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annyi jó tanácsot kapunk manapság, de én sajnos
nem tudok beállni a tanácsadók sorába, mert fogalmam
sincs hogyan lehet sikeresen zsonglőrködni a digitális
oktatással, a háztartással, és a home office-szal. Azok
közé tartozom, akik a túlélésre hajtanak, mindig csak
egy, a legsürgősebb feladatot ellátva. Közben rengeteg hi‐
ányt élek meg: a kapcsolatokét, a pihenését, a helyzet
rendeződéséét, amegnyugvásét.
Az ünnep közeledtével eszembe jut a történet, ami

elsőre úgy tűnhet, azt támasztja alá, amit a jelen éle‐
tünk: van, hogy az ember mindent megtesz, és az még‐
sem elég. Volt Valaki kétezer évvel ezelőtt, aki
mindenkivel jót tett, végülmégis kivégezték.Csakhiány
maradt utána: az őt szeretők szívében, a gyógyulásra vá‐
rók reményében, a követői hitében. Tragikus hiányszto‐
ri lett volna, ám közben a sötétben, a mélyben, a sír
ürességébenmégiscsak történt valami.
A történelmi tapasztalatra hivatkozva javaslom, vár‐

juk ki azt a háromnapot!
Áldott húsvétot kívánok:

SzabónéHorváth Edina
felelős szerkesztő
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ASoroksári NagyboldogasszonyTemplomban
március 28-án, virágvasárnap 9 órakor,
április 1-én, nagycsütörtökön 18 órakor,
április 2-án, nagypénteken 18 órakor,
április 3-án, húsvét vigíliáján (szombat este) 19 órakor,
április 4-én, húsvét vasárnap 9 órakor lesznek a – jelen állás sze‐
rint nem nyilvános – szertartások, melyeket a főplébánia Face‐
book-oldalán közvetítünk.
Változás esetén a www.soroksarfoplebania.hu honlapon és
Facebook-oldalunkon hirdetjük a részleteket.

ASoroksár-Újtelepi Fatimai SzűzanyaTemplomban
nagycsütörtökön 18 órakor szentmise,
nagypénteken 15 órakor szabadtéri keresztútjárás, 18 órakor
szertartás,
nagyszombaton 20 órakor tűzszentelés és vigília,
húsvét vasárnap 9:30 órakor szentmise.
A vasárnapi szentmisék felvételről visszanézhetők Facebook-ol‐
dalunkról. Amennyiben nem lehet nyilvános szentmiséket tarta‐
ni, a nagyszombati szertartást élőben közvetítjük ugyanott.

ABudapest-Soroksári Református Egyházközségben
virágvasárnap 9:30-kor istentisztelet a templomban,
nagycsütörtökön 18:00-kor online áhítat,
nagypénteken 9:30-kor istentisztelet a templomban, 18:00-kor
online áhítat,
nagyszombaton 18:00-kor online áhítat,
húsvét vasárnap 9:30-kor húsvéti istentisztelet úrvacsorával a
templomban ,
április 5-én, húsvét hétfőn 9:30-kor húsvéti istentisztelet a temp‐
lomban.
A vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a járványhelyzet felol‐
dásáig a személyes jelenléttel járó részvétel mellett minden alka‐
lommal online, élő közvetítéssel is közvetítjük, amelyeken a
gyülekezetünk Facebook-oldalán lehet „részt venni”. A kezdés
időpontja az alkalommeghirdetett időpontja.

ASoroksár-Újtelepi Református Gyülekezetben
a nagyheti istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
felvételről tekinthetikmeg az alábbi időpontokban:
virágvasárnap 10 órakor istentisztelet,
nagypénteken 10 órakor istentisztelet,
húsvét vasárnap 10 órakor istentisztelet,
húsvét hétfőn 10 órakor istentisztelet.

Februári rejtvényünkmegfejtése: Tizenkétmillió ötfo‐
rintos érmét. A szerencsés nyertes: Somné Gitta. Nye‐
reményének átvételi módjáról elektronikus levélben
értesítettük.

Gratulálunk!

Húsvéti miserend és
istentiszteleti alkalmak

Köszönjük aHentesKálmánHúsboltja címlapfotóhoz adott támogatását!

mailto:ferenc.geiger53@gmail.com
mailto:orban.gyongyi65@gmail.com
mailto:ujsag@ph.soroksar.hu
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jegyzőúr!MitvizsgáltazÁllamiSzámvevőszékSoroksáron?
– Az összes önkormányzatot ugyanazon dokumentu‐

mok alapján ellenőrizte. Több mint 30 szabályzatot kel‐
lett feltölteni elektronikusan az ÁSZ felületére,
olyanokat, mint szervezeti- és működési szabályzat, kö‐
telezettség-vállalási szabályzat, számviteli politikával
kapcsolatos dokumentumok, de még olyan nem kötele‐
ző jellegű szabályzatot is kértek, ami a kisértékű ajándék
elfogadásának akadályára vonatkozik. Ezeket a kollégák
a rövid határidő ellenére is hiánytalanul feltöltötték, ezt
az ÁSZ egy összesítő, teljességi nyilatkozatban igazolta
vissza.
– Hogyan derült ki, hogy baj van?
– Tavaly november 16-án az ÁSZ elnöke levélben értesí‐

tett minket arról, hogy a beküldött anyagokkal kapcso‐
latban mindössze egyetlen szabálytalanságot tártak föl,
éspedig azt, hogy az önkormányzat a vizsgált időszak‐
ban nem rendelkezett szervezeti- és működési szabály‐
zattal. Ez azért furcsa, mert az SZMSZ olyan

