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Ebben az esztendőben – a 
megszokottaktól eltérően – 
országszerte elmaradtak az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc kitörésének az 
évfordulójára szervezett kö-
zösségi programok. Soroksá-
ron még pár nappal korábban 
is impozáns rendezvényekre 
készülhettek mindazok, akik 
áttekintették a kerületi ünnepi 
események listáját. Az előze-
tes hírek szerint az időjárás is 
kedvezőnek mutatkozott. Az 
új koronavírus járványnak az 
európai kontinensre, így térsé-
günkbe begyűrűzése azonban 
minden tervet megváltozta-
tott. A hivatalos programot, 
az országos ajánlások alapján, 
törölni kellett, a zenés rendez-
vényt felváltotta a néma fő-
hajtás és koszorúzás. Magyar-
ország Köztársasági Elnöke a 
televízió képernyőjén keresztül 
szólt honfitársainkhoz. Áder 
János arra kérte a magyarokat, 
hogy bizakodva, erőt merítve 
emlékezzenek otthonaikban 
március 15-én. Ünnepi gon-
dolatait Jókai Mórt idézve így 
zárta: „… a szabadságot, hazát, 
nemzeti nagyságot nem adják 
ingyen az istenek. Kincsekért 
kincseket adtunk. De ezek a 
kincsek nem vesznek el soha: 
megmaradnak utódainknak, 
maguktól tovább nőnek.”

ÜNNEP, AMELY A SZÍVÜNKBEN ÉL…
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ELÉRHETŐSÉGEKSOROKSÁRON TÖRTÉNT

Kivitelezési munkálatok zajlanak 
a Nyír utcán. A szakemberek a fő-
városi szennyvízcsatornázási prog-
ram keretében építenek szennyvíz 
vezetéket, amely a Fatimai utca, 
Szőlősor utca, a Temető sor és Kül-
ső Vörösmarty utca felől érkező 
szennyvizet vezeti majd el. 

A MÁV-HÉV Zrt. szakemberei 
felújítási munkálatokat végeztek 
a kerületen áthaladó vonal pálya-
szakaszán. A talpfák állapotának 
vizsgálata, egyes darabok cseréje, 
rögzítése alkalmával megtisztítot-
ták a kavicságyat az ott található 
hulladéktól.

Bese Ferenc polgármester meg-
hívására Soroksáron, a városháza 
épületében tartották meg találko-
zójukat Alsónémedi, Taksony és 
Dunaharaszti polgármesterei, akik 
Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselővel és dr. Mándoki Péter dé-
kánnal közösen egyeztettek a térség 
fejlesztése és legfontosabb közleke-
dési problémái kapcsán.

A Soroksár Közrendjéért és Köz-
biztonságáért Alapítvány elnöke, 
Egressy Pál március első hetében 
adta át az önkormányzat részé-
re annak a személygépjárműnek 
a kulcsait, amellyel a cél Soroksár 
közbiztonságának az erősítése, a 
bűncselekmények megelőzése.

A Soroksári Operatív Törzs 2020. 
március 15-én tartott ülésén megfo-
galmazott kérés, javaslat alapján ez-
úton tájékoztatom a Polgármesteri 
Hivatal ügyfeleit, hogy az új korona-
vírus járvány elterjedésének meg-
előzése érdekében  a Hivatalban az 
ügyfélfogadás visszavonásig szünetel. 
Ügyintézés kizárólag telefonon, elekt-
ronikus úton illetve postai úton le-
hetséges. Megértésüket kérve, bízva 
együttműködésükben maradok

 
Tisztelettel: dr. Szabó Tibor jegyző

TÁJÉKOZTATÁS!

CSAK TELEFONON 
KERESSEN 

MINKET!



A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK  
A LASSÍTÁSA RAJTUNK MÚLIK!

Bese Ferenc polgármester beszámolt a Soroksári  
Operatív Törzs munkájáról
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A világjárvánnyal kapcsolatosan a 
soroksári polgárok által érzékelhető 
első intézkedés a március 15-i ün-
nepi rendezvények közösségi prog-
ramjainak a törlése volt. Mindezt jó-
val megelőzően, március 9-én Bese 
Ferenc polgármester már összehívta 
és megalakította a Soroksári Opera-
tív Törzset, amely az új koronavírus 
járvány kerületi megelőzésével kap-
csolatos feladatok meghatározásá-
ért felel. Ezekről is kérdeztük őt.

– Egy olyan szituációval állunk 
szemben itthon és szerte a világ-
ban, amelyre sokunk életében még 
nem volt példa. Érthetőek tehát az 
első óvatos reakciók, hiszen mind-
annyian féltjük szeretteinket. Egy 
olyan járvány terjed szinte min-
denhol a Földön, amelynek a veszé-
lyét nem szabad semmilyen szinten 
sem lebecsülni, ugyanakkor foko-
zottan óva intek mindenkit attól, 
hogy olyan információt terjesszen, 
amely másokban indokolatlanul 
félelmet kelthet, szűkebb vagy szé-
lesebb körben pánikot okozhat. 
Magyarország Kormánya március 
11-én az egész ország területére ki-
terjedő veszélyhelyzetet hirdetett. 
Ezt követően is számos központi 
intézkedés született. Az oktatási 
intézmények tanulói számára már 
elkezdődött a digitális oktatás, te-
hát ők otthonról folytatják tovább 
a tanévet. Mindezek ellenére, ha a 
tanulók igénylik, az Önkormány-
zat biztosítja számukra az étkezést. 
Országos jelentőségű döntés értel-
mében vendéglátó üzletek, köztük 
az éttermek és a kocsmák is jelen-
leg 6-tól 15 óráig  tarthatnak nyit-
va, fogadhatnak vendégeket. Tilos 
továbbá rendszeres  zenés, táncos 
rendezvények, egyéb összejövete-
lek  helyszínén tartózkodni. Sport-
rendezvények nézők nélkül, zárt 
körülmények között tarthatóak 
meg, ugyanakkor a Soroksári Ope-
ratív Törzs – amelynek vezetésére 
egy kiváló szakembert, dr. Csima 
Alfrédot, a dr. Nádor Ödön Egész-

ségügyi Intézményt vezető főorvost 
kértem fel – azzal a kéréssel fordult 
az érintettekhez, hogy a sportren-
dezvényeket még zárt kapuk mellett 
se rendezzék meg. A helyi Operatív 
Törzs – a soroksáriak egészségének 
a megóvásáért – folyamatosan ren-
delkezésre áll, a megelőzés érdeké-
ben halaszthatatlan intézkedéseket 
hoz. Önálló elérhetősége van tele-
fonon, e-mailen keresztül. Üléseit 
az adott helyzetek függvényében a 
hét minden napján, napszaktól füg-
getlenül megtartja.

– Említette az oktatási és nevelési 
intézményeket. A médiában gyak-
ran elhangzik ugyanakkor, hogy ez 
a járvány elsősorban az idősebb pol-
gárokat veszélyezteti.
– Rájuk fokozottan figyelemmel kell 
lennünk az elkövetkező időszakban 
egyéni és kollektív szinten egyaránt. 
A megbetegedés hatásai, szövőd-
ményei sokkal súlyosabbak lehet-
nek egy szépkorú esetében, mint a 
fiatalok körében. Ennek érdekében 
csökkentenünk kell az idősekkel is a 
személyes érintkezések lehetőségét! 
Az önkormányzatunk vállalja a szá-
mukra az élelmiszerek beszerzését 
és gyógyszerek kiváltását, valamint 
a hozzájuk való eljuttatását. A leg-
rászorultabbak részére 1.000 darab 
szájmaszkot biztosítunk.

