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nnepi külsőségek között zajlott advent
első és második vasárnapján Soroksáron a gyertyagyújtás. A kerület karácsonyváró rendezvénysorozata azért is olyan
népszerű, mivel immár harmadik éve nyílik
lehetőség szabadtéri korcsolyázásra. Az adventi
koszorú első gyertyáját december 1-én, szombaton délután, a sötétség beálltát követően gyúj-

tották meg. Soroksáron az idei esztendőben is
gondos előkészületek előzték meg a programot.
Ahogyan korábban, idén is fontos szerephez jutott a zene. A Galambos János Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, valamint a Mikszáth Kálmán Általános iskola tanulói ünnepi
műsorral készültek az első hétvégére, és a színpadon csatlakoztak hozzájuk a Páneurópa Álta-

lános Iskola diákjai is. A muzsikaszóban gazdag
est elmaradhatatlan részét képezte a kerület
egyik fontos együttesének, a Heimatklang zenekarnak az előadása. A sváb dallamok jelezték,
ennek az ünnepnek a soroksári német lakosság
számára közösségépítő szerepe is van.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA
Geiger Ferenc
polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a108-as vagy a 208-as melléken.

November 17-én tartották meg a
Soroksári Tisztasági Napot. A helyi
lakosok a civil szervezetek önkénteseivel, valamint önkormányzati
képviselőkkel azért gyűltek össze,
hogy közösen vegyenek részt a közterület megtisztításában.

Polgármesteri Hivatal (Grassalkovich
út 162.), I. emelet 3. iroda, előzetes bejelentkezés alapján a fenti telefonszámokon vagy személyesen a polgármester titkárnőjénél (Bogár Jenőné).

Soroksár Önkormányzata támogatásával a kerületben tanuló felső
tagozatos diákok számára szervezték meg a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyt. A Török Flóris
Általános Iskolában megrendezett
eseményen az 5-től 8. osztályos helyesírók mérhették össze tudásukat.

Dr. Békefy Lajos református lelkipásztor-teológus az újtelepi gyülekezeti házban tartott előadást a
világ számos országában tapasztalható keresztyénüldözésről. A Kereszttűzben című könyv szerzője a
Protestáns Műhely külügyi titkáraként is szolgál.

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésben is biztosít keretet helyi
támogatás céljára, mely kamatmentes, de visszatérítendő kölcsön.
A HELYI TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE LEGFELJEBB:
- lakás építéséhez, vásárlásához,
emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez: 1.000.000,- Ft
- lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához: 500.000,- Ft

A kérelem nyomtatvány megvásárolható 2019. január 7-től 2019. január 31-ig a Grassalkovich út 170.
alatti pénztárban. Az ára 1.100,- Ft.
Beadási határidő:
2019. január 7-től január 31-ig.
Bővebb tájékoztatás kapható a honlapon (www.soroksar.hu), illetve
a 1239 Budapest, Grassalkovich út
170. alatt, a 25-ös szobában az ügyintézőknél.
Továbbra is várjuk olvasóinktól a
Soroksárt és a kerület lakóit, közösségeit érintő híreket, beszámolókat.
E-mail-címünk:
ujsag@ph.soroksar.hu

Telefonon történt egyeztetést követően.

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mikó Imre
06/30 274-2249

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, II. emelet 4. iroda, személyesen vagy telefonon történt
előzetes bejelentkezés alapján.

Fuchs Gyula
06/70 244-2829 vagy
06/30 934-6966

Weinmann Antal
alpolgármester
06/1 287-3153

Egresi Antal
06/20 973-0235

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 5-6.
iroda, minden hónap második hétfőjén
14 és 16 óra között.

Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Veres Anikó
jegyző

Telefonon történt egyeztetést követően.

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 1-2.
iroda; minden hónap első hétfőjén 14
órától 16 óráig előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 06/1 287-3152es telefonszámon vagy személyesen a
Jegyzői Titkárságon (I. emelet 1-2. iroda) lehet.

November 24-én rendezték meg
a Táncsics Mihály Művelődési
Házban az idei Erzsébet- és Katalin-bált. A népes közönséget a Takser Spatzen zenekar szórakoztatta.
A névnapjukat ünneplő hölgyek
számára a belépés a rendezvényre
ingyenes volt.

2019. ÉVI HELYI TÁMOGATÁS

Orbán Gyöngyi
alpolgármester
06/1 289-2150

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Dr. Spiegler Tamás
mb. aljegyző

Előzetes bejelentkezés alapján, minden
hónap harmadik hétfőjén 14 órától 16
óráig. Bejelentkezni a 06/1 289-2214es telefonszámon, az aljegyzo@ph.soroksar.hu e-mail címen vagy személyesen az Aljegyzői Titkárságon (I. emelet
16. iroda) lehet.

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095
Tüskés Józsefné
06/20 466-8450

Telefonon történt egyeztetést követően
a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Telefonon történt egyeztetést követően.

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Telefonon történt egyeztetést követően.

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
Fotók: shutterstock.com; pexels.com
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MUNKAÉVET ZÁRT A SOROKSÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Az esztendő végén is számos beruházás ügyében született döntés
November 20-i ülésükön a képviselők többek között támogatták az
előterjesztésben (megtekinthető a
www.soroksar.hu oldalon) megjelölt belterületi szilárd burkolat
nélküli utak szilárd burkolattal való
ellátásának érdekében született
egyedi támogatási kérelem benyújtására tett javaslatot. Elfogadták
továbbá a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és a 2018. I.
félévi működéséről szóló beszámolóját, és megszavazták a képviselők
a 2019-2023-as esélyegyenlőségi
program elfogadására beterjesztett
javaslatot is. Az ülés végén a testület tagjai néma főhajtással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Ritter

Dezső önkormányzati képviselő
emléke előtt.
A testület december 4-i – az évben
utolsó alkalommal tartott – ülésén
elsőként arról határoztak a képviselők, hogy az önkormányzat megkezdheti egy új német nemzetiségi
óvoda létesítésének a vizsgálatát.
ÚJRA MÉLTÓ KÜLSŐT
KAPHAT A ZENEISKOLA
Pályázati források igénybevételével is megvalósulhat a Soroksár
centrumában található Galambos
János Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola részleges rekonstrukciója. A
homlokzat és a tetőszerkezet felújí-

tásának köszönhetően a történelmi
épület ismét méltó darabja lehet a
kerület építészeti örökségének.
NAPIRENDEN
A HÚSBOLT KÉRDÉSE
Élénk vitát váltott ki a Grassalkovich út 161-163. alatt álló hentesbolt kérdése. A korábban már életveszélyesnek nyilvánított épületrész
ügyében Geiger Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület
azt a döntést hozta meg, hogy egy
kiegészítő statikai szakvélemény
készüljön az üzlet tető- és a födémszerkezetének vonatkozásában. A
bolt bérlője ellenőrző szakértői vé-

leményt készíttethet, továbbá Egresi Antal javaslatára egy mobil hentesüzlet felállításának a lehetőségét
is megvizsgálják.
ÚJ JÁRDA ÉPÜLHET
A GYALOGOSOKNAK
A képviselők támogatták, hogy a
Millennium-telep és a Haraszti úti
Lidl-áruház között járdát létesítsenek, és folytatódhatnak a kerületben a kerékpáros közlekedést segítő beruházások is. A testület az ülés
alkalmával elfogadta a következő
esztendőre szóló éves önkormányzati munkatervet és a polgármesteri hivatal éves ellenőrzési tervét is.