alapdokumentum, amely nélkül egyetlen pillanatig sem
működhet egy önkormányzat. Mindenesetre a jelzésre
újra átvizsgáltuk a feltöltött dokumentumokat, hátha
tévedtünk, rossz helyre töltöttük, vagy műszaki problé‐
ma történt, ám a dokumentum ott volt, ahol lennie kel‐
lett. Ezt megírtuk az ÁSZ elnöknek, a dokumentum
megléte – ahogy ezt már említettem – az általuk küldött
teljességi nyilatkozatban is szerepelt, és mivel ott volt,
ezért újra feltölteni nem lehetett. Ezt követően a legna‐
gyobb meglepetésünkre a Facebookról értesültünk ar‐
ról, hogy az Állami Számvevővészék kedvezőtlen
érdemjegyet adott Soroksárnak az ellenőrzés kapcsán.
– Mi állt a jelentésben,miért kaptunk ilyen értékelést?
– Sajnos csak találgatni tudunk. Az önkormányzatot és

a hivatalt egyébként külön-külön vizsgálták. A hivatali
részhez becsatolt dokumentumok melletti rubrikák
mindegyikében van egy kis vonás, ami azt jelenti, hogy
azokkal nincs probléma. Az önkormányzati táblázatban
az SZMSZ-re vonatkozóan van egy csillag, valamint a
vagyonnyilatkozati eljárásra vonatkozó résznél egy má‐
sik, és még ha pontosan tudnánk is, hogy ezekkel kap‐
csolatban milyen hibát is tárt föl az ÁSZ, akkor sem
értelmezhető, hogy a hivatal és az önkormányzat együt‐
tesenmiért kapott ilyen értékelést.
– Kaptak-e magyarázatot az Állami Számvevőszéktől a

történtekre?
– Alapos belső vizsgálatot rendeltünk el, amely során

nem találtak hibát. Személyes találkozót kértünk a
Számvevőszéktől, Holman Magdolna alelnök asszony fo‐
gadott bennünket két kollégájával. Ismét elhangzott,
hogy nincs konkrétum, ezért nincs szükség észrevétele‐
zésre. Adtak még néhány hasznos tanácsot például a
belső kontrollrendszer működtetésre vonatkozóan, ám
hogy pontosanmiért kaptuk ezt az értékelést, arra nem
született magyarázat.
– Akkor ez ígymarad?

– Úgy döntöttünk, hogymég egy belső vizsgálatot foly‐
tatunk le, ennek eredményét pedig elküldjük az ÁSZ-
nak. Úgy érezzük magunkat, mint az egyszeri diák, aki
úgykapott egyest a dolgozatára, hogynincsenekbennea
tanár általi javítások. A hibát, ha egyáltalán van benne
hiba, keresse meg saját maga! Az SZMSZ sokadik átolva‐
sása során arra jutottunk, hogy az ÁSZ az SZMSZ-en sze‐
replő jegyzői aláírást láthatja problémásnak, mivel az
akkori jegyző akadályoztatásamiatt aljegyzőként, azaz a
jegyző általános helyetteseként, én írtam alá a doku‐
mentumot. De hangsúlyozom, ez is csak egy tipp a ré‐
szünkről.
– Az ÁSZ-jelentésen kívül egymásik ügy is felmerült, még‐

pedig, hogy Laza Margit – korábbi soroksári jegyző – a
Niedermüller Péter vezette VII. kerületi Önkormányzat Pol‐
gármesteri Hivatalának jegyzője azt állítja, hogy Soroksár
Önkormányzata a személyének átvilágítását rendelte meg.
Mi az igazság ezzel kapcsolatban?
– Nemegészen úgy történt az eset, ahogy azt a korábbi

Jegyző Asszony állítja. Több lakossági megkeresés

érkezett az Önkormányzathoz, hogy vizsgáljunk ki bi‐
zonyos ügyeket. Olyan eljárásokra hívták fel a figyel‐
münket, amelyek magukban hordozták annak a
gyanúját, hogy visszaélések történhettek. 2020 tava‐
szán a bejelentések alapján az Önkormányzat elrendel‐
te a fent említettek kivizsgálását. Mivel sem a
Polgármester úr, sem pedig jómagam nem voltunk hi‐
vatalban a kifogásolt időszakban, ezért nem rendelkez‐
tünk információval a felmerült esetek kapcsán, így egy
külső ügyvédi iroda bevonásáról döntöttünk. Tehát va‐
lóban történt vizsgálat, azonban nem egy személy ellen
irányult, hanem több ügyre vonatkozott, amelyek érin‐
tették a korábbi Jegyző Asszony soroksári munkássá‐
gát. Szó sincs tehát egy személy „átvilágításáról”.
Megjegyzem továbbá, hogy a közérdekű adatigénylés
keretében kikért, a vizsgálat eredményét tartalmazó
dokumentumnem tartalmaz személyes adatokat. Arról
pedig nincs tudomásunk, hogy a dokumentáció ho‐
gyan került nyilvánosságra.

H.M.

Integritással kapcsolatos vizsgálatot folytatott tavaly az Állami Szám‐
vevőszék a települési önkormányzatoknál. Dr. Szabó Tibor jegyző la‐
punknak elmondta, értetlenül állnak az ÁSZ-vizsgálat eredménye előtt,
mivel a jelentés semmilyen konkrétumot nem tartalmaz arról, mit is
hiányol voltaképpen a szervezet.

