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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Cikkünkben az októberre vonatkozó polgár‐
mesteri tájékoztató anyagából szemlézünk.
A Rendészeti és Mezőőri Osztály tájékoztatása
szerint szeptember 23. és október 21. között az
osztály részéről 965 esetben történt intézkedés,
ebből 10 esetben környezetkárosítás kapcsán, 4
üzemképtelen gépjármű került feltérképezésre,
kiértékesítésre, és 2 került elszállításra.
A Városüzemeltetési Osztály épületkarbantartá‐
si feladatai során 5 óvodában végzett el különféle
munkálatokat. A köztisztasági munkák ellátása
során szeptember 23-tól október 21-ig 8000 kg
hulladék került beszállításra. Kaszáltak többek
között a Délitemető utcán és környékén, a Láva ut‐
cánál, az Erzsébeti Temetőben a Kopjafánál, a
Templom utcai óvodánál, és a Szerviz utcai rézsű‐
nél. A Templom utca és a Vecsési út között, vala‐
mint a Hősök terén lombgyűjtésre került sor,
Újtelepen parlagfüvet irtottak, valamint öt közle‐
kedési jelzőtáblát tettek újra jól láthatóvá gallya‐
zással. Minden örökzöld gallyazásra került a
Július téri (Péteri-major) játszótéren a talajszint‐
től számítva 2,5 méteres magasságig, a játszótér
így teljes egészében átlátható. Nagyszabású zöld‐
munka került elvégzésre a Vadvíz, Vadevezős ut‐
cák mellett, melynek következtében a térfigyelő
kamera látótere végig akadálytalan, így az illegá‐
lis hulladéklerakást végzők már megfigyelhetőek.
A Beruházási és Vagyonkezelési Osztály mások
mellett két fontos tervezési szerződés megkötésé‐
ről adott hírt. Az egyik az Apostolhegy területén
a szennyvízcsatorna és a szilárdburkolatú utak ki‐
építéséről, valamint a Hősök tere vasút felőli vé‐
gének és környezetének felszíni rendezésével
kapcsolatban köttetett. A másik a Vecsés út Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út,
valamint a Haraszti út - M0 összekötő út és híd
tervezéséről rendelkezik, ezen felül pedig a Mol‐
nár-sziget megközelítése és az RSD revitalizáció‐
jának elősegítése érdekében új híd építését
célozza. További figyelemreméltó értesítése az
Osztálynak, hogy újabb megpályázott és elnyert
kormányzati támogatásból a Gombkötő utcában
2022-ben korcsoportos bontás szerinti játszótér
és pihenőpark valósulhat majd meg.
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orán alkonyodik. Fentről vándormadarak búcsú‐
hangjait hallani, de nem látszanak már. Elhullott faleveleket
lebbent arrébb a szél. Minden elköszön. Didereg és bekuckó‐
zik a világ. A november megtorpantja az embert, kezdve szép
és fájdalmas ünnepeivel, elveszített szeretteinkre emlékezé‐
sével. A Hősök terén, Soroksár halottjaiért felállított kereszt
is erről mesél (címlapunkon). Gyertyát gyújtunk, mert még‐
se hisszük, hogy teljesen eltűntek számunkra. Mi magunk
hagyunk világító nyomokat, amikkel jelezzük, nem ért véget
még közöttünk semmi. A szeretet, ami összeköt bennünket
nem múlt el, jelenvaló, örök. Ilyenkor egy-egy pillanatra tu‐
datosul a saját halálunk gondolata is, és hogy lesz-e aki ér‐
tünk mécsest gyújt. Lehet, hogy elhessegetjük, de ott van a
levegőben. Most kell még jóvátenni, amit lehet, készülődik
bennünk a gondolat, amit megerősítenek a nagy szentek em‐
léknapjai, Márton, aki koldust takart be a köpenyével, és Er‐
zsébet, aki kenyeret vitt a szegényeknek.
Te mit adsz, kinek, és hogyan - teszi fel a kérdést a novem‐
ber. Arckép rovatunkban a Szociális és Gyermekjóléti Intéz‐
mény vezetője is hasonló kérdésekre válaszol, és igyekszünk
ötleteket adni a jó szándékú segítségnyújtáshoz is, helyi Ka‐
ritász-csoportjaink bemutatásával.
Jó olvasgatást, töprengést kívánok:
Szabóné Horváth Edina,
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Bemutatkoznak a soroksári csoportok

Takács Péter, erőemelő

Ebösszeírás, közmeghallgatás,
szavazatszámlálók kerestetnek

Adventszeit, Nikolaustag

Márton lúdja, Erzsébet kenyere; Pilinszky 100
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VÁROSHÁZA

