
2021. AUGUSZTUS 1

Soroksár Önkormányzatának Lapja ■ soroksar.hu ■ XXVII. évfolyam 8. szám ■ 2021. augusztus

FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉGÜGY
Bővül a soroksáriak ellátása

ÖRÜLTEM AZ ÉLETNEK
A 100 esztendős Erzsi néni

BÚCSÚRA KÉSZÜLÜNK
Példaképünk Szűz Mária

GYEREKSZEMMEL
Beszámolók a táborozásról

Köszönet a címlaphoz nyújtott segítségért Schirlingné Drexler Annának, a Buci Pékségnek, és a Sváb Tájháznak!



2021. augusztus 28-án, szombaton 10.00-
13.30 óra között
a Soroksár-Újtelepi Református Templom‐
ban (1237 Budapest. Dinnyehegyi út 34.)

Program:
• Bizonyságtétel
• Előadás az úrvacsoráról

(Takaró Tamás esperes)
• Csoportbeszélgetés
• Batyus ebéd
• Áhitat

Szeretettel várunkminden érdeklődőt!
Nem csak reformátusokat!

mostanában többször volt szerencsém idős emberek‐
kel mélyebben beszélgetni, én vitathatatlanul kedvelem ezt
a korosztályt. Legjobban a kezüket szeretem nézni, talán
mert kislányként a legjobb volt arra elaludni, hogy nagyma‐
mám száraz, érdes tenyerével simítgatja a hátamat. Nézem
az öreg, kékeres, néha foltos, máskor pergamen finomságú
kezeket, és az jut eszembe,hogyhányszor simogattak, tettek
ebédet az asztalra, lapoztakmeséskönyvet ezek a kezek.
Aközel száz évesErzsinénivel élményvolt a találkozás, bár

én főképp hallgattam. Egy egész élet tapasztalatai sűrűsöd‐
tek össze abban a beszélgetésben. Az idősek, ahogy egyre ke‐
vesebb dolgot képesek megtenni, egyre több idejük lesz
töprengeni. A töprengés nem azonos a gondolkodással. A
töprengés, amikor egy emléket mentálisan körüljárnak, és
minden fel-felötlő aspektusával elbabrálnak. Kívülről szösz‐
mötölésnek tűnhet,mégis ebbőlkoncentrálódikki az életböl‐
csességük. Amit el is mondanak, ha van, aki meghallgatja.
Csak ajánlani tudom, hogy üljenek oda egy kedves idős em‐
bermellé, és hallgassákmeg!
Ahogy Erzsi néni lánya is teszimindennap az anyukájával.

Nemkell hozzá semmi, csak szív. Innen a cím a 8. oldalon.
Jó hallgatást!

Szabóné Horváth Edina,
felelős szerkesztő
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polgármester
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� +36 (1) 289-2100/108-as
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Fuchs Gyula
alpolgármester
� +36 (70) 244-2829

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

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

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

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

Ritter Ottó
� +36 (30) 977-5878

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

Sebők Máté Zoltán
� +36 (20) 358-9714

Egresi Antal
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Bereczki Miklós
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Orbán Gyöngyi
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Zimán András Ferenc
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Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

Minden hónap negyedik
csütörtökén 15.00–18.00
között a képviselői irodá-
ban (Grassalkovich út 144.),
vagy egyéb időpontban a
+36 (30) 977-5878 telefon-
számon történt előzetes
egyeztetés alapján.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kerületi építési
szabályzat (KÉSZ) Hősök terei új intézményköz‐
pont kialakítására vonatkozó módosításának
tervezetéről a Városháza Nagytermében (1239
Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2021. augusz‐
tus 23-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot
tartunk. Az elkészült dokumentumok tervezete
2021. augusztus 15-től megtekinthető a
www.soroksar.huportálon.

Várjukészrevételeiket,kéremtegyenekjavas‐
latokat azújKÉSZ tervezetével kapcsolatban!

Bese Ferenc polgármester

TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSSÁG!

Júniusi rejtvényünkmegfejtése:
Prohászka Ottokár, Sík Sándor, Utas és holdvilág.
A szerencsés nyertes: Bai Aranka.
Nyereményének átvételimódjáról elektronikus levélben
értesítettük.

Gratulálunk!

AZÚRASZTALÁNÁL

mailto:ferenc.geiger53@gmail.com
mailto:orban.gyongyi65@gmail.com
mailto:ujsag@ph.soroksar.hu


ÜNNEPELTEK A SZÉPKORÚAK

–Milyen beruházásokra került sor a soroksári rendelőinté‐
zetben?
– 140 millió forint értékben vásároltunk új diagnoszti‐
kai berendezéseket. A szemészet egy koherencia tomog‐
ráf készüléket kapott és egy automata látótér-vizsgáló
készüléket. A nőgyógyászatra egy kolposzkóp, és egy ult‐
rahang készülék került. Ez utóbbi ennek az eszköznek a
legfejlettebb generációjából való, ami más ellátó helye‐
ken is nagyon ritka.
Akövetkező lépésbena fogászatot fogjukdiagnosztikai

anyagokkal és egyéb felszerelésekkel ellátni.
Továbbá az Egészséges Budapest Programból elnyert

