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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA

Újra együtt címen 14 művész alkotásait bemutató tárlat nyílt a
Galéria ’13-ban. A kiállítótér 22
esztendővel ezelőtti megnyitása alkalmával bemutatott képek mellett
egyes szerzők új munkái is bemutatkoznak a közönség előtt.

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

A Figyelő TOP200 szakmai zsűrije
2019-ben a Knorr-Bremse Vasúti
Jármű Rendszerek Hungária Kft.nek ítélte oda az Év Vállalata Díjat.
A zsűri szerint a dinamikus árbevétel-növekedés, a beruházások és
az innováció intenzitása emelte a
céget a többi vállalat elé.

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

Bányai Amir Attila
06/30 536-3325

Fuchs Gyula alpolgármester
06/70 244-2829

Egresi Antal
06/20 973-0235

Dr. Veres Anikó jegyző

Bereczki Miklós
06/70 771-9833 vagy a
modernsoroksart@gmail.com
e-mail címen

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

Dr. Spiegler Tamás aljegyző

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

A soroksári általános iskolák azon
harmadik osztályos diákjai számára adtak át elismeréseket, akik
eredményesen szerepeltek a kerületi matematika verseny során. Az
eseménynek a Fekete István Általános Iskola adott otthont.

Sebők Máté Zoltán
06/20 358-9714

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

orban.gyongyi65@gmail.com
e-mail címen

Dr. Szabó Tibor aljegyző
A XXIII. kerületi Diáksport Mikulás Kupa keretében az általános
iskolák alsó tagozatos diákjai számára rendeztek sorversenyt. A Török Flóris Általános Iskola csapata
érdemelte ki az első helyezést.

Ritter Ottó
06/30 977-5878

Polgármesteri Hivatal, I. emelet 16.
iroda; minden hónap első hétfőjén 14
órától 16 óráig, előzetes bejelentkezés
alapján. Bejelentkezni a 06/1 287-2214es telefonszámon vagy személyesen az
Aljegyzői Titkárságon lehet.

Az önkormányzati képviselőink
elérhetőségei (ezeken bejelentkezés szükséges):

Zimán András Ferenc
06/20 394-8597

Dr. Szabó Szabolcs

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.

ORVOSI ELLÁTÁS AZ ÜNNEPNAPOKON
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
tájékoztatja a Tisztelt Betegeket,
hogy az egészségügyi ellátás a munkaszüneti és ünnepnapok alkalmával az alábbiak szerint történik:
Felnőtt háziorvosi ügyelet:
Inter-Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 175.)
1201 Budapest, Török Flóris utca 219/A
Telefon: 06/1 283-8763, 06/1 285-6574

Háziorvosi gyermek ügyelet:
Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest, Üllői út 86.
Telefon: 06/1 210-0720 (ambuláns
ellátás)
Telefon: 06/1 264-3314 (kijáró ügyelet, lakcímre hívás)
Fogászati ügyelet:
Központi Stomatológia Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefon: 06/1 317-0951

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
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A képviselő-testület december 3-i
tanácskozása alkalmával 50 napirendi ponttal kapcsolatosan szavazhattak a tagok.
A polgármester illetményének és
költségtérítésének a megállapítására vonatkozó javaslatot ezúttal már
támogatta a testület. A kerület vezetőjének az előterjesztése alapján
került sor az alpolgármester személyének a megválasztására. Bese Ferenc elmondta, Fuchs Gyula képviselőt jelöli alpolgármesternek, aki a
jövőben a német kapcsolatok ápolásáért lenne a felelős. A képviselők
titkos szavazás keretében adhatták
le a voksukat. Négy érvénytelen,
hét igen és egy nem szavazat mellett Fuchs Gyulát alpolgármesterré
választották. A kerület új alpolgármestere – esküjét követően – megköszönte a támogatást, és reményét
fejezte ki a testület tagjai felé a jövőbeni eredményes közös munka
érdekében. A polgármester javaslatot tett az alpolgármester illetmé-