HÍREK EBTARTÓK SZÁMÁRA
Az önkormányzat nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján minden kerületi önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetőleg a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy
alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal –
ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.
Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek eleget, a mulasztó – a törvény
43.§ (1) bekezdése alapján – állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása esetén a bírság összege 30.000,- Ft.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
1 példányban kell kitölteni, majd a
Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi
módok valamelyike útján eljuttatni:
- levélben, postai úton
- a Polgármesteri Hivatal bármelyik portáján, illetőleg az Újtelepi
Ügyfélszolgálati Irodán kihelye-

zett gyűjtőládákba helyezve
- valamint elektronikus úton a hivatal@ph.soroksar.hu e-mail-címre eljuttatva.
Az ebösszeíró adatlapot 3 évente
minden ebtartónak ki kell töltenie,
függetlenül attól, hogy a korábbi
ebösszeírások alkalmával már bejelentette az eb adatait.
Az ebösszeíró adatlap megtalálható
a Polgármesteri Hivatal bármelyik
portáján, az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán, illetőleg letölthető
a www.soroksar.hu weblapról. Az
adatlap szükség esetén szabadon
sokszorosítható.
AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK
LEADÁSI HATÁRIDEJÉT
MEGHOSSZABBÍTJUK!
AZ ADATLAPOK VÉGSŐ LEADÁSI
HATÁRIDEJE: 2019. JANUÁR 31.
Tájékoztatjuk a tisztelt kerületi ebtartókat, hogy a négy hónaposnál
idősebb eb kizárólag csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva
tartható. Kérjük, hogy a még meg
nem jelölt ebeket szíveskedjenek
állatorvosnál megjelöltetni.
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„NAGYKARÁCSONY IMMÁR ELJŐ,
ÉRKEZIK AZ ÚJESZTENDŐ.”

MEGVÁLTOZOTT AZ
ELŐJEGYZÉSI IDŐSZAK
Budapest Főváros Soroksár XXIII.
kerület dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye tájékoztatása
szerint 2018. november 21-től az
előjegyzési időszak módosult a
hétfő-péntek 8:00-13:00-ról hétfő-péntek 08:00-14:00-re.

szegű támogatás odaítéléséről még
2013-ban hozott a képviselő-testület rendeletet annak érdekében,
hogy ezáltal is támogassák a Soroksáron lakó fiatal szülőket.
A TÁNCSICS MIHÁLY
MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Az előjegyzési telefonszámok nem
változtak.

Hétfő 16.30-17.30;
csütörtök 17.00-18.00 –
Hip-hop tánc

Előjegyzési telefonszám:
+36-1/ 286-0113 / 153-as mellék
+36-1/ 920-1248 (közvetlen szám)

Hétfő 17.30-19.30;
csütörtök 08.00-09.00 –
Pilates torna

AJÁNDÉK
A CSALÁDOKNAK
Decemberben ismét babasírástól
volt hangos a soroksári városháza. A hivatal tanácstermében az
ünnepi köszöntőt követően kilenc
kisgyermekes család tagjai részére adták át az önkormányzat által
megítélt 50 ezer forint értékű Erzsébet-utalványokat. Az egyös�-

Kedd, csütörtök 17.00-21.00 –
Német nemzetiségi néptánc
Szerda 09.00-11.00 –
Baba-mama klub
Péntek 15.30-17.30 –
Paca kör – Alkotóműhely
Csák Éva vezetésével
Kéthetente szombaton 10.00-12.00 –
Fazekas szakkör és CsemetÉnek
zenés foglalkozás

TiszTelT
soroksári lakosok!
Lassan végére érünk a 2018-as évnek,
ami az idei parlamenti választások
miatt is sok munkával telt, ám az előttünk álló esztendő is sok feladatot állít
elénk. Bízom benne, hogy a következő
évben még hatékonyabban tudunk dolgozni annak érdekében, hogy Soroksár
még békésebb és élhetőbb legyen.
Vallástól, felekezeti hovatartozástól
függetlenül kívánom, hogy az ünnepek alatt mindenki lelje meg békéjét
és nyugalmát! Ezekkel a gondolatokkal
kívánok szép ünnepet és boldog újesztendőt!
dr. Szabó Szabolcs
Csepel–Soroksár országgyűlési
képviselője

HÍREK | 5

KERÜLETI TÁMOGATÁSSAL IS FEJLŐDIK
A JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ
Két osztályon is tovább javul a betegellátás színvonala és biztonsága
Csepel, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, Pestszentimre és Soroksár
összefogása eredményeként új műszerek, orvosi és betegápolási eszközök beszerzése valósult meg.
A kerületi önkormányzatok 55
millió forintos pénzbeli, valamint
16 millió forintos természetbeni
támogatásának köszönhetően sikerült megvásárolni a berendezéseket. Egy korszerű lélegeztetőgép
segítségével a sürgősségi osztályon
lélegeztetést vagy légzéstámogatást
igénylő betegek számára biztonságos körülményeket tudnak biztosítani. Vásároltak egy vér- és plazmamelegítőt is, mely egyidejűleg
négy egység vért vagy plazmát tud
megfelelő hőfokra felmelegíteni, és
a megfelelő hőmérsékleten tartani
azok beadása előtt. Ennek köszön-

hetően egyszerre több beteg ellátása is lehetséges. Két ultrahangberendezéssel bővült továbbá a
kardiológiai osztály műszerparkja.
A támogatásból beszerzett eszközök rövid idő alatt a keringési rendszer teljes körű diagnosztizálását
teszik lehetővé. A kiváló felbontó
képességgel rendelkező ultrahang
berendezések biztosítani tudják a
szívben lejátszódó folyamatok követését, rögzítését és archiválását.
Az eredményes önkormányzati
összefogásnak köszönhetően az
intézmény kardiológiai osztályára
kerülő ultrahanggépek üzembe helyezésével és a sürgősségi betegellátó osztály hatékony működését
biztosító eszközök beszerzésével a
kórház újabb lépést tett a kiemelkedően magas színvonalú betegellátás biztosítása irányába.

MEGÁLLAPODOTT
BUDAPEST A KORMÁNNYAL
Tarlós szerint hatalmas fejlődés előtt állunk
Tarlós István a Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a kormányfő jelenlétében jelentette be, hogy aláírták
a megállapodást, amelynek eredményeképpen „a főváros forrásbiztosítási lehetőségei előremozdulnak”.

