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2021. október 1. és 2021. november2.nap‐
ja közötti időszakban ismét lehetőség van a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátá‐
sokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati
rendeletben szabályozott

idős korú személyek települési tá‐
mogatása, valamint
akarácsonyi élelmiszercsomag

iránti kérelmek benyújtására.

A kérelmeket kizárólag a megjelölt idő‐
szakban lehet benyújtani.Ügyfélszolgála‐
ti irodáinkügyfélfogadási rendje:

1239 Budapest, Hősök tere 12.
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-12:00

1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Hétfő: 8:00-12:00

14:00-18:00
Szerda: 8:00- 12:00
Péntek: 8:00-12:00

A támogatásokkal kapcsolatos további felvi‐
lágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály
ügyfélszolgálatain, személyesen ügyfélfo‐
gadási időben, telefonon a 289-2100/253 szá‐
mon kérhető.

TÁJÉKOZTATÓ

ez a hónap a nemzeti ünnepeké, érdemes ezért megemlé‐
keznünk azokról, akik lehetővé tették számunkra, hogyma
szabadon lehet élni, magyarul lehet beszélni, és gondolato‐
kat cserélni ebbenazországban.Ezpersze azt is jelenti, hogy
szabadon lehet tagadni a fentiek igazságát, sőt szabadon le‐
het róla hallgatni, vagy megfeledkezni róla. Szabadon bele
lehet fullasztani a közönybe, vagy még jobb, ha gyűlöletbe
fojtjukbele,mert azzalügyesenmásfelé fordul afigyelem.És
elég csak nem észrevenni, hogy aki hagyja magát elterelni,
az már nem szabad. Ilyen könnyű elveszíteni a szabadságot,
de soha ne felejtsük el, hogy most csak azért vagyunk képe‐
sek elveszíteni, mert valakik egyszer kiküzdötték nekünk,
hogy a miénk legyen. Nekik fontos volt a mi szabadságunk,
nemmaguknak „kaparták ki a gesztenyét”, hisz a legtöbben
jó esetben rabok lettek, rossz esetben halottak. Vajon mit
szólnánakhozzá,ha látnák,mit tettünka szabadságunkkal?
A gonoszkodóFB-posztok íróimondjukúgy, készítettek belő‐
le gesztenyepürét. És hát nem rossz az, meg lehet enni. De
vannak azért, akik őrzik, még ha égeti is a tenyerüket. Mert
a szabadság gesztenyéje nekik mégmindig forró a mártírok
vérétől. Akikünnepelnék a szabadságukat, azokat várjukok‐
tóber 23-án aTáncsicsMihályMűvelődésiHázba 19:30 órára.

SzabónéHorváth Edina,
felelős szerkesztő
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Bese Ferenc
polgármester
� +36 (1) 287-3154
� +36 (1) 289-2100/108 m.

Fuchs Gyula
alpolgármester
� +36 (70) 244-2829

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
� +36 (1) 289-2150

Dr. Szabó Tibor
jegyző
� +36(1) 287-3152

Dr. Kelemen Henrietta
mb. aljegyző
� +36 (1) 289-2100/157 m.

Önkormányzati képviselő-
inkhez az alábbi elérhető-
ségeken jelentkezhet be:

Ritter Ottó
� +36 (30) 977-5878

Bányai Amir Attila
� +36 (30) 536-3325

Sebők Máté Zoltán
� +36 (20) 358-9714

Egresi Antal
� +36 (20) 973-0235

Bereczki Miklós
� +36 (70) 771-9833

Dr. Staudt Csaba
� +36 (30) 201-7864

Tüskés Józsefné
� +36 (20) 466-8450

Geiger Ferenc
� ferenc.geiger53@gmail.com

Orbán Gyöngyi
� orban.gyongyi65@gmail.com

Zimán András Ferenc
� +36 (20) 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Minden hónap negyedik
csütörtökén 15.00–18.00
között a képviselői irodá-
ban (Grassalkovich út 144.),
vagy egyéb időpontban a
+36 (30) 977-5878 telefon-
számon történt előzetes
egyeztetés alapján.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

— Negyedik éve pályázhatnak tanulmányi ösztöndíjra
azok a soroksári fiatalok – középiskolások és egyetemis‐
ták egyaránt –, akik kiemelkedő tanulmányi eredmé‐
nyekkel rendelkeznek, esetleg közösségi vagy sport
tevékenységet végeznek, és emellett vállalják azt, hogy
tanulmányaik befejeztével segítik az önkormányzat
munkáját.
—Pontosanmit várnak el tőlük segítés címén?
— Elsősorban ifjúsági területen van szükségünk az ötle‐
teikre, elképzeléseikre, esetleg tanácsaikra. Arra va‐
gyunk kíváncsiak, hogy szerintük milyen fejlesztések
kellenének ahhoz, hogy jól érezzék magukat itt, milyen
Soroksáron szeretnének élni. Jelentkezéskor be kell
nyújtaniuk egy esszét az észrevételeikkel, és az elbírálás‐
kor ezt is figyelembe veszi az oktatási bizottság, amely
mindig igen nagy gondban van,mert jobbnál jobb pályá‐
zatok érkeznek.
—Volt már olyan eset, hogy az ötleteiket fel is használta az
önkormányzat?
— Ezért hoztuk létre többek között a Soroksári Fiatalok
Fórumát,hogyazoknakafiatalok, akikkomolyvíziókkal
rendelkeznek, és akik hajlandóak arra, hogy a javaslata‐
ikatmegfogalmazzákavárosvezetés számára, legyenegy
olyan közegük, ahol ezeket elmondhatják. Ők vannak
kapcsolatban az ösztöndíjasokkal, közösendolgoznak az
ifjúsági területen.
Devisszatérveméga tanulmányi támogatásokra, aBursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat összegét,

amelyet hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók szá‐
mára hozott létre a kormány, és önkormányzatunk is
csatlakozott hozzá, megemeltük. Az önkormányzat nö‐
velte idén is az általa vállalt keretösszeget, ígymár 7500
forint helyett 10 ezer forintot biztosítunk a pályázók szá‐
mára. Évente 20-25 soroksári fiatalt segítünk ezzel.
—A nyáron sok diák adta egymásnak a kilincset a hivatal‐
ban, volt diákmunka programjuk, és voltak, akik itt

