hirdet Otthon maradok
címmel. Várjuk a témában készült
munkáitok, rajzaitok fotóját.
KIK VEHETNEK RÉSZT A
PÁLYÁZATON?
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6-10 éves tanulók
III. korcsoport: 11-14 éves tanulók
TECHNIKA: ceruza, akvarell, tempera, zsírkréta
MÉRET: A/4-es rajzlap méret
A pályázó kizárólag egy darab pályaművel indulhat.
A RAJZPÁLYÁZAT FONTOS
IDŐPONTJAI:
A pályázat kiírása: 2020. április 2.
A pályázat beküldésének határideje
és címe: 2020. április 25.,
e-mail: laszlo.zita@ph.soroksar.hu

A pályázatok elbírálása, a nyertesek
névsorának és a beérkezett rajzok
közzététele: 2020. április 30.
FONTOS TUDNIVALÓK A KÉP BEKÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:
Az elkészült rajzokat digitalizált
(fotó) formátumban várjuk a megadott e-mail címre. Az e-mailben
tüntessétek fel a neveteket, címeteket, életkorotokat, iskolátokat,
osztályotokat, illetve a szüleitek elérhetőségét!
NYEREMÉNYEK
KORCSOPORTONKÉNT:
Valamennyi korcsoport első három
legügyesebb művészpalántája értékes ajándékutalványban részesül.
1. helyezett: 50 000 Ft
2. helyezett: 30 000 Ft
3. helyezett: 20 000 Ft
Rajzaitokat zsűri értékeli.
Budapest, 2020. április 2.
Soroksár Önkormányzata
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKANÉLKÜLIVÉ
VÁLT LAKOSOK RÉSZÉRE
A kialakult járványhelyzet okán
munkanélkülivé vált lakosok munkájuk elvesztését követően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvényben foglaltak szerint álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, valamint
költségtérítésre lehetnek jogosultak.
Ahhoz, hogy az álláskeresőket
megillessék az egyes támogatások,
valamint alkalmazásuk esetén a
munkáltatók támogatást igényelhessenek, az álláskeresőknek regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat bejelentett
lakcím alapján illetékes foglalkoztatási osztályán. A soroksári lakosok
Budapest Főváros Kormányhivatala

XX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási
Osztály ügyfélszolgálatán (1201 Budapest, János u. 6.) tehetik meg.
ÁLLÁSKERESŐNEK TEKINTHETŐ
AZ A SZEMÉLY, AKI ESETÉBEN
A KÖVETKEZŐ KRITÉRIUMOK
TELJESÜLNEK:
• nem áll munkaviszonyban, és az
egyszerűsített
foglalkoztatásnak
minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével kereső tevékenységet nem folytat,
• nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán,
• öregségi nyugdíjra nem jogosult,
• nem részesül megváltozott munkaképességű személyek járadékában vagy rehabilitációs ellátásban.

TÁJÉKOZTATÓ FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A

z idősek mellett a fogyatékkal
élő lakosok is az új koronavírus
által veszélyeztetett körbe tartoznak,
ezért önkormányzatunk felméri,
hogy közigazgatási területén
hány olyan fogyatékkal élő
személy él, aki a veszélyhelyzet
időszakában
támogatásra
szorul
vagy támogatásra lehet
szüksége, például, ha a
gondozó családtag megbetegszik, esetleg karanténba kerül.
Önkormányzatunk vállalja a fogyatékkal élő személyek részére történő
segítségnyújtást (élelmiszerbeszerzést, gyógyszerkiváltást), akikről

családtagjaik egyáltalán vagy időszakosan nem tudnak gondoskodni.
A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a lenti elérhetőségeken nyújtunk információt.
Kérjük, hogy amen�nyiben családjában
fogyatékkal élő személyt gondoz, illetve
fogyatékkal élő kerületi
lakosról van tudomása,
akinek szüksége lehet segítségre,
azt jelezni szíveskedjen a munkaidőben hívható +36/30 155-5394 telefonszámon vagy a sot@ph.soroksar.
hu e-mail-címen!