VIDÉKEN MÁR ÚJÍTOTTAK
A lomtalanításról kérdeztük a polgármestert

– Túl vagyunk az idei lomtalanítá‐
son, amely ugyanúgy történt, ahogy
mindig. Mi az a tapasztalat, ami arra
készteti az önkormányzatot, hogy
más megoldást keressen a folyamat lebonyolítására?
– Régóta fennálló negatív tapasztalatokról van szó. Az
emberek kirakják a lomot, és rögtön megjelennek az úgy‐
nevezett lomisok. Óriási szemetet hagynak maguk után,
amit sem a Fővárosi Közterület-fenntartó, sem az önkor‐
mányzat nem tud összetakarítani. Többen beszámoltak
arról is, hogy zaklatják az embereket, nem beszélve a for‐
galmi dugókról, amiket Soroksár utcáin képeznek. A
rendőrség pedig kapott több olyan jelzést is, hogy van‐
nak olyanok, akik vélhetően felderítenek ilyenkor. Fel‐
ajánlják az idősebb embereknek, hogy segítenek
kihordani a lomot, közben pedig körbenéznek a portán.
Ők nem tesznek semmit, de leadják a drótot más bűnözői
csoportoknak.
– Évek óta létezik egy jogszabály, amely úgy rendelkezik,
hogy az utcára kihelyezett lom automatikusan az önkor‐
mányzat tulajdonává válik, ahhoz idegenek, beleértve a lo‐
misokat is, nem nyúlhatnának hozzá. Miért nem sikerült a
rendelkezésnek soha, sehol érvényt szerezni? Tehát nem
csak Soroksáron.
– Soha, sehol, ez a jó megfogalmazás. Nem lehet min‐
den lomkupac mellé rendészt, rendőrt, polgárőrt állíta‐
ni. Soroksáron körülbelül 10 ezer lakcím van. Ha csak a
fele rak ki lomot, akkor sem. És ha valaki a teherautójá‐
val szállít valamit, nem kérdőjelezhetjük meg, hogy az a
valami honnan van, azt mond, amit akar. Ezt a jogsza‐
bályt az illetékeseknek kicsit tovább kéne gondolni.
– Akkor mi a terv? Mi lehet az ideális megoldás?
– Nagyon sok megoldás létezik, nem tudjuk egyelőre,
hogy melyik az ideális, azt viszont tudjuk, hogy vidéken
számos helyen jól működik a lomtalanítás. Úgy csinálják,
hogy akár az önkormányzat, akár az általa megbízott cég,
amelynek ez a profilja, évente kijelöl néhány időpontot,
amiből a lakosok tetszés szerint választhatnak. Ekkor kerí‐
tésen belül összekészítik a lomot és felhívják a céget, hogy
vigyék el. A szállító pedig célzottan odamegy, ahol erre
szükség van. Nincsenek lomisok, nincs az utcán szemét, az
összes olyan probléma elkerülhető, amelyeket az előzőek‐
ben felsoroltam. Az adott önkormányzat egy bizonyos
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helyre deponálja az összegyűjtött hulladékot, onnan pedig
a közterület-fenntartónak kötelessége elszállítani.
– Hulladékudvarra nem gondoltak? Az embereknek nem
csak kijelölt napokon lehet szükségük valahova elhelyezni a
lomot, hulladékot.
– Nyitott kapukat dönget, már tárgyalunk róla az FKFfel, de megállapodás még nem született. A külső kerüle‐
tiség, azaz a kertvárosi jelleg ebben az ügyben is megha‐
tározó, nálunk nagyon sok zöld hulladék képződik. Van
persze kedvezményes zsák, amit az önkormányzatnál le‐
het megvásárolni, de a levágott gallyakat, a sövénynyí‐
rásnál keletkezett hulladékot nemigen lehet zsákba
rakni. És sokaknak nincs hol tárolnia a feleslegessé váló
holmit a lomtalanításig. Úgyhogy komplexen kell kezelni
a dolgot, a hulladékudvar kérdését, a lomtalanítást, a
zöld hulladék, a veszélyes hulladék kezelését egyszerre és
egy ütemben kell megoldanunk. Erre most kezdjük ki‐
dolgozni a stratégiát.

kaptam választ, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy
új alapokra kell helyezni ezt az egész hulladékkérdést.
– Az önkormányzat minden évben meghirdeti a „Tiszta So‐
roksárért” akciót. Mi ennek a lényege?
– A Tisztasági Nap hosszú évtizedekre visszanyúló ha‐
gyományokkal bír Soroksáron. Civil szervezetek, magán-

emberek, korábban iskolák is becsatlakoztak. A résztve‐
vők különböző kijelölt helyeken, a Molnár-szigeten, Új‐
telepen, Varga-telepen, egyéb közterületeken összeszedik a szemetet, az önkormányzat pedig biztosítja a fel‐
szerelést: zsákot, kesztyűt, egyéb eszközöket. Ilyenkor
megpróbáljuk demonstrálni, hogy mi a tiszta, rendezett
környezet hívei vagyunk. Az összegyűjtött szemét egyéb‐
ként tonnákban mérhető, ezt az önkormányzat a saját
költségén elszállíttatja. De az elsődleges célunk a szemlé‐
letformálás. Fontos, hogy a gyerekek is így nevelkedje‐
nek, ha szemetelőt látnak, figyelmeztessék, hogy a
szemét helye a kihelyezett szemétgyűjtőben van. Ha ilyet
látok, én is szoktam szólni, hogy el tetszett hagyni vala‐
mit. Mit mondjak, nem mindig vagyok vele népszerű, de
csak ez az út járható.
– Anélkül, hogy vitatkozni akarnék, megjegyzem, bizonyos
helyekről eltűntek a szemetesedények. Például az én lakóhe‐
lyemen is egyik-napról a másikra leszerelték az utcasarkon
lévőt. Így azért kicsit nehezebb tisztán tartani a közterületet.
– Szemetest kihelyezni Soroksáron is a Fővárosi Önkor‐
mányzat jogosult. Sajnálatos módon tavasszal több mint
40 szemetesedényt szereltek le. Emiatt is felszólaltam a Fő‐
városi Közgyűlésben, próbálkoztam az FKF-nél, de nem
jártam sikerrel, forráshiányra hivatkoznak. Mondhatni
nagyon „ügyes” megoldás a részükről, a szemetesedénye‐
ket nekik kellene kiüríteniük és elszállítaniuk, a földről föl‐
szedni és eltakarítani a szemetet most majd nekünk kell.
pszr

ÖSSZEFOGLALÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRŐL
2021. november 9-én a határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása, és
a polgármesteri tájékoztató tudomásul vétele után a következő fontosabb döntések
születtek a soroksári Városházán.

– Apropó veszélyes hulladék. Az idén már azt sem gyűj‐
tötték össze.
– Az FKF arról értesített minket, hogy a veszélyes hulla‐
dékot már nem gyűjti be. Felszólaltam a Fővárosi Közgyű‐
lésben, mert külső kerületként ez is jobban érint minket,
mint a belső városrészt. Ha nem viszik el, akkor a belvá‐
rosból is ide fogják hozni, és Soroksár erdeiben, mezőin
landol. Maradék festékek, használt autógumik, fáradt
olaj és így tovább. Mivel a felszólalásomra nemigen

SOROKSÁRI HÍRLAP

A testület egybehangzóan döntött arról, hogy 2022-ben
a helyi építmény- és telekadó ne emelkedjen, valamint
arról, hogy az idegenforgalmi adó beszedését a kerület
nem engedi át a Fővárosnak, így jövőre – amennyiben a
járvány-helyzet lehetővé teszi ezen adónem beszedését –
a kerület ebből is némi bevételhez juthat.
A 2022-es önkormányzati támogatásra 29 civil szervezet
pályázott, közülük 28 között oszlik el a számukra megsza‐
vazott 11.500.000 forint, a Molnár-sziget Kiság Barátai
Egyesület munkáját pedig az általuk kitermelt kolokán el‐
szállításával támogatja Soroksár Önkormányzata, amely‐
re 3.000.000 forint értékhatárig vállaltak garanciát.
A képviselők döntöttek az új védőnői állás létrehozásáról
a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményben, vagyis a
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hetedik, szeptemberben létrehozott körzetben hamarosan
új védőnő állhat munkába. Az egészségügyet érintő másik
döntés a felnőtt háziorvosi ügyeletről született, az ellátás
folytonossága érdekében ismét Pesterzsébet Önkormány‐
zatával közösen kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás.
A javaslatot, amely a Molnár-sziget déli része beépítési
koncepciójának elkészítésére irányult, elhalasztotta a
testület, hogy a kerület lakosainak véleményét, meglátá‐
sait is be tudják építeni a készülő tervekbe.
Tárgyalták továbbá a Köves úti kutyafuttató ügyét, a
mellette – aláírásával is – kiálló harminc ebtulajdonos
örömére a létesítmény megmarad, kerítés létesítésével,
áthelyezésével igyekeznek csökkenteni a két panaszos
kellemetlenségeit.
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Viseletkiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
„A (férfiak) viselet(e) állott: sötét trikót szövetből készült
zsinóros magyar nadrágból, pitykés bársony mellényből
és mándliból, továbbá fekete pörge kalap és magyar csiz‐
mából. Téli ruházat a báránybőr kucsma és a vállra vetett
kecskeméti hímzett bunda, (…) A világháború után jött