töltötték az érettségi feltételéül szabott 50 órás kötelező kö‐
zösségi szolgálatukat.Mi volt a tapasztalat?
— Júliusban és augusztusban 11 nyári diákmunkás for‐
dultmegnálunk. AHatósági-, a Rendészeti-, a Beruházá‐
si-, és a Városüzemeltetési Osztályon fogadtuk őket, de
olyan is akadt, aki a polgármesteri kabinetben nyerhe‐
tett betekintést az itt folyómunkába.Bízombenne,hogy
a fiatalok számos hasznos tapasztalathoz jutottak itt,
amit később felhasználhatnak. Abban is bízom, hogy né‐
hányuknakmegjött a kedve a közigazgatáshoz, és a jövő‐
jüket is el tudják képzelni ezen a területen. Egyikük
konkrétan azzal távozott, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre jelentkezik.
Jelenleg három olyan fiatal van, akik a kötelező közössé‐
gi szolgálatot nálunk teljesítik, ők a Soroksári Napokon
is nagyon aktívak voltak. Ezt a lehetőséget nemrégiben
hirdettükmeg, ha eljut ahír a soroksári fiatalokhoz, nyil‐
ván jóval többen lesznek. Feladat van bőven.
—Ha már a Soroksári Napokat említette, a rendezvény ke‐
retében az idén kifejezetten a fiatalokra szabott program is
volt, az Ifjúsági Feszt. Hogy sikerült?
— Gyakran megfogalmazódik kritikaként, hogy nincs a
kerületben kifejezetten fiataloknak szóló szórakozási le‐
hetőség, ezen is változtatni szeretnénk a jövőben. Első

lépésként úgy gondoltuk, hogy a Soroksári Napokon leg‐
alábbegynapraazövék legyena főszerep.Olyanelőadókat
hívtunk, akik ennek a korosztálynak a körében népszerű‐
ek, mint például Opitz Barbi, Manuel, vagy a New Level
Empire. Ezek a nevekmég nekem is újak, nem úgy a tiné‐
dzsereknek, akik szép számmal voltak jelen a koncerte‐
ken. Úgyhogy hagyományt fogunk ebből teremteni.
—Októberben két nemzeti ünnepünk is van, az aradi vérta‐
núkra az idén Ön emlékezett. Milyen fiataloknak szóló üze‐
nete lehet Aradnak?
— Ez a nap fiatalban és idősebben egyaránt egy nemzeti
tragédia emlékét idézi föl, hiszennemzetközi összefogás‐
sal leverték a magyar szabadságharcot, és Aradon kivé‐
geztek 13 hős tábornokot, akik úgy harcoltak a magyar
szabadságért, hogy többen közülük nem is tudtak ma‐
gyarul. Mai nyelvre lefordítva, nem az amagyar, akinek
a személyi igazolványa magyar, hanem akinek a szíve
magyar. És ennek a 13 embernek, illetve gróf Batthyány
Lajosminiszterelnöknek elsősorban a szíve volt magyar.
Addig vagyunk nemzet, amíg ezt nem felejtjük el, és há‐
lával gondolunk az áldozatukra. Ahogy nekünk tovább‐
adták a szüleink, a mai fiataloknak is meg kell majd
tanítaniuk erre a gyermekeiket.

pszr
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A közterületek elnevezéséről szó‐
ló napirendi pont kapcsán
Sinkovics Krisztián alpolgármester
kifejtette, hogy Egresi Antallal kö‐
zösen tett javaslatukban azért
ajánlják Weiss Márton, és Bajtai
István személyét a képviselők fi‐
gyelmébe a közterületek elnevezé‐
sénél,mert fontosnak tartják, hogy
emléket állítsanak mindazoknak,
akik életük során komoly áldozato‐
kat hoztak a közösségért, sokat tet‐
tek Soroksárért. A javaslat két,még
el nem nevezett területre vonatko‐
zik, egyik az Orbánhegyen, a vasút
mellett található, a másik az Apos‐
tolhegyen, a Máté apostol utcából

nyílik. A testület tagjai teljes egyet‐
értésben fogadták el a javaslatot,
akárcsak az ezután következő, test‐
vérvárosi kapcsolat létesítéséről
szólót. Bese Ferenc a Lengyelország
déli részéről érkezett megkeresés
kapcsán Sędziszów Małopolski vá‐
rosáról elmondta, hogy egyméreté‐
ben Soroksárhoz hasonló, régi
településről van szó, amely kultu‐
rális téren már több szállal is kap‐
csolódik kerületünkhöz.
A 2022. évi előzetes kötelezettség‐

vállalások elfogadására azért volt
szükség, hogy a kerületet érintő
számos fontos feladat ellátása - pél‐
dául a vízelvezető rendszerek

karbantartása, az aszfaltozás vagy a
hulladék-elszállítás folyamatos ma‐
radhasson. Ezeket olyan vállalkozá‐
si-, szolgáltatási-, megbízási szerző-
dések megkötésével biztosította az
önkormányzat és a polgármesteri
hivatal 2021-ben, amelyek ez év de‐
cember 31-én lejárnak. A javaslat
irányadó számai a jövő évi költség‐
vetés tervezéséhez is segítséget
nyújtanak.
A testület elfogadta a nevelési in‐

tézmények 2020/2021-ről szóló be‐
számolóit, valamint zárt ülésen
döntöttek „Az Év Szociális Dolgozó‐
ja” és a „Kerület Hűséges Dolgozója”
elismerő címek adományozásáról.
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Október hónapban is megtartotta ülését Soroksár Önkormányzatának Képviselő-
testülete. A fontosabb döntésekről tájékoztatjuk Olvasóinkat.

ÖTLETEKET, VÍZIÓT VÁR
AZ ÖNKORMÁNYZAT A
FIATALOKTÓL

Tanulmányi ösztöndíj, diákmunka, Ifjúsági Feszt. Néhány példa arra, az önkormányzat
hogyan igyekszik segíteni a soroksári fiatalokat, hogy aztán felnőtt életüket is itt kép‐
zeljék el. A kötődés megerősítésében nyilván sokat segítene egy középiskola a kerület‐
ben, ennek létrehozására vannak is törekvések, mint arról Bese Ferenc polgármester
szeptemberi számunkban beszámolt. Sinkovics Krisztián alpolgármestert, aki az ifjúsá‐
gi ügyekért is felel, most arról kérdeztük, milyen egyéb eszközök állnak rendelkezésre
ahhoz, hogy a fiatalok érezzék, fontos a jelenlétük.