TALÁLD KI, HOL HIBÁZTÁL!
Kedvezőtlen érdemjegyet adott Soroksárnak az ÁSZ
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SZIKLAKERTEK TESZIK SZEBBÉ A NAPJAINKAT
környezetbarát parkosítási programot indított
az önkormányzat. A kezdeményezés főként a sűrűn la‐
kott részekre, lakótelepi környezetre összpontosít, hi‐
szen saját kert híján itt a legfontosabb, hogy a házból
kilépve ne csak aszfaltot, vagy betonrengeteget lássunk.
Nem mindegy azonban, hogy egy-egy meglévő földsáv‐
ba milyen növényeket ültetünk, hiszen azokat gondoz‐
ni, öntözni kell, a tapasztalatok viszont azt mutatják,
hogy a kezdeti lelkesedés után sokszor elfogy a lendület.
A mostani program szerint a szakemberek szárazságtű‐
rő növényeket geotextíliába ültetnek el, különböző

színű és formájú kavicsok közé, úgynevezett kavics‐
ágyakba. Olyanokat, amelyek különösebben nem igé‐
nyesek, mégis szépek. A prototípus az újtelepi
Dinnyehegyi közben már elkészült. Hamarosan Sorok‐
sár más részein is találkozunk majd a henye borókával,
a törpe ezüstös borbolyával, a fűzéres díszcsorbával,
vagy a szép nevű pompás pálmaliliommal.



virágvasárnap barkaágakat szentelünk és a vi‐
rágvasárnapi gyermekek várakozásával köszöntjük az
emberi sorsunkba és a szívünkbe érkező Krisztust.

Nagyhéten szigorúan böjtölünk, nemcsak étellel-itallal,
hanem hanggal, képernyővel, világias gondolatokkal is,
hogy a lelkünk is tisztuljon. Aztán a keresztények számá‐
ra a nagypéntek Krisztus halálának a napja: nem egy
becstelen kivégzés emlékünnepe, hanem ma is szám-
adásra szólít: én magam is meg tudom feszíteni a szere‐
tetet! A görögkatolikusok méltóságteljes szertartásban
egy halotti leplet temetnek el, melyre Krisztus teste van
felfestve. Némán, a harangok csöndjében, gondolataink
megtisztításábanvirrasztunka lepel felett.Aztánhúsvét
reggelén ünnepélyesen gyertyát gyújtunk, a halotti lep‐
let a főoltárra helyezzük, s végeláthatatlanul énekeljük:
„Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a ha‐
lált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott!” Nagyon
ősi görögkatolikus szokás ilyenkor az ételszentelés, a
pászkás kosármegszentelése: ebbe húst teszünk a húsvé‐
ti bárány emlékére, pászka kalácsot, édességet, tojást, és

bort. A család ezt otthon ünnepélyesen elfogyasztja, tud‐
va, hogymost Istennel is együtt étkeznek.
Agörögkatolikusszertartásokéshagyományokősiek–sok

történelmi korszakon átmentek és közvetítették Isten ve‐
lünk létét. Amai járványügyi helyzetben is aktuálisak.Ma‐
gukmellettérezhetikasajátküzdelmeikbenakeresztetvivő
Krisztustazegészségügyidolgozók,azönmagukataszeretet
keresztjére feszítőorvosokésápolók.Magukmellett érezhe‐
tik a haldokló Krisztust a haldoklók és a gyászolók: éppen
azértakartKrisztusa legsúlyosabbsötétbeereszkedni,hogy
nemaradjunkistenivigasznélkül.Magukmellettérezhetik
a feltámadtKrisztustmindazok, akikmárnagyonvárjákaz
új életet, anyitást.Aküzdelem,agyász, amindenféleveszte‐
ségek felszámolásában nem vagyunk egyedül, nem va‐
gyunk csak emberi erőre hagyatkozva, hanem a húsvét
éppenaztüzeni: aküzdelmeinkben isvelünkvanaz Istenés
mais,amaihelyzetben isajándékozújéletet, feltámadást.
Ahúsvétünnepecsodálatosajándék,ámegybenkötelezis:

amai helyzetben a keresztényeknek kell lenniük a remény
embereinek. Most vigasztalni, bátorítani, az új életbe len-
dületesen belekezdeni kell.Most könnyű tompánakmarad-
ni,vagyéppenmorogniaveszteségekés intézkedésekmiatt.
A keresztényeknek sok adatott, ésmost adniuk kell: vigaszt,
reményt,világosságot, életkedvet,újrakezdést!

Dr.PappMiklós
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az épületben két állandó és egy időszaki kiállítás te‐
kinthető meg jelenleg, de a kertben további három sza‐
badtéri kiállítótér is található. A hagyományos
mesterségeket – seprűkötést, kötélgyártást – bemutató,
és a rendkívül gazdag szerszámgyűjteménnyel rendelke‐
ző látványraktáron kívül a különleges és ritka síremlé‐
keket is itt láthatjuk. A zöldre festett falusi kapuk vidám
színfoltjai az udvarnak.
A helytörténeti tárlat három helyiségre tagolódik: egy

régi berendezési tárgyakat bemutató konyhára, egy tisz‐
taszobára, és a kettőt összekötő, a kulturális élet tárgyait
felvonultató térre. Itt található a gyűjtemény emblémá‐
jává vált Nepomuki Szent János szobor, és a pékek szépsé‐
ges kőcímere is. Az egyik sarokban egy titokzatos széf
ásít a sok-sok hangszer mellett, de akkor sem haragsza‐
nak, ha valaki megszólaltja a harmóniumot. A konyha a
legotthonosabb helyiség rég elfeledett, gyermekkori em‐
lékeket idéző tárgyaival, nagymamáinktól ismerős esz‐
közeivel (itt készült lapunk címlapfotója).
A másik állandó kiállítás az őshonos állatokra összpon‐

tosít. A belépőtMuraiRóbert festőművészKis-Duna-parti

látványt idéző tájképe hangolja a természet csendes meg‐
figyelésére. Mesékből kedvelt aranyos állatkák és vadabb
rokonaik, kisebb és nagyobb vízi- és ragadozó madarak
preparátumai várnak felfedezésre.
ASoroksáriKéptár időszaki kiállításáról készültmár kis‐