Áldott, békés karácsonyt
és szeretetben gazdag
új esztendőt kíván
a soroksári Fidesz-frakció!
Dr. Bajuszné Veigli Katalin · Egresi Antal
Preklerné Marton Ilona · Sinkovics Krisztián

– Budapest választott főpolgármesterének és köztestületének
jelentős befolyása lehet a főváros
fejlődésére – mondta a főpolgármester. Hozzátette: – Jelentősebb,
mint az elmúlt hetven év során
bármikor. Ha kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket, akkor akár
az Andrássy-Podmaniczky-korszakhoz hasonló fejlődés elé nézhet a főváros – fogalmazott Tarlós
István. Elmondta, gyakorlatilag
sikerült szinte napok alatt 108-110

milliárdot szerezni a városnak. A
kormányfővel aláírt megállapodás
részleteit ismertetve hozzátette,
hogy Budapest tízéves fejlesztési
tervét a kormány és a főváros közösen készíti el az önkormányzat
korábbi – Budapest 2030 elnevezésű – koncepciójából kiindulva.
A tervezetet illetően a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsában vétójoga van. – A terv elkészítését
egy párbeszédfolyamat előzi majd
meg, ebbe bevonnak szakmai és
civil szervezeteket, és a javaslataikat kell majd beépíteni a tervbe
– közölte Tarlós István. Közölte,
a tanács tárgyalt a HÉV-vonalak
teljes felújításáról, a kormány rendelkezésre bocsátott mintegy 11
milliárdot az előkészítésre.
Forrás: MTI
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NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁS TÁNCTALÁLKOZÓT
TARTOTTAK A TÁNCSICSBAN
Nem pusztán szórakozásról, tapasztalatszerzésről is szólt az esemény

Fotó: Hermányos Fotó

November 10-én már második alkalommal rendeztük Soroksáron
német nemzetiségi nevelésben részesülő óvodás csoportok részére
néptánc találkozót a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Az öt évvel ezelőtti rendezvényünk
sikere motivált, hogy hagyományt
teremtsünk. A Templom és a Szitás
utcai tagóvodákon túl még a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda,
a Nyergesújfalui Óvoda, a Vecsési

Mosolyország Óvoda, a Csepeli
Kézműves és Német Nemzetiségi
Óvoda, és a Pestlőrinci Alapítványi
Német Nemzetiségi Óvoda fogadta
el a meghívásunkat.
A teljes színháztermet természetes
anyagokkal, őszi termésekkel, régi
használati eszközökkel díszítettük
fel. Az óvodás gyerekek műsora
körjátékokból, mondókákból és
gyermektáncokból állt. A kicsik
komolyan vették a feladatot, nagy
örömmel és kedvvel készültek, iga-

zi partnerek voltak a közös munkában. Jó alkalom volt ez, hogy más
óvodák munkájába, tudásába, viseletébe tekinthessünk be.
A gyermekek és a felkészítő óvodapedagógusaik részvételét kifejezetten erre az alkalomra emlékeztető ajándékokkal köszöntük meg.
A rendezvény logóját Lossonczy
Bozsó grafikus külön erre az alkalomra tervezte, mely a meghívókat,
a színpadot, az ajándékokat és az
emléklapokat is díszítette.

Köszönjük, hogy Weinmann Antal
alpolgármester úr és Schirlingné
Drexler Anikó elnökasszony megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket, valamint a Soroksári
Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyvonalú támogatását. Külön
köszönöm kollégáimnak, hogy a
rendezvény sikerét közös csapatmunkával értük el!
Egresiné Beck Zsuzsanna
Szitás utcai Tagóvoda

REJTŐZKÖDŐ BUDAPEST A FOTÓMŰVÉSZ
OPTIKÁJÁN KERESZTÜL
A Soroksári Fehérasztal Társaság november 14-én tartotta összejövetelét

A

rendezvényt elnökünk, dr.
Terbe István nyitotta meg.
Köszöntőjét követően Geiger György asztaltársunk vette át a
szót és rövid történeten keresztül
avatta be a hallgatóságot abba, hogy
egy lemezborító ürügyén miképp
indult barátsága vendégünkkel,
Tóth József Füles Érdemes és Kiváló
Művész fotográfussal.

Az est során abban a szerencsében
részesültünk, hogy Füles a „lencséjén” keresztül avatott be minket
Budapest néhány feledésbe merült
csodájának történetébe. A művész Rejtőzködő Budapest címmel
2011-ben megjelent könyvének
képes anyagát hozta el körünkbe.
Fővárosunk olyan, többnyire jól
látható, mégis csak kevesek által is-

mert részleteire hívta fel a figyelmet
fotóival és anekdotáival, amelyek
mellett az ember jóllehet nap, mint
nap elhalad, mégsem tud róla szinte semmit. Elmondásai révén jártunk templomokban, fürdőkben,
üres víztározókban, királyi váróteremben, megálltunk emlékművek,
sírhelyek és szobrok előtt, benéztünk az Operaház művészfolyosó-

jára, felemelkedtünk a Parlament
kupolájába, de Budafok egyik barlanglakásában is megfordultunk.
Számos ismerettel gazdagodtunk
az esten. Szeretnénk megköszönni
vendégünknek a kalauzolást, Geiger
Györgynek pedig a szervezést.
Herling Anikó
Soroksári Fehérasztal Társaság
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ADVENT FÉNYEI POMPÁZNAK
SOROKSÁR SZÍVÉBEN
Idén is a Hősök tere ad otthont a kerület karácsonyváró ünnepi programjainak
December 1-én Geiger Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd gyújtotta meg a gyertyát
az adventi koszorún. Az ünnepi
forgatagot idén is színes programok
kísérik.
Az adventi nyitó hétvégén két
országosan ismert fellépőt is köszöntött a kerület. Tolcsvay Béla,
Kossuth-díjjal kitüntetett gitáros,
énekes „Áldott ez a hely” című
műsorát mutatta be. Hevesi Tamás
ezúttal nem a színpadot, hanem a
pályát foglalta el. A labdarúgással
edzőként is foglalkozó énekes számára a pálya most nem a gyepet,
hanem a jeget jelentette. A korcsolyázó fiataloknak az előadó dalai jó
ütemet kínáltak a sikláshoz.
DECEMBER 8-ÁN IS
FOLYTATÓDTAK A PROGRAMOK
Advent második hétvégéjén a Soroksári Pedagógus Kórus fellépése
indította az ünnepi rendezvényt.
Felléptek továbbá a Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulói, majd jött a Soroksári Hagyományőrző Vegyes Dalkör és a
Heimatklang. Weinmann Antal
alpolgármester gyújtotta meg az
adventi koszorú második gyertyáját. A Mikulás ezúttal lovasszánon
tette tiszteletét, és koncertet adott a
Bóbita zenekar. Az állatsimogató és
a körhinta nagyon népszerűnek bizonyult a gyermekek körében.
A JÉGPÁLYA INGYENESEN
HASZNÁLHATÓ
A gyermekek számára ismerősen
hangzik a szülőknek a számukra a sapka és a kesztyű viselésére
szóló rendszeres téli felszólítása.
A korcsolyázni vágyó kerületi fiataloknak nem pusztán otthon kell
szembesülniük ezzel a figyelemfelkeltéssel, tekintettel, hogy a sorok-

Fotók: Teszár Ákos

sári ideiglenes jégpálya kipróbálásához elengedhetetlen e két fontos
ruhadarab viselése. A korcsolyázók
számára azonban nagyon vonzó
tényező, hogy a pálya ingyenesen
használható. E sportág iránti hódolás nem kell, hogy számottevő
kiadást jelentsen senkinek, mivel a
helyszínen korcsolyacipő bérlésére
is nyílik lehetőség.
AZ ISKOLÁK SZERVEZETTEN
IS ÉRKEZHETNEK KORIZNI
Egészen a következő esztendő február havának 3. napjáig várja a korcsolyázás szerelmeseit az ideiglenes
koripálya Soroksár szívében. Hétköznaponként 15-től, míg a hétvégéken 10-től egészen 20 óráig adott
a közel 400 négyzetméteres jégfelület minden korosztály számára.
Az iskolák délelőttönként és kora
délután szervezett csoportokkal érkezhetnek, hiszen a különleges jeges sportolást már gyermekkorban
érdemes megkedveltetni.