ARendészeti ésMezőőriOsztály tájékoztatása szerint 2021.
augusztus 27. és szeptember23. között 631 esetben történt in‐
tézkedés, ellenőrzés, figyelmeztetés, igazoltatás. 8 üzemkép‐
telen gépjármű került feltérképezésre, kiértékesítésre, és 3
üzemképtelen autó került elszállításra. A térfigyelők adatai
alapján 35 esetben történt lakossági bejelentés, a közterület
felügyelők 19 alkalommal tettek bejelentést, kamerán 7 eset‐
ben történt észlelés.Összesen61 esetben történt intézkedés.
AVárosüzemeltetésiOsztály épületkarbantartási feladatai

között elvégezte többekközött a PáneurópaÁltalános Iskola
balesetveszélyes lépcsőjének kijavítását, a II. számú Napsu‐
gár Óvoda lépcsője új, csúszásmentes burkolatot kapott. El‐

kezdődöttaRucautca (KönyvesutcaésWekerleSándorutca
közötti szakasz), valamint a Teknő utca (Könyves utca és
MÁV-Kelebia vasút közötti szakasz) rongálódott burkolatú
járdáinak felújítása. Folyamatosan zajlanak a kül- és belter‐
jes kaszálásokSoroksár közigazgatási területén, előtérbehe‐
lyezve a magasan frekventált környékeket, valamint
folyamatos a parlagfű írtás, a játszóterek mindegyikén fű‐
nyírás, a Felső Duna soron nagyszabású gallyazás történt.
Szeptember hónapban azÖnkormányzatmunkatársai több
mint10tonnaillegálishulladékotszállítottakelakerületből.
A Beruházási és Vagyonkezelési Osztály tájékoztatása

szerint a LED-prizmasoros gyalogátkelőhelyek tervezteté‐

semegkezdődött. Pályázat során elnyert összegből korsze‐
rűsítik a II. számú Napsugár Óvoda és konyha fűtési
rendszerét, amunkaterület átadásamegtörtént, az óvoda
működése a munkálatok alatt is zavartalan. A Budapesti
Útépítési Program keretén belül pályázik Önkormányza‐
tunk az Eperföld utca szilárd burkolattal való ellátására,
erről rendkívüli képviselőtestületi ülésen született dön‐
tés. Bár sokmég az aszfalt nélküli út kerületünkben, csak
ez az utca rendelkezik jogerős építési engedéllyel és kiépí‐
tett csatornahálózattal, vagyis csak ez felelt meg a pályá‐
zati kiírásnak.

h.e.
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FÓRUM A FIATALOKNAKSZEPTEMBERI ÖSSZEFOGLALÓ
A minden hónapban a Képviselőtestület elé terjesztett Polgármesteri
tájékoztató szeptemberre vonatkozó anyagából készítettünk képes
válogatást Olvasóinknak, ezzel is segítve a hiteles informálódást. Ha‐
bár ennek teljes szövege mindenki által megismerhető a soroksar.hu
oldalról, úgy hisszük, mégsem felesleges megmutatni néhány már el‐
végzett munkát, beszámolni a megkezdett és tervezett projektekről,
hiszen ezek befolyásolják leginkább általános közérzetünket.

A Soroksári Fiatalok Fóruma kihelyezett ülést tartott október 7-én a
TÉR11 Kávézóban. Ennek során áttekintették egyéves fennállásuk
alatt támogatott ügyeiket, kezdeményezéseiket, valamint körvona‐
lazták az elkövetkező időszakra vonatkozó elképzeléseiket is. Elnö‐
küket, Sebők Mátét kértük fel, hogy mutassa be a szervezetet, majd
röviden összegezze az ülésen elhangzottakat.

– Az SFF létrehozásáról Sinkovics Krisztián alpolgármes‐
ter és jómagam kezdeményezésére Soroksár Képviselő-
testületedöntött. Pályázatot írtunkki a 15 és 30évközötti
korosztálynak, ezeketazOktatásiKözművelődési Ifjúsági
és Sport Bizottság bírálta el, ennek során került kiválasz‐
tásra a tagság. Szervezeti felépítésünk leginkább a bizott‐
ságokéra hasonlít, egy elnök és hat állandó tag részvé-
telével zajlik amunka. Az alakuló ülésünk 2020. október
1-én volt. Az Ifjúsági Koncepció részeként született meg
szervezetünk, amely ebben a formában képes önálló dön‐
téseket hozni, programokat szervezni a saját költségveté‐
se segítségével, és az önkormányzat támogatásával. Ez
természetesen elszámoltathatóságot, de szabad kezet is
jelent az ötletelésben, gondolkodásban. Egyfajta szócső
lennénk, amelyen keresztül a fiatalok igényei jobban arti‐
kulálódhatnak– ismertette az alapvető tényeket az elnök.
Ők sem voltak könnyű helyzetben a pandémia miatt,

ezértnemtudtakolyanmértékben jelen lenni, ahogyazt
tavaly tervezték. Ahol tudtak, besegítettek: télen masz‐
kot, nyáron vizet osztottak Újtelepen és a Hősök terén.
Remélik, hogy az előbbire soha többé nem lesz szükség,
de az utóbbit szívesen vállalják újra. Terveztek szemé‐
lyes beszélgetést a felvételire készülőkkel, ahol a saját ta‐
pasztalataikat tudták volna megosztani velük, helyette
igyekeztek egy továbbtanulásra felhívó videóval ösztö‐
nözni őket. Örömmel osztogattak lufikat a kicsiknek a
Gyereknapon. Támogatásukkal valósult meg a Tárcsás
utcai aluljáró felújítása, ami persze nem csak ezt a kor‐
osztályt érinti,mégis olyanügynekgondolják, amimellé

bátranodaállhatnak.Végül, hozzájárulásukkal zajlott le
az első, nagysikerű Ifjúsági Feszt a Soroksári Napok ke‐
retén belül. Az elmúlt év értékelése után a jövőbeli ter‐
vekről tárgyaltak:
– Tavaly, az alakuló ülésen határoztunk egy amatőr kis‐