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy
– a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében – 2020.
március 18-tól a Foglalkoztatási
Osztályon az ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpontfoglalással
történik. Az ügyfélszolgálatot csak
halaszthatatlan esetben keressék fel
személyesen, ehelyett válasszák az
elektronikus ügyintézési felületeket

(munka.hu; E ügyintézés) és telefonon kérjenek tájékoztatást!
Időpontfoglalással és ügyintézéssel
kapcsolatos információk:
Telefonszám: (1) 284-6403 E-mail:
foglalkoztatas@20kh.bfkh.gov.hu
Babócsi Beáta
Szociális és Köznevelési Osztály

Túlélőkért betegek a költők
Mi rokon-lelkek,
önpusztító testvérek,
mi gyémánt-töltések,
koptatjuk gátunk falát,
és mindig egy helyen.
Nem félünk, hogy átszakad
– mi tudjuk azt.
elönt bennünket az
érzések, átszellemült sodrása,
és visz bennünket
körbe, körbe,
mert az élet
egy nagy görbe kör….
Minket csak akkor,
vesznek észre,
mikor meggyógyultak általunk
beteg
ol-va-sók
or-vo-sok.
Olvasónk, S. Kiss István versét osztjuk meg
Önökkel a Soroksári Hírlapban.
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SZELÍD KISKERTI
PRAKTIKÁK

A kiskerttulajdonosok már tervezgetik a tavaszi munkálatokat a kertjeikben, a házuk táján. A hatékony
kertészkedés kapcsán kaphattunk
segítséget Cserperkálóné Mirek
Barbara növényorvostól, aki a Jószomszédok Egyesület meghívására
március elején tartott előadást az
ökokertekről.
Megtudhattuk tőle, hogy egy igazi
ökológiai kertben a növényi levelekkel történő talajtakarás biztosítja
a tápanyag-utánpótlás nagy részét,
és vegyszerek helyett védőnövényekkel tartják távol a kártevőket.
A bazsalikom megvédi az uborkát és a cukkinit a lisztharmattól,
a levendula a rózsát a levéltetűtől.
Amennyiben a csigákkal gyűlik
meg a bajunk, akkor ültessünk
kakukkfüvet a kertünkbe! A meg-

felelő növénytársításokkal terméshozam növekedést érhetünk el, és
ízletesebb gyümölcsöket, zöldségeket takaríthatunk be a kiskertünkből. Vessünk kaprot a sárgarépa,
petrezselymet a paradicsom és
mustárt a borsó mellé!
Betekintést nyerhettünk továbbá
Gertrud Franck vegyeskertjébe,
ahol egyetlen négyzetméternyi területen megterem a spenót, a retek,
a fejessaláta, az uborka és a bazsalikom is.
Köszönjük szépen a kiváló előadás
megszervezését. Mi pedig igyekezzünk, mert a természet már ébredezik, a tavasz megállíthatatlanul
közeledik!
Pára Adrienn

ÖNKÉNTESEN, LELKESEN, SZOLIDÁRISAN,
SZERVEZETTEN
Megalakult az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport

R

endkívüli összefogás tapasztalható országszerte az új
koronavírus okozta járványhelyzet veszélyeinek az enyhítésére.
A lakosság részéről már sokan tettek
felajánlásokat, amelyek érkeztek és
jelenleg is érkeznek magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások
részéről egyaránt.
Mindezt a kimagasló önkéntes
szándékot, példás együttműködést
felkarolta Magyarország Kormánya, és egy önálló akciócsoportot
hívott életre annak érdekében,
hogy a segítségnyújtások, a civil
szervezetek felajánlásai hatékonyan
és minél előbb jussanak célba a rászorulókhoz. Az akciócsoport alakuló ülését március 21-én tartották
a fővárosban a Katolikus Karitász,
a Magyar Református Szeretetszol-

gálat, a Magyar Vöröskereszt, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, valamint a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével. Az
akciócsoport vezetője Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos. A feladataikat a hazai karitatív szervezeteket tömörítő
Karitatív Tanáccsal – veszélyhelyzetben a Nemzeti Humanitárius
Koordinációs Tanáccsal – összefogva látják el.