Fontos fejlesztések valósultak meg októberben

A kerületi lakosság régi kérését teljesítette Soroksár Önkormányzata a 13 új, fedett,
igényes kivitelezésű buszváró telepítésével. A városvezetés a helyiek érdekeit maxi‐
málisan szem előtt tartva igyekezett optimális megoldást találni, amely nem terheli
meg olyan mértékben a közös kasszát, ami egy ilyen léptékű fejlesztésnél várható
volna. A testület végül elérte, hogy a beruházás pénzünkbe nem került, ám éppen
ezen tény miatt annál több szervezés, egyeztetés, és utánajárás előzte meg.
Az itt élők számára hasonlóan kedvezően alakult a hat
sportpark létesítése, amelyet kormányzati pénzből finanszí‐
rozott a kerületi vezetés. Az elnyert pályázat alapvető célkitű‐
zése volt, hogy olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra,
ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét.
Hosszú távon a lakosság egészségi állapotának javulását vár‐
ják ettől, de az sem utolsó szempont, hogy mindazok ingye‐
nesen hozzáférhetnek eszközökhöz, akik nem engedhetik
meg maguknak az edzőtermek luxusát, vagy csak kerülnék a
zsúfoltságot a járvány ideje alatt. Még arra is gondoltak, hogy
padra, szemetesre, kerékpártárolóra, vagy napvitorlára bizo‐
nyos helyeken szükség lehet, ezeket saját költségvetése terhé‐
re vállalta, és építi ki az önkormányzat.
h.e.

Dobó utcai sportpark
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KULTÚRTÉR

JELENIDŐ

SPORTPARKOK ÉS
BUSZMEGÁLLÓK

MIBEN JÁRTAK ŐSEINK?

divatba a könnyebb posztóból ké‐
szült, fekete vagy sötétkék zakósza‐
bású ruha és az egyenes szélű csizma.
A nők az őshazából hozott viseletet
úgyszólván a világháborúig megtar‐
tották. Ripszből készült bő ráncos
szoknyát hordtak, melyet két oldalt térdig a mellen átve‐
tett nagy rojtos kendő végei borítottak. A selyemkendő
rendszerint fekete vagy más sötétebb alapszínen virágok‐
kal volt mintázva. A kendőre gyöngydíszes bársonnyal
szegélyezett kapcsos kabátkát öltöttek.”
Részlet dr. Klébl József községi állatorvos korabeli
feljegyzéseiből – Soroksári Füzetek 7. szám
Aki mostanában ellátogat a Helytörténeti Gyűjtemény‐
be, nem csak fotókon, hanem a maga valóságában is lát‐
hat olyan öltözeteket, amelyeket a XIX. század végén, XX.
század elején viseltek Soroksáron. A téma mélyebb meg‐
ismeréséhez ajánljuk figyelmükbe a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület gondozásában megjelent Soroksári
Füzetek 7. számát, mely több mint 300 képpel illusztrálja
a szóban forgó korszak viseletét.

ADVENT A GALÉRIA’13-BAN
Sportpark a Taling utcánál

Buszmegálló Újtelepen

Ledes járda

SOROKSÁRI HÍRLAP

November 25-től tekinthető meg
Ágoston Zsolt és családja Betlehemi
jászol című kiállítása. A tárlatot Dr.
Benyovszky Tóth Anita muzeológus
nyitja meg, közreműködik Annus
Réka népdalénekes és Róka Szabolcs
koboz művész.
Ágoston Zsolt Európa díjas fafara‐
gó népi kézműves, civilben középis‐
kolai tanár, Budapesten született
1964-ben. A fa szeretetét anyai nagy‐
apjától örökölte, már 4-5 évesen fa‐
ragni
tanult
tőle.
Rajzolni,
akvarellel festeni, linót metszeni a
nagymamája tanította, a népi motí‐
vumok rajzolását, színezést az édes‐
anyjától leste el. Az érettségit
követően előbb bútorasztalos szak‐
mát szerzett, majd a Kozma Lajos
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Faipari Szakközépiskolában faipari
technikusként végzett. Diplomáját
a soproni Faipari Egyetem Faipari
Mérnök Karán már munka mellett,
családapaként szerezte meg.
Eddigi pályáján 135 kiállításon vett
részt faragásaival, linómetszeteivel,
akvarelljeivel, grafikáival, és Betle‐
hemeivel. Munkái eljutottak Német‐
országba, Ausztriába, Erdélybe és a
Vatikánba is, ahol ötször szerepelt
Betlehemi Jászol kiállításon, 2019ben pedig négy alkotótársával
együtt elhozták a „Betlehemi Nagy‐
hatalom” címet Magyarországnak.
Megnyitó: 2021. november 25.
18.00 óra, Galéria'13
A rendezvény védettségi igazolvány‐
nyal látogatható.
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ARCKÉP

SZÍVVEL, LÉLEKKEL
Láthatóvá kell válni, és persze jól kell csinálni – mondja Tar-Bárczy
Szilvia, a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatá‐
nak Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője, és hozzáte‐
szi, nem az igény hiányzik a szolgáltatásaikra, hanem az információ.
Kevesen tudják, mivel is foglalkoznak, milyen problémákkal, hiá‐
nyokkal fordulhatnak hozzájuk a kerület lakói. Ha az interjú kapcsán
valaki felismeri, hogy ott kaphat segítséget, a Grassalkovich út 104ben és a Táncsics Mihály utca 45-ben találja meg őket.