– A járvány terjedése következtében 
– megelőző intézkedésként – helyi 
intézmények és egyéb közösségi 
helyszínek bezárásáról is döntés 
született. 
– Március 16-i hatállyal elrendel-
tem a Táncsics Mihály Művelődési 
Ház és tagintézményeinek és a Ga-
léria’13-nak az ideiglenes bezárását, 
amelynek értelmében a tervezett 
valamennyi rendezvényt, eseményt 
le kell mondani azokban. A gyer-
mekeinket és a szülőket érintő egyik 
legfontosabb helyi intézkedésünk 
is megszületett: a Rézöntő utcai 
Bölcsőde, valamint az I. számú 
Összevont Óvoda, II. számú Nap-

sugár Óvoda, és a III. számú Össze-
vont Óvoda bezárja kapuit. Ezekben 
az intézményekben ügyeleti rend-
szert vezettünk be. Kérem a Tisztelt 
szülőket, hogy gyermekeiket csak 
abban az esetben vigyék bölcsődé-
be, óvodába, ha másképpen nem 
oldható meg a gyermek felügyele-
te, és a gyermek egészséges. Annak 
érdekében, hogy a vírus terjedését 
lassítsuk, valamennyi játszóterünket 
bezárjuk. A Szociális és Gyermek-
jóléti Intézmény Gondozószolgá-
latának nappali ellátása – amely a 
Grassalkovich út 130. alatt történik 

– tekintetében is érvényes a bezá-
rás. Nem lehet továbbá látogatni 
az újtelepi kutyafuttatót, és a Mol-
nár-szigeten lévő Tündérkert sem 
nyit ki. Szeretném külön felhívni a 
figyelmet, hogy a fentebb megho-
zott intézkedések visszavonásig ér-
vényesek.

– Miként intézhetik halaszthatatlan 
ügyeiket azok, akiknek az önkor-
mányzat egyes hivatalait kell felke-
resniük?
– Az új koronavírus járvány elter-
jedésének megelőzése érdekében 
az önkormányzat hivatalában az 
ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfelek 
számára elektronikus és postai úton, 
valamint telefonon állnak a rendel-
kezésre munkatársaink. A teljes tá-
jékoztatást az önkormányzat hivata-
los honlapján találják meg.

– Folyamatos munka zajlik tehát a 
megelőzés érdekében. Milyen sze-
mélyes üzenetei volnának kerüle-
tünk lakóihoz? 
– Egy olyan időszak előtt állunk, 
amely – várhatólag – sok lemon-
dást kíván majd fiataloktól, idősek-

től egyaránt. Még akkor, ha nehéz 
is, mindannyiunknak el kell fogad-
nunk, hogy az eddig meghozott, 
valamint a jövőben megszülető 
intézkedések azért vannak, hogy 
óvjuk társadalmunk tagjait a meg-
betegedéstől. Ahogyan a nálunk 
idősebbektől is tudjuk, mindenfé-
le megpróbáltatás képes erősebbé, 
körültekintőbbé tenni az embert, 
a közösséget. Hiszem, hogy a ko-
ronavírussal kapcsolatban is így 
leszünk. A járvány terjedésének a 
lassítását – és ez által egészségügyi 
ellátórendszerünk leterheltségének 

a mérséklését – kizárólag úgy 
tudjuk elérni, ha mindannyian 
betartjuk a központilag is megfo-
galmazott elvárásokat, miszerint 
csökkentsük minimálisra a szemé-
lyes érintkezések számát. Nagyon 
fontos ugyanakkor, hogy az elkö-
vetkező időszakban kiemelt figyel-
met és megértést tanúsítsunk – a 
teljesség igénye nélkül – mindazok 
iránt, akik biztosítják az egészség-
ügyi ellátásunkat, a közlekedést, a 
rendfenntartást, vagy akár az élel-
miszer ellátást. Ne feledjük, nagyon 
sokan dolgoznak most is értünk 
és szeretteinkért, amely munkáért 
tisztelettel és köszönettel tartozunk 
a számukra! Felhívom az idősek és 
rászorultak figyelmét, hogy bevá-
sárlási, gyógyszer kiváltási, száj-
maszk iránti (1 darab/fő) igényei-
ket, vagy bármilyen problémájukat 
a 06/30 978-7798-as, a 06/30 155-
5394-es telefonszámokon, vagy a 
sot@ph.soroksar.hu e-mail címen 
jelezzék számunkra. Megpróbá-
lunk segíteni, amiben csak tudunk!

Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!



A KORONAVÍRUS ÜGYE IS SZEREPELT  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN 

Dr. Csima Alfréd főorvos számolt be a világjárvány  
terjedéséről és a megelőzés módjairól
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Sürgősségi napirendekkel egészült 
ki a testület március 10-i ülése. A 
tanácskozás elején elhangzott, Ho-
rogh Zoltán alezredes a jövőben 
más kerületben folytatja majd a 
szolgálatát, így Somogyi Lajos ren-
dőr százados látja el a továbbiak-
ban a kerületi rendőrörs vezetését. 
A polgármester hangsúlyozta, az 
önkormányzat feltétlenül segíteni 
kívánja az új parancsnok és az állo-
mány munkáját is. 

Bese Ferenc beszámolt arról, hogy 
a testületi ülést megelőző napon 
megalakult a Soroksári Operatív 

Törzs, amelynek vezetője dr. Csima 
Alfréd intézményvezető főorvos 
lett. Beszámolt arról, hogy az Ope-
ratív Törzs javaslata értelmében a 
kerületi Hősök terére előzetesen 
meghirdetett március 15-i ünnep-
séget nem tartják meg. Bese Ferenc 
felhívta a figyelmet a járvány esetén 
kívánt óvintézkedések betartására, 
ugyanakkor azzal a kéréssel fordult 
a jelenlévőkhöz és a lakossághoz, 
hogy semmiképpen se adjanak te-
ret pánikkeltésnek. Dr. Csima Al-
fréd főorvos a képviselő-testület 
ülésén tájékoztatást adott a hallga-
tóság számára az új típusú koro-

navírussal kapcsolatos, jelenleg is-
mert legfontosabb információkról, 
és a megelőzést segítő legfontosabb 
higiéniai ajánlásokról.
A testület az ülés további részében 
módosította az önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások bérbeadá-
sáról szóló rendeletét, majd ezt kö-
vetően megszavazták a javaslatot, 
amely az egészségügyi alapellátási 
körzethatárok megállapításáról szó- 
ló rendelet módosítására vonat-
kozott. Polgármesteri előterjesztés 
szerint módosították a dr. Nádor 
Ödön Egészségügyi Intézmény ala-
pító okiratát. Elfogadta a testület a 

Soroksári Polgárőr Egyesület 2019. 
évi munkájáról szóló beszámo-
lót, a polgármester pedig további 
eredményes munkát kívánt a he-
lyi polgárőrök számára. Megsza-
vazták az egyházaknak nyújtandó 
éves támogatást. A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum elnöki pozícióját, 
mint az a javaslat tárgyalása során 
elhangzott, Sinkovics Krisztián al-
polgármester tölti be a jövőben. 
A Soroksári Szociális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tójának a személyéről is döntött a 
testület, amelyet továbbra is Tamási 
Ferenc tölt be.

TÁJÉKOZTATÁS
ÁPRILIS 15-ÉIG KÉRHETŐ 

A TERVEZETEK POSTÁZÁSA
Budapest Főváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi Fő- 
osztálya tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a COVID- 
19-járványra tekintettel a 2020. 
március 16-tól a meghirdetett, 
szervezett mammográfiás em-
lőszűrést a veszélyhelyzet fenn-
állásáig elhalasztották.

Azok esetében is, akik már 
rendelkeznek időponttal, ké-
rik, hogy NE MENJENEK EL 
a vizsgálatra!

A szűrővizsgálatok újraindulá-
sáról a továbbiakban tájékoz-
tatják a lakosságot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) elkészült a több mint 5,5 
millió szja-bevallási tervezettel és 
elérhetővé tette azokat elektroniku-
san  eSZJA  felületén. Akinek nincs 
ügyfélkapuja – a Kormány által 
2020. március 11-én elrendelt ve-
szélyhelyzet miatt – egy hónappal 
tovább veheti igénybe a NAV szol-
gáltatását, azaz április 15-éig kér-
heti a tervezetek postázását.   Ezzel 
a lehetőséggel nem kell személyesen 
megjelennie az ügyfélszolgálaton, 
hogy hozzájusson nyomtatott beval-
lási tervezetéhez.
 
Akinek nincs ügyfélkapuja, az a 
megszokottakhoz képest egy hó-
nappal tovább, azaz egészen április 
15-éig  több lehetőség közül is vá-
laszthat, hogy megkapja postán a 
tervezetét:

• SMS-ben a 06-30/344-4304-es te-
lefonszámon (ebben a formában: 
SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz 
ééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben,
• formanyomtatványon 
(BEVTERVK),
• telefonon, a 1819-es hívószámon.
 