film is, melyet a Gyűjtemény a Facebook-on is közzétett,
mégis érdemes személyesen is végigböngészni az Emlék-
képek fotóit. Nemcsak azért, mert rendkívül izgalmas
egy-egy mai helyszínt felismerni, kitalálni, hogy hol áll‐
nánk, hami készítettük volna a képet, hanemmert elidőz‐
hetünk az arcokon, elmerenghetünk a sorsokon,
feltehetjük a kérdést: vajonmit üzenneknekünk ezek a te‐
kintetek. Ez pedig olyan távlatot nyújt az életünknek,
amely a mostnak, a jelenkornak is képes súlyt adni. Úgy
hiszem, éppen ebben lehet a leginkább tetten érni az alapí‐
tók szándékát is, hisz mi másért gyűjtené a múlt értékeit
bárki, hanemakarnavele üzenni a jövőnek.

SzabóHorváth Edina

ÜZENET A JÖVŐNEK
A Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény kincsei

KU
LT
ÚR
TÉ
R
AZ ÚJ LEHETŐSÉG
AJÁNDÉKA

EG
YH
ÁZA helyi lakosok kezdeményezéséből született Szitás utcai kiállítóhely

manapság látogatókban nem, de tervekben nagyon is bővelkedik. A
kuriózumnak számító természettudományi tárlatot álmodnák újra
XXI. századi interaktív formában, szelfi-fallal, madárhangokat meg‐
szólaltató táblával, színes, „mindent a kéznek” gyermekbarát beren‐
dezéssel. A kert mobil színpaddal, kellemes pihenőhelyekkel
gazdagodna, a távlati célok között van a látványraktár rendezése, és
a különleges, régi sírkövek is méltóbb helyet kapnának.

A keresztények számára a húsvét nem emlék-ünnep, hanem annak az
ünnepe, hogy az élő Isten új életlehetőséget, megszabadulást (pász‐
kát) ajándékoz nekünk. A görögkatolikus szertartások és hagyomá‐
nyok ezt hozzák közel húsvét ünnepén.

APesterzsébetiGörögKatolikusEgyházközséghúsvéti szertartásai:
virágvasárnap 9 órakor Szent Liturgia barkaszenteléssel,
nagypénteken15órakorKrisztushalálánakemlékezete,sírbatételiszertartás,
húsvét vasárnap 8 órakor feltámadási szertartás, 9 órakor ünnepélyes
Szent Liturgia pászkaszenteléssel,
húsvét hétfőn 9 órakor Szent Liturgia.
A szertartásokat online módon közvetítjük a pesterzsébeti görögkato-
likusok Facebook-oldalán, a járványügyi előírásoktól függ, hogy eze‐
ken nyilvánosan részt lehet-e venni.
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az ember számára a kenyér fogyasztása majdnem
olyan természetes, minthogy levegőt vesz, hogy reggel
felkel a Nap, este pedig nyugszik. Nem véletlen, hogy a
búza, de maga a kenyér is néphagyományunkban az
élettel azonos, számos magyar szólást, közmondást
használunk ma is, ami erre utal. Ha dolgozunk például,
akkor kenyeret keresünk, vagy „megette a kenyere ja‐
vát” –mondják az idős emberre.
A múltban, főként a paraszti gazdaságokban minden‐

ki otthon készítette a kenyeret, s bár manapság rene‐
szánszát éli a házi kenyérsütés, többnyire pékségekbe
járunk. A soroksáriak több üzletből is választhatnak,
áma legrégebbi és legismertebb üzemés egyben bolt is a
Grassalkovich úti Buci Pékség. Fotós kollégámmal ide
látogattunk a minap, ahol Tóth Ferenc tulajdonos és fia,
Tóth Gergő fogadott bennünket.

A családi vállalkozást 1994-ben alapították, mára
mintegy száz alkalmazottjuk van, a Soroksári Buci pék‐
ség egymagában 40 embernek ad munkát. – Édesapám‐
nak eredetileg Pesterzsébeten volt többedmagával egy
vállalkozása, a Zsóka Pékség, és abból vált ki. Így

jöttünk Soroksárra – mondja Gergő, akit egy kicsit vizs‐
gáztatni próbálok, ismeri-e a családtörténetet. – Én ak‐
kor 11 éves voltam, az üzem nekem még inkább csak
játszótér volt, de nagyon szerettemott lenni. AHázikert
utcában egy családi ház alsó szintjén volt egy kialakított
pékség, abba rendezkedtünk be, majd átjöttünk ide a
Grassalkovich útra, amikor ezt az ingatlant meg lehe‐
tett vásárolni.
– Nagy szerencsém volt, mert a Házikert utcai pékség

éppen befejezte a tevékenységét, úgyhogy a régi helyen
pénteken bezártunk, hétfőn meg már itt kezdhettem –
veszi át a szót Tóth Ferenc, az édesapa.
Habár a Tóth család eredetileg nem soroksári, hanem

pesterzsébeti, és elsősorban az üzletmiatt jöttek ide, ám
akötődésüket látva, nomeg azt a tevékenységüket, amit
modern szóval társadalmi felelősségvállalásnak szokás

nevezni, sokan azt hiszik, hogy itt
születtek. Régóta figyelem,hogymi
mindent támogatnak, hányféle jó‐
tékonysági rendezvényt szervez‐
nek, sőt az oktatásból is kiveszik a
részüket.
– Ezeket az akciókat az első pilla‐

nattól csináljuk, ahogy idekerül‐
tünk Soroksárra, éppen azzal a
céllal, hogy bekerüljünk a helyi tár‐
sadalom vérkeringésébe, nem
akartunk idegenek lenni – meséli
Tóth Ferenc. – Az első rendezvé‐
nyünk a Buci Futás volt, ez egy ma
is élő családi program. Aztán elin‐
dítottuk a Mikulás- ünnepségeket,
hogy a kevésbé tehetős családok
gyermekei is örülhessenek az ün‐
nepnek, a Táncsics Művelődési