‒ Azt mondták nekem az Önkor‐
mányzatnál, hogy Ön egy rendkívül di‐
namikus és innovatív hölgy. Szükség
van a szociális munkához dinamizmus‐
ra és innovativitásra?
‒ Én ezt nagyon komolyan vallom.
Sokszor ugyanis mi tehetünk arról, ha
nem látszunk. A szolgáltatásainkat
nem ismerik Soroksár lakosai, ezért
nekünk kell megmutatnunk magun‐
kat, hogy létezünk, hogy mivel foglal‐
kozunk. Ehhez kell a dinamizmus. Az
innováció pedig szintén szükséges,
mert van ugyan egy alapkészletünk,
amivel dolgozunk, tudás, létszám,
munkaköri leírás, de a sikerhez kelle‐
nek az egyéni képességek, az egyéni ér‐
deklődés, az egyéni ötletek. Ha valaki
például nagyon szereti a filmeket, vagy
a zenét, vagy bármi egyebet, miért ne
hozhatná be a munkájába, mint indirekt lehetőségeket. És
fontos az elhivatottság is.
‒ Ön például miért ezt a hivatást választotta? Milyen hatá‐
sok tolták errefelé?
‒ Édesanyám bérszámfejtő, édesapám asztalos volt.
Közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, nyilván
az édesanyám hatására, vállalati tervező, könyvelő és sta‐
tisztikus lettem. El is kezdtem dolgozni a szakmámban,
és egyszer csak azt vettem észre, hogy nagyon megérinte‐
nek az olyan helyzetek, amikor mondjuk 10 forintot kel‐
lett keresni a könyvelésben, és a kisgyerekes kolléganőm
nem mehetett addig haza, amíg meg nem találta. Ott ül‐
tünk éjfélig, s bár szerettem volna segíteni, nem tehet‐
tem, mert nem én voltam a pénztáros. Szóval érzékeny
voltam az ilyesmire.
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Azután a család. Édesapámék heten
voltak testvérek, együtt laktunk egy
soroksári hosszú házban, ott azért sok
mindent láttam, ami szociálisan érzé‐
kennyé teszi az embert.
Viszonylag hosszú időbe telt, amíg
eldöntöttem, hogy elmegyek szociál‐
pedagógiát hallgatni a Zsámbéki Főis‐
kola levelező tagozatára, de végül
megtörtént. Visszatekintve jót tett,
hogy akkor már rendelkeztem munka‐
tapasztalatokkal, egyáltalán tapaszta‐
latokkal a felnőtt világról egy 18
évessel szemben, aki akkor jött a gim‐
náziumból.
‒ Említette, hogy a soroksáriak nem‐
igen ismerik az intézmény tevékenysé‐
gét. Rám ez hatványozottan igaz,
korábban még sohasem jártam itt, azt
sem tudtam, hogy Soroksáron létezik
ilyen. Mivel nem én vagyok az egyetlen, segítene eligazodni,
hogy mi minden történik itt?
‒ Ez egy integrált intézmény, több mindent foglal magában.
Család- és gyermekjóléti szolgálatot, család- és gyermekjóléti
központot. A szolgálatnál családsegítő kollégák dolgoznak,
ott sok esetben önkéntes az együttműködés, idősek, fiatalok,
családok, mindenféle korosztály megjelenik. A központnál
esetmenedzser munkatársaim vannak, ott már megjelenik a
probléma, ezért fokozottabb a figyelem, hatósági tevékeny‐
séghez kapcsolódó segítő feladatokat is ellátnak. Például egy
gyermek védelembe vétele során, esetlegesen kiemelésekor a
családból. A cél mindig a család működésének helyreállítása,
a gyermek visszakerülése. Intézményünk harmadik szakmai
egysége a Rézöntő utcában lévő bölcsődénk, a kisgyermekek
20 hetes korától nyújt napközbeni ellátást.