féle lehetőség kínálkozik az önkéntes szolgálatra. Az oldalon egy
online űrlapot kell kitölteni a következő kategóriáknak megfelelően: önkéntes munkát, tanítást, eszközöket, szállítási tevékenységet,
szolgáltatást, informatikai segítséget, ingatlant lehet felajánlani, de
aki vért kíván adni, azokra is számítanak. Előregisztrációjukat követően értesítik a jelentkezőket, és
kiközvetítik őket oda, ahol a legnagyobb szükség van a munkájukra.

JELENTKEZÉS A VILÁGHÁLÓN
KERESZTÜL

A szolidaritás és a segítségnyújtás a
társadalom működőképességének
alapkövei. Mindezek eléréséhez
szeretne hozzájárulni az akciócsoport, hiszen céljuk, hogy az összefogással enyhíthessék a koronavírus okozta nehézségeket a magyar
emberek életében.

Az önkéntes kezdeményezések és
az adományok eljuttatására már
létrehoztak egy önálló weboldalt
(https://segitunkegymasnak.hu),
amelyen keresztül pontosan nyolc-

12 | SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

LIEBE LESERINNEN
UND LESER!
Die Schorokscharer Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung wünscht
Ihnen ein frohes Osterfest!
„Unterm Baum im grünen Gras
sitzt ein kleiner Osterhas!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz
schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!”
Volksgut

OSTERQUIZ
1. Was ist 40 Tage vor Ostern?
a) Silvester b) Fasching		
c) Aschermittwoch

7. Warum wird gerade den Ostereiern so eine große Bedeutung beigemessen?
a) Die Ostereier symbolisieren die
Opfergabe. b) Die Ostereier symbolisieren das neue Leben und
die Fruchtbarkeit. c) Die Ostereier waren Bestandteil des letzten
Abendmahls Jesu und seiner 12
Apostel.

2. Wie heißt der Donnerstag vor Ostern?
a) Osterdonnerstag b) Gründonnerstag c) Palmdonnerstag

4. An welchem Tag wurde Jesus
Christus gekreuzigt?
a) am Ostersonntag b) am Ostermontag c) an Karfreitag
5. Welchen anderen Namen haben
Hasen noch?
a) Meister Lampe b) Meister Petz
c) Meister Schnäuzchen

Kirche und der Familie entwickelt. Traditionen fanden ihren
Platz in der Gesellschaft. Die Kinder suchen zu Ostern Ostereier
und die ganze Familie versammelt
sich am Sonntag morgen zu einem
großen Frühstück. Manche gehen
in die Kirche, wo christliche Lieder
gesungen werden, manche feiern
im engsten Kreis der Familie. Ein
Fest, das Freude macht.

OSTERBRÄUCHE
Wie bei anderen kirchlichen Festen
gibt es auch in Verbindung mit Ostern viele Osterbräuche, die ihren
Ursprung in der christlichen Tradition oder in heidnischen Bräuchen
haben.
Das Osterlamm- Der Brauch des
Osterlammes kann man auf einen
Brauch bei dem jüdischen Pessachfest zurückführen. Bei diesem
Pessachfest, das an den Auszug aus
Ägypten und somit an die Befreiung der Israeliten erinnert, wird
traditionell ein Lamm geschlachtet.
In der christlichen Tradition wird
das Lamm als Zeichen des Lebens
und der Reinheit gesehen. Es wurde zum Lamm Gottes und in den
meisten Kirchen weist an Ostern
eine Fahne auf den Sieg des Lammes hin, das den Tod überwunden
hat. Heute ist auch ein gebackenes
Osterlamm aus Rührteig ein weit
verbreiteter Osterbrauch.