A JÉGPÁLYA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
December 24. – zárva
December 25. – 15-től 20 óráig
December 26. – 9-től 20 óráig
December 31. – 10-től 14 óráig
2019. január 1. – 15-től 20 óráig
Jégfelújítást minden nap 14 és 15 óra között tartanak.
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DÉL-AMERIKÁBAN IS ELISMERTE A
SOROKSÁRI MŰVÉSZT A KÖZÖNSÉG
Már nemcsak műveli, tanítja is a zenét az egykor müncheni növendék

Fotó: Varga Csaba

Két éve az olimpia helyszínén
olimpikonoknak zenélt, ugyanakkor a versenyszámokból nem
sokat látott Weisz Nándor. A soroksári születésű előadóművész –
több együttes tagjaként – minden
nap ütőt ragad a kezébe, hogy a
paletta széles vertikumából válogatva nyújtson élményt a közönségnek. Egy népszerű háromtagú
csapat tagjaként a közelmúltban
újból koncertezett a kerületben.
– Már a harmadik alkalommal
léptünk fel az InFusion Trióval a
Táncsics Mihály Művelődési Házban. A soroksári kulturális intézmény igazgatója, Geiger Tamás
keresett meg, hogy az új albumunk
darabjait mutassuk be a helyi közönségnek. Számomra, akit ezer
szál köt a kerülethez, különösen
felemelő érzés fellépni olyan publikum előtt, amelynek a soraiban

szép számmal fedezhetek fel ismerős arcokat. Dédnagyapám egykor
főbíró volt Soroksáron. Ebből is
látszik, évszázados története van
a családunknak itt, a főváros déli
csücskében. Sváb família tagja vagyok, német nemzetiségi iskolákban tanultam. Édesapám, aki ágán
bécsújhelyi eredetű is a család, dolgozott egy időben Bajorország fővárosában. München a fiatalságom
egyik meghatározó helyszínévé
vált később, hiszen ott folytattam
felsőfokú zenei tanulmányaimat.
ÖN, AKI MA MÁR TANÍT IS,
NEM ÉREZTE AKKOR
MEGFELELŐNEK AZ EGYÉBKÉNT
KÜLFÖLDÖN IS ELISMERT
BUDAPESTI ZENEAKADÉMIÁT?
Abban az időben, a Zeneakadémia
felújítása előtt, egyetlen terem állt
csak rendelkezésére azoknak, akik

szerették volna megismerni az
ütős hangszerek „csínját-bínját”,
itt gyakorolt egyszerre minden
növendék. Münchenben nem volt
ilyen probléma. Egy várossszéli
kaszárnyából átalakított épületben
tanultunk, ami kiváló lehetőségeket biztosított számunkra. Szinte
mindenkinek jutott saját gyakorlóterem, amely tele volt hangszerekkel. Rengeteg tapasztalatot
szereztem kint azokban az esztendőkben. Játszhattam a Müncheni
Filharmonikusokkal, a Müncheni
Szimfonikusokkal, zenélhettem az
Augsburgi Operaházban. Volt is
egy időszak, amikor úgy tűnt, ott
folytatom az életem hosszabb távon. Az akadémia végeztével aztán
mégis hazatértem, nagyon hiányzott ugyanis a családom és a baráti köröm. Hazahúzott az is, hogy
időközben megismertem egy magyar lányt, a mostani feleségemet.

NEM VOLT TÚL NAGY A
KÜLÖNBSÉG A KINTI ÉS A
HAZAI HÉTKÖZNAPOK KÖZÖTT
ANNYIRA, HOGY ESETLEG
MEGBÁNJA A DÖNTÉSÉT?
Szinte időm sem volt arra, hogy
elmélkedjek azon, vajon jó döntés volt-e visszajönni. Egy itthoni barátom hívta fel a figyelmem
arra, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet,
amelyre várják az ambiciózus és
tehetséges ifjú zenészeket. Egyből
kaptam az alkalmon, és elküldtem
a jelentkezésem. Ez 18 évvel ezelőtt történt. Azóta vagyok a tagja
ennek a kiváló és világszínvonalú együttesnek. Az otthonunk, a
Művészetek Palotája pedig az évek
alatt fontos helyszínné érett az
életemben. A klasszikus muzsika
mellett ugyanakkor a könnyűzene irányába is kacsintgattam.
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fel. Csodás helyeken turnézunk,
amelyek természetesen megszólítják az embert. Számomra valamiért Kuba volt eddig a legvonzóbb helyszín a világon, ahová
szívesen visszatérnék a jövőben.
MIKÉNT FORMÁLÓDOTT AZ ÉVEK
ALATT AZ INFUSION TRIO AZ
ÖN ÉS KÉT TÁRSA NYÚJTOTTA
MŰVÉSZI FANTÁZIA MENTÉN?

Fotó: Nagy Márton

ÖN MINT KLASSZIKUS ZENÉSZ
MÉGIS TÖBBRE VÁGYOTT,
MINT AMIT A KOMOLYZENEI
PÁLYA NYÚJTHAT
EGY ELŐADÓ SZÁMÁRA?
A klasszikus dallamok békét kölcsönöznek az ember lelkének.
Szükségem van erre, és hiszem,
mindenkinek e földön. Más kérdés
azonban, hogy nehezen viselem az
egyhangúságot. Azt éreztem, kell
nekem, hogy például Rahmanyinov, Mahler vagy Bartók műveinek előadása mellett kipróbáljam
magam más zenei területeken is.
A dobolással négyéves koromban
ismerkedtem meg. Az eltelt évtizedek alatt mindig motivált, hogy
új dolgokat tanuljak az ütős hangszerekről és általuk. A könnyűzene
világában az is inspirál, hogy a közönség, amely például az InFusion
Trio koncertjeit látogatja, kifejezet-

ten miattunk, az általunk szerzett,
előadott dalok miatt vált jegyet. Ez
hatalmas elismerés a számomra.
FELTÉTELEZEM, HOGY
KÜLÖNÖSEN ÖRÜL ANNAK,
HOGY AZ OTTHONÁHOZ
KÖZEL TALÁLHATÓ
A „MUNKAHELYE”, A MÜPA.
Korábban a Vörösmarty téren volt
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
székháza. Nekem a Duna-parti
helyszín egy igazi csoda, annál
is inkább, mert alig 12 perc alatt
érek ide Soroksárról. A munkám
során persze sokat utazok külföldre. Amikor megérkezem egy
olyan városba, ahol még sosem
jártam korábban, egyből elkezdem
keresni az ottani zenei élet kuriózumait. Az olyan miliő, amelyet
például egy jazz klub képes nyújtani, számomra egy kinccsel ér

Még 2008 környékén, egy újonnan
alakuló zenekar próbáján ismerkedtem meg Simkó-Várnagy Mihállyal, a csellistánkkal. Hamar
rájöttünk, rokonlelkek vagyunk.
Éreztük mindketten, tudnánk közösen olyan zenei élményt nyújtani, amely megszólítja az embereket.
A triónk harmadik tagja, Farkas
Izsák nem sokkal később csatlakozott hozzánk. Valamennyi fellépésünk jellegzetességét az adja, hogy
mindig viszünk az adott előadásba
valami improvizatív, egyedi, korábban nem alkalmazott elemet.
Ebből következik, hogy nincs is
két ugyanolyan koncertünk. Nagyon gyakran hívnak minket muzsikálni. Sokan kérik, dolgozzunk
fel klasszikus vagy sláger műveket a mi stílusunkban. Horányi
Juli énekesnővel is zenélek a Youli
nevű formációban. A közelmúltban forgattunk a Grassalkovich
iskola könyvtárában egy klipet,
amit hamarosan bemutatunk. A
Búgócsiga Zenede tagjaként pedig
a gyermekeket és szüleiket szórakoztatom. Maradék szabadidőmben zeneszerzéssel foglalkozom.
Komponáltam elektronikus balett
zenét a Pécsi Nemzeti Balettnek,
a Madách Musical Tánciskolának,
készítettem díjnyertes remixeket