SOROKSÁRI HÍRLAP

A tevékenységünk másik része az idősellátás. Ahol most be‐
szélgetünk, az az idősek átmeneti otthona, ami attól speciális,
hogy itt az időskorúak megállapodás alapján, határozott ide‐
ig, legfeljebb 1 évig kerülnek gondozásba, mely indokolt eset‐
ben további 1 évvel meghosszabbítható.
‒ Innen hova vezet az út?
‒ Az átmeneti otthon többféle célt szolgál. Ha például a gye‐
rekek ápolják a szülőket, és picit már belefáradtak, vagy el‐
mennének nyaralni, akkor mi erre az időre gondozásba
vesszük őket. Van olyan is, hogy a várakozási időt tölti itt va‐
laki, amíg bekerülhet egy olyan helyre, ahol már élete végéig
maradhat. Hosszú a várólista. Olyan ügyfelekre kell gondolni,
akik egyedül éltek, a család nem tudta megoldani a gondozá‐
sukat, nem volt, aki segítse őket az otthoni életben. Velük ál‐
talában a családsegítő jelzésére kerülünk kapcsolatba, majd
megismerik az itteni körülményeket és ők maguk kérik felvé‐
telüket. Itt kifejezetten jó, már-már luxuskörülmények van‐
nak. Amikor idejöttem fél évvel ezelőtt, hat lakónk volt, mára
mind a tíz helyünk be van töltve.
‒ Lenne igény többre?
‒ Sokféle igény van, én most a nappali ellátásban nagyobb
potenciált látok. Ez a következő szolgáltatásunk az ellátások
sorában. Ezeket klasszikusan kluboknak nevezhetjük, olyan,
mint egy napköziotthon. Az idős emberek társaságban van‐
nak, együtt kézműveskedünk, együtt kirándulunk, együtt né‐
zünk filmet, egy csomó lehetőséget kínál. Amikor átvettem
az intézményt, nem volt kihasználva ez az ellátás. Elvileg 32
főre van kapacitás, és voltak hárman. Elsősorban azért, mert
az érdekeltek nem is tudták, hogy van ilyen.
‒ Mennyi energiát fordítanak marketingre? Bár egy szociális
intézmény esetében nem biztos, hogy ez a legjobb szó.
‒ De bizony foglalkozni kell ezzel is. Készítettünk szóróla‐
pot, aktorként számítunk a háziorvosokra is, nyilván ők
pontosan látják, hogy kinek mire van szüksége. Például házi
segítségnyújtásra, ami bevásárlást, gyógyszerkiváltást, ügy‐
intézést, a lakásban a rend fenntartását jelenti, vagy jelző‐
rendszeres házi segítségnyújtásra. Ezek is a portfóliónkba
tartoznak. A jelzőrendszer tényleg egy innováció, egy
karóra, vagy egy nyakba akasztható kütyü biztonságot ad az
idős embernek is, aki egyedül van, meg a családnak is. A nap
24 órájában jelezhet, ha például elesett, és nem tud felkelni,
vagy rosszul van. Az ügyeletes kollégák kimennek hozzá,
mentőt hívnak, ha kell, minden ellátást megadnak, amit a
család nem tud abban a pillanatban nyújtani. Nem hiszem,
hogy erre ne lenne igény. Jelen pillanatban a készülékeink‐
nek csak a fele van kihelyezve.
‒ Ebből a székből, ahol ül, nyilván rálát Soroksár teljes szociális
térképére. Mit lehet róla elmondani, mert a most hallottak alap‐
ján azt hinné az ember, hogy minden idős embernek van szerető
családja, senki nem szorul segítségre, vagy csak nagyon kevesek.
‒ Én nem ezt látom, hanem az információhiányt. Ezt mutat‐
ja a nappali ellátás is, ahogy terjedt a híre, egyre többen
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lettek. Igény tehát van, Soroksáron elég sok az idős ember. A
távolságok sem kicsik, a szolgáltatások pedig a Hősök tere
környékére koncentrálódnak. A mi szolgáltatásaink is. Aki
Újtelepen lakik, és mozgásában kicsit is korlátozott, annak
nem könnyű idejönni. Ezért azt találtuk ki, hogy az önkor‐
mányzat újtelepi szociális irodájába mi is becsatlakozunk. Itt
most mérjük fel az igényeket, miközben – a marketing része‐
ként – bemutatjuk, hogy milyen szolgáltatásaink vannak.
És van egy hétszemélyes buszunk, amit arra is használ‐
hatunk, hogy aki rászorul, azt ideszállítjuk. Mint egy is‐
kolabusz.
‒ Beszéljünk még egy kicsit Önről. Amikor megpályázta az igaz‐
gatói posztot, fontos volt, hogy az intézmény Soroksáron legyen?
‒ Sokáig a Józsefvárosban éltem a férjemmel, és ott is dol‐
goztam egy nagy integrált intézményben, a szociális terület
minden grádicsát megjártam. Azt gondoltam, hogy most már
annyi tapasztalat van a tarsolyomban, hogy azt intézményve‐
zetőként is tudom, és szeretném is kamatoztatni.
Két helyen írtak ki vezetői pályázatot: Halásztelken és So‐
roksáron. Halásztelken kicsit előbb hirdettek eredményt, így
elfogadtam az állást. Ám amikor kiderült, hogy Soroksáron
is nyertem, akkor Halásztelekről azonnal elköszöntem. A
munkába állásomat követően minden támogatást megkap‐
tam a település vezetésétől, megértették a döntésemet és elfo‐
gadták azt.
És persze kihívás is volt. Akkor már újra Soroksáron éltem,
és számomra sem volt látható ez az intézmény. Azt sem tud‐
tam, akárcsak ön, hogy ez a gondozóház itt van. Láthatóvá
kell válni, ez a feladat. És persze jól csinálni, szívvel, lélekkel.
Nem utolsó sorban pedig ha az ember a szülőhelyétől kap
valamit, akkor azt vissza is kell adni.
‒ Mit kapott Soroksártól?
‒ Boldog gyermekkort. Tág határokat, a Dunapartot,
ugyanakkor biztonságot. Egy ilyen „faluban” mindenki is‐
mer mindenkit, nagyon sokan figyeltek rám. Említettem
már, hogy nagy családban nőttem fel, számos unokatestvé‐
remmel egy házban laktunk, mindig volt kivel játszani. Az
iskolai emlékeim is szépek, a legendás Farkas Antaltól kap‐
tam az első hangszeremet, egy fuvolát, ami megalapozta ze‐
nei tanulmányaimat. Zseniális ember volt, mély nyomot
hagyott bennem.
Amikor férjhez mentem, akkor költöztem el itthonról, de
minden vasárnap a szüleimnél ebédeltünk. 2015-ben vesz‐
tettem el őket, ugyanabban az évben édesanyámat és édes‐
apámat is. Akkor azt hittem, soha többé nem tudok
idejönni, mert elviselhetetlen a hiányuk. Aztán ez lassan át‐
alakult, együtt főztem például az anyukámmal a halála
után, éreztem az ölelésüket. Jól érzem magam abban a la‐
kásban, ahol felnőttem, és ahol ott van az emlékük. És jól
érzem magam az intézményben is, ahol visszhangra talál‐
nak a bennem lévő segítő energiák.
Péter-Szabó Rozália
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Magyarországon november 19-én ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébetet, a karitatív
gondoskodás szentjét. A mindössze 24 évet megélt királylány (II. András leánya volt)
e rövid idő alatt is olyan konkrét, tettekben megnyilvánuló szeretetről tett tanúsá‐
got, amely miatt már halála után négy évvel szentté avatták. A minden emberi nyo‐
morúságot felismerő és orvosolni akaró fiatalasszony saját vagyonából alapított kórházat, gondozta
a szegényeket, és élete végét is azért töltötte nagy nélkülözésben, mert elosztogatta minden tulajdo‐
nát. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Karitász Központja ezt az örökséget tisztelve viseli az ő
nevét. Kerületünkben két csoport is működik a katolikus plébániákhoz kötődően, vezetőiket kértük
föl, beszéljenek feladataikról, munkájukról, terveikről.
Nagy Ákosné, Ilona, a Nagyboldogasszony Plébánia Ka‐
ritász-csoportjának vezetője: „Isten gondoskodó szerete‐
tét közvetítjük a rászorulók felé”
‒ 2013-ban alakultunk újjá, az akkori plébános ösztönzésé‐
re. A segítő szellemiség nem volt idegen számomra ezért –
más jelentkező nem lévén – a többiek biztatására gondoltam,
rövid időre vállalom a csoportvezetést, végül azóta is én lá‐
tom el ezt a feladatot. 6-8 fővel indultunk, és most 20-22-en
vagyunk, főleg nyugdíjas korú önkéntesek. Viszonylag kevés
a fiatal munkatársunk, de amikor hívjuk őket, akkor számít‐
hatunk rájuk és az egyházközség más közösségeire is, mind a
cserkészekre, mind a házas-hittanos csoport tagjaira, például
a karácsonyi, vagy húsvéti csomagok kiszállításánál.
Fehérvári Lajos plébános atya megerősítő lelki hátteret és
hathatós anyagi támogatást biztosít feladataink ellátáshoz.
Plébániánkon szeptember óta diakónusként szolgálatot telje‐
sítő Bársony Árpád atya fiatalos lendülettel, nagy szeretettel
tevékenyen is részt vesz a munkánkban.
A plébánia területén élő, hozzánk forduló embereket segít‐
jük, itt fogadjuk a rászorulókat, akik egymásnak adják to‐
vább, hogy hol lehet minket elérni. Legtöbbjüknek ennyi a
kapcsolatuk az egyházzal, a plébániával. Keddenként va‐
gyunk nyitva, ekkor kisebb uzsonnacsomagot osztunk, ami
eddig kenyérből, sajtból, konzervből állt. Az Élelmiszerbank
által szervezett Élelmiszermentő Programban való részvétel‐
nek köszönhetően május óta finom pékáruval kiegészítve ki‐
csit többet adhatunk, már 50-60 embert tudunk segíteni
hetente étellel, ha az érintett családtagokat is beleszámoljuk.
Ruhaosztást 3-4 hetente szervezünk, ennek különösen a téli
időszakban van jelentősége, amikor sokan jelentkeznek me‐
leg cipőért, ruhaneműért.
Az Egyházmegyei Karitász Központ sokféle pályázattal
igyekszik segíteni a helyi csoportok munkáját, és mi meg is
ragadjuk ezeket a lehetőségeket. Így tudunk minden évben
beiskolázási támogatást nyújtani, gyerekeket, családokat
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nyaralási lehetőséghez juttatni, krízishelyzetbe került szemé‐
lyeket segíteni. Szükség esetén saját forrásból tűzifát vásáro‐
lunk, gyógyszert váltunk ki, illetve a sürgősségi eseteket
kezeljük. Évente két alkalommal, karácsonykor és húsvétkor
ajándékcsomagokat készítünk 100-110 családnak. Ehhez az
Önkormányzattól is kapunk támogatást, amiért nagyon há‐
lásak vagyunk, ez minden évben komoly segítséget jelent.
Minden segítő szándékú önkéntes jelentkezését, valamint
az adományokat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia
elérhetőségein várjuk.
Postacím: 1238 Bp. Templom u. 111.
Telefonszám: 06 1 286 0091
Iroda nyitva tartása: Hétfő – Szerda – Péntek 16 -18 óra
E-mail cím: hivatal@soroksarfoplebania.hu
Bankszámla száma: OTP 11720001-20101794
Közlemény rovatba kérjük beleírni: „Karitász adomány”
A lakosság legcsekélyebb adományait is örömmel fogadjuk,
valamint a soroksári vállalkozók, cégek figyelmét is szeret‐
nénk felhívni arra, hogy az ő anyagi vagy tárgyi felajánlásai‐
kat is nagy szeretettel fogadnánk, és igyekszünk mindent jó
helyre juttatni.

