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GordosLászló IstvánnéDr.Valentovics JuliannaMária,
Soroksárdíszpolgára2022. július 1-énelhunyt.
Soroksárközkedveltdoktornénije1937.február4-én

született Budapesten. Általános és középiskolai tanul‐
mányaita fővárosbanvégezte, 1955-benletettérettségi
vizsgája után nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi
Egyetemáltalánosorvosi képzésére.
Diplomáját 1961-ben szereztemeg, októbertől aZala

Megyei Kórház Gyermekosztályán kezdett dolgozni,
mint segédorvos. 1965-ben jeles eredménnyel szakor‐
vosi bizonyítványt szerzett,majd 1967 szeptemberétől
kezdte meg szakmai pályafutása legjelentősebb állo‐
mását:körzetigyermekorvoskéntálltmunkábaSorok‐
sáron, ahol egészen a 2005-ös nyugdíjba vonulásáig
dolgozott. Szakmailag és emberileg kiemelkedőmun‐
káját több alkalommal is elismerték, majd 2007-ben –
a soroksári gyerekek által készített emlékkönyvvel
együtt – megkapta a Soroksárért érdemérmet, 2017-
benpedig adíszpolgári címet is.
Férjével 1973ótaéltekboldogházasságban,amelyből

két fiuk született: László és Péter. Nagy örömmel, és el
nem fogyó igyekezettel csinosítgatták közös otthonu‐
kat.Nyugdíjas éveibenvégrevolt ideje ahobbijainak is
hódolni: szeretett utazni, színházba, hangversenyre
járni. Legkedvesebb elfoglaltsága, amely romló egész‐
ségi állapotában is mindvégig vigasza maradt, az olva‐
sás volt. Szakmai folyóiratokból nyugdíjasként is
követteazorvostudományváltozásait.Kétdolognakélt
ugyanis utolsó leheletéig: családjának és hivatásának.
Vérbeli orvos volt, aki komolyan vette a hippokratészi
esküt, ezért bármikor lehetett hívni, hétvégén is ház‐
hozment,vagy sajátotthonábanvizsgáltamegakisbe‐
tegeket.Áldozatosmunkájárahálás szívvel gondolunk.

Nyugodjon békében!

NEKROLÓG
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eddigavírus,mostmegaháború.Kénytelenekvoltunk
megszokni a bezártságot, az online oktatás minden kelle‐
metlenségét és az állandó bizonytalanságot, de kibírtuk,
mert közben azzal biztattukmagunkat, hogy nemsokára
jobb lesz. Alig élvezhettük azt a néhány szabad rendez‐
vénytazárásokután,ahogycsökkentekazesetszámok,úgy
gyülekeztek ahírek aháborúról.Most itt vagyunkakellős
közepén,mindendrágulésváltozik,csakegydologmaradt
ugyanaz: a bizonytalanság. Közben folyók száradnak ki
Olaszországban, és Magyarországon is óriási az aszály.
Mintha az életünk csak nem akarna visszatérni a rendes
kerékvágásba.Tényleg semmi semlesz a régi?
Dr.CsibaGáboramagyaregészségügynapjánTheodore

Roosevelt egykori amerikai elnöktől idézte a következő
mondatot: „Tedd azt, amit tudsz, azzal, amid van, és ott,
ahol vagy”. Méghozzá úgy hivatkozott erre, mint ami
Semmelweis hitvallása is lehetett volna, sőt az egészség‐
ügyidolgozókönfeláldozómunkáját is jellemezteaCovid
alatt.Sokszorhalljuk,hogyapéldaképekbőlerőtmeríthe‐
tünk,úgygondolom,ezamondatmostpont ide illik.Sen‐
ki sem tagadhatja, hogy nem a legkönnyebb időszak áll
előttünk.Talánnemfeleslegesmégmostgyűjteninéhány
jó élményt az előttünk álló nyáron, együtt lenni azokkal,
akiket szeretünk,hogy legyenhovávisszanyúlni, amikor
majd szükségünk lesz rá.

SzabónéHorváth Edina - felelős szerkesztő
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‒PolgármesterÚr!Ahírek szerint sikerült kompromisszu‐
mot találni a beruházásra.Mi amegállapodás lényege?
‒ Legutóbb említettem, hogy aláírásgyűjtésbe kezd‐

tem, pár nap alatt több száz aláírás gyűlt össze. Az ívek‐
kel és a képviselőtestület határozatával felvértezve,
amely nem támogatta a kerületi építési szabályzatmódo‐
sítását, felkerestem a kormány illetékeseit. Igen nehéz
tárgyalások után végre garanciákat kaptunk arra, hogy
a városközpont területén a föld alá kerül a HÉV közleke‐
dés. Most ott tartunk, hogy elkezdődött a soroksári sza‐
kasz újratervezése, amely nem csak a HÉV-et érinti,
hanema teljes forgalomszabályozást.Megértették, hogy
a Grassalkovich út forgalmát nem lehet ráengedni a
szűk, kicsi utcákra, és a Hősök terén pedig nem lehet
megszüntetni az átjárást a Duna felől a templom felé
igyekvőkszámára.Sőt, sokkalkönnyebben lehetmajd itt
közlekedni,mert aHÉVnemakasztjameg a forgalmat.
‒ Nyilván ezutánmindenkit az izgatmajd, hogy hol kerül

a föld alá aHÉV és hol bukkan ismét a felszínre.
‒ Erről egyelőre nincsenek pontos információink, a

tervezőmérnökök most kapták meg a feladatot. Koráb‐
ban több verzió is szóba került, számunkra az lenne az
ideális, ha a festékgyár és Milleniumtelep között halad‐
na a felszín alatt, erre azonban nem sok esélyt látok. Az
európai uniós források végesek. Az az alternatíva már
sokkal reálisabb, hogy a festékgyárnál, vagy a városköz‐
ponthozmégközelebbmegy a föld alá, és valahol aGyáli
patak környékén jön ki. Egy biztos: a szerelvények a Hő‐
sök terénél föld alatti alagútban közlekednek majd. A
pontos terveketmajd ezután fogják egyeztetni velünk.