pályás focikupa megrendezéséről, de a járvány közbe‐
szólt. Úgy véljük, jövő tavasszal azért meg tudjuk majd
valósítani. Ez a programunk életkori feltételekhez sem
kötött, és nem lesz kritérium az sem, hogy soroksáriak
legyenek a résztvevők, persze annak mindig jobban örü‐
lünk, ha a kerületi embereket tudjukmegmozdítani. Sze‐
retnénk hívni sztárvendéget a Ferencvárosi Torna
Clubból, és kommentátorokat, hivatásos játékvezetőket
is. Szeretnénkmegvalósítani a soroksári szelfipont létre‐
hozását a Hősök terén, ez trendi dolog manapság, renge‐
teg településen megtalálható már a város nevének
óriásbetűkből álló felirata. De tervezzük, hogy kisebb
koncertekkel, bulikkal, kvízestekkel alkalmankéntmeg‐
töltjük a TáncsicsMihályMűvelődési Ház által számunk‐
ra nagylelkűen felajánlott pincehelyiséget is.
Arra akérdésre, hogyan tudják feltérképezni azt, hogy

afiataloknakmire van szükségük, SebőkMátékifejtette:
– A rendezvényeken keresztül szerettünk volna képet

kapni az igényeikről, de a saját, kiterjedt baráti körünk
révén azért van némi fogalmunk ezekről. Például óriási
szükség lenne közösségi helyekre, ahol igényes körülmé‐
nyek között találkozhatnak, beszélgethetnek egymással.
Azért is szerveztük ezt az ülést ide, a TÉR11 Kávézóba,
mert mi is örülünk neki, hogy van most már egy olyan
hely itt, Soroksár egyik központi részén, amely bárhol a
belvárosbanmegállná a helyétmind kinézetében,mind
kínálatában, így buzdítjuk a fiatalokat, hogy bátran lá‐
togassanak el ide. De kellene szórakozóhely is, bár kér‐
déses, mennyi időbe, energiába kerülne arra motiválni
a fiatalokat, hogy a belváros helyett itt maradjanak, ha
bulizni akarnak. Egyébként pedig várjuk a fiatalok ötle‐
teit, javaslatait a Soroksári Fiatalok Fóruma Facebook-
és Instagram-oldalain.

sz.h.e.
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Kaszálás után
a Seres dombon

ANapsugár
Ovi lépcsője

ARuca utcai
járda javítása

a Vörösmarty utca
kaszálás előtt ... és után

Ledes járda
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– Ön Székesfehérváron él. Meséljen
egy kicsit a soroksári kötődéséről.
– Én itt születtem, mégpedig a

front előtti napokban, 1944 októbe‐
rében. Még az iskolát is itt kezdtem,
első osztályosként Somorjai tanító‐
nénihez jártam,eza soroksáriaknak
talánmégmond valamit. 9 éves vol‐
tam, amikor a szüleimmel elköltöz‐
tünk. 1975-igmég élt itt rokonom, a
nagymamám például. A nyári szün‐
időknagyrészét is anagyszüleimnél
töltöttem.
– Az, hogy valaki szeretett itt gyerek

lenni, még nem feltétlenül vetíti előre,
hogy később helytörténetet fog kutat‐
ni. Általában történészek, vagy törté‐
nelem tanárok foglalkoznak ilyes-
mivel. Önnek honnan jött a gondolat?
– Semmi közöm a történettudo‐

mányhoz, eredetileg magyar-orosz
szakos tanár vagyok. De tanítottam
németet is, amikor a kötelező orosz
nyelv megszűnt az iskolában. A tör‐
ténelemtanításhoz meg annyi kö‐
zömvolt, hogya falusi iskolábanazt
is kellett csinálni, mert nem volt
történelem szakos kolléga. De hogy érdemben válaszol‐
jak, nyugdíjba vonulásom után vetettem bele magam a
családfakutatásba, és a saját családfámban 1427-ig elju‐
tottam. Bizonyíthatóan, tehát nem mende-monda alap‐
ján. Igaz, nagy szerencsém is volt. Egyenesági rokont
találtam például Németországban, kiderítettem, hogy
1722-ben az ő és az énközös ősömaGlemsközségben lévő
Lech strasse 7-ben lakott, voltam is ott. Aztán ittMagyar‐
országon is nyomába eredtem a Schmaudereknek, és egy‐
szer, amikor az Anyakönyvi Hivatalban jártam,

megkérdeztem,hogyvan-eSoroksá‐
ron helytörténeti klub. Mondták,
hogy van, a Román János vezette
Grassalkovich kör. És egyszer csak
betoppantam oda, bár Soroksár tör‐
ténetéről akkor még semmit sem
tudtam.
– Ésmanapság van olyan ember, aki

többet tud róla,mint Ön?
– Nem szeretnék szerénytelennek

látszani, de többek állítása szerint
nincs. Ha összeszámolnám, hogy
mennyi időt töltöttem különböző
levéltárakban, azt csak években le‐
het kifejezni.
– Van önnek egy blogja is. Mi a ta‐

pasztalata, mennyire érdekli manap‐
ság az embereket a saját lakóhelyük
története? Van értelme egyáltalán
foglalkozni vele?
–AmitSoroksárrólazévekalattösz‐

szeszedtem, az lényegében ott elol‐
vasható. Vannak témák, amelyek
sokakat érdekelnek, és vannak,
amelyek kevesebbeket. A legtöbben
azt szeretnék tudni, hogy honnan
jöttek az őseik. Ezt azonban szinte

lehetetlen, pontosabban csak egy nagyon szűk kör szá‐
mára lehetséges kikutatni. Az 1700-as évek második felé‐
ben, amikor érkeztek, csaknagyon ritkán írtákoda anév
mellé, hogy az illető honnan jött, aminek az az oka, hogy
aki Németországot akkoriban elhagyta, az szökött. Én
csak eredeti iratokból, eredeti adatokkal dolgozom.Csak
azzal, ami bizonyítható. S hogy van-e értelme? Talán ez
a Díszpolgári cím is, és a Grassalkovich Kör oldalán érke‐
zett gratulációk is fokmérői lehetnek annak, hogy nem
hiábavaló, amit csinálok.

