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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormány‐
zat Polgármesterének 12/2021.(I.19.) határozatában
döntött az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tar‐
tásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról.
2021. június 21-től 2021. július 23-ig zárva tart az I. sz.

Összevont Óvoda Csillag u. 1. szám alatti, Rézöntő u. 24.
szám alatti, valamint Szitás u. 99. szám alatti tagintéz‐
ménye.
2021. július 12-től 2021. augusztus 13-ig zárva tart az I.

sz. Összevont Óvoda Grassalkovich út 86. szám alatti,
Templomu. 10. számalatti, Templomu. 167. számalatti
tagintézménye, valamint a III. sz. Összevont Óvoda
Béke u. 36. szám alatti intézménye. Az I. sz. Összevont
Óvoda nyitva tartó tagóvodája ellátja a saját, ügyeletet
kérő gyermekeit, valamint a Napsugár és a III. sz. Ösz‐
szevont Óvoda ügyeletet kérő gyermekeit.
II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Grassalkovich út

279. sz. alatti intézménye zárva tart 2021. július 19-től
2021. augusztus 20-ig. 2021. július 12–16-ig az I. és III. sz.
óvoda ügyeletet kérő gyermekeit látja el.
III. sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz. 1. sz. alatti in‐

tézménye zárva tart 2021. június 14-től 2021. július 16-
ig. 2021. július 19–23-ig az I. óvoda ügyeletet kérő gyer‐
mekeit látja el.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkor‐

mányzat Polgármesterének 11/2021. (I.19.) határozatá‐
ban döntött a Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Bölcsődéjének (a továbbiakban: Bölcsőde) nyári nyitva‐
tartási rendjének jóváhagyásáról.
A Bölcsődében a nyári ellátási szünet időpontja: 2021.

július 26-tól 2021. augusztus 13-ig (három hét időtar‐
tam), mely idő alatt lehetőség van a bölcsődei dolgozók
szabadságának kiadására, valamint a nyáron időszako‐
san előírt festési, és egyéb szükségessé váló karbantar‐
tásimunkálatok elvégzésére is.

Tájékoztató az óvodák és a
bölcsőde nyári zárva tartásáról

és ügyeleti rendjéről

ELÉRHETŐSÉGEINK
személyes ügyintézés a PolgármesteriHivatal épületeiben (azÚj‐
telepi Ügyfélszolgálati Irodában is) kizárólag az ügyintézővel előze‐
tesen telefononvagy e-mailben egyeztetett időpontban lehetséges.
A Polgármesteri Hivatalban ügyintézés az adott ügy jellegének
függvényében elektronikus vagy postai úton történhet (kivétel: a
csak személyesen intézhető ügyek).
Részletesebb tájékoztatás a soroksar.huweboldalon olvasható.

S o r o k s á r Ö n k o r m á n y z a t á n a k L a p j a

Formátum Méret Bruttó díj
1/1 210×265 121 620 Ft
1/2 210×126 67 210 Ft
1/4 100×126 37 020 Ft
1/8 100×59 18 350 Ft

Keretes hirdetések

újságunk külsejében modernebb, tartalmában a
megszokottnál változatosabb magazinná alakult át,
amely reményeink szerint a soroksári családoknak, fia‐
taloknak és időseknek egyaránt hiteles tájékoztatást, jó
szórakozást és kellemes kikapcsolódást nyújtmajd.
Olvasóink – ahogy már megszokhatták – továbbra is

havonta vehetik kézbe a megváltozott szerkezetű, gaz‐
dag képanyaggal, állandó rovatokkal és emellett lapszá‐
monként újabb és újabb, aktuális témákkal jelentkező
kiadványunkat.
Céljaink továbbra is változatlanok: a soroksáriak folya‐

matos,pontos,naprakész tájékoztatásaazÖnkormányzat
munkájáról, a kerület közéletéről és a legfontosabb helyi
történésekről: kulturális eseményekről, rendezvények‐
ről, a soroksári emberek mindennapjairól, múltunkról,
jelenünkről és jövőbeni terveinkről, lehetőségeinkről.
Arra törekszünk, hogy minden lényeges információt

eljuttassunk a kerület lakosaihoz.
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Megújult a Soroksári Hírlap, Soroksár
Önkormányzatának hivatalos, havonta
megjelenő lapja. Ezzel az átalakulással
egy újabb lépést tettünk közös ottho‐
nunk, Soroksár életének színesebb be‐
mutatása érdekében.

Küldetésünk az értékközpontú tájékoztatás.
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tavaly augusztusban derült ki, hogy az Utcáról Lakás‐
ba! Egyesület telket vásárolt a Láng Endre utcában, ahol
három konténerlakást tervezett felépíteni hajléktalanok
számára. A területen változtatási tilalom van. Voltak helyi
lakosok is, akik szociális érzéketlenséget emlegettek. Miről
döntöttmost a képviselő testület?
– A soroksáriak jelentős többsége nem akar újabb haj‐

léktalan embereket ellátó intézményt, lakást a kerü‐
letben, és nem azért, mert szociálisan érzéketlenek
lennének, hanem mert már három
hajléktalanszálló is működik itt,
ami közel 500 fedél nélkülit jelent.
A velük való együttélés is sok türel‐
met igényel, semmiképpen sem sze‐
retnénk tetézni a problémákat.
Mindenkinek joga van a tiszta, biz‐
tonságos, élhető lakókörnyezethez.
Ráadásul az egyesület vezetője arra
a kérdésre, hogy kiket költöztetné‐
nek be ezekbe a konténerlakásokba,
soroksáriakat vagy másokat, egyér‐
telműen azt a választ adta, hogy
más kerületekből hoznának ide ne‐
héz sorsú embereket.
Amiről most a képviselő-testületi

ülésen döntöttünk, az a hivatalos
szakértői becslésen alapuló vételár.
Ezt elküldtük az Utcáról Lakásba!
Egyesületnek, várjuk a válaszukat.
– Viszont a telken már történtek bi‐

zonyosmunkálatok.Kérhet-e ezért kártérítést az egyesület?
– Semmiképpen semkérhet,miután elmulasztották az