A  NAV honlapjáról  elektroniku-
san már elérhetők a tervezetek. 
Az  eSZJA programon keresztül az 
ügyfélkapuval rendelkezők akár 
okostelefonon vagy tableten is meg-
tekinthetik, és ha szükséges, ezeken 
az eszközökön szerkeszthetik is az 
szja-bevallást.  A magánszemélyek-
nek és azoknak a tavaly egész évben 
katás vagy evás egyéni vállalkozók-
nak, akiknek volt munkahelyük és 
kaptak munkabért, a bevallási ter-
vezetük automatikusan bevallássá 
válik, ha önállóan nem nyújtanak be 
szja-bevallást május 20-áig.

 
Az egyéni vállalkozóknak, a me-
zőgazdasági őstermelőknek, és az 
áfafizetésre kötelezetteknek a tevé-
kenységükből származó jövedelmi, 
illetve az adóhivatali nyilvántartá-
sokban nem szereplő adatokkal kell 
kiegészíteniük bevallási tervezetü-
ket. Az ő esetükben továbbra is ön-
állóan kell benyújtani a bevallást, 
hiszen a számukra készített terve-
zetek nem válnak automatikusan 
bevallássá, de segítségül szolgálnak 
a bevallás elkészítéséhez.
 
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig 
rendelkezhetnek a felajánlók, addig 
választhatnak egy támogatni kívánt 
civil szervezetet, egy vallási kö-
zösséget vagy a Nemzeti Tehetség 
Programot. Az egyházak részére 
tavaly tett rendelkező nyilatkozatok 
szintén eddig az időpontig módo-
síthatók, vagy vonhatóak vissza.



A JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS 
RENDELŐINTÉZET TÁJÉKOZTATÁSA 

Tisztelt Betegeink, Tisztelt Hozzátartozók és Tisztelt Polgárok!
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TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A csoportos megbetegedések idő-
szakával új szakaszba lépett a ko-
ronavírus-járvány elleni küzdelem 
hazánkban, és ez kórházunktól és 
dolgozóinktól újabb és újabb erőfeszí-
téseket, egyéni és csoportos helytál-
lást követel. Meggyőződésünk, hogy a 
megfelelő tájékoztatás ezt segíti!
 
Az elmúlt napokban számos olyan 
intézkedést hoztunk meg, ame-
lyek célja a koronavírus-fertőzés 
magyarországi terjedésének meg-
fékezése, a Jahn Ferenc Kórház ál-
tal ellátott betegek, hozzátartozóik 
valamint dolgozóink egészségének 
védelme, továbbá a hatékony be-
tegellátás megszervezhetőségének 
biztosítása.
 
1. A miniszteri utasításnak meg-
felelően a fekvő- és járóbeteg-el-
látás keretében elrendeltük a ter-
vezhető egészségügyi ellátások 
el-halasztását, illetve átütemezését. 
Ilyen beavatkozásokra – a veszély-
helyzet időtartama alatt – csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha azt sür-
gős szükség indokolja, vagyis életve-
szély vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében szükséges. 
A veszélyhelyzet fennállásának idő-

tartama alatt a sürgősségi egészség-
ügyi ellátásokat folyamatosan bizto-
sítja intézményünk!
 
2. Szintén miniszteri utasításnak 
megfelelően intézkedtünk a 65 
évesnél idősebb kollégák védelmé-
ről, ezen kollégáink munkavégzését 
olyan feladatokban kérjük, amelyek 
nem igényelnek közvetlen orvos/
szakdolgozó – beteg találkozást. 
Védjük együtt idősebb kollégáinkat 
és egymást!
 
3. A megfelelő kapacitások bizto-
sítása érdekében a tegnapi napon 
elkezdtük a Csepeli Weiss Manfréd 
Telephelyen lévő rehabilitációs osz-
tályaink kiürítését, és a Központi 
Telephely aktív belgyógyászati osz-
tályairól helyezünk át oda betegeket 

azért, hogy a Központi Telephelyen 
elegendő ágy álljon rendelkezésre a 
koronavírus-gyanús esetek elkülö-
nítésére.
 
4. Kiürítettük a Tüdőgondozó te-
rületét. Ennek az volt a célja, hogy 
a koronavírus-gyanús eseteket a jö-
vőben az intézménybe való belépés-
kor el tudjuk különíteni, és további 
kezelésük izoláltan történhessen. 
Ennek érdekében a Sürgősségi Bete-
gellátó Osztály előtt mobil előszűrő 
pontot (konténert) alakítottunk ki, 
ahonnan minden felső légúti beteg-
ség-gyanús esetet a Tüdőgondozó 
területére irányítunk át, ezzel bizto-
sítva, hogy koronagyanús esetek ne 
kerüljenek be közvetlenül a Sürgős-
ségi Betegellátó Osztályra, így ott az 
egyéb sürgős esetek ellátása meg-

felelő biztonsággal történhessen. 
Amennyiben az adott eset infekto-
lógiai fekvőbeteg-ellátása szükséges, 
úgy áthelyezzük a Dél-pesti Cent-
rumkórház Szent László Kórház te-
lephelyére.
 
5. Elkezdtük kórházunkban to-
vábbi szabad területek felmérését, 
kialakítását abból a célból, hogy a 
fertőzés terjedése esetén megfelelő 
felkészültséggel rendelkezzünk.
 
Köszönjük minden kollégánk ál-
dozatos és elhivatott munkáját, és a 
polgárok, valamint a területi ellátá-
si körzetünkhöz tartozó fővárosi és 
Pest megyei önkormányzatok segí-
tő és felelősségteljes hozzáállását!

 
Vigyázzunk egymásra!

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A Polgármesteri Hivatal egyes 
osztályai az ügyfélfogadás szüne-
telése alatt a következő elektroni-
kus levélcímeken, illetőleg telefon-
számokon 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.sorosksar.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

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

Szervezési, Ügyviteli és 
Személyzeti Osztály
E-mail: VittmanneGerencser.Judit 
@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-2112

Főépítészi Iroda
 E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu
Tel: (06-1) 289-21-65

Önkormányzatunk felajánl-
ja az idős emberek számá-
ra, hogy segítséget nyújt az 
alapvető élelmiszerek be-
szerzésében és a gyógyszerek 
kiváltásában.

Az alábbi elérhetőségeken 
várjuk a felmerülő igényeket:
 

06/30 978-7798
06/30 155-5394

Koronavírus
tájékoztatás
BESE FERENC,
SOROKSÁR POLGÁRMESTERE



SORBAN ÁLLÁS HELYETT: ONLINE ÜGYINTÉZÉS 
Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓKAT FOGTAK SOROKSÁRON
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A gazdálkodó szervezeteknek és az 
egyéni vállalkozóknak egyébként 
is kötelező az elektronikus út, a 
magánszemélyek pedig szabadon 
dönthetnek, hogy élnek-e a digitali-
záció adta lehetőségekkel. Az online 
ügyintézés mellett ugyancsak ké-
nyelmes és gyors megoldást jelent a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
telefonos ügyfélszolgálata is.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem 

minden ügy online is intézhető, ami-
hez a magánszemélyeknek mindösz-
sze KAÜ-azonosításra van szükségük 
(ügyfélkapus regisztráció, e-személyi 
igazolvány, telefonos azonosítás). Az 
elektronikus ügyintézés és kapcsolat-
tartás amellett, hogy napjaink alap-
vető elvárása, jelentősen gyorsítja is a 
kommunikációt az ügyfél és a hiva-
talok között. Nem kell sorban állni a 
postán sem egy irat átvételénél, sem a 
válasz feladásánál.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése 
helyett tehát érdemes igénybe ven-
ni a NAV online szolgáltatásait. A 
vállalkozások az  eBEV-en keresz-
tül  küldhetik be adóbevallásukat, 
nyomon követhetik befizetéseiket, 
eleget tehetnek többféle adatbe-
jelentési kötelezettségnek, de a 
bevallásukkal kapcsolatos problé-
mákról is ezen a csatornán keresz-
tül értesülnek. A magánszemélyek 
elfogadhatják az adóbevallási ter-
vezetüket, online keresetkimuta-
tást vagy akár elveszett adókártya 
pótlását is igényelhetik. Elektroni-
kusan adó- jövedelem- és illetősé-
gigazolás is kérhető.

