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A művészet számos ága közül a fotózás
az egyik, amely a legközelebb áll az emberek többségéhez. Ma, amikor már egy
mobilkészülékkel is kiváló minőségű
felvételeket lehet készíteni, tömegek
számára nyílik meg a lehetőség az önkifejezés ezen gyakorlására. Szerencsére tehetségekből Soroksáron sincsen
hiány. Az önkormányzat által idén
meghirdetett pályázat célja az volt,
hogy fotókon megörökítve mutathassák be profik és amatőrök a sokszínű
település hangulatait, emlékezetessé téve, „bekeretezve” egy-egy pillanatot.
A felhívást kimagasló érdeklődés övezte, hiszen sokan kívánták szemléltetni, milyennek látják a kerületünket a
fényképezőgépeik lencséin keresztül.
A pályázati kiírásnak megfelelően
felvételeket várt a zsűri a természet-,
valamint az ember alkotta kincsekről
egyaránt. A beküldött pályamunkák
között akadtak olyanok is, amelyek helyi művészek, továbbá a hétköznapok
emberei életének egy-egy apró mozzanatát örökítették meg. A zsűri nem volt
könnyű helyzetben, amikor döntést
kellett hozni, hiszen több alkotó is művészi igényességgel komponálta meg
képeit. Végül négy pályázó munkáit
ítélték a legjobbnak. Bodolai Sándorné,
Eöri Szabó Zsolt, Tamás Kende és Lenhardt László egyenként 10 ezer forintos
vásárlási utalványban részesült. Utóbbi
szerző egyik felvételét jelen címlapunkon mutatjuk be, míg a Soroksári Hírlap következő számában további alkotók kiváló fotói közül válogatunk.
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

ELÉRHETŐSÉGEK

Soroksár nyugdíjas szervezeteinek
képviselőivel folytatott egyeztetést
Bese Ferenc polgármester. Áttekintették a járvány elleni védekezés tapasztalatait, és keresték a jövőbeni további együttműködések
lehetőségeit.

Bese Ferenc
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154,
06/1 289-2100, a 108-as melléken.
Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es
telefonszámon.

Az újtelepi iroda a következő ügyfélfogadási rend szerint várja az
ügyfeleket július 20-tól: hétfő –
8:00-12:00, 14:00-18:00; kedd –
zárva; szerda – 8:00-12:00; csütörtök – zárva; péntek – 8:00-12:00

Fuchs Gyula
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/70 244-2829-es
telefonszámon.
Dr. Szabó Tibor
jegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-3152-es
telefonszámon.
Dr. Veres Anikó
aljegyző
Elérhetőség: a 06/1 287-2214-es
telefonszámon.

Július második felében országos
szúnyoggyérítést tartottak, amely
Soroksárt is érintette. A földi kémiai védekezés során alkalmazott hatóanyag az emberekre és a melegvérű állatokra nem jelent veszélyt.

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (amelyeken bejelentkezés szükséges):
Ritter Ottó
06/30 977-5878
Bányai Amir Attila
06/30 536-3325
Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714
Egresi Antal
06/20 973-0235
Bereczki Miklós
06/70 771-9833 vagy a
modernsoroksart@gmail.com
e-mail címen

Az önkormányzati munka szempontjából a nyár egy csöppet sem diktál
lazább tempót, hiszen számos projekt előkészítése lép kulcsszakaszba.
Bese Ferenc polgármesterrel ezekről
is beszélgettünk.

építészeti jegyeit illetően esztétikus,
karakteres, és hozzáad Soroksár arculatához, nem elvesz belőle. A kerület szempontjából szintén nagyon
fontos, hogy a régóta tervezett fővárosi kerékpárút, amely Soroksárt is

Dr. Staudt Csaba
06/30 201-7864
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450
Geiger Ferenc
ferenc.geiger53@gmail.com
e-mail címen
orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

vasútvonal magyarországi szaka-

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

szának fejlesztése a kivitelezésre
vonatkozó szerződés hatályba lépésével. A projekt Soroksár vasúti
közlekedési hálózatát is érinteni
fogja a tervek szerint.

KERESSEN
BENNÜNKET!

Minden hónap negyedik csütörtökön,
15.00-18.00 a képviselői irodában
(Grassalkovich út 144.) vagy egyéb
időpontban a 06/30 977-5878 telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.

ÜGYINTÉZÉS A KORMÁNYABLAKOKBAN

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 11.00 – 19.00
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 14.00

A folyamatosan javuló életminőség
elengedhetetlen kritériuma a rend és a tisztaság

Orbán Gyöngyi

Megkezdődött a Budapest-Belgrád

Július 6-tól változik a fővárosi kormányablakok ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint:

MEGÉPÜLHET A DÉL-PESTRE KORÁBBAN MÁR
TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

A kormányablakok nyitvatartási idejének módosítását alapos vizsgálat előzte
meg. A módosult ügyfélfogadási rend
lehetővé teszi, hogy a kormányablakok
az ügyfélfogadási idő alatt folyamatosan
teljes kapacitással működjenek, ezáltal
az állampolgároknak kevesebb ideig kell
majd várakozniuk, és az ügyintézés is
gyorsabbá, hatékonyabbá válik.

Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).

kormanyablak.hu

Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.); ujsag@ph.soroksar.hu
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd

– A Képviselő-testület júliusi ülésén
ismét napirenden szerepelt a Grassalkovich út 161-163. kérdése.
– Az említett ingatlan kapcsán,
amely egykor a húsboltnak adott
otthont, feltétlenül egy olyan megoldásra törekszünk, amelynek eredményeképpen ott egy bevásárló
komplexum valósulhatna meg. Mi
ennek érdekében a telket biztosítanánk. Egy vállalkozás pályázat keretében szerezhetné meg a jogot, hogy
oda modern, minden igényt kielégítő üzleteket építsen. Folyamatosan
egyeztetünk, tájékozódunk, hogy
megismerjük, milyen lehetőségek
nyilhatnak, amikor abba a szakaszába ér az a projekt. Figyelemmel
kell majd lennünk a településképi
szempontokra is. Mindenképpen
olyan komplexum megvalósítását
támogatjuk, amely meghatározó

érinti, megépülhet. A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a dél-pesti
kerékpárútra korábban megkötött
konzorciumi szerződést felbontja. A
kormány azonban kezdeményezi a
bringaút megvalósítását, amelynek
a része lehet egy Csepelt Soroksárral összekötő biciklis és gyalogos
híd. Korábban csak kerékpárútról
beszéltünk, de ma már ez több is
lett annál. Sétaút is megvalósulhat
egyben, amelynek egyes szakaszain
szalonnasütő helyek, hűsítő pontok
is kialakíthatók, ezáltal is komfortosabbá, hasznosabbá téve a szabadidő
eltöltését. Ez persze sok munkát,
akkurátus tervezést és a határidők
pontos betartását várja el. Képviselő-testületünk támogatta, hogy
folytassuk az egyeztetéseket ennek a
projektnek a jövőbeni megvalósítása
érdekében a szomszédos kerületekkel és a kormánnyal. Továbbá a