összegből vásároltunk egy röntgenkészüléket, ennek
mégkikell alakítani ahelyét.Akészülékparamétereinek
ismeretében ezmost történik.
Egyfajta hiánypótlás történt tehát, így nem kell elkül‐

deni senkitmáshelyreavizsgálatokelvégzésére,helyben
meg tudjuk oldani.
– Kevesen tudják, hogy Soroksáronmozgásszervi reha‐
bilitációs szakrendelés is folyik.
–Korábban a reumatológia kapcsánbillegett a léc,meg‐
szűnik, nem szűnik meg, mostanra stabilizálódott a
helyzet. Az ilyen panaszokkal sem kell máshová menni,
emellett bővült a szakellátásmozgásszervi rehabilitációs
szakrendeléssel, amely sokaknak fogjamegkönnyíteni a
felépülést valamilyenmozgásszervimegbetegedésből.
– A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban július elején új
urológiai osztályt adtakát. Ez aberuházás természetesen

nem Soroksárhoz kötődik, ám bennünket is érint, nem
beszélve arról, hogymérföldkő a kórház történetében.
– Megközelítőleg egymillió embert lát el a kórház, töb‐
bek között a soroksári lakosokat is. Ki merem jelenteni,
hogy az új urológiai részleg nemhogy európai, hanem in‐
kább világszínvonalú. Nem csak a külcsin, azaz a kórter‐
mek, a fürdőszobák újultak meg, hanem például olyan
műtőrobotot is alkalmaznak, amelygyakorlatilaghelyet‐
tesíteni képes az operáló orvost, és hiba nélkül végzi el a
műtétet.Nembeszélve arról, hogy dr. Tenke Péter osztály‐
vezető főorvos úr szakmájának nemzetközi szinten elis‐
mert szaktekintélye.
A korábbi urológiai fejlesztésekhez egyébként önkor‐

mányzatunk anyagilag is hozzájárult.
– Az önkormányzat év elejéig visszamenőleg átvállalta
az orvosok, augusztus elsejétől pedig a fogorvosok rezsi‐
költségét.Milyenmegfontolásból?
– A pandémia időszaka alatt rengeteget dolgoztak az or‐
vosaink, amiért pluszpénzt nem kaptak. Amikor azzal a
kéréssel fordultakhozzám,hogy eztméltányoljuk, egyet‐
értettem velük, és rögtön a képviselőtestület elé terjesz‐
tettem, ahol ezt a kompenzációtmeg is szavaztuk.
– A júliusi képviselőtestületi ülésen más tekintetben is
téma volt az egészségügy. Az egyik napirendi pont a járó‐
beteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitással fog‐
lalkozott. Ez pontosanmit jelent?
– Ez elsősorban már a leendő, új orvosi rendelő kapaci‐
tására vonatkozik. A többletkapacitás azt jelenti, hogy a

szakellátásokat szélesebb skálán tudjuk nyújtani a lakos‐
ságnak, és azt is figyelembekell vennünk,hogySoroksár
lakosságszáma az új építkezések miatt jelentősen bővül.
30 ezer fővel számolunk. Nos, a többlet erőforrás megte‐
remtéséhez elsőként kérvényt kell benyújtanunk a Szak‐
mai Kollégiumokhoz, majd az ő támogatásukkal
fordulhatunk működési engedélyezésért a Nemzeti Nép‐
egészségügyi Központhoz, végül a Nemzeti Egészségbiz‐
tosítási Alapkezelőhöz, vagyis a finanszírozóhoz.
– De az új rendelőmég fel sem épült.Miért kellett erről
mármost szavazni?
–Vanegy tervezetünk, amelyet egyországoshírű, nagy
tapasztalattal rendelkező orvoscsoport dolgozott ki.
Gyakorlatilag ezt fogadta elmost a képviselőtestület.
Ebbena tervezetbenszerepelmindenolyanszakellátás,

ami elérhető lesz az új rendelőben. Benne vannak amos‐
tani ellátások, és olyan új tevékeny‐
ség is, mint például az egynapos
ellátás, ami jelen pillanatban nem
létezik Soroksáron. Ez egy olyan
speciális, kórházi kezelést kiváltó el‐
látási metódus, amely a kórházi kö‐
rülményekhez hasonló feltételeket
biztosít, és amelyet 24 óránál rövi‐
debb időtartamban végeznek el. Ez‐
zel tehermentesíteni lehet a kórhá-
zat is, és a betegnek is kényelme‐
sebb, hogy otthon lábadozhat.
Azért kellett erről most szavazni, mert elég hosszú

folyamat, amíg az illetékes szervek rábólintanak. A
döntés 2022-re várható, és a terveink szerint 2023-ban
állni fog a rendelő.

–Ritka egyetértésben döntöttek, a szavazás egyhangúvolt.
– Nagyon örülök, hogy így esett, úgy tűnik, az ellen‐
zék is felismerte, hogy nem lehet mindenbe pártpoli‐
tikát vinni. Ebben az ügyben nincs is más alternatíva.
A soroksáriak olyan orvosi ellátásban fognak részesül‐
ni, amilyen a környéken talán csak Vecsésen van. Az
ottani rendelő vezetője szintén tagja annak az orvos‐
csoportnak, amely a terveket megalkotta, dr. Szarvas
Tibor. Nagyon sok olyan ötlettel segített nekünk,
amelynálukmárműködik. Ezeket ahelyszínenmeg is
tekinthettük, ilyen amár említett egy napos ellátás is.
– Minden évben július elsején ünnepeljük az egészségügyi
dolgozókat.Ekkoradjákát részükrea szakmai elismeréseket
is. Kik az idei Semmelweis nap soroksári kitüntetettjei?
– Mielőtt válaszolok, először is szeretném minden
egészségügyi dolgozónknak megköszönni azt az em‐

berfeletti munkát, amelyet a pan‐
démia alatt végeztek. Szívem
szerint mindegyiküket kitüntet‐
tem volna, ám csak néhány elis‐
merésre van lehetőségünk. Idén
Dr. Balogh Judit reumatológus és fi‐
zioterapeuta szakorvos és Nagyné
Okner Klára ápoló-asszisztens, kör-
zeti nővér lett az év egészségügyi
dolgozója. Külön elismerésben
részesı́tettük Baka Károlynét,
Hégnerné Kisjuhász Juditot, Sztelek

Stefániát és Tóth Renátát, akik tavasszal COVID osz‐
tályokon láttak el feladatot. De hálatelt szívvel gondo‐
lunk a többiekre is.