építkezés megkezdéséhez szükséges bejelentési kötele‐
zettségüket, így azt a budapesti kormányhivatal azonna‐
li hatállyal leállította.
– Polgármester Úr! Ön azt szeretné, ha a főváros maga‐

sabb részesedési arányt állapítana meg a kerületeknek a

forrásmegosztásban. A testületi ülésen ez is szóba került.
Tudnak változtatni a fennálló helyzeten?
– A jelenlegi helyzetet elfogadni nem, csak tudomásul

venni lehet. A kerületek lényegesen kevesebb forráshoz
jutnak,mint a Fővárosi Önkormányzat,miközben olyan
jelentős feladatokat kell ellátniuk, mint az egészségügyi
alapellátás megszervezésére és működtetése, a bölcső‐
dék, óvodák fenntartása, és a helyi vállalkozások is az
önkormányzatok ajtaján kopogtatnak, ha segítségre szo‐

rulnak. A forrásmegosztáson előbb
vagy utóbb, de mindenképpen vál‐
toztatni kell!
– Lehet, hogy a Fővárosi Önkor‐

mányzat ridegen tartja a kerületeket,
ám a Kormány 9 soroksári fejlesztési
projekt megtervezéséhez közel 900
millió forintot biztosít. Az erről szóló
kormányhatározatról már értesül‐
tünk a Magyar Közlönyből, de van‐
nak, akikakkorhiszik, hamajdapénz
ismegérkezik.
– Egész pontosan 889 millió fo‐

rintról van szó, amit aKincstármár
átutalt, tehát a pénz itt van a szám‐
lánkon. Minden adott ahhoz, hogy
belátható időn belül új városköz‐
pontunk legyen, amely magában
foglalja az új orvosi rendelőt, az új
rendőrkapitányságot, az új polgár‐
mesteri hivatal és kormányablak

megépítését. Összekötjük a Haraszti utat az M0-ás autó‐
úttal, a Vecsési utcát a bevásárlóközpontokkal, lesz új
híd a Kisduna fölött, közösségi házzá alakul az újtelepi
„Drakula ház”, valamint megvalósul az Apostolhegy tel‐
jes aszfaltozása és csatornázása. Az engedélyezett ter‐
veknek legkésőbb 2021. december 31-ig rendelkezésre
kell állniuk.

Ingatlan-értékmegállapítás, fővárosi forrásmegosztás, online TV –

ezek voltak a legutóbbi testületi ülés legfőbb témái. A Soroksári Hír‐

lapnak Bese Ferenc polgármester nyilatkozott.

KI AKARNÁ FALHOZ KÖTNI
MAGÁT, HA MOZOGHAT IS?

VÁ
RO
SH
ÁZ
A

– Mi a biztosíték arra, hogy ezek a létesítmények meg is
épülnek, amegvalósításukra honnan lesz forrás?
– Erről is megszületett döntés, a gazdaságélénkítési

programkeretében aKormánygaranciát vállalt ezeknek
a beruházásoknak a finanszírozására.
– A testületi ülésen döntöttek a soroksári tájékoztatás

megújításáról is.Milyen változások lesznek?
– A jövőben a XXI. századnak megfelelő színvonalon

adunk tájékoztatást közös ügyeinkről, amivel régóta
szorgalmazott lakossági igénynek szeretnénk megfelel‐
ni, és ami találkozik a teljes képviselőtestület elképzelé‐
sével is. Elektronikusan eddig az ESTV-n, azaz
kábelcsatornán lehetett megnézni a soroksári esemé‐
nyeket, olykor napokkal, hetekkel később, mint aho‐
gyan ezek lezajlottak. Ráadásul a fiatalok, de már a
középgenerációról is elmondható, hogy a híreket nem a

televízióban, hanem online követik, ahol a gyorsaság,
netán az egyidejűség is előny. Olyan ez, mint a vezetékes
telefon ésmobil közötti különbség, hiszen ki akarnáma‐
gát egy zsinórral a falhoz kötni, ha beszélgetés közben
mozoghat is.
Ezért gondoltuk úgy, hogy online csatornát hozunk

létre, ahol láthatóvá teszünk minden olyan eseményt,
amely közérdeklődésre tarthat számot, a testületi ülések
összefoglalóitól kezdve a történelmimegemlékezésen át
a helyi ünnepeinkig, vagy kulturális eseményekig.
Aki viszont „nincs online”, hanem a hagyományos tá‐

jékoztatást preferálja, annak ajánlom figyelmébe a meg‐
újult Soroksári Hírlapot, amely mostantól kezdve
kibővített tartalommal, csinosabb ruhába öltöztetve je‐
lenikmeg.

pszr

hamarosan megkezdődik a Soroksáron áthaladó
vasútvonalat keresztező aluljáró környékének rendezé‐
se, a fejlesztés előkészítése. Ehhez kerületünk jelentős
kormánytámogatást kapott.
A beruházás 900 méter új utat jelent, melynek 230

méter lesüllyesztett, támfalak között vezetett szakasza
van, a hozzá kapcsolódó körforgalommal, járdákkal és
kerékpárúttal.

Maga az aluljáró a Pályaudvar sor nyomvonalában, a
Vecsés út – Hősök tere közötti szakaszon épülmajd.
Nem kell aggódni a környék ingatlantulajdonosainak

sem, a Pályaudvar sormelletti ingatlanokmegközelítését
a támfalmellett terepszinten vezetett járda biztosítja.

A vasút keleti oldalán a Szérűskert utca kiszélesítése,
valamint a Szentlőrinci út és Vecsés út összekötése is
megtörténik.
Aberuházásmegvalósulása tehermentesíti aVecsésúti

és Tárcsás utcai átjárókat, illetve azok környékét.

MEGSZŰNNEK A DUGÓK, TISZTÁBB LESZ A LEVEGŐ

Fotó: Teszár Ákos
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hideg, havas januári nap volt, mikor megkezdték an‐
nak a 200000 magyarországi németnek a kitelepítését,
akiket a kollektív felelősség elve alapján száműztek az
otthonaikból. Olyanmagyarokat, akik bár őseik nyelvét
beszélték, a háború során nem álltak egyetlen oldalra
sem, a második világháború során elkövetett bűnökhöz
nem volt közük, mégis megbélyegezve kellett elhagyni‐
ukMagyarországot.
1946. január22-én indultakel az elsővagonok többezer

svábbal, akik számára nem volt ismert az úticél. Sokan
közülük attól féltek, hogy a halál lesz a végállomás. A te‐
hervagonok végül az általuk ismeretlen „anyaországba”

érkeztek meg, ahol nincstelenként, család és rokonok
nélkül, egyedül kellett boldogulniuk. Az első évek voltak
a legnehezebbek. A legtöbb kitelepített család éhezett,
hajlék nélkül, mások irgalmára hagyatkozva élt. De a
legtöbben kitartottak.
A kitelepítés Soroksárt sem kímélte. Közel 5000 so‐

roksári svábot szakítottak ki min‐
dennapjaiból, szülők, nagyszülők,
testvérek kényszerültek új életet
kezdeni egymástól távol. 1946-ban
Soroksárról öt irányba indult te‐
hervonat. Augsburgba 967 sze‐
mélyt, Göppingenbe 971 személyt,
Aalenbe 969 személyt, Böblingenbe
és Herrenbergbe 1068 személyt te‐
lepítettek ki.