FUCHS GYULÁT VÁLASZTOTTÁK
ALPOLGÁRMESTERNEK SOROKSÁRON
A kerület képviselői megszavazták a polgármester illetményét
nyének a megállapítására, amelyet
a testület egyöntetűleg támogatott.
Az ülés további részében a képviselők elfogadták a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi
Tagintézmény működtetésének az
átadására vonatkozó javaslatot,
majd Tóth János igazgató előterjesztésében a Dél-Pesti Tankerületi
Központ tájékoztatóját meghallgatták a 2018/2019. tanévről a XXIII.
kerületi oktatási intézmények vonatkozásában. Ezt követően került
sor nevelési intézmények vezetőinek a 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól szóló beszámolójának az elfogadására. Helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról elfogadólag szavazott a
testület, majd a soroksári nemze-

tiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is támogatták. Megszavazta a
testület a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV csatornán
közzétett, kerületi tematikájú állandó műsorának a 2019. év beszámolóját is.
A képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzata megalkotásának az ügye is a napirenden
szerepelt. Az erről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
megszavazta a testület. A felnőtt
háziorvosi ügyeleti rendszer működtetése kapcsán döntés született, hogy a jövőben is a XX. kerülettel közösen kerül sor ennek
biztosítására.

HITÉLET AZ ÜNNEPEK ALATT
SOROKSÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
1238 Budapest, Hősök tere 11.
Advent 4. vasárnapi istentisztelet –
December 22., vasárnap, 9.30 óra –
Református templom
Karácsony esti istentisztelet, gyermekek karácsonya – December
24., kedd, 15.00 óra – Református
templom
Karácsony első napi istentisztelet
– December 25., szerda, 9.30 óra –
Református templom
Karácsony második napi istentisztelet – December 26., csütörtök,
9.30 óra – Református templom
Év utolsó vasárnapi istentisztelet –
December 29., vasárnap, 9.30 óra –
Református templom
Óév-esti istentisztelet – December
31., kedd, 17.00 óra – Református
templom
Újévi istentisztelet – 2020. január
1., szerda, 9.30 óra – Református
templom
SOROKSÁR-ÚJTELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Gyülekezet karácsonyi ünnepi
alkalmait a református templom épí-

tési munkálatai miatt az újtelepi katolikus templom tanácstermében tartja.
1237 Budapest, Szent László utca 149.
December 22., advent 4. vasárnapja
11 óra – Gyerekek karácsonya
December 25., karácsony első napja 11 óra – Úrvacsorás istentisztelet
December 26., karácsony másodnapja 11 óra – Úrvacsorás istentisztelet
Január 1., szerda 11 óra – Évnyitó
istentisztelet
BUDAPEST-SOROKSÁRI NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA
Adventben hétfőtől szombatig, 6
órától Rorate mise
December 15. 9 óra szentmise, adventi lelkigyakorlatos beszéd
December 24., 16 óra, betlehemes
játék – Otthon Közösségi Ház
December 24., 23:30 Schorokscharer Burschen koncert
December 24., éjféli mise
December 25., 9 óra és 18 óra ünnepi szentmise
December 25., 11 óra szentmise –
Názáret Otthon
December 26., 9 óra szentmise
December 29., 9 óra és 18 óra
szentmise, családok megáldása

Támogatták a képviselők a Táncsics
Mihály Művelődési Ház 2018. II.
félévi és a 2019. I. félévi működéséről szóló előterjesztést. Elfogadták
a testület következő évi munkatervére és ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatokat. A Szociális Foglalkoztatási Nonprofit Kft. üzleti
tervének javaslatát is elfogadták,
majd a 2020. évi kötelezettségvállalásokra vonatkozó előterjesztést is.
Beszámolóról szavaztak a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről,
majd javaslatot fogadtak el a 2020.
évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról.
December 3-án 17 órától közmeghallgatást tartott a kerület képviselő-testülete a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
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KARÁCSONYI ÉLELMISZERCSOMAG
ÁTADÁSÁVAL TETTE SZEBBÉ AZ ÜNNEPET AZOK SZÁMÁRA, AKIKNEK –
SZOCIÁLIS HELYZETÜK MIATT – JÓL
JÖN MINDEN TÁMOGATÁS.

