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karácsonykoraztünnepeljük,hogy Istenszó szerint
kézzelfoghatóvá tette magát számunkra. Mária, egy fiatal
lány, akiről alig tudunkvalamit,megölelte, és biztosmeg is
puszilta Istenarcát.Nézzükezt akiszolgáltatotthelyzetben
lévő Istent.Hanemetetikmeg, takarják be, hanemvonják
amellkasukhoz,meghal. Abszurd, és érthetetlen, hogy Az,
aki a világot egy szavával teremtette, és egy másikkal épp‐
úgyelpusztíthatná,most egyönállóanéletképtelen testben
várja, hogy körülötte történjenek a dolgok. Olyan, mintha
az advent várakozása nem a mi Istenvárásunk lenne, ha‐
nem az Isten embervárása.
Miért vállalt ilyen kockázatokat Isten?Miért bízta ráma‐

gát a sokszor teljesen megbízhatatlannak tűnő emberiség‐
re?
Gyakran halljuk, hogy karácsonykor a magányos embe‐

reknek a legrosszabb. Szerintem a magányos embereknek
mindig rossz. Az embernek az a legrosszabb, ha nincs sen‐
kije.
Nézzük ezt a kiszolgáltatott helyzetben lévő Istent a bet‐

lehemi jászolban, és szembesüljünk ezzel a titokzatos ese‐
ménnyel, aminekegyetlenmagyarázataaz lehet,hogy Isten
akart lennimindannyiunkValakije.

A rátalálás örömét kívánva:
Szabóné Horváth Edina
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Cikkünkben a novemberre vonatkozó pol‐
gármesteri tájékoztató anyagából szemlézünk.
ARendészeti ésMezőőri Osztály tájékoztatása sze‐

rint az október 22. és november 18. közötti időszak‐
ban 393 esetben történt intézkedés az osztály
részéről. Helyszíni bírság kiszabására 10 esetben ke‐
rült sor,összesen140.000, -Ft. értékben.
A Városüzemeltetési Osztály épületkarbantartási

feladataisoránkicseréltékaSoroksáriSportcsarnok
parkolójában a lámpatesteket, a Zenepavilonnál pe‐
dig elvégezték a bádogozás javítását. A Dr. Nádor
Ödön Egészségügyi Intézményben átvizsgálták a te‐
tőt,pótoltákabádogokat,kicseréltékabejáratiajtót,
ésa főbejárati tetővízelvezetését iskialakították.
Mélyépítésifeladataikközülmégfolyamatbanvan

aRucautca(KönyvesutcaésWekerleSándorutcakö‐
zötti szakasz)rongálódottburkolatújárdáinakfelújí‐
tása. Elkészült a Teknő utca (Könyves utca és MÁV-
Kelebiavasútközöttiszakasz)rongálódottburkolatú
járdáinakfelújítása,valamintfolyamatbanvanaHá‐
zikert utca gyalogjárda kialakítása (Hungária köz és
Keleputcaközöttiszakasz).TovábbáfolyikaMolnár-
szigetenaDarautcavégétőlasétánykialakítása.
Köztisztasági munkáik kapcsán a mérési jegyző‐

könyv szerint összesen 5140 kg hulladék került be‐
szállításra.AFővárosiKözterület-fenntartóNonpro-
fit Zrt. a teljesítési igazolása alapján összesen 63m³
hulladékot szállított el. Több mint 10 m³ veszélyes
hulladékot, vegyesen építési, bontási hulladékot,
szennyezettcsomagolásihulladékot,valamintgumi‐
abroncsot iselvittekSoroksárról.
A kertészeti munkák közül érdemes kiemelni,

hogyelkészültakerülettöbbmint5000fájátfelmérő
fakataszteri felmérés,melynekalapjána faápolással
kapcsolatosmunkavégzés a jövőben sokkal gyorsab‐
ban, és szakmailag megerősített módon válik elvé‐
gezhetővé.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Novemberi rejtvényünkmegfejtése: „Igazában csak az
megváltható, amimegváltozhatatlan”.
A szerencsés nyertes: Papp Zoltán. Nyereményének
átvételimódjáról elektronikus levélben értesítettük.

Gratulálunk!
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– A korábbi években csomagot küldtünk a rászorulóknak,
amelybe tartós élelmiszereket, édességet, teát, kávét tettünk.
Az idén a pandémiamiatt ezt kénytelenek voltunk pénzzel ki‐
váltani, közel 3millió forintot utaltunk át, ami 300 rászoruló
családotjelent.Szerettünkvolnaegyjótékonyságisüteményvá‐
sártisrendezniazadventi időszakban,demiutánélelmiszerről
vanszó,nemmertünkbelevágni,ugyancsaka járványmiatt.
Viszont a TáncsicsMűvelődési Ház által szervezett cipősdo‐

boz akcióbanmi is részt veszünk,mi is gyűjtünk, és a szétosz‐
tásban is segítünk. A korisok számára pedig ingyenes a
jégpálya használata, más kerületekben fizetni kell érte. Ezzel
is jótékonykodunk,hiszenazönkormányzatköltségvetésében
ez súlyosmilliókat jelent.
– Az anyagi segítség fontos. De ünnepek idején amagány is sok‐
kal fájdalmasabb, mint a hétköznapokon. A pandémiamiatt szá‐
mos rendezvény elmarad, ahol közösségben megélhették a
karácsonyi hangulatot azok is, akik egyedül vannak. Lehet ezt
kompenzálnivalahogy?
– Vannak rendezvények, csak nem a megszokott módon.

Nem lesznek faházak zsíroskenyérrel, forralt borral, forró te‐
ával,nemleszszínpadésnemlesznekfellépőksem.Senkitsem
szeretnénk kitenni a fertőzés veszélyének. Viszont a gyerekek
találkozhattak az önkormányzati Mikulással Újtelepen és az
ófaluban, többmint ezer csomagot osztottunkki. Advent har‐
madik vasárnapján az újtelepi katolikus templomban koncer‐
tet tartanak, a megfelelő óvintézkedések mellett – maszk,
távolságtartás, oltási igazolás – tartalmas programot ígér. Az
idősotthonok,nyugdíjasklubokismegtartjákakarácsonyiün‐
nepségeket,többilyenintézménykértanyagihozzájárulást,én
mindenkit támogattamasaját keretemből.
– Hamegengedi, hogy az ünnepre tekintettel kissé személyes le‐
gyek,aBesecsaládbanhogytelikaKarácsony?Vannaktradíciók?
– Bár nálunk a családminden tagjamegkaptamár a harma‐

dik oltást is, az idén nagyon szűk családi körben ünneplünk,
édesanyámmal és a fiamékkal. A karácsonyi ebéd nálunk

hagyományosanmindigabobájka,azazmákosguba,aminem
kiflibőlkészül,hanemédesanyámatésztát ismagakészítihoz‐
zá. Délután elmegyünk a református templomba az ünnepi is‐
tentiszteletre, majd átmegyünk az erzsébeti görögkatolikus
templomba is, a feleségem görögkatolikus. Hazaérkezve kö‐
vetkezik a gyertyagyújtás, és az ünnepi vacsora, ami mindig
halászlé, rántotthal éskrumplisaláta.