testület úgy döntött, hogy kisajátítási eljárást kezdeményez a Völgyhajó
utcába tervezett csapadékvíz elvezető csatorna megvalósítása kapcsán.
Sokan hiányolják ott az aszfalt utat,
azonban ha mindössze egyetlen
lakó nem hajlandó eladni az ingatlanát az önkormányzatnak, akkor
még a tervezést sem tudjuk elkezdeni ott. A civil szervezetek támogatására pályázat kiírásáról döntött
a Képviselő-testület, és a következő
havi ülésünkön már meg is ítélhetjük a szervezetek számára a konkrét
támogatás összegét. További fontos fejlemény, hogy Hantos-Jarábik
Klára személyében a Táncsics Művelődési Ház élére új igazgató kerül,
valamint Egresiné Beck Zsuzsannát
a képviselők megválasztották az I.
számú Összevont Óvoda vezetői
pozíciójára. Ezúton is szeretnék sok
sikert kívánni a munkájukhoz.
– Időről-időre továbbra is felmerül
a szemetelés kérdése a kerületben.
Ön az illegális hulladékelhelyezés
ellen harcot hirdetett. A rendészet
keretében már szemétkommandó is
alakult.
– A közelmúltban együttműködési
megállapodást írtam alá Alsónémedi polgármesterével, hiszen az
illegális hulladékelhelyezések megelőzése és a felderítések hatékonysága érdekében közösen sokkal eredményesebben tudunk fellépni, mint
önállóan. Térségi összefogásra van
szükség, amelynek mi a kezdeményezői kívánunk lenni! A két település rendészei a közeli jövőben már
közös akciókat indíthatnak, együttes
járőrözésekre is sor kerülhet. Határozott célunk, hogy minden törvényes

eszközzel megakadályozzuk a szemetelést, és hogy településeinkből
ne váljon a főváros hulladéklerakója. Aki odáig vetemedik, hogy a
környezetet és embertársait nem
kímélve borítja ki a hulladékát a
közterületeinkre, annak számolnia kell azzal, hogy a jogszabályok
által meghatározott legszigorúbb
intézkedéseket foganatosítjuk vele
szemben. Nem kizárólag arról van
szó, hogy rendszeresen súlyos terhet
jelent önkormányzatunk számára az
“ottfelejtett” hulladékok elszállítása, hanem arról is, hogy a soroksári
polgároknak joguk van olyan tiszta
környezethez, amelyhez a főváros
egyes belső kerületeiben élőknek.
– Világszerte hallani, hogy a koronavírus terjedése ismét felgyorsult.
A velünk szomszédos országokból is
nyugtalanító híreket lehet hallani. A
tavaszi, nyár eleji időszakot Soroksár
többnyire kedvezően átvészelte.
– Szerencsére nagyon eredményesen vizsgáztak mindazok, akik településünkön az elmúlt hónapok során a világjárvány elleni kűzdelem
érdekében dolgoztak. Intézményeink, szervezeteink, önkormányzatunk munkatársai, s természetesen
az állami szervek kerületünkben,
kerületünk lakóiért dolgozó kollégái
erőt és fáradtságot nem kímélve, a
legjobb tudásuk szerint küzdöttek
a polgáraink egészségének a megőrzése érdekében. Nem lehet elégszer
kihangsúlyozni, milyen hálásak vagyunk az áldozatos munkájukért.
Nekik is köszönhető, hogy a járvány kirobbanása óta Soroksáron
mindössze elhanyagolható számban
tapasztalhattunk
koronavírusos
megbetegedéseket. A járvány azonban nem tűnt el az életünkből. A
Soroksári Operatív Törzs jelenleg
nem végez aktív munkát, azonban
a legutóbbi ülésünkön úgy határoztuk meg, hogy amennyiben a helyzet ismét azt kívánja, azonnal újból
készen állunk, és azonnal döntünk
bármely helyi vonatkozású kérdésben nappal vagy éjszaka, hétköznap
vagy hétvégén.
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ELISMERÉSEK A SEMMELWEIS-NAPON – KÖSZÖNET
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSÉRT IS

EGY FÓRUM FIATALOKKAL,
A SOROKSÁRI FIATALOKÉRT
Héttagú testület kezdheti meg ebben az évben a munkáját

Intézményben tartott ünnepi eseményen Bese Ferenc polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket, és
fejezte ki az önkormányzat nevében minden egészségügyben dolgozó számára a köszönetét mindazért a példás helytállásért, amelyet
az elmúlt hónapok, a veszélyhelyzet során is tanúsítottak Soroksár
lakóiért.
Idén szintén sor került „Az Év
Egészségügyi Dolgozója” címmel
kitüntetett szakemberek köszöntésére és ünnepélyes méltatására.

Minden év július elsején van a magyar egészségügy napja, amely egyben az ágazat legnagyobb ünnepe.
Soroksáron is ekkor köszöntik a település lakóiért fáradhatatlanul dolgozó orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, védőnőket és valamennyi
további munkatársat.
A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi

Dr. Szőllősy-András Judit, házi
gyermekorvos 1985-ben szerezte diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Soroksáron
1990 óta dolgozik a páciensek nagy
megelégedettsége mellett. Munkásságát számos alkalommal ismerték
már el rangos kitüntetésekkel. A településen élők jól ismerhetik őt úgy
is, mint a helyi szabadidős közösségi
rendezvények állandó közreműködőjét. Szeretetteljes személyiségét
és példás szakmai tudását külön

méltatták az eseményen. Szintén
„Az Év Egészségügyi Dolgozója”
lett dr. Havrilik György. A háziorvos 1975-ben végzett az Ungvári
Állami Orvosi Egyetemen. Dolgozott később a Szent István Kórház
Belgyógyászati Osztályán, továbbá
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban is. Körzeti orvosként 1981-ben
helyezkedett el az akkori XX-XXIII. kerületben, majd háziorvos lett
a már önállóvá vált Soroksáron.
Máig fiatalos lendületével és kiváló
szaktudásával dr. Havrilik György
belopta magát a páciensek szívébe.
A rendezvény keretében Őrsiné
Brunner Csilla és Szilágyiné Simon
Erika 25 éves, míg Baka Szilvia és
Kovácsné Demény Ildikó 30 éves
jogviszonyuk alapján kaptak elismerést. Az esemény alkalmával
dr. Csima Alfréd intézményvezető
főorvosnak és Kovácsné Demény
Ildikó intézményvezető-helyettesnek áldozatos tevékenységükért
külön is köszönetét fejezte ki az önkormányzat.

a megfelelő fórum, amely a leginkább elősegítené, hogy hatékonyan
megszólíthassuk a fiatalokat, bevonjuk őket Soroksár közéletébe.
További célunk az volt, hogy a lehetőségekhez mérten minél inkább
beavassuk őket az önkormányzat
munkájába. Ennek azért is van különös jelentősége, mivel ezáltal a fiatalok maguk fejthetik ki a véleményüket a településünk helyzetével
kapcsolatban, továbbá javaslatokat
tehetnek a képviselő-testület számára, valamint kezdeményezhetnek párbeszédet a fiatalokat érintő
kérdésekben, és rendezvényeket,
programokat is szervezhetnek.
A koronavírus elleni védekezés, a
veszélyhelyzet ideje alatti kiváló
szakmai munkájukért a nap folyamán a polgármester elismerését nyilvánította ki a Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény dolgozói számára.

Bese Ferenc polgármester a Galéria
’13-ban június 27-én megnyíló tárlat
bemutatása kapcsán elmondta, érdemes volt a kellő biztonsági szabályok
betartása mellett a közönség személyes jelenlétét igénylő kiállítást meghirdetni.
– A művészet legfontosabb célja,

hogy élményt adjon a közönségnek, amely megtaníthat mindenkit
a szépnek, a jónak a felismerésére,
követésére, vagy valamely új gondolat megfogalmazására – mondta a
polgármester. – Büszke vagyok arra,
hogy ezen a kiállításon a legnagyobb
részben soroksári alkotók műveit láthatja a közönség.
A polgármester a köszöntője alkalmával nem mulasztotta el, hogy megemlékezzen Pánti Imréről, a település
egyik jól ismert, a közelmúltban elhunyt kiváló alkotóművészéről.
Geiger Tamás, a Galéria ’13 igazgatója elmondta, nem volt egyszerű

Azon fiatalok jelentkezését várják,
akik szeretnék hallatni a hangjukat a
település, a közösség és – nem utolsó
sorban – kortársaik érdekében.
– A képviselő-testület döntése értelmében létrejöhet és megkezdheti a működését a Soroksári Fiatalok Fóruma – ismertette Sinkovics
Krisztián alpolgármester. – A testület megalapításának a háttere, hogy
folyamatosan kerestük, mi volna

ÁLLANDÓ TÁRLAT NYÍLT
A GALÉRIA ’13-BAN
Idén rendhagyó körülmények között
tartották meg országszerte a Múzeumok Éjszakája programsorozatot.
A Soroksáron rendszerint szintén
jelentős érdeklődést kiváltó esemény
azonban nem nélkülözte a személyes
megjelenést.