Köszönjük a Grassalkovich Körnek, hogy a
fotókat a Soroksári Hírlap rendelkezésére
bocsátották.

Január 19. a magyarországi németek el‐
hurcolásának emléknapja. A Vasútállo‐
más falán elhelyezett emléktáblánál
Bese Ferenc polgármester és Fuchs Gyula
alpolgármester koszorúzott.

1964-ben nyitotta meg kapuit a Nyír Utcai Általános Iskola, amely a ta‐
nulók javaslatára kapta a nevét 1997-ben Fekete Istvánról, mint olyan
személyről, akire ők is hasonlítani szeretnének. Így vált fontossá szá‐
munkra Fekete István írói hagyatéka értelmében az anyanyelvi nevelés,
a környezettudatosság, az egészséges életmód, az állatok, a növények
szeretete és védelme is. Gyermekeink képesek és készségesek ezen értékekkel való
azonosulásra, ezeket ünnepeljük ezen a napon játékos és komoly formában egyaránt.

75 ÉVE TÖRTÉNT

SOROKSÁRRÓL KÖZEL
ÖTEZER SVÁBOT ŰZTEK ELMÚ

LT
ID
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Ő FEKETE ISTVÁN NAP

január 25-én, az író születésnapjára emlékezve, igyek‐
szünk minden évben változatos programokat nyújtani
tanulóinknak. Célunk, hogy ezen a napon élményekkel
gazdagon térjenek haza a gyerekek, ezért többször hív‐
tunk előadókat vadászattal, népi kézművességgel kap‐
csolatban, meglátogattunk egy közeli kisállatgondozó
parkot, előadtunk részleteket az író egyik regényéből,
csapatversenyeket rendeztünk, irodalmi teaházat tar‐
tottunk rímkitaláló versennyel, játékos, mozgásos fel‐
adatokban vehettek részt a diákok.
Idén, ez alkalomból az aulában, az osztályok képviselő‐

inek jelenlétében mondott köszöntőt Horváth Lászlóné,
iskolánk igazgatója, majd a nyolcadikosok képviselői
megkoszorúzták Fekete István emléktábláját.
Az alsó tagozatosok egy, a szerző életéről szóló filmet

néztek meg, majd a munkásságával kapcsolatos felada‐
tokat, kvízeket, rejtvényeket oldottak meg. A gyerekek
kézügyességüket is megmutatták: a regények híres állat‐
szereplőiből válogathattak, lerajzolták a számukra leg‐
kedvesebbeket. Nagyon színvonalas alkotások születtek,

melyeket örömmel tettünk ki a faliújságokra, hogymin‐
denki gyönyörködhessen bennük.
Felső tagozatosaink részére idei tervünk egy akadály‐

verseny volt a természetben teljesíthető feladatokkal, de
sajnos az iskola és az osztálytermek falait nem léphettük
át. Hogy a természetközeliség mégse maradjon ki, egy
térképes feladatot kihelyeztünk az iskola udvarára. Az
osztályok „kereső” csapatának, 10 főnek, a térképalapján
kellett megtalálni a Fekete István életével kapcsolatos,
udvaron elrejtett kérdéseket. A válaszokat az internet se‐
gítségével kutatták fel. Az „alkotók” csoportja Fekete
István képe köré egy természeti hátteret készített, az író
főszereplőit, az állatokat is belerajzolva a képbe. A „meg‐
oldók” csapata idézeteket, keresztrejtvényeket kapott.
A felsős napot Szabó Sándor, Papp Tünde és Zádoriné

Kovács Orsolya szervezte, alsó tagozatonÜrmös Gabriella
volt a szervező, de minden pedagógus részt vett ötletei‐
vel, munkájával, és minden diák a lelkesedésével a nap
sikeressé tételében.

Az összeállítást készítette:
ZKO ésÜrmös Gabriella
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Fotó: Bauer Sándor / Fortepan
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hogyan került soroksárra, ha jól tudom, nem itt szü‐
letett?
– A nagyszüleim és az édesanyám felvidéki magyarok

voltak. Amikor a svábokat a II. Világháború után Német‐
országba száműzték, a helyükre az úgynevezett csehszlo‐
vák-magyar lakosságcsere egyezmény keretében a
Felvidékről elűzött magyarokat telepítették be. Így kerül‐
tek ide az én felmenőim is. Az édesapám is onnan szárma‐
zott, de édesanyámmal már itt ismerkedtek meg, a
ráckevei HÉV-en. Amikor összeházasodtak, az ország kö‐
zepébe költöztek, Pusztavacsra, és bár én Budapesten szü‐
lettem,hetedikeskoromigottéltünk.Anyolcadikosztályt
már itt végeztemSoroksáron, a Sodronyosutcában.
– Mi inspirálta az orvosi hivatásra?
– Még egészen kicsi gyerek voltam, olyan 4 éves lehet‐

tem, mert már van róla emlékem, amikor édesanyám
egyméhen kívüli terhességmiatt elájult, édesapámmeg
hívta a mentőt. Amíg vártunk a segítségre, én sírtam és
azt hajtogattam, hogy „ne halj meg, énmajdmeggyógyí‐
talak”. Ettől kezdődően valahogy egyértelmű volt, hogy
orvos leszek, soha nem is akartammás lenni. A gimnázi‐
um után rögtön fel is vettek az egyetemre, 1975-ben vé‐
geztem. Jó néhány évig kórházi orvosként dolgoztam,
1989-ben pedig idejöttem körzeti orvosnak.
– Miért cserélte fel a kórházi orvoslást az itteni praxisra?
– Elsősorban a sok ügyeletmiatt. Két kisfiam voltmár

akkor, az éjszakákat és a hétvégéket szerettem volna

velük tölteni. Azt gondoltam, nyugalmasabb lesz az
élet. Tévedtem, mert egy háziorvos munkája sem a pi‐
henésről szól.
– Vissza tud emlékezni arra, hogy milyen volt Soroksár