3. Was wird an Ostern eigentlich gefeiert?
a) die Geburt Jesu Christi b) die
Auferstehung Jesu Christi c) der
Beginn des Frühlings

(Lösung: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a, 7b)

6. Wer bringt in Tirol die Ostereier?
a) das Huhn b) der Hase c) das Kaninchen

An Ostern wird die Auferstehung
Jesu Christi gefeiert. Die 40-tägige
Fastenzeit seit dem Aschermittwoch ist mit dem Osterfest beendet.Das Fest findet jedes Jahr im
März oder April statt. Da das Fest
immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfindet,
ist Ostern jedes Jahr an einem anderen Wochenende.
Osternhat sich zu einem Fest der

Die Osterkerze ist eine große Kerze,
die offensichtlich zu Ostern verwen-

det wird. Die Kerze wird geweiht
und dann am Osterfeuer entzündet.
Anschließend wird sie genutzt, um
das Taufwasser zu segnen. Die Gemeindemitglieder entzünden ihre
eigene Kerze an der Osterkerze.
Nach dem Ostergottesdienst bleibt
die Osterkerze auf dem Altar und
wird in den folgenden 40 Tagen
während der Messe und der Vesper
entzündet. Nach der Lesung während des Gottesdienstes an Christi
Himmelfahrt wird sie gelöscht und
entfernt.
Ostereier – Eierrollen. Es gab zahlreiche Sitten bezüglich der Ostereier, wie das Eierrollen. Dabei wurden
die Eier von einem Hügel gerollt,
und dessen Ei nicht zerbrach, war
der Gewinner. Der Emmausgang
erhielt den Namen davon, dass zwei
Jünger den auferstandenen Jesus
auf dem Weg nach Emmaus trafen.
Beim Emmausgang besuchte manin
einigen Orten die Verwandten in
den Nachbardörfern – anderswo die
eigenen Weinkeller.

KULTÚRA | 13

MŰVELŐDJÜNK ONLINE TAVASSZAL IS!
A Nemzeti Filmintézet már 90 alkotáshoz enged ingyenes hozzáférést

A XXI. század olyan lehetőségeket
kínál kulturális élmények felfedezésére, amelyeket néhány évtizeddel
ezelőtt még elképzelni sem tudtunk
volna.
Kifejezetten a jelenlegi időszakban
fontos az, hogy a megnövekedett
időt, amelyet az otthonainkban
töltünk, minőségi programokkal
párosítsuk, gondolva itt olyan elfoglaltságokra is, mint például az
olvasás klasszikus módon avagy
táblagépen keresztül. Amikor már
esetleg kifogytunk izgalmas olvasmány élményekből, esetleg unjuk
a lapozgatást, akkor érdemes kicsit
szétnéznünk a világhálón is. Egyre
több kezdeményezés folytán a szórakoztatóipar sosem látott intenzitással kapcsolódott be az online
tartalomforgalmazásba, és – az új
koronavírus járványra különös tekintettel – óriási tömegben tettek
elérhetővé színi előadásokat, koncerteket, dokumentum- és játékfilmeket egyaránt.

FILMARCHÍVUM BÁRKI
NAPPALIJÁBAN
Ingyenes hozzáférést biztosít a
Nemzeti Filmintézet számos irodalmi alkotáshoz, kötelező olvasmány adaptációjához, és hazánk
történelme egyes fejezeteit feldolgozó klasszikus alkotáshoz, hiszen
90 irodalmi adaptáció, történelmi
produkció, ifjúsági, rajz-, mese- és
dokumentumfilm áll rendelkezésre
a mozgóképek szerelmesei és azon
érdeklődők számára, akik otthon
maradni kényszerülnek ezekben a
napokban. Mindezek hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcsolódáshoz, illetve a digitális oktatás minőségének a fokozásához, a fiatalok
érdeklődésének felkeltéséhez is. A
következő linken bárki az otthoná-

ban érheti el az alkotásokat: https://
filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok.