Péter-Szabó Rozália
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A járványügyi korlátozások felol‐
dásának hála az idősebb korosztály‐
nak is lehetőségeadódotthosszú idő
után újra találkozni. A kerületünk‐
höz tartozó két klub meg is ragadta
az alkalmat, hogy emlékezetessé te‐
gye az együtt töltött órákat: a Pester‐
zsébettel közösen jegyzett Pacsirta
Klub Egyesület utó-Anyák és Apák
napi ünnepséget, a Rozmaring
Nyugdíjas Klub Anna-bált tartott. A
Pacsirta Klub által rendezett esemé‐
nyen a tagok műsorát közös ebéd és
beszélgetés követte, a Rozmaring
Klub tagjai pedig táncra is perdül‐
tek. Az eseményeken készült jó han‐
gulatú felvételek is tanúsítják, hogy
„nemcsak a húszéveseké a világ”!

FÓKUSZBAN AZ
EGÉSZSÉGÜGY
2023-ra teljes körű ellátást
tervez az önkormányzat
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A nyarat nyugodtan nevezhetjük az egészségügyi fejlesztések időszakának
Soroksáron. Mind az orvosi eszközök, mind pedig a humán erőforrás tekintetében
nagyot léptünk előre. Bővültek a lehetőségek, sokan még mindig nem tudják, hogy
a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben, ismertebb nevén a Hősök terei orvosi
rendelőben mozgásszervi rehabilitációs szakellátással egészült ki az ellátás.
Mindezekről Bese Ferenc polgármestert kérdeztük.

Fotó: Jánosi Júlianna Fotó: Jánosi Júlianna
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Hivatalba lépett az új kertész

SzabóAndrás, frissen diplomázott kertészmérnök január elsejével kezdte
megmunkáját SoroksárÖnkormányzatánakVárosüzemeltetésiOsztályán,
elődje nyugdíjba vonulása után. Munkájának nyomait már megcsodálhattuk a Hősök tere
virágpompát öltő ágyásaiban, Újtelep több pontján a sziklakertek kialakításánál, és so‐
kan találkoztak vele személyesen a Virágos Soroksárért Program növényosztása során.
Szerettünk volna teret adni a lelkes fiatalembernek a bemutatkozásra, valamint megkér‐
tük arra is, lássa el tanácsaival a kiskerttulajdonosokat az őszi munkák kezdetén. Rova‐
tunkkal ezután minden évszakban aktualizált tartalommal jelentkezünk.



színeelőtt,ahogymegszülettünk.Alányomsírvafakadt,hogyilyen
isvan!Aranyosvolttőle,hogymegkérdezte,ésképzeld,nekemmeg
eszembejutott!
–Tetszikmégráemlékezni,hogymilyenvoltamenyasszonyiruhája?
–Igen!Énvettemmegafehéranyagot,ésafőnöknőmvarrtameg

nekem.A saját anyagából készített fonatos díszítést a nyakrészhez.
Hosszúujjú,hosszú ruhavolt, a fátylat kölcsönbekaptam,mert ép‐
penfinomkisbombázósidőszakvolt.
–Milyen volt a lakodalom?
– Anyósomék házánál tartottuk az udvaron. Apám öccse volt a

násznagyom,porcelánétkészletetkaptamtőleajándékba.AVáciut‐
cábanhelyezkedtemel egy öreg szabónál varrónőként.Annakvolt
Máriaremeténegyhétvégiháza,nekünkkölcsönadta,odamentünk
nászútra.Egyszercsakmegjelentottazanyámmegazanyósom.Hoz‐
taknekünkennivalót!Miaférjemmelcsakúgyeljöttünk,deőkhoz‐
taknekünkenni!Hátnemaranyosak?
– Aztán jöttek a gyerekek, gondolom.
–Anyósoméknál laktunkaTiszautcábanfrissházasokként, félév

múlva mondtam édesanyámnak, hogy babát várok. Anyámmeg‐
ijedt:„jajjkislányom,ebbenazidőben,amikorpotyognakabombák,
most szülni felelőtlenség!”Mondtamneki,hogyazértmentemférj‐
hez, hogygyerekeink legyenek. 1944. augusztus 17-én így született
megazelső lányunk,Erzsébet, a legnagyobbbombázásokközepette
azújSzentJánosKórházban.Azonnal lekellettmennemveleapin‐
cébe,mertlégiriadóvolt.Közbenugyanisazerősbombázásokmiatt
visszamentünkBudafokraarokonokhoz,mertottvoltakborospin‐
cék, ahova el tudtunkbújni.Amikorbejöttek az oroszok, anagybá‐
tyámnálvoltunk,akőfaragókhegybevájtlakásaiközülazegyikben.
Akonyhábanfeküdtem,karombanakisbabávalgyermekágyasként,
amikor bejött az orosz katona, és rámordított hogy “davaj!”, gye‐
rünk, keljek föl! Feltápászkodtam, őmeg lenézett a lábaimra, ame‐
lyek tiszta pöttyösek voltak a borpincében elkapott fertőzéstől.
Meglátták,ésúgykiszaladtak,hogymindjártnemakartákmegnéz‐
ni, hogybújtatok-e valakit az ágyban.Anyámmeg lekentemásnap
egykenőccsel,éselmúlt!Denemcsakilyenszerencsésepizódokvol‐
tak:emlékszemrá,hogyCsepelrőlSztálin-gyertyákatlőttekátBuda‐
fokra, amelyek bevilágították az eget. Látták a hegyre menekülő
embereket, és úgy lőtték őket géppuskával Budafokon. ‘47-ben szü‐
letettmeg amásodik kislányunk,Mária. Akkormár visszajöttünk
Soroksárra.
–Mivel foglalkozott a férje?
–Üvegesvolt.Aháborúutánnyitottamegaműhelyét, itt laktunk

egybérleményben,aNagyközérttelszemben,aStark-házban.Azén
férjem rendkívül jó ember volt, és olyanmaradt, mint fiatal korá‐
ban.Ha többolyan ember lenne a földön,mint amilyenővolt, sok
mindenmásképptörténneavilágon.
Persze államosították a kisműhelyünket, és egy varrodát költöz‐