abban az időben?
– Jóval falusiasabb, mint manapság, mindenki ismert

mindenkit. Mára nagyon megváltozott, nem biztos,
hogy az előnyére. De ez nem soroksári jelenség, az embe‐
rek világszerte rohannak, türelmetlenebbek, idegeseb‐
bek lettek, a természet és az ember kapcsolata régen
fölbomlottmár.
– A felfokozott élettempó a betegségek terén is megmutat‐

kozik?
– Feltétlenül. Amikor idekerültem, a fiatalok jóformán

csak náthával, megfázással, torokgyulladással jöttek,
nem voltak krónikus betegségeik. Azok inkább csak 60
év körül jelentkeztek. Ma már a 20–30 évesek között is
rengeteg az elhízott, a cukorbeteg, a magas vérnyomás‐
sal küzdő, ami a rohanó, városi életmód következménye.
Sokkal többen szenvednek pszichés betegségekben is,
szorongás, depresszió, drog és így tovább.
– Fegyelmezettebbek lettek-e az emberek az orvos utasítá‐

sainak betartásában,megfogadják-e a tanácsait?
– Megváltozott az egészségüggyel szembeni elvárás.

Amióta elterjedt az internet, sokan kész diagnózissal jön‐
nek be a rendelőbe, amiket különböző ellenőrizetlen por‐
tálokról, közösségi oldalakról ollóznak össze. Teljesen

megdöbbentő számomra, amikor egy fiatal azzal kezdi,
hogy ő ide meg ide kér beutalót. Nem a tüneteit sorolja,
nem a panaszát mondja el, hanem a kórképpel áll elő.
Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy mikor végzett az
orvosi egyetemenésmilyenszakvizsgáivannak.Biztosan
sok mindenre használható a közösségi média, erre nyil‐
ván nem. Bár én inkább a hátrányait látom, ami abban is
megmutatkozik, hogy a fiatalok sokasága egész nap a szá‐
mítógép előtt ül, nem mozog, nem sportol, tele vannak
mozgásszervi betegségekkel, nyaki gerinc problémák, ge‐
rincferdülés, ínhüvely gyulladás és így tovább. Ráadásul
azt hiszik, hogy ezekből egy tablettával kigyógyulhatnak.
Aztmondják, hogy „tessék adni valami pirulát,mert nem
érek rábeteg lenni”. Ez a fogyasztói társadalom, és persze
az internet káros következményei közül az egyik: kapj be
egy bogyót és holnapra 20 kilóval kevesebb leszel, vagy
kend magadra ezt a krémet, és holnapra 20 évvel fiata‐
labbnak látszol. Csak erőfeszítést ne kelljen tenni.
– Mondják, a jó orvos nem csak a páciens testi, hanem a

lelki egészségével is foglalkozik, ami azt feltételezi, hogy
meg kell hallgatni a családi problémákat, a munkahelyi ba‐
jokat, netán a párkapcsolati nehézségeket is. Ön szerint mi‐
lyen az ideális háziorvos?
– Semmiképpen nem olyan, aki nyakra-főre írja a

gyógyszereket. Én elsősorban az életmódbeli változás‐
nak, változtatásnak vagyok a híve, a gyógyszer utána
következik. Ha előbbivel nem sikerül gyógyulást elérni.
Ehhez partneri viszonyra van szükség, beszélgetésre,
idő azonban nemmindig jut erre. A rendelésen egy-egy
betegre 20–30 percnyi időt kéne fordítani, ám amikor

tömegek várakoznak odakint, örülünk, ha 5–10 perc
jut. Az egészséges életmódra nevelést már az iskolában
el kellene kezdeni élettan, egészségtan vagy valami ha‐
sonló címszóval. A mindennapi testnevelés egyébként
nagyon jó irány. A helyes táplálkozást és a stresszoldást
is tanítani kellene.
– Mennyire nyílnak meg az emberek manapság a házior‐

vos előtt, ha a lelki problémáikról kell beszélniük?
– Hiszem, hogy minden betegségnek elsősorban lelki

eredete van, ezért én kérdezek. Az emésztési panaszok,
puffadás például feldolgozási nehézségekből adódhat‐
nak, lelkileg sem tudja az illető megemészteni, ami vele
történt. Ugyanígy a döntésképtelenség is okozhat testi
panaszokat, mint általában minden válsághelyzet. De
egy háziorvosi körzet keretei között ezeket felfejteni
elég nehéz. Talán a praxisközösségek, amelyekről mos‐
tanában beszélnek, ilyen problémákat is meg tudnának
oldani. Kifejezetten jó ötletnek tartom,mert akkor alap‐
ellátási szinten elérhetővé válna pszichológus, dieteti‐
kus, gyógytornász, lenne személyre szabott életmód
tanácsadás és prevenció.
– Hamár amozgásról beszéltünk, a személyes példa a leg‐

jobb cégér. Doktornő sportol?
– Rendszeresen jógázni járok, most a járvány miatt saj‐

nos csakonline tudomcsinálni.AklasszikusHatha jógát
művelem.
– Hogy áll a focival? Elvégre is a férje válogatott labdarú‐

gó volt, sokak szerint a Vasas valaha volt legjobb kapusa.
– Kijártam a mérkőzéseire, de nem igazán a foci miatt,

hanem hogy drukkoljak neki, meg a csapatnak. Mióta
abbahagyta, nem járokmeccsekre. Viszont a 16 éves uno‐
kám nagyon tehetséges kapus. Éppen a Covid járvány
előtt ment volna ki Portugáliába próbajátékra egy ificsa‐
pathoz egy hónapra, de el kellett halasztani. Könnyen le‐
het, hogy leszmég egyMészáros a labdarúgásban.
– Ha megengedi, térjünk még vissza a járványra. Az

egészségügyi dolgozók beoltása lassan befejeződik. Doktor‐
nő kérte a vakcinát?Mit tanácsol a betegeinek?
– Mivel ez egy új vírus, és – ugyan nem nagy számban –

de vannak súlyos esetek és halálozások, ezértmindenkép‐
pen szükség van a vakcinára. Másképpen a járványt sem
lehetmegállítani. Mi a nővérrel együtt már amásodik ol‐
tást is megkaptuk, február közepére védettek leszünk.
Nem tudjukmeddig, erről egyelőre nincsenek tapasztala‐
tok, ezmég a jövő zenéje. Ettől függetlenülmindenkinek
azt tanácsolom, hogy oltakozzon, akár orosz, akár kínai
vakcinával, ha majd rendelkezésre állnak. A kínait ha‐
gyományos technikával állítják elő, azt is merem bátran
ajánlani, hiszenmár 100 éve ilyen védőoltásokat kapunk,
sőt az influenza elleni vakcina is így készül. Addig pedig
viseljünkmaszkot és tartsuk távolságot!

