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Soroksár Önkormányzata nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!
Bese Ferenc
polgármester

Fuchs Gyula
alpolgármester

Sinkovics Krisztián
alpolgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző
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SOROKSÁRON TÖRTÉNT

ELÉRHETŐSÉGEK
Bese Ferenc
polgármester
Elérhetőség: a 06/1 287-3154,
06/1 289-2100, a 108-as melléken.

Ebben az esztendőben is sor került
az „Év Kerületi Rendőre” cím átadására. Soroksár önkormányzata
egyúttal a helyi rendőrőrs munkatársait jutalomban részesítette.

Sinkovics Krisztián
alpolgármester
Elérhetőség: a 06/1 289-2150-es
telefonszámon.

A Hősök terén, valamint a Grassalkovich út és a Hunyadi utca sarkán
is modern kialakítású élelmiszerüzlet nyílt az elmúlt egy hónap
folyamán.

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.

Ismét állampolgársági eskütételre került sor a Városházán. Az új
magyar állampolgárnak elsőként
Bese Ferenc polgármester gratulált,
majd adta át a számára az igazoló
dokumentumokat.

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

CSAK TELEFONON
KERESSEN
MINKET!
Soroksár zöldebbé tételének érdekében az önkormányzat a 2020.
évben is ingyenesen biztosított
facsemetéket a polgárok számára.
A növényeket már novemberben
átadták.

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs
országgyűlési képviselő

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.

TÁJÉKOZTATÁS!
Személyes ügyintézés a Polgármesteri
Hivatal épületeiben (az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában is) kizárólag az
ügyintézővel folytatott előzetes, telefonon vagy e-mailen egyeztetett időpontban lehetséges.
A Polgármesteri Hivatalban ügyintézés az adott ügy jellegének függvényében elektronikus vagy postai úton
történhet (kivétel: a csak személyesen
intézhető ügyek).
Részletesebb tájékoztatás a soroksar.hu
weboldalon olvasható.

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
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com; pixabay.com

TOVÁBB ERŐSÖDÖTT SOROKSÁR
A 2020. ESZTENDŐBEN
A járvány számos kihívás elé állította
az önkormányzatot az idei évben

A

z év utolsó hónapját továbbra is a koronavírus elleni
védekezés határozza meg.
Hiába az ünnepi időszak, a korlátozó intézkedések fenntartása elkerülhetetlen. Az év végén egy összegző
beszélgetésre kértük fel Bese Ferenc
polgármestert, akit először a közelmúltban meghozott döntések kapcsán kérdeztünk.
– December 8-án – mivel a járványügyi intézkedések következtében bevezetett különleges jogrend
értelmében nincs mód a képviselő-testület összehívására – az egyes
frakciók vezetőivel egyeztetve újabb
döntéseket hoztam meg. Örömömre a napirenden szereplő kérdések
döntő többségében konszenzusra
jutottunk. Az idei esztendő, amelyre
rányomta a bélyegét a koronavírus,
számos kihívás elé állította országszerte a civil szervezeteket is. Az
önkormányzatunk által biztosított
forrásokat sok esetben nem tudták
felhasználni, a körülmények következtében nem volt lehetőségük
elkölteni a rendelkezésre álló ös�szegeket. Az ő érdekükben hozott
döntésem értelmében a következő év május 31-ig kiterjesztettük a
határidőt, vagyis addig kell elszámolniuk a felhasznált összegekkel.
Hivatalba lépésem óta azon dolgozom, hogy településünk képe
minden szempontból előnyére változzon. Nemcsak a közterületeink,
hanem az épületek és azok közvetlen környezete is arról kell, hogy
árulkodjon, miszerint Soroksár egy
otthonos, kertvárosias, ugyanakkor
a modernitás jeleit minél szélesebb
körben magán viselő kerület. Ennek
érdekében már számos intézkedés

született. Egy újabb állomás ebben
a munkában a „Tiszta udvar, rendes
ház” cím bevezetése. Ha Soroksárról
beszélünk, mindig az elsők között
kerül szóba a hagyományok tisztelete. Fontos értékünk ez, amelyre
nagyon büszkék vagyunk. Ennek
szellemében hívjuk életre a „Soroksár Kiváló Mestere” elismerést.
Szeretnénk kifejezni a tiszteletünket azon mesteremberek szaktudása
előtt, akik hivatásukat évtizedek óta
közösségünk érdekében, avagy elismerése mellett gyakorolják.
– Említette a házak és az udvarok
állapotát. A közterületeken azonban
sajnos továbbra is tapasztalható a
hulladék jelenléte, amelyek elhelyezése a szabályokba ütközik.
– Az önkormányzatunk Rendészeti Osztálya keretében megalakított
hulladékkommandó eredményes
munkát végez. A munkatársak eddig is számos alkalommal vették
elejét illegális szemetelésnek, illetve bírságolták meg a hulladékokat
elhelyezőket. Kollégáink természetesen továbbra is fogadják a lakossági bejelentéseket. Az eddigi
eredmények messzemenőkig vis�szaigazolták e csapat létrehozásának a szükségességét, ugyanakkor
ezen a területen még sok munka
vár ránk. A napokban tettem feljelentést a Szérűskert utcánál nagy
mennyiségben illegálisan elhelyezett hulladék miatt. Szeretnénk a
jövőben minél többet foglalkozni polgárainkkal. Régi hagyományunk, hogy a 90-edik életévüket
betöltött soroksáriak számára oklevelet adunk át, és méltató szavak kíséretében tisztelgünk addigi életút-

juk előtt. Szeretnénk a közösségünk
szellemiségét erősíteni további
generációk bevonásával. A jövőben
a 18. és a 60. életévüket betöltött
polgáraink számára írásban juttatjuk el Önkormányzatunk őszinte
jókívánságait születésnapjuk alkalmából. Megegyeztünk a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt.-vel arról,
hogy a Millenniumtelep és a soroksári bevásárlóközpontok között
közlekedő 135-ös számú autóbuszjárat a jövőben is ingyenesen áll a
helyiek rendelkezésére. Ennek érdekében Önkormányzatunk 35 millió
forint értékű forrást biztosít a 2021.
évben. Folytatjuk útjaink felújítását,
valamint dolgozunk több földburkolatos utunk leaszfaltozásán is. A
Tündérkert fejlesztése szintén halad. A különleges játszóparkokat is
magába foglaló területet szeretnénk
a következő gyereknapra átadni a
családok számára. Bízunk benne,
hogy a pandémia nem fogja átírni
az ütemtervet. Jelenleg is érvényben vannak a koronavírus-járvány
következtében bevezetett korlátozó
intézkedések, de igyekszem ápolni
ezek ellenére is a kapcsolatot a polgárainkkal. A fogadóóráimat már
két alkalommal is online formában
tartottam meg, amelyeken minden
előzetesen bejelentkező – videókonferencia keretében – személyesen velem beszélheti meg a benne
felmerülő kérdéseket. Szerencsére a
modern technika nagyon jó szolgálatot tesz ebben. Ebben a hónapban
döntés született a Táncsics Mihály
Művelődési Házban zajlott „selejtezési ügy” kapcsán is. Az intézményvezetőt írásbeli figyelmeztetésben
részesítettem.
– A karácsonyt a magunkba merülés
nyugalma, míg a szilvesztert az önfeledt szórakozás jellemzi általában.
Utóbbi egészen biztosan máshogy
alakul idén. Milyen érzésekkel búcsúzik 2020-tól?
– Mozgalmas, temérdek kihívást
elénk állító esztendő volt az idei.
Mint azt említettem, az egész évet
meghatározta a koronavírus elleni védekezés. Az élet úgy diktálta,
hogy a tizenkettedik hónapra is rá-