Számunkra ezért úgy tűnik, hogy
nincsenek általános érvényű receptek,
csak jó kezdeményezések, amiket ne‐
künk kell felfedezni. A másik sajátossá‐
gunk lehetővé is teszi ezt az
alkalmazkodóképességet, ugyanis más
csoportoktól eltérően a mi tagjaink
nagyrészt a középkorú, még dolgozó
(nagy)családosokból kerülnek ki. A
munkánk, és a családunk mellett ön‐
kénteskedünk, ez néha hátrányt is je‐
lent, mert például nem tudunk a sok
adminisztrációval járó központi felhí‐
vásokhoz csatlakozni, egyszerűen saj‐
nos nincs időnk rá. A beiskolázási
támogatást ezért például nem a köz‐
ponti keretből, pályázattal oldottuk
meg, hanem meghirdettük a gyűjtést
a templomban. Ebben a formában
duplaannyi segítséget nyújthattunk,
és látszik belőle, hogy a legfőbb támo‐
gatónk a plébánia közössége. Ettől füg‐
getlenül jó a kapcsolatunk a Katolikus
Karitásszal is, mert például a Covid
alatt idősek nem szállíthattak élelmi‐
szer-adományokat, ezért ezt a felada‐
tot mi vállaltuk el.
Főleg tehát önkéntesekre lenne
szükségünk a folyamatosan bővülő
feladatok ellátásához. Kapcsolatokat keresünk: embereket
akik segítenének, és akik tudnak olyanokról, akiknek segít‐
ségre van szükségük; kapcsolatot a többi karitatív szervezet‐
tel, információ- és tapasztalatcsere miatt.
Legközelebb a november 21-i fél 10-es szentmisén találkoz‐
hatnak velünk, ahol Szent Erzsébet ünnepe kapcsán röviden
bemutatom a csoportunkat, majd kenyeret is osztunk. Utána
szeretetlakomára várunk mindenkit. Aktuális gyűjtéseink‐
ről, programjainkról információt tőlem kaphatnak szemé‐
lyesen, vagy telefonon: +36 70 319 4817.

EGYHÁZ

EGYHÁZ

KIS KARITÁSZ-KÖRKÉP

Lénárt Zoltán, a Fatimai Szűzanya Templom Karitászá‐
nak vezetője: „Jelen vagyunk a támogatottaink életében”
‒ Mindig volt Karitász nálunk, de új lendületet a 2016-os
Egyháztanácsi Választás kapcsán kapott ez a kezdeményezés
is. Akkor minden, a plébánia életét érintő feladatkörhöz 2-3
olyan embert rendeltünk, akik a szívükön viselik az adott te‐
rület sorsát, és mivel a Karitász nekem régóta a szívem csücs‐
ke, lelkesen csatlakoztam a Király György vezette csapathoz.
Ő a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik, ám néhány éve elköl‐
tözött Soroksárról, így vettem át én a
koordinálást. Sokat köszönhetünk an‐
nak a szemléletnek, amit tőle elsajátí‐
tottunk. Ennek a legfontosabb eleme a
személyes kísérés, tehát, hogy nem
csak tárgyakat adunk, hanem kapcso‐
latot építünk ki a támogatottjainkkal.
Erre azért van szükség, hogy egyre tisz‐
tábban lássuk miben, hogyan tudunk
nekik a leghatásosabban segíteni.
Az indulás sem volt egyszerű, adva
volt pár mindenre elszánt önkéntes, és
a kérdés, hogy akkor most kinek is se‐
gítsünk, és egyáltalán elfogadják-e. Eb‐
ből adódott az egyik különlegessége a
csoportunknak, nevezetesen, hogy el‐
sősorban családokat támogatunk. Volt
ugyanis néhány család a látóterünk‐
ben, az ő nehézségeiken igyekeztünk
könnyíteni, a bajaikat orvosolni. Azt
vettük észre, hogy nem csak ételre, ruhára, vagy bútorra van
szükségük, bár voltak közöttük rendkívül rossz lakhatási kö‐
rülmények között élők. Néha el kellett menni elintézni egy
késedelmes számla-befizetést, vagy előkeríteni egy bizonyít‐
ványt egy már nem létező intézményből. Máskor vízvezeté‐
ket kellett szerelni, vagy a tanulási nehézséggel küzdő
gyermeket korrepetálni, hajléktalan férfit „talpra állítani”.
Ezekből a példákból is kitűnik, hogy a feladataink nagyon
sokfélék, a körülmények pedig folyamatosan változnak kö‐
rülöttünk, amelyekre rugalmasan kell reagálnunk.

A Fatimai Szűzanya Templom adventi eseményei
•
•
•
•

November 29-től december 24-ig minden hétköznapon és szombaton
reggel 6 órakor rorate szentmisék
Advent szombatjain 18 órakor gyertyagyújtások
December 16-án 16 órakor a Török Flóris, 17-én 16 órakor a Fekete István
Általános Iskolák karácsonyi műsorai
December 19-én 15:30 órakor a Bella Musica Nőikar karácsonyi koncertje

Minden programunkra szeretettel várjuk a hívőket, és nem hívőket egyaránt!