Házban minden évben gyerekműsort szervezünk és
megajándékozzuk őket. Évente tartunk egy Pék Bált is,
ugyancsak a Táncsicsban, ez sajnos legutóbb a járvány
miatt elmaradt. Viszont az augusztus 20-i rendezvé‐
nyünketmégmeg tudtuk tartani. Az új kenyér ünnepén

az egykori soroksári vasudvarban régi mezőgazdasági
gépeket, a paraszti gazdálkodáshoz kötődő szerszámo‐
kat, eszközöket állítottunk ki, a gyerekek traktort ve‐
zethettek, pónilovagolhattak, haszonállatokat simogat-
hattak, este pedig tűzijátékkal igyekeztünk kedvesked‐
ni a soroksáriaknak.
Gergő a rajzpályázatokat is megemlíti, amit iskolások‐

nak hirdetnek, és a legjobbakat jutalmazzák. Mutat is
belőlük néhányat, amelyek az üzlet falait díszitik. Az‐
után beszél a pályaorientációs üzemlátogatásokról, óvo‐
dások, iskolások követhetik nyomon, hogyan lesz a
lisztből kenyér. – Nagyon élvezik a
gyerekek, és meglepően jó kérdése‐
ket szoktak feltenni – mondja, a
program vége pedig az elmaradha‐
tatlan uzsonna a bolt leülős részé‐
ben.
Tóth Ferenc eredetileg nem pék,

vasipari technikumot végzett, az
iskola után pedig anyagbeszerző‐
ként helyezkedett el egy cégnél. Ké‐
sőbb kamionozott, majd egy
üzlethálózat megteremtéséről kez-
dett álmodozni, amit hamar tettek
követtek, helyiségeket bérelt, vagy
vásárolt. Ma már 19 bolt van a port‐
fólióban, így a cég egyszerre három
lábon áll: péküzem, fuvarozás és
kiskereskedelem.
A fiú végzettségének sincs sok

köze a liszthez, vagy a kenyérhez,
világbanki informatikusnak tanult,
mégis itt kötött ki. Kérdezem, hogy nem akart volna-e
inkább tűzoltó lenni, katona vagy vadakat terelő juhász,
amire egyértelmű a válasz: – Már gyerekként biztos vol‐
tam abban, hogy édesapám nyomdokaiba lépek. Gergő
azt sem titkolja, hogy olykor előfordulnak harcok apa és
fia között, eleinte több, manapság már kevesebb, de a
biztos pont az édesapja, az üzletben és az életben is.
– Amikor kezdte, jóval vadabb volt – mosolyodik el

Tóth Ferenc –, azt hitte, mindent jobban tud. Én meg ra‐
gaszkodtam ahhoz, hogy tapasztalja meg, mit is jelent
vállalkozónak lenni, járja végig a ranglétrát.Mamár ke‐
vésbé radikálisan ugrik neki a dolgoknak. És hát én is
nyilván rugalmasabb lettemagyerekekhatására, Balázs
fiam is itt dolgozik, ő a fuvarozással foglalkozik. Nem
titkolom, könnyebb lett az élet, mióta ők is beszálltak.
Később a generációváltásra terelem a szót, a rendszer‐

váltás környékén kezdő vállalkozók mostanában men‐
nek nyugdíjba. Sok szülő nem könnyen adja át a
stafétabotot, ha igen, akkor is osztja az észt hátulról. –
Én meg baráti körben sokszor azt látom, hogy a papa

hiába akarja átadni a vállalkozást, a gyerekeknek nem
kell, teljesenmást akarnak csinálni. Nekem szerencsém
volt, az enyémekben fel sem merült, hogy másfelé in‐
duljanak. Szeretnénk, ha ez egy generációkon átívelő
családi vállalkozás lenne. Gergőnek 11 éves a kislánya,
éppen annyi idős, mint ő volt, amikor kezdtük, de már
most arról beszél, hogy ő is idejönmajd dolgozni. Balázs
fiammég keresi az igazit.
Végezetül az üzletpolitikáról kérdezem őket, mi kell a

talpon maradáshoz, mivel lehet kitűnni a rengeteg pék‐
ség közül, hiszen ez az egyik legnépszerűbb élelmiszer‐

ipari üzletág manapság. Elsőként Gergő válaszol, az ő
szeme előttmár az új trendek lebegnek. – Folyamatosan
igyekszünk újítani, kielégíteni az egészségtudatos élet‐
módot folytatók igényeit. Tervezzük a mirelit választék
szélesítését, hogy otthon csak be kelljen rakni a sütőbe a
terméket és máris fogyasztásra kész. És a cukrászatot is
bővíteni fogjuk.
Tóth Ferenc pedig a talpon maradásra reflektál. – Aki

most akar nyitni, annak nagyon nehéz,mamárminden
nagyobb élelmiszer-áruháznak saját péksége van. De
egy bejáratott üzletnél, ha az ember folyamatosan jómi‐
nőséggel szolgál, akkor nem lehet baj. A túróstáskában
túrónak kell lennie és nem túrópótlónak, hogy csak egy
példát mondjak. És előző napi árut sem lehet eladni,
frissnek kell lennie. – Szép az üzletük, kedvesek az el‐
adóik – vetem közbe. Ez számít? – Hogyne számítana,
lekopogom, nálunk ez 95 százalékban így van. Törzsve‐
vőink vannak, akik az árak miatt sem panaszkodnak.
Mi akkor vagyunk elégedettek, ha ők is azok.