– Hogyan emlékszik vissza a hősidőkre, azaz a válásra?
– 1990-ben még az egységes XX. kerületben megválasz‐

tottakönkormányzati képviselőnek, és aprogramomban
megígértem, hogy mindent megteszek Soroksár önálló‐
ságának visszaszerzéséért. Szerencsére ezt nem csak én
ígértemmeg, hanem szinte valamennyi soroksári képvi‐
selő, így teljes volt az egyetértés. Korábban a XVIII. kerü‐
leti Tanácsnál dolgoztam, így a lelkesedés mellett a
közigazgatásban elég nagy jártassággal rendelkeztem. A
Belügyminisztériummal is jómunkakapcsolatom volt, a
felmerülő kérdéseket, értelmezési
problémákat tisztázni tudtam ve‐
lük, így kidolgoztam egy stratégiát,
hogy milyen lépésekben lehet az el‐
szakadást megvalósítani. Amivel
nem számoltam, én naiv, hogy eny‐
nyi akadályba fogunk ütközni.
–Mik voltak ezek az akadályok?
–Először is Pesterzsébetnemakart

elválni. Harcolnunk kellett az ellen,
hogy ők is részt vehessenek a szava‐
zásban.Márpedig az a településrész
jogosult szavazni, amelyik a válást
kezdeményezi.
A lakosság elvárta volna, hogy

kapjon tájékoztatást arról, meglesz‐
nek-e az önálló léthez szükséges fel‐
tételek. Az adatokat, amelyek ezt
igazolhatták volna, Pesterzsébetmegtagadta tőlünk.
Arról már nem is beszélek, hogy hány szervhez kellett

fordulnunk az igazságunkért. Sorra írtam a beadványo‐
kat abírósághoz, azAlkotmánybírósághoz,Kormányhoz.
Úgy kellett például a Kormányhoz ellenkérelmet előter‐
jesztenem, hogy nem láttam azt a szöveget, amelyet Pest‐
erzsébet a válás ellen hozzájuk benyújtott.
–Mivel volt problémája Erzsébetnek? A vagyonmegosztás‐

tól tartott?
– Az ipari-, gazdasági létesítmények többsége itt volt So‐

roksáron. Pesterzsébet a kieső adó- és adójellegű bevéte‐
lek miatt volt gondban. Persze sokszor én is megkér-
deztemmagamtól, hogy képes lesz-e Soroksár olyan sok
idő után a saját lábára állni. Óriási felelősséget éreztem
akkor Soroksármiatt.

– Önmindig is Soroksáron élt?
–Újhartyánbanszülettemaháborúalatt. Édesanyámék

egy ottani rokonuknál, egy tanyán vészelték át azokat az
időket, ezért születtem ott, majd Budára költöztünk egy
másik rokonhoz. Amikor a pesti rész felszabadult, haza‐
jöttünk Soroksárra. Így hátmindig is soroksári voltam.
–Milyen volt itt az élet? Sose vágyottmáshová?
Az édesapám 1956-ban mindenképpen nyugatra szere‐

tett volna menni. Sváb lévén az ő családjának egy részét
kitelepítették, úgyhogy őt várták volna ott. Demi, gyere‐

kek maradni akartunk, nagyon ra‐
gaszkodtunkanagyszüleinkhez, így
aztán a szüleink is letettek erről. És
én egyáltalán nem bánom, szeretek
itt élni. Az utcában mindig is na‐
gyon jó közösség volt, emlékszem,
amikor fiatalok voltunk, az utca vé‐
gén kifeszítettünk egy hálót, és ami‐
kor hazajöttünk a munkából,
sokszor éjfélig villanyfénynél tollas‐
labdáztunk. Esténkéntmost is néha
összeülünk, mindenki hoz magával
egy kis enni- és innivalót, nagyokat
beszélgetünk.
–Mit érzett, amikormegtudta, hogy

díszpolgár lesz?
– Nagyonmeglepődtem. A közélet‐

bőlmár régen kivonultam, igazából
amunkámba vetettembelemagam.Aztán azért ismegle‐
pődtem, mert semmi különöset nem tettem, csak azt vé‐
geztem el, a legjobb tudásom szerint, amit vállaltam.
Megtanultam, hogy egy képviselő, egy államigazgatási
dolgozó szolgálatot teljesít. Ráadásul örömet is leltem
benne, képviselőként nagyon sok erőtmerítettem az em‐
berekből.
És igazán szerencsés voltam abban is, hogy a férjem

mindenben támogatott, minden itthoni terhet levett a
vállamról, ő volt az ügyeletes szülő abban a 4 évben. A
legjobban azt sajnálom, hogy ő már nem tudott ott len‐
ni, amikor átadták a díszpolgári címet.Már csak a virág‐
csokrot tudtam kivinni a temetőbe hozzá, hogy
megköszönjem neki is.

Péter-SzabóRozália
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DÍSZPOLGÁROK
„CSAK EREDETI IRATOKBÓL DOLGOZOM”

„CSAK AZT VÉGEZTEM EL, AMIT VÁLLALTAM”

A Soroksári Napok keretében adta át az önkormányzat a díszpolgári
címeket. A képviselőtestület döntése értelmében idén Schmauder
János a kerület történetének kutatásáért, valamint a Soroksár Törté‐
neti Blog írásáért vehette át a kitüntetést.

A képviselőtestület választása alapján a másik kitüntetett Zele Sándorné dr. Ott
Magdolna, aki Soroksár önállóvá válásának folyamatában végzett kiemelkedő jogi
munkájáért kapta a megtisztelő címet.



Szeptember 24-én
pénteken egy új kezdeményezés, az
Ifjúsági Feszt indult útjára a Tün‐
dérkertben. A szervezők kifejezet‐
ten a fiatalabb korosztályra össz-
pontosítva válogatták ki az előadó‐
kat. A Sorbonne Sexual alternatív
műfajú, Opitz Barbi populáris zené‐
je,Manuel rapszövegei, és a New Le‐
vel Empire elektronikus hangzása
úgy tűnik „betalált”, a fergeteges
hangulatból, és az autogram-kéré‐
sek számából kiindulva.

Szeptember 25-én
asportolnivágyókathívtákugyanide
aBuci-futásra, délutána szüreti felvo‐
nulás Tündérkertbe érkeztével indul‐
tak az Oktoberfest eseményei. Erre a

napra főként a hagyományos német
zenét kedvelőket várták, a Stark
György vezette Schorokscharer Mu‐
sikanten fellépése után a dirndl-szép‐

ségversenyen mutathatták meg
népviseletei ruháikat a közönség bát‐
rabb tagjai. Az est fő műsorszáma az
Európa-szerte ismert és elismert
VladoKumpan és zenészei voltak.