SOROKSÁRI HÍRLAP
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Takács Péter 48 évesen világbajnok sportoló. Már maga ez a tény is figyelemre méltó,
de a sportág, amiben tevékenykedik szintén érdekes terület. Péter ugyanis az erőeme‐
lés „raw”, azaz nyers erőt képviselő, speciális ruha nélküli ágát műveli. A három fo‐
gásnemből - guggolásból, fekvenyomásból, és felhúzásból - álló mozgásforma
leginkább a súlyemelésre hasonlít, a fekvenyomásból hozott el világbajnoki címet
interjúnk alanya, aki büszkén állítja, hogy mindig is képes volt saját testsúlyának a
kétszeresét megemelni.

– Kilenc évesen egy ismerős vitt
el az Erzsébeti Sport Klubba, nem
edzeni, csak körülnézni. 1982-ben
a testépítés, az erőemelés még na‐
gyon gyerekcipőben járt Magyar‐
országon. Tizenhárom évesen
korkedvezménnyel lemehettem
gyúrni is – kezdi a sporttal való
megismerkedésének történetét Pé‐
ter. – Akkor még csak amolyan ki‐
egészítő volt számomra, a foci meg
a küzdősport mellett. Aztán ahogy
azokból kiöregedtem, kezdtem az
erőemelést egyre komolyabban
venni. Gyorsan fejlődtem, amatőr
versenyeken indultam. ‘98-ban
Pintér Ferenc, az edzőm csábított át
a saját termébe, és 2000-ben, a Fit‐
ness2000 egyesületi színeiben in‐
dulva nyertem meg az első aranyérmemet, akkor még 100 kg-os
súlycsoportban. Öt év aktív ver‐
senyzés után hat évet kihagytam, de újra visszatértem
ehhez a örök szerelemhez. 2018 óta próbálok minden
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versenyen ott lenni, 2019-ben zsi‐
nórban megnyertem a magyar-, az
európai- és a világbajnokságot, ez
utóbbin idén 207,5 kg-mal újra első
helyezett lettem.
A hosszú kihagyás okát firtatva
szóba kerül a munkája is. Kiderül,
hogy vízvezetékszerelőnek tanult,
de a katonaságnál elkezdett vezetni,
és a leszerelés után sofőrként helyez‐
kedett el. A sportolás szempontjából
mindez nagyon szerencsésen ala‐
kult, mert a hajnali órákban kezdő‐
dő, és kora délután végződő
munkarend lehetővé teszi az esti
edzéseket. Ezek némileg más rit‐
musban zajlanak mint a többi ver‐
senysportnál, hiszen itt akkora
súllyal terhelik az izmokat, hogy
heti 4-5 alkalomnál több, egészség‐
károsító hatás nélkül nem is lehetsé‐
ges. Arról, hogy mit szeret ebben a
sportágban, a következőképpen nyilatkozik:
– Jó dolog ennyi idősen erősnek érezni magam, és annak
is lenni. Bátran ki tudok menni a tizenkét éves lányom‐
mal a strandra, és nem kell szégyellnie magát az apukája
miatt. Szintén inspiráló a fiatalok elismerése a teremben,
de az utcán is. Úgy érzem, nem vagyok számukra rossz
példakép. Kell azért egyfajta megszállottság ehhez, hálás
is vagyok a feleségem támogatásáért, aki szintén edző‐
ként dolgozott évekig, ezért jobban el tudja fogadni a hoz‐
záállásomat. Most már 48 éves elmúltam, kérdezik, hogy
mikor hagyom abba a versenyzést, és mindig azt válaszo‐
lom, hogy nem lehet, mert jövőre még meg akarom dön‐
teni a világcsúcsot ebben a kategóriában.
Soroksáriként mi mást is mondhatnánk erre: kívánjuk,
hogy így legyen!
H.E.

SOROKSÁRI HÍRLAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztálya az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében 2021. november 1.
és 2022. március 31. között a kerületben tartott ebek összeírását végzi.
Az önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente egy alkalommal kötelesek ebösz‐
szeírást végezni és a közölt adatokat nyilvántartásba venni. Az ebösszeírással kapcsolatban to‐
vábbi információkat a Hivatal honlapján olvashatnak.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tovább‐
ra sem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését!
Köszönjük, hogy a kitöltött adatlapok megküldésével segítik a Hivatal munkáját!

KÖZÉRDEKŰ

MOZGÁSTÉR

VILÁGBAJNOK ERŐEMELŐ SOROKSÁRON

EBÖSSZEÍRÁS 2021

KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 7-én 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Helye: A Fatimai Szűzanya Templom Közösségi Terme (1237 Bp. Ördögszekér u. 2.)

Tisztelt Soroksári Választópolgárok!

A kerületben működő szavazatszámláló bizottságokba vá‐
lasztójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését vár‐
juk, szavazatszámláló bizottsági tag tisztség betöltésére.
Kérjük, hogy aki munkájával szívesen segítené a választá‐
sok minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és sze‐
mélyével szemben kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen
jelentkezését az alábbi módok egyikén jelezni:
- személyesen a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat)

2021. NOVEMBER

- elektronikus levélben
VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu, vagy a
Scherer.Kinga@ph.soroksar.hu e-mail címeken
- postai úton a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári
Polgármesteri Hivatal – HVI 1734 Bp., Pf. 111. címen
- vagy telefonon (Vittmanné Gerencsér Juditnál a
289-21-12 számon vagy 289-21-00/112 melléken, vagy
Scherer Kingánál a 289-21-00/111 melléken).
Bővebb információ a soroksar.hu honlapon.
A jelentkezéseket legkésőbb 2022. január 15-éig várjuk!
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,
Reseden und Astern im Verblühn,
Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,
Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

MÁRTON LÚDJA,
ERZSÉBET KENYERE

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glühtWeg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!
Banne die Sorge, genieße, was frommt,
Eh Stille, Schnee und Winter kommt.
(Theodor Fontane)

MÁRTON NAPI LIBACOMB

Beginn der Adventszeit Die Adventszeit beginnt mit der ersten Vesper des ersten Adventssonntags
und endet am Heiligen Abend mit der ersten Vesper von Weihnachten. Die westliche christliche
Adventszeit dauert 22 bis 28 Tage und hat immer vier Sonntage. Früher galt die Adventszeit als Fasten- und Bußzeit, in
der nicht getanzt und nicht geheiratet werden durfte.