‒Akompromisszumnaknyilvánmindenki örülhet, deaz
a nagyon régi terv, mely szerint nem csak a kötött pályát,
hanem az autós forgalmat is le kéne vinni a föld alá, és ak‐
kor Soroksárnak egybefüggő városközpontja, főtere lehet‐
ne a vasúttól a rendelőig, föl sem merült? Ez túl merész
elképzelés?
‒ Ez álom. A felvetést egyébként vizsgálta a Nemzeti

Közlekedési Központ. A tájékoztatásuk szerint egyrészt
többmint 15 épületet kellene lebontani a kivitelezéséhez,
másrészt olyan horribilis összegbe kerülne, amit képte‐
lenség finanszírozni. Később sem hiszem, hogy ez szóba
kerülhet. Amostani fejlesztés legalább 50 évremeghatá‐
rozzaSoroksárközlekedését.HiszennemcsakaHÉV-ről
van szó, hanem a kerület teljes forgalmi megújításáról,
beleértve a gyalogos átkelőket, a jelzőlámpákat, az autós
közlekedést.
‒ Legutóbb beszélgettünk a kerület három részre szakadá‐

sáról. A Budapest-Belgrádvasútvonal elővárosi közlekedés‐
be való bekapcsolásával, ráadásul 8-12 perces követési
idővel, mégmindigmegmarad a két részre szakadás az Ófa‐
lu és Újtelep között. Az építkezések volumenét látva a két te‐
lepülésrész hamarosan összeér. Az átjárás talán még
sürgetőbb lesz.
‒ Ha a MÁV megépíti az aluljárót, amire a tervek sze‐

rint akkor kerül sor, ha a fejlesztés ideér Soroksárra, az
elvágó hatás jelentősenmérséklődik, hiszen nem lesz so‐
rompó, nemkell várni a vonatok elhaladására.
‒ Ha már Újtelep szóba került, van némi lakossági rossz

érzés a Szentlőrinci út és a Szent László utca kereszteződésé‐
nél kialakított új forgalmi renddel kapcsolatban.

Legutóbbi lapszámunk Városháza rovatában beszámoltunk a sorok‐
sári HÉV vonalának tervezett fejlesztéséről. Bese Ferenc elmondta,
ha a beruházás a közkézen forgó koncepció szerint valósulna meg,
az káoszba taszítaná mind a gyalogos, mind pedig az autós közleke‐
dést a kerületben, Soroksár területét három részre szakítaná, nem

beszélve a városközpont megjelenéséről, azaz a két üvegfal között száguldozó HÉV
szerelvények látványáról. A polgármester akkor úgy fogalmazott: akár polgári
engedetlenségi mozgalom indításáig is hajlandó elmenni. Úgy tűnik azonban,
hogy erre nem lesz szükség, a Nemzeti Közlekedési Központtal folytatott legutóbbi
tárgyaláson győzött a józan ész.
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Föld alatt fut majd a HÉV Soroksár központjában
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‒ Többször jeleztük a fővárosnak, illetve a Budapesti
Közlekedési Központnak, hogy a kereszteződés rendkí‐
vül balesetveszélyes, amelyet statisztikákkal is alátá‐
masztottunk. A BKK sem a közlekedési lámpás, sem
pedig a körforgalmas megoldást nem támogatta, helyet‐
te új forgalmi rendet alakított ki, amely szerintem eny‐
híthet a helyzeten.
‒ A lakók a változásra felhívó táblákat hiányolják, és azt

mondják, a rutinból vezetők bajba kerülhetnek.
‒A forgalmi rendváltozását jelző táblavalóbannincs

kihelyezve, de az 50 km/h sebességkorlátozás és az

előzni tilos tábla ott van.Abbana lakóknak igazukvan,
hogy a sávfestés 2-3 nap alatt lekopott, amit azonnal
jeleztünk az illetékeseknek, a táblahiánnyal együtt.
Fontos hangsúlyoznom, hogy nem soroksári beruhá‐
zásról van szó, nincs kompetenciánk ebben az ügyben.
A rutinról pedig annyit, hogy nem emlékezetből kell
vezetni, hanemazúj forgalmi rendet betartva.Miután
a jobbra kanyarodó és az egyenesen haladó autók egy
sávba kerültek, nem lehet előzni. Kérem a lakosokat,
hogy figyeljenek oda!

Péter-SzabóRozália

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Döntés született többekközött arról, hogyaSoroksárKi‐
válóMestere címne csak éventemindösszesen öt személy‐
nek legyenmegítélhető. Ellenzéki felvetés volt, hogy nem
csökkenti-e az elismerés presztízsét, hogy nincs meghatá‐
rozott számú jelöltre redukálva a lehetőség. Erre Bese
Ferenc polgármester azt a választ adta, hogy a cím olyan
mestereknekadható,akiklegalább20éveSoroksáron,vagy
a soroksáriak érdekébenműködnek, amely eleve garancia
az adottmesterminőségimunkájára, elhivatottságára.
Ismét tárgyalta a testület a Molnár-sziget déli csücské‐

nek beépítésével kapcsolatos koncepciót. Ellenzéki oldal‐
ról felmerült egy, a Római-parthoz hasonló terület
létrehozása ezen a szakaszon, a turistákbevonzása érdeké‐
ben. Bese Ferenc polgármester válaszában felhívta a

figyelmet arra, hogy elsősorban az itt élők számára szeret‐
nék közösségileg kihasználhatóvá tenni a szigetet, hozzá‐
tette ugyanakkor, hogy szükség van amáshonnan érkező
vendégekre, hogy bármely létesítmény gazdaságosan mű‐
ködhessen. Ahogy eddig is szívesen láttuk rendezvényein‐
ken a távolabbról érkezőket, ezután is így fogjuk, de
véleménye szerint az óbudai Dunapart hatalmas embertö‐
meget befogadó léptékenem lenne jó a soroksáriak számá‐
ra, különösen nem a szigeten életvitelszerűen tartózko-
dóknak.
A továbbiakban a képviselők zárt ülésen tárgyaltak a kü‐

lönböző kerületi díjak és elismerő címek odaítéléséről. A
díjakat –avonatkozórendeleteknekmegfelelően–aSorok‐
sáriNapokkeretében adják át.