Péter-SzabóRozália

„Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz.” Ez a Hamvas Béla
idézet olvasható Jakab Erzsébet doktornő rendelői íróasztala fölött. Az idézetet a
koronavírus járvány kezdetén írta ki, hogy figyelmeztessen bennünket, és persze
magát is, hogy mennyire törékenyek vagyunk, a sok bizonytalanság közepette azt
sem tudjuk, mi vár ránk holnap. Éppen ezért ne a múltba merüljünk el, ne a jövőtől
várjuk a megoldásokat a problémákra, legalább a mában, az „itt és most”-ban le‐
gyünk jelen. Soroksár népszerű háziorvosát mégis arra kértük, hogy egy interjú
erejéig pillantsunk kicsit hátra is, meg előre is, beszélgessünk egészségről, beteg‐
ségekről, védőoltásról, fiatalokról, unokákról és persze róla is.

32 ÉVE A SOROKSÁRIAK
SZOLGÁLATÁBAN
A gyógyszerek helyett az életmód-változtatásban hiszek
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Fotó: Fűzfa Péter
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az imaalkalmakra ebben az évben a Soroksári Re‐
formátus Egyház Hősök téri Templomában került sor.
Minden alkalommal együtt mondták el az Apostoli Hit‐
vallást, az este előadója magyarázta a megadott bibliai
szakaszt, majd közösen könyörög‐
tek a Békesség és Szeretet Istenéhez.
Idén a beszédek témája János evan‐
géliumának 15. fejezetének 1–17 ver‐
se volt, amelyben Jézus önmagát
szőlőtőhöz, tanítványait szőlővesz‐
szőhöz hasonlítja, és gyümölcster‐
mésre bíztatja.
Nagytiszteletű Barta Károly lelkipásztor az igehelyről

elmélkedve elmondta, hogy Isten hív mindannyiunkat,
méghozzá arra, hogy a szeretet és jócselekedetek gyü‐
mölcseit teremjük. A legnagyobb ellenkampány a ke‐
resztények számára, ha a testvérek marakodnak
egymással, pedig nekünk azt mondja a mi Urunk, hogy
szeressük egymást. „Én hiszem, hogymi, itt Soroksáron
szeretjük egymást, élvezzük egymás társaságát, és tud‐
juk, hogy Krisztusban egyek vagyunk.”
A második estén Fehérvári Lajos, római katolikus plé‐

bános arról beszélt, mennyire nem könnyű feladat telje‐
síteni Jézusnak ezt a kérését: „maradjatok énbennem”.
Kísértések,mélyen átélt történések, és embertársaink is
kizökkenthetnek bennünket. Maga Isten az, aki vissza
tud vezetni Önmagához.Nem is gondolnánk, hogy Isten
élő Igéje milyen sokszor adhat erőt számunkra, hogy
újra Istenben legyünk.
Szerdán dr. Papp Miklós görög-katolikus lelkész önvizs‐

gálatra hívta a jelenlévőket: Krisztus szeretetének hét vo‐
nását emelte ki, hogy hiányosságainkat felismerve egyre
jobb Krisztus-követőkké váljunk. Mindegyik komoly
megfontolásra méltó, most csak az engem leginkább
megszólítót emelném ki: azt, hogy Krisztus komolyan

veszi a befogadókat,mindenkinekúgyadja át tanítását és
Önmagát, ahogy az illető megérti. A hétköznapi életünk‐
ben ezért úgy kell szeretnünk, ahogy a másik embernek
jólesik. Ez pedig állandó töprengést, feladatot jelent.

A „legyenek mindnyájan egyek”
krisztusi imával kapcsolatban el‐
mondta: bízunk benne, hogy már
most is sokkal többdologbanértünk
egyet, mint amennyiben nem. Az is‐
teni diplomácia azt tanítja, hogy ha
valamiben nem értünk egyet, akkor
is maradjunk együtt, nehogy meg‐

szakadjon a kapcsolat. Szent Pál a szeretethimnuszt a
széthúzó, veszekedő korintusi közösségnek írta, hogy ez‐
zel emelje ki, hogy sema fegyelem, sema tekintély, sema
jog nem tudja összetartani a közösséget, csak a szeretet.
Csütörtökön Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh

Júlia evangélikus lelkész asszony igemagyarázatát hall‐
gathattuk meg az imádságról, amely a napjainkból any‐
nyira hiányzó csendben és csendből születik, és általa
lehetünk Istennel tartalmas kapcsolatban, valódi közös‐
ségben. Az imádság nyelvét pedig a különböző felekeze‐
tűek egymástól is eltanulhatják, ez is egy bennünket
összekötő lehetőség. Pénteken Blatniczky János lelkész
volt ameghívott előadó.
A keresztények valódi sebként élik meg az egység hiá‐

nyát hosszú idő óta. A vágy pedig, hogy megszűnjék a
szétszakítottság, arra ösztönzi őket, hogy igyekezzenek
meggyógyítani ezt a sebet. Évente egy hét csak szépség‐
tapasz lenne rá, ha nem hinnénk a közös ima erejében.
AmiUrunk szavai szerint: „ahol kettenvagyhármanösz‐
szegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. Bízva ab‐
ban, hogy az ökumené az év többi napján – dr. Papp
Miklós szavaival élve – testet ölt a tetteinkben.

BoaM.

Tizenhárom éve igyekeznek Magyarországon is a különféle keresz‐
tény felekezetek közelebb kerülni egymáshoz január első felében. Az
ökumenikus imahét első napján, január 17-én, az üldözött kereszté‐
nyekért imádkoztunk. Az ezt követő héten Soroksáron reformátu‐
sok, evangélikusok, görög és római katolikusok gyűltek össze, hogy
Isten segítségét kérjék a keresztények egységéért.

Különleges köztéri szobrot szentelt meg Király Attila plébános de‐
cemberben, Újtelep egyik legfiatalabb utcáján. Az Eperföld utca és a
Szent László utca sarkán álló alkotás megszületésének történetét
mesélte el az adományozó-ötletgazda, Tamási Ferenc.