Számos adóügy intézhető egyszerű-
en, egy telefonhívással is. Konkrét 
ügyek intézéséhez mindössze ügy-
félazonosító-szám (PIN-kód) vagy 
részleges kódú telefonos azonosítás 
szükséges. Ügyfélazonosító-szám 
legegyszerűbben ügyfélkapun igé-
nyelhető a NAV-tól a  TEL nyom-
tatványon. Telefonon többek között 
javítható a hibás bevallás, kérhető 

adó-, jövedelem- és illetőség, adóne-
mek közötti átvezetés, tájékoztatás 
az adószámla-egyenlegről, bejelent-
hető a levelezési cím vagy egészség-
ügyi szolgáltatási járulék fizetés.

Az  Online Nyomtatványkitöltő Al-
kalmazással  (https://onya.nav.gov.
hu) a magánszemélyek  akár elve-
szett adókártyájuk pótlását is igé-
nyelhetik.

A NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügy-
intéző Rendszer ingyenesen hívha-
tó telefonszáma a 06-80/20-21-22, 
amely hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 
perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 
perctől 13 óra 30 percig hívható.
Általános tájékoztatás előzetes re-
gisztráció nélkül is kérhető a NAV 
Infóvonalán, a szintén ingyenesen 
hívható 1819-es telefonszámon.
Részletes tájékoztatás a NAV hon-
lapján (www.nav.gov.hu) olvasható 
az e-ügyintézésről a 32., a telefonos 
ügyintéző rendszerről a 33.   számú 
információs füzetben.

NAV

Egy konténeres tehergépkocsit ve-
zető férfival szemben intézkedtek 
a rendőrök 2020. március 6-án Bu-
dapest XXIII. kerületében, a Dózsa 
György utcában. A férfi a tehergép-
járműről építési törmeléket borított 
az út mellé, a „Szemét lerakása ható-
ságilag tilos” (jelző) táblát figyelmen 
kívül hagyva. A járőrök a helyszí-
nen, továbbá a járművezető főnöké-
vel szemben is intézkedtek, mivel az 
ő utasítására lett elhelyezve a törme-
lék az úttest mellett. Mindkét férfit 
előállították, az eljárást a BRFK XX. 
és XXIII. kerületi Rendőrkapitány-
ság folytatja le.



ISMÉT REMEKELTEK A SOROKSÁRI FURULYÁSOK
A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL 

TANÁCSKOZTAK 

LÁTOGATÁSI TILALOM A GONDOZÓHÁZBAN

Február 25-én immár 5. alkalommal 
rendezték meg Tápiószentmárton-
ban a Regionális Furulyaversenyt, 
amelyre idén – hasonlóan a tavalyi 
évhez – a Galambos János Zeneis-
kolából négy növendék érkezett. A 
négy ifjú hölgy rengeteget gyakorolt 
az elmúlt hónapokban, és tanáruk-
kal, Geiger P. Györggyel együtt na-
gyon bíztak a sikeres szereplésben, 
bár – mint György elmondta – el-

sősorban mindenki saját magával 
versenyez. Ha valaki ugyanolyan jól, 
vagy esetleg még jobban elő tudja 
adni a műsorát a versenyen, mint a 
zeneiskola falai között, akkor a zsűri 
döntésétől függetlenül már győztes. 
Szerencsére a verseny végén a zsűri 
is hasonlóképpen ítélte meg a pro-
dukciókat, mint az előző években.
Az első korcsoportban arany diplo-
mát kapott Tilimon Luca, valamint 

A korábbi évekhez hasonlóan, 
az idei évben is megtartotta a 
XXIII. kerületi Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmény Család- és 
Gyermekjóléti Központja az éves 
jelzőrendszeri tanácskozást. A 
tanácskozásra 2019. február 27-
én a Táncsics Mihály Művelődési 
Házban került sor, amelyen részt 
vett Bese Ferenc polgármester, 
dr. Szabó Tibor jegyző, valamint 
a kerületi jelzőrendszer tagjai és 
a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai.  A központ 
vezetője ismertette az elmúlt év 
szakmai munkáját statisztikai 
adatokkal, továbbá összefoglalta 
a családsegítést és gyermekjóléti 
területet érintő fontosabb jog-
szabályváltozásokat. Ezt követő-
en a jelzőrendszeri tagok ismer-
tették és értékelték az elmúlt év 
tapasztalatait, elmondták észre-
vételeiket. A tanácskozás tapasz-
talatai alapján elmondható, hogy 
kiemelkedően jó a munkakapcso-
lat a jelzőrendszeri tagok és a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
között. A közös ügyek megoldá-
sa, a kerületben lakó családok és 
gyermekek érdekében folyamato-
san, szorosan együttműködnek.

Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatának

Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye

Ezúton szeretném tájékoztatni a 
kerület lakosságát, hogy a Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény  Gon-
dozószolgálatánál  (1238 Budapest, 
Grassalkovich út 130.)  2020. már-
cius 8. napjától  – az Országos Tisz-
tifőorvos határozatában foglaltak-
nak megfelelően – látogatási tilalom 
lépett életbe az idősek átmeneti ellá-
tását biztosító gondozóházban az új 

koronavírus terjedésének megelőzé-
se céljából visszavonásig!
A veszélyhelyzet és látogatási tila-
lom idejére szünetelnek az új beköl-
tözések (kivételt rendkívüli helyzet 
képezhet).
 A Gondozószolgálat által biztosított 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, szociális étkez-
tetés, idősek nappali ellátása iránt 
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Fábián Boglárka. Bogi ráadásul ka-
tegória győztes is lett. A második 
korcsoportban pedig Csomai Rebe-
ka ezüst diplomával lett gazdagabb, 
ahol a korcsoport legjobbja, hason-
lóan az elmúlt négy évhez ismét 
Hochstein Lili lett.
Mit kívánhatnánk még többet? Re-
méljük jövőre is ugyanilyen sikere-
sek lesznek, és tovább öregbítik a 
soroksári furulyások jó hírét!

érdeklődőket kérem, hogy ne sze-
mélyesen keressék fel az intézményt, 
hanem az intézmény honlapján tá-
jékozódjanak (www.szgyi23.hu) 
vagy telefonon/emailen (061/286-
0263,  gondozoszolgalat@szgyi23.
hu) érdeklődjenek az ellátásokkal 
kapcsolatban.
A térítési díj befizetésekkel kapcso-
latos személyes ügyintézés kizárólag 

a vezetői iroda felőli bejáraton át tör-
ténik!  A jövőben legyenek szívesek 
a díjbefizetést átutalással rendezzék     
(amennyiben megoldható)! 
Budapest, 2020. március 12.

Megértésüket és együtt- 
működésüket köszönve:

Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető



IDÉN ÜNNEPLI SZÜLETÉSNAPJÁT  
A TOPPANTÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES

Már 10 éve a színpadról hirdetik a magyar táncok értékét,  
a közösségépítés jelentőségét
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A Toppantó Néptáncegyüttes április 
4-én, látványos külsőségek között, 
népes társaságban köszöntötte vol-
na megalakulása 10. évfordulóját. 
Az élet azonban közbeszólt. A koro-
navírus járvány okozta óvintézkedé-
sek miatt közös összejövetelre ugyan 
nem nyílik lehetőség a tánccsoport 
tagjai számára tavasszal, azonban a 
fellépést és az ünnepi estet a jövőben 
tervezik bepótolni. Az évforduló 
kapcsán a "Kisdunamente" Magyar 
Kulturális Kör – Soroksár Egyesü-
let elnöke, Markos Katalin válaszolt 
kérdéseinkre.