A nyári igazgatási szünet előtti utolsó képviselő-testületi ülésre 2022. július 14-én

került sor a Városházán, amelyen több képviselő nem tudott részt venni, így végül a

testület kilenc fővel kezdte meg a napirendi pontok tárgyalását.
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Soroksár Önkormányzata tudatosan törekszik arra, hogyminden évszak‐
ban kulturális programokkal is erősítse az itt élők összetartozását, közös‐
ségtudatát.Ennekemblematikuseseményeanyáreleji időszakbanaSzent
Iván éji vigadalom. Az esemény tavalyi sikerén felbuzdulva idén június 25-
én újra színes programokkal várták a legrövidebbnyári éjszakát ünnepel‐
ni szándékozó közönséget.
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Azidőjárásnémilegráijesztettaszervezőkre,mivelazeste
6 órára meghirdetett istentiszteleten csak az tudott részt
venni, aki időben érkezett, hiszenutána egy jó negyedórás
özönvízszerűesőzúdultakerületre.Szerencséreazestehét
órakor kezdődőkiállításmegnyitó kezdetére kiderült az ég,
a további szabadtéri programok megtartását már nem ve‐
szélyeztette az időjárás. AGaléria ‘13-ban tavaly Pánti Imre,
idén egy másik neves soroksári festőművész, Ledniczky
Gyulaműveit csodálhattuk meg. Fuchs Gyula alpolgármes‐
ter találóan fogalmazta meg a kiállítással kapcsolatban:
„mi, soroksáriak ismerős tájakat látunk, amikor e képekre
tekintünk: gyermekkorunkhelyszíneit, fiatalságunkbohó
pillanatait, amúlt édes emlékeit. Ledniczky remekül ragad‐
tamegotthonunksajátosbáját, aDunamindentelsöprőro‐
mantikáját, a svábházak egyedi jellegét”.
A Galéria előtti téren Sinkovics Krisztián alpolgármester

köszöntő beszédével folytatódtak a programok, amelyben
aSzent Ivánnapimáglyameggyújtásánakreményhordozó

szerepet tulajdonított: „jelképezze ez a tűz azt a reményt,
hogy együtt, összefogvaminden rosszat átvészelünk, szól‐
jon ez a nap a jövőbe vetett hitről, a kultúra és a közösség
védelméről és a kikapcsolódásról” – kívánt e szavakkal jó
szórakozást az alpolgármester. A bolgár ivókút vizét idén
Barta Károly nagytiszteletű lelkész áldotta meg, amit a
bolgár táncosokműsora követett, akik ezen az estén tánc‐
ba is hívták a közönséget. A Lelkes Renynevével fémjelzett
jazzduógitárraésénekhangraáthangszerelt,mamárklasz‐
szikusnak számító slágereket adott elő. A fáklyás felvonu‐
lás előtt negyed órával felbolydult a tér, kiosztották a
lányok-asszonyok virágkoszorúit,meggyújtották a fáklyá‐
kat. Dobosaink vezetésével indult el a menet a Grassalko‐
vich utat átszelve a Tündérkertbe, ahol a tűzzsonglőrök
műsorautánasoroksári cserkészekmeggyújtottákaSzent
Iván-napimáglyát. A főépület teraszánmég órákon át tán‐
colhattak a résztvevők, akik retró-diszkóval búcsúztatták
a legrövidebb éjszakát.
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SEMMELWEIS-NAP
SOROKSÁRON

VÉDEKEZÉS A HŐSÉG ELLEN

A magyar egészségügy napjára készülve elismeréseket
adtak át kerületünk vezetői a TáncsicsMihályMűvelődési
Házban június 30-án. A színvonalas műsorral és a finom
ebéddel is azt kívánták hangsúlyozni, hogy mennyire

fontosorvosaink,ápolóinkmindennapihelytállása,ahogy
erre a közelmúlt eseményeimég inkább rávilágítottak.
Szolgálati elismeréstkapott az egészségügybeneltöltött

25 év munkájáért Serbán Edda, illetve 40 évért Hajdu
Rózsa,UrbánZoltánné ésDr. Csiba Gábor. A kerület lakosa‐
iért tíz éve dolgozó Papp Zsuzsanna és a húsz éve dolgozó
Iványi Béla hűségjutalmat vehettek át. Címzetes főorvosi
cím használatára mostantól Dr. Horváth Judit gyermek‐
fogorvos jogosult, több évtizedes soroksári munkája elis‐
meréseként. Az Év Egészségügyi Dolgozója kitüntető
címetUrbán Zoltánné védőnő, ésDr. Csiszár Béla gyermek‐
orvos vehették át, mindkettejükméltatásában kiemelték
a Covid-járvány alatti példamutató viselkedésüket, hogy
nem hagytákmagukra betegeiket. A kitüntetetteknek ez‐
úton is gratulálunk, és munkájukhoz további sok erőt kí‐
vánunk!

A július igazi kánikulai napokkal köszöntött a kerületünkben élőkre is. Az
enyhülés lehetőségét kínálja a Hősök tere két oldalán üzemelő egy-egy páraka‐
pu, amelyetSoroksárÖnkormányzata állított fel avároslakók szemmel látható
megelégedésére. Az igazi forróság idején – ahogy tavaly is – vízosztással próbál‐
ják megelőzni a rosszulléteket, igyekeznek segíteni a biztonságos közlekedést
a városközpont legforgalmasabb pontján. Ehhez a feladathoz nem csak az ön‐
kormányzatmunkatársai, a Soroksári FiatalokFóruma tagjai, de aVárosházán
diákmunkát teljesítők is csatlakoztak a legmelegebb napokon.