–Miavéleményeakarácsonyi jótékonykodásról?
–Nagyonfontosnaktartom,mindenkinekajánlom,akimeg‐

teheti.Márpedigmindenkimegteheti,mertajószó,egybaráti
ölelés,azodafigyelésamásikemberrenemkerülpénzbe.Aleg‐
szebbdolog,haaz időnketadjukvalakinek.A feleségempéldá‐
ul sálakat köt a Karitász jótékonysági vásárára. Ám nem kell
feltétlenül szervezetetkeresni,hakörülnézünka tágabbcsalá‐
dunkban,vagyazismerőseinkközött,biztosantalálunkolyan
embert, aki rászorulhat a lelki, s ha tehetjük, az anyagi támo‐
gatásunkra is.

pszr

ÖSSZEFOGLALÓ A DECEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

TÖRTÉNELMI PILLANAT – MI AZ IGAZSÁG?

Zárt ülésen választotta meg a testület Dr. Csiba Gábor
orvost a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény új ve‐
zetőjévé 2022. január 1-től 5 évre.
A Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet vezetője, Dr. Do‐

bosi Zsolt kért és kapott támogatást a Covid-részleg szak‐
dolgozóinak karácsonyi jutalmazásához, akiknek
sokszor emberfeletti munkáját Bese Ferenc polgármes‐
ter, és több képviselő ezúton is megköszönte. Szintén
egyhangú szavazáson kapott támogatást a Dél-pesti Ka‐
tasztófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága is.

MakádiKatalin rendőrkapitány javaslatára, és a jegyző
előterjesztésére új rendeletet alkotott a testület, amely‐
nek értelmében tilos a szeszesital árusítása a kerületben
22 óra és reggel 6 óra között. Bese Ferenc polgármester
elmondta, hogy tudja, hogy ezzel nem szűnik meg telje‐
sen a boltok körül gyülekező, a lakóközösség többi tagját
zavaró viselkedés, de ez a rendelet az első lépésnek te‐
kinthető a helyzetmegoldásában.

A képviselők egyetértettek abban, hogy önkormányza‐
tunk pályázatot nyújtson be a tervezett bölcsőde létrehozá‐
sának érdekében, valamit hogy minden óvodában
gyógypedagógus segítse a sajátos nevelési igényű gyermeke‐
ket, ennek érdekében álláshelyek létesítését engedélyezték.
A 135 jelzésű buszjárat ingyenességének biztosítása ér‐

dekében kötelezettséget vállalt a város vezetése a BKK
Zrt. felé, a testület felkérte Bányai Amír közlekedési és
közmű szolgáltatási tanácsnokot, hogy ebben a minősé‐
gében folytasson tárgyalásokat a fenti céggel a járatok sű‐
rítéséről, valamint arról, hogy a jövőben a BKK külön
önkormányzati támogatás nélkül lássa el a járat működ‐
tetését, mint hatáskörébe tartozó feladatot. A tárgyalá‐
sokról a képviselőmárcius 31-ig számol be.
A testület egybehangzóan kérte föl Bese Ferenc polgár‐

mestert, hogy vizsgáltassa meg egy lomtalanító udvar
kialakításának feltételeit Soroksáron, valamint megsza‐
vazták,hogyelkészüljönaMolnár-szigetdéli csücskének
beépítési koncepciója.

Sohakorábbannemtapasztalt jelenség történt.AzÖsz‐
szefogás Soroksárért Frakció képviselői (Bányai Amir,
Bereczki Miklós, Ritter Ottó, Dr. Staudt Csaba, Zimán
András) feljelentették a Polgármesteri Hivatal munkatár‐
sait. A Rendőrség és az Ügyészség is elutasította feljelen‐
tésüket.
A frakció tagjai azt állították, hogy a 2019-ben átadott

új Gondozóházzal kapcsolatban visszaélés történt. A fel‐
jelentés szerint többmillió forinttal károsította meg két
hivatalosan ismeretlen, egyébként nevesített - több évti‐
zede kimagasló szakmaimunkát folytató - hivatali dolgo‐
zó azÖnkormányzatot. Ezzel szembenavalóság az, hogy
aHivatalmunkatársai a beruházás során végig azÖnkor‐
mányzat érdekeinek szem előtt tartásával jártak el. A
Rendőrség részletesen kifejtette, hogy nem történt bűn‐
cselekmény, azÜgyészség szerint pedig a feljelentés alap‐
talan. Erről a frakció akkor és azóta is elfelejtette
tájékoztatni a Hivatalt és a nyilvánosságot. Az ügy

lezárását követően, a feljelentés dupla elutasítása után
még nagyobb csend következett; nemvéletlenül.
Hivatalunk politikai csatározások színterévé vált. Mi,

aHivatalban szakmaimunkát végzünk, eddig is és a jövő‐
ben is a soroksáriak érdekei szerint fogunk eljárni. Nem
kívánunk egyesek nemtelen, politikai eszközévé válni.

Dr. Szabó Tibor jegyző
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A 2021. év utolsó képviselő-testületi ülésére Budapest Főváros XXIII. kerületében
december 7-én került sor, a tagság teljes létszáma mellett. A lényegesebb döntésekről,
rendelkezésekről tájékozódhatnak cikkünkből.

A LEGSZEBB DOLOG IDŐT AJÁNDÉKOZNI
Hamarosan itt a Karácsony, a Megváltó érkezésére várakozik a keresz‐
tény világ. Modern korunk hozadéka, hogy a szeretet ünnepét konzum-
üggyé változtattuk, mind kevesebb a befelé figyelés, a családi- és baráti
együttlétek okozta örömérzés, és egyre több a plázajárás, a muszájból
megvásárolt kacatok, a túlméretezett ennivalóhalmaz. Vajon a hajszá‐
ban gondolunk-e azokra az embertársainkra, akik szükséget szenved‐
nek? Mert a Karácsony fényességes ünnepén a nélkülözés, az elesettség,
és persze a magány is sokkal kontúrosabban rajzolódik ki. Bese Ferenc
polgármesterrel önkormányzati segítségről, jótékonyságról, és kará‐
csonyi tradíciókról beszélgettünk.
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Idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját a Török
Flóris Általános Iskola. Az egész tanéven átívelő esemény‐
sorozat első projekthetére az iskola lelkes pedagógusai
olyan tevékenységeket terveztek a tanulóknak, melynek
célja az iskola történeténekmegismerése, jelenénekbemu‐
tatása és a jövőjénekmegtervezése volt.
A hét minden napjára akadt egy-egy kreatív feladat. A