SZEPTEMBER 15-IG LEHET
JELENTKEZNI
A Soroksári Fiatalok Fórumának
vezetését Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok látja el, a munkáját
hat tag segíti, akiket pályázat útján
választanak ki. A személyi kérdéseket illetően feltétel, hogy a tagságra csak annak nyílhat lehetősége,
aki legalább két éve életvitelszerűen Soroksáron tartózkodik, és itt
van bejelentett lakcíme. Tag lehet
bármely 15 és 30 év közötti fiatal,

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

feladat előkészíteni, majd megszervezni a kiállítást, azonban a szakmai
kihívás ugyancsak megérte a sok
fáradozást. Örömét fejezte ki, hogy
a veszélyhelyzetet követően ismét
egy értékes – a 2007-ben a Soroksári
Helytörténeti Gyűjteményben már
nagy siker mellett bemutatott – kiállítás egyes darabjait csodálhatják

meg a vendégek. Elmondta továbbá, munkatársaival közösen új színt
kívánnak vinni a kiállítótér hétköznapjaiba, és szeretnének sokszínű
programok keretében bemutatkozni
a közönségnek.
A kiállítás megnyitóján gitárjátékával
Kis Levente Gábor szerzett további
emlékezetes perceket a látogatóknak.

Soroksár Önkormányzata szervezésében
a 2020/21-es tanévben is indítanak felnőtt
lakosok számára angol és német nyelvű,
továbbá informatikai képzést.
A tanfolyam ingyenes!
Jelentkezni Markos Katalinnál a következő
telefonszámon lehet: 06/30 194-2730

aki érez magában elhivatottságot
kortársainak képviseletére, ugyanakkor előnyt jelenthet, ha például
– a teljesség igénye nélkül – a sport
terén, avagy a közösségi munkában,
helyi civil szervezetekben folytatott
tevékenységek révén maga is hozzájárult már a soroksári identitás
megerősítéséhez. Minden pályázónak lényegre törően fel kell vázolnia
írásban, miként képzeli el a település
jövőjét és benne a fiatalságot. A fórum jövőbeni tagjai költségtérítésben részesülhetnek: az önkormányzat havonta összesen 25 ezer forint
értékben járulhat hozzá az internetés telefon használatukhoz, továbbá a
BKK-bérletük megvásárlásához.

ŐSSZEL MÁR KEZDŐDHET
IS A MUNKA
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt majd
a pályázatokról. Akiket tagnak választanak, a tervek szerint októberben kezdhetik meg a munkájukat,
akkora várható az első ülés, amelyen meg is határozzák a működés
formáját, és megtervezik, milyen
programokat szerveznek a jövőben.
– Arra szeretnék buzdítani minden
soroksári fiatalt, hogy jelentkezzen
a pályázatra, hallassa a hangját,
mondja el a véleményét a kerülettel
kapcsolatban, hogy később az alapján tudjuk alakítani az önkormányzat feladatait – zárta gondolatait az
alpolgármester.
A Fiatalok Fórumával kapcsolatos
további részletek és a jelentkezési
lap megtalálható a soroksar.hu-n.
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TOMBOL A NYÁR! – ÚJRAINDUL AZ ÉLET A
TÁNCSICSBAN!

DÖNTSÜNK EGYÜTT
SOROKSÁR JÖVŐJÉRŐL!

Péntek esténként a Hősök terén szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket

JÚLIUS 8-ÁN VETTE KEZDETÉT A KÉRDŐÍVEK ELJUTTATÁSA
A SOROKSÁRI POLGÁROK SZÁMÁRA. A JÖVŐ MOST
A SOROKSÁRIAK KEZÉBEN VAN, A FEJLŐDÉS IRÁNYAIT
KÖZÖSEN HATÁROZHATJUK MEG.

Intézményünk 2020. június 18-tól
ismét tárt ajtókkal várja vendégeit,
bár a karantén ideje alatt sem tétlenkedtünk.
Legutóbbi online felhívásunk, az
„Amatőr Kézimunka Kiállítás Online” rendkívüli népszerűségnek
örvendett az internetes követőink
körében. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szebbnél szebb alkotásokról készült sok fényképet, s a
rengeteg szavazatot, amelyet küldtek. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de hosszas egyeztetés után
végül a nyertes alkotás egy könyv
alakú doboz, mely Farkas Gyuláné
keze munkáját dicséri. A leadott közönségszavazatok, azaz a kedvelések
alapján a Soroksári Gyermekkuckó
lett a közönségdíjasunk. A Táncsics
csapatát is rabul ejtették az alkotások, ezért megszavaztuk a „Táncsics
kedvencét”, amely díjat a Novákné
Dengel Gabriella készítette horgolt
felső kapta. Nyereménye egy páros belépőjegy a 2020. július 18-án
megrendezett „Nyár esti RETRO

Discónkra”. Művelődési házunk
hétfő délelőttönként újra megtelik
élettel, gyerekektől hangos az aula és
a színháztermünk: a Grassalkovich
Antal Általános Iskola napközis tábora egy-egy programjának biztosítunk helyszínt.
Péntek esténként a Hősök terén a
Zenepavilonnál várjuk szabadtéri
koncertekkel az érdeklődőket. (A
részletes programkínálatot lentebb
tüntettük fel.)
Galériatermünk falai sem maradnak sokáig üresen: Bardóczi Zsolt
festménykiállításának megnyitójára
augusztus 10-én kerül sor házunkban.
Bízunk benne, hogy őszi programkínálatunk is sokak érdeklődését
felkelti, egyúttal szeretnénk mindenkinek tartalmas időtöltést kívánni a nyárra.
Bővebb információkért kísérjék figyelemmel Facebook oldalunkat!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Táncsics Művelődési Ház

ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓ
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER 5.: Jóbarátok Dalkörének zenés, műsoros, táncos
batyus bulija.
SZEPTEMBER 6.: Bolhapiac a
Közösségi Házban (Grassalkovich
út 154.). Asztalfoglalás augusztus
3-tól a 06/1 286-0262 telefonszámon. Az asztal díja: 1000 forint.
SZEPTEMBER 6.: Sördélután.
SZEPTEMBER 11.: Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület rendezvénye.
SZEPTEMBER 16.: Polgár Zita
kiállításának megnyitója.
SZEPTEMBER 18.: Hungarian
Pink Floyd lézer show. Jegyek a
helyszínen kaphatók.
SZEPTEMBER 19.: Retro Disco,
zenél: Dj. Emil. Jegyár:1500 forint/fő. Asztalfoglalás, jegyelővétel augusztus 17-től.
SZEPTEMBER 28.: „Csillagok
hete” kiállítás. Időpontfoglalás osztályoknak, csoportoknak
szeptember 1-től.

OKTÓBER

A TÉRZENE 2020
PROGRAMSOROZATA
Július 3.: Mogyorósi Adrienn és
Geiger Tamás Csúr
Július 10.: Schorokscharer Burschen

Július 17.: Biatorbágyi Fúvós
Kisparti
Július 24.: Pozsonyi-Pollák duó
Július 31.: Soroksári Városi Fúvós
Zenekar
Augusztus 7.: Wedana Együttes
Augusztus 14.: Meglepetés fellépő

OKTÓBER 8.: Rozmaring Nyugdíjas Egyesület rendezvénye.
OKTÓBER 16.: Tini Disco Halloween Party. Belépő: 500 forint/fő
a helyszínen.