HARMÓNIÁRA HANGOLVA
Ökumenikus imahét Soroksáron

ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA
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’’ Mi, itt Soroksáron
tudjuk, hogyKrisztusban

egyek vagyunk.

soroksáron sétálva arra figyeltem föl, hogy a keríté‐
seken, homlokzatokon meg-megjelenik egy Mária-dom‐
bormű, szentkép, vagy valamilyen vallásos tárgyú
szobor, vagy díszítő elem, és így jött az ötlet, hogy álta‐
lam felépített házak, társasházak kapuján ugyanígy
megjelenítsünk egy-egy szentet, és róla kapja a nevét az
épület. Ezt már a Vasfű utca 16. szám alatti háznál meg‐
valósítottuk: ott a két fatimai szentről, Ferencről és Jaci‐
táról kapta a nevét a társasház. Ahogy az Eperföld
utcában sorra épültek föl a házak, mindegyiket egy
szentről neveztük el, a legelsőt pedig a Szentlélekről, mi‐
vel az ottani tulajdonosok reformátusok. A sarok egy
frekventáltabb helyszín, gondoltam, hogy oda valami
szebbet, látványosabbat is el lehetne helyezni, és mivel
az utolsó házat egyébként is a Szűzanyának szenteltük,
ezért aMária-szobor gondolata vetődött föl bennem.

Rüll Tamástól, az utcában álló református templom épí‐
tészétől kértem segítséget a művész kiválasztását illetően.
Ő rögtönMajoros Áront ajánlotta, aki soroksári származá‐
sú, ésmármáshol is áll kültéri szobra a kerületben, az ófa‐
lusi részen. Kötöttünk egy megállapodást, amelyben azt
kértem a művész úrtól, hogy Mária-szobrot készítsen, és
hogy a fatimai üzenet attribútumai jelenjenek meg az

alkotáson.Megbeszéltük, hogy általa kedvelt technikával,
rozsdamentes acéllapokból vágja ki szeletenként a formát,
és így alakul ki az a különleges hatás, hogy át lehet látni a
szobron, hogyha szemből nézzük, ám oldalról a kontúr
adja ki az alakot. Maga az anyag, és a kivitelezés modern,
ugyanakkornagyon szép és hatásos alkotás. A fatimai üze‐
netből az ima jelenikmeg leginkábba szobron: szintemin‐
den Mária-jelenésben, de leginkább a fatimaiban hívja
imára az embereket a Szűzanya. Méghozzá a bűnösökért
elmondott imára, hiszen ők nem imádkoznak magukért.
Ezért ez nagyon fontos feladata a keresztényeknek, az üze‐
netnek ez a része a szobor talapzatán jelenikmeg,mint fel‐
szólítás: „Imádkozzatok abűnösökmegtéréséért!”
Azt szerettem volna, hogy eszébe jusson az emberek‐

nek, amikor ott elmennek, hogy az imamilyen fontos, és
hogy ragadjanakmegminden lehetőséget amagányos, de
még inkább a közösségi imára. A szobrot Isten dicsőségé‐
reállíttattuk,ezentúlazonbanaz is szándékomvolt,hogy
Soroksár közterületei szebbek legyenek, hogy az utcáink
minél érdekesebb, karakteresebb arculattal bírjanak.

B.M.

Király Attila plébánosmegszenteli a szobrot

Fuchs Gyula alpolgármester, Tamási Ferenc, az adományo‐
zó, Majoros Áron Zsolt, az alkotó és Sinkovics Krisztián al‐
polgármester
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2021elején két, új évet
köszöntő online programmal is ké‐
szültünk az érdeklődők számára.
A kisebbek a Kolompos Együttes
előadását, a nagyobbak a Soroksá‐
ron élő művész házaspár, Varga Feri
és Balássy Betty koncertjét élvez‐
hették.
Látogatóink nem maradnak le

teljesen a kedvenc tanfolyamaik‐
ról, foglalkozásaikról: Facebook-ol‐
dalunkon rendszeresen osztunk
meg videókat a Toppantó Néptánc‐
együttes, a CsemetÉnek, a Társas‐
tánc foglalkozásokról.
Posztjaink között böngészve érde‐

kes írások és kisfilmek találhatók. A
„Tudtad?” címmel elindított soroza‐
tunkban, Roth Ilona szerkesztő, a
Soroksár Régen és Most Klub állan‐
dó háziasszonya, Soroksár múltját,
egy-egy jellegzetes vonását eleveníti föl. A nosztalgiázni
szeretők a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület
múltját idéző kisfilmekből válogathatnak (szerkesztő:
Galambosné Schuszter Annaművészeti vezető).

A magyar kultúra napja alkalmá‐
ból a 100 évvel ezelőtt született
Pilinszky Jánosra emlékeztünk, de
nagy örömmel osztottuk meg mi is
facebook oldalunkon az Önkor‐
mányzat által készített kisfilmet,
melyben soroksári művészek üze‐
neteit hallhattuk arról, hogy mit je‐
lent számukra a kultúra. Szeretettel
ajánljuk figyelmükbe!
Idén a Sváb Bál is elmarad. Kár‐

pótlásul aSchorokscharerBurschen
koncertje lesz megtekinthető Face‐
book-oldalunkon február 27-én 19
órától. A történelem iránt érdeklő‐
dőknek ajánljuk a február 19-én 18
órától élőben közvetített előadást,
amelyet dr. Számvéber Norbert alez‐
redes tart.
A farsangi rajzpályázatra február

15-ig várjuk az alkotások fotóit, a
közeljövőbenpedigújabbgyermekkoncerttel és színházi
előadással is készülünk.

Hantos-Jarábik Klára
igazgató

december folyamán csak az online térben tudtuk
megszólítani a Galéria ’13 látogatóit. „Téli séta” című kis‐
filmünkben Csollák Mihály és Hartung Sándor festményei
mellett Bakallár József, Földi Péter, Kárpáti Tamás, Kovács
Lehel,MajorosÁronZsolt, Püspöky István,MariaSchäffer és
TóthErnő egy-egyműve látható.A szemet gyönyörködtető
sétát csodás zenék kísérik: elsőkéntMalekMiklós Játék és
mosoly című darabja hangzik el Bábel Klára hárfaművész
előadásában, a folytatásban Purcell: Hochzeitsmusik,
Geiger György trombita‐, és Hock Bertalan orgonaművész
tolmácsolásában. Végül pedig a SchorokscharerMusikan‐
ten együttes játsszaHidas Frigyeskarácsonyi dallamait.
Másik decemberi programunk a művészettörténeti

előadássorozat harmadik része volt. Németh Márta kép‐
zőművész, tanár „Karácsony a képzőművészetben” té‐
makörben osztottmeg a nézőkkel sok-sok új ismeretet.