Szeptember 26-án
a Soroksári Napok egyházi vonatko‐
zású eseményei mellett - melyekről
Egyház rovatunkban olvashatnak
bővebben - délelőtt aGaléria ‘13-ban
köszöntötték a jubileumi házassági
évfordulójukat ünneplő házaspáro‐
kat, majd Barta Károly református
lelkész megáldotta őket a templom‐
ban. Délután az Oktoberfest zenei

eseményei a Schorokscharer Bur-
schen táncra serkentő dallamaival
indultak. A virtuóz harmonikás
Szabó Ádám, és a swing műfajának
tehetséges képviselője Gájer Bálint
fellépése után a Takser Spatzen mű‐
sora igazi sváb báli hangulattal zár‐
ta a Soroksári Napok mozgalmas és
színes rendezvénysorozatát.
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Szeptember 22-én
aGaléria ‘13-ban Eöri-SzabóZsoltkiál‐
lításának megnyitójával indult a
programsorozat.Ahatalmas érdeklő‐
déstől övezett tárlaton a Nemzeti
Színház fényképészének nemcsak
rendkívül látványos színpadi fotói,
de nagyszerű portréi is láthatók, és
olyan különlegességekre is bukkan‐
hatunk a képek között, mint a nem‐
rég elhunyt soroksári órásmester-
ről, Geiger Péterről készített felvétel.
A tárlat november 12-ig még látogat‐
ható.

Szeptember 23-án
a Táncsics Mihály Művelődési Köz‐
pontban díjakat és kitüntetéseket
adtak át. A szórakoztató operettmű‐
sor után került sor a Tiszta udvar
rendes ház kezdeményezés díjazott‐
jainak a házaikra felszerelhető táb‐

lák átadására, majd a soroksári
kiváló mesterek többéves munkáját
ismerték el.Kitüntetést kapott az év
kerületi polgárőre, és akét soroksári
olimpikon is. Soroksárért Érdem‐
éremmel három olyan személyt tün‐
tetett ki idén a képviselőtestület,

akik sokat tettek a közösségünkért.
Az újonnan alapított Soroksárért Ze‐
nei Érdeméremben két, nemzetközi
szinten is számon tartott, kiváló te‐
hetségű művész részesült. Végül a
díszpolgári címet két olyan személy
vehette át, akiknek érdemei elvitat‐

hatatlanok egyrészt kerületünk ön‐
állóvá válásában, másrészt múltjá-
nak feltérképezésében.
A díjátadóról, valamint a díjazottak‐
ról készült videót a Soroksár TV
Youtube-csatornáján megtekinthe‐
tik az érdeklődők.

SOROKSÁRI NAPOK
Soroksár Önkormányzata – kompenzálva, hogy tavaly elhalasztani kényszerültek
számos programot – idén nagyszabású rendezvénysorozattá bővítette a hagyomá‐
nyos Soroksári Napokat. Nemcsak hosszúságában, hanem a programok változatos‐
ságában iskiemelkedővolta2021-eskínálat,hiszena legkülönfélébbkorosztályúés
érdeklődésű lakosokat igyekeztekmegszólítanikulturális eseményekkel. Azújkez‐
deményezésként, hagyományteremtő szándékkal indított Ifjúsági Feszt és az Okto‐

berfest vonzották a legnagyobb közönséget, ezzel is alkalmat adva az itt élőknek a találkozásra,
kapcsolatteremtésre, hiszen végső soron az a cél, hogy az egy kerületben lakókból egymásért felelős‐
séget vállaló emberekközössége váljon.
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In Rahmen der Schorokscharer
Tage wurde in diesem Jahr das Ok‐
toberfest mit dem Leseumzug ver‐
anstaltet.
DieTeilnehmerderVeranstaltung

versammelten sich auf dem Helden‐
platz hinter der Kirche, wo die Kut‐
schen mit schönen, bunten
Blumenkränzen und Schleifen auf‐

geschmückt wurden. An der Spitze des Umzuges ritten
die „Betyaren”. Auch diesmal trugen die Burschen das
Symbol des Lesefestes, den reich geschmückten Lese‐
kranz. Danach kamen die Kinder in ungarischen Volks‐
trachtenkleidern, die Majorettengruppe und die
Blaskapelle der Johann GalambosMusikschule unter der

Leitung von Gedeon Jakab. In den Fiakern saßen der „Ge‐
meinderichter”undder elegantgekleideter „Notar”. Ihre
Frauen saßen neben ihnen, natürlich auch in zeitgetreu‐
er Bekleidung. Es folgten noch mehrere Kutschen mit
denGästen undKindergartenkindernundmitderKapel‐
le Schorokscharer Burschen unter der Leitung von
Tamás Solti, die mit ihrer Musik für die gute Laune wäh‐
rend des Umzuges sorgten. Hinter den Kutschen mar‐
schierten die Vertreter der nationalitäten Schulen und
die Zuschauer. Der Festzug kamendlich vor demgroßen
Festzelt auf derMüller-Insel an, wo das „Richter-undNo‐
tarpaar” und die Gäste feierlich empfangenwurden.
Während des Festes im Bierzelt sorgte die Blaskapelle

SchorokscharerMusikantenmit der Leitung von György
Stark für die gute StimmungundMusik.DenHöhepunkt
des Abends bedeutete diesmal das Programmdesweltbe‐
rühmtenVlado Kumpan und seinerMusikanten.
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

OKTOBERFEST IN UNSERER GEMEINDE

OKTOBER – WEINMONAT - BAUERNREGELN
„Oktoberschnee tutMensch‘ undTierenweh.”
„Ist der Oktoberwarmund fein, kommt ein scharferWinter drein.
Ist er aber nass und kühl,mild derWinterwerdenwill.”
„Warmer Oktober bingt fürwahr, stets einen kalten Februar.”
„Viel Nebel imOktober, viel Schnee imWinter.”
„ImOktober SturmundWind, uns den frühenWinter kündt.”

ImOktoberbeginntdieVorberitungaufdieWeinlese.IndenWeinkellerngibtesauch
vielArbeit,allesmusszudemgroßenEreignisvorbereitetwerden.DieFässerwerden
saubergemacht,dieReifenwerdennachgezogen.ManholtauchdieWeinpresseund
reinigt sie vom vorjährigen Staub. Die Pressmuttermusste auch geölt werden. Die
Stoppelfelderwerden gestürzt undMist wird ausgefahren, damit die nächstjährige
Saatwiedererfolgreichwird.DasMaisbrechen,Ackern,SäenunddieWeinlesefielen
fast indiegleicheZeit.Dahalfenalle, JungundAlt,vonfrühbis spätmit.

„Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält;
denn heute löst sich von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.”