tettekahelyére.
–Akkormihezkezdtek?
– Egy évmúlva visszaadták az ipart,mert rájöttek, hogy szükség

vanakisiparosokra.Deoda,abbaaműhelybemárnemmehettünk
vissza. Találtunk itt az utcában egy új helyet, ott voltunk sokáig,

amíga férjemmegnemvetteeztaházat.Amikormeghalt, a legidő‐
sebb lányomideköltözött agyerekeivel, akkor lebontottukakismű‐
helyt, és ideépítettük ezt a mostanit, hogy megtartsa a
tetőtérbeépítést.Eztmárszegényférjemneméltemeg.
–Mikorhaltmeg?
– 1965-ben. Szívbeteg volt,megműtötték, de nemsikerült.Negy‐

vennégyévesenmegözvegyültem.
– Fel volt készülve rá Erzsi néni, hogy lehet, hogy nem jön haza a

kórházból?
–Dehogyis!Mentemazutcán, jöttek-mentek az emberek, és Iste‐

nem,őmegnemjön.Miértkellettennekígytörténnie?Aztmondta,
mielőtt befeküdt aműtétre: „Hidd el, Anyu, ha ez sikerül,minden
másképplesz!”,énmegúgyelhittem…!ÉsakkorvártaErzsi lányom
az első gyerekét, Pétert, és nem tudtamegélni, hogy legyenfiúuno‐
kája…Ezúgyfájtnekem!Aharmadikgyermekünketazértvállatuk,
hogyháthafiúlesz,deDown-kóroskislányunkszületett, Ildikó.
–Mi segített feldolgozni a férjehalálát?Hogymuszájvolt tovább

nevelni a gyerekeket?
–Hát,nemvoltmás.Tudtam,hogypénzbekerül fenntartaniegy

otthont,amitfeltétlenülmegakartamteremteni,ezértnemidegen‐
kedtemamunkától.Ötvenévesenmegtanultamautótvezetni,mert
akisTrabantraamunkáhoznagyszükségemvolt.Csináltattunkrá
nagy tetőcsomagtartót, amire rá lehet kötni azüveget,mert énvet‐
temát azüzletet, aminemvolt azért olyannagyújdonság számom‐
ra,hiszenüvegetvágnimára férjemmellettmegtanultam.Nekem
kellettmennianyagután,nekemkellettszállítani.Azértkellettmin‐
digsegéd,mertegyedülnemlehetmegemelnianagytáblákat.
De aTrabant arra is jó volt, hogymozgásbanmaradjunk.Kirán‐

dultunkveleaMagas-Tátrába,deahelyi turistacsoporttal is.Azegy
olyan társaság volt, ahol Ildi lányom is elfért, senki nem bántotta
amiatt,hogymás.
–Amikormegszületettaharmadikkislány,nemvoltkeserűmiatta?
–Nem,mertmiakartuk,hogylegyen.Elfogadtam,hogyilyen.Az

anyai szeretet nagyon bőkezű ám, sokminden belefér abba! Ildikó
amúgynemvolt tehetetlen: egyedül járt iskolába, önállóan tisztál‐
kodott, elláttamagát, kézimunkázott, elmosogatott,megágyazott.
Megtanult írni, de abeszédehibásmaradt.Végigvelünkélt, itthon
ishaltmeg10éve,éncsuktamleaszemét,utoljáraazénarcomatlát‐
ta. Özvegyasszonyként újra férjhezmehettemvolna, demeghal‐
lottam,hogyazilletővalakinekaztmondta,hogymajdőteszróla,
hogy Ildikó intézetbe kerüljön. Több se kellett nekem, visszamond‐
tamazegészet.
– Ki dolgozikmost itt aműhelyben?
–Amikor fölnőttek az unokák, a kisebbik,Tamásomkitanulta az

asztalosszakmát,addigraénmárnyugdíjbakészülődtem,hátbefog‐
tamnéhaaműhelybedolgozni,ésasegédmellettbeletanult.Amire
a segédem nyugdíjba ment, addigra Tamásom átvette a műhelyt.
Büszkevagyokrá!
– Akkor ezek szerint van nagyobb testvére Tamásnak.
– Igen, őt Péternek hívják, és autóbusz-vezető. Ők Erzsi fiai.

folytatás a következő oldalon
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–TulajdonképpenBudafokszülöttevagyok.Hármanvoltunktest‐
vérek, öcsémmel és bátyámmal.Nagyon jó volt Budafokongyerek‐
nek lenni. Hat éves koromban már
bicikliztem, minden nyáron együtt men‐
tünkleacsaláddalaVelencei-tóra.Akerék‐
pározásszámunkracsodálatosdologvolt.
–Milyen játékokkal játszottak akkoribana

gyerekek?
– Ugrálóköteleztünk, ugróiskoláztunk.

Akkoribannagycsaládokvoltak.Anagypa‐
pa házában éltünk, és rajtunk kívül még
négyunokatestvérünk is ott lakott, így he‐
tenmár elég sokmindent tudtunk együtt
játszani,mindigvolt társaságunk.Ezeketa
rokonikapcsolatokatmaisápolom.
Egytörténetjuteszembemégagyerekko‐

romból. A tanárnőnkmegszervezte, hogy
rajzpályázatraküldjükarajzainkat,ésmeg
is jelentek amunkáink aMagyarság című
újság egyik vasárnapi mellékletében. A nagypapám olyan büszke
voltrám,hogykaptamtőleegyszínesceruza-készletet.
–Azifjúkoriéveitmiveltöltötte?
–IparitanulókéntvarrnitanultamaVáciutcában,aGizellaIskolá‐

ban.Ottszerveztekcserkész-csapatotazifjúságnak,ezzeltudtákösz‐
szefogni a fiatalokat, odafigyeltek ránk.Az osztályfőnökünkvolt a
parancsnok.Ezekacserkésztáboroknagyonjólszervezettekvoltak.
PéldáulGödöllőnvettünkrésztazegészEurópacserkészeinektar‐