OttóbácsiBúzaJózseffel,
első tanítványaiegyikével

A magyar evezőssport gróf Széchenyi Istvánnak kö‐
szönheti meghonosodását, ő hozta létre az első Csol‐
nakdát, rendelt hajókat Angliából, sőt „hölgyeket
csónakoztatott”, így is népszerűsítve az evezést. Halála
után sorra alakultak a hajós egyletek, a budapesti az ő
emlékére. 1926-ban Budapesten ismegtartották az első
egyetemi versenyt, a magyar „Oxford-Cambridge”-t,
amelyre nyolcfős csapatok neveztek,mivel a főúri hajó‐
kat aTemzén isnyolc emberhajtotta. Ilyenelőzmények
után nem csoda, hogy a kommunista hatalom „úri
sport”-nak minősítette az evezést, és betiltotta a pati‐
nás klubok többségét.
Ezért is izgalmas, hogy miként sikerült nemcsak azt

elérnieegyvillamosmérnök-technikus–tanárnak,hogy
fiatalokat tanítson evezni hosszú évekenkeresztül a szo‐
cializmus alatt, de azt is, hogy új csónakház épüljön So‐
roksáron, ahol a képzés folyhat. A magyarázat nagyon
egyszerű: a szerelem. A júliusban kilencven éves
Germann Ottó húszéves korában beleszeretett ebbe a

sportba, és igyekezett ezt egész életében mindenkinek
átadni, akivel csak találkozott.
Nagyon sok tehetséges fiatal kezdte nála az evezést, kö‐

zülük számosanprofi szinten is szép eredményeket értek
el, vagy fontos tisztségeket töltenek be a sportágban. Ha
valaki csodálkozna,hogymiértnemhallottmégezekről,
azoknak elmondjákőkmaguk is, hogyövék talán a legki‐
sebb klub, és vállaltan nevelőegyesületként működnek.
Úgy is mondhatnánk, hogy pont azt a részét végzik el a
munkának, amely valószínűleg a legfontosabb, de a leg‐
kevésbé látványos, ezért kevésbé elismert.
–ÉletemelsőtizenegyévétSoroksárontöltöttem,majd

családi okok miatt költöztünk a IX. kerületbe, de most
már jópáréveújra itt találtunkotthonraa feleségemmel
– válaszoljaOttóbácsi, amikor ahelyi kötődéseiről kérde‐
zem. – Elég fiatalon dolgozni voltam kénytelen, de nem‐
sokára újra az iskolapadban találtam magam,
elvégeztema technikus-tanári képzést a villamosmérnö‐
ki karon. Onnan rögtön hívtak tanárnak, sok szakmun‐
kásképzőben tanítottam, később iskolaigazgató lettem
Pilisvörösváron, onnan mentem nyugdíjba. Innen jött
tehát a felismerés, hogy tudok és szeretek tanítani. Úgy
éreztem,énerre születtem,hogyvalakitmegtanítsakva‐
lamire.Ezazösszes sporttalkapcsolatbannyilvánvalóvá
vált, mindig mindenkinek szívesen megmutattam újra
és újra a lépést, az ugrást, a mozdulatot. És persze na‐
gyon szerettem a gyerekeket is –meséliOttó bácsi,majd
amikor arról kérdezem, hogy honnan jött az evezés, így
folytatja: – Számos sportba belekóstoltam addigra már,
mire az evezés megtalált és beszippantott. Birkóztam,
boxoltam, gátfutottam, míg az egyik egyetemista tár‐
sam, akinek az édesapja a Vízműveknél dolgozott, elhí‐
vott evezni. Így kerültem a Vízművekhez, és maradtam
is egész aktív koromban, mert amint megismertem,
mindenem lett az evezés.
Ahogy gondolatban újra végigjárjuk az életútját, szub‐

jektívmódon elevenednekmeg amagyar történelem jel‐
legzetes eseményei is. 1956-ban például a négy
fiútestvérből a két idősebb sorsot vetett, ki marad, és ki
próbálszerencsétanagyvilágban.Ígymaradt itthonOttó
bácsi a két kisebböccsével az édesanyja segítségére.Vesz‐
tett a sorshúzásnál, de megtanult minden lényeges
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házimunkát, amire csak szükség volt, hogy munkába
járóédesanyját tehermentesítse. Ezért amainapighálás.
Debármennyire is szeretett iskolábantanítani,az igazi

„aranyélet” a nyugdíjjal érkezett el számára, hiszen on‐
nantólmár csak az evezésre koncentrálhatott. 62 évesen
még gyorsan megnyerte korcsoportjában a magyar baj‐
nokságot,majdmindenerejétazedzősködésre fordította.
–Mi a jó az evezésben? – kíváncsiskodom.
–Azon túl, hogy az orvosok szerint az egyik legegészsé‐

gesebb mozgásforma, mert a test minden porcikáját
megmozgatja,magaahajó iscsoda.Beülazemberazegy‐
párevezősbe,mozgásbahozza, ésmintharepülne.Olyan
minthaazégbensétálnék.Bennevanaszabadságis,hogy
akkor jössz és mész, amikor akarsz, nincsenek kötöttsé‐
gek.Megrészegítő az egész: amozgás csodája, a levegővé‐
telek ritmusa, avízenmegcsillanónapfény, a csak innen
láthatóállatsereglet, anövényvilág…Könyveket lehetne
megtölteni a kalandokkal, amelyeket a vízen éltünk át.
Hogy kikkel, arra egyértelmű a válasz. Közben csatla‐