Das Nikolausfest - am 6. Dezember, auch Nikolaustag genannt.
Einer der beliebtesten Heiligen ist zweifelslos der heilige
Nikolaus. Zahlreiche Legenden gibt es über den heiligen
Nikolaus und so soll der heilige Nikolaus drei arme Mäd‐
chen mit Gold beschenkt haben, die in den Nächten ein‐
sam am offenen Fenster sitzen mußten um auf diese Art,
reichen Jünglingen angeboten zu werden, da der Vater,
früher ein reicher Edelmann, verarmt war.
Aber ganz besonders freuen sich die Kinder auf diesen
Tag.
Vielerorts stellen die Kinder einen Stiefel oder Schuh am
Vorabend des Nikolaustags vor die Tür oder auf das Fens‐
terbrett um vom Nikolaus beschen‐
kt zu werden. Die Kinder erhoffen
sich dann im Schuh süße Gaben,
wie Nüsse, Äpfeln, Lebkuchen,
Schokolade zu finden. Womöglich
kommt ja der Brauch, einen Stiefel
vor die Tür zu stellen, von der Le‐
gende der beschenkten Mädchen.
In der heutigen Zeit kommt der
Nikolaus meist persönlich bei den
Kindern vorbei. Dies geschieht
meist am Abend des 5. Dezember
oder am 6 Dezember. Der Nikolaus
will dann meist von den Kindern
auch wissen ob sie brav gewesen
sind und auch fleißig das gemacht
haben, was ihnen die Mutter
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befohlen usw. Der Nikolaus hat auch einen Begleiter, den
Krampus auch Knecht Rupprecht genannt, der schon mal
mit der Rute droht.
Zu den ungarndeutschen Kindern kam der Nikolaus
(Niglo, Nikloos, Niklasch) in früheren Zeiten „persön‐
lich“. Er hatte meist einen nach außen gekehrten Schafs‐
pelz und eine lange Leinenhose an. Auf dem Kopf trug er
eine tief ins Gesicht gezogene Pelzmütze und an den Fü‐
ßen große Stiefeln, er hatte auch einen Schnurrbart und
einen Bart aus Hanf. Bevor der Nikolaus das Zimmer be‐
trat, rasselte er draußen mit seiner Kette. Die Kinder
mussten ihm Gebete und Verse aufsagen und Lieder sin‐
gen. Die meisten dieser Verse und Lieder preisen den Ni‐
kolaus und fordern ihn zum Gabenspenden auf, wie:
„Nikolaus, Nikolaus, lieber Mann, klopf an unserer Türe an!
Wir sind brav, drum bitte schön, lass die Rute draußen stehn!”
(Elek - Ungarn)
„Heiliger Nikolaus, ich stelle meine Schuhe hinaus.
Tue mir was hinein, dann werde ich immer folgsam sein.
(Waschkut/Vaskút - Ungarn)
Nachdem die Kinder ihr Können gezeigt hatten, wurden
sie vom Nikolaus mit Dörrobst (Hutseln), Nüssen, Äpfeln,
später auch schon mit Süßigkeiten beschenkt. In man‐
chen Dörfern Südungarns erschien der Nikolaus mit sei‐
nem Knecht, mit einem Krampus, der schwarz gekleidet
war und sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch verhüllt
hatte. Der Nikolaus verteilte die Geschenke und der Kram‐
pus die Rutenschläge.

SOROKSÁRI HÍRLAP

Elkészítés: A libacombokat majorannás sóval bedörzsöl‐
jük, majd 200 fokon, két órán keresztül letakarva sütjük, vé‐
gül még 20 percig takarás nélkül pirítjuk.
KOVÁSZOS KENYÉR - Bíró-Szepesházy Edit receptje
Hozzávalók: 200 g kovász, 1 kg BL80-as kenyérliszt,
600+100 g (!) víz, 3 teáskanál só, rozsliszt, rizsliszt
Elkészítés: Egy nagy tálba beleöntjük a 600 g vizet, a ko‐
vászt és az 1 kg lisztet. Odakészítjük a 100 g vizet és 3 teáskanál
sót. Kézzel (javasolt) vagy géppel dagasztjuk: homogén masszát
gyúrunk a tálban lévő hozzávalókból, beledolgozzuk a sót,
majd 3-4 menetben a maradék 100 g vizet. Tapadós, nyúlós tész‐
tát kell, hogy kapjunk. Az egészet felemeljük, és mintha felte-

SZABADIDŐ

DEUTSCHE
MOMENTE

Spätherbst

kernénk egy törölközőt, harmadolva
visszaengedjük a tálba. 90 fokot forga‐
tunk a tálon és megismételjük a hajto‐
gatást. Egy tiszta ruhával letakarjuk, és
fél órát pihentetjük. Ezután 3 órán át,
fél óránként, két irányból meghajtjuk.
Dagasztani már nem szabad!
A 3 óra után jól belisztezett deszkára bo‐
rítjuk, kettévágjuk. Óvatosan téglalap
alakúra húzzuk a tésztát. A hosszabb éle
mentén harmadolva összehajtjuk, majd
feltekerjük a most már rövidebb oldalát tengelyül használva.
A kapott tekercset még egyszer félbe hajtjuk, majd, ha még en‐
gedi, még egyszer. Az alját összecsipkedjük, „összevarrjuk”, a
veknit konyharuhával bélelt, rizsliszttel megszórt szakajtóba
vagy ovális jénaiba tesszük úgy, hogy az összecsipkedett oldal
legyen felül. Mindkét oldalát meghintjük rizsliszttel. Betakar‐
juk a konyharuha lelógó részével. Hagyjuk kelni 2-3 órát.
A sütőt előmelegítjük a tepsivel együtt 220 fokra alsó sütésre
légkeveréssel. Az aljában kb. 2 dl vizet is felmelegítünk, hogy
pára legyen bent. A forró tepsire borított vekniket, pengével
45fokosszögben4-5mmmélyen,tetszőlegesmintávalbemetsz‐
szük és betesszük őket a sütőbe. 25 perc leteltével levesszük a
légkeverést, alsó-felső sütésre állítva 200 fokon sütjük még 20
percig. Végül kivesszük és rácsra téve kihűtjük.

PILINSZKY 100
November 27-én lenne száz éves a nyugatosok „újholdas” nemzedékéhez tartozó kiemelkedő tehetségű költőnk, Pilinszky János. Egyik
mélyértelmű gondolattöredékével emlékezünk
rá, ezt rejti fősorunk.
Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk „Rejtvény” megjelöléssel december 3-ig. Megfejtőink
között egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.
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Ingyenes jégpálya
Helyszín: Hősök tere és
Arany János utca sarkán
elhelyezkedő bekerített
terület

Nyitás:
2021. november 27. 10:00
A jégpálya megfelelő időjárás esetén 2022. február 27-ig üzemel.

600 m² jégfelület, korcsolyakölcsönzés,

korcsolyaélezés, sportbemutató, büfé és
színes programok!