tott Békegyűlésen, ahovamégHortyMiklóskormányzó is eljött, és

váltottvelünknéhányszót.Előzőleg levelezésbekerültemszinténa
cserkészetrévénegyhollandkislánnyal,akivelezenagyűlésentalál‐

koztunk,ésmegisajándékoztukegymást.
– Ha jól számolom, 17 éves volt, amikor

kitört a II. világháború.
–Aháborúszelétmáréreztük,acserkész‐

találkozósemvéletlenülvoltBékegyűlés.
–Mikor tetszett férjhezmenni?
–21évesen.
– Hogyan találkoztak a férjével?
– Akkor már Soroksáron laktunk albér‐

letben, innenjártambeaVáciutcábatanul‐
ni. RégenSoroksáronavendéglőknekvolt
táncterme is, ahol minden hétvégén össz‐
táncvolt.Afiúkkintrőlnéztékalányokat,a
férjemkiszemelt engem,és felkért. Elkezd‐
tünkbeszélgetni,éskiderült,hogyőiscser‐
kész.Na, innentől kezdvemegvolt a közös
témánk, táborokról, kirándulásokról folyt

a szó, ígykezdődött a barátságunk.Két cserkészt hozott így össze a
sors.Ezegynagyonszépidőszakvoltazéletemben.
– Hány évig jártak jegyben?
– Három. Soroksáron házasodtunk össze a Nagyboldogasszony

templomban.Nagyon aranyos epizód volt a napokban, amikor fel‐
hívott a vidéken élő lányommost pünkösdvasárnap, hogymegkér‐
dezze,mijártafejembenazesküvőn,mertemlékezettrá,hogyezen
a jeles napon tartottuk.Tudod,mondom, csak szorítottuk egymás
kezét édesapáddal, én pedig azt éreztem, hogy úgy állunk itt Isten

100 év, két oldalban. Lehetséges egyáltalán? Ezen töprengtem, amikor az augusztus 19-én századik
születésnapjátünneplőPálföldiPéterné,Erzsinénihez indultunkinterjútkészíteni.Atörékenycsontú
idős néni szépen felöltözve, szobája kincsei között üldögélve várt bennünket, és mesélt. Az egyszerű,
de vidám gyermekévekről, az ipari iskoláról, a cserkészetről, a boldog házasságról, amely a korán
elveszített férjmiatt túlhamarvégetért.Arról,hogymilyenvoltabombázásokalatt szülni, eltűrniaz
államosítást, és lenyelni a fájdalmat, amikor egyedül maradt, mert tovább kell menni, azért a három
kislányért, akik rá vannak bízva, s akik közül a legkisebb beteg. Negyvennégy évesen újrakezdeni,
megtanulni autót vezetni, szakmát szerezni és üzletet vezetni, gondoskodni mindenkiről. Erzsi néni
ezt mind tudja. Rövid summája egy hosszú életnek. Egy pillanatra se gondoljuk azonban, hogy ennyi
azegész.Beszélgetésünkalattbúvópatakkéntmeg-megcsillantakegyerős személyiség jellemvonásai,
és az abizonyos ősi bölcsesség, amit az idősekben tisztelnek azok, akikképesek a felszín alá látni.
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AZ IDŐNEK”



„SZÍVE JÁRÁSÁTHALLODAZ IDŐNEK”
folytatás az előző oldalról

Riáékpedigvidékreköltöztek,egyfiukvan,ésmárneki iskétgyere‐
ke.Szóvalöregszenekafiatalokis…!
– Olyan egyszerűnek hangzik az egész, ahogy Erzsi néni meséli,

demeg kell kérdeznem: hogyan tudott bol‐
dogulni egymaga három kis gyerekkel?
–Nemvoltamazértegyedül.Anyósomék

nagyon sokat segítettek, nemhagytakma‐
gamra. Soroksárt én mindig is szerettem,
az itteni lakosokolyan jó emberek. Jártam
Mária Kongregációba – valahova tartozni
kell, ugye – velük is sokat jártunk ide-oda,
megvan nekemmég a kongregációs jelvé‐
nyemis.Részt vettemaVöröskeresztmun‐
kájábaniskésőbb,mertúgyéreztem,hogy
ahhoz, hogy felszínenmaradjak, emberek
között kell lennem.AKongregációba is azért léptembe,hogy jelen
legyekmásokéletében,ésenneksokelőnyevolt.Mostpedignagyon

sokatsegítnekemErzsi lányom,akimindentmegteszértem,ésmin‐
denrőlgondoskodikkörülöttem.
– Hadd kérdezzemmeg azt, amit a lánya: mi jár a fejébenmost,

a 100. születésnapjára készülve?
– Az életben mindenkinek kijut, és ezt el kell tudni fogadni,

és én ténylegelfogadtam.Nemmenekültemel semmielől,nem
keseregtemsosem,ésúgyérzemmindig
sikerült minden. Fenn tudtam tartani
magam, felneveltem a gyerekeimet, se‐
gítettem az unokáknál. Én tulajdonkép‐
pen nagyon boldog vagyok! Örültem az
életnek és kaptam egy olyan természe‐
tet,mint ajándékot az élettől, hogynem
tudok haragot tartani. Az is milyen
ajándék, hogymegértem a századik éve‐
met! Ilyen az ember élete, ha visszagon‐
dol. Nem a küzdelemre és a bánatokra
emlékezem, hanem a sok jóra. És most

boldog vagyok, hogymindezt elmondhattam!
Szabó Horváth Edina

INSELBAUM
PARTI A MOLNÁR-
SZIGETEN
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MEGMUTATOM A BOLDOGSÁGOT

aháború előtt, egészen az államosításig mindig volt
„élet" a Szigeten. A helybéliek nem csak dolgozni jártak
ide, hanem kicsit kikapcsolódni, szórakozni is. A mai
Tündérkert teraszahelyénegy stílusábanhasonlókisven‐
déglő állt,minden luxus,mindenhivalkodásnélkül, úgy
ahogy az illik egy ilyen helyen. Kockás abrosz, hideg
fröccs, sör vagymálnaszörp.
Sváb falu lévén, előbb-utóbbmindigelőkerült egy,vagy

akár két harmonika, néhamég egy klarinét és egy dob is.
Ésmár készen is állt a Zenekar. Korabeli slágerek, sikam‐
lós kuplék, polkák, keringők – ez volt a repertoár. Az em‐
berek jókatbeszélgettek, éshamárzenevolt, akkora tánc
semmaradhatott el. Így volt ez régen,minden hétvégén.
Aztán eltelt közel 70 év, és valamiért nemvolt hangos a