OKTÓBER 18.: Sördélután –
Zenél a Schorokscharer Burschen
OKTÓBER 30.: Hungarian Pink
Floyd lézer show.

NOVEMBER
NOVEMBER 6.: Görög est és
táncház a Mydros zenekarral.
Jegyelővétel és asztalfoglalás október 5-től.
NOVEMBER 11.: Amatőr kézimunka kiállítás megnyitója.
NOVEMBER 13.: VIII. Országos
Rajzfilmünnep - ingyenes vetítés.
NOVEMBER 13.: Wedana Együttes Jampi parti. Belépő: 1000 forint a helyszínen.
NOVEMBER 15.: Bolhapiac. Asztalfoglalás október 12-tól a 06/1
286-0262 telefonszámon.
NOVEMBER 20.: Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület rendezvénye.
NOVEMBER 21.: Adventi koszorú készítés a FeNo Dekorral délelőtt 10 és 14 óra, valamint 14:30
és 18:30 óra között. Részvételi
díj: 5000 forint/koszorú.
NOVEMBER 21.: ErzsébetKatalin Bál – Takser Spatzen zenél, asztalfoglalás. Jegyelővétel
október 19-től.
NOVEMBER 26.: Dévényi János
kiállításának megnyitója.
NOVEMBER27.: Operettest–Jegyelővétel október 19-től.

Magyarország Kormánya alig egy
hónapja határozott arról, hogy Soroksáron kilenc nagyprojekt keretében valósulhatnak meg kiemelt
jelentőségű beruházások.
Ezek már önmagukban is mérföldkőnek számítanak a település
történetében. Tekintettel a beruházások kiemelt jellegére, Bese
Ferenc polgármester úr bejelentette, hogy széleskörű egyeztetést
indít, amelynek része egy lakossági
kérdőív. Soroksár vezetése szeretné, ha a helyiek is kinyílvánítanák
a véleményüket, és támpontokat
nyújtanának abban, hogy az egyes
beruházások milyen ütemezés szerint valósulhassanak meg, elvégre
kivétel nélkül valamennyiünk életére hatással lesznek, előnyökkel
szolgálnak ezen fejlesztések. Az elkövetkező időszakban – többek kö-

zött – önálló rendőrkapitánysággal
gazdagodhat a kerület, új egészségügyi centrum épülhet, többfunkciós közösségi ház jöhet létre Újtelepen, bővülhet a szennyvízcsatorna
hálózat, a tisztuló Duna-ágban híd
emelkedhet, folytatódhat az útépítés és – ezzel összefüggésben –
csökkenhet a Soroksáron áthaladó
gépkocsiforgalom.
Miként juthatunk hozzá a kérdőívhez?
A helyiek számára kézbesítők útján
juttatta el az önkormányzat a kérdőíveket. A kérdőívek nem névre
szólóan kerültek kézbesítésre, így
elfordulhat, hogy háztartásonként
csak egy jutott. Tekintettel arra,
hogy egy háztartásban lehetnek,
akik közül többen is ki kívánják
nyilvánítani a véleményüket, további példányok igénylésére is nyílik mód. A Városháza épületében

KÖZMEGHALLGATÁS

bárki, aki lakcímkártyája felmutatásával tudja igazolni, hogy helyi
lakos, azonnal hozzájuthat a kérdőívhez, valamint kérdőív igényelhető a 06/30 155-5392-es telefonszámon a lakcím megadásával. Utóbbi
esetben kézbesítő útján juttatja el a
Hivatal a dokumentumot.
Hogyan, meddig nyilváníthatjuk ki
a véleményünket?
Augusztus 1. a visszaküldési határidő.
A kérdőívet a következő gyűjtőpontokon lehet leadni:
• Soroksár Polgármesteri Hivatal
(Grassalkovich út 162.)

• Táling ABC, Hütte (Vecsés út)
• Buci Pékség, Újtelep (Dinnyehegyi út, Dinnyehegyi köz)
• Lépcsős közért (Hunyadi utca)
• Panel Pék (Grassalkovich út 28/B)
• Molnár-sziget, Tündérkert
• Buci Pékség (Grassalkovich út 143.)
• Könyves utcai ABC
• Grassi ABC (Grassalkovich út 251.)
A 75. életévüket betöltött soroksári
lakosok, amennyiben a számukra
megterhelő volna a kérdőív személyes leadása, a 06/30 155-5392-es
telefonszámon kérhetik a hivatal
közreműködését a dokumentum
átvételében.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. szeptember 15-én, 17 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart.
Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bese Ferenc
polgármester
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„GIMNAZISTAKÉNT ÉRINTETT MEG SZEMÉLYESEN
ISTEN VALÓSÁGA, ÉS HITRE JUTOTTAM”
Kezdetben pszichológusi pályára készült, ma lelkészként számtalan területen
szükség van a tudására, igyekezetére, lelkesedésére

L

assan két esztendeje iktatták
hivatalába Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júliát,
mint Soroksár plántáló evangélikus
lelkészét, a pesterzsébeti gyülekezet másodlelkészét. A 2018 őszén
megkezdett helyi munkája kapcsán
kértük az elmúlt időszak értékelésére, de beszélgettünk az egyház iránti
– a régmúltban gyökerező – családi kötődéseiről és korábbi lelkészi
misszióiról is.

nemesi rangot kaptunk. Ez a történelmi háttér is jobbára a megtérésem után lett fontos és megerősítő.
Felmenőim és az evangélikus egyház szoros kapcsolatára is később, a
teológus évek alatt derült fény. Kezdetben a tanári és pszichológusi
pályára készültem, de hitre jutásom
után két évvel, az Úristen „átállította a váltókat”, és az érettségi után az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre felvételiztem 1993-ban.

Mi motiválta egykor, hogy a lelkészi
pályát válassza hivatásául?

Mi volt élete első meghatározó, a hitélethez, a hitgyakorláshoz kapcsolódó emléke?

Igazából egyetlen motiváló erő játszott szerepet ebben: Isten személyes elhívása. Habár nagyon régen,
még az 1600-as évek végén Németországban élt egy lutheránus prédikátor ősöm, Ganczstuckh Sámuel,
aki a rekatolizáció révén üldöztetéseket, bebörtönzést szenvedett,
majd hazáját családjával együtt
hátra hagyni kényszerült, mégis,
mindvégig kitartott hite és az evangélikus egyház tanítása mellett.
Családom éppen az ő viszontagságai révén került Szilézián át magyar
földre, ahol meghonosodtunk és

A legkorábbi, mélyen spirituális élményem még egészen kisgyermekként, 5-6 évesen ért, amikor görögkatolikus nagymamám magával vitt
a misére, valamint a gyermekeknek
tartott hitoktatás alkalmára. Ez akkor még leginkább érzelmileg érintett meg, és titokzatossága révén
vonzott, ugyanakkor kicsit meg is
riasztott, hiszen a tanítás a purgatóriumról szólt. Ezt követően, tizenkét
évesen – miután zempléni szülőfalumban nem volt evangélikus közösség – a református egyház életé-

be kapcsolódtam be, konfirmáltam,
és innen egyenes út vezetett a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziumába, szeretett Alma Materembe. Már gimnazista voltam,
amikor egészen személyesen megérintett Isten valósága, és hitre jutottam. Ebben már jelen volt a mély
érzések mellett a komoly tudatosság
is. Isten elfogadó és feltétlen szeretetére válaszként, visszavonhatatlan
döntést hoztam az Úr Jézus, és az ő
követése mellett. Arra emlékszem,
hogy ebben nem volt semmiféle bizonytalanság vagy kétség. Ellenkezőleg: nagyon tisztán, egyértelműen
hallottam a hívást, amire kételkedés
nélkül, szívvel-lélekkel tudtam igent
mondani. Az más kérdés, hogy a
családom kisebbfajta sokkot kapott,
amikor bejelentettem otthon, hogy
lelkész leszek. Heteken-hónapokon
át próbáltak szüleim meggyőzni arról, hogy a lelkészi pálya igazán nem
egy fiatal nőnek való, és nekem már
korábban komoly, számukra is elfogadható terveim voltak az életemmel. Aztán, amikor látták elszántságomat, és ráéreztek arra, hogy több
van a döntés mögött, mint emberi
akarat, mellém álltak, és minden erejükkel támogattak a tanulmányaim
és a szolgálatok során, amiért nagyon
hálás vagyok mindkettejüknek.