– Soroksár egy sváb nemzetiségi 
gyökerekkel rendelkező település, 
ahol fontos a hagyományok tiszte-
lete és megőrzése. A táncegyüttes is 
hű marad ehhez, de a nemzetiségi 
mellett a magyar kultúra ápolásának 
is meg kíván felelni. Már a kezdetek 
kezdetén az volt a cél, hogy működ-
jön Soroksáron is egy olyan néptánc 
társulat, amely a pörgős magyar 
táncokat mutatja be, és a tagjai nem 
pusztán szerepelnek, hanem ez en-
nél jóval többről is szól: ebben a kö-

zösségben az idősebbek a tudásuk 
legjavát adják át a kezdőknek. Gyé-
mánt Ádám és Gyémánt-Csontos 

Lívia voltak az első koreográfusok, 
akik erdélyi tánclépések betaní-
tásával elkezdték a munkát a gye-
rekekkel, és igyekezetük jótékony 
visszahangra lelt a helyiek, és nem 
kizárólag a muzsikát és táncot ked-
velők körében. A két koreográfussal 
később közösen szerveztük az első 
néptánctábort is Ráckevén.

– Mit tartanak az elmúlt 10 év leg-
nagyobb eredményének a néptánco-
sokkal való közös munkában?

– Arra vagyunk a legbüszkébbek, 
hogy ezek a gyerekek milyen alá-
zattal viszonyulnak a népi tánchoz 
és a közös munkához. A fiataljaink 
igyekezetükkel olyan példát tud-
nak adni a kerületben élő többi 

gyereknek, sőt, még a felnőtteknek 
is, amelyből mindenki táplálkoz-
hat. Mészáros Hajnalka az össze-
kötője, összefogója, mondhatnám 
azt is, hogy a lelke ennek a közös 
munkának. Az ő és a mostani négy 
koreográfusunk áldozatos igyeke-
zetének is köszönhető, hogy ezek 
a gyerekek egészen másképp szoci-
alizálódnak, mint azok, akik egész 
nap csak a számítógép előtt ülnek. 

– Ugyan a járvány átírja minden 
kulturális egyesület éves program-
naptárát, mit lehet tudni a terveik-
ről, vagyis a tánccsoport tagjai hol 
terveznek fellépni a jövőben?

– A terveink között szerepelt, hogy 
a kerület március 15-i ünnepségén 
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is fellépjünk, azonban erre idén, az 
ismert okok miatt, nem nyílt mód. 
A Nemzeti Összetartozás Napján, 
június 4-én minden évben találkoz-
hatnak a táncegyüttessel azok, akik 
ellátogatnak Újtelepre, a Fatimai 
Szűzanya tiszteletére épült Szent 
István király Plébániatemplomhoz. 
A táncosok rendszeres vendégei 
a Székelyudvarhelyi Napoknak is, 
míg az év végén, adventkor mind-
három csoportunk hagyományo-
san a közönség elé lép. Szoktak 
invitálni más civil szervezetek is, 
de a táncosaink gyakran vendégei 

például idősek számára szervezett 
ünnepségeknek. Az eddigi tapasz-
talataink alapján azt mondhatjuk, 
őszintén elfogadták a tánccsopor-
tokat a kerületben és számos más 
településen is.

– Hol szeretnék látni a néptánc-
együttest az elkövetkező két évben a 
közösségépítés és a szakmai munka 
tekintetében?
– Minél több gyermeket kívánunk 
bevonni a közösségbe. Az óvodá-
sok biztosítják az utánpótlást, míg 
a most érettségizők már a felnőtt 

MIKÉNT TÖLTSÜK 
SZERETTEINKKEL 

OTTHON  
AZ IDŐT?

Amennyiben otthon maradunk 
gyermekeinkkel, számos prog-
ramötlet áll rendelkezésre, hogy 
hasznosan tölthessük el az időt. 
Megkérhetjük gyermekünket, 
hogy készítsen színezőt – amely 
jellemzően nagy érdeklődésre 
tart számot a körükben. Pusztán 
egy lapra és egy ceruzára van 
szükségünk ehhez. További öt-
letes elfoglaltság lehet a só-liszt 
gyurma készítése. Az „előállítá-
sa” nagyon egyszerű: alig 20 dkg 
lisztet elkeverünk 20 dkg finom 
sóval, amelyhez hozzáadunk 
1,25 dl vizet és egy-két kanál ét-
olajat. Alapos összegyúrás után 
meg is kezdhetjük a játékot. Az 
elkészült alkotások 2-3 nap alatt 
megszáradnak, amit akár ké-
sőbb csemetéinkkel közösen ki 
is díszíthetünk.

Festhetünk továbbá kavicsokra, 
vagy készíthetünk képeslapot 
szeretteinknek. Ha már túl va-
gyunk a színezőn és más elfog-
laltságra vágyik a gyermekünk, 
akkor eljött az ideje a hajtoga-
tásnak, másnéven az origami-
nak. Rengeteg lehetőség közül 
válogathatunk, amelyekből nem 
csak ajándékokat, de tavaszi 
dekorációkat is készíthetünk 
otthonunk falára. A hajtogatás 
hasznos és kreatív időtöltés le-
het gyermekünk számára, hi-
szen a türelmet, a memóriát és 
a finommotorikus képességeket 
is fejlesztheti.

Nem szabad arról sem meg-
feledkeznünk, hogy a közös 
sütés-főzés is kellemes órákat 
nyújthat a család számára.

tánccsoportot gazdagítják tudásuk-
kal, szorgalmukkal, tapasztalatuk-
kal. Szeretnénk, ha a Török Flóris 
Általános Iskolában működhetne 
egy táncművészeti ágazat. Egykori 
kis táncosaink – és ezt hihetetlenül 
jó látni – csodálatosan megállják 
a helyüket az életben. Egy tanít-
ványunk ma már az ország egyik 
vezető táncegyüttesének, az Ex-
periDance-nek a társulatával lép 
fel. Az önkormányzattól, a kerület 
vezetésétől nagyon sok segítséget 
kaptunk, amelyért szeretnénk a kö-
szönetünket kifejezni.



SCHWÄBISCHES SCHWEINE- 
SCHLACHTEN 

Ein lustiges Programm mit harter Arbeit

WIR BEERDIGTEN DEN 
WINTER 

Faschingsbegrabung in Schorokschar
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Seit einigen Jahren gehört das 
schwäbische Schweineschlachten 
zum Jahresprogramm der Scho-
rokscharer Deutschen Nationalitä-
ten Selbstverwaltung. In diesem 
Jahr wurde die Schlachtung am 15. 
Februar auf dem Hof des Heimat-
museums durchgeführt. Das Prog-
ramm begann auch diesmal um 8 
Uhr mit dem Schweineschlachten, 

Fasching, Fastnacht oder 
Karneval sind die Namen 
für das fröhlich bunte Fest, 

das jedes Jahr im Frühjahr sieben 
Wochen vor Ostern mehrere Tage 
lang gefeiert wird. In Köln und 
Umgebung heißt es Karneval, im 
Süden Deutschlands spricht man 
von der Fastnacht und andernorts 
heißt es Fasching. Bei den Ungarn-
deutschen wird dieser Zeitabschn-
itt fast überall als Fasching (fosing) 
bezeichnet, auch die ungarische 
Benennung „farsang” stammt von 
diesem Wort. 
Die Faschingszeit steht im Zusam-

menhang mit dem Beginn der Fa-
stenzeit vor dem Osterfest. „Carne 
vale“ist lateinisch und heißt über-
setzt „Fleisch lebe wohl“. Während 
des Fastens dürfen die katholischen 
Christen kein Fleisch essen und 
keinen Alkohol trinken. Durch 
den Verzicht sollen sie sich wieder 
stärker Gott zuwenden. Da liegt es 
nahe, dass die Menschen vor der 
Fastenzeit noch einmal das Essen 
und Trinken richtig genießen wol-
len.
Das Verkleiden, die heitere Aus-
gelassenheit und die vielen Fa-
schingsfeiern stellen den sonst so 

mit dem Stich. Die Anwesenden 
hatten die Möglichkeit die ver-
schiedene Metzgertätigkeiten zu 
beobachten, sowie feine Fleischge-
richte und hausgebackten Kuchen 
zu kosten. Die Schorokscharer 
Deutsche Nationalitäten Selbstver-
waltung bedankt sich bei allen, die 
an diesem Tag mitgewirkt und ge-
holfen haben.

Zur Osterzeit
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ,

zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
Jetzt grünet, was nur grünen kann,

die Bäum` zu blühen fangen an.
So singen jetzt die Vögel all.

Jetzt singt und klingt die Nachtigall.
Der Sonnenschein jetzt kommt herein
und gibt der Welt ein` neuen Schein.

Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, 
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.