Karácsonyi ajándékul „Pásztorjá‐
ték” készült a Galéria ’13-ban, Ivancsics Ilona és Hirtling
István színművészek előadásában. Sok-sok otthonba
tudtuk eljuttatni Jézus születésének történetét.
Mindhárom program továbbra is megtekinthető a Ga‐

léria ’13 YouTube-csatornáján.
Művészettörténeti előadásokkal, koncertekkel, kiállí‐

tásokkal a tarsolyunkban várjuk, hogy kinyithassunk.

AL
KO
TÓ
TÉ
RVISSZATEKINTÉS
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am 2. februar feiert die Kirche
dasFest „DarstellungdesHerrn“,das
vielerorts auch „Mariä Lichtmess“
genannt wird. Worauf geht das Fest
zurück und was hat es mit den Lich‐

tern undWeihnachten zu tun? Es sind vierzig Tage nach
Weihnachten und es stellt denAbschluss desweihnachtli‐
chenFestes dar.
Es ist eine schöne Szene im Lukas-Evangelium: Maria

und Josef kommenmit ihrem Baby in den Tempel – und
dort merken zwei Menschen sofort, dass es kein ge‐
wöhnliches Kind ist. Simeon und Hanna bekennen laut
im Gotteshaus, dass Jesus der Erlöser ist. „Das Zeugnis
des Simeon und der Hanna über Jesus“ ist der Ausgangs‐
punkt für das Hochfest, das die katholische Kirche am 2.
Februar feiert: „Darstellung des Herrn“, im Volksmund
auch als „Maria Lichtmess“ bekannt. Der alte Simeon
wartet im Tempel auf die Erfüllung einer Offenbarung.
Ihmwurde geweissagt, dass er nicht eher sterbenwerde,
bis er den Messias, den Retter aller Menschen, gesehen
hat.AlsMaria ihmschließlichdasJesuskind indieArme
legt, stimmt Simeon ein Loblied an: „Nun lässt du, Herr,

deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor
allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden er‐
leuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ Simeon
segnet die kleine Familie und weissagt Maria die Zu‐
kunft Jesu: Viele kommen zu Fall durch ihn, anderewer‐
den aufgerichtet, dasKindwird Zeichen sein undAnlass
zumWiderspruch. Maria werde hingegen „ein Schwert
durch die Seele dringen“, so Simeon. Danach preist die
Witwe Hanna Jesus. Auch die 84-jährige Prophetin, die
ständig im Tempel war, betete und fastete, spricht zu al‐
len, die auf die Erlösung Israels warten, über das Kind.
Bis heute ist die Lichtsymbolik in dem Fest enthalten

und in denGottesdienstenwerden alle Kerzen, die in der
Kirche für das Jahr benötigtwerden, gesegnet.Mancher‐
orts bringen auch Gläubige ihre Kerzen mit und lassen
sie segnen. Diese gesegneten Kerzen sollten vor allem in
der dunklen Jahreszeit das Gebetbuch beleuchten, oder
als schwarze Wetterkerzen Unwetter abwehren. Heute
wird das früher bedeutende Fest nur noch selten mit ei‐
ner Lichterprozession gefeiert. Nach diesemTag begann
die Arbeit der Bauern nach derWinterpausewieder.

zusammengestellt von
Pál Krisztina Hoffmann

der 6. januarbedeutete das Ende derWeihnachtszeit
und zugleich den Anfang des Faschings. Der Monat Fe‐
bruar vergeht imZeichendes Faschings. Fasching ist die
süddeutsche, besonders in Bayern und Österreich

FASCHING BEI DEN UNGARNDEUTSCHEN

DAS FEST DER DARSTELLUNG DES
HERRN AM 2. FEBRUAR
„Mariä Lichtmess“ beendete früher Weihnachten

übliche Bezeichnung für die der Fastenzeit vorangehen‐
den Wochen. In den anderen deutschen Gebieten wird
diese Zeit Fastnacht genannt. Ursprünglich benannte
”Fastnacht” den Abend vor demBeginn der Christenzeit,
seit dem 19. Jahrhundert meist die Zeit vomDreikönigs‐
tag bis zumAschermittwoch. Bei den Ungarndeutschen
wird dieser Zeitabschnitt fast überall als Fasching (fo‐
sing) bezeichnet. Auch die ungarische Bezeichnung „far‐
sang” stammt von diesemWort.
Die Sitten und Bräuche der Faschingszeit gehen auf

das uralte Fest der Wintervertreibung und des Früh‐
lingserwartens zurück. Die Erwachsenen kleideten sich
festlich an und besuchten ihre Freunde und Bekannten.
Es wurden in den Wirtshäusern Bälle veranstaltet. Der
Faschingwar auch eine bevorzugte Zeit fürHeiraten.

LIEBE LESER UND LESERINNEN!
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung
von Schorokschar wünscht Ihnen ein glückliches,
gesundes Neues Jahr!
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a xx. kerületi Benedek Elek Gyógypedagógiai Intéz‐
ményben volt először para-karate oktatás, de egyre nőtt
az igény. 2017-ben megalapítottuk az egyesületünket,
hogyminél több fogyatékkal élőnek biztosítsunk lehető‐
séget a sportolásra. Foglalkozunk elitsporttal és tömeg‐
sporttal, és mostanra 52 versenyszámban indítunk
versenyzőket. Rendezünk versenyeket autizmus-spekt‐
rumzavarban, értelmi akadályozottságban szenvedők,
látásban, mozgásban, hallásban korlátozottak számára,
és kerekesszékes kategóriában.
Tagja vagyunk egy nemzetközi fogyatékos karate szer‐

vezetnek, az I-Karate Global-nak, amely gyűjtőhelye a
versenyezni vágyó karatékáknak. Ennek a szervezetnek
saját oktatási módszertana, és versenyrendszere van,
amelyet Eric Bortels fejlesztett ki. Halász Attila barátom
egy alkalommal meghívott egy előadására, nagyon ro‐
konszenves volt nekem ez belga úriember, mert nem
akart semmit eladni, csak bemutatta amódszerét.
Én 40 éve karatézom, a ’80-as években válogatott

sportoló voltam. A fogyatékkal élőkkel a munkahelye‐
men találkoztam, ahol az én feladatom volt integrálni
őket, így hát nemvolt teljesen idegen számomra a közeg.
Először csak heti 2 órát tartottam, aztán egyre többet, és
közben képeztem is magam: elvégeztem a Testnevelési
Egyetem sportmenedzser mesterképzését, aztán a speci‐
ális sportoktató és karate edző szakot is. Ma már a nem‐
zetközi szervezet főtitkára vagyok, a Magyar Karate
Szakszövetség Para-Karate Szakbizottságában Halász
Attilával közösen képviseljük ezt a speciális szakágat.
2018-ban 13 ország 188 versenyzőjével rendeztük meg