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

üti a bélyegét a világjárvány. Az óév
búcsúztatására sem nyílik lehetőség
a megszokott módon. Ugyanakkor
azt mondom, mindenben meg kell
találnunk a lehetőséget, felfedezni
a szépséget, az értéket. Mi is szűk
családi körben töltjük majd a karácsonyt és a szilvesztert. Azt szeretném kérni mindenkitől, merüljünk
el az ünnep méltóságában, gondoljunk azokra, akiknek nincsen lehetőségük családjaik körében tölteni
az év e különösen meghitt időszakát, és a gondoskodás őszinte érzésével viszonyuljunk szeretteinkhez.
Az idei év is meggyőzhetett sokunkat arról, hogy milyen sérülékeny
az emberi test. A lélek is legalább
annyira törékeny. Polgármesterként
és magánemberként nem is lehet
egyéb vágyam 2021-re, mint az,
hogy Soroksár minden kedves polgára jó egészségben tölthesse a következő tizenkét hónapot. Őszinte
szívből kívánok tehát mindenkinek
boldog karácsonyt, majd sikerekben
és – mert nem lehet elégszer hangsúlyozni – egészségben gazdag,
eredményes új esztendőt! Továbbra
is vigyázzunk egymásra!
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A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL ÉS
A MEZŐŐRI JÁRULÉKRÓL
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. november 10.
napján megtartott ülésén mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék fizetési
kötelezettség bevezetéséről döntött,
a 48/2020. (XI.10.) számú önkormányzati rendelettel, amely 2021.
január 1. napjától lép hatályba.
A RENDELET CÉLJA:
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A
termőföldek rendszeres bejárásával
megbízott mezőőrök feladata a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok,
továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek vagyonvédelme. A szolgálat feladata kiterjed
az illegális hulladéklerakó helyek
kialakulásának megakadályozására
és a közterület rendjének, biztonságának erősítésére is. Elsődleges
cél, hogy az elkövetett esetek tetten
érhetőek, felderíthetőek legyenek, a
szolgálat működése járuljon hozzá
a gazdálkodók vagyonának védelméhez.
A RENDELET HATÁLYA:
1. A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata
közigazgatási területéhez tartozó
termőföldekre.
2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait
ellátó mezőőrre, valamint a földhasználóra, ha az ismeretlen, a tulajdonosra.
3. A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Evt.) 2. § 19. pontja szerint a

termőföld az a földrészlet, amely a
település külterületén fekszik, és az
ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület
művelési ágban van nyilvántartva,
kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben
meghatározott erdőnek minősül.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
1. A mezőőri járulék megfizetésére
kötelezett az a földhasználó – ha
ez ismeretlen, a tulajdonos –, aki a
naptári év első napján a termőföld
bejegyzett használója, tulajdonosa.
2. Amennyiben az ingatlannak
több földhasználója vagy tulajdonosa van, a földhasználói vagy tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni.
3. A járulékfizetési kötelezettség a
földhasználati
jogosultság/tulajdonjog megszerzését követő év első
napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg,
amikor a földhasználati jogosultság/tulajdonjog megszűnik.
4. A mezőőri járulék alapja: az ingatlan m2-ben számított alapterülete.
5. A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett 100 m2 után: 6,00
Ft/100m2/év (600 Ft/ha/év)
6. A járulék fizetési kötelezettség
megállapítása a földhasználó – ha
ismeretlen, a tulajdonos – bejelentése, ennek hiányában, vagy eltérés
esetén az ingatlan-nyilvántartási
adatok alapján történik.
7. A földhasználó vagy a tulajdonos
a tárgyév január 31. napjáig bejelentést köteles benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.
8. A mezőőri járulékot a tárgyév
április 30. napjáig egy összegben
kell megfizetni az önkormányzat
által elkülönítetten kezelt „Mezőőri járulék beszedése” elnevezésű
számlájára.

9. A mezőőri járulék késedelmes
megfizetése esetén az esedékesség
napját követő naptól késedelmi
pótlékot kell fizetni.
10. Ha a bejelentett adatokban változás történik, úgy azt a változástól
számított 30 napon belül kell a fenti
nyomtatványon bejelenteni.
11. Mentes a járulék megfizetése
alól az 1.000 m2-t el nem érő ingatlan földhasználója, tulajdonosa.
12. A járulék összegét a jegyző kérelemre, különösen indokolt esetben,
csökkentheti vagy elengedheti. Különösen indokolt esetnek minősül,
ha a termőföldet ár- vagy belvíz
sújtotta, illetve más jellegű elemi
kár következtében a termés részben

vagy egészben megsemmisül.
Soroksár külterületén termőfölddel
rendelkező földhasználó, ennek hiányában a tulajdonos minden évben,
első alkalommal 2021. január 31.
napjáig bejelentést köteles benyújtani Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztálya (1239
Budapest, Grassalkovich út 170.)
részére. A mezőőri járulékot tárgyév április 30. napjáig egy összegben
kell megfizetni az önkormányzat
számlájára
A bejelentési nyomtatvány letölthető a soroksar.hu weboldalról.

A

Hősök terén, valamint Újtelepen a nyár végén alakított
ki az önkormányzat szív
alakú kupakgyűjtő pontokat. A jótékonysági célokat, a közösségépítést
és egyúttal a környezet védelmét
egyaránt szolgáló kezdeményezés
sikeresnek bizonyult. A projekt fogadtatásáról kérdeztük Sinkovics
Krisztián alpolgármestert.
– Boldogsággal töltött el bennünket, hogy milyen sokan kívántak
hozzájárulni rászorulók támogatásához az által, hogy a feleslegessé
vált PET-palackok műanyag zárófedeleit nem a hulladéktárolókba,
hanem a kupakgyűjtő szívekbe helyezték el – mondta. – Ez különösen annak a tükrében ennyire tiszteletreméltó, mivel akik e képpen
kívántak támogatást nyújtani, vették a fáradtságot, hogy elsétáljanak
a gyűjtő szívekig. A közelmúltban
vontunk mérleget az eddigi eredményekről. Azt kell, hogy mondjam, várakozásainkat ugyancsak
felülmúlta az eredmény: már 40
zsákra való kupak gyűlt össze. Az
ebből származó összeg egy dagana-

FELHÍVÁS SZEMÉLYES
FORRÁSOK GYŰJTÉSÉRE

ÁLLÍTSUK MEG

A SZEMETELÉST SOROKSÁRON!

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

06/30 978-7798

A II. világháború nem csupán a
harcolóktól, de a civil lakosságtól is
súlyos áldozatokat követelt. A civilek ellen elkövetett erőszakos cselekmények közül, bár a társadalmi
emlékezet részét képezik, a legkevesebbet a nőkkel szemben elkövetett
erőszaktételekről tudjuk.
Keresünk olyan személyes vagy
családi iratokat és irathagyatékokat
(napló, levelezés, feljegyzés, visszaemlékezés, interjú, bármely hivatalos jellegű irat vagy okmány, fotó
stb.) amelyek a 20. század háborúit
és forradalmait átélők mindennapjaiba engednek bepillantást. Szeretnénk megismerni és az utókor
számára megőrizni történeteiket,
többet megtudni arról, hogy a fegyveres konfliktusok következtében
miként változott meg a civil társadalom élete, a fővárosban élő emberek,
férfiak, nők és gyerekek hogyan élték meg, hogy az erőszak minden-

HA SOROKSÁR ÖSSZEFOG,
NAGY DOLGOKRA KÉPES
Összesen 40 zsák kupakot gyűjtöttek össze
jótékonysági céllal

tos betegségben szenvedő, háromgyermekes édesanyához került.
Az alpolgármester hozzátette, de-

cember folyamán – igazodva az
ünnepi időszakhoz – szintén a
gyermekek számára kívántak em-

napjaik részévé vált. Kérjük, hogy
amennyiben ilyen tárgyú személyes
vagy családi forrásokkal rendelkeznek, értesítsék Budapest Főváros
Levéltárát!

tatvány ára 1.100 Ft. Tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel
a kérelem-nyomtatvány megvásárlásáért járó 1.100 Ft-ot csekken,
vagy a Soroksári Önkormányzat
OTP Bank-nál vezetett 1178400915523002 számlaszámára átutalva
lehet megfizetni. A befizetésre szolgáló készpénzátutalási megbízás
(csekk) a Grassalkovich út 170. sz.
alatti épület portáján átvehető. Átutalás esetén a közlemény rovatban
kérjük feltüntetni, hogy:
„Helyi támogatás nyomtatvány”

TÁJÉKOZTATÁS
A 2021. ÉVI HELYI TÁMOGATÁSRÓL
A helyi támogatás Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az
e tárgyban született 28/2017. (X.20.)
rendelete alapján 2021. évben is igényelhető. A támogatás kamatmentes,
de visszatérítendő kölcsön.
A helyi támogatás összege legfeljebb
– lakás építése, vásárlása, emeletráépítés, tetőtér-beépítés esetén:
2.000.000 Ft
– lakás bővítése, korszerűsítése, felújítása esetén: 1.000.000 Ft
A támogatási kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyet a
Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 170. szám alatti házipénztárában lehet megvásárolni. A nyom-