Sziget a sramli zenétől.
Egészenmostanáig!
Júliusutolsónapjánugyanisújramegtelt azújjáépített

szaletlis helyiség táncolni, szórakozni vágyó emberek‐
kel. Újra volt kockás abrosz, hideg fröccs és sör is. Zene‐
kar is került a színpadra, és fergeteges buli kerekedett.
Emlékeztetvea régi időkre,mindenkikapott egykis em‐

léklapot, melyen a Molnár-sziget régi fotói voltak, és egy
kisbatyunyibúzát is,melyazegykorihajómalmokrautalt.
A Táncsics Mihály Művelődési Ház által szervezett ese‐

ményen telt ház volt! A zenét – korunk ízlésének megfe‐
lelően, de mégiscsak visszaidézve a régi hangulatot –, a
Takser Spatzen zenekar biztosította. Nem akadt senki,
aki ülvemaradt volna,mindenki táncra perdült.
Mivel úgy tűnik, igény van az ilyen szigeti összejövete‐

lekre, nem ez volt az első és egyben utolsó ilyen zenés-
táncos délután aMolnár-szigeten!
Sebő Ferenc zeneszerző szavait idézve:
„Ahagyományt nem ápolni kell, hisz nembeteg,
Nem is őrizni,mert nem rab,
A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha

megéljük őket!"
Mi, akik részt vettünk ezen a partin, ott, és akkor,meg‐

éltük ezt a hagyományt!
Roth Ilona

EG
YH
ÁZ

ki ne szeretne boldog lenni? Ki
ne szeretne célba érni? Gondolnánk-
e, hogy Soroksár jelentős eseménye,
Nagyboldogasszony ünnepe, temp‐
lomunk búcsúja egy olyan ember

életére irányítja figyelmünket, aki így kiáltott fel: „Bol‐
dognak mond engem minden nemzedék!" Szűz Mária,
Nagyboldogasszony, itt van velünk, példaképünk, és égi
segítőnk. Az egyház megbízható hagyománya szerint
Mária földi élete végén testestől, lelkestől a mennybe vé‐
tetett. Így teljesedett be isteni kalandokkal teli élete, és
mutatta meg nekünk a valódi, mély értelemben vett bol‐
dogság titkát. Szűz Mária tehát templomunk védőszent‐
je, ünnepéhez pedig hozzá tartozik a búcsú elnyerésének
lehetősége.
Nademi az a búcsú egyáltalán?
Talán nem árulunk el titkot, hogy nem céllövölde és
sörözés…
Hanem? A búcsú a bűnök megbocsátásával van kapcso‐
latban. A bűnbocsánat teljessé tételét jelenti. Ma ezt ne‐
hezen értjük, mivel szívesen letagadjuk a hibáinkat, és
inkább a körülményekre vagy másokra kenjük. Pedig a
bűn ott pusztít belül. Isten azonban irgalmas…
A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért
járó ideigtartó büntetések elengedése, amelyet a katoli-

kus hívő, aki megfelelően felkészült, és teljesítette a fel‐
tételeket, elnyer az Egyház segítségével. Elnyerhető ma-
gunk vagy elhunyt szerettünk számára.
A teljes búcsú feltételei a lélek ráhangolódását segítik Is‐
ten irgalmára, a Mennyország jelenlétére. Mik ezek? A
megtérés szándéka, gyónás, áldozás a búcsúi szentmisén,
és ima a pápa szándékára, esetenként az irgalmasság, jó‐
tékonyság tettei. Ne csodálkozzunk azon se, hogy Isten
embereken, az Egyházon keresztül munkálkodik közöt‐
tünk. Társas lények vagyunk, úgy teremtett minket,
hogy egymást segítsük.
Mit tegyünk tehát?
Aki katolikus hívő, járuljon gyónáshoz (nem kell feltétle‐
nül aznap), szentáldozáshoz, és teljesítse a feltételeket.
Aki pedigmost olvassa e sorokat, de nem is szokott temp‐
lomba járni, nem katolikus, kapcsolódjon be a búcsú lel‐
kületébe: tartson lelkiismeretvizsgálatot, hol és hogyan
tudja jobban szeretni a körülötte élőket, ésmegszabadul‐
ni a saját hibáitól. Rögtön vidámabb és szebb lesz ez a vi‐
lág…
Isten irgalmas, és abúcsú=búcsúabűnöktől éskövetkez‐
ményeitől. Ígymárérthető,honnananagyöröm,és jöhet
a búcsúi vigasság!

Fehérvári Lajos
plébános

fotók: Napholczné Fülöp Mónika
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soroksáron az egyházi ünnepek alkalmával nem hi‐
ányozhat az asztalról a Hochzeitsuppen, vagyis az „eskü‐
vő leves”. Ezért választottuk a soroksári búcsú havában
ezt a receptet, amelyetminden család kicsit másképp ké‐
szít. AHartmann-Kaizer família több évszázados családi
receptjétNémeth Éva főztemeg nekünk.

HOZZÁVALÓK4 főre: 1,5 kg-os tyúk, 2 db közepes vöröshagyma, 1 ek. pirospaprika, egy-másfél zacskó szegfűbors, só
bors, egy jó ek. paradicsompüré, fél kaliforniai paprika, 2,5 dl tejszín, 2,5 liter víz.