névadó megismerése után egy TOTÓ-t tölthettek ki a diá‐
kok, majd tablót készítettek az iskola múltjáról, melyhez
előzetes kutatómunkára volt szükség. Az osztályok idő‐
kapszulába zártáka jövőnemzedékének szántüzeneteiket,
majd az iskola udvarán ásták el. Ide ültették el azt az orgo‐
nabokrot is, melyet az igazgatóasszony ajánlott fel az év‐
forduló alkalmából. Nagyon sok pályamunka érkezett az
iskola logójának és jelszavánakmegtervezésére is.
Az iskola pedagógusai és a gyerekek vallják, hogy amúl‐

tat tisztelni kell, a jövőt pedig a jelenbenkellmegalapozni,
így válhat valóra, hogy ATÖRÖKÖRÖK!”

Pára Adrienn

„Nem lehet elég korán kezdeni!” - ezzel a mondattal nyitotta
meg Bese Ferenc polgármester az őszi Tisztasági Napokat. És
valóban, elsőként a diákok ragadtak kesztyűt és zsákot, akik
saját környezetüket, az általános iskolák környékét tisztítot‐
tákmegahulladékoktól,beigazolvaapolgármesterimondan‐
dó lényegét: az ilyen akciók nagy segítséget nyújtanak a
gyermekekhelyes értékrendjénekkialakításához.
Amásodik napon a felnőttek is csatlakoztak, három helyszí‐
nen–aMolnár-szigetenéskörnyékén,Újtelepenakiserdőben,
valamint az Ócsai út mentén – szedték a szemetet. Összesen
közel 30 köbméter mások által gondatlanságból eldobott,
vagy tudatosan, illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek
beazönkéntesek.
ÁmaTisztaságiNapok, és általábanakörnyezetvédelemnem
csak a hulladék eltakarításáról szól, hanem a táj zöldítéséről
is.AzÖnkormányzat idén330darabfacsemetétosztottkiake‐
rületi igénylőkközött.AfacsemetékSoroksárközterületeitdí‐
szítikmajd, ápolásukbanazönkormányzat is segítségetnyújt.
Ezúton is köszönjükmindenönkéntesnek, akihozzájárult ke‐
rületünk tisztábbáés zöldebbé tételéhez.
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SOROKSÁRON JÁRT A MIKULÁS90 ÉVES A TÖRÖK

TISZTASÁGI NAP
Több száz facsemetét osztott ki
az Önkormányzat MEGNYÍLT A KORCSOLYAPÁLYA

600m2-es,mindeneddiginélnagyobb jégpályátbocsátott
a lakosok rendelkezésére november 27-én a Soroksári Ön‐
kormányzat. A Hősök tere és az Arany János utca sarkán
található területen a megnyitó alkalmából zenés

műsorral éshangulatosdekorációvalvártákazérdeklődő‐
ket. Bese Ferenc polgármester megnyitó beszédében min‐
denkit arrabiztatott, hogy ragadjákmegezt a lehetőséget
a sportolásra, szórakozásra, találkozásra, közös időtöltés‐
re. Különlegessége a pályának, hogy teljesen ingyenesen
vehető igénybe, a környező kerületekben fizetni kell a ha‐
sonló szolgáltatásokért.A szervezők ezenkívül különpar‐
kolóhely kijelölésével igyekeztek megkönnyíteni a
kerületbenélőkszámáraamegközelítést, abüfébenpedig
meleg ételekkel és italokkal várják a felfrissülni vágyó ko‐
risokat.
Hétköznapokon 15.00-20.00 óráig, hétvégéken pedig
10.00-14.00, és 15.00-20.00 óra között látogatható a jégpá‐
lya, ahol 800 Ft-os áron korcsolya bérlésére is van lehető‐
ség.Megfelelő időjáráseseténegészenfebruár27-ignyitva
tartanak, és jelenleg nincs szükség védettségi igazolvány‐
ra a látogatásához, de kérjük ezzel kapcsolatban mindig
tájékozódjanak az aktuális járványügyi intézkedésekről!

December 4-én két helyszínen is találkozhatott a jó
gyerekek serege aNagyszakállúval Soroksáron.Délután
fél háromkor az újtelepi templom kertjébe hajtott be lo‐
vaskocsiján, ahol már várta őt az izgatott kis közönség,
akik rajzokkal kedveskedtek neki. AMikulás elbeszélge‐
tett a gyerekekkel, elmesélte a történetét, személyesen
adta át az ajándékcsomagokat, és persze fotózkodni is
lehetett vele.
Innen a jégpályához vezetett az útja, ahol megérkezté‐

ig a hótündér és két manója tartották szóval az ófalusi
gyerekeket, énekléssel,mókázással enyhítveavárakozás
izgalmait.Mire a kicsik kezében tartott lapokból kirajzo‐
lódott az IGAZ SZERETET felirat, mint az ajándékozás
valódimondanivalója, addigrameg is érkezett közéjük a
várva várt vendég. Az ajándékosztás természetesen itt
sem maradhatott el, de a Mikulás sűrű programjai még
nemértekvéget, ahétfőinaponmindenóvodábaés aböl‐
csődébe is ellátogatott, hogy ott is megajándékozza azo‐
kat, akikkel szombaton nem találkozott.
A Mikulásnak a csomagok összeállításában Soroksár

Önkormányzata segített, több mint 1300 soroksári, és
környező kerületekben lakó gyermeknek csalva ezzel
örömtelimosolyt az arcára ezen a kedves ünnepen.
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Fotó: Surányi Krisztián
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A csinos, budakalászi kertes ház garázsajtaja előtt mintha
már várna ránk valaki a sötétben, csak közelebb érve konsta‐
táljuk, hogyÁron egyik szobra az. Abelső tér hasonlóhangu‐
latú, szobrok a nappali tágas terében, képek a falakon. Ez
utóbbiak Áron feleségének, Évának a munkái. Mint megtud‐
tam,művészházaspárról van szó, akik aközös egyetemi évek
után egy kiállításon találkoztak újra, és találtak egymásra.
Amíg a fotósunk előkészül, Évával az ebédlő felé sétálunk,
hogymegmutassaazegyik legkedvesebbalkotását, amelyegy
lebegő templomot ábrázol. Elmeséli, hogy akkor kezdte el
foglalkoztatni a téma, amikor Somorján, a szülővárosában a
templombóleltávolítottákarégipadokat.Azidősekmegköny‐
nyezték, traumaként élték meg mindezt, ezért azt tervezte,
hogy ezt az eseményt feldolgozza egy új, templomos sorozat‐
ban. Érdekelte, hogy egy vallási közösség hogyan éli meg a
változást, a hithez, vagy a személyes tárgyakon keresztül
megélt vallásos élményhez ragaszkodunk-e. A fotózkodás
után – ami nemnélkülözi a háttér rendezgetését, egymás ug‐
ratását, és a közösnevetéseket sem–, álldogálunkméga fény‐
képen is látható szobor mellett, muszáj beszélni róla. Nem
állom meg, hogy meg ne simítsam az érdekes felületet. Kü‐
lönleges, ahogy ez a masszív anyag – ami, mint Árontólmeg‐
tudom, építkezési szénacél gerendákmellékterméke – légies
női alakba rendeződött a keze nyomán.Több ilyen kettősség‐
re is felfigyeltem az alkotásaiban, ezért rá is kérdezek.
– Valóban, a szobrászatom vizuális eszközkészletébe bele‐