A nyomtatvány 2021. január 4-től
vásárolható meg, a kérelmek benyújtási határideje: 2021. január 31.
A kérelem-nyomtatvány átvételekor
a nyomtatvány árának megfizetését
a postai feladóvevénnyel vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat bemutatásával igazolni szükséges.
A támogatás igénylésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást adnak kollégáink a 289-2100/349 vagy 2892100/352 telefonszámokon.
Hatósági és Adóosztály

lékezetes élményekkel szolgálni.
Egy igazi újdonsággal, méghozzá
egy karácsonyi díszekkel „felöltöztetett”, a Mikulás szánját imitáló,
zenélő „adventmobillal” készültek.
Az adventi hétvégék szombatjain
Soroksár utcáin koraeste közlekedő
járgány hamar belopta magát a fiatalok és az idősek szívébe egyaránt.
– A Mikulás is ellátogatott hozzánk,
aki egyúttal elfogadta a kérésünket,
hogy a koronavírus-járvány miatt
ezúttal némi távolságot tartson a
gyerekektől – tette hozzá Sinkovics Krisztián. – A hófehér hintón
közlekedő szakállas vendégünk
azért cukorkával megajándékozhatta a kicsiket. Nagyon örültünk,
hogy ezt a gesztust is értékelték a
Soroksáriak. Kívánom, hogy mindenki számára kellemesen teljenek az ünnepek, majd egy sikeres
és egészségben gazdag új esztendő
köszöntsön ránk. Nagyon várjuk
már a napot, amikor a koronavírus-járvány időszakát magunk mögött tudva ismét népes közönség
részvételével, korlátozások nélkül
tarthatunk programokat intézményeinkben, utcáinkon, tereinken.

TÁJÉKOZTATÓ BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT KERETÉBEN
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTETT ADATAIRÓL
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulója keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által nyújtott
támogatások összesített adatairól az
alábbi tájékoztatást adom.
• „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
pályázók száma: 13 fő; támogatott pályázók száma: 12 fő; formai és egyéb
okból érvénytelen pályázat: 1 db
• „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
pályázók száma: 0 fő
támogatott pályázók száma: 0 fő
Összes megítélt támogatás: 12 sikeres pályázatra összesen 900.000 Ft
összegű támogatás.
Támogatás általános mértéke:
7.500 Ft / hó.
Budapest, 2020. november 25.
Bese Ferenc
polgármester
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MŰVÉSZET, MINDÖSSZE EGYETLEN
KARNYÚJTÁSNYIRA

E

gy különleges naptár látott napvilágot a közelmúltban, amely a
Galéria ’13 kiadásában és kollégáik
szakértő munkája által készült el. A
művészi igényességről tanúskodó
kiadványról Geiger Tamás igazgatót
kérdeztük.

– Az első motivációt a művész naptár megalkotása útján a pandémia teremtette meg – mondta. –Tisztában
voltunk azzal, hogy a világjárvány
következtében országszerte maradnak el kulturális programok. Nekünk, akik a társadalom műveléséért, a kultúra ápolásáért dolgozunk,
meg kellett tehát találnunk az utat a
közönség felé. Személy szerint mindig is érdekelt a helytörténet, így arra
gondoltam, hogy érdekes és hasznos
volna vegyíteni a helytörténeti isme-

reteket és a képzőművészet csodáit.
A Galéria ’13 mellett a Soroksári
Helytörténeti Gyűjtemény anyagai bőségesen kínáltak „matériát” a
munkához. Helyi művészekre és a
helytörténet egyes fontos eseményeire is megemlékeznek az évfordulók
alkalmával. Nemzetünk jelentős
művészei közül Munkácsy Mihály,
Bartók Béla és Kodály Zoltán születésnapját is feltüntették a naptárban.
– Szeretnénk ezzel a naptárral egy
hagyományt teremteni – tette hozzá
Geiger Tamás. – A következő esztendőkben is meg kívánjuk jelentetni
ezt a kiadványunkat. A művész naptárunk saját finanszírozásban született, amelynek forrását a költségvetésünkből gazdálkodtuk ki, minden
egyéb támogatás nélkül.

A LELKEINKBEN ÉLŐ KARÁCSONY
A soroksári felekezetek vezetőit kértük,
osszák meg olvasóinkkal gondolataikat a karácsonyról.

FOTÓ: BALÁZS IMOLA

Mozgóképek elkészítésén is gondolkodott az igazgató a munkatársaival
a közelmúltban, amelyek valósággá
is válnak. Hartung Sándor és Csollák
Mihály képeit is egy andalító művészeti séta keretében mutatják be
online. Németh Mártával is forgattak Karácsony a képzőművészetben
címmel.
– Szakértőnk mutatja be a látogatóinknak a filmen, miként jelent meg
az advent és a karácsony a festészet-

ben – mondta az igazgató. – Ivancsics
Ilona és Hirtling István közreműködésével egy pásztorjátékot is forgattunk, amelyet szintén megismerhet a
közönség. A felvételek szerencsésen
lezajlottak, az utómunkákat már a
pandémia sem zavarhatja meg. Az
épületeink adventi díszítésével pedig azok számára kívánunk adventi
hangulatot kölcsönözni, akik a napi
rohanás során, az utcán haladnak el
a Galéria ’13 és a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény előtt.

– A karácsony arról szól, hogy az Isten elküldte közénk a Fiát – mondta
Fehérvári Lajos plébános. – Sokszor
hallhattuk már ezt a kijelentést. Figyelem és lelki elmélyülés szükséges
ahhoz, hogy e mozzanatnak a jelentőségét fel tudjuk ismerni. Az emberiség ősi vágya volt az, hogy Isten
eljöjjön közénk. Ez ténylegesen karácsonykor történt meg. Az Úr nem
akarja magát ránk erőszakolni. A
rossz azért következik be, mert elszakadtunk Istentől. Ő ezt azonban nem
akarja annyiban hagyni. A Kisgyermeket reánk bízta, a mi feladatunkká
tette, hogy óvjuk, védelmezzük. Isten
most is itt van közöttünk. A nehézségek, amelyeket átélünk, próbatételek és kihívások. Azt segítik elő,
hogy jobban az Úr felé forduljunk. Ő
soha nem ígérte nekünk, hogy nem
állít próbatételek elé. Azonban ígérte, hogy mindig velünk lesz. Ennek
a szellemében kívánom, teljen tehát
szeretetben, békességben, egymás
iránti odafigyelésben az idei ünnep!
A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia miserendje:
December 24. 16 óra – Vetített pásztorjáték
December 25. és 27. – 9 és 18 óra
December 26. és 31. – 18 óra
Január 1. és 3. – 9 és 18 óra
Január 2. – 18 óra
GONDOLATOK 2020.
KARÁCSONYÁRA
Az idei karácsony teljesen más, mint
az eddigiek – sok megszokott karácsonyi „külsőség” hiányozni fog.
A külső dolgok helyett a tartalomra helyeződik a hangsúly. Ha nem
gondolkodunk el a karácsony „tartalmán”, akkor idén nemigen lesz karácsonyunk! A karácsony tartalma:
Isten szeret minket és nem hagyott
cserben bennünket! Sorsunk sötétlő
árnyai között szent arca rejtőzik –
együtt érző és segítő szeretettel van
irántunk. Bízzunk Őbenne! Ezért az
idei karácsony tartalma a reménység
is! Hogy a felhők közül egyszer csak
kisüt majd a nap és ránk a jó Teremtő
még víg napokat is derít! Tekintsünk
így előre, Isten iránti bizalommal és
reménységgel az új esztendő felé!
Barta Károly, református lelkipásztor