Fotó: Nagy Márton

külföldi versenyekre, valamint
átdolgoztam számos komolyzenei művet az elektronika világára. Visszatérve az InFusion Trióra: megtisztelt a felkérés, hogy a
2016-os nyári olimpián a riói Magyar Ház zenei előadói legyünk.
Ott naponta több koncertet adtunk három héten keresztül, és azt
vettük észre, a vége felé már visszatérő vendégeink voltak.
MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA
FONTOS CÉL VOLT, HOGY A
SPORTTELJESÍTMÉNYEK
MELLETT BEMUTASSA A
KULTÚRÁJÁT A TENGEREN TÚL.
A világ legnagyobb sporteseményéből alig láttunk valamit, hiszen
a zene határozta meg a napjainkat.
Kihívás volt ez a feladat, és boldogsággal töltött el, hogy sikeresen abszolváltuk. Kint persze sokat gondoltam a családomra, amely haza
várt. A gyermekeim, a legnagyobb
örömömre, zenét tanulnak. A fiam
már 10 éves, és tanítványom a soroksári zeneiskolában, ahol szintén
dolgozom, emellett a Soroksár SC
utánpótlás csapatában focizik. A
kislányom számára is vonzó a zene
világa; ő fuvolán játszik. A feleségem szintén művész. Korábban az
Operaház balettkarában táncolt,
az utóbbi években pedig balett oktatással foglalkozik. Ő, a született
belvárosi lány, a kapcsolatunk elején félt attól, hogy milyen lesz majd
Soroksáron élni, messze a főváros
megszokott nyüzsgésétől. A kerületet azonban hamar megszerette,
így ugyanazon a véleményen voltunk, amikor pár éve új otthont
kerestünk: a művészet és Soroksár
biztos pont marad az életünkben.
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A HELYÉRE KERÜLT AZ ÚJTELEPI REFORMÁTUS
TEMPLOM TORNYA ÉS HARANGJA
Alig 20 percet vett igénybe a beemelés, majd kezdődhetett a szerkezet rögzítése
Egy, még az építészek számára is
különleges látványosságnak lehettek tanúi mindazok, akik november
29-én reggel ellátogattak az épülő
újtelepi templomhoz. Az Úr házának harangjáért az ősszel gyűjtést és
jótékonysági koncertet tartottak Soroksáron, amelyen az ismert énekes,
Mészáros János Elek is fellépett.
Alig kelt fel a nap, már egy 90 tonnás daru dolgozott a helyszínen,
amelynek kezelői nagy műgonddal kezdték meg a toronyszerkezet
beemelésének előkészítését. Az
őrbottyáni öntödéből napokkal
korábban megérkezett harangot
felszerelték a fából készült templomtorony vázába, majd biztosították, hogy a beemelés során semmi
se mozduljon el, veszélyeztetve a
dolgozók és az épület biztonságát.
ÉRDEKLŐDŐBEN
NEM VOLT HIÁNY
A soroksári hívek közül sokan már
kora reggeltől a helyszínen várták,
mikor feszülnek meg a kábelek és

kezdik az építés egyik legfontosabb
szakaszát. A forró tea némiképpen
enyhítette a hidegben várakozás
hosszú perceit. A daru motorjai
reggel 8 óra után nem sokkal bőgtek fel, és alig 20 perc leforgása
alatt, minden nehézség nélkül hajtották végre a komplex műveletet.
A 140 kilogrammos harang szinte
láthatatlan volt abban a toronyvázban, amely fából készült, és a jellegzetes erdélyi építészet stílusjegyeit
hordozza magán. A jelenlévők hatalmas elégedettségére végre egy
fontos szakasza zárulhatott le az
építkezésnek.
MEGHALLGATTATTAK
AZ IMÁK A HARANGÉRT
A várakozás perceiben a hívek közül többen is felidézték, milyen
régi álmuk volt, hogy az újtelepi
reformátusok temploma haranggal
gazdagodjon, jelezve ezáltal, hogy
a teljes épület átadása is belátható
közelségbe ér. Az összegyűlteket
Péterffy György református lelkész
kérte meg arra, hogy az „építési ce-

remónia” látványos részének lezárását követően a szomszédos gyülekezeti házban vegye kezdetét egy,
már az advent hangulatát is idéző
esemény. A hivatalos külsőségeket
nélkülöző hálaadáson a református
tiszteletes idézte a Szentírás gondolatát, miszerint: „Ha az Úr nem
épít házat, hiába fáradoznak az

építők.”. Az újtelepi református hívek legnagyobb elégedettségére az
imáik meghallgattattak, az építkezés egyik fontos szakasza sikeresen
lezárult. A templom harangjának
hangja, ha élőben még nem is, egy
korábbi próba során rögzített felvételről már elhangzott a gyülekezeti
ház spontán sereglete előtt.

LELKÉSZIKTATÁS PESTERZSÉBET ÉS SOROKSÁR
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETÉBEN
Az ünnepi istentiszteletet közgyűlés és szeretetvendégség követte
2018. október végi szombat. Ezen
a délutánon iktatta hivatalába Cselovszky Ferenc, a Pesti Egyházmegye esperese a gyülekezet egyhangúlag megválasztott másodlelkészét.
Egy évvel ezelőtt férje, Blatniczky
János Dániel lelkész mellett kezdte
meg pesterzsébeti, majd ez év szeptemberétől – Kondor Péter püspök
kiküldötteként – a soroksári gyülekezetplántáló szolgálatát Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh
Júlia. A házaspár négy fiúgyer-

mekkel érkezett a fővárosba, több
mint két évtizednyi, Békés, Nógrád, Pest és Győr-Moson-Sopron
megyei szolgálat után. Az ünnepi
istentiszteleten Blatniczky János
Dániel mellett Győri János Sámuelné, korábbi pesterzsébeti lelkésznő szolgált. Ifj. Cselovszky Ferenc
esperes a meghívón szereplő Római levél 8, 38-39 alapján tartott
igehirdetésében arról szólt, hogy
nemcsak a gyülekezet, hanem Isten
is választotta lelkészét, hogy rajta
keresztül szóljon és jelen legyen.

Nincsen senki és semmi, ami Isten szeretetétől elválasztana, sem
égen, sem földön. A pesterzsébeti és soroksári evangélikus kórus
megénekelt áldással köszöntötte a
frissen beiktatott lelkésznőt, majd
a résztvevő lelkészek megerősítő,
személyes igei áldása következett,
akik lelkésztársukat áldásra emelt
kézzel körbeállva erősítették az ősi
liturgikus énekkel, a Confirmával
az elhívásban, a szolgálatban. A lelkésznő igehirdetésében a mennyei
kincsről, az Istennel való örökké

tartó és megtartó kapcsolatról
szólt. Isten számára, aki egyszülött
Fiát adta értünk, egyszerű emberekért, mindannyian rendkívül értékesek vagyunk. Eképpen életünk
értékének fokmérője Isten szeretett
Fiának az élete.
Az igehirdetést követően Blatniczky János Dániel lelkész, az erre az
alkalomra szerzett énekével köszöntötte feleségét és szolgatársát
az ifjúsági zenekar kíséretében.
B.H.G.J.