(Friedrich Spee von Langenfeld)

normalen Alltag für die Zeit von 
Donnerstag bis Fastnachtdienstag 
auf den Kopf. Den Höhepunkt der 
Faschingszeit bildeten aber bei den 
Ungarndeutschen die letzten drei 
Tage vor Aschermittwoch, vom 
Faschingssonntag bis Faschingsdi-
enstag. Am Aschermittwoch ist die 
„fünfte Jahreszeit“und der Riesens-
paß dann vorüber. Ein wichtiger 
Bestandteil des Faschingsbrauch-
tums ist das Faschingsbegraben. 
Der Fastnachtsdienstag bildet den 
Abschluss der närrischen Tage. 
Am Fastnachtsdienstag wird noch 
einmal gefeiert. Fastnachtsabsch-
lussbräuche gab und gibt es vor al-
lem dort, wo eine Symbolfigur der 
Fastnacht existiert.
Da in unserer Gemeinde, in Scho-
rokschar die Traditionspflege eine 
wichtige Rolle spielt, wurde auch 
bei uns am Faschingsdienstag, am 
25. Februar im Kulturhaus Táncsics 

der Fasching beerdigt. Den Höhe-
punkt der lustigen Veranstaltung 
bedeutete auch diesmal die Zere-
monie, als der Fasching Seppl zum 
Grabe getragen wurde.
Diese Faschingsbegrabung wird 
seit vielen Jahren immer mit rie-
sen Erfolg auf die Bühne gestellt. 
Das Lustspiel basiert sich an alten 
Texten und wird in einer gemisch-
ten, witzigen Sprache vortragen 
und gesungen.  Das Schorokscha-
rer Publikum wurde nach altem 
Brauch auch diesmal zum Lachen 
gebracht.  
Während des Programms wurde 
natürlich auch der traditionelle 
Faschingskrapfen aufgetischt und 
es kam zu einem gemütlichen Bei-
sammensein bei den reichlich ge-
deckten Tischen. Alle Anwesenden 
wurden an diesem Nachmittag mit 
schönen, bleibenden Erlebnissen 
bereichert.  

LIEBE LESERINNEN UND LESER!  
Die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten 

Selbstverwaltung wünscht Ihnen ein frohes Osterfest!



Meghívott előadónk, Dr. 
Mándoki Péter professzor 
úr, a Budapesti Műszaki 

és Gazdasági Egyetem Közlekedés-
mérnöki és Járműmérnöki Karának 
dékánja „Közlekedésünk jelene és 
várható fejlődése” címmel tartott 
előadást február 12-én. Az estet elnö-
künk, dr. Terbe István nyitotta meg. 

Vendégünk rövid bemutatkozóját 
követően videót láthattunk a jelen-
leg zajló, közlekedéssel kapcsola-
tos kutatásokról és fejlesztésekről, 
az önvezető járművekre irányuló 
projektek stádiumáról, és azok al-
kalmazhatóságáról a virtuális való-
ságban, illetve a való életben. Mint 
megtudtuk, az önvezető járművek 
teljesen átalakíthatják a közleke-
dést, azon belül is a tömegközle-
kedést a jövőben. Mindez első-
sorban társadalmi kérdés. A város 
túlterhelt. A fejlesztési lehetőségek 
limitáltak. Az autók magas száma 
élhetetlenné teszi az életterünket, 
mivel alacsony a kihasználtságuk, 
és a járművek az idő nagy részében 
valahol tárolásra szorulnak – ez 
visszaélés a környezetünkkel. Nyu-
gat-Európában már megfigyelhető 
a tendencia, hogy a fiatalok nem 
kívánnak feltétlen vezetni, csupán 
mobilitást vásárolnak. Autómeg-
osztókat, közösségi autókat hasz-
nálnak, ezzel elkerülve a gépjármű-
tartás minden költségét és nyűgét. 
Kissé sarkítva: a közlekedés szem-
pontjából két várostípust különít-
hetünk meg egymástól. Vannak 
az úgynevezett amerikai városok, 
amelyeknek mind a kertvárosi ré-
szeiben, mind pedig a belvárosá-
ban zökkenőmentesen lehet köz-
lekedni. A másik típus az európai 
város, amely korlátozott területű 
történelmi városrésszel rendelke-
zik. Budapesten a ’70-es évektől 
kezdtek elterjedni nagy számban 
a magántulajdonban lévő autók.  

A város kiépülése, fejlődése jóval 
korábbi időkre tehető, amely a köz-
lekedést – érthető okokból – nem 
tudta szem előtt tartani. Az ebből 
származó feszültség jól érzékelhető 
napjainkig.

Előadónk beszámolója második fe-
lében olyan problémaköröket érin-
tett, mint a csomópontok irányí-
tása, a körforgalmak hasznossága, 
a parkolás lehetséges szabályozási 
módjai és a kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása. Meglátása 
szerint, ahol rövidtávú közlekedés 
van, ott a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés infrastruktúráján ér-
demes javítani. Ahol nagy térbeli 
és időbeli távok vannak, ott a tö-
megközlekedést ajánlott fejleszteni. 
Mindezt az autós közlekedés kor-
látozásával karöltve. Az egyedi és 
nagy távok esetén indokolt csupán 
az egyéni közlekedés. Fontos prob-
léma emellett az áruszállítás és a 
szállítójárművek rövid időt igénybe 
vevő parkolása.

Az est végén a fenti problémákat 
kerületünkre vetítve ismertette a 
professzor. Köztudott, hogy nincs 
elég hely a központban. Túlzottan 
megnőtt az átmenő forgalom. Az 
óvodák és iskolák környékén reggel 
és délután nagy a zsúfoltság. Tö-
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KÖZLEKEDÉSÜNK JELENE ÉS VÁRHATÓ FEJLŐDÉSE  
A Soroksári Fehérasztal Társaság februári rendezvénye

megközlekedésünk csak relatíve jó, 
de a végállomások nincsenek meg-
felelő helyeken. A Határ út eléré-
se sok időt igényel, a Közvágóhíd 
pedig még messze nem a belváros. 
Ha a vasútvonalnak több megállója 
lenne – például az Ócsai úti felüljá-
rónál és a Közvágóhídnál, az sokat 
javíthatna a helyzeten. Nincs P+R 

parkoló, és hely sincs igazán rá. A 
HÉV villamosra cserélése nem len-
ne ésszerű megoldás, mivel majd 
kétszeresére nőne a menetidő a 
Közvágóhídig. A vasúti aluljáró lé-
tesítése csupán részben lesz jó meg-
oldás: egyes utcákat tehermentesít, 
más utcákban viszont növeli majd a 
forgalmat. Ez 5-10 éven belül meg-
haladottá válik. A helyi csomópon-
tok problematikájának ismertetését 
követően a hallgatóság kérdései 
kaptak teret. 

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni dr. Mándoki Péter dékán úrnak 
a tartalmas előadást. A rendezvé-
nyen készült hangfelvétel tagsá-
gunk honlapján (http://feherasztal.
lapunk.hu/) meghallgatható.

Soroksári Fehérasztal Társaság – 
Herling Anikó



EZÚTTAL IS SZÉP SIKEREKET ÉRTEK EL  
A SOROKSÁRI HOCKEY CLUB JÁTÉKOSAI
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A Magyar Nemzeti Terembajnokság 
2019/20-as szezonjába két csapattal 
nevezett a Soroksári Hockey Club. 
Az első együttes célja a bajnoki cím 
megvédése, a másodiké pedig a rá-
játszásba kerülés volt. Mindkét célt 
sikerült teljesíteni.

A Soroksári HC I. magabiztos alap-
szakaszt produkált pontveszteség 
nélkül. Tíz mérkőzés során össze-
sen 110 lőtt és mindössze 15 kapott 
góllal első helyről várhatták a ráját-
szást, így február 2-án, a Soroksári 
Sportcsarnokban az alapszakasz 
negyedik helyezettjével mérkőz-
hetett meg a döntőbe kerülésért. 
Idén a Soroksári HC II. csapata 
volt, amely az utolsó alapszakasz 
meccsének megnyerésével tudta 
biztosítani helyét az elődöntőben. 
Papírforma szerint, meglepetés 
nélkül (6:3-as különbséggel) a baj-
noki címvédő idén is döntőt játsz-
hatott, a második csapat pedig a 
bronzmeccsen küzdhetett, ahol egy 
szoros meccsen (3:5 arányban) ma-
radt alul a Szent László Gimnázium 
DSE csapatával szemben.