tartozik, hogy a rusztikust a letisztulttal, a fényest a mattal,
az organikust a geometrikus formavilággal komponálom
úgy,mintmondjukaMária-szobornál, amia tömegeellenére
mégis légies és transzparensalkotás.Ezekazokazeszközkész‐
letek, amiktől működik egy szobor, ezeket használom arra,
hogy átadjam azt a hatást, amit kelteni szeretnék. Fontos a
közönség reakciója,mert nekem az a szerepem, a hivatásom

kortárs művészként, hogy ezeket a megéléseket átadjam.
Ugyanakkor éppen a közönség miatt nincsenek hagyomá‐
nyos értelemben vett arcai sema szobraimnak,mert nagyon
fontos, hogy a tárlat látogatója „fejezze be” a szobrot, hiszen
akkor lesz élménye, kötődése hozzá, akkor visz el belőle ma‐
gával valamit.
A nappaliban ülünk le beszélgetni, most végre megkérdez‐

hetem,hogymiértnevetgéltekazon,hogyhogyanáll aképen
a háttérben a függöny.
– Függönyözéssel foglalkozom, vagy ahogy Pali mondja,

rongyokkal – mosolyog Adrienne, Áron anyukája. Mindket‐
ten Agárdon dolgoztunk, amikor megismerkedtünk, én a
tervezőirodában, ő pedig növényvédelmi agronómusként,
majd 1976-ban összeházasodtunk. Néhány köztes állomás
után saját vállalkozást indítottam, aminek a bázisa Soroksá‐
ron volt, itt voltak a varrónők, a raktár és az üzlet. Azonban
főleg nagy cégeknek, szállodáknak dolgozom, sok gyönyörű

ház, templomazországbanéskülföldönegyarántőrzi amun‐
kámnyomát.
Gyerekkorunkban Anya vitt minket magával filmforgatá‐

sokra, hotelekbe, és gyönyörű házakba. Számos kiállítás
rendezésénél segédkeztünkneki, nagyon élveztük.Olyan te‐
hetséges, hogy sosem kellett neki különösebb reklám, min‐
dig is sok volt amegrendelése,mert az emberek egymásnak
ajánlották ésmai napig ajánlják őt amunkája alapján – teszi
hozzá büszkén Emese.
A szülőkmamár Lovasberényben élnek, Áronék öt éve Bu‐

dakalászon, Emeséékmaradtak csak a kerületben. Rá kell te‐
hát kérdeznem,mi a viszonyuk Soroksárhoz.
– Én sokat vagyok Soroksáron, ott dolgozom. Mindenki

ismer, és én is sok házat ismerek belülről. Közelebb áll hoz‐
zám, mint Lovasberény, ahol most élünk – válaszolja
Adrienne.
– Számomramindig a szülőfalummarad, a gyerekkorom

színhelye, ott érzem magam otthon. Ha tehetem, arra ka‐
nyarítomazútjaimat,olyankormeglátogatomabarátaimat
–mondjaÁron.
– Egyébként Emeséék abban a házban laknak most, ame‐

lyikbenaz ’50-esévekbenanővéremékiséltekévekig– teszi
hozzá Pál, Áron édesapja. Ekkor az egyébként hallgatag, és
elektronikusbiztonságtechnikával foglalkozóAttila,Emese
férje is megélénkül. Lelkesen mesélik, hogy hogyan fedez‐
ték föl a házat a Molnár-szigeten, milyen kalandos úton
tudtákmegvásárolni, és hogyAttilamilyen sokat dolgozott
rajta, hogy elnyerje amostani állapotát.Mindent a saját ke‐
zével javított és építettmeg.
– Érdekes emberek a soroksári svábok – folytatjaPál a gon‐

dolatot. –Kicsit zárkózottak,demegértemőket.Öt-hatezer
svábot telepítettek ki a negyvenes években, mi pedig jöt‐
tünk ‘46-ban – a családomdélvidéki –, és beköltöztünk egy
sváb család házába, és az ő bútoraikat vettükmeg a község‐
házi árverésen.Az rajtukmárnemsegített, hogymiugyan‐
olyan menekültek voltunk, mint ők, csak mi Tito elől
futottunk, és ugyanúgy nem volt semmink, mint nekik.
Képviselő is voltam a kerületben, de úgy érzem, akkor fo‐
gadtak el igazán, amikor a Helytörténeti Gyűjteményben
dolgoztam két évig. Ezalatt az idő alatt körülbelül 350 tár‐
gyat gyűjtöttemössze, leginkábbsváboktól.Őkmagukszól‐
tak, kerestek, hogy a „múzeumnak” adnák a régi dolgokat.
Én pedig mentem a saját autómmal, és elhoztammindent,
amit felajánlottak, ahogy a Középtemetőből is közel húsz
sírkövetmentettemmeg a fölszámolása előtt.
Kérdezősködésemben, ami arra irányul, hogy ki mivel

foglalkozik, Emesére kerül a sor, akinek jó kedélyeminden
társaságban érvényesül akkor is, ha éppen nem szólalmeg.
Bújnak hozzá a gyerekei, egyszer Réka haját simítja meg,
másszorBotitvonjaegyölelésbe,miközbennekemválaszol:
– Élelmiszeripari mérnök vagyok, minőségbiztosítás sza‐

kon végeztem az egyetemen, és egy üzletlánc logisztikai

központjában dolgozom Alsónémediben. A sajátmárkás
termékek laborvizsgálatáért vagyok felelős, emellett heti
több alkalommal kóstolásokon, tendereken veszek részt,
amelyeket mi készítünk elő. A biotermékek forgalmazásá‐
val kapcsolatos hatósági ügyeket is intézem, vevői kifogá‐
sok kivizsgálásában veszek részt, valamint a termékek
csomagolásán szereplő adatok ellenőrzését végzem. Fel‐
adataim érdekesek és sokrétűek.
Később Áron és Emese gyerekkora felé kanyarodik a be‐

szélgetés, és számos emlékezetes történet felidézése után a
vallásos neveltetés kerül szóba.
– Nálunk Apa hívő, jártunk vasárnaponként templomba,

ezzel kaptunk egy szilárd alapot, meghagyva nekünk a vá‐
lasztás szabadságát.Attilának és nekemerős ahitünk,min‐
den este közösen imádkozunk. Mindketten voltunk
elsőáldozók, ezért mi is beírattuk hittanra a gyerekeket.
Nagyon boldog voltam, amikor ők is megkapták a kis bi‐
zonyságaikat, hogy amikor kértek valamit Istentől, meg‐
kapták.
– Ugyan katolikus családban nevelkedtem, de soha nem