Péter-Szabó Rozália

BENNE VAGYUNK SOROKSÁR
VÉRKERINGÉSÉBEN
A Buci Pékségben jártunkAR
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VISSZA A MŰVÉSZETHEZ

három éve, egy alapfokú művészetoktatási intéz‐
mény kihelyezett képzéseként működünk, heti négy,
tanórán kívüli órában. A gyerekek számára ez a foglal‐
kozás olyan,mint egy plusz rajzóra, aholmegvalósíthat‐
ják a saját elképzeléseiket,miközbenmegismerkedneka
különféle grafikai, festészeti technikákkal, és ezek sajá‐
tosságaival. Az én feladatom az, hogy lépésről-lépésre
eljuttassam őket az általukmegálmodott képig. Elsősor‐
ban tehát az érdeklődésükre építek, de a szabadon vá‐
lasztott feladatok mellett vannak korosztályoknak

megfelelő tematikus munkáik is. Színtani, anatómiai,
arányrendszerrel kapcsolatos ismereteiket gyarapítják,
megtanulnak tussal, porpasztellel, temperával, filctol‐
lal, zsírkrétával alkotni.
A gyerekek kiállításokon mutatkoznak be, versenye‐

ken indulnak, tanulmányaik végén bizonyítványt is
kapnak. Rendszeresenmegjelennek a Csepel-sziget Ifjú
Tehetségei Művészeti Szemlén, de eljutottak már Ja‐
pánba is egy környezetvédelmi pályázat kapcsán.
Németh Tamás egyik legnagyobb sikerének mégis azo‐
kat a tanítványait tekinti, akik talán éppen az ő

nevelése révén értek művésszé és meg is találták a he‐
lyüket ebben a világban.
A rajz az önkifejezés eszköze, az a tapasztalatom, hogy

a diákok nagyon jól érzikmagukat ebben a közegben. Ta‐
lán éppen azért, mert ezek a foglalkozások a hétköznapi
iskolai léttől teljesen elütő rendszerben működnek. Úgy
gondolom, pont erre van szükség a mai világban: vissza‐
térni aművészethez, ésmegpihenni benne egy kicsit.

DE
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

OSTERFEST – DAS FEST DER
AUFERSTEHUNG JESU CHRISTI
Karwoche – Ostern – Osterbräuche

ostern ist das christliche Fest
der Auferstehung Jesu Christi vom
Tod. Dies geschah nach urchristli‐
cher Glaubensüberzeugung am drit‐
tenTagnach seinem Tod,wobei der

Todestag als erster Tag zählte: also an dem Karfreitag fol‐
genden Ostersonntag. Ostern ist aus theologischer Sicht
daswichtigsteFest –dieAuferstehung.AusdiesemGrund
wird dasOsterfest besonders gefeiert.
die karwoche (Klage, Trauer, Kummer) ist die Trau‐

erwoche vorOstern. Sie beginnt nach demPalmsonntag
und endet mit dem Karsamstag. Sie umfasst die Stillen
TageMontag bis Mittwoch sowie die eigentlichen Karta‐
ge Gründonnerstag, Karfreitag undKarsamstag.
Der Palmsonntag erinnert die Christen an den Einzug

JesunachJerusalem.AmGründonnerstag gedenkendie
Christen des letzten Abendmahls, das Abschiedsmahl,
das Jesu mit seinen Jüngern eingenommen hat. Grün
hat dabei nichts mit der Farbe zu tun, sondern ist von
„weinen” („greinen”) abzuleiten. Einem jahrhunderteal‐
ten Brauch zufolge schweigen vomAbendmahl an bis in
die Osternacht die Kirchenglocken aus Trauer um das
Leiden und Sterben Jesu Christi. Als Ersatz werden
Schlagbretter, Ratschen, Klappern und ähnliche Holz‐
werkzeuge genutzt, um die Gläubigen an die Gottes‐
dienstzeiten zu erinnern. Derwichtigste Feiertag ist der
Karfreitag vor Ostern, der an die grausame Kreuzigung
von Jesu erinnert. Der Karfreitag mündet in den

Karsamstag und an dessen Ende in die Auferstehung des
Herrn.
Abendmahl, Kreuzestod und Auferstehung gehören

eng zusammen.
RundumdasOsterfest gibt es viele osterbräuche, die

eine lange Tradition besitzen. Schon seit Jahrhunderten
existieren etwa die Bräuche des Eierfärbens, des Eiersu‐
chens oder des Osterreitens. Viele Osterbräuche sindmit
dem christlichen Glauben eng verbunden. Dazu gehören
die Opfergabe des Osterlamms, das Entzünden des Oster‐
feuers oder die Weihung der Osterkerze. Ostergebäck zu‐
zubereiten gehört meist ebenfalls zum Brauchtum an
Ostern. Zum einem traditionellen Ostergebäck zählen
demnachKöstlichkeitenwieOsterbrot undHefezopf.

„Hei, juchhei! Kommtherbei!
Suchenwir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
und an jedemOrt!
Ist es noch so gut versteckt,
endlichwird es doch entdeckt.
Hier ein Ei! Dort ein Ei!
Bald sind's zwei und drei!”

(HeinrichHoffmann von Fallersleben)

Németh Tamás művész-tanár keze alatt több mint 20 fős összeszokott
kis közösség készít szebbnél-szebb alkotásokat a Páneurópa Általá‐
nos Iskolában. A képek magukért beszélnek, a gyerekek tehetségé‐
hez nem fér kétség. A látszólag játszi könnyedséggel papírra vetett
elképzelések mögött meghúzódó jól felépített stratégiáról, tudatos
munkáról a szakkörvezető mesélt.