A GÓLKIRÁLYT ÉS 
A LEGJOBB JÁTÉKOST 
IS ŐK ADTÁK

A döntőt az Építők HC I. csapatával 
játszották, a telt ház és a forró han-

gulat is hatással lehetett a soroksári 
fiúkra. Az első félidő gólokat ugyan 
nem hozott, de kiállításokat igen. 
Összesen 11 percet töltöttek em-
berhátrányban az első félidőben, 
míg az ellenfelük összesen 2 percet. 
Ezt követően a második félidőben 
sikerült rövid időn belül három 
gólt is szerezni, ami után megnyu-
godva, magabiztosan, „zsinórban” 
az ötödik bajnoki cím megszerzé-
sével ünnepelhettek együtt a nagy 
számú soroksári nézővel közösen A 
végeredmény 5:2 volt. A bajnokság 
gólkirálya Farkas Imre (Soroksári 

HC I.) lett 41 góllal. A legjobb já-
tékost Szigeti Bence személyében a 
Soroksári HC I. adta. Bence a Gras-
salkovich Antal Általános Iskolá-
ban kezdte a sportot, és az egyesü-
let saját nevelésű játékosa.

BÍZNAK A TOVÁBBI 
NEMZETKÖZI 
SIKEREKBEN

Ugyanezen a napon a Soroksári 
Hockey Club U14-es csapata a Szlo-
vák Bajnokság zárófordulójában ez- 

üstérmet szerzett Nova Dubnicában.
A BEK Challenge I. versenyére uta-
zott a felnőtt együttes a bulgáriai 
Varna-Kamchiába február 14-16. 
között, hogy megmérkőzzön a nem-
zetközi mezőnyben. Ebben a cso-
portban szerepel Wales, Bulgária, 
Csehország, Skócia, Olaszország, 
Ukrajna, Dánia és Magyarország 
bajnokcsapata. A bent maradás saj-
nos ezúttal nem sikerült, a lendület 
kissé megtört, ugyanakkor a csapat 
tagjai bizakodva tértek haza Bulgá-
riából.

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS



SZEMÉLYESEN CSAK SZÜKSÉG ESETÉN  
ÉS CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL, DE INKÁBB INTERNETEN  

INTÉZZÉK AZ ÜGYEKET!

MAGYARORSZAG.HU

KORMANYHIVATAL.HU

INGYENESEN HÍVHATÓ 
1818 KORMÁNYZATI 

ÜGYFÉLVONAL

A kormányablakokban és okmá-
nyirodákban is korlátozásokat ve-
zetnek be a koronavírus-fertőzés 
terjedésének mérséklése érdekében 
a kormányhivatalok. Az intézkedé-
sek célja, hogy az ügyfélterekben a 
lehető legkevesebb személy tartóz-
kodjon egyszerre. Az ügyfélszolgá-
latokon történő személyes megje-
lenés elkerülésével a megbetegedés 
kockázata és a járvány további terje-
dése mérsékelhető.

Az operatív törzs arra kéri a kor-
mányablakok, okmányirodák ügy-
feleit, hogy lehetőség szerint idő-
pontfoglalással menjenek ügyet 
intézni, e nélkül csak rendkívül in-
dokolt esetben keressék fel szemé-
lyesen a kormányablakokat. A kor-
mányablakok hétfőn nyitják meg 
az új foglalható időpontokat, ezzel 
párhuzamosan kevesebb olyan 
ügyfelet tudnak majd fogadni, akik 
időpontfoglalás nélkül érkeznek. 
Időpont ügyfélkapuval az idopont-
foglalo.kh.gov.hu  oldalon, ügyfél-
kapu nélkül a 1818 ingyenesen hív-
ható telefonszámon foglalható.

A kormányablakokban, okmány- 
irodákban és más ügyfélszolgála-
tokon korlátozhatják a bent tartóz-
kodók maximális létszámát. Kérjük 
ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken 
kívül, egymástól kellő távolságot 
tartva várják meg, amíg sorra ke-
rülnek.

Az elkészült okmányokat az eddigi-
ekkel ellentétben nem személyesen 
kell átvenni a kormányablakokban, 
okmányirodákban, illetve a postán 
vagy a kézbesítőtől, hanem levél-
küldeményként a postaládába kéz-
besítik azokat.

A kormányhivatalok az operatív 

törzs intézkedéseivel, javaslataival 
összhangban látják el feladataikat.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, 
hogy a 2020. március 12-t követő-
en lejáró, a magyar állampolgárok 
Magyarország területén hatályos 
valamennyi hivatalos okmánya a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 
15 napig érvényes. Az okmányok 
megújítására jelenleg tehát nincs 
szükség, azokat Magyarország te-
rületén továbbra is használhatják, 
külföldön azonban nem érvénye-
sek a lejárt okmányok. Azok tehát, 
akiknek külföldön is érvényes ok-
mányra van szükségük, lejárt ok-
mányaikat meg tudják hosszabbíta-
ni a kormányablakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval 
rendelkező állampolgárok elsősor-
ban a  megújult  magyarorszag.hu 

oldalon elérhető online ügyinté-
zési lehetőségeket vegyék igénybe. 
A leggyakoribb 750 ügykörben 
elérhető az elektronikus ügyinté-
zés (a bejelentkezés ügyfélkapu 
regisztrációval, elektronikus sze-
mélyi igazolvánnyal, vagy telefonos 
azonosítással történik), továbbá 
valamennyi ügyben lehetőség van 
a kérelem benyújtására ún. e-papír 
szolgáltatás használatával (a beje-
lentkezéshez szintén ügyfélkapus 
azonosítás szükséges). Az ügyfél-
kapuval nem rendelkező ügyfe-
lek számos ügyben postai úton is 
leadhatják kérelmüket. További 
információkért keressék fel a  kor-
manyhivatal.hu  oldalt, valamint 
hívják az ingyenesen hívható 1818 
Kormányzati Ügyfélvonalat.

(kormanyhivatal.hu)
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MARINÁLT CÉKLA:
2 DARAB CÉKLA
4 DKG PÍNIAMAG
10 DKG GORGONZOLA
1 MARÉKNYI FRISS SALÁTA
2 EVŐKANÁL ÉTOLAJ

Sült fogasfilé 
marinált céklával

recept

HOZZÁVALÓK: ELKÉSZÍTÉS:13 DKG CUKOR
3 DL BALZSAMECET
ŐRÖLT BORS, SÓ 

SÜLT FOGAS:
4 DARAB FOGASFILÉ
1 DARAB CITROM
SÓ, VAJ 

1. Először a fogasszeleteket leöblít-
jük, amelyeket papírtörlővel meg-
törlünk, megsózunk és meglocso-
lunk citromlével.
2. Felolvasztjuk a vajat egy ser-

penyőben, és a fogasfilé mindkét 
oldalát megsütjük (nagyjából olda-
lanként 4-4 percig).
3. A céklát félórán keresztül főzzük 
sós vízben, majd leöblítjük hideg 
vízzel. Ezután meghámozzuk és 
szeletekre vágjuk.
4. Felforraljuk az ecetet a cukorral 
és addig kevergetjük, amíg fel nem 
olvad a cukor.
5. Ebbe tesszük bele a céklát, majd 
megvárjuk, amíg kihűl. Ezt követő-
en érleljük egy teljes napon keresz-
tül.
6. Kimérünk 6 evőkanál pácleve-
let, amelyhez borsot és sót keve-
rünk. Ehhez öntjük hozzá finoman 
az olajat.
7. Tányérokra osztjuk a salátát, a 
céklát és a csíkokra szeletelt gor-
gonzolát. Az öntettel meglocsol-
juk, továbbá pirított píniamaggal 
megszórjuk és erre helyezzük rá a 
fogasfilét.