Elkészítés:A tyúkról leszedjük abőrt, és ahagymával együtt kockákra vágjuk,majd egykicsit pároljuk együtt. Amint
kisült a zsír, és üveges a hagyma, rátesszük a húst, megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, belerakunk egy
zacskó szegfűborsot, és akaliforniaipaprikát. Felöntjükannyivízzel,hogyellepje ahúsokat, éspároljuk.Amikormár
majdnemkész, kevés liszttel elkeverjük a paradicsompürét, beletesszük a levesbe,majd hozzáöntjük a többi vizet, és
ízlés szerint utánafűszerezünk.Hamár puha a hús, kiszedjük a levesből a darabokat, és a levet átpasszírozzuk: ameg‐
pirult, megsült bőrt, a hagymát és a fűszereket jól átnyomkodjuk. Az így kapott ízes lébe beleöntjük a tejszínt, felfor‐
raljuk és tálalhatjuk. A leveshez édes kalácsot kínálunk.

ÜNNEPI ÉTEK
HOCHZEITSUPPEN
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NEK 2020/2021
Szeptemberben rendezik Budapesten a Nemzetközi

Eucharisztikus Konferenciát. Megfejtőink megtudhat-
ják, hány éve rendezték utoljára ezt az eseményt Ma-
gyarországon,mi volt a leghíresebb résztvevő neve, és
mely nagy létszámú, szentségkiszolgáltatással járó
rendezvény kerül idén újra megrendezésre az akkori
programok közül.
Megfejtéseiket „Rejtvény” megjelöléssel az

ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy a Hivatal
postai címére várjuk augusztus 1-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási utal-

ványt sorsolunk ki.

Németh Éva receptje

TÁBOROZTUNK!
A legtöbb plébánián nyár elején tartották a hittanos napközis táborokat, hogy ezzel
is tehermentesítsék a szülőket abban az időszakban, amikor még nincsenek más
programok a gyerekek számára. A plébánosok, lelkészek, hitoktatók 40-60, eseten‐
ként 80-90, különböző korú résztvevőnek biztosítanak színes programokat. Úgy
gondoltuk, a leghitelesebb forrásokhoz fordulunk a beszámolókért, megkértünk
minden táborból egy-egy fiatalt, mesélje el az élményeit!

FŐPLÉBÁNIAI HITTANTÁBOR
Az idei általános iskolás hittantáborban hétfőtől péntekig

minden nap reggel fél nyolctól délután fél ötig tartottak a vál‐
tozatos programok. Az elején a cél egymásmegismerése volt,
és részt vettünk egy szentmisén, amelyen arról volt szó, hogy
miért kell az életünket homok helyett sziklára, azaz Istenre
építeni. Délutánmoziztunk.

Másnap a Bory Várba látogattunk el, majd a Dinnyési Vár‐
parkbanvolt lehetőségünkamakettvárakmegcsodálására,és
az íjászkodásban is kipróbálhattukmagunkat.
AszerdainaponaTataiFényesTanösvényenkirándulvaren‐

geteg különleges vízi állatot figyelhettünk meg testközelből,
később a Fényes Fürdőben frissítettük felmagunkat. Aznap a
nagyobbaknakmég gyónásra is volt lehetőségük,míg a kiseb‐
bek az előző napi jócselekedeteikről beszélgettek Lajos atyá‐
val.
Csütörtökön utunk a belvárosba, a Mátyás Templomba ve‐

zetett, amely a csodaszép látványamellett azért is nyújtott kü‐
lönleges élményt számunkra, mert korábban egy erről a
helyről szóló mesét hallgattunk. Ott a templomban a frissen
pappá szenteltGézaatya tartottnekünkszentmisét.Majd,mi‐
után vonattal visszaértünk a plébániára, egy kis kézműveske‐
déssel foglaltuk lemagunkat.
Pénteken a Szigethalmi Vadaspark „lakóit” látogattukmeg,

akiket állatcsemegével etethettünk, sőtnéhányukatmégmeg

is simogathattuk. Ezután a gyerekek nagy örömére felültünk
a helyi kisvasútra, mindenki mehetett egy kört a vadaspark‐
ban.
Szerencsére minden korosztály megtalálta a helyét, külön

örömvolt látni, hogy a felsősök, az idősebbek is aktívan részt
vettekazalsósok terelgetésében.Köszönjüka tábort, és remél‐
jük, hogymindenki számára tudott jó élményeket nyújtani!

Babosa Rozi (16 éves) és Julcsi (12 éves)

EVANGÉLIKUS HITTANTÁBOR
Nagyon izgatottan indultunk útnak a táborba, hetek óta

másról semtudtunkbeszélni abarátnőimmel.Amikormegér‐
keztünk, egy gyönyörű kastély fogadott minket. Egy rövid
imádságban megköszöntük Istennek a zökkenőmentes utat,
majd elfoglaltuk a szállást. Sokat énekeltünk, imádkoztunk,
mindenfélét játszottunk, röpiztünk. Nagyon élveztem ezeket
a programokat. Minden étkezés előtt imádkoztunk, sőt még
énekes áldást is mondtunk! „Az asztal terítve” című rövid ze‐
nés áldás hamar kedvencemmé vált. Délutánonként elsétál‐
tunkfagylaltozni is.Egyikdélutánszámháborúztunk,nagyon
izgalmas harc volt! A kedvenc programommámégis az a borí‐
tékos játék vált, amikor vezetőink a kertben különböző borí‐
tékokat rejtettek el, amikben egy-egy Igerészlet volt, majd
miután mindet megtaláltuk és összeillesztettük, megkaptuk



a teljes Igét. Az utolsó este tábortüzet gyújtottunk, ahol közö‐
sen énekeltünk. A hazamenetel napján egymadzagot adtunk
körbeegymásnakegy-egy jókívánságotmondva,melyetmáig
a szívembenőrzök.