hattunk hozzájuk. Készen álltak
rá, hogy irányt mutassanak Isten
igéje szerint, valamint támogattak
bennünket hitünk megélésében.
Abban az időben, amikor a refomátus egyház visszakapta ezt az intézményét, hihetetlenül pezsgő lelki-szellemi élet folyt a gimnázium
falai között. Nagyon sokan hitre
jutottunk a diákok közül, és velünk
együtt több tanárunk is. Ez persze
meglehetősen felkavarta az egész
iskola életét.
Teljesített már szolgálatot korábban
Békés és Nógrád megyében. Milyen
emlékek, élmények kötik az említett
két helyhez?
Tótkomlós a szintén evangélikus
lelkész férjem, Blatniczky János Dániel segédlelkészi szolgálati helye
volt két éven át, ahová házasságkötésünk után költöztünk. Az első
ott töltött évben én még Budapest
és Tótkomlós között ingáztam.
Ekkor fejeztem be az egyetemet,
mellette a tótkomlósi evangélikus
óvodában hitoktattam, majd a következő évben megszületett első
kisfiunk. Tótkomlóson értek az
első közvetlen gyülekezeti tapasztalatok bennünket, amelyekért na-

gyon hálásak vagyunk. Örömmel
és szeretettel fogadtak minket, mi
is nagyon megszerettük őket, nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a közösséggel. Fájó szívvel
búcsúztunk el a segédlelkészi évek
végén. Férjem a sikeres lelkészvizsgát követően megpályázta a Nógrád
megyei Szügy és a hozzá tartozó
Csesztve, Mohora és Patvarc gyülekezeti lelkészi állását, és elkezdődött
a szolgálatunk új, 15 éven át tartó
időszaka. Közben én is letettem
a lelkészvizsgát, és akkori esperesünk – a gyülekezet meghívására – beiktatott a szügyi gyülekezet
másodlelkészi állásába. Ez a tizenöt
év nagyon meghatározó volt Nógrád gyönyörű, csendes, hegyekkel
körülvett, barátságos falvaiban. Ez
alatt az idő alatt nagyon sok embert
megismertünk, akiket mélyen a szívünkbe zártunk. Talán nem túlzás
azt mondanom, egymás életének, és
főleg hitéletének részeseivé váltunk.
A négy hozzánk tartozó gyülekezet
légköre rendkívül családias volt. Az
iskolákban, ahol hittanórákat tartottunk, szintén szívesen fogadták
szolgálatainkat, nagyon kedveltek
voltak a gyülekezeti táborok, egyházmegyei csendesnapok, a keresztyén zenei napok és az íjásznap is.

Családjáról mit tudhatunk?
Férjem, Blatniczky János Dániel
munkatársam és felettesem is egyben: ő a Pesterzsébeti Evangélikus
Egyházközség igazgató lelkésze.
Négy fiúgyermekünk van. Legidősebb gyermekünk az ELTE pszichológia szakának harmadéves
hallgatója, két középső fiunk a
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban tanul 10. és 12. évfolyamon, míg a legkisebb idén volt
harmadikos a pesterzsébeti Lázár
Vilmos Általános Iskola zenei tagozatos osztályában.
Miként fogadták Önt, Önöket a helyi evangélikus hívek, a gyülekezet
tagjai? Hogyan formálódott a kapcsolatuk az elmúlt időszakban?
Elődeink, Győri János Sámuel és
felesége, Manyika 26 éven át tartó
odaadó és eredményes pesterzsébeti-soroksári szolgálat után mentek
nyugdíjba, majd egy évig tovább
szolgáltak Soroksáron. Velük indult
a gyülekezetplántálás ügye, amit két
évvel ezelőtt vehettem át. Ahol nagy
formátumú és szeretett elődök szolgálnak, egyszerre nehéz és könnyű
a váltás. A rendkívül szép és gazdag

Kik azok a tanárai, mesterei, akikre
a leginkább példaképként tekint?

FOTÓ: BLATNICZKY JÁNOS TIMÓTHEUS

Sárospatakon Victor István és Szabó Mária, a gimnázium lelkészei
evangéliumi lelkületükkel, elfogadó szeretetükkel és hiteles életükkel
életem végéig meghatározó példaképeim maradnak. Nagyon sokat
imádkoztak értünk és velünk, diákokkal. Elérhetőek és megközelíthetőek voltak gyakorlatilag bármikor, bármilyen kérdéssel fordul-

FOTÓK: BLATNICZKY JÁNOS DÁNIEL

szolgálat befejeződését a gyülekezet
tagjainak is meg kellett gyászolniuk,
fel kellett dolgozniuk, mielőtt nyitni
tudtak az újra, a változásra. Másrészt könnyű is, hiszen a soroksári
gyülekezetben jó rendet, hűséges,
nyitott szívű, és szeretetteli közösséget örököltem, akiknek nagyon fontos az Isten ügye és a soroksári mis�szió. Mostanra már a köztünk lévő
kapcsolatot is ez a szeretet, elfogadás
és örömteli együttműködés jellemzi.
Mik a tervei a helyi gyülekezeti életben a továbbiakban?
Ezekben a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett a helyi evangélikusság: Isten kegyelméből elindul
a korábbi istentiszteleti helyként
funkcionáló családi ház imaházzá
történő átépítése, amin belül egy
60-80 főt befogadó kápolnatér is
helyet kap. Ebben a közösségi térben méltóképpen tudjuk fogadni
azokat, akik szeretnének igét hallgatni és szeretnék Istent dicsérni,
a hitüket megerősíteni és megélni
a vasárnap délutáni és ünnepi istentiszteleteken, az ádventi és böjti
sorozatok, közös ökumenikus és a
hétközi alkalmak során. A gyermekek számára külön kistermet alakítunk ki az épületben, valamint a
szeretetvendégségek szervezéséhez
szükséges előkészítő-és tálaló helyiséggel, akadálymentes bejárattal
bővül a gyülekezeti tér, amelyben
mindenki otthon érezheti magát.
Fontos missziós feladatunk a Soroksáron élő evangélikusság felkeresése és gondozása, a hitoktatásban egyre nagyobb létszámban
részt vevő gyermekek és családjai-

nak elérése, a gyülekezet építése az
istentiszteleti alkalmak, valamint
további programok szervezésével.
A napokban is az ifjúság nevelése,
oktatása körül fáradozott. Milyen
személyes motivációi, várakozásai
vannak ennek kapcsán?
Másfél évvel ezelőtt elindítottunk
egy bibliai bábcsoportot, ami az általános iskolás gyermekek számára
kínál elfoglaltságot. A dramatizálás
eszközein át jóval alaposabban és
mélyebben érthető, sőt átélhető egy
biblai történet és annak mondanivalója. A bábjáték pedig azok számára
is biztonságos helyzetet teremt, akik
nem szívesen állnak ki egy-egy szereplés során, de egy báb közvetítésével ők is kiválóan ki tudják fejezni
gondolataikat és érzéseiket, Istentől
kapott tehetségüket. Emellett nagy
hangsúlyt fektetünk a gyermekek elérésére a kerület iskoláiban. A hitoktatásban segítségemre van férjem,
Blatniczky János Dániel, és Kapi
Zoltán, nyugalmazott evangélikus
lelkész kollegánk is, aki a nyugdíjas
éveit Soroksáron tölti. Ezen a nyáron, ahogyan erre kérdésében utalt,
a pesterzsébeti evangélikus gyülekezettel közösen szerveztünk napközis tábort a gyermekeknek, ahol
szép számmal voltak jelen soroksári gyermekek is. Az a reményünk,
hogy jövő nyáron már Soroksáron
is tarthatunk napközis tábort a hittanos gyermekeknek, az új imaházban. Idén augusztusban pedig vár
ránk még egy fontos program: Balassagyarmatra készülünk az ifjúsági csoport tagjaival egy háromnapos
minitáborba.
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RENDŐRSÉGI
BEMUTATÓ
A NYÁRI
TÁBORBAN