GIGANTIKUS KONCERTEK
EGYETLEN
KATTINTÁSNYIRA
A Művészetek Palotája idén a 15.
születésnapját ünnepelve – a jelenlegi helyzetre tekintettel – arra az elhatározásra jutott, hogy több mint
40 irodalmi estet és 80 HD-minőségű koncertfelvételt tesz elérhetővé a látogatói számára, amelyhez
még csak regisztrációt sem kérnek
a MÜPA-t felfedezni kívánó látogatóktól. Az online felületükön
különleges élményeknek lehetünk
részesei, és a repertoár széles körben szolgál valamennyi generáció
tagjai számára felejthetetlen órákkal. Amennyiben felkeltettük ér-

deklődésüket, a MÜPA honlapján
virtuális élmények várják Önöket
az alábbi link alatt: www.mupa.hu.
Az új koronavírus okozta veszélyhelyzet sajnálatos módon a színházak működését is ellehetetlenítette.
Ugyanakkor a művelődni vágyók
megtalálhatják kedvenceiket – többek között – a Vígszínház, a Magyar Állami Operaház, a Fővárosi
Nagycirkusz és a Papageno Facebook oldalain.

KIADVÁNYOK MILLIÓI
BÖNGÉSZHETŐK
INGYENESEN
A társadalmi összefogást kívánja erősíteni az Arcanum, hiszen a
közel 27 millió darabból álló tudományos és szakfolyóiratot, heti- és
napilapot, valamint lexikont és tematikus könyvgyűjteményt tartal-

mazó adatbázisát tette nyilvánossá
2020. április 16-ig. Ezen felül több
kiadó összefogásával létrejött a
Szakkiadók Társulása, hogy szintén
megtalálhatók legyenek a legfontosabb magyar szakkönyvek egy
közös felületen, amelynek a címe:
www.szaktars.hu.
A diákok sem csüggedhetnek, mert
a Mozaik Kiadó tankönyveit tette
online is elérhetővé, hogy a digitális
oktatás ideje alatt se szenvedjenek e
téren hiányt a tanulók. Mindazonáltal egyéb szolgáltatások is szabadon
hozzáférhetővé válnak – regisztrációt követően – a tanulni vágyóknak.
Külön erre a célra segítő videót is készítettek a kiadó munkatársai annak
érdekében, hogy bemutassák, hogy
a mozaWeb.hu oldalon hogyan tudják egyszerűen elérni a könyveket az
olvasók.
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recept

2. A felvert tojásfehérjébe belekanalazzuk a mascarponét és a habosra vert tojássárgáját.
3. Javasolt egy szögletes edényt
előkészíteni a süteményhez. A kávét készítsük elő, ha szeretnénk tejjel hígítani ízlés szerint, majd öntsük bele egy kis tálba!
4. A kihűlt kávéba mártogassuk
bele a babapiskótákat! A szögletes
tálat függőlegesen helyezzük elénk,
majd szorosan rakjuk egymás mellé a babapiskótákat! Teljesen fedjük
le velük a tál alját!

Tiramisu
HOZZÁVALÓK:

ELKÉSZÍTÉS:

50 DKG MASCARPONE

400 G BABAPISKÓTA (KÉT CSOMAG)

10 DKG PORCUKOR

3 DL FEKETEKÁVÉ

1 CSOMAG VANÍLIÁS CUKOR

2 EVŐKANÁL CUKROZATLAN

4 DB TOJÁS

KAKAÓPOR

1. Különválasztjuk a tojásfehérjét és
a sárgáját. Utóbbihoz hozzáadjuk a
porcukrot és a vaníliás cukrot, majd
habosra verjük. A tojásfehérjét kemény habbá állítjuk össze egy tálban.