éreztem semmiféle kényszerítést a szüleim részéről, a tole‐
ranciára és más vallási közösségek elfogadására neveltek –
kapcsolódik be a beszélgetésbe Éva. – Számomra a temp‐
lom a védelem, és a megnyugvás színhelye, a disszertáció‐
mat is a szakrális és deszakralizált terek felhasználásáról
írtam.Szakmailagnemis olyankönnyűkiállni a témamel‐
lett.
–Mi tradicionálisabbértékrendűművészekvagyunk–ért

egyet feleségévelÁron. –Nekemmár egészen koraimunká‐
imból is kiolvasható ez a fajta gondolkodásmód. Ha az em‐
ber el akarjahelyeznimagát a világban, akkor szükség van
arra, hogy az eredetével tisztában legyen. A töltekezés, a
jelenlét, a Jóisten hatása, ha nem is direkt formában, de
mindigmegjelentek az alkotásaimban.
Amikorarégikarácsonyokrólkíváncsiskodom,Emesevá‐

laszol:
– A karácsonyban a család és az együttlét a legjobb. Na‐

gyon meghitt és szép hangulata volt, amikor 24-én délben
együtt ünnepelt az egész nagycsalád Székesfehérváron az
anyainagymamámnál, estepedigSoroksáron, szűkcsaládi
körben karácsonyoztunk a másik nagymamámmal együtt.
Amikor leköltöztünk a szigetre, akkor volt egyetlen olyan
karácsony,amikoraztgondoltam,24-éneste legyünkkülön
csak mi négyen, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem tu‐
dok, és nem is akarok a nagycsalád nélkül karácsonyozni.
Beszélgetünk még egy kicsit a karácsonyi családi logisz‐

tikáról - ki,mikor, kihezmegy, és hányadikán - aztán elkö‐
szönökettől a színeskis társaságtól, aholnemokozgondot
sem a nézetek, vérmérsékletek, foglalkozások, sem a val‐
lási hovatartozás különbsége. Béke van. És nemcsak kará‐
csonykor.

Szabó Horváth Edina

REPÜLŐ TEMPLOMOK,
ÉS A SZÉNACÉL KÖNNYEDSÉGE
Január óta szerettem volnamegismerkedniMajoros Áron Zsolttal, azóta,
hogy a címlapunkra került az Eperföld utcai Mária-szobor, amit ő alko‐

tott. Lenyűgözött a szobor szokatlan, disszonanciájában is harmonikus megjelenése,
ahogy az amorf, tömör fémrétegek kirajzolják Mária törékeny alakját a fény szabad
játékával. Akkor még nem tudtam, hogy a testvérét, Emesét már ismerem, férjével
Attilával, és gyermekeikkel, Botonddal és Rékával együtt is kirándultunk abban a hó‐
napban. Ahogy összeállt a kép, és kiderült, hogy a szüleik is jócskán jelen voltak Sorok‐
sár életében, egy közös, családi interjúra kértem őket.
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Hanincs ötlete,mivel lepjemeg szeretteit Karácsonyra, a
Galéria ‘13 segít Önnek. Két régi soroksári fotót is „puzzle-
be öntöttek”. A kisebbik 20 × 30 cm-es, 112 darabból áll és
1927. október 30-án, az I. világháború hőseinek tiszteleté‐
re állított emlékmű avatásának napján készült. A képen a
szentmiséről az avatásra induló tömeg látható. A nagyob‐
bik puzzle-lel egymamármajdhogynem ismeretlen tevé‐
kenységet idézhet fel, aki kirakja a 266 darabos, 30 × 45
cm-esképet.A felvételt készítőVolnyKárolyKis-Dunai jég‐
vágókat kapott lencsevégre az 1930-as években.
Mindkétkirakós fekete-fehér, rendkívül jóminőségben

készült. A 112 darabos ára keret nélkül 3.599, képkerettel
együtt 4.999 forint. A 266 darabosat keret nélkül 5.999,
kerettelpedig9.999forintért lehetmegvásárolniaGaléria
`13-ban nyitvatartási időben, azaz keddtől péntekig 11.00
és 17.00 óra között.
Aki a képeket inkábbnézegetni szereti, nemkirakni, an‐

nak ajánljuk a 2022-es Soroksári Művész Naptárt. A tava‐
lyihoz hasonlóan most is soroksári kötődésű, neves
alkotók munkáiról készült fotók között lapozgathatunk
hónapról-hónapra, például Rátkay Endre, Geiger György,
vagy éppenCsollákMihály képeit csodálhatjuk.
AnaptártnemcsakaGaléria ‘13-ban lehetmegvásárolni,

hanemaHermann „Ápisz” és aKirálypapír üzletekben is.
1500 forintos áron.

SOROKSÁRIEVANGÉLIKUSGYÜLEKEZET
Ádventi éskarácsonyiprogramok2021-ben
Dec.18.9:00-11:00AkarácsonyiszolgálatokösszpróbájaaSoroksári

EvangélikusTemplomban
Dec.24. 16:00Szentestiünnepicsaládi istentiszteletahittanosgyer‐

mekekésagyülekezet ének- és zenekaránakkarácsonyi szolgá‐
latával aSoroksári EvangélikusTemplomban

Dec. 25. 10:00 Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával a So‐
roksári EvangélikusTemplomban

Dec. 26. 10:00 Karácsonyi másodünnepi istentisztelet és templom‐
szentelési emlékünnepapesterzsébeti anyagyülekezet templo‐
mában

Dec. 31. 16:00Óév esti istentisztelet a Soroksári Evangélikus Temp‐
lomban

Jan. 1. 10:00Újévi istentisztelet úrvacsorával a Soroksári Evangéli‐
kusTemplomban
Ádventi és karácsonyi programjainkra szeretettel várjuk!