HASZNOS TUDNIVALÓK AZ INFLUENZÁRÓL

Az influenza – amely  az egyik 
leggyorsabban, cseppfertőzés 
útján terjedő vírusos légúti meg-
betegedés – tünetei általában a 
hideg időszakokban jelentkez-
nek. A betegség rendszerint ma-
gas lázzal, izom- és végtagfájda-
lommal jár, amelyet kimerültség 
és általános fáradtság is kísérni 

szokott. Gyorsan jelentkező tüne-
tekkel teljesedik ki, és az emberi 
szervezetet jobban megviseli, mint 
egy egyszerű megfázás. Ezzel még 
együtt szokott jelentkezi a nátha, a 
torokfájás és a köhögés is, így ezek-
ben az esetekben sokkal megvisel-
tebbnek érezhetjük magunkat. 
A tünetek általában 1-3 nappal a 

fertőzést követően bukkannak fel, 
és akár súlyos szövődményei is le-
hetnek, mint például a tüdőgyul-
ladás vagy az agyhártyagyulladás. 
A tüneteket csak csillapítani lehet, 
amelyhez ágynyugalom is szüksé-
ges, továbbá sok folyadék fogyasz-
tása javasolt. 
Az influenzát megelőzni aktív im-

munizálással lehetséges, de akár 
védőoltás beadását is kérhetjük. 
Ezen felül egyaránt ajánlott a 
megfelelő kézmosás, az egész-
séges táplálkozás, illetve a rend-
szeres testmozgás. Az ellenálló 
képességünket úgy is növelhet-
jük, ha törekszünk a stressz-
mentes életvitel fenntartására.



FRIEDRICH 
SCHILLER
(Marbach am Neckar, 1759. novem-
ber 10. – Weimar, 1805. május 9.)
német költő, drámaíró, filozófus és 
történész

Kispolgári családba született. Édes-

Rejtvény
apja foglalkozása révén sokat költö-
zött a család. Gyermekkorában egy 
pap tanította meg írni és olvasni, 
majd latin iskolában kezdte meg a 
tanulmányait. A szülei lelkészi hi-
vatásra szánták, viszont a württem-
bergi herceg tehetségesnek találta az 
ifjút és katonaiskolába küldte. Itt ta-
lálkozott a jog és – idővel – az orvos-

lás tudományával is. Verset, majd 
drámát kezdett írni, amelyekben 
megjelent a hatalommal való vissza-
élés kérdésköre, amely később meg-
határozta műveit. Diákéveiben Karl 
Eugen herceg despotikus iskolai 
szigora hagyott nyomot: tiltott volt 
számára a szépirodalommal való 
foglalkozás. Amikor engedély nél-

kül részt vett legjelentősebb műve, 
„A Haramiák” bemutatóján, eltil- 
tották őt a további alkotástól. Ka-
landos életét később beárnyékolta 
a betegség és az adósságok soro-
zata. Művészetére Kant, Winckel- 
mann és Goethe munkássága is ha-
tott. Demetrius című drámájának 
írása közben érte a halál.

FRIED 
RICH 
SCH
ILL
ER
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Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, 
bontással-javítással kapcsolatos munkák elvégzése. Tel.: 06/70 617-7940
 
Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés, 
kerítés-építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06/20 259-6319
 
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs 06/20 264-7752
 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vá-
sárolunk 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. Hív-
jon bizalommal! Telefon: 06/20-980-3957

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. ÁPRILIS 13.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 
édesapánkat, Czeitler Mártont u- 
tolsó útjára elkísérték, és gyász- 
unkban bármi módon osztoztak. 

A gyászoló család

FIGYELEM!

Elmarad 
dr. Nógrádi Gergely 
főkántor március 23-ra 
tervezett purimi 
koncertje.

FIGYELEM!!! ÚJ SZOLGÁLTATÁS!!! 
CIPŐJAVÍTÁS-KULCSMÁSOLÁS-ÉLEZÉS!!!
NE UTAZZON TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL TÖBB ÓRÁN ÁT, 

NE AUTÓZZON FELESLEGESEN TÖBB KILOMÉTERT, 
ha ügyes-bajos dolgait megjavíttathatja,

lemásoltathatja, megéleztetheti, kitisztíttathatja
SOROKSÁR központjában, Grassalkovich út 147. szám

alatt a Farkas cipőjavító és kulcsmásoló üzletben 
(Posta és a Buci pékség között).

Azonnali szolgáltatásként igénybe vehető: cipőjavítás,
kulcsmásolás, élezés (háztartási kés, henteskés,

szakácskés, hentesbárd, háztartási ollók, manikűr olló,
metszőolló, fűnyíró kés, húsdaráló kés + rostély),
elemcsere (kivéve órában), távirányító másolás

(garázsajtó, kertkapu). 
Rövid határidővel igénybe vehető: ruhatisztítás.

H: 8.00-18.00, K–Cs: 8.00-17.00, P: 8.00-15.00, 
Szo: 8.00-13.00, V: zárva

Ha felkeltettem érdeklődését, szeretettel várom!
Munkáim egy részéről  tájékozódhat Facebook oldalamon:

www.facebook.com/farkascipojavitoeskulcsmasolo
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SZÜNETELNEK A FŐVÁROSI SORMUNKA 
JELLEGŰ KÉMÉNYELLENŐRZÉSEK

Az állampolgárok védelme érdeké-
ben a koronavírus fertőzések miatt 
a FŐKÉTÜSZ Kft. március 17-től 
átmenetileg szünetelteti az előze-
tesen meghirdetett (ún. sormunka 
jellegű) kéményellenőrzéseket Bu-
dapesten. A fővárosi kéményseprők 
a járvány ideje alatt a szociális ellá-
tásba segítenek be.

A fővárosi ingatlantulajdonosok 
igényeit figyelembe véve és tekin-
tettel arra, hogy az elmúlt napok-
ban jelentősen megnőtt azon ingat-
lantulajdonosok aránya, akik nem 
kívánják az előzetesen meghirde-
tett kéményellenőrzést igénybe 
venni, a 2020. március 16. utánra 
meghirdetett kéményellenőrzése-
ket a FŐKÉTÜSZ Kft. átütemezi. 
Ennek értelmében 2020. március 
17-től a meghirdetett kéményelle-
nőrzések elmaradnak, későbbi idő-
pontban kerülnek elvégzésre.
A Társaság a meghirdetett ké-
ményellenőrzésekkel érintett in-
gatlanokat értesíti az ellenőrzés 
elmaradásáról, illetve az átüte-
mezést követően az új ellenőrzési 
időpontról értesítést fog küldeni. 
Az új ellenőrzési időpontok meg-
határozása a fővárosi vírushelyzet 
függvényében fog megtörténni.

A vírusveszély miatt a Társaság 
2020. március 17-től határozatlan 
időre felfüggeszti a személyes ügy-
félfogadást is, az ügyfélszolgálati 
iroda zárva tart. Az ügyfelek meg-
kereséseiket az alábbi csatornákon 
tudják eljuttatni a Társaságnak:

• Elektronikus üzenet: a www.ke-
menysepro.hu oldalon található 
üzenetküldő modul
• Postai levél: 1443 Budapest, 
Pf. 155
• Telefon: +36 1 999 0664
• Fax: +36 1 332 1150

Az intézkedés nem érinti a mű-
szaki vizsgálatok és az üzemzavar 
elhárítások elvégzését. A kémény-
seprő-ipari nyilatkozatra vonatko-
zó megrendelések leadása, illetve 
az elkészült nyilatkozatok kiadása 
továbbra is biztosított. A kémény-
seprők minden esetben rendelkez-
nek megfelelő egészségügyi vé-
dőeszközzel és fertőtlenítőszerrel. 
Amennyiben a műszaki vizsgálat-
ra leadott rendelést a vírusveszély 
miatt kihirdetett veszélyhelyzetre 
való tekintettel a megrendelő ügy-
fél vissza kívánja mondani, úgy azt 
a www.kemenysepro.hu oldalon 
található üzenetküldő modulon 
keresztül jelezze a Társaságnak a 
vizsgálattal érintett cím és a meg-
rendelő nevének pontos megadá-
sával. 
Kéményseprők a kéményellenőr-
zések ideiglenes szüneteltetése 
alatt 40 gépjárművel vesznek részt 
a fővárosi szociális ellátásban. A 
FŐKÉTÜSZ munkatársai együtt-
működve a szociális ellátóháló-
zattal az élelmiszerek házhozszál-
lításával segítik azon budapesti 
lakosokat, akik fokozottan veszé-
lyeztetettek.

FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.