A karácsonyi ünnepkör alkalmai a Soroksári Református Gyülekezetben:
December 20. – Advent 4. vasárnap
de. 9.30 óra: Istentisztelet 		
December 24. – du. 15.00 óra: Karácsony esti istentisztelet
December 25. – Karácsony I. napja
de. 9.30 óra: Ünnepi istentisztelet,
úrvacsora osztással
December 26. – Karácsony II. napja
de. 9.30 óra: Ünnepi istentisztelet
December 27. – de. 9.30 óra: Istentisztelet
December 31. – du. 17.00 óra: Óév
esti hálaadó istentisztelet
Január 1. - de. 9.30 óra: Újévi istentisztelet
Január 3. – de. 9.30 óra: Istentisztelet
Mindegyik istentiszteletünk nyilvános, amelyeket a fűtött templomunkban tartunk (Hősök tere 11.),
illetve online is közvetítünk Facebook oldalunkon.
ADVENT AZ ÚR ELJÖVETELE
A karácsonyt megelőző hetek különleges hangulatot árasztanak. A
növekvő sötétségben vágyakozunk
a fényre, lámpákat, világítófüzéreket gyújtunk mindenfelé. A sok
apró fény nem veszi el a sötétséget,
de kicsit feledteti annak félelmetes
hatalmát. Advent fő szimbóluma a
gyertya, amit az adventi koszorún
gyújtunk meg minden este. A gyerekeket is elvarázsolja az élő láng,
nem tudnak vele betelni. Érdemes
nyugodtabb estéken leülni a koszorú
köré, közösen imádkozni, elbeszélgetni a gyertyák fényénél. Ez az élő
láng Krisztus szimbóluma, aki fényt
hoz, ahogy karácsony evangéliuma
hirdeti: „Kezdetben volt az Ige, az
Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,
ő volt kezdetben Istennél. Minden
általa lett, nélküle semmi sem lett,
ami lett. Benne az élet volt, s az élet
volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a
sötétség nem fogta fel. Föllépett egy
ember, az Isten küldte, s János volt a
neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy
mindenki higgyen általa.” Krisztus
az, aki megérint bennünket ezekben a napokban, ő közeledik felénk,
nyitogatja szemünket, kopogtat a lelkünk ajtaján.

Ha adventben sikerül Istent keresve
élnünk, akkor karácsony éjszakáján
annak eljövetelét ünnepelhetjük, aki
valóban életünk világossága.
Király Attila, plébános
Templomi programok:
Minden hétköznap (szombaton is)
hajnali szentmise 6 órakor
December 24. 6 órakor szentmise; 16
órakor pásztorjáték
December 25. 9.30 óra – ünnepi
szentmise; 18 óra szentmise
December 27. 9.30 óra – Családok
megáldása
December 31. 18 óra – Év végi hálaadás
Január 1. 9.30 – Ünnepi szentmise;
18 óra szentmise
„IGAZ BESZÉD EZ ÉS TELJES
ELFOGADÁSRA MÉLTÓ…”
Mióta világ a világ, az ember sok
nyomorúság közepette él. Ma sincs
ez másképp! A koronavírus jól mutatja, mennyire törékeny az életünk.
Hányan betegedtek és haltak meg, és
hányak szívében él félelem, szorongás. A digitális forradalom digitális
rabszolgákat nevel. Az emberre zúduló rengeteg információ frusztráltságot és kapkodást idéz elő. A szellemi-erkölcsi hanyatlás közismert.
A hűtlenség, az erőszak, az önzés, a
hiúság, önmagunk bálványozása, a
különféle szexuális bűnök csak úgy
tombolnak. Mindeközben pedig az
ember megelégedett önmagával. A
Szentírás azt hirdeti, hogy ebből a
nyomorúságól van kiút! „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó,
hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket,
akik közül első vagyok én.” (1. Tim.
1,15) Bár Jézus élete nem Betlehemben kezdődött, hisz Ő öröktől fogva
való Isten, mégis emberi testet öltött
magára, hogy a bűnös, nyomorult
embert, mint amilyen e sorok írója
is, megmentse a kárhozattól. Golgotai kereszthalálával fizetett, hogy
a bűnös bűnbocsánatot nyerjen és
megtartassék az örök életre. Igaz ez
a beszéd, és teljes elfogadásra méltó.
Ezt ragadjuk meg hittel az idei karácsony alkalmával is!
Péterffy György, református lelkész
A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség
karácsony első és másodnapján felvételről tesz közzé istentiszteleteket,
amelyek megtekinthetőek a Facebookon (Soroksár-Újtelepi Református Gyülekezet). A december 31-i
és január 1-i istentiszteletek is felvételről követhetők.

SEM FÉNY, SEM ÁRNYÉK
Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia evangélikus lelkész ünnepi gondolatai.
Ahányszor csak kizökkenünk a
megszokott kerékvágásból, keresni
kezdjük a biztos pontokat. Nehezen
fogadjuk a nehézségeket, a betegséget, a gyászt. Pedig ahhoz, hogy
újra ránézzünk az életünkre, éppen a rendhagyó eseményekre van
szükségünk. Lehet, hogy már rég
távol kerültünk az eredetileg fontosnak tartott értékektől, anélkül,
hogy észrevettük volna. Elképzelhető, hogy az idei karácsonyt nem
fogjuk zökkenőmentesen megélni.
Ugyanakkor megnyílhat a szívünk,
és észrevehetjük, hogy vár ránk egy
másik valóság, egy másik találkozás:
ami egyszersmind életünk legfontosabb találkozása. Az Úr Jézus ezen a
karácsonyon változatlanul közel van
hozzánk. Kihív bennünket megszokásainkból, fásultságunkból, vélt
biztonságainkból, és kihív félelmeinkből is azért, hogy találkozzon velünk. Azért, hogy találkozzunk vele.
Észrevesszük-e az ajándékon túl az
Ajándékozót?
Az idei karácsonyt a Pesterzsébeti Evangélikus Templomban (1204
Budapest, Ady Endre utca 89.) ünnepeljük.
Istentiszteleti alkalmak:
December 24. 16:00 – Szenteste napjának ünnepi istentisztelete
December 25. 10:00 – Karácsony
első napi ünnepi istentisztelet
December 26. 10:00 – Karácsony
másodnapi ünnepi istentisztelet és
templomszentelési emlékünnep
December 27. 10:00 – Karácsony
utáni első vasárnapi istentisztelet
December 27. 16:00 – Karácsony
utáni első vasárnapi online istentisztelet közvetítése a Soroksári Evangélikus Gyülekezet Facebook oldalán
December 31. 18:00 – Óév esti istentisztelet
Január 1. 10:00 – Újévi istentisztelet
Az ünnepi szertartások rendje a
Pesterzsébeti Görögkatolikus Templomban
December 24. – Karácsony vigíliája,
böjti nap
08.00 Királyi imaórák, utána gyónási
lehetőség
16.00 Nagy esti zsolozsma, lítiával,
utána kántálás
December 25-26-27.
8.15 Reggeli istentisztelet
9.00 Ünnepi Szent Liturgia
December 31. – 14.00 Óévzáró hálaadó Szent Liturgia
Január 1. – 8.15 Reggeli istentisztelet
9.00 Szent Liturgia
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„MOST A REMÉNY EMBEREIRE
VAN SZÜKSÉG!”
Hitről, ünnepről, hivatásról – Adventi gondolatok
Dr. Papp Miklóstól

A

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológia tanárát, görögkatolikus lelkészt – akihez
a soroksári görögkatolikus hívek is
tartoznak – év végi beszélgetésre kértük egy olyan időszakban, amikor a
meghitt hangulatú ünnepi készülődésre rányomja a bélyegét a koronavírus-járvány terjedése. A nem csak a
soroksári hívek körében népszerű és
tisztelt lelkészt elsőként arra kértük,
avasson be bennünket, miként választotta egykor a papi hivatást.
– A világ legnehezebb rejtvényével
akartam foglalkozni: ez pedig Isten
és az ő képmása, az ember. Rajongtam a rejtvényszerű matematikai
feladványokért, külön matematika
fakultációra jártam, de felvételi előtt
értettem meg: a legnehezebb, többismeretlenes „egyenlet” az maga Isten és a hozzá tartozó ember. Engem
ámulatba ejt minden emberi sors!
Nem a könnyebb utat, a polgári jólétet akartam választani, hanem a
nehezet. Istent kutatni hihetetlenül izgalmas, minden szellemi erőt
meg kell feszíteni, hiszen ő a tér-idő
anyagán és történelmiségén felül
van. Emlékszem, az első metafizika filozófiai tankönyvemre, amit
egy fél napig le sem bírtam tenni:
a fizikai világon túli – ezért „meta”
– filozófiai elvekről szól. Persze Isten izgalmas kutatása után azonnal
következik az ember kutatása: mindenki élete egy nagy rejtvény, mindenki szeretné jól megoldani ezt a
nagy feladványt – s hiszem, hogy
Isten nélkül nem is lehet jól megoldani. Persze ahhoz, hogy az ember
eljusson Isten és az emberi lét nagy
egyenletének a meglátásához, túl
kell jutnia a túl földhöz ragadt gondolkodáson, és egy bizonyos naiv
életszemléleten. Vannak, akik egy
fizikailag látható és bizonyítható vírusban sem „hisznek” –, nekik nem