SOROKSÁRINAGYBOLDOGASSZONYFŐPLÉBÁNIA
december24-én16órakorPásztorjátékazOtthonKözösségiHázban

(Szitásu. -Hősök tere sarok)
dec. 24-énéjfélkor szentmise a templomban
dec. 25-én9és 18órakor szentmise a templomban
dec. 26-án 9 és 18 órakor szentmise a templomban (amisékben csa‐

ládokmegáldása)
dec. 27-én 18órakornémet -magyarkétnyelvű szentmise
dec. 31-én 18órakorÉvvégihálaadás
jan. 1-jén9és 18órakor szentmisék

AdományokatköszönettelfogadunkaSoroksáriNagyboldogasz‐
szonyFőplébánia (1238Bp.Templomu. 111.) elérhetőségein:
Telefonszám:0612860091;Irodanyitvatartása:H-Sze-P:16-18óra
E-mail cím:hivatal@soroksarfoplebania.hu
Bankszámla száma:OTP 11720001-20101794
ATemplomfelújítására (Közlemény: „adomány”)
A Karitászunk folyamatosan segíti a rászorulókat (Közlemény:
„Karitász adomány”)
A templomban kihelyezett ládába édességeket gyűjtünk rászo‐
rulóhatáron túli gyerekeknek.

SOROKSÁR-ÚJTELEPIREFORMÁTUSGYÜLEKEZET
„MertszületettnéktekmaaMegtartó,kiazÚrKrisztus,aDá‐
vidvárosában.” (Lukácsevangéliuma2. fejezet 11.vers)

2021. december25. szombat 10óra, karácsonyiúrvacsorás istentisz‐
telet

2021.december26.vasárnap10óra,karácsonymásnapiúrvacsorás
istentisztelet

2021. december 31. péntek 18óraóévbúcsúztató istentisztelet
2022. január 1. szombat 10óraújévkezdő istentisztelet

Arossz járványhelyzetmiatta felnőtt istentiszteletekkelpárhu‐
zamos gyerekistentiszteleteket nem tartjukmeg. Felvételeket
készítünk a gyerekistentiszteletekről, amelyeket a gyülekezet
Facebook-oldalánaz érdeklődőkmegtekinthetnek

(facebook.com/Soroksár-Újtelepi-Re‐
formátus-Gyülekezet).
Templomunkban a fokozott elővigyá‐
zatosság (maszkviselés, kézfertőtlení‐
tés, távolságtartás) betartását kérjük
Önöktől!
Címünk: 1237Bp.Dinnyehegyiút 34.
Szeretettel hívjukagyülekezet tagjait ésmindenérdeklődő, Is‐
tent-keresőTestvérünket!

PéterffyGyörgy, református lelkész
BUDAPEST-SOROKSÁRIREFORMÁTUSEGYHÁZKÖZSÉG
(1238Budapest,Hősök tere 11.) 2021. évi karácsonyi alkalmai
December 19.Advent4. vasárnap: 9.30órakor istentisztelet és gyer‐

mek istentisztelet
December 24. péntek: 15.00 órakor Karácsony esti istentisztelet,

Gyermekek Karácsonya (várjuk a gyerekeket, családjaikkal
együtt)

December 25. szombat,Karácsony I. nap: 9.30órakorÜnnepi isten‐
tisztelet, úrvacsoraosztással

December 26. vasárnap, Karácsony II. nap: 9.30 órakor Ünnepi is‐
tentisztelet

December 31. péntek: 17.00órakorÓévihálaadó istentisztelet
2022. Január 1. szombat: 9.30órakorÚjévi istentisztelet
Január2. vasárnap: 9.30órakor istentisztelet

Mindenalkalmunkatatemplomunkbantartjuk,ahatályos jár‐
ványügyi szabályok - kézfertőtlenítés,maszk használat stb.- fi‐
gyelembevételével.

ÚJTELEPIFATIMAISZŰZANYATEMPLOMünnepihirdetései:
Dec. 18-án 18:00Gyertyagyújtás
Dec. 19-én 15:30ABellaMusicaNőikarkarácsonyikoncertje
Dec. 24-én 16:00Pásztorjáték
Dec. 24-én24:00Éjfélimise
Dec. 25-én9:30, és 18:00 szentmisék
Dec.26-ánSzentCsaládVasárnapjána9:30és 18:00szentmisékena

családokmegáldására kerül sor. Várjuk a nálunk házasodotta‐
kat, a nálunk keresztelt és elsőáldozó gyermekeket és családja‐
ikat!

Dec. 31-én 18:00Hálaadó szentmise
Jan. 1. 9:30 és 18:00 szentmisék
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A minden évben teltházat vonzó
pásztorjátékpróbáimárfolynakÚjte‐
lepen. A hagyományosan december
24-én, 16órakorkezdődőelőadásnak
két sajátossága is van: mindig saját
darabot játszanak, tehát minden év‐
ben mást láthat a közönség, és min‐
dig az újtelepi gyerekek, iskolai és

plébániaihittanosokaszereplők. Idénmégegykülönleges‐
sége van az előadásnak, amiről Dücső Csaba, a darab író-
rendezője ígynyilatkozott: –Különösen szívemenviselem
a magyar népi kultúra megismertetését, népszerűsítését.
Ezek ami dalaink, ami zenénk, a táncban ami ősimozdu‐
latainkvannak.Ezért ezapásztorjátékmosthegedűvel, ko‐
bozzal és tekerőlanttal kísért, néptáncos előadás lesz, népi
énekek segítségévelmeséljük el a betlehemi történetet.Na‐
gyon örültem neki, hogy fiataljaink is érzik ennek jelentő‐
ségét, ésmellémálltak, szerepelnek, segítenek.
Arra a kérdésre, hogy mit keresnek ezek a sajátos dalla‐

moka jól ismert történetben, a rendezőezt válaszolta:

– Minden nép a maga kultúrájában megalkotta a saját,
egyházi ünnepekhez kötődő dalait. Amagyar népnekmég
megvannakezekadallamai,amidolgunkcsakannyi,hogy
használjuk, énekeljükőket.
Ottjártunkkor éppen Jablonszki Ádám, a Török Flóris Is‐

kolanéptánctanáragyakorolta agyerekekkel a lépéseket.
szhe

Címlapunkon az Újtelepi Fa‐
timai Szűzanya Templom
betlehemje - Demeter József,
marosszentannai fafaragó
mester alkotása látható. A
betlehemet Király Attila plé‐
bános négy évvel ezelőtt vá‐
sárolta Zeteváralján,Mátyás
Gábor plébánosnál.