IRÁNY A FACEBOOK!
A rendőrség új Facebook-oldalán
első kézből értesülhetsz izgalmas
vagy szórakoztató sztorikról, korántsem mindennapi esetekről.
A közösségi média nem új terep
számunkra, sokan ismeritek és követitek a Twitter- és Instagram-oldalainkat. A Facebookon eddig is
találkozhattatok már a megyei rendőr-főkapitányságok bűn- és baleset-megelőzési csatornáival vagy
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
információs portáljával.
Június 22-én pedig elindítottuk a
Magyar Rendőrség hivatalos Fa-

cebook-oldalát is, ahol korántsem
hivataloskodva fogalmazunk majd.
Inkább sztorizunk, elmesélünk
olyan történeteket, amikkel csak
nálunk találkozhattok. Rendőrnek
lenni ugyanis különleges: a szolgálat közben sok tanulságos vagy szórakoztató, olykor egyedülálló esetet kezelünk, elsősorban ezeket a
munkaélményeket szeretnénk veletek megosztani. Persze, a könnyed
posztok mellett a rendkívüli eseményekről is beszámolunk majd,
minden olyasmiről, ami sokunkat
érint. Ezekről első kézből értesülhettek, és mi is várjuk a közvetlen

visszajelzéseket, a bejegyzésekhez
érkező hozzászólásaitokat.
Arra azonban fel kell hívnunk a
figyelmeteket, hogy folyamatban
lévő rendőrségi ügyeitekről ne itt
kérjetek információt! Segélykérést
se ezen az oldalon tegyetek, hanem
hívjátok minél hamarabb a 112t! Azért kérjük ezt, mert egy ilyen
híváson akár életek is múlhatnak,
ezért a bejelentéseket szakképzett
operátoroknak kell fogadniuk és
kezelniük. Látogassátok, kövessétek az új Facebook-oldalunkat!
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A Budapest XXIII. kerületi
Grassalkovich Antal Általános
Iskola nyári napközis táborában
2020. július 1-jén a BRFK XX.
és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei, Váradi József
c. r. őrnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó és Gencsi Csaba
r. zls. körzeti megbízott a táborozó gyerekek számára interaktív foglalkozást tartott. A bemutató során megismerhették
a rendőrség egyes felszereléseit,
eszközeit és közben hasznos
bűnmegelőzési ismeretekkel is
gazdagodtak.
Ezt követően a BRFK BTO Bűnügyi Kutyavezetői Alosztály
munkatársai fegyelmezési, szagazonosítási, kutatási bemutatókkal arattak osztatlan sikert a
résztvevők körében.
BRFK

szolgáltatást. Továbbra is kibocsátható tehát számla vevői adószám
nélkül, ha a terméket beszerző,
szolgáltatást igénybe vevő nem
áfaalany, hanem például gazdasági
tevékenységet nem végző, belföldi
vagy külföldi magánszemély, nemzetközi szervezet, esetleg fegyveres
testület vagy diplomáciai szervezet.
Ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő – szóban vagy

írásban – úgy nyilatkozik, hogy
nincs adószáma, vagy az ügyletben
nem áfaalanyként jár el, és ezért a
számlázáshoz nem ad meg az adó-

számot, akkor a számlának nem
kell vevői adószámot tartalmaznia.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

DAS SCHNITTERFEST

Nach dem Einbringen der Ernte und nach der Beendigung der
schweren Drescherei war es in vielen ungarndeutschen Dörfern eine
Sitte ein Schnitterfest abzuhalten.
Ältere Burschen hatten die Aufgabe
dieses Schnitterfest zu organisieren.
Aus Stroh und Ähren wurde dann
ein mächtiger mit bunten Schleifen
gezierter Schnitterkranz geflochten.
Es wurde auf ein Holzgestell beim
Umzug auf den Schultern von vier
Mädchen mitgetragen. Zum Klang
von Blechmusik ritten junge Burschen dem Zug voraus. Dem Schnitterkranz folgten junge Frauen mit
Sicheln, Burschen mit Rechen und
Sensen. Die Mädchen trugen große
Brotlaibe und allerlei Früchte. Der
Schnitterzug ging jedes Jahr von
einer anderen Wirtschaft weg und
endete auch wieder dort. In dieser
Wirtschaft begann dann eine Tanzveranstaltung, der Schnitterball.
Man tanzte und feierte dann fröhlich bis früh in den nächsten Morgen.

22. JULI – MAGDALENATAG

Mit dem Monat Juni beginnt der
sommerliche Brauchtumskreis, der
viel ärmer an Bräuchen ist als die anderen Jahreszeiten. Die bevorstehende schwere Arbeit, die Ernte, lenkt
die Aufmerksamkeit der Bauern von
den überirdischen Mächten ab.

24. JUNI – JOHANNISTAG

CSAK AZ ÁFAALANY VEVŐ ADÓSZÁMÁT
KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI A SZÁMLÁN
A számlázási szabályok változása
miatt 2020. július 1-jétől a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott
számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe
vevő áfaalany adószámának első 8
számjegyét, vagyis a vevői adószámot.
Erre azonban csak akkor van szükség, ha áfaalany szerzi be a terméket, vagy veszi igénybe az adott

KIRCHENFESTE, BRÄUCHE
UND SITTEN IM SOMMER

Zeit. Nur der Abschluss der Ernte
wurde gefeiert, vor allem auf den
Großgrundbesitzen.

Am Anfang des sommerlichen
Brauchtumskreises gibt es eine Nacht und einen Tag, die nach altem
Volksglauben von gespenstischem
Treiben erfüllt sind: die Johannisnacht und der Johannistag am 24. Juni.
Das wichtigste Ereignis dieses Festes
war das über ganz Europa verbreitete Johannis- oder Sonnenwendfeuer.
Um den 24. Juni blühen die meisten Blumen ud Heilkräuter. Nach
dem Volksglauben sollten die am
Vorabend des 24. Juni gepflückten
Blumen und Kräuter reich, glücklich und gesund machen, gegen
Verhetzung und Zauberei schützen.
Die gepflückten Feldblumen wurden zu einem Kranz gebunden. Diese Kränze mussten die Frauen und

Mädchen in der Früh des 24. Juni
über die Eingangstür hängen. Sie
blieben dort so lange, bis sie dürr
wurden oder bis sie Wind und Wetter zerstört haben.
Ende Juni, Anfang Juli wird mit der Ernte begonnen, dies spiegelt sich auch in
den Bauernregeln wie folgt wider:

27. JUNI – „Ladislaus, such die
Schnitter aus.”
8. JULI – „Kilian stellt die Schnitter

an.” „Juliregen nimmt den Erntesegen.”