Liebe Leserinnen
und Leser!

Die Schorokscharer
Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung wünscht
Ihnen ein frohes Osterfest!
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HOGY KI VAGYOK
Szőke Alex az olimpiára készül

ÉLEDEZIK A TERMÉSZET
A SOROKSÁRI BOTANIKUS
KERTBEN

– Sportos család vagyunk, édesapám is boxolt fiatal ko‐
rában, és a bátyám is versenyszerűen motocrossozott
2018-ig – kezdi a történetét Alex. – Be kell vallanom: ele‐
ven kisfiú voltam, ezért volt „kötelező” valami olyan te‐
vékenység, ahol leköthettemaz energiáimat.Mint szinte
mindenki, én is a focival kezdtem. Édesapám viszont na‐
gyon jó kapcsolatban van a birkózó szakosztály vezetőjé‐
vel, így kaptam meghívást a
pesterzsébeti klubba. Egy darabig
párhuzamosan űztem a két sportot,
de ez a tanulás rovására ment, így
döntenem kellett hát, végül a birkó‐
zást választottam. Sorra jöttek a
versenyek, amelyeket jó eredmé‐
nyekkel zártam, bár voltak hullám‐
völgyek is: 9-10 évesen abba
akartam hagyni. Akkor édesapám
hallgatott az edzőkre, akik azt java‐
solták, hogy inkább járjak kevesebb‐
szer, de ne adjam fel; így maradtam.
Gyerekkorban könnyebbek a verse‐
nyek, és ennyi edzés is elég volt a sikerhez. 14-15 éves ko‐
romra kezdtem érezni, hogy birkózó vagyok. Akkortól
már komoly versenyszellem volt bennem, a sportpszi‐
chológus pedig segített kialakítani a versenytudatossá‐
gomat. 2016-ban lettem elsőként válogatott, innentől
számoloma pályafutásomat.
Alex egyébként jelenleg is a sportolók fegyelmezett

hétköznapjait éli, napirendjét a vírushelyzet sem za‐
varja meg.

–Teljesenmás az utánpótlás és a felnőtt verseny –magya‐
rázza, amikor a korcsoportváltás nehézségeiről kérdezem.
– A felnőtt verseny szereplői szinte mindenmozdulatukat,
a versenyminden percét megtervezik, sőt az ellenfelek is‐
merik is egymást. Számomraezvoltújdonsága felnőtt ver‐
senyzésben, de úgy érzem ebben is kezdek felzárkózni.
Most kezdemmegmutatni, mit tudok, ki vagyok én. Az el‐

lenfeleket pedig videós elemzések ré‐
vén igyekszünk kiismerni. Ahhoz is
megkell érni,hogyversenyközben is
tudjon változtatni a taktikán az em‐
ber, ha szükséges. Ebben segít az
edző, a pszichológus, és a saját, sze‐
mélyes gondolkodásbeli fejlődés.
A szakosztályban állandó edzővel,

Kliment Lászlóval dolgozik, váloga‐
tott edzői az olimpiai bajnok Sike
András, és az olimpiai bronzérmes
Módos Péter.
– Nagyszerű sportolók vannak a

környezetemben, akiket nagyon
tisztelek, és akiknek a tanácsátmindigmegfogadom. Az
igazi példaképemmégis a testvérem. Edz is velem néha,
de minden másban is segít. A siker titka szerintem első‐
sorban a stabilitást nyújtó, támogató családi háttér. Na‐
gyon fontos szerepe van a klubnak, amely a sportolás
technikai hátterét biztosítja, és persze kell hozzá az én
elszántságom, kitartásom, és akaraterőm, valamint a
motiváció: hogy úgy érezzem, vanmiért küzdeni.

Horváth Edina

A fiatal soroksári sportoló nagyot lépett előre az ötkarikás játékok felé vezető úton
februárban, amikor Tatán jobb eredménnyel végzett a nemzetközi kötöttfogású via‐
dalon, mint két komoly vetélytársa. Márciusban az utolsó lépcsőfok megugrására ké‐
szül: ha sikerül 97 kg-os súlycsoportjában döntőt birkóznia a BOK Csarnokban
tartott kvalifikációs tornán, akkor ő utazhat augusztusban Tokióba. Idáig vezető
útja főbb állomásait vettük sorra még a sorsdöntő megmérettetés előtt.
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igazán nem könnyű biztonságos,
mégis élménydús programot találni
a karantén ideje alatt, főleg nem
gyerekekkel. Akik nem szeretnének
a Budai-hegyekben parkolóhelyet
keresgélve, bosszankodva bolyon‐
gani, azoknak jó szívvel ajánljuk az
Újtelepről és Ófaluból egyaránt
könnyenmegközelíthető Botanikus
Kertet.
Mi bringára ültünk, a körülbelül

5 km-es utat a hatévesünk is könnyedén teljesítette. Bár
nem voltak kevesen – a napsütés és jó levegő sokakat ki‐
csalt a természetbe –, a másfél méteres távolságot így
sem volt nehéz tartani, és talán a tavasz ígérete hozta
magával, de az emberek a szűkebb szakaszokon sem tola‐
kodtak. Mi sem bántuk, ha meg kellett néha állni, hisz
mindig kínált nézni-, szagolni-, és gyönyörködnivalót a
természet.
A nyitvatartásról és az árakról az érdeklődők a honla‐

pon tájékozódhatnak, ahol az információk folyamato‐
san frissülnek!