MAGYAR BETLEHEM

MŰVÉSZET AJÁNDÉKBA
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– Az alapító tagok nagyrészt erzsébe‐
tiek, ezért elsősorban ebből a kerület‐
ből indult meg a toborzás –
magyarázza a fenti számokat Andrea.
–Őkültek össze, és határozták el, hogy
megpróbálják összefogni, segíteni a
környezetükben élő nagycsaládoso‐
kat. Ez teljesen önkéntes vállalás,
mindenki a saját munkája mellett, és
a gyermekei gondozásán felül végzi az
itteni feladatokat. Mi 2010 óta va‐
gyunk tagok, 2016 óta segítettem az akkori titkár, Kele
Istvánnémunkáját. Ennek során lehetőségem voltmeg‐
ismerni és átlátni a feladatokat. 2020-ban, amikor újra
felkértek,már el tudtam vállalni,mert tudtammit kell
majd csinálnom, és hogy ez nem vesz el több időt a csa‐
ládomtól,mint eddig. A vezetőségben
jelenleg én vagyok az elnök, Kalló
Anita a titkár, Horváth Rudolfné a gaz‐
daságis. Szabó Hajni a tagnyilvántar-
tásban, illetve Tóth-Lelesz Hajni a pá‐
lyázatokban segít.
Acsaládonkénthatezer forintos éves

tagdíjból 1400 Ft-ot az anyaszervezet‐
nek fizetnek be, a többit pedig vissza‐
forgatják a családok támogatására,
főként programokat szerveznek.
–Vannakünnepekhez köthető szerve‐

zéseink, mint például az év eleji játszóház, a májusi gyer‐
meknap,ésaMikulás-ünnepség.Abuszoskirándulásaink
a legnépszerűbbek, ezeken kedvezményes összegért ve‐
hetnekrésztacsaládok.2020-banpéldáulAggtelekre isel-
jutottunk.Mindez aNemzeti EgyüttműködésiAlap támo‐
gatásával zajlik, hiszen bárki kiszámolhatja, hogy a díjak
befizetése után fennmaradó összeg mire elég, nálunk

általában az első buszos kirándulás árá‐
nak kiegészítésére. A többit, és aműkö‐
désiköltségeinketisNEApályázatokból
fedezzük. Kedvezményes strandbelé‐
pőkhöz, színházjegyekhez, egyéb kul‐
turális programokon való részvételhez
is hozzájuthatnak a velünk kapcsolat‐
ban álló családok. A legjelentősebb
programunk azonban a napi élelmi‐
szerosztás, amit az Élelmiszerbankkal
közösen szervezünk, heti egyszer min‐

den tagcsaládunk részesül ebből – sorolja Andrea a segít‐
ségnyújtási formákat.
Két nagy gyűjtésük van minden évben, az iskolakez‐

dési, és a karácsonyi, idén adventben a jelenlegi pandé‐
miás helyzet miatt az előző évekhez képest kevesebb

tartós élelmiszert tudtak összegyűjte‐
ni, de Andrea még így is nagyon örül
a közel 2000 kg szétosztásra kerülő
felajánlásnak.
– Ezúton is köszönjük minden ado‐

mányozónknak a hozzájárulást! De
ugyanígy hálásak vagyunk állandó
partnereinknek, az önkormányzatok‐
nak is. Soroksártól is kaptunk támo‐
gatást idén, de ezen felül a szep-
temberi születésnapunk fővédnöke is
Bese Ferenc volt, aki a Tündérkert díj‐

mentes rendelkezésünkre bocsátásával csodálatos hely‐
színt biztosított az ünnepléshez.
Akikedvetkapott az egyesülethezvaló csatlakozáshoz,

a bizalomne@gmail.com e-mail címen tud érdeklődni,
adományaikat pedig köszönettel fogadják a következő
bankszámlaszámon : 10700529-67281877-51100005

B.M.
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Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a he‐
lyi támogatásról szóló rendelete alapján 2022. évben is
igényelhető kamatmentes, de visszatérítendő kölcsön.
A helyi támogatás összege legfeljebb
- lakás építése, vásárlása, emeletráépítés, tetőtér-beépí‐

tés esetén: 2.000.000,- Ft
- lakás bővítése, korszerűsítése, felújítása esetén:
1.000.000,- Ft.
A támogatási kérelem formanyomtatványon nyújtható

be,melyet a Polgármesteri Hivatal
Grassalkovich út 162. II/3. szám alatt lehetmegvásárol‐

ni, ára 1.100,- Ft.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a díjat a Sorok‐
sári Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-
15523002 számlaszámára átutalva vagy a Pénztárban
(1239 Bp. Grassalkovich út 170. fszt. 8.) bankkártyás fize‐
téssel lehet kiegyenlíteni.
Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntet‐

ni, hogy: „Helyi támogatás nyomtatvány”
A nyomtatvány 2022. január 3-tól vásárolható meg, a

kérelmek benyújtási határideje: 2022. január 31.
A támogatás igénylésével kapcsolatban bővebb tájékoz‐

tatást adnak kollégáink a 289- 2100/144 vagy 289-2100/
336 telefonszámokon.

TÁJÉKOZTATÁSA 2022. ÉVI HELYI TÁMOGATÁSRÓL

A kerületben működő szavazatszámláló bizottságok‐
baválasztójoggal rendelkezőállampolgárok jelentkezé‐
sét várjuk, szavazatszámláló bizottsági tag tisztség
betöltésére.
Kérjük,hogyakimunkájávalszívesensegítenéaválasz‐

tásokminélmagasabbszínvonalúhelyi lebonyolítását,és
személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, szívesked‐
jen jelentkezését az alábbimódokegyikén jelezni:
- személyesen a Helyi Választási Irodában (1239 Buda‐
pest, Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat)
- elektronikus levélben
VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu, vagy a
Scherer.Kinga@ph.soroksar.hue-mail címeken

- postai úton a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksári Polgár‐
mesteri Hivatal – HVI
1734 Bp., Pf. 111. címen
- vagy telefonon
(Vittmanné Gerencsér Juditnál a
289-21-12 számon vagy 289-21-
00/112melléken, vagySchererKin‐
gánál a 289-21-00/111melléken).
Bővebb információ a soroksar.hu

honlapon.
A jelentkezéseket legkésőbb

2022. január 15-éig várjuk!

BEMUTATKOZIK A „BIZALOM”
ERZSÉBETI-SOROKSÁRI
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

Tisztelt Soroksári Választópolgárok!

Idén ünnepelte 30. születésnapját a nagycsaládosok helyi tagegyesülete, akik a két
dél-pestikerületsokgyerekescsaládjainakéletét,boldogulását igyekezneksegíteni

önkéntes munkájukkal. A 102 tagcsaládot jegyző szervezetnek ötödét teszik ki a soroksáriak, nem
titkolt szándékunk,hogyezazaránynövekedjenmunkájukmegismerésenyomán.Vezetőjük,Kukely
Andrea, négygyermekes édesanyamutatta be a tevékenységüket.
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Megreked
Károlyi…;
néhai
költőnő

Elhalt
növényi szár

Rész, röv.