lehet Istenről beszélni, amíg ezen a
szinten vannak. S léteznek olyanok
is, akik az életközép táján növik ki
naiv, egocentrikus, hedonista világszemléletüket, s az életközepi érés
– vagy krízis – taszítja őket kikerülhetetlenül az istenkérdés felé. Jung
szerint az életünk második felében
felmerülő összes komoly életkrízis
mögött tulajdonképpen a meg nem
oldott istenkérdés rejtőzik. Szóval
minden mondatomban a „rejtőzik”
szó kerül elő: azért lettem pap, hogy
Isten és az ember életének nagy rejtvényével foglalkozzam, s segítsek az
embereknek is egy magasabb szintű
rálátást az életükre.
– Az élete milyen módon és mikor
kapcsolódott össze Pesterzsébettel és
Soroksárral?
– Kilenc évvel ezelőtt helyezett
püspök úr Pesterzsébetre. Itt élünk
feleségemmel és három nagy lányommal, és az itteni templomban
végezzük a görögkatolikus szertartásokat. Mivel Soroksáron nincs
görögkatolikus templom, ezért az
ottani családokkal kétféle módon
tartom a kapcsolatot: egyrészt ők
jönnek el a pesterzsébeti templomba
a szertartásokra, én keresztelem, esketem és ha sajnos kell, akkor temetem őket. A görögkatolikus ember
nagyon ragaszkodik a hagyományaihoz, lelkiségéhez, még az ételeihez
is – ez is egy megtartó erő ebben a
sodró világban, és hivatásom ilyen
megtartónak lenni. Az országban
kétségtelenül van egy belső vándorlás is: tehetséges fiatal házasok
telepednek le Budapesten az ország
keleti feléből, s a vallásgyakorlás is
támogathatja őket a házasságukban,
a gyereknevelésben, a munkavégzésükben, a becsületességükben. A
becsületes ember mindenkinek érdeke, hiszen az magától jó; a becstelen ember mindenkinek teher,

mert utána kell dolgozni, állandóan
ellenőrizni, el kell tartani. Amikor
tehát a görögkatolikus hívek gerincességét támogatom, akkor ez „közös jó”, mert az ilyen ember mindenkinek jó. Másrészt Soroksáron
is vannak alkalmak, melyeken részt
tudok venni: ilyen volt például a házasság hete keretében tartott előadás, lelkigyakorlat a római katolikus
templomban, ökumenikus imahét,
vagy tartottam már vetítést civil kör
kezdeményezésére is. Mindig olyan
megtisztelő részt venni valami igényes szellemi összefogásban ökumenikus egyházakkal, civil körökkel, a
városvezetéssel.
– Ön közismerten azok közé az egyházi személyek közé tartozik, akikkel gyakran találkozhatunk a sajtóban. Miért és miben fontos a hitélet
gyakorlása szempontjából a média
szerepe?

– Az ókorban élő szóval és tekercsekkel adták tovább a tanítást,
majd a könyvnyomtatásban a könyv
útján. Ma nem lehet megkerülni a
média lehetőségeit. Ahogy nem ördögtől való a könyv, úgy a médiatermékek sem, csak tudni kell élni vele.
Egy tanulási folyamatban vagyunk
mindannyian, tanuljuk, hogyan adjunk tartalmat a médián keresztül,
s tanuljuk, hogyan gyűjtsük össze
a nekünk fontos műsorokat. Sajnos
sok az igénytelen feltöltés, a névtelenül sértő kommentár, és sok a vallásos giccs is. Fontosnak tartom, hogy
ne „szemeteljünk” a virtuális térben
sem, ne töltsünk fel hazugságot, ne
szítsunk indulatokat, ne lopjuk mások idejét. De azt is, hogy ne engedjünk magunkra zúdulni mindent:
ahogy a könyvek terén válogatunk,
a médiatartalmak terén is válogassunk. Jómagam valóban sokat szereplek a médiában: egyetemistáim

alázatra vezetni! S ezt nemcsak a
hívők, hanem a kevésbé vallásos
emberek is meg tudják tenni. Az az
ember, aki most ember.

előadásokat, mások lelkigyakorlatokat tettek fel, mi is elérhetővé tes�szük minden vasárnap liturgiáját
és prédikációját. Hihetetlen felelősséggel tölt el a 777 blog fiatalsága:
megkerestek azzal a kéréssel, hogy
fiatalok etikai kérdéseire válaszoljak
online módon, így szó szerint hetente több ezer fiatalhoz tudok szólni határokon innen és túl. Ahogy
egyszerű betegséggel a háziorvoshoz, de komoly betegséggel szakorvoshoz fordulunk, úgy egyszerű
etikai kérdéseinkre a lelkipásztorok
is jó szívvel tudnak válaszolni, de
bonyolult etikai problémára jó, ha
keresünk komplex választ.
– Ön morálteológiát oktat. E kifejezés egy laikus számára nem sokat
mond. Miben áll a morálteológia lényege és üzenete?
– A morálteológia tulajdonképpen
az etikai életvezetést vizsgálja. Már
16 éves korom óta axiómám: „Aki
olcsón él, annak csak olcsó boldogsága lesz. Az igényes boldogságot
csakis igényes életvitellel lehet elérni.” Az etika az életvezetés egészét
vizsgálja: hogyan kell döntést hozni,
jó célokat kitűzni, mire kell figyelni a megvalósítás útján, az életünk
elrontásának milyen törvényszerűségei vannak. Mindannyian tudjuk,
hogy utólag könnyű okosnak lenni
egy válás, családi tragédia, kisiklott
szakmai és magánéletek romjainál,
ám az okos előre okos. Az etika
abban segít, hogyan legyünk előre

okosak. Így ez minden embert érint.
Persze sajnos vannak, akik csak élettörténeti drámájuk töréseiben keresnek meg egy komoly beszélgetésre. Akkor már igyekszünk menteni
a menthetőt, de mennyivel jobb előre okosnak lenni! Így azt mondom:
aki szereti az életét, aki szeretné ezt
az egyetlen életét igényes boldogságban élni, s a nagy lejtőket elkerülni, annak érdeke etikai szinten
is képeznie magát. Én országszerte
tartok erről vetítéseket, amire a felnőttek tömegével jönnek, mert ők
nem kapták meg ezt a tanítást, és
nagy szükségük van rá. Ha a járvány
elmúlik, akkor Soroksáron is tervezhetünk ilyen „önképzőket”.
– Egy rendhagyó ünnep, advent
köszöntött ránk. Mit ajánl az embereknek – hívőknek és ateistáknak
egyaránt – az év végi lelki megtisztulás útján?
– Nagyon örülök a kérdésnek, mert
ez mindannyiunkat szorongat, de
kevesen válaszolnak rá. Mindenekelőtt tudatosítanunk kell, hogy ez
egy másfajta advent: most nem lesz
annyi karácsonyi műsor, vásárlás,
tolongás, rokoni látogatás, ajándékozás. A járvány levesz az ünnep
magjáról néhány réteget, amit a kultúra rátett, és most a járvány lebontja ezeket a rétegeket. Nem olyan
nagy baj a rárakódott rétegek lecsupaszítása. Ám az ünnep magja, hogy
Krisztus ebbe a földi emberi sorsba
születik, ez változatlanul érvényes.