29. JUNI – „Peter und Paul ma-

chen dem Korn die Wurzel faul.”
Das bedeutet, dass die Erntezeit
gekommen ist. Früher galt die Ernte (dr Schnitt) als die schönste,
zugleich aber auch als die schwerste Bauernarbeit. Während der Erntezeit gab es keine Lustbarkeiten,
denn alle Kräfte mußten für das
schnelle Einbringen des Getreides
eingesetzt werden. Es gab demzufolge auch wenig Bräuche zu dieser

Nach überlieferten Beobachtungen
wird die große Hitze der Erntezeit
Ende Juli durch heftige Regenfälle
unterbrochen. Man sagt: „Magdalena weint gern”. Das bedeutet, daß
der 22. Juli oft ein regnerischer Tag
ist. Er galt mancherorts auch als
Unglückstag, so durfte man in einigen Gegenden an diesem Tag nicht
baden, denn es wurde gesagt, dass
Magdalena die Badenden ins Wasser ziehe.

26. JULI –
TAG DER HEILIGEN ANNA

Regnete es am Magdalenatag nicht,
so bat man die Hl. Anna um Hilfe.
„Heilige Mutter Anna,
du hast uns nicht gut verstanden.
Wir haben ja um Regen gebeten,
du hast uns aber Steinchen geschickt.”

15. AUGUST –
MARIÄ HIMMELFAHRT

Am 15. August werden Tod und
Himmelskrönung der Gottesmutter Mariä gefeiert. Dieser Tag ist
als das Fest Mariä Himmelfahrt
bekannt. In den meisten ungarndeutschen Siedlungen findet an diesem Tag eine Kräuterweihe statt.
In der Kirche wird ein aus Kräutern

„Der Sommer, der Sommer,
Das ist die schönste Zeit.
Wir ziehen in die Wälder
Und durch die Au’n und Felder
Voll Lust und Fröhlichkeit.
Der Sommer, der Sommer,
Der schenkt uns Freuden viel.
Wir jagen dann und springen
Nach bunten Schmetterlingen
Und spielen manches Spiel.”
(Hoffmann von Fallersleben)

und Wiesenblumen gebundener
Strauß, der Weihbüschel gesegnet.
Durch die Weihe wird die heilende und segenspendende Kraft der
Weihbüschkräuter noch erhöht. Die
getrockneten Kräuter wurden im
Laufe des Jahres gegen allerlei Unheil im Haus und Stall vielfältig verwendet. Man hat sie über das Fenster gehängt, in den Dachstuhl des
Hauses und Stalles gesteckt, in die
Strohsäcke und Kopfkissen oder in
die Wiege gelegt. Die Blumen dienten als Schutzmittel gegen Blitz, Feuer, Krankheiten und böse Geister.

DAS KIRCHWEIHFEST KIRMES

Nach dem Ernteschluß, wenn in der
Feldarbeit eine gewisse Ruhepause
eintritt, steht das Kirchweihfest,
in den ungarndeutschen Mundarten Kinnes, Kirwai, Kilbik, Kirito
genannt, vor der Tür. Die Wörter
Kirchweih und Kirmes bedeuten
zunächst die Einweihung einer Kirche, das Kirchenweihfest, sodann
auch das jährliche Erinnerungsfest
an die Kircheneinweihung. Diesem
Jahrestag schlossen sich jedoch
schon im Mittelalter vielfach ein
Markt und mit diesem verbundene
weltliche Belustigungen an.
Im Laufe der Zeit wurde die kirchliche Bindung dieses Festes immer
lockerer, und die Kirmes entwickelte sich zu einer weltlichen Feier,
zu einem Volksfest. Als Termin der
Kirmes wird der Herbst bevorzugt,
so dass sie vielfach mit der Erntefeier zusammenfällt. Die bekanntesten sommerlichen Kirmestage
bei den Ungarndeutschen sind die
folgenden: 29. Juni, 26. Juli, und
der 15. August.
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ÚJRA KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM
SOROKSÁRON ÉS PESTERZSÉBETEN!
A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén folytatódik a komposztáló program a kerületben!
A projekt a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának, a
Soroksári Önkormányzat valamint
a Pesterzsébeti Önkormányzat támogatásával valósul meg.
A hulladék képződés megelőzés és
újrahasznosítás egyik legjobb módja a komposztálás, amely során a
háztartási és kerti zöldhulladékok
természetes módon lebomlanak.
Ezáltal a növények számára igen értékes nyersanyag keletkezik: a humusz, vagy más néven komposzt.
Ez egy ásványi anyagokban gazdag,
sötétbarna, földszerű anyag, kiváló
adalékanyagként használható fel
cserepes növények átültetése során
vagy kerti növények tápanyagellátásának biztosítására.
A komposztálási programba 185
háztartást vonunk be Soroksár
és Pesterzsébet területéről, akik
számára háztartásonként 1 darab
komposztáló ládát biztosítunk

térítésmentesen. A programra már
lehet jelentkezni, és a komposztládákhoz egy tájékoztató előadás keretében lehet hozzájutni.

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJAI
SOROKSÁRON:

2020. augusztus 15., szombat 10.00
és 11.00 (Az előadás díjmentes!)
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Központ, Soroksár

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel:
06/1 266-4154, Nyitva: H-SZ: 1017, Cs: 10-19
Kémények bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06/20 264-7752

Kert- és telekrendezés! Metszés,
permetezés, favágás, bozótírtás,
térkövezés, kerítésépítés. Reális
áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
06/20 259-6319
Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06/20-980-3957

2020. augusztus 15., szombat 13.00
és 14.00 (Az előadás díjmentes!)
Helyszín: Csili Művelődési Központ, Pesterzsébet

E-mail: cseresznyealap@gmail.com
További információ: dr. Kozma
Lászlóné elnök, 06/70 883-8384

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138

Cseresznyevirág Alapítvány

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata nyilvános
árverésre hirdeti meg a tulajdonát
képező
• I. Budapest XXIII., 186753/3 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Haraszti út 30/d
(tulajdoni lapon: Pál apostol u. 2.
„felülvizsgálat alatt”) szám alatti
1294 m2 alapterületű „Kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan
1/1 arányú tulajdonjogát.
Kikiáltási ár: bruttó 30.000.000 Ft
Licitlépcső: 100.000 Ft
Az árverés ideje: 2020. szeptember
14. (hétfő) 10:00 óra

• I. Budapest XXIII., Temetősor
(183720 hrsz.) megnevezésű közterületen lévő, 25 m2 alapterületű,
felújítandó, 5. számú pavilon bérleti
jogát.
Kikiáltási ár: 9.465 Ft/m2/év + ÁFA
(2020. évben adómentes)
Licitlépcső: 500 Ft/m2/év
Az árverés ideje: 2020. szeptember
14. (hétfő) 11:00 óra
Az árverések helye:
Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Hősök tere 12., I.
em. 11. – Tárgyalóterem)
Jelentkezni lehet: 2020. augusztus 26.
8:00 órától, 2020. szeptember 4.

12:00 óráig, ügyfélfogadási napokon
Hétfő: 14:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00
Részletes kiírás: 10.000 Ft + ÁFA,
összesen 12.700 Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható
a Soroksári Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelési Osztályán 2020.
augusztus 26. 08.00 órától – 2020.
szeptember 4. 12:00 óráig (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 22.).
Az ingatlanok az alábbi időpontokban megtekinthetőek a helyszínen:
Temetősor 5.: 2020. augusztus 27-én
(csütörtök) 09:30 - 10:00 óra között,
2020. szeptember 3-án (csütörtök)

14:40 - 15:00 óra között.
Haraszti út 30/d: 2020. augusztus
27-én (csütörtök) 10:10 - 10:30 óra
között, 2020. szeptember 3-án (csütörtök) 14:00 - 14:30 óra között.
Az árverésen azok vehetnek részt,
akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját és az
abban foglaltaknak megfelelnek.
További felvilágosítás: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési
Osztályán Gőgh Zita ingatlan-hasznosítási ügyintézőnél személyesen:
1239 Budapest, Hősök tere 12. II.
em. 22. ügyfélfogadási időben vagy
telefonon: 06/1 289-2198.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

PÁLYÁZATOT HIRDET

az önkormányzat céljait elősegítő
programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő,
Magyarországon nyilvántartásba vett
civil szervezetek programjaira és támogatott tevékenység folytatásához
szükséges költség biztosítására.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA:

PESTERZSÉBETEN:

Amennyiben szeretne komposztáló ládát igényelni, kérjük, hogy
az alábbi email címen regisztrálni
szíveskedjen, pontos név és lakcím
megadásával!