SEITE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT | 11

LIEBE LESERINNEN UND LESER!
Die Schorokscharer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung wünscht Ihnen gesegnete,
fröhliche Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

DIE VIER KERZEN

WEIHNACHTEN
Das Wichtigste an Weihnacht ist,
dass niemand an Geschenken misst.
Man soll sich lieben und versteh’n,
am Festtag vor dem Christbaum stehn.
Die Lichter leuchten still am Baum,
wir sehn uns an und sprechen kaum.
Die Engel f lüstern uns ins Ohr:
Weit offen ist das Himmelstor!
Dass Jeder seine Freude finde
an dem lieben Jesuskinde!

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still,
dass man hörte, wie die Kerzen zu
reden begannen.
Die erste Kerze seufzte und sagte:
„Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten
keinen Frieden, sie wollen mich
nicht.” Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und
sagte: „Ich heiße Glauben. Aber
ich bin überflüssig. Die Menschen
wollen Gott nichts wissen. Es hat
keinen Sinn mehr, dass ich brenne.” Ein Luftzug wehte durch den
Raum und die zweite Kerze war
aus. Leise und traurig meldete sich
nun die dritte Kerze zu Wort: „Ich
heiße Liebe. Ich habe keine Kraft

mehr zu brennen. Die Menschen
stellen mich an die Seite. Sie sehen
nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen.” Und
mit einem letzten Aufflackern war
auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind in das Zimmer.
Es schaute die Kerzen an und sagte: „Aber, aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!” und es
fing an zu weinen.
Da meldete sich auch die vierte
Kerze zu Wort. Sie sagte: „Hab’
keine Angst! Solange ich brenne,
können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße
Hoffnung!” Mit einem Streichholz
nahm das Kind das Licht dieser
Kerze und zündete die anderen
Kerzen wieder an.

DEUTSCHER
REZITATIONSWETTBEWERB

NÉMET NYELVŰ VERS-ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENY

Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung organisiert im Jahre
2019 wieder den deutschsprachigen Rezitationswettbewerb für die
Grundschulen in Schorokschar.
Zeitpunkte:
17. Januar 2019 (14. 30) –
Unterstufe
24. Januar 2019 (14. 30) –
Oberstufe
Ort:
Táncsics Mihály Kulturhaus
Kategorien:
Gedicht, Prosa und Szene
Alterstufen:
1-2. Klasse, 3-4. Klasse,
5-6. Klasse, 7-8. Klasse

A Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2019-ben is megrendezi a német nyelvű vers- és
prózamondó versenyt a soroksári
általános iskolás tanulók számára.
Időpontok:
2019. január 17. (14. 30) –
alsó tagozat
2019. január 24. (14. 30) –
felső tagozat
Helyszín:
Táncsics Mihály Művelődési Ház
Kategóriák:
vers, próza, kisjelenet
Korcsoportok:
1-2. oszt., 3-4. oszt., 5-6. oszt.,
7-8. oszt.

Alle Interessenten werden recht
herzlich erwartet!

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
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OLIMPIAI KIHÍVÁSOKKAL KÜZDÖTTEK AZ OVISOK
Ebben az esztendőben hat csapat mérhette össze a tudását
fáradt, de a feladás gondolatát maguktól elhesegető versenyzők szinte
észre sem vették, az utolsó számok
következnek.
MINDENKINEK JUTOTT
ÉREM ÉS AJÁNDÉK

Fotó: Teszár Ákos

A XXIII. kerületi Egészséges Életmódra Nevelés Munkaközösség a
III. számú Összevont Óvoda segítségével szervezte meg a VIII. Soroksári Óvodás Olimpiát. A rendezvényt november 20-án tartották a
kerület sportcsarnokában.

egészség szempontjából mennyire
fontos, hogy minden verseny előtt
felkészítsék izmaikat a sportolással
járó fokozott igénybevételre.

A hagyományos és minden esztendőben nagy népszerűségre számot
tartó versenyen a soroksári óvodák
nagycsoportosaiból alakult csapatok
vettek részt. Közös bemelegítéssel
rajtolt el az idei program, amelyen
felhívták a gyermekek figyelmét, az

A megmérettetést megelőző várakozás, majd a bemelegítés izgatott
perceit némi zenei aláfestés is fokozta. Az egymással versengő csapatok 12 ifjú indulóból álltak.
Az ovisok az olimpiai kihívások
kezdetén váltóversenyekben mér-

HANGOSAN ZÚGOTT
A BIZTATÁS A LELÁTÓKRÓL

ték össze az ügyességüket. A figyelem és a versenyszellem fenntartása
érdekében váltakoztak a futásos,
bólya kikerüléses, talicska tolásos
és öltöztetős versenyszámok. Azok
a gyerekek, akik nem a pályán vették ki a részüket az ovis olimpiából, szurkolóként biztatták a társaikat a lelátókról. Hangjukat nem
is fogták vissza, amikor az egyes
sportoló gyermekek éppen a célegyenesbe érve hozták ki magukból
a legtöbbet. A kiváló hangulatban
természetesen gyorsan röpült is az
idő, így a véghajrában a már kissé

A rendezvény zárásaként nem
maradhatott el a díjak átadásának
ünnepélyes ceremóniája. Az idei
esztendőben a Napsugár Óvoda
nyerte meg a legjobbaknak járó
aranyérem mellett a vándor kupát.
Természetesen ebben az évben is az
volt a szervezők célja, hogy minden
olyan óvodás erőfeszítését elismerjék, akik vették a fáradtságot és lelkesen készültek a sportversenyre.
Minden egyes induló számára jutott ajándék, míg az érmeket, ahogyan az már a „nagyok” esetében
történik, valamennyi sportoló gyermeknek a nyakába akaszották. A
versenyzők pedig, függetlenül attól,
hogy mennyire sikerült a várakozásaiknak megfelelő eredménnyel
zárni az idei kihívást, egyöntetűen
kifejezték, méltó sportos mozzanata volt ez a rendezvény az óvodában
töltött utolsó évüknek.

MÉRLEGEN A SÚLYEMELŐK ÉVES MUNKÁJA
Értéket teremtettek a sport és a nevelés területén egyaránt
A 24 éve alakult Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület öt
szakosztályban, közel 200 taggal
rendelkezik. Elnökük, Szűcs Endre
számolt be kérésünkre a 2018. évi
munkájukról.
– Most is, mint az elmúlt években,
elsőként a köszönetemet szeretném kifejezni – kezdi. – Hálásak
vagyunk állandó támogatóinknak:
Soroksár Önkormányzatának, a
MÜ-GU Kft-nek, a Buci Pékségnek, a Dajkahajó Kft-nek, Szabóné Makra Ágnesnek, a Mikszáth
Kálmán Általános Iskola igazgató
asszonyának és a tantestületének a

támogatásáért! Köszönjük kerületünk iskoláinak figyelmét a munkánk iránt! A szülők aktívak és a
sportolóim összefogtak az elmúlt
évben is. Ennek eredményeként
együtt tudtuk folytatni a közösségünk építését, a tehetségeink gondozását, nevelését.
SIKERESEN SZEREPELTEK
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
A sumo, az erőemelő és a darts
szakosztályokban is folyik a munka. A súlyemelők a hazai 39 egyesületből a hatodik helyen végeztek
a pontversenyben. Az országos