Akinél az ünnep magja rendben
van, az nem fél a rárakódott rétegek
lebontásától. Attól csak az fél, akinek
csak az van… Tudni kellene pozitív
szemmel is látni: ha valamitől felszabadulunk – például sok vásárlás, főzés, utazás alól –, akkor valamire fel
is szabadulhatunk: jobban tudunk
figyelni az ünnep igazságaira, a családunkra, életvezetésünkre, magára
Istenre! Aztán szeretném javasolni,
hogy legyünk egymásnak a remény
emberei. Most mindenkinek lesz
vesztesége. A legsúlyosabb veszteségük azoknak lesz, akik gyászolják
szeretteiket a karácsonyfa mellett.
Lesz, aki kórházban lesz, míg mások karanténban. Az első hullámot
megúsztuk tartalékainkból, de most
közvetve-közvetlenül
mindenkit
fog anyagilag is érinteni a járvány.
Van, aki az állását veszíti el, de valamilyen anyagi áldozata a járvány
miatt mindenkinek lesz: nem kap
olyan árut, nem tud jönni a mester,
plusz gyógyszert kell vennie… A
veszteségeink miatt most könnyű
rosszkedvűnek lenni, könnyű morogni Istenre és a kormányra, kön�nyű megbántani azokat, akik kéznél vannak – főleg a családtagokat.
Szóval most morgolódónak lenni
könnyű, okunk is lehet rá. Ám most
kellene éppen a remény emberének
lenni, de az nehéz! Pedig éppen
most kellene bátorítani, a családot
összefogni, az elesettnek anyagilag
is segíteni, a morgolódó hangokat
csillapítani, az Istent hibáztatókat

– Ön miként készül lélekben a karácsonyra?
– Most hadd érzékenyüljek el! Éppen Soroksáron láttam utoljára Balázs Fecót, aki egy hideg estén kiállt,
s egy szintetizátorral hozott el szépségeket az életművéből. Nagyon fáj,
hogy már élőben nem hallhatom őt,
aki szinte gyerekkoromtól kísért a
dalaival. Most tudatosul bennem
is, hogy az emberi sorsba születő
Messiás nem egyszerűen „karácsonyi Kisjézuska” akar lenni, hanem
éppen belemondja magát életünk
ünnepi, de sötét helyzeteibe is. Most
várjuk a vakcinát, s néha az az érzésem, hogy messiási várakozással:
mintha az majd mindent megoldana, s minden lehetne a régi. Aki
messiási elvárásokkal közeledik bármilyen nem-Messiáshoz, az előre
programozza magának a csalódást.
Hasonló csalódásokat látunk a házastársak, a munkahelyek, a politikusaink felé: s amikor kiderül, hogy
nem hibátlanok, akkor csalódunk,
és borzasztóan tudunk feléjük viselkedni. Nagyon sok elégedetlen, a
házastársát, a főnökét és a politikusokat szidó emberi magatartás mögött hamis Messiásvárás van. Messiási elvárásokkal csakis a Messiás felé
szabad fordulni: felé viszont azzal
kell fordulni, azaz valóban Ő képes
teljes választ adni életvezetésünkre, döntéseinkre, de gyászunkra is.
Pont azért jött, hogy ezekre a nagy
kérdésekre válaszoljon. Én minden
karácsonykor próbálom pusztává
tenni a bensőm: nem tud fejlődni
az, aki tele van a régi élményekkel,
eddigi tudásával, politikai cövekjeivel. Karácsonykor a Messiás direkt
a pusztában születik: belül is el kell
tudnunk szakadni eddigi tudásainktól, hogy az újat be tudjuk fogadni.
Szóval családommal, egyházközségemmel, görögkatolikus híveimmel
és sebeimmel is keresem a csöndet,
hogy a mai Isten mai válaszokat adhasson. Minden kedves soroksári
Olvasónak azt kívánom, kapja meg
az isteni reményt, s tudja ezt tovább
adni most, ebben a rendkívüli adventben, és majd a rendkívüli karácsonyi ünnepen!
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DREI WÜNSCHE

APRÓHIRDETÉS
Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06/20 980-3957
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154,
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19
Eladó Soroksáron, az Ócsai úton
a trafóház mögött egy 2.764 négyzetméteres üres szántó, 2. osztályú. Irányár: 400 Ft/négyzetméter.
Érdeklődni a 06/1 283-1894-es telefonszámon lehet.

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali
elszállítással, készpénzért vásárol
régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket,
kéziratokat, képes levelezőlapokat,
festményeket, porcelánokat, egyéb
régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06 (1)312-62-94; 06-30-941-2484.
DOKTOR NATUR keres azonnali
belépéssel passzív, otthon végezhető
munkára TELEFONOS MUNKASZERVEZŐKET. Hivatalos foglalkoztatás, LEHET NYUGDÍJAS IS!
Jelentkezni: info@doktornatur.hu
Érdeklődni lehet: 20/ 962 1130.
www.doktornatur.hu

RÉKA WAX & BEAUTY
06/70 324-3228
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL:
– GYANTÁZÁS
– SZEMÖLDÖK SZEDÉS, FESTÉS
– SZEMPILLA FESTÉS
VÁRLAK SZERETETTEL!

Soroksár,
Táncsics Mihály utca 98.

Soroksáron, a Grassalkovich út 147. alatt
(Buci pékség és a Posta között) várom Önöket komplex
szolgáltató üzletemben, rövid határidővel, mérsékelt,
versenyképes árakkal, megbízható minőséggel,
20 év tapasztalattal!
Cipőjavítás: sarkalás, talpalás, ragasztás, varrás,
cipőkellékek.
Kulcsmásolás: számozott tollas, lapos-járatos, speciális
tollas, fúrt, lapon mart, kereszt kulcsok, beléptető chip,
kulcsmásolás egyedi rendelésre, kulcstartozékok,
autókulcsok.
Élezés: kések, ollók, bárd, pedikűr szerszámok,
metszőolló, fűnyíró kés, húsdaráló kés + rostély.
Elemek, elemcsere: autóriasztók, autókulcsok,
távirányítók, karóra.

SILVESTERBRÄUCHE,
TRADITIONEN ZUM JAHRESWECHSEL

LIEBE LESERINNEN UND
LESER!
DIE SCHOROKCHSARER
DEUTSCHE NATIONALITÄTEN
SELBSTVERWALTUNG
WÜNSCHT IHNEN GESEGNETE,
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN
UND EIN GESUNDES,
GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

ALTES GESCHIRR AUS DEM FENSTER WERFEN
In einigen Ländern auf der Welt
wird zum Jahreswechsel altes
Geschirr aus dem Fenster geworfen. Das soll Glück für das neue Jahr
bringen und Platz für neue Sachen
schaffen. Also Platz für die guten
Vorsätze am Silvester.

Ruhatisztító átvevőhely. Távirányító másolás.
Bélyegzőkészítés. Gravírozás.
Nyitva tartás: H:8-18, K: 8-17, SZ: 8-17, CS: 8-17,
P: 8-15, SZ: 8-13, V: zárva. Ebédidő: 13-13.30-ig.
www.facebook.com/farkascipojavitoeskulcsmasolo/
Telefon: 06-70/411-8004

getan hast, bringen", sagte das Jesuskind. „Und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen; ich will dich
annehmen in deiner Schwäche; ich
will dir immer neu vergeben; ich
will dich an deiner Hand nehmen
und dir den Weg zeigen. „Willst du
dir das schenken lassen?" Und der
Junge schaute, hörte und staunte ....
(Verfasser unbekannt)

Ein kleiner Junge besuchte seinen
Großvater und sah ihm zu, wie er die
Krippenfiguren schnitzte. Der Junge
schaute sie sich ganz intensiv an, und
sie fingen an, für ihn zu leben.
Da schaute er das Kind an - und
das Kind schaute ihn an. Plötzlich
bekam er einen Schrecken, und die
Tränen traten ihm in die Augen.
„Warum weinst du denn?" fragte das
Jesuskind.
„Weil ich dir nichts mitgebracht
habe", sagte der Junge.
„Ich will aber gerne etwas von dir
haben", entgegnete das Jesuskind.
Da wurde der Kleine rot vor Freude.
„Ich will dir alles schenken, was ich
habe", stammelte er.
„Drei Sachen möchte ich von dir
haben", sagte das Jesuskind. Da fiel
ihm der Kleine ins Wort: „Meinen
neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch ..."?
„Nein", entgegnete das Jesuskind,
„das alles brauche ich nicht. Schenk
mir deinen letzten Aufsatz."
Da erschrak der Kleine. „Jesus",
stotterte er ganz verlegen... und flüsterte: „Da hat doch der Lehrer 'ungenügend darunter geschrieben".
„Eben deshalb will ich ihn haben",
antwortete das Jesuskind.