( Friedrich Hebbel)

Herbstbild
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Soroksár Napok keretében 2021. szeptember 26-án délelőtt há‐
laadó istentiszteletet tartottak az újtelepi reformátusok templo‐
muk felszentelésének egyéves évfordulója alkalmából. Az
istentiszteleten Illés Dávid, a Budapest-Déli Református Egyház‐
megye esperesehirdetett Igét, amelybenarról beszélt, hogy Isten
egy belső változásra hívja az embereket. Ennek a belső változás‐
naka lényege abbanáll, hogyaz ember lelki kapcsolatbakerüljön
Istennel. Akik Jézus személyének, szentségének és szeretetének
hatásaalákerülnek, azoknakmegváltozikazéletük.Ugyanakkor
azÚramármegváltozottembereket ishívja,mégpedigarra,hogy
növekedjenekaKrisztusbavetetthitükben,engedelmességükben,
és felebarátaik iránti szeretetükben.
Kubatov Gábor országgyűlési képviselő köszöntőjében elmond‐

ta, a mai világban nem divat templomot építeni és közösséghez
tartozni. Isten háza és a hívők közössége azonbanmentsvárat je‐
lent. Ez az Istenbe vetett hit tartotta meg Magyarországot ezer
éve. Bese Ferenc polgármester mások mellett arról szólt, hogy a
templom akkor tölti be szerepét, ha nyitva vannak kapui a lelki
táplálékra, közösségrevágyókelőtt.
Az ünnepi alkalmon köszönetet mondtak Istennek, hogymeg‐

őrizte ahíveket a járványharmadikhullámában, ésmind lelkileg,
mindfizikailag építette aközösséget az elmúlt esztendő során.Az
istentiszteletet követően szeretetvendégséget tartottak a gyüleke‐
zeti teremben.SOLIDEOGLORIA!

Péterffy György

Októberben ünnepli búcsúját és felszentelési évfordulóját a So‐
roksár-Újtelepi Fatimai Szűzanya Templom. Ez a templom nem
csak az újtelepieké, hanemországos ismertséggel rendelkezik, hi‐
szenzarándokhely.Azarándokokegyénileg,vagyszervezettúton
érkeznek, nem csak az ünnepekre, hanem az egész év során, és a
lelki feltöltődésmellett elviszik azországbaSoroksár jóhírét is.
Természetesenmindez nem előzmény nélkül való. Az ötvenes

években vált Újtelep zarándokhellyé, amikor az akkori lelkész
kegyszobrokat kért és kapott Fatimából, amelyek 1958-banahata‐
lomellenállásaközepettemegisérkeztekSoroksárra.Azemberek
a reményt láttákmeg ebben, azt hogy van jövője a kereszténység‐
nek, van értelme az imádságnak. Szájról-szájra terjedt az akkori
kis kápolnának a híre az országban, tömegesen érkeztek a zarán‐
dokok.Őknegyvenkétévalatt semfelejtettékela templomépítési
szándékot,hiszentöbbmintnégyszázmagyarországi településről
adományokkal támogatták a létrejöttét, amikor 2000-ben elkez‐
dődött az építkezés,Marosi Gábor soroksári építész tervei alapján.
Atemplomnevezetességea41métermagas toronytetejénelhelye‐
zett hat és fél méter magas Mária-szobor ami Budapest legna‐
gyobbSzűzanyát ábrázoló szobra.
Sokan mondják, hogy egy idő múlva már nemcsak úgy fogják

emlegetni, hogy elzarándokolnak ide aFatimai Szűzanyához,ha‐
nemúgy is, hogyelzarándokolnak ide aSoroksári Szűzanyához.
A templomegész évbenvárja a zarándokokat.

Király Attila plébános

Krisztusnevébennyitottákmegazelsősoroksári evangélikus
templom ajtaját 2021. szeptember 26-án, „hogy bevonulhasson
rajta Isten népe”. A hálaadó szentmise kezdetén a Jelenések
könyvéből felolvasott rész egyszerre volt
mottója, és eszméje az új templomnak:
maga Isten lesz ott velük.
A házat felszentelő püspök, Kondor

Péter beszédében arról elmélkedett, mit
is jelentatemplom.Nyilvánnemcsakkő
és habarcs, és az is biztos, hogy Istennel
nem csupán itt lehet találkozni. Demeg‐
teremtiazIstennekszentelt teret,és lehe‐
tőséget ad a Vele töltött időre. Ez az
ünnepélyes találkozás azonbanmindiggyülekezeti is, bennevá‐
lik láthatóvá Krisztus Teste, kitapinthatóvá a gyülekezet szíve,
hogy szétpumpálja az isteni vér erejét avilágba.
Az istentisztelet után a közgyűlés következett, melyen sorra

tettek tanúságot a templomot tervező, építtető, építő, és díszítő
társaságok, cégek vezetői arról, hogy számukra is milyen nagy
élmény volt Isten házát létrehozni. Mindannyian kiemelték a
Szentlélek segítő szerepét, az együttműködés erejét, és

Blatniczkyné Hammersberg Gancz-
stuckh Júlia lelkésznő mindent figyelmé‐
vel és szeretetével kísérő közreműködé‐
sét. Köszöntő beszédet mondott Bese
Ferenc, aki örömét fejezte ki, hogy a So‐

roksári Napok‐
nak idén először
volt hitéleti vo‐
natkozása is. Azt
kívánta az evangélikus gyülekezet szá‐
mára, hogy váljék igazi és méltó ottho‐
nukká ez az épület, a feltöltődés, a
védelem, és a lelki béke otthonává csa‐
ládjaik számára. A soroksári katolikus
közösségek nevében Király Attila espe‐

res-plébános köszöntötte az evangélikus híveket, sok erőt, és Is‐
ten áldását kérve számukra a fizikai templom felépülése után a
mostkövetkező lelki építkezéshez.
A címben idézett dalban ők is éppen ezért imádkoztak: „szen‐

teld templomoddá lelkünk, te lakozzál mindig bennünk”. Kí‐
vánjuk, hogy váljon valóra ez a kívánságuk éppúgy, ahogy
beteljesült vágyakozásuk Istenházaután!

Sz.E.