kozik beszélgetésünkhöz Ottó bácsi felesége, Germann-
néMihálydeák Ilona is, aki sorolni kezdi a programokat,
amelyeket annak érdekében eszeltek ki, hogy összetar‐
tó kis társaság váljon az evezősökből. Erre találták ki a
Csónakház, és a benne lévő járművekmegáldását, de az
év végi találkozókat is, ahol mindig valamilyen apró
ajándékkal jártak kedvében a résztvevőknek, de ezt a
célt szolgálják a májusi ismerkedős sütögetések is, aho‐
vá a szülőket is meghívják és várják. Ottó bácsi különö‐
sen büszke arra, hogy az első nevelésből származókkal
a mai napig évente összejárnak. Közéjük tartozik Búza
József, becenevén Gabona is, aki éppen határozottan
irányítja a fiatalembereket, akik a hajót viszik le a Du‐
nához a fotózásra. A hetven évesen is csupa izom, egye‐
nes tartású „fiú”, ahogy Ottó bácsi hívja, szemmel
láthatóan jó néhánymai harmincast lekörözne erőnlét‐
ben, állóképességben. Közben serkentésként egy-két
veretesebb kifejezés is elröppen a vezérek szájából, ami‐
ből rögtön sejteni lehet, hogy nem pirulós kislányokat
nevelgetnek ehelyt. Süt a nap, hullámok játszanak a ví‐
zen, madarak röpdösnek, hangoskodnak, fújja a szél a
part menti bokrok-fák leveleit, a Kis-Duna kalandra

hívogat, mindettől lassan értelmet nyernek Ottó bácsi
korábbi szavai a szabadságról.
A partról visszafelé menet a csónakház kerül a látóte‐

rünkbe, Ilonamondja el a történetét:
– Itt eveztek aDunán,mikorOttó szemezni kezdett ez‐

zel az üres telekkel. A Vízművek akkori igazgatója egy
nagyon szimpatikus, nyitott vezető volt, szóval amikor
Ottómegemlítette neki, hogy milyen jó lenne, ha itt is
lenne egy csónakház, akkor nem kellene mindig olyan
messziről, a Nánási útról leevezni idáig, vevő volt az
ötletre. Így került kialakításra 1975-ben ez a telephely,
amelyet aztánOttó rengetegmunkával rendben tartott,
gondozta a körülötte lévő kertet, oktatta a gyerekeket.
Nem csoda, hogy ragaszkodik hozzá – mosolyog a fele‐
ség, akit azóta szinténmagával ragadott az evezőssport,
olyannyira, hogy egy ideje már ő kezdi el az edzőmun‐
kát a legfiatalabbakkal. Ezzel kapcsolatban így összegzi
tapasztalatait:
– Kicsit szomorú, de ma már inkább az a tendencia,

hogy a szülők sem támogatják, hogy versenyezzenek a
gyerekeik. Örülnek, ha lejárnak mozogni heti egy-két
alkalommal. Pedig aversenyrekészülés, az ottanihelyt‐
állás olyan energiákat képes felszabadítani a gyerekek‐
ben is, amelyet mindenkinek érdemes lenne meg-
tapasztalni. A mai fiatalok mindent nagyon könnyen
megkapnak.
–A legtöbbgyerek, aki elkerült tőlünk, egyetemetvég‐

zett, komoly állásban helyezkedett el, megállják a he‐
lyüket a világban. Megtanítottuk őket küzdeni. Az
unokám parasportolóként nyolcszoros magyar bajnok
– egészíti ki Ottó bácsi Ilona szavait, majd így folytatja: –
Nemis tudomjól elmondani,mekkoraajándékésöröm,
hogy élhetünk, itt lehetünk ezen a világon. Számomra
legalábbisminden nehézség, kacskaringó ellenére igaz
maradt a mondat, amit fiatal koromban fogalmaztam
meg. Élni kell, mert élni jó!

SzabóHorváth Edina



JÓL HALAD A FELÚJÍTÁS
Akadálymentes lejárat épült az altemplomhoz

– A tetőfelújítás elkészülte valóban talán a leglényege‐
sebb eleme a templom állagmegóvásának, és ez teljes
mértékben megvalósult. Megkezdődött a belső térben
a lábazat javítása, sőt lassan a végére is érünk a falakon
a díszítő-, valamint a szekkókat érintő restaurációs fes‐
téseknek – sorolja a biztató tényeket Lajos atya. – Most
fogkiderülni, hogyaplébánia épületénmit sikerülmég
rendbe tenni. Itt is elsőként a tetőhéjazat cseréjét való‐
sítja meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye,
mint felettes intézményünk, állami támogatással, ha‐
sonlóan a templomhoz.
– A Hősök terének a Szikes utca felé

eső szakasza az altemplom akadály‐
mentes lejáratának létrehozásamiatt
volt lezárva?
–A tetőmiatt volt felvonulási terü‐

let. Sokan kérték ugyanakkor, hogy
legyen rámpás lejáró. Érdekessége a
templomnak, hogy felépülésétől
kezdve rendelkezett altemplommal,
amihez a templom terén belülről ve‐
zetett egy nagyon meredek lejárat,
nehéz márványlap zárta le. Polgári
és egyházi személyek egyaránt vol‐
tak itt eltemetve. A lejárat mégmeg‐
van, de egy üvegfalban végződik,
onnannemlehetmármegközelíteni

az altemplomot. A lejtő megépítése viszont csak úgy volt
lehetséges, hogy Soroksár Önkormányzata vagyonkeze‐
lésbe adta számunkra azt az utcai területet, aholmegvaló‐
sulhatott az új terv, az akadálymentesmegközelíthetőség.
Ez volt az egyik jelentős támogatás, amelyet az önkor‐
mányzattól kaptunk.
–Miben segítettmég ezen felül a városvezetés?
– Péntekenként elég nagy feladat a takarítás, összepako‐

lás, amire azért van szükség, hogy a templomtér alkal‐
massá,méltóvá váljon a hétvégi liturgikus cselekmények

elvégzésére. Erre nagyon rövid
időnk van, ezért ezt a munkát ön‐
kormányzati támogatásból finanszí‐
rozzuk. Vasárnap esténként pedig
sok önkéntes dolgozik azon, hogy
hétfőtől újra a munkásoké legyen a
terület. Hálát adunk Istennek azért,
hogy a felújítás ideje alatt a templo‐
munkatnemkellettbezárni,minden
szertartástmeg tudtunk tartani.
– Az új lejáratra visszatérve, milyen