Ruthner Johanna (12 éves)

REFORMÁTUS HITTANTÁBOR
A június 21-25-e között megtartott református napközistá‐

borban remekül éreztemmagam. A színes és változatos prog‐
ramok közül leginkább a kézműves foglalkozás és a napi
történetek tetszettek legjobban. Az egész hét szellemisége rá
voltépítveegyzarándok (ViátorSándor) történetére,akiasok
és nehéz bűneitől megszabadulván bebocsátást nyert ameny‐
nyek országába.
Viátor Sándor vándorlása által énmagam is közelebb kerül‐

tem Jézus Krisztushoz, és jobban megértettem az Úr áldott
szavait.

Minden nap, amikor hazamentem, örömmel meséltem a
szüleimnekaz aznaphallottakról.A segítőknagyonkedvesek
és közvetlenek voltak. Remélem, a többi táborozó társam is
hasonlóan gondol vissza az élményekre, és imádkozom azért,
hogy jövőre is megszervezzék ezt a remek és érdekes tábort
Isten áldásával.

Saadi.M.Márton (14 éves)

ÚJTELEPI HITTANTÁBOR
Hogy mi tetszett a táborban a legjobban? Nehéz eldönteni,

mertazösszesprogramnagyonizgalmasvolt.Példáulnagyon
élveztem a Robirtokon töltött időt, mert ott nagyon sokféle
állatot láthattunk, etethettünk, simogathattunk. Szerettem
azokat a napokat is, amikor a templomkertben maradtunk,
mertsokattáncoltunk, játszottunk,és imádkoztunk.Dejóvolt
aTündérkertben a vizes játszótér is.
Az egyik foglalkozás különösenmegfogott, amikor a szentek‐

ről beszélgettünk, de főképp Szent Józsefről. Ő volt a tábor té‐
mája, megbeszéltük az életét, és azt, hogy mi jellemezte őt.
Józseféletébenalegnagyobbdöntőpontakkorvolt,amikorlátta

Márián, hogy várandós, de nem tőle. Ekkor el kellett döntenie,
hogymegtagadja-e Máriát, vagymagáénakmondja a gyerme‐
ket. Ő nem első agresszióból döntött, hanemutána végigimád‐
kozott egy egész éjszakát, és ekkor jelent meg neki az angyal.
József ezután hűségesmaradtMáriához.Megtudtuk Józsefről,

hogyőamunkásokéscsaládokvédőszentje,valamintazt,hogy
Józsefnemegybeszédes ember,haneminkábba tettekembere
volt. Nekem Józsefben ez utóbbi tulajdonsága tetszett nagyon,
és azt csodáltambenne,hogymindig jól tudottdönteni.

Szabó Katus (12 éves)
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
BudapestFővárosXXIII. kerület SoroksárÖnkormány‐

zata nyilvános árverésre hirdeti meg az 1/1 tulajdoni há‐
nyadban tulajdonát képező Budapest XXIII. kerület
186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1239
Budapest, Szitásu. 113. fsz. 4. számcímhelyen találha‐
tó „lakás” megnevezésű társasházi albetét ingatlan
1/1 arányú tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: 12.380.000,- Ft (nettó, ÁFAmentes)
Licitlépcső: 100.000,- Ft
Az árverés ideje: 2021. szeptember 9., 13:00 óra
Az árverés helye: Budapest Főváros XXIII. kerület So‐

roksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 11. szoba (Tárgya‐

lóterem))
Jelentkezni lehet: 2021. augusztus 23. és szeptem‐

ber 1. között ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 14:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 15:30 (ebédidő: 12:00-12:30)
Péntek: 8:00 – 12:00

Az ingatlan megtekinthető a lenti elérhetőségeken
előre egyeztetett időpontban.

Részletes árverési kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, összesen
12.700,- Ft összeg megfizetése ellenébenmegvásárolha‐
tóBudapest Soroksári PolgármesteriHivatal Beruházási
és Vagyonkezelési Osztályán 2021. augusztus 23. és
2021. szeptember 1. között a fent megjelölt ügyfélfo‐
gadási időben (1239Budapest,Hősök tere 12. II. em. 22.).
Ezenösszegnemkerül visszatérítésre az érdeklődő részé‐
re.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják

a részletes árverési kiírás dokumentációját és az abban
foglaltaknakmegfelelnek.

További felvilágosítás kérhető: Budapest XXIII. ke‐
rület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Va‐
gyonkezelési Osztályán Szabó Éva telekgazdálkodási
ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere
12. II. emelet 22., ügyfélfogadási időben, vagy telefo‐
non: 06-1-289-2100/128. melléken

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormány‐
zatapályázatot hirdet Budapest Főváros XXIII. kerü‐
let Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati ren‐
delete (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az önkor‐
mányzat céljait elősegítő programok megvaló-
sítására és a helyi közigazgatási területen működő,
Magyarországonnyilvántartásbavett civil szerveze‐
tek (egyesületek, alapítványok) programjaira és tá‐
mogatott tevékenység folytatásához szükséges
költség biztosítására.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
- Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi
támogatásbanaza civil szervezet, amellyel szembenaköz‐
pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:Knyt.) 6. § (1)
bekezdésébenmeghatározott összeférhetetlenség fennáll,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét
megalapozó körülményt és annakközlését elmulasztotta.
- A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányza‐
ti támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folyta‐
tásához szükséges költség (működési költség) biztosí-
tására is felhasználható.
- Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább
nem adható.

- A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 1.
melléklete szerinti PályázatiŰrlaponkell benyújtani egy
eredeti példányban.
- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pá‐
lyázati célhoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támo‐
gatás összegét.

A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.

Ahatáridőntúlbeérkezettpályázatok–ahatáridő túl‐
lépése való tekintettel – elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot pályázati űrlapon kell elkészíteni. A pályá‐
zatot személyesen, 1 példányban kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgár‐
mesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./3.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap átvehető: a polgár‐
mesteri titkárságon vagy letölthető a www.soroksar.hu/
palyazatok/egyeb palyazatokhonlapról.
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