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján

A támogatással az önkormányzat
elismerését és megbecsülését nyilvánítja ki azon civil szervezetek felé,
akik a helyi közéletben aktívan részt
vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységüket, valamint célja
az önkormányzattal való partneri
kapcsolat előmozdítása és a helyi
szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése.

2. PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE:
a) társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és
a létesítő okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, kivéve az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát
feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési
megállapodás, valamint másfajta
együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezet, valamint sportegyesület,
b) alapítványok (ide nem értve a
közalapítványokat), amelyeket a
bíróság nyilvántartásba vett, és az
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
és amely szervezetek, alapítványok
előző évi beszámolójukat, valamint
közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos
Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték. (Új bejegyzett
szervezet esetén nem kell benyújtani a beszámolót és közhasznúsági
jelentést.)
A koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről

szóló – 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet alapján a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra
hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási,
megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020.
szeptember 30., ezért az erről szóló
igazolást – legkésőbb – az elszámoláshoz kérjük csatolni.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
EGYÉB FELTÉTELEK,
TUDNIVALÓK:
– Nem indulhat pályázóként és nem
részesülhet pénzügyi támogatásban
az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenség
fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.
– A pályázó egyidejűleg csak egy
célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szükséges költség
(működési költség) biztosítására is
felhasználható.
– Az elnyert összeg sem részben,
sem egészben tovább nem adható.
– A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 2. melléklete
szerinti Pályázati Űrlapon kell benyújtani.
– A költségvetésben szereplő tételek
kapcsolódjanak a pályázati célhoz,
külön jelölve az önrész és az igényelt
támogatás összegét.

4. MELLÉKLETKÉNT CSATOLNI KELL:
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat)
másolatát, amelyen a szervezet

képviselője vagy meghatalmazottja
büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet
– a támogatás benyújtásakor – az
okiratban foglaltak szerint működik,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés, kuratórium) üléséről
készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát, amely
a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt
célt tartalmazza,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti
Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenségi,
vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló
nyilatkozatot, érintettség esetén a
közzététel iránti kérelmet,
f) a bírósági nyilvántartásba vételt
és a beszámoló, valamint közhasznú
szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.
A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni,
hogy a hiányt a felhívás kézbesítésé-

től számított 8 munkanapon belül
pótolja. Amennyiben a pályázó a
hiánypótlási felhívásnak a megadott
határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre
álló adatok alapján kell elbírálni.
A d)–f) pontjaiban meghatározott
nyilatkozatot, kérelmet és igazolást
hiánypótlás keretében benyújtani
nem lehet. Ezen dokumentumok csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
(Kivétel az f) pontnál, ha még nem
nyújtották be a beszámolót.)
– A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.
A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése való tekintettel – elutasításra kerülnek.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE:
A pályázatokat pályázati űrlapon
kell elkészíteni. A pályázatokat 1
példányban kell benyújtani.
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(1239 Budapest, Grassalkovich út
162. I./7.)

6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. JÚLIUS 25.
A pályázati kiírás, a pályázati űrlap
letölthető a www.soroksar.hu/palyazatok/egyeb palyazatok honlapról.

F E L H Í VÁ S H Á Z A S PÁ R O K S Z Á M Á R A
A Soroksári Napok keretein belül rendezik meg az 50, 55 és 60
éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok megújított
eskütételét. Várják azoknak a jelentkezését, akik az idén ünneplik évfordulójukat! Jelentkezni lehet Barabás Tibornénál a következő telefonszámokon: 06/30 313-2456; 06/1 287-1768
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ELKÉSZÍTÉS:

Cuba Libre koktél

1. Készítsen elő egy kok-

télos poharat, majd csavarja bele a lime levét!

2. Töltse bele a 2 egységnyi fehér rumot!
3. A poharat töltse meg a

kiválasztott jégmennyiség
felével!

4. Öntse a pohárba az 5

BE
NE

egységnyi kólát!

recept
HOZZÁVALÓK:

2 EGYSÉG FEHÉR RUM
5 EGYSÉG KÓLA ÍZŰ ITAL

5. Adagolja hozzá a mara-

dék jeget, majd fogyassza
el a koktélt!

FÉL LIME LÉ
JÉGKOCKÁK ÍZLÉS SZERINT

DEK

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS
HELYTÖRTÉNETI
BARANGOLÁSOK
A járványügyi készültség elmúltával megnyíltak a Galéria ’13
(Hősök tere 13.) és a Soroksári
Helytörténeti Gyűjtemény (Szitás utca 105.) kiállító termei.
A Galéria ’13 állandó tárlata (a
Soroksári Képtár alkotásaiból)
megtekinthető július folyamán,
keddtől péntekig, 11-től 17 óráig.
A Helytörténeti Gyűjtemény dr.
Nádor Ödön orvosi műszereivel
bővült. A látogatási idő szerdától péntekig 14-től 17 óráig tart.

EL

EK

A nyitvatartási időtől eltérő látogatási szándékát kérjük, jelezze elérhetőségeink valamelyikén!

Rejtvény

Várjuk szeretettel a régi és új érdeklődőket.
Augusztusban nyári szabadságra megyünk, de csak rövid időre, hiszen augusztus 24-étől újra
nyitunk.

E-MAIL: IRODA@GALERIA13.HU
TELEFON: 06/1 287-3057
HONLAP: WWW.GALERIA13.HU

Látogassa meg Facebook-oldalunkat is!

FACEBOOK/GALÉRIA '13

BENEDEK ELEK

(Kisbacon, 1859. szeptember 30. –
Kisbacon, 1929. augusztus 17.)
magyar író, újságíró, országgyűlési
képviselő
Már az iskolai tanulmányai megkezdése előtt jobban tudott olvasni,
mint a korabeli diáktársai. Később

szorgalmasan töltötte a székelyudvarhelyi kollégiumban megkezdett
tanulmányait, majd bölcsészettudományi karra jelentkezett Budapestre, ahova fel is vették. Hallgatói
évei alatt adták ki a Székelyföldi
gyűjtés című kötetét. Újságíróként,
illetve szerkesztőként helyezkedett
el – többek között – a Budapesti
Hírlap munkatársaként. Ország-

gyűlési képviselőnek választották a
nagyajtai kerületben, amely tisztséget 5 évig töltött be. Politikájában
meghatározó volt a népnyelv, valamint a közoktatás és a női egyenjogúság kérdése. Még alig volt 23
éves, amikor megismerte élete párját. Elvarázsolta a nő vitakészsége,
és másfél éves udvarlás után kérte
meg a kezét. Trianont követően a

szülőfalujába költözött, mert fontosnak tartotta ott a magyar nyelv
és a kultúra életben tartását.
Nemcsak meséket, hanem regényeket, tankönyveket, elbeszéléseket,
verseket és színdarabokat is írt. Műveiben jelen van az erkölcsi tanítás, a
haza szeretete és az illemtudás. Életében sok gyermektől kapott levelet,
amelyekből mindegyikre válaszolt.
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ÁLLÍTSUK MEG

A SZEMETELÉST SOROKSÁRON!

Kérjük, amennyiben illegális hulladékelhelyezést
tapasztal, haladéktalanul jelentse azt a rendészeti osztály
hulladékkommandójának a következő telefonszámon:

06/30 978-7798