újdonságokat fedezhet fel most az, aki
meglátogatja az altemplomot?
– Ha most lemegyünk a lejárón,

akkor három nagy táblát is látha‐
tunk a falakra függesztve. Az egyik
a Délitemetőben, a Szentlőrinci úti
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Tavaly áprilisban számoltunk be arról,
hogy állami támogatással jelentős fel‐

újítások kezdődtek az ófalusi Nagyboldogasszony
Templomban. Fehérvári Lajos plébános akkor úgy
nyilatkozott, hogy a legfontosabb a tetőszerkezet to‐
vábbi elöregedésének megakadályozása, az elhaszná‐
lódott szerkezeti elemek cseréje, a további tervezett
munkálatok megvalósítása mind attól függ, hogy ez a
fő feladat hogy sikerül. Mára elkészült az altemplom
rámpás lejárata, és a beltéri munkálatok is szemmel
láthatóan jó ütemben zajlanak. Az augusztusi búcsú
előtt a rekonstrukcióval kapcsolatos összegző beszél‐
getésre kértük föl a plébános atyát.



A Soroksárról, Csepelről és Pesterzsébetről 1944-ben
elhurcolt zsidókról emlékeztekmeg július 3-ánaVecsés
úti régi zsidó temetőben. Az önkormányzat részéről
Fuchs Gyula és Sinkovics Krisztián alpolgármesterek, va‐
lamint Egresi Antal képviselő és Dr. Bajuszné Veigli
Katalin bizottsági tag vettek részt a visszatekintő ün‐
nepségen, míg a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti
zsinagógájából Tótha Joel Péter rabbi mondott beszédet.
Amegemlékezésen részt vettDr. NádorÖdön unokája, a
Londonból csak emiatt hazalátogató Horváth Tamás is.

A Soroksáron akkor magát zsidónak valló körülbelül
230 lakos 98%-át elvitték, közülük alig tért haza valaki.
A deportált zsidó emberek többségének sírja, valamint
haláluk időpontja ismeretlen, a minden évben értük
tartott gyásznapon emlékeznek mindazok, akiknek
ilyen sorsra jutott hozzátartozója van.

TemetőbenésaKözéptemetőbenelhantoltaknakállít em‐
léket, hiszen ezek a temetők már nem működnek. Van
egy tábla, amely Soroksár sebeire utalva a kitelepítettek‐
re, amálenkij robotra hurcoltakra emlékezik. A világhá‐
borúban elhunytak és az ‘56-os forradalomáldozatainak
emlékét őrzi a harmadik, megemlítve a kommunizmus
idején vértanúságot szenvedőket, hitvallókat is. Ez azért
fontos, mert része a korábban eltitkolt történelmünk‐
nek. A legnagyobb létszámú pusztítást végző ideológia
ugyanis a kommunizmus volt. Izgalmas aktualitást ad a
dolognak,hogy felfedeztemittSoroksáronegyelfeledett
példát, Kovács Antal plébános történetét. 1950-ben gyil‐
koltákmeg, itt, a plébánián, sírhelyema ismegtalálható
az altemplomunkban. A nemrégiben boldoggá avatott
Brenner János pap történetével mutat bizonyos rokon

vonásokat az övé. Egy tablót is állítunk össze nemsokára
az országosan ismert a hitvallókról. Ennek a soroksári
papnaka történetepedig feltárásravár.A tényekaztmin‐
denesetrebizonyosanalátámasztják,hogyő ittkomolyan
útjában volt a rendszernek. Korunkban is erőt meríthe‐
tünk a hitvallók bátorságából.
–Előre láthatóanmikorkapjákvisszaahívekamegszokott

templomteret?
– A belső munkák nagy része idén reményeink szerint

befejeződik, azállványzatothamarosanelbontják,kisebb
munkálatokmég utána lesznek, például a szőnyegek visz‐
szahelyezése, a kivetítő beüzemelése. Demarad felújítási
feladat a következő évekre is.

H. E.
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40 ÉVES A SCHOROKSCHARER
MUSIKANTEN ZENEKAR
Június 19-én, aHolbig Ifjak felvo‐

nulását követően a Táncsics Műve‐
lődési Házban köszöntöttük az
idén 40 éves évfordulójukat ün‐
neplő SchorokscharerMusikanten

zenekart, ez alkalomból Bese Ferenc polgármester, és
Weinmann Antal a Német Nemzetiségi Önkormányzat
vezetője is köszöntötte,méltatta őket.Orosz Zoltánhar‐
monikaművész pedig azzal ismegtisztelte az eseményt,
hogy nemcsak mint zenekari tag játszott az est folya‐
mán, de egy 20 perces szólókoncert keretében is elkáp‐
ráztatta tudásával a közönséget.
1982 júniusában Stark GyörgyTemplomutcai garázsá‐

banösszeállt 12 zenét szeretőfiatalember ésmuzsikálni
kezdtek. Először csak bálokon, zenés rendezvényeken
léptek fel, majd mivel gyorsan híre ment tudásuknak,
számtalan rádió- és tv-felvételre is felkértékőket.Akez‐
deti időszakban 40-60 fellépésük is volt egy évben, fő‐
ként Magyarországon, de hívták őket Európa szinte
minden országába is. 1992-től bővült a zenekar létszá‐
ma, és már közel 30 lokálpatrióta örömzenélt, ápolta
Soroksár zenei hagyományait. Rendszeresen ők adnak
koncertet olyan jeles eseményeken, mint például a So‐
roksári Nagyboldogasszony Templom (búcsú-) ünne-

pén, a karácsonyi éjféli miséken, a Soroksári Napokon.
A zenekar kivétel nélkül képzett zenészekből áll, több
tagjukkapottmárArtisjus, eMeRTon,LisztFerencdíjat
is. Büszkék vagyunk arra, hogy Soroksárnak ilyen kitű‐
nő, nagyhírű zenekara van, kívánunk még nekik na‐
gyok sok együtt, zenéléssel eltöltött évet, magunknak
pedig nagyon sok élményt velük!
A Schorokscharer Musikantent legközelebb, 2022.

augusztus 15-én hétfőn 19 órakor hallhatjuk-láthat‐
juk, a Soroksári Nagyboldogasszony immár hagyomá‐
nyos koncertjén, a templommögötti téren.