5. A krém felét ráöntjük a piskótákra, és egyenletesen elsimítjuk rajtuk,
amelyre rápakoljuk az újabb piskótákat. Erre ráöntjük a megmaradt
krémet, és szintén elsimítjuk rajta.
6. A sütemény tetejére kakaóport
szitálunk. Fogyasztás előtt érdemes
egy éjszakára a hűtőbe tenni.

HOGYAN LEHET
HATÉKONY AZ OTTHONI
TANULÁS?
Szülőnek lenni hatalmas felelősség.
Mindez kihívás is egyben, különösen, amikor gyermekünket taníthatjuk. Azonban ilyenkor magunk is
tanulunk. Kifejezetten igaz lehet ez
a jelenlegi helyzetben, amikor egy
szempillantás alatt átléptünk a digitális oktatás korszakába.
Az első és legfontosabb lépés, hogy
beszéljük meg csemeténkkel a feladatokat és határozzuk meg a tanulási körülményeket. Az alvás megfelelő mennyiségének biztosítása
elengedhetetlen, ezért is lényeges,
hogy a korábban kialakított bioritmus megmaradjon, ugyanakkor

kialakuljon a felkelés és a reggeli készülődés menetrendje éppen
úgy, mintha iskolába küldenénk a
gyermekünket. Ezek után érdemes
azzal folytatni a napot, hogy kijelöljük a tanulás helyszínét, ahol gyermekeink figyelme nem tud annyira
elkalandozni, emellett pedig csak
a legszükségesebb eszközök veszik
őket körül.
Készítsünk emlékeztetőt vagy táblázatot, ahol rendezhetjük a feladatainkat, továbbá iktassunk be
időközönként rövid szüneteket,
akár kint a levegőn vagy nagyobb
szellőztetéssel! Ahhoz, hogy meg-

maradjon a megfelelő tanulási
motiváltság, tartsuk fenn azt jutalmazással, illetve pozitív visszajelzéssel. A biztatás, egy-egy jó szó,
a sikerek megerősítése sokszor
csodákra képes. Összegezve tehát:

ez az időszak, az összezártság
minden szülő számára nehézséget
okozhat, de a változás elfogadása,
a humor és a nyitottság segíthet
átvészelni még a kevésbé könnyen
elfogadható helyzeteket is.
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CS
OÓRI

SÁN
DOR

Rejtvény
CSOÓRI SÁNDOR

Zámoly, 1930. február 3. – Üröm
vagy Budapest, 2016. szeptember 12.
A nemzet művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő,
esszéíró, prózaíró, politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Fotó: Fortepan/Kádas Tibor

Gyermekkorát szülőfalujában töltötte, és ugyanott kezdte meg elemi
iskolai tanulmányait. Az Országos
Falusi Tehetségkutató Intézet közreműködésével átkerülhetett Pápára, a
Református Kollégiumba, ahol sikeres érettségi vizsgát tett. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Orosz
Intézetében orosz-történelem és műfordító szakon is folytatta tanulmá-

nyait, amelyet betegsége folytán félbe kellett hagynia. A ’20-as évei elején kezdte meg újságírói, majd költészeti pályafutását, amelyre idővel a
közvélemény is felfigyelt. Szerkesztői, írói és tisztviselői munkái mellett közel két évtizedig a MAFILM
dramaturgja is volt. Az életét bemutató esszéket szabadon publikálta, és
tette azokat mások számára is meg-

ismerhetővé. Műveiben boncolgatja
a magyar nemzeti sorskérdéseket,
amelyekkel – többek között – a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetőjévé vált. Részt vett a ’80-as évek
végén az ellenzéki csoportok találkozóján, Monoron, továbbá előkészítője volt a lakiteleki találkozónak.
Visszavonultan, az otthonában töltötte élete utolsó éveit.
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ÁLLÍTSUK MEG

A KORONAVÍRUST!

TARTSUNK ÖSSZE!
MARADJUNK
OTTHON!