December 31., 18 óra évvégi hálaadó szentmise
2020. január 01., 9 óra és 18 óra újévi szentmise
Január 3-tól január 12-ig a missziós
kereszt tekinthető meg.
BUDAPEST-SOROKSÁR-ÚJTELEPI
SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA
Minden reggel 6-kor szentmise.
December 24., 16 órakor pásztorjáték
December 24., éjféli mise
December 25., 9:30-kor és 18:00kor karácsonyi mise
December 29., 9:30-kor és 18:00kor Szent Család vasárnapja
December 31., 18 órakor hálaadó
szentmise
2020. január 1., 9:30-kor és 18:00kor újévi mise
PESTERZSÉBETI ÉS SOROKSÁRI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
December 19., 18 óra – Advent esti
sorozat, Pesterzsébet, Gyülekezeti Ház
December 21., 15 óra – Főpróba és
karácsonyi barkácsolás gyermekek-

nek, Pesterzsébet, Gyülekezeti Ház
December 22., 10 óra – Gyermekek
karácsonya, Pesterzsébet, Templom
December 22., 16 óra – Karácsonyváró családi istentisztelet, Soroksár,
Imaház
December 24., 16 óra – Szentesti
ünnepi istentisztelet, Pesterzsébet,
Templom
December 25., 10 óra – Úrvacsorás
karácsonyi istentisztelet, Pesterzsébet, Templom
December 26., 10 óra – Úrvacsorás
templomszentelési emlékünnepi istentisztelet, Pesterzsébet, Templom
PESTERZSÉBETI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
December 22., 9 óra szent liturgia
December 24., 8 óra királyi imaórák
December 24., 20 óra esti zsolozsma, kántálás
December 25., 9 óra ünnepi liturgia, pásztorjáték
December 26., 9 óra ünnepi liturgia
December 31., 14 óra óévzáró liturgia
2020. január 1., 9 óra újévi liturgia
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„A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN…”
Számos elismerést adtak át a Táncsics Mihály Művelődési Házban
A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntötték Soroksáron a rászoruló embertársainkat hivatásukként segítőket.
Már 1997 óta november 12-e a Szociális Munka Napja, amikor tisztelettel és megbecsüléssel adózhatunk az
ágazat valamennyi dolgozója előtt.
Ebből az apropóból, a hivatásos segítők munkájának és fáradhatatlan
tevékenységük nagyrabecsüléseként,
a szakterület vezetősége elismeréseket és díjakat osztott ki. Az eseményt
a Táncsics Mihály Művelődési Házban, ünnepélyes keretek között rendezték meg.
ELHIVATOTT SZOLGÁLAT
ELESETT EMBERTÁRSAINKÉRT
A hivatalokban, az utcákon, a melegedőkben, az idősek és betegek
otthonaiban másokért és az ők
emberi méltóságáért dolgozó, küzdő, folyamatos szolgálatot teljesítő
emberek munkája elengedhetetlen
alapfeltétele a jól működő társadalom kialakításának és megőrzésének. Az elesettek támogatása teljes
embert és szívvel-lélekkel végzett
munkát kíván. Elhivatottságuk jó
példával szolgálhat mindannyiunk
számára, kiváltképp napjainkban,
amikor a szociális érzékenység kiemelkedő szerepet kap a mindennapi életünk során. A rászorulók
támogatása mindannyiunk számára alapvető emberi ösztön és a jóság megtestesülése. Teréz Anya, a
jóakarat mintapéldája, az elesettek
támogatásáról így vélekedett: „Az
embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a
világnak, amid csak van, s ha verést
kapsz cserébe, mégis a legjobbat
add a világnak, amid csak van!”
Kalkuttai Szent Teréz szavaival és
tetteivel sokak előtt járt jó példával,
és a szociális szféra dolgozói az ő
szemléletének szellemében végzett
tevékenységükkel valódi elhivatott
segítőkké válhatnak. Előttük tisztelegtek és a munkásságukat, a társadalomhoz hozzáadott értéküket

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

ismerték el 12-én, díjak és köszöntések formájában.
A POLGÁRMESTER IS
KÖSZÖNTÖTTE A SZOCIÁLIS
SZFÉRA DOLGOZÓIT
Az eseményen beszédet mondott
Soroksár polgármestere is. Bese Ferenc köszöntőjében felidézte, hogy
ezt a napot az Országgyűlés 2016ban ünnepnappá, a szociális dolgozók számára pedig munkaszüneti
nappá nyilvánította. Az általános
emberi tisztelet érzése mellett mély
megbecsülését és háláját fejezte
ki az ágazat valamennyi dolgozója számára, hiszen mások önzetlen segítése, életük könnyebbé és
szebbététele által erre rászolgáltak.
– A hála Önöknek jár – mondta a
polgármester. – Az Önök tiszteletére és megbecsülésére. A hála azonban, nem szabad, hogy csupán egy
napig tartson, mert az Önök odaadása sem egy napos, hanem kiterjed az év minden egyes napjára.
Ahogy a szürke hétköznapokban
szeretettel gondoskodnak másokról, úgy nekünk is oda kell figyelnünk Önökre, az igényeikre, gond-