Roth Ilona
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CSALÁDI SZOMBATOK A TÜNDÉRKERTBEN
A Táncsics Mihály Művelődési Ház által szervezett Családi Szombatok a pandémia

túlélői között sorakoznak, sőt mondhatni előnyükre is váltak az elmúlt évek korláto‐
zásai, hiszen nyáron, szabadtéren, korlátozások nélkül tudtuk megtartani ezt a ren‐
dezvénysorozatot. ANemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával az idei évben, a
nyári szünet beköszöntével négy, egymást követő szombaton vártuk a kicsiket és na‐
gyokat aTündérkertbe, ahol ingyenesprogramokatbiztosítottunkrészükre. Színpadi
fellépőink voltak a gyerekek kedvencei: Búgócsiga Zenede, Vitéz László Ángliában
bábjáték, Kalap Jakab koncert, Danny mesél, CsemetÉnek. A produkciók mellett ál‐
landó programok is szerepeltek: csillámfestés választhatómintákkal, állatsimogató a
Kanga Alapítvánnyal, és kézműves foglalkozások különböző témákban. Lehetőséget
biztosítottunk a gyerekeknek az agyaggal való megismerkedésre és korongozásra is.
A nagy melegben kellemes felfrissülést adott a vizes játszótér, valamint pecsétvadá‐
szattal akár ingyen gombóc fagyihoz is juthattak a gyűjtögetők. A progra‐
mok népszerűsége szemmel láthatóan és a visszajelzések alapján egyre
növekszik,mind többen értesülnek és jönnek el Családi Szombat rendezvé‐
nyeinkre, akár a környező településekről. Aki ott volt, új élményekkel gaz‐
dagodott,mindenkit visszavárunk szeretettel jövőre!
Folytatódik aTér/Zene 2022 koncert sorozat
Ha nyár, akkor Tér/Zene péntekenként a Zenepavilonnál! Július 22-én a

WedanaEgyüttesnosztalgia rock&roll estje, július 29-én aSoroksáriVárosi
Fúvószenekar koncertje várja az érdeklőket, 19:30-tól.
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TÁJÉKOZTATÓ
a kerületi építési szabályzat

módosításával kapcsolatban!
Tájékoztatjuk az érintett lakossá‐

got, civil és gazdálkodó szervezete‐
ket, érdek-képviseleti szerveket,
egyházakat (együtt: partnerek),
hogy hamarosan elkészül a kerüle‐
ti építési szabályzat (KÉSZ) módo‐
sításának tervezete.
Az elkészült módosítás tervezete

előreláthatóan 2022. augusztus
elején leszmegtekinthető a
www.soroksar.huportálon.
A tervezet partnerségi véleményezése céljából lakossá‐

gi fórumösszehívására is sor kerül, amelynek helyszíné‐
ről és időpontjáról a honlapon adunk tájékoztatást.
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat

a KÉSZmódosítás tervezetével kapcsolatban!
Bese Ferenc polgármester

A Soroksári Napok keretein belül rendezikmeg az
50, 55 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárokmegújított eskütételét.
Várjákazoknaka jelentkezését, akik az idénünneplik

illetve tavaly ünnepelték évfordulójukat!
Jelentkezni lehet Barabás Tibornénál a

06/30 313-2456; 06/1 287-1768 telefonszámokon

Vezényel: Polster József, Geiger P. György
Helyszín:
Soroksári Nagyboldogasszony templommögötti tér
Időpont: 2022. augusztus 15.
az esti szentmise után, kb. 19:00 óra

Nagyboldogasszonykoncert
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A40 éves
Schorokscharer
Musikanten zenekar
koncertje

FELHÍVÁS
HÁZASPÁROK

SZÁMÁRA

ÜNNEPELJÜKEGYÜTTAZÁLLAMALAPÍTÁST
2022.augusztus19.20:00

Fellépnek:
SoroksáriNémetNemzetiségiTáncEgyesület
Misztrálzenekar

Sztárvendég:
TOLCSVAYBÉLA

21:15Tűzijáték
Helyszín:

SoroksáriNagyboldogasszonytemplommögöttitér

•Munkavégzés: hétfőtől-péntekig egyműszakos
munkarendben 7:10-16:00-ig a 18. kerületben.

• 8 órás bejelentett, teljes munkaidősmunkaviszony.
• Betanítás alatt (körülbelül 2 hónap)
alapbér: bruttó 260.000 Ft.

• Betanulás befejezése után
a megkereshető jövedelem:
- alapbér bruttó 305.000 Ft
(100%-os elért norma esetén),
- továbbiminőségi és mennyiségi bónusz
bruttó 60.000 Ft-tól.



A zenés menet 15 órakor indult el
a Táncsics Mihály Művelődési Ház
felé. A felvonulás élén vitték a ren‐
dezvény jelképének számító koszo‐
rút, melynek szalagján az „Éljen a
soroksári ifjúság!” felirat olvasható.
A Hősök terére érve, az I. világhábo‐
rús emlékműnél kis pihenő követ‐
kezett, miközben a jelenlévők

közösen énekelték el a magyar himnuszt, illetve a ma‐
gyarországi németek himnuszát. A rendezvénynek hely‐
színt adóművelődési házbanmár jó hangulat fogadta az
érkezőket. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Weinmann Antal köszöntötte a vendégeket, majd
Fehérvári Lajos plébános atya megáldotta a nemzetiségi
önkormányzat által újonnan készíttetett iparos-zászlót.
Ezután következett a nyitó keringő, melyet Galambosné
Schuszter Anna tanított be a fiatal pároknak.
A szervezőkebbenaz évben többszörös jubileummalkö‐