„Templomodban légy templomunk”

Református hálaadás Újtelepi búcsú
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A házon már kihelyezve a tábla, hir‐
deti a tulajdonosbüszkeségét. Precíz,
rendben tartott garázs mellett vezet
az út a hátsó térség, a kert felé. A be‐
járati ajtó előtt lépcsős kialakítású
ágyássorokban frissen ültetett fagy‐
tűrő virágok. Friedel Béla szereti a
kertjét, és az átlátható dolgokat. Ez
látszik a házon is, és ezt a kiegyensú‐
lyozottságot tükrözi a jó helyre tele‐
pítettnövényekkellemesösszképe is.
— Itt születtemebben azutcában, csak öt házzal lejjebb—
kezdiabemutatástakerttulajdonos.—Ittéltünkharminc
évig,majdelkerülteminnét25évre,devisszajöttem,mert
vágytam a gyerekkorom színhelyére. 2005-ben építkez‐
tünk, azóta tervezem, gondozomezt a kertet. Ahátsó rész
tujasora tudatos döntés volt, így egy természetes takarás
rejtekében maradhatnak azok a dolgok, amiket nem sze‐
retnék közszemlére tenni —magyarázza, amint elérjük a
legtávolabbi pontot, hogy onnan ha‐
ladjunkújra a ház felé.
— Na igen, ez volt az egyik ok, ami
miatt ezt a kertet szerettem volna
megmutatni — veszi át a szót Terbe
tanár úr. 17 kertet jártunk végig,
mindegyik nagyon szép volt. De en‐
nek bemutatásával cáfolni lehet azt
az állandó soroksári panaszt, hogy a
régi, egymásra zsúfolt telkekennem
lehet szép kertet kialakítani, mert
adott a rendetlenség. A másik ok,
hogy szerettem volna azt is hangsú‐
lyozni, hogy nem luxuskertekre vol‐
tunk kíváncsiak. Arra is jó példa
ugyanis, hogy nem kellenekmilliók az igényes környezet
kialakításához. Az utca felől is nagyon rendezett, csak azt
sajnálom, hogy nem lehet erre a szépségre rálátni onnan
—gondolkodik el. Válaszként a tulajdonos elmeséli, hogy

előkertet képzelt el magának, de saj‐
nos a hatályos jogszabályok az utca‐
képre hivatkozva nem tették ezt
lehetővé.
Amíg a szakemberek megbeszélik a
fűnyírásütemét (nyáronhetente), az
öntözést (automatikus, földből ki‐
emelkedő fejekkel történik, és nya‐
ranta kora reggel és késő este is
szükségvan rá), a vízminőségét, és a
vakondokok szerencsés hiányát, ad‐

dig továbbsétálvagyönyörködhetünka lábunkalattipuha
fűben, a kis sziklakert sokféle apró és nagyobb virágos nö‐
vénykéjében, és bársonyos hatást keltő tujáiban. A kert a
teraszrólnézvebontakozikki teljes szépségében.Zavaró is
lehetne az asszimetria, hisz egyik oldalon a járólapos vé‐
kony utacska balra, míg a másikon a sziklakert jobbra
vonzza a szemet. De éppen ettől a kettős iránytól nyílik tá‐
gassá az amúgy nemnagy területű kert, amit szépen kere‐

tez a hátsó zöld sövényfal.
Búcsúzásként beljebb invitál ben‐
nünket Friedel Béla, így a nappaliból
is vethetünk egy pillantást a kora
őszi napsütésben sütkérező kertre,
amely a nagy üvegajtóknak köszön‐
hetően az életterük része. És való‐
ban,nemcsakakertművelés,desűrű
rokoni és baráti látogatások méltó
színhelye is ez a harmonikus kis vi‐
lág. Az ilyen alkalmakkor sokan di‐
csérik a házigazda kertjét, és ez
nagyon jólesik neki, de mindig talál
valami szépíteni valót.Terbeprofesz‐
szor egyetértőleg így összegez:

— Olyan kert nincs, amit beültetünk, és úgy marad. Min‐
dig változik, mindig kell igazítani valamit rajta, ezért a
kertész sosemelégedett.

Sz. H. E.

TISZTA UDVAR RENDES HÁZ,
avagy a kertész sorsa

FŰSZERES SÜTŐTÖKÖS LATTE
Hozzávalók: 1 presszó kávé, 2-3 db szegfűszeg, 1 szórás
fahéj, 1 evőkanál sütőtök szirup, 2dl tej, tejszínhab, va‐
níliás fahéj

Elkészítés: Egy dekoratív pohárba fahéjas, szegfűsze‐
ges, sütőtökös ízesítést teszünk, erre két deciliter habo‐
sított, krémes tejet öntünk, belecsorgatjuk a
presszókávét. A tetejére tejszínhabot teszünk,majd va‐
níliás fahéjjal szórjukmeg. SZ
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1956
Októberi rejtvényünk fősoraiba a forradalom

zenéjeként elhíresült Beethoven-zenemű címét,
és rövid összefoglalását rejtettük el.

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk „Rejt-
vény” megjelöléssel november 5-ig. Megfejtő-
ink között egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.

GOFRI
Hozzávalók4személyre:
4 evőkanál cukor, 50 dkg liszt, 20
dkg margarin, 5 dl tej, 4 db tojás, 1
csomag vaníliás cukor, 1 csomag
sütőpor, olaj

Elkészítés: A tészta elkészítéséhez
egynagyobbkeverőtálbaszitáljuk a
lisztet. Hozzáadjuk a sütőport, az
egész tojásokat, a vaníliás cukrot,

és alaposan összekeverjük. Ezt követően hozzáadjuk a tejet, a puha marga‐
rint, a cukrot, és lehetőség szerint robotgéppel simára keverjük. Palacsintatészta sűrűségű tésztát kell kapnunk. Ha
csomómentesre kikevertük a gofritésztát, fél órán át a hűtőben pihentetjük. A gofrisütőt vékonyan kikenjük olajjal,
majd egy adag tésztát a formába öntve 5 perc alatt megsütjük. A friss meleg gofrink külseje ettől lesz kissé ropogós,
belseje pedig fantasztikusan puha. Csokoládé-, karamell- vagy gyümölcssziruppal, esetleg lekvárral vagy nutellával
tálaljuk, a tetejére bő tejszínhabot teszünk.

A Soroksári Napokon kiosztották a fenti kezdeményezés díjazottjai‐
nak a házaikra kihelyezhető táblákat. Dr. Terbe Istvánt, az Előminő‐
sítő Bizottság elnökét kértük meg, legyen a közvetítőnk és kalauzunk,
hogy betekintést nyerhessünk az egyik díjazott kertbe. A Vecsés útra,
Friedel Bélához és feleségéhez kísért el bennünket.
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