bajnokságok eredményességében
szintén a hatodik helyezést érték el,
csak az utánpótlást tekintve a negyedikek lettek.
KÖZÖSEN A SOROKSÁRI
GYERMEKEKÉRT
Összesen 22 versenyen vettek részt,
melyből 11 nemzetközi, 5 pedig országos bajnokság volt. A súlyemelő
szakosztályban 43-an versenyeztek
és további 21-en előkészítő csoportban ismerkedtek a sporttal.
Ők több mint 150 érmet szereztek,
amelynek szinte a fele arany volt.
– Az országos bajnokságokon 12

sportolóm indulhatott – folytatja.
– Kilenc országban jártunk, nemzetközi versenyeket, szünidei edzőtábort szerveztünk. Az év minden
napján azért dolgoztunk, hogy a jövőben is sikeresek és egészségesek
legyünk. Egyesületünkben mindenki társadalmi munkában látja el
feladatát. Büszke vagyok az önkormányzat által adományozott „Soroksár gyermekeiért” kitüntetésre,
amelyet a pedagógusnapon ünnepélyes külsőségek között vehettem
át. Továbbra is kitartunk, közösséget építünk és értéket teremtünk.
Csordás Mihály
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FOCISTÁINK ÖRÖMET SZEREZNÉNEK
PÁLYÁN ÉS PÁLYÁN KÍVÜL EGYARÁNT
A gárda vezetőedzője az eredményes évzáráson és a csapat megerősítésén dolgozik

Fotó: Soroksár SC

Egy fordulóval az NB II őszi szezonzárása előtt a Soroksár SC labdarúgói
az abszolút középmezőnyt jelentő 10.
helyet foglalják el a tabellán, pedig
a 15. fordulóig még szorosan együtt
haladtak az élmezőnnyel. A remek
szezonkezdet és a későbbi látványos
visszaesés okairól a csapat vezetőedzőjét, Lipcsei Pétert kérdeztük.
– Az idény elején egészséges versenyszellem jellemezte a csapaton
belüli légkört – mondta. – A játékosaim a pályán mutatott teljesítményükkel igyekeztek meggyőzni
arról, hogy helyük van a kezdő tizenegyben, ezért komoly harc dúlt
a csapatba kerülésért, mely az eredményeken is meglátszott. Aztán
sérülések miatt sorra estek ki meghatározó játékosok: Orosz Márk,
Frőhlich Roland, Popov Patrik,
illetve a csapatkapitány, Huszák
Tomi is. Így az egészséges versenyszellemtől fűtött, 20-23 főből álló
keret 13-14 fősre zsugorodott, a
megmaradt társaság pedig kissé elkényelmesedett. A rendelkezésemre
álló játékosaimban tudatosítottam a
felelősségüket: jelenleg csak rájuk
számíthatunk, az év végéig előttünk
álló bajnoki mérkőzésen megszerezhető három pont révén pedig
akár feljebb is tudnánk kerülni a

tabellán. Reményeink szerint a téli
szünetben lesz lehetőségünk új játékosokkal bővíteni a keretünket,
elsődlegesen a Ferencvárossal kialakult partnerkapcsolatunk révén.
Lipcsei Péter a csapat megerősítése
érdekében egyeztetett a Ferencváros
vezetőedzőjével, Szergej Rebrovval,
aki elmondta, hogy a két klub közötti játékos mozgást az határozza
majd meg, hogy hány játékost fog
idény közben igazolni a Fradi. Ennek
függvényében kerülhetnek ugyanis
Soroksárra olyan játékosok, akiknek
szükségük van a játéklehetőségre.
– Ilyen lehet például Csernik Kornél, aki korábban már szerepelt is
nálunk, és esetleg még két-három
másik fiatal labdarúgó is, akik
tudnának segíteni nekünk tavas�szal, hogy örömet szerezhessünk a
soroksári futballszeretők számára
– zárta összegzését a Soroksár SC
vezetőedzője.
„A BÉKÉSCSABA ELLENI
KUPASIKER BIZAKODÁSRA
AD OKOT”
A Lipcsei Péter vezetőedző által említett őszi sérüléshullám egyik áldozata, a Soroksár SC csapatkapitánya,

Huszák Tamás volt, aki a röviddel
lapzártánk előtt lejátszott, 2-0-ás
soroksári győzelmet hozó Békéscsaba elleni mérkőzés második félidejében, majd két hónapnyi kihagyás
után tért vissza a pályára. A lefújást
követően elégedetten értékelt.
– Amennyire rossz érzés volt a Monor elleni mérkőzés ráadásában
elszenvedett sérülésem után, csaknem két hónapig kívülről nézni a
társak szereplését, annyira örömteli volt ma ismét pályán lenni –
mondta. – Egyrészt büszke vagyok
a csapatra, hiszen az elmúlt hetek
sikertelensége után, sérülésektől
tizedelve le tudtuk győzni az NB II
harmadik helyén álló Békéscsabát,
másrészt örülök, hogy visszatérhettem. A szezon első felében mutatott
játékunkat, valamint a Békéscsaba
ellen tanúsított küzdeni tudásunkat
látva bizakodó vagyok az előttünk
álló két bajnoki mérkőzést és a tavaszi folytatást illetően is. Sokkal
kiegyensúlyozottabb teljesítményt
várok magunktól a későbbiekben.
Egy olyan csapat, amely képes mérkőzéseken keresztül az élmezőnyben haladni, az nem elégedhet meg
kevesebbel, és le kell vetkőznie az
eddigi kétarcúságát. Ez kell, hogy
legyen a célunk a folytatásra.

DRAGÓNER ATTILA:
„KÉSZ A TERVÜNK
A TÉLI FELKÉSZÜLÉSRE”
Ami pedig a folytatást illeti, a Soroksár SC őszi szezonzárással, illetve téli felkészüléssel kapcsolatos
terveiről Dragóner Attila ügyvezetőt
kérdeztük.
– A december 16-i utolsó fordulót követő közös évzáró vacsoránk
után a játékosok rövid téli pihenőre
vonulnak, mely során – a szabadságuk első tíz napját kivéve – egyéni
edzésterv alapján kell majd dolgozniuk – mondta. – A felkészülést
már január első hetében megkezdjük, melyet végig hazai környezetben, edzésekkel, illetve felkészülési
mérkőzésekkel tölt majd a gárda.
Két edzőmeccset külföldi, egyetegyet pedig hazai első- és másodosztályú ellenfelekkel szemben
fogunk játszani. A tavaszi bajnoki
szezont az eddigiekhez képest korán, február 2-án kezdjük meg. A
legkisebb szurkolóink azonban az
őszi szezonzárás után, de még az
ünnepek előtt is találkozhatnak játékosainkkal, hiszen teljes stábunk
végigjárja a soroksári óvodákat,
hogy ajándékokkal, labdákkal kedveskedjen a gyermekeknek.
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Stollen,

HOZZÁVALÓK:

azaz drezdai gyümölcskenyér

recept

· 500 GRAMM LISZT
· 50 GRAMM ÉLESZTŐ
· 1 DARAB TOJÁS
· 60-70 GRAMM MANDULA
· 150 GRAMM MAZSOLA
· 3 MILILITER RUM
· 200 MILILITER TEJ
· 200 GRAMM VAJ (MEGOLVASZTVA)
· 150-160 GRAMM GYÜMÖLCS
· ÍZLÉS SZERINT SÓ
· FÉL TEÁSKANÁL FAHÉJ
· FÉL KISKANÁL SZEGFŰSZEG
· NEGYED KISKANÁL SZERECSENDIÓ
· CITROMHÉJ ÉS NARANCSHÉJ
		(RESZELVE)
· 1 CSOMAG VANÍLIACUKOR
· 100 GRAMM PORCUKOR
· CSIPETNYI SÓ

ELKÉSZÍTÉS:

1

A mazsolát kevés rumba és meleg vízbe áztatjuk. Tejet, élesztőt és porcukrot keverünk öszsze egy edényben. Felaprózzuk
a gyümölcsöket.