H. E.

INDULHAT A NYÁR!?
ATáncsicsMihályMűvelődési Ház
nyári tematikus táborokat
tervez június 21-től 6 héten keresztül, általános iskolás
korosztálynak aművelődési házban és a Tündérkertben.
A táborok a táncsics mihály művelődési ház és a
mozaik tanulásfejlesztő központ szervezésében
valósulhatnakmeg.

A részletes információkat és kérdőívünket keresd a műve‐
lődési ház és a tanulásfejlesztő központ Facebook-oldalán!
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a farsangi időszakmindig a vidámságról, a bálokról, a felhőtlen szóra‐
kozásról szól, ám az idén a járvány miatt ezt a hangulatot is nélkülöznünk
kellett. Pedig az ünnepre az óvodás és iskolás gyerekek is mindig nagy izga‐
lommal készülődnek, hiszen ki ne akarna legalább egyszer életében király‐
lány, pókember, vagy félszemű kalóz lenni. Hogy legalább az ő boldogságuk
ne maradjon el, a Soroksári Önkormányzat online farsangi jelmezversenyt
hirdetett, melyre többmint ötvenen jelentkeztek.
Nem volt könnyű helyzetben a „szakmai zsűri”, hiszen több saját készíté‐

sű, rendkívül színvonalas öltözék közül kellett kiválasztania a legjobbakat.
Az első helyezett Frankó-Veigli DánielMatuka jelmeze lett. Szülei a díjátadón
elmesélték, hogy több mint 40 órát dolgoztak a ruhán, többféle anyagból
készítették, még egy bontott kamion-indexlámpát is felhasználtak. Máso‐
dik helyen Megyesi Sándor végzett, rendkívül kreatív világítótorony jelme‐
zével, amely csak olyan anyagokból készült, melyeket otthon találtak. Így

került a torony tetejére egy átfestett kiskosár, valamint
egy fazékfedő.
A dobogó harmadik fokára Horbács Csanád álhatott,

aki dobókockának öltözött. A családból mind a három
kisgyermek indult a versenyen, s noha szoros volt a
küzdelem, Csanádnak sikerült a legjobb három közé ju‐
tás.
A díjakat Sinkovics Krisztián alpolgármester adta át,

aki a dobogósokon kívül minden résztvevő kisgyerme‐
ket oklevéllel és csokoládéval jutalmazott az Önkor‐
mányzat nevében, megköszönve, hogy mégiscsak
loptak egy kis farsangi hangulatot a szívünkbe.

HartmannMargó

ONLINE JELMEZVERSENY
Az idén másképp ünnepeltük a farsangot

HÚSVÉTI FOSZLÓS KALÁCS
A Buci Pékség receptje

hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 5 dkg cukor, 5 dkg
margarin vagy vaj, 3 dkg élesztő, 2 dl tej, 1 db tojás

Az élesztőt langyos tejjel felfuttat‐
juk, a vajat vagy margarint folyósra
olvasztjuk, majd kihűtjük. A lisztet,
a cukrot egy nagy tálba szórjuk, hoz‐
záadjuk a tejet, a tojást, és a kihűlt
vajat. Beleöntjük a felhabosodott te‐
jes élesztőt.Kézzel addigdagasztjuk, amíg elnemválik az
edény falától, vagy a robotgép dagasztókarjával 6-7 perc
alatt sima, fényes, hólyagos tésztát készítünk. Ezután bu‐
cira formáljuk, és meleg helyen, konyharuhával letakart
edényben kb. 40 percig kelesztjük. Ha megkelt, a tésztát
lisztezett felületen enyhén átgyúrjuk, elosztjuk 3 egyenlő
részre, ésmindegyikből kb. 40 cmhosszú rudat sodrunk.
A tésztacsíkok egyik végét jó erősen összecsípjük, és ren‐
desen össze is nyomjuk, hogy sütés közben ne nyíljanak
szét. Ezután a rudakat úgy fonjuk össze, mintha copfot
készítenénk. Kikent formában, meleg helyen kétszeresé‐
re kelesztjük. Enyhén felvert tojással megkenjük a tete‐
jét, és 180 fokos sütőben kb. 30 perc alattmegsütjük.
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FERENC PÁPA 2021-RE
SZENT JÓZSEF ÉVET HIRDETETT
A szentnek a pápa által tisztelt egyik fontos
tulajdonságával köszöntjük a Józsefeket, és
minden édesapát!
Megfejtéseiket „Rejtvény” megjelöléssel az
ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy a
Hivatal postai címére várjuk április 7-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os
vásárlási utalványt sorsolunk ki.„Táncsics 70” felhívás közösségünk részére! HIRDETÉS

Intézményünk 1951-ben került átadásra, idén ünnepli fennál-
lásának 70. évfordulóját! Ez alkalomból közös emlékezésre
hívjuk látogatóinkat,közösségünket.Művelődésiházunkelmúlt
70 évének emlékeit gyűjtjük, írásos, tárgyi dokumentum vagy
fénykép formában. Legyen az akár egy belépőjegy, fotó, videó
vagy akár egy történet, egy kedves emlék, melyet szívesen
megosztana velünk. Az összegyűjtött anyagokat szeretnénk
közzétenni, élőben vagy online felületünkön. Várjuk az emlé-
keket a szervezes@tmh.hu e-mail címre, vagy személyes
egyeztetésútján:KutasnéPolgárEdina06-30-5427633

Köszönettel aTMMHcsapata

– Homlokzatszigetelés / Vollwärmeschutzt

– Festő munkák / Malerarbeitt
– Gabion támfalak és kerítés / Gabionenwandt

– Térkövezés / Pflasterarbeitt

BP bau
Email: bp.bau@yahoo.comi
Tel.: 06-31-7000-967, 06-31/7000-743i

BP bau
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DÉL-BUDAPESTI KERÉKPÁRÚT
TERVEZETT NYOMVONALA
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