Üzlet

Juttat

Kábítószer

Hosszú ideig

Helyben
Román
autók
jelzése

Használ az
orvosság

Kolostor

Fogyatkozó

Izácska

Kaluga
folyója

Belsőhang!

Félelem!

Világos
angol sör

Santa, röv.

Szóvég!

Laurencium

Téka

Rét
Tibeti
gazella,
másképp

Páratlan
öleb!

Továbbá

Súlyarány,
röv.

Bór

Hatodrész!

Csupán

Római
100-as

Csővég!

…
Gaszparjan
op.énekesnő
ÓÓÓÓÓ!

Ételt ízesít

Csúcsérték

Annak
aljához
(két szó)
Bíró, röv.

Foszfor

Trombita-
hang

Elsőhelyen

Ügynök(i),
röv.

Igen régi!

Próbadarab!

Ancsa

Feszítő-
eszköz

Fohász

Peter Finch
filmje

Ostobaság,
sületlenség

Tüskés
szántóföldi
gyomnövény

…Elias; brazil
dzsessz-
énekesnő

Ételtmohón
behabzsol

Levegővétel

Utcára
vonulva

elégedetlen-
kedik

Igló
centruma! Amelydolog

…mode;
divatos(an) Lepel szélei!

Alkotó
munkahelye
éshajléka

Római
500-as

Tavalyi, régi Darmstad-
tium

Így is becézik
Ozort

Alácsüngve
látást gátol Cirkónium

Karel Čapek
elbeszélése

Az
iskolaiban
diákül

Szitaszövet

Fémipari
üzem

Kórus zengi

Tetszetős

Tallium

Rend,
rendi, röv.

Latin
állatfaj-
nevekben:
fekete

Márnem
zuhog
tovább

Lizkának is
becézik

Az ENSZ
élelmezés-

ügyi
szervezete

Juhász
Gyulaörök
múzsája!

Az idézet
első része

Az idézet
második

része

Az idézet
harmadik,
befejező

része

November 20-án nemzetiségi táncdélutánnal emlékeztek a neves koreográfusra,Manninger Miklósra (1941–2014) a
pesthidegkútiKlebelsbergKultúrkúriában.A solymáriNémetNemzetiségiÖnkormányzat szervezésébenmegvalósult
rendezvényenManninger Miklós koreográfiái elevenedtek meg, többek között a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc
Egyesület felnőtt-, és Gribedli gyermekcsoportja előadásában.
A táncosok - Galambosné Schuszter Anna vezetésével - ismét magas színvonalú műsort mutattak be, előadásukkal

nagy sikert arattak. A gyerekek is - felnőve a feladathoz - méltó partnereik voltak a felnőtt táncosoknak, akikkel
közösen tisztelettel emlékeztekmeg a Soroksáron évtizedekigmunkálkodó, szeretett koreográfusukról.

Tóth-Varga Orsolya
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VÍZKERESZTI LÁTOGATÓK
Rejtvényünk fősoraiba William Sydney Porter
amerikai író a Háromkirályok ajándéka című
novellájának kulcsmondatát rejtettük el.

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

AmHeiligenAbend ist der Brauch, dass die Leute einander beschenken. Es ist ein schöner Brauch,
abervieleLeutemißverstehendas. Sie glauben, dieGeschenke sollen teuer, figurativ sein, deshalbkaufen siemoderne
Spielzeuge, teure Schmuckwaren und elektrische Geräte. Sie sind der Meinung, dass sie damit den Verwandten und
Freunden eine große Freude bereiten. Vielleicht freut sichmanwirklich darüber, aber trotzdem bekommtman kein
echtes, richtigesGeschenk.DieLiebe ist daswichtigsteGeschenk.DieLiebe ist eine lebenswichtige Sache, sie spielt im
Leben jedesMenschendie größteRolle. „Liebe ist die stärksteMacht derWelt, unddoch ist sie die demütigste, dieman
sich vorstellen kann.” (MahatmaGandhi)
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

DAS WICHTIGSTE GESCHENK IST DIE LIEBE

MANNINGER MIKLÓSRA EMLÉKEZTEK

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wünschen Ihnen gesegnete, fröhliche Weihnachten
und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

„Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen
und wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen,
was sollen wir singen, was sollen wir sagen?
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste
vom Schönen das Schönste,vom Guten das Beste!
Wir wollen euch danken für alle Gaben
und wollen euch immer noch lieber haben.”

(Gustav Falke

Panco morzsás rántott harcsa
kapros burgonyasalátával
Hozzávalóka burgonyasalátához:

1 kg krumpli
5 dl tejföl
2 dlmajonéz
2 csokor kapor (lehet fagyasztott is)
8-10 db csemegeuborka
1 teáskanál cukor, ízlés szerint só

Hozzávalókaharcsához:
1,5 kgafrikaiharcsafilé
liszt, tojás, pankomorzsa apanírozáshoz
tej és 2-3 gerezd fokhagymaazáztatáshoz, só

Elkészítés:
A krumplit jó alaposanmegmossuk és puhára főzzük kb. 15-
20 perc alatt. Megpucoljuk, és ha kihűlt felkockázzuk. Az
uborkátcsíkokra,akaprotapróravágjuk.Amártáshozama‐
jonézt jól kikeverjük a tejföllel, a cukorral és ízlés szerint só‐
val. A krumplit beleforgatjuk a majonézes mártásba, és
hozzáadjukakaprot és az uborkát. Érdemespár órára lehű‐
teni, hogy az ízek jól összeérjenek.

Ahalfilétkisebbdarabokravágjukés2-3
órára fokhagymás tejbe áztatjuk. Ahal‐
ról papírtörlő segítségével felitatjuk a
tejet,majdmegsózzuk.Megforgatjuk a
lisztben, a tojásban,majd a pankomor‐
zsában. Forró olajban süssük aranybar‐
nára.
Száraz fehérbor illikhozzá.

Beséné Icus receptje Szentestére

Fotó: Barcsik Géza



Stille Nacht, heilige Nacht
Koncert a Soroksári Nagyboldogasszony templomban

2021. december 24. 23:30-kor

Műsoron:
Bach, Haydn, Brahms, Farkas Antal, Hidas Frigyes művei és tradicionális karácsonyi dallamok

Közreműködnek:
SCHOROKSCHARER MUSIKANTEN KAMARAZENEKARA

Tagjai: Somorjai István, Weisz Tamás, Stark Barbara, ifj. Weisz Tamás, Stark György – trombita
Fejér András, Pálinkás Péter, Marschall Norbert – harsona, Székely Zsolt – tuba

Weisz Nándor, Weisz Noel– ütőhangszerek, Geiger Kinga - ének
Karmester: Geiger P. György

SOROKSÁRI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA KÓRUSA
Karigazgató: Kecskésné dr. Papp Ágnes

Orgonán közreműködik: Geigerné Moldvai Mariann