„Aber, warum denn?" fragte der
Junge.
„Du sollst mir immer das bringen,
wo 'ungenügend' darunter steht.
Versprichst du mir das"?. „Sehr
gern" , antwortete der Junge.
„Aber ich will noch ein zweites
Geschenk von dir", sagte das Jesuskind..., „deinen Milchbecher".
„Aber den habe ich doch heute
zerbrochen", entgegnete der Junge.
„Du sollst mir immer das bringen,
was du im Leben zerbrochen hast.
Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir das auch?"
„Das ist schwer", sagte der Junge.
„Hilfst du mir dabei?"
„Aber nun mein dritter Wunsch",
sagte das Jesuskind. „Du sollst mir
nun noch die Antwort bringen, die
du der Mutter gegeben hast, als sie
fragte, wie denn der Milchbecher
kaputtgegangen ist".
Da legte der Kleine die Stirn auf die
Kante und weinte so bitterlich: „Ich,
ich, ich ...",brachte er unter Schluchzen mühsam heraus... „ich habe
den Becher umgestoßen; in Wahrheit habe ich ihn absichtlich auf die
Erde geworfen."
„Ja, du sollst mir all deine Lügen,
deinen Trotz, dein Böses, was du

BLEIGIESSEN
Es wird Blei gegossen. Die entstandenen Figuren geben Anzeichen
auf das Neue Jahr. Wohl einer der
beliebtesten Silvesterbräuche. Insbesondere Kinder lieben es, das Blei
über einer Kerze zu schmelzen und
zischend im Wasser abzukühlen.

FEUERWERKE ZUM JAHRESWECHSEL
Silvester zählt, ebenso wie Heilig
Abend, zu den „heiligen Nächten“
und steht dadurch auch mit allerhand Brauchtum und Aberglaube in
Verbindung. Dämonen, Pech und
böse Geister sollen durch die laute Knallerei mit den Feuerwerken
vertrieben werden, sodass Glück
und Seligkeit uns auf dem Weg durchs neue Jahr begleiten können.
In früherer Zeit wurden beispielsweise Schellen oder auch Peitschen verwendet, um die lauten
Geräusche zu erzeugen. Heutzutage
wird der Jahreswechsel weltweit mit
prächtigen und teils gigantischen
Feuerwerken gefeiert, die in erster Linie nicht mehr der Dämonenabwehr dienen, sondern eher die
Freude über das neue Jahr verdeutlichen sollen.

Das Weihnachtsfest
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muss ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
(Theodor Fontane)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
Teljes munkaidő.
VEZETŐI MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: 2021. március 15. – 2026.
március 14.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
1238 Budapest, Grassalkovich út 104.
MUNKAKÖRI FELADATOK:
Az intézmény felelős irányítása, a
magasabb vezetői feladatok ellátása,
a szervezeti egységek vezetői irányítása, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli
az intézményt külső szervek előtt,
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően – az
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
családsegítés, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai
szociális munka, időskorúak nappali és átmeneti ellátása; a gyermekek
védelméről, intézményi gyermekétkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás,
család- és gyermekjóléti szolgálat,
valamint központ, továbbá gyermekek bölcsődei és napközbeni ellátásának biztosításáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat,
ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben
a vezető részére előírt feladatokat,
elkészíti az intézmény Szervezeti és

Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési,
továbbképzési tervét, munkatervet,
valamint a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, országos, területi,
helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény
munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét.
Folyamatosan értékeli az intézmény
tevékenységét, munkáját.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet szerint és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet alapján.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú
szakképzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/
1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet
I/1 pontjában előírt képesítés, illetve
felsőfokú szakképzettség,

• Intézményvezetői szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői
tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
• Szociális vezetői vizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül
annak megszerzését.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL
ELŐNYT JELENT:
• Szociális, valamint gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményvezetői
• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• “B” kategóriájú vezetői engedély,
• Helyismeret.
ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
• Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés, empatikus magatartás, jó kommunikációs képesség,
megbízhatóság.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat
elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik,
• Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez,
• Végzettséget igazoló dokumentum
másolata,
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál
nem régebbi),
• Szakmai önéletrajz, amely tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail
elérhetőséget,
• Intézményvezetésre vonatkozó
program,

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri,
• A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE:
2021. február 15.
A munkakör legkorábban a pályázat
elbírálását követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Személyesen vagy postai úton Babócsi Beáta részére. Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12., és elektronikus
úton babocsi.beata@ph.soroksar.hu
e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban a 06/1-289-2100/291 telefonszámon lehet érdeklődni.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK
MÓDJA:
A Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése alapján a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő
hatvan napon belül le kell folytatni,
eredményéről valamennyi pályázót
írásban értesíteni kell, az 1/A. § (9)
bekezdése alapján a pályázati anyagokat a pályázat előkészítője által
összehívott bizottság véleményezi.
Ezen bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület
a pályázati határidő lejártát követő
első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.

AZ ÜNNEPEK ALATT IS
BIZTONSÁGBAN
December a nagy, közös karácsonyi
bevásárlások miatt szinte minden
családban a kiemelt ünnepi készülődés időszaka.
Fel kell azonban hívnunk a figyelmüket arra, hogy a bűncselekmények elkövetői sajnos ilyenkor sem
pihennek, sőt, a megnövekedett vásárlókedv még inkább bűnös cselekvésre ösztönzi azokat, akik épp a
zsúfoltság és a tömeg adta lehetőségeket igyekeznek kihasználni.
A fővárosi rendőrség természetesen a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően idén is megerősített
szolgálatot lát majd el az ünnepi
időszak alatt, hogy lehetőleg zavartalanul és teljes nyugalomban pihenhessék ki a mögöttünk hagyott
év fáradalmait. De ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson, Önökre is szükségünk van.
Ezért kérjük, hogy az ünnepi hangulatban még fokozottabb figyelemmel vigyázzanak értékeikre, a
nagy forgatagban még a szokásosnál is legyenek körültekintőbbek!

A TRÜKKÖS LOPÁSOK
ELKÖVETŐI KARÁCSONYKOR IS AKTÍVAK!

mindig ugyanaz: a jogtalan haszonszerzés, a lopás.
Előfordulhat, hogy postásnak, rendőrnek adják ki magukat, mondván, hamis bankjegyet kaptak a
nyugdíjkézbesítés során, melyet
ellenőrizni, lefoglalni szükséges.
Sajnos sok hiszékeny ember átadja
a pénzét, holott a nyugdíjjal kapott
pénz soha nem hamis, mivel többszörös ellenőrzésen esik át.
Az elkövetők gyakran a jó szándékunkat próbálják kihasználni. Ilyen
az, amikor jótékony célt színlelve,
karácsonyi segélyt „gyűjtőkként”
kopogtatnak. Ilyenkor is legyünk
elővigyázatosak, udvariasan kérjük meg az illetőt, hogy az ajtó előtt
várakozzon, s csak így, a biztonsági
lánc vagy az ajtón lévő, kihajtható
ablak használata mellett hallgassuk meg! Talán, ha valóban jótékonyságról van szó, egy, a szervezet
nevére szóló postai csekk elkérése
a legbiztosabb segítségnyújtás, ez
ugyanis a postán biztonsággal befizethető. Készpénzt azonban soha
ne adjon át ilyen körülmények között senkinek!

és ellenőrizze telefonhívással, hogy
valóban az adott helyről, szervtől
érkezett-e a személy!
– Használjon széles látószögű optikai kitekintőt, valamint biztonsági
láncot a bejárati ajtón!
– A lakókörnyezetében élőkkel
alakítson ki bizalmi kapcsolatot,
és kölcsönös megegyezés alapján
helyezzenek el elektromos jelzőkészüléket egymásnál (például vezeték nélküli kapucsengőt), amelyet
baj esetén használhatnak!
– A lakókörnyezetében gyanús személyek és gépjárművek megjelenése esetén figyelje meg a személy
kinézetét, jegyezze meg a rendszámot, a jármű típusát, színét, és tájékoztassa a körzeti megbízottat, a
rendőrjárőrt vagy a helyi polgárőrséget a tapasztaltakról!
– Ha valaki túlzott magabiztossággal, követelődző hangnemben,
esetleg erőszakosan lép fel, azonnal
hívjon rendőrt!

HASZNOS TANÁCSAINK A
Tudvalevő, hogy e módszer elkö- TRÜKKÖS LOPÁSOKKAL
vetői magukat jellemzően álcaként SZEMBEN:

HASZNOS BEVÁSÁRLÁSI
TANÁCSOK

utazó árusoknak, házalóknak kiadva kopognak be jobbára egyedül
élő nyugdíjasokhoz, vagy hivatalos
személynek adják ki magukat. Bejutva a lakásba valamilyen ürüg�gyel elterelik a sértettek figyelmét,
és elemelik a készpénzt, illetve az
értéktárgyakat. Jövetelük célját sokféle mendemondába csomagolják –
például vásárlás, eladás, valamilyen
szolgáltatás ígérete –, de a szándék

Mindig legyünk résen, amikor az
ajándéknak szánt áruért fizetünk,
és még akkor is számoljuk, nézzük
át a visszakapott összeget, bankjegyeket, ha mögöttünk éppen sokan
várakoznak, különösen, ha karácsonyi faluban, vásárban vettünk
valamit. Az elhasználódott bankjegyek mellett ugyanis bizony a
hamisítottak is gondot okozhatnak.