2

Elhelyezzük a lisztet egy tálban,
és kevés sót adagolunk hozzá.
A megkelt élesztőhöz hozzáadjuk a tojást, a folyékony vajat,

a fűszereket és a reszelt héjat.
Az így összekevert masszát ráhelyezzük a lisztre.

3

Közel 10 percig gyúrjuk a tésztát, majd mazsolát, mandulát
és gyümölcsöket adunk hozzá. Ezt követően újból elkezdjük gyúrni a masszát, majd letakarjuk a tálat. Várunk legalább másfél órát, vagy annyi
időt, amíg a tészta a duplájára
dagad.

4

Sütőpapírral bélelünk ki egy
tepsit, és megkezdjük a sütő
előmelegítését 175 fokra. Kiöntjük a tálból a tésztát, és
gyúrunk belőle egy közel 30
centiméteres rudat. Ennek közepét nyújtófával elvékonyítjuk,
majd a gömbölyű részét a mélyedésbe forgatjuk. A tésztán
gerincet formázunk, majd sütőpapírra helyezzük, és negyedóráig kelesztjük. Sütőbe
helyezzük csaknem egy órára.
A kalácsot kiemeljük, és olvasztott vajjal kenjük be a tetejét,
majd porcukorral hintjük.

Ford Kuga

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

5 799 000 Ft-tól*

*Business Technology 1,5l EcoBoost
150 LE EUR6.2 2WD M6,
Ford Credit finanszírozással

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. Az ajánlat
és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó illusztráció, nem
feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu
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Rejtvény
CHRISTIAN
FÜRCHTEGOTT GELLERT
(Hainichen, 1715. július 4. –
1769. december 13.)
német író, költő, pedagógus
A német levélregény műfajának
megteremtője Meissenben végezte
alap- majd középfokú tanulmányait. Egyetemi éveit Lipcsében
töltötte, ahol teológiai előadásokat hallgatott. Nevelői pályafutását 1739-ben kezdte el Drezdában,
melyet két év múlva már Lipcsében
folytatott. Kedvelt társasági ember
volt a német polgári szalonokban.
Hamar népszerűvé vált az időközben megjelent meséinek és elbeszéléseinek köszönhetően is.
Vallásos szellemiségű munkái mellett írt vígjátékokat és egy regény is
fűződik a nevéhez. Munkásságát a
korabeli magyar olvasóközönség is
elismerte. Ugyan lelkészként végzett, a pályát ennek ellenére mégis
hamar elhagyta, és inkább a nevelői
munkának szentelte az életét. Filozófiai végzettséget szintén szerzett, stílusgyakorlati foglalkozásain
Goethe is részt vett. Legismertebb
műve a G. svéd grófnő élete, amely
1746-ban jelent meg.
Felnőtt korában sokat betegeskedett. A halál 54 esztendős korában
érte. A németországi Rosenthalban
és szülővárosában máig szobor őrzi
alakját. Lipcse történelmi Johannis
templomában, ahol a hamvai nyugszanak, szintén szobrot állítottak az
emlékére azok a tisztelői, akik méltán vélték úgy, a szerzőnek művei
alapján a német irodalmi élet legnagyobb alakjai között van a helye.

CHRISTIAN
FÜRCHTEGOTT

GELLERT
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KÖZLEKEDÉS DECEMBER FOLYAMÁN

MÉDIAAJÁNLAT
KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620 Ft

1/2

210x132

67.210 Ft

1/4

103x132

37.020 Ft

1/8

103x64

18.350 Ft

1/16

49x64

8.750 Ft

1/32

49x30

3.630 Ft

TISZTELT HIRDETŐ!
Keretes hirdetések esetén csak elkészített CMYK színterű PDF formátumú
hirdetéseket áll módunkban elfogadni. Az ezekben szereplő képek minősége minimum 300 DPI felbontású, CMYK színterű kell, hogy legyen! A
fekete szövegek 100 százalékban feketék legyenek, a színes szövegek és
az alnyomatok maximum két színből álljanak!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: JANUÁR 14.

1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.
E-mail: titkarsag@tmh.hu
Telefon: 286-02-62
Honlap: www.tmh.hu
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
20
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Közreműködnek:
Solti Ádám
Ress Hajnalka
Wischin Mariann
Bodolai Péter
Czutor Ignác
Balog Luca
kísér a

Soroksári
Városi Fúvószenekar
Vezényel:Jakab Gedeon karmester
Konferál: Szalóczy Pál
Belépés díjtalan

A rendezvényt megnyitja
Geiger Ferenc
polgármester

Az ünnepi bevásárlás miatt megnövekedő forgalmat segíti a BKK több
autóbusz-, villamos- és trolibuszvonalon december 16-án, vasárnap és a
22-23-i hétvégén:
• A 2-es villamosvonalon szombaton napközben, valamint vasárnap
délutánonként a szokásosnál sűrűbben indulnak a villamosok.
• A 4-es és a 6-os villamos vonalán szombaton és vasárnap napközben
a megszokottnál gyakrabban érkezik majd egy-egy szerelvény a megállókba.
• A budai fonódó villamoshálózaton is sűrűbben követik majd egymást a járatok: a 17-es villamos szombaton és vasárnap napközben
gyakrabban közlekedik, sűrűbb villamosforgalmat biztosítva ezzel
többek között a Bécsi úton, a Villányi úton és a Fehérvári úton.
• A megszokottnál sűrűbben közlekedik a 80-as trolibusz, a 182-es,
184-es busz, valamint vasárnaponként a 85-ös és 194-es autóbusz.
• Szóló buszok helyett csuklós járművek közlekednek szombaton és
vasárnap is a 31-es, a 45-ös és a 66-os buszvonalon.
• Vasárnap is közlekedik a 158-as és a 224-es busz, a 158-as szombaton
a szokásosnál gyakoribb követéssel.
• A 123-as, a 126-os, a 138-as autóbusz a december 2-i, 9-i, 16-i és 23-i
vasárnap, továbbá a 204-es autóbusz december 30-án is hosszabb üzemidővel közlekedik, azaz a szokásosnál később indul az utolsó busz.
A december 15-i áthelyezett szombati munkanapon, valamint 16-án,
ezüstvasárnap az M3-as metró a hétköznap megszokott közlekedési rend
szerint, este 20:30-ig Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között jár. 20:30-ig
a Lehel tér és Újpest között, majd ezután a teljes vonalon pótlóbusz jár.
December 22-től, szombattól január 1-ig, keddig a metró egész nap jár
Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között, Lehel tér és Újpest között ebben az
időszakban továbbra is pótlóbusz viszi az utasokat. Szilveszter éjjelén a jelentősen megnövekedő forgalom miatt tervezetten egész éjszaka jár majd
az M2-es, az M3-as (Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között) és az M4-es,
valamint éjjel 1 óráig közlekedik az M1-es metró.
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állateledel, Sweetie Shop Édesség Kuckó, Ica Virág, Ferencvárosi Torna Club és elnöke, Geiger P. György - Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, Azzurro Team Kft., Janssen Referencia Kozmetika , Pozsonyi Öntöde, Dunszt Hidegkonyha, Elekes Tímea Izabella,
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