Soroksáron a világbajnokságot, nagy segítség volt, hogy
a sportcsarnokot ingyen használhattuk. Vannak jólelkű

emberek, akik mellénk állnak. Ez a munka jórészt ön‐
kéntes alapon működik, a támogatásokat mi nem ma‐
gunkra, hanem a sportolóinkra költjük.
A tavalyi év főként a járványról szólt, így online ver‐

senyt rendeztünk sportolóinknak, és a szülő vagy edző
által felvett formagyakorlatokat értékeltük. Magyaror‐
szág 46 sportolóval nevezett. A sikeren felbuzdulva
már tervezzük a következőt áprilisra, aholmintegy 300
sportolóra számítunk a világminden részéről.
A sérült emberekben hatalmas az elhivatottság, na‐

gyonbecsülömaszorgalmukat, és azt, hogyhihetetlenül
lelkesek.Nekik sokkal korlátozottabbak a lehetőségeik a
sportolásra, ezért amikor találkoznak valakivel, aki fog‐
lalkozik velük, a törődést nagyon tudják viszonozni, ez
engem is inspirál. Olyan távlatokat tudunk megnyitni
előttük, amire nem is gondoltak. Ennek a távlatadásnak
a részesévé válni igazán felemelő érzés.

H. E.

hozzávalók 28–30 darabhoz: ½
kg sima liszt, 2 dkg élesztő, 5 dkg
porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája,
egy pohárka rum, késhegynyi só,
kb.½ liter tej, 1 liter olaj a sütéshez.
3 dl langyos tejjel, az élesztővel,

egy kanál porcukorral, 3 evőkanál
liszttel félsűrű kovászt készítünk. A

többi porcukorral kikeverjük a to‐
jássárgáját. Az érett kovászhoz ad‐
juk, hozzáöntjük a langyos vajat, a
lisztet, és annyi langyos tejet, hogy
lágy kalácstészta sűrűségű tésztát
kapjunk. 20 percig verjük fakanál‐
lal,vagygéppel.Langyoshelyretesz‐
szük, hogy másfélszeresére keljen.

Utána lisztezett deszkára borítjuk,
és ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk.
Vizespohár nagyságú szaggatóval
kiszúrjuk. Újra kelesztjük fél óráig.
A fánkot középforró, bő olajban ki‐
sütjük. Tölthetjük lekvárral, vagy
vaníliapudinggal.

Jó étvágyat!
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2020 decemberében Csatári János, soroksári sportoló nyerte az első
online inkluzív karate bajnokságot, amelyen összesen 17 országból
206 fő indult. A huszonhárom éves fiatal már rendelkezik egy világ‐
bajnoki második helyezéssel, amelyet a World Karate Federation világbajnokságán
ért el, és edzője, Halász Attila nagy reményeket fűz további szerepléseihez. Az egye‐
sület egyik alapítóját, Magyar Adriánt kértük meg, hogy ennek a szép eredménynek
a kapcsán mesélje el, honnan, és hogyan jutottak idáig, és mik a további terveik.

LEHETŐSÉG
AZ AKADÁLYOZOTTSÁGBAN

Az Országgyűlés a Kormány javaslatára 2020. novembe‐
rében módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvényt, az ügyfelek terheinek csökkentése érdeké‐
ben. Ennek megfelelően 2021. január 1-jétől megszűnt,
többek között az – önkormányzat, valamint a jegyző ha‐
táskörébe tartozó ügyek vonatkozásában – elsőfokú
közigazgatási hatósági eljárás megindításához kapcso‐
lódó illetékkötelezettség.
Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú

közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási
illetékkötelezettség alá. Az elsőfokú közigazgatási el‐
járások illetékmentessé válásával megszűnt az általá‐
nos, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség.
Nem kell illetéket fizetni a többi között a közös ház‐
tartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról,
az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmassá‐
gáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi el‐
járásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért
sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékeny‐
ség bejelentésért sem.
Januártól tehát az önkormányzatnak benyújtott ké‐

relmeket (pl. közterület-használati hozzájárulásra irá‐
nyuló kérelem) nem kell ellátni illetékbélyeggel,
valamint illetéket átutalással sem kellmegfizetni.
A változtatás a külön jogszabálybanmeghatározott el‐

járások kezdeményezésekor fennálló igazgatási szolgál‐
tatási díjkötelezettséget nem érinti.
2021. január 21.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a közigazgatási
hatósági eljárási

illetékek változásáról
2021. január 1-jétől aNemzetiAdó- ésVámhivatal veszi át
a gépjárműadóztatással kapcsolatos feladatokat az ön‐
kormányzatoktól. A változás miatt a gépjárművek tulaj‐
donosainak teendőjük nincs, mivel a NAV minden
érintett részére határozatot küld a fizetendő adó összegé‐
rőlaszükségescsekkekkelegyütt.2022-tőlmárcsakazok
kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás kö‐
vetkezik be, és emiattmódosul a gépjárműadóösszege.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a má‐

sodik részletét 2021. szeptember 15-ig kell befizetni a
410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú
NAVBelföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A 2020. december 31-ig fennálló adómentességet és

szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figye‐
lembe az adó kivetésénél. A 2021. január 1-jétől igénybe
venni kívánt mentességet, kedvezményt a GJADO
„adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentes‐
ség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elne‐
vezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely az Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető
be a NAV-hoz. ANAV honlapjánmegjelenő tájékoztatás
szerint a nyomtatvány papír alapon is elérhető lesz a
központi ügyfélszolgálatokon.
A 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy

megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is önkormányzati adóhatóságunkhoz lehet
fordulni.
Bp. 2021. január 18.

Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály

Tisztelt gépjármű-
tulajdonosok, üzembentartók!

FARSANGI FINOMSÁG: IRMUS SZALAGOS FÁNKJA
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