tötték össze a programot. Az est folyamán talpalávaló
muzsikát szolgáltató fúvószenekar, aSchorokscharerMu‐
sikanten idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.
Bese Ferenc polgármester úr beszédében méltatta a zene‐
kart. Kihangsúlyozta, hogy a soroksári emberek kultúrá‐
jának alapkövét tulajdonképpen a fúvószene jelenti, s
ezért nagyon fontos a zenei hagyományok fenntartása és
a fiatal zenésztehetségek felkarolása. Megköszönte az
együttes két oszlopos tagjának, Stark Györgynek és Geiger
Györgynek azt az áldozatos munkát, amivel hosszú évek
óta hozzájárulnak a soroksári zenei kultúra fennmaradá‐
sához. Az est fényét emelte az együttes örökös tagjának,
a páratlan tudású, nemzetközileg elismert harmonika‐
művésznek,Orosz Zoltánnak a közreműködése.
A tánc és a mulatozás mellett természetesen jutott idő

azemlékezésre, illetvedíjátadásra is. Ebbenazévbenmár
30 éve, hogy nincs közöttünk az az ember, aki Soroksár
zenei életében múlhatatlan érdemeket szerzett. Farkas
Antalról Fuchs Gyula alpolgármester úr emlékezett meg,
aki szuverén alkotóművésznek, a zene rabszolgájának

nevezte a kiváló zeneszerzőt és karmestert, aki jelentő
szerepet játszott a magyarországi német nemzetiségi
zene ápolásában és fenntartásában. A Farkas Antal Em‐
lékdíjat ebbenaz évbenannakaz ifjú soroksári zenésznek
adományozták, aki a Virtuózok nemzetközi tehetségku‐
tató verseny különdíjasa, a Galambos János Aranygyűrű
tulajdonosa, s fiatal kora ellenére már számos ütőhang‐
szeres verseny győztese.WeiszNoelméltán érdemelte ki e
rangos kitüntetést.
A program részeként nemmaradhatott el a tavalyi év‐

ben fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Vidám Favá‐
gók köszöntése sem, hiszen a tánccsoport a soroksári
nemzetiségi rendezvények szinte állandó résztvevője, fel‐
lépője. Tagjainak fő célkitűzése a Soroksáron nagy ha‐
gyománnyal rendelkező német nemzetiségi kultúra
ápolása és erősítése. Az elmúlt években színvonalas pro‐
dukcióikkal elvitték a soroksári emberek vidámhangula‐
tát kerületünk határain túlra is, s ezzel nagyban
hozzájárultak településünk jó hírnevének öregbítéséhez.
A táncos mulatság a késő esti órákig tartott, hiszen jó

volt két év kihagyás után újra együtt lenni barátokkal,
ismerősökkel. Reméljükmég sok éven keresztül folytató‐
dikkerületünkbeneza széphagyomány,mellyel aháború
előttiHolbigVendéglő törzsvendégeinek, az iparosoknak
a felvonulására emlékezünk.
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HOLBIG IFJAK FELVONULÁSA - IPAROS ÜNNEP
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zusammengestellt von
KrisztinaPálHoffmann
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Az Úrnapját követő vasárnap, június 19-én újra megrendezésre ke‐
rült egyik legjelentősebb soroksári hagyományőrző programunk, a
„Holbig Ifjak felvonulása”, mely a pandémia miatt sajnos két éven
keresztül elmaradt. A gyülekező helyszíne a Puchele ház volt, ahol
süteménnyel, frissítő italokkal és a Schorokscharer Burschen vi‐
dám muzsikájával várták az érkező vendégeket.



Hozzávalók:
30dkgpontyfilé, 8EKgluténmentes zabpehely, 1,5 dl
laktózmentes tej, 1 TK útifűmaghéj 4 EK vízbe áztat‐
va (tojás helyett), 1 l alaplé (hal- és hús is lehet), 1-2
cukkini, 50 dkg csiperke, 5 dkg vargánya (szárított is
lehet), 1 kis laktózmentes tejföl, 5 dkg laktózmentes
vaj, só, bors, szerecsendió, fehérbors, chili, fokhagy‐
ma ízlés szerint, 1 EK rizsliszt

Elkészítés:
A pontyfilét aprítógépbe tesszük. A gluténmentes zabpelyhet beáztatjuk,
majd kinyomkodjuk belőle a tejet. Az útifűmaghéjat összekeverjük a víz‐
zel, amikor tojás állagú akkor összekeverjük a ledarált halhússal és a zab‐
pehellyel. Sózzuk, borsozzuk, egy szerencsendiót ráreszelünk, chilivel és
fokhagymával ízesítjük, vizes kézzel apró gombócokat formázunk belő‐
lük. A gombócokat a nem lobogó, de forró alaplében 5 perc alatt készre
főzzük (ha nagyobb gombócokat főzünk, akkor több idő kell). A cukkinit
hosszában vékony csíkokra vágjuk, a vaj felén közepes lángonmegsütjük,
átforgatjuk a végénmegsózzuk. A csiperkétmegtisztítjuk, a szárított var‐
gányátbeáztatjuk,mielőtt a többi gombaközékevernénk, szűrőben forró
vízzel leforrázzuk. A gombákat amaradék vajonmegsütjük, sóval, kis fe‐
hérborssal ízesítjük,majd a tejfölt 1 EK rizsliszttel és kis vízzel elkeverjük,
és azzal habarjuk amártást.
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MÁRIA MENNYBEVÉTELE
Augusztus 15-e a soroksári öregtemplom búcsúnapja.

1950-ben dogmaként hirdették ki, hogy a Szűzanya tes-
testől-lelkestől felvétetett amennybe, azonban azt keve-
sen tudják, hogy a hitigazság igazi jelentősége az, hogy
Krisztus az örök életben is…
A mondat befejezését, a rejtvény megfejtését a főso-

rokban olvashatják.
Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu címre, vagy a

Hivatal postai címére várjuk „Rejtvény” megjelöléssel
augusztus 5-ig.

Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.

PONTYGOMBÓC CUKKINIHULLÁMOKON VARGÁNYÁS GOMBAMÁRTÁSSAL

GLUTÉN-, LAKTÓZ- ÉS TOJÁSMENTESEN