– Ne engedjen be idegent a lakásába, mielőtt nem győződött meg hitelesen annak valódi kilétéről!
– Legyen körültekintő és „egészségesen” bizalmatlan! Figyelem! Az
ilyen tolvajok nagyon életszerű történetekkel állnak elő, és sok esetben az ápolt megjelenésük bizalmat
gerjeszt.
– Kérje el az érkező igazolványát,

Figyeljenek rá, ha a megszokottól
eltérő tapintású pénzjegyet adnának esetleg Önöknek vissza!
Fontos, hogy vásárlásnál figyeljünk az összegekre, hiszen akár
véletlenül is előfordulhat a nagy
forgalomban, hogy nem pontosan
kapunk vissza. Ha ilyet tapasztalnak, azt jelezzék még a pénztárnál!
A termékeket is érdemes egy kicsit
megvizsgálni, a műszaki cikkeket
– lehetőség szerint – megvásárlás
előtt kipróbálni. (Piacokon ezért
ilyen terméket nem tanácsos vásárolni.) Ha bármi gondunk van, jelezzük ezt az eladónak vagy annak
vezetőjének, s végső esetben kérjük
a vásárlók könyvét vagy forduljunk
a fogyasztóvédelemhez! Szintén
örökzöld tanács, hogy a nyugtát
mindig őrizzük meg! Az esetleg túl
kicsi vagy éppen nagy ruhadarab, a
megajándékozott ízlését nem mindenben eltaláló ajándék csak akkor cserélhető vissza, ha a blokkot
megőriztük! Gondoljunk erre már
a vásárlásnál!
Köszönjük, hogy figyelnek a tanácsainkra, és kérjük, hogy azokat
használják is, hogy az ünnepek
valóban szépek, biztonságosak és
meghittek lehessenek!
Kellemes ünnepeket kíván Önöknek
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága!
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ELKÉSZÍTÉS:

1.

Klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk a hússzeleteket! Csíkozzuk
fel a pritamin paprikát, a kolbászt és a sajtot szeleteljük!

2.

A hússzelet közepére helyezzünk tölteléket!

3.

Göngyöljük fel a húst, majd
csavarjuk baconbe és egy tepsibe helyezzük egymás mellé a
tekercseket!

Töltött
karajszeletek

VÁ
RK

HOZZÁVALÓK:
1,5 KG SZELETELT KARAJ
SAJT (LEHETŐLEG TRAPPISTA)

ZOL
TÁN

Rejtvény
színész, rendező, forgatókönyvíró
(Budapest, 1912. május 13. – Budapest, 1979. április 10.)
Édesapja, Várkonyi Titusz újságíróként, édesanyja, Grosz Julianna
szabóként dolgozott. A fiatal Várkonyi 1934-ben végezte el a Színi-

KOLBÁSZ, SZALÁMI
PRITAMIN PAPRIKA
MOZZARELLA

recept
BACON
OLÍVAOLAJ
ÍZLÉS SZERINT SÓ ÉS BORS

ELSŐ AZ EGÉSZSÉG
AZ ESZTENDŐ VÉGÉN IS!

ONYI

VÁRKONYI ZOLTÁN

4.

FOTÓ: FORTEPAN / SZALAY ZOLTÁN
akadémiát, majd egyből a Nemzeti
Színházhoz került, amelynek 1941ig volt a tagja. A következő három
évet a Madách Színház társulatával
töltötte. A háború után a Művész
Színház igazgatója lett. A Nemzeti Színházba 1950-ben tért vissza,
majd 12 esztendőn át ott dolgozott.
Életének egy újabb fontos szakasza
kezdődött el 1962-ben: ekkor kapta

meg a Vígszínház főrendezői posztját. E teátrumnak egészen a haláláig
igazgatója volt. Felesége Szemere
Vera színésznő, akitől fia, a szintén
kiváló tehetségű, de sajnos fiatalon
elhunyt filmes, Várkonyi Gábor született. Emlékezete megőrzésében
hatalmas szerepe van filmrendezéseinek. Kezdeti filmjei sikerei után
egyre nagyobb költségvetésű alko-

tások rendezését vállalta. A kőszívű
ember fiai, az Egy magyar nábob, a
Kárpáthy Zoltán, az Egri csillagok
és a Fekete gyémántok a magyar
mozgókép történelem meghatározó
alkotásai lettek, amelyek máig hatalmas népszerűségnek örvendenek.
Színészként Várkonyi jellemzően
negatív figurákat alakított filmen és
színpadon egyaránt.

A karácsony és a szilveszter alkalmával egyaránt figyelemmel kell
lennünk arra, hogy szervezetünk
számára nem mindig előnyös a fokozott jóllakottság érzés! A zsíros
koszt nem csak az emésztőrendszerünket, hanem a szívünket is megterhelheti.
Megfelelő táplálkozással a betegségek nagy része hatékonyan
megelőzhető. Érdemes emiatt áttérni a zsírban gazdag konyháról
a zsírszegényebb, egyben kevésbé fűszeres étrendre. Ügyeljünk a
változatos, kevesebb sót, borsot,
paprikát tartalmazó, ugyanakkor
rostokban gazdagabb érkezésre!
Ne folytassuk az étkezést, amikor
már csak a szemünk kívánja az ételt!
Egyszerre csak szerényebb adagokat fogyasszunk, azokat viszont
akár napi 4-5 alkalommal! Hab-

zsolás helyett legyen a jelszavunk:
csak komótosan!
Étkezéshez fogyasszunk szénsavmentes ásványvizet! Az alkohol –
különösen nagyobb mennyiségben
– rendkívül káros a gyomorra, a
belekre, de az érrendszerre is. Szervezet az alkohol emésztése során
kalóriát is termel, vagyis a szeszesitalok energiafelesleget is képeznek.
Az alkohol hatására a gyomorsav
és az emésztési enzimek egyensúly
felborul, amely hosszabb távon komoly betegségek sorát idézheti elő.
A cigarettában lévő káros anyagok
a tüdőn túl az emésztőrendszerben
is elváltozásokat idézhetnek elő. Különösen legyünk arra figyelemmel,
hogy a dohányzás káros hatásainak
a passzív dohányosok, vagyis a kör-

nyezetünkben élők is ki vannak téve!
A gyakori testmozgás az egészséges
életmód elengedhetetlen feltétele. A
sport csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának az esélyét, javítja az anyagcserét, serkenti
az emésztést is.
Az ünnepek alatt a szokásosnál is
több sütemény készül, rengeteg finomsággal kínálunk másokat és
lépten-nyomon megkínálnak minket is. Ez az időszak így különösen
komplikált lehet azoknak, akik valamilyen betegség miatt vagy egyszerűen csak egészséges életmódot kö-

Fűszerkeverékkel ízlés szerint szórjuk meg, továbbá helyezzünk rá mozzarella szeleteket! Olívaolajjal locsoljuk meg!
Tűzálló fóliával fedve 180 fokon
közel 1 órán keresztül süssük!

5. Amikor elkészül, tálaljuk a

képen látható módon!

vetve diétáznak. Legyünk tekintettel
azokra, akik társaságunkban jelzik,
hogy nem fogyaszthatnak mindent,
különösen a zsírban és cukorban
gazdag falatokat! Az ő érdekükben
és komfortérzetük megőrzéséért
legyünk tapintatosak az ételek kínálásával, hiszen figyelmünkkel és
megértésünkkel az ő egészségüket is
szolgáljuk!
Egy kellemes ebédet követően pedig, amennyiben időnk engedi, kérjük fel a társaságunkban lévőket egy
rövid sétára annak érdekében, hogy
„lemozogjuk” a frissen összegyűjtött
kalóriákat!
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KORONAVÍRUS

MEGELŐZÉSI TIPPEK

1,5 m
távolság

VISELJ MEGFELELŐ
MASZKOT!

TISZTA KÉZZEL
TÖRÖLD A SZEMED!

RENDSZERESEN
MOSS KEZET!

TÜSSZENTÉSNÉL
TAKARD A SZÁD!

KERÜLD EL BETEGEK
KÖZELSÉGÉT!

TAKARÍTS, FERTŐTLENÍTS
GYAKRAN!