jaikra, érzéseikre, hiszen az Önök
teherbírása sem végtelen, még ha
gyakran úgy is tűnik.
Beszédét egy ismeretlen gondolkodó soraival zárta. – Többnyire alábecsüljük egy mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő
tekintet, egy őszinte bók vagy csekélyke törődés erejét, pedig mind
képes rá, hogy új irányt szabjon
életünknek – mondta.
A polgármester köszöntőjét követően sor került a díjak átadására is.
ÉVTIZEDES KIVÁLÓ SZAKMAI
MUNKA ELISMERÉSE
Az „Év Szociális Dolgozója” címet
kapott és pénzjutalomban részesült az 1980-as évek óta a szociális
ellátások területén tevékenykedő
Dzielszky Károly Jánosné. A szakember 2013 augusztusa óta dolgozik kerületünkben az időskorúak
gondozóházában szociális gondozó-ápoló munkakörben. Mint az a
rendezvényen elhangzott, szakmai
ismeretei széleskörűek, megbízható, szorgalmas kolléga és munkatársai szerint precizitás jellemzi.
Hasonlóan az „Év Szociális Dolgo-

zója” elismerésben és pénzjutalomban részesült Jónás Gyuláné, a Család és Gyermekjóléti Központ szociális asszisztense is, aki korábban
az Ökumenikus Segélyszervezetnél
kamatoztatta tudását. Precíz és példamutató munkáját munkatársai és
a Központ ügyfelei egyaránt méltatják.
Az idei évben Mutiné Bódi Valéria
25 éves, Bennárikné Mismás Erika
30 éves, Máté Györgyné és Németh
Mária pedig 40 éves jubileumi jutalomra voltak jogosultak, míg Szabó
Istvánné 30 éves, Máté Györgyné
pedig 40 éves hűségjutalmat is átvehetett. Egész éves áldozatos munkájukért mondtak köszönetet Takácsné
Juhász Ildikó intézményvezető as�szonynak, Vincze Péter intézményvezető-helyettes úrnak, Cseténé Kiss
Barbarának, a Gondozószolgálat vezetőjének és Mile-Király Beatrixnek,
a Bölcsőde vezetőjének.
A díjátadó után, az ünnepnap alkalmából színvonalas műsorral szórakoztatták a vendégeket Varga Feri
és Balássy Betty Fonogram-díjas művészek, majd az esemény zárásaként
pezsgős koccintással köszöntötték
még egyszer a szociális dolgozókat.
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„STILLE NACHT,
HEILIGE NACHT”
Koncert december 24-én 23:30-tól
a Soroksári Nagyboldogasszony
Templomban

JÓNAK LENNI JÓ!
Karácsony közeledtével szívünk
szeretetét megpróbáljuk átadni családtagjainknak, barátainknak. Adni
öröm! – vallják ezt a Török Flóris
Általános Iskola tanulói és pedagógusai is, akik az elmúlt hetekben
ajándékcsomag gyűjtési akcióba
kezdtek. Az adománygyűjtést Farkas Zsolt – az iskola volt tanulója, jelenleg pesterzsébeti hitoktató – kezdeményezte. Az intézményi koordinátor Mészáros Hajnalka tanítónő
volt. Több mint 250 gyermek kará-

csonyát teszik szebbé a csomagok,
amelyeket a gyermekjóléti szolgálat
segítségével juttatnak el a rászoruló
családok részére.
Az iskola tanulói, a szülői közösség, a pedagógusok és segítőik, valamint az iskolavezetés nagylelkűen
karolták fel és támogatták ezt a kezdeményezést is, amely mindenkit
büszkeséggel tölthet el.
Török Flóris Általános Iskola

TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSOK!
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág és vízrendszere (RSD) területén a területhasználatokhoz, így a
víziállások (stégek) létesítéséhez is a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG), mint a meder kezelőjének mederhasználatra jogosító
kezelői hozzájárulása szükséges.
A víziállásokkal kapcsolatos ügyintézés helye és elérhetőségei:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) III. Szakaszmérnöksége Cím: 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 96. földszint 1.
Szakaszmérnök: Kovács Attila János
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 24 519
215, +36 30 547 4160 (hétfőtől-csütörtökig: 8:00-14:00, pénteken: 8:00-13:00)
E-mail: stegrackeve@kdvvizig.hu
Ügyfélfogadási napok: hétfő, szerda:

Ismét egy jubileumhoz érkezik
Soroksár. Amellett, hogy a kerület
2019-ben ünnepli önnállóvá válásának a 25. évfordulóját, amely
előtt a Schorokscharer Musikanten
zenekar egy új induló, a Schorokscharer Jubiläumsmarsch komponálásával tisztelgett. Idén a 35. alkalommal szólalnak meg rézfúvós
hangszerek a Soroksári Nagyboldogasszony Templomban az éjféli
misén, hogy még szebbé, még meghittebbé varázsolják az ünnepet.
Számos nagyszerű művész vállalta
az elmúlt 35 évben, hogy előadásával hozzájárul az igazi, meghitt
Szent Karácsonyhoz. Szabó László
trombitaművész, zenetanár a kezdetektől lelke és motorja a koncertnek, Hidas Frigyes, Erkel- és Bar-

tók-Pásztory Ditta-díjas, Érdemes
Művész zeneszerző, aki Laci bácsi
barátjaként az első szóra komponált az éjféli misére csodálatos műveket, átiratokat. Farkas Antal, aki
bár már több évtizede eltávozott,
de tanítványaiban, kompozícióiban és a róla elnevezett Farkas Antal-díjban továbbra is köztünk él. A
Schorokscharer Musikanten együttes tagjaiból alakult rézfúvósegyüttes mellett fellép a Soroksári Nagyboldogasszony Plébánia kórusa is,
Heim Mária vezetésével. Orgonán
közreműködik Geigerné Moldvai
Mariann. A Schorokscharer Musikanten tagjai: Somorjai István,
Stark Barbara, Weisz Tamás, Stark
György – trombita, Fejér András,
Pálinkás Péter, Marschall Norbert
– harsona, Székely Zsolt – tuba,
Weisz Nándor – ütőhangszerek,
Geiger Kinga – ének. A karmester:
Geiger P. György.

8:00-14:00; péntek: 8:00-13:00
Az ügyintézés menetéről, az azt
szabályozó jogszabályokról a meder kezelőjének honlapján és egyéb
elérhetőségein, továbbá a www.soroksar.hu oldalon/ Ügyintézés/ Beruházási és Városüzemeltetési Osztály/ Hatósági Ügyek/ Víziállás (stég)
ügyintézés oldalon tájékozódhatnak.
Szabálytalan vízállások ügyében a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnöksége, a
meder és a part vonalának jogellenes
módosításával kapcsolatos ügyekben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztálya jár el (osztályvezető: Papanek László, tel: +36/1 4773500, fax: +36/1 477-3519, e-mail:
titkarsag@kdvvizig.hu).

Meghívó
A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait

Hanuka Ünnepségre

2019. december 22. vasárnap 18 órára
a tavaly felavatott dél-pesti zsinagógába 1201 Budapest, Vörösmarty u. 8.
Ünnepi beszédet mond és gyertyát gyújt: Totha Péter Joel főrabbi
Énekel: Sáfrány Dávid

Program:
„Segítő kezek”- Kerényi András-díj átadása
Vendéglátás: hagyományos hanukai fánk
Koncert: Pandzarisz Dina, a szefárd zene királynője
és Balázs József zongorista
Belépő: 500 Ft
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ÜGYELJÜNK EGÉSZSÉGÜNKRE
AZ ÜNNEPEK ALATT IS!
A karácsony sokak számára a legmeghittebb ünnep. Lázasan készülődünk a konyhában, a szokásosnál
is több sütemény készül, rengeteg
finomsággal kínálunk másokat és
lépten-nyomon megkínálnak minket is. Ez az időszak embert próbáló
lehet mindenkinek, aki valamilyen
betegség miatt vagy egyszerűen csak
egészséges életmódot követve diétázik. Hogyan segíthetünk nekik, és
hogyan álljunk mi magunk is ellen
a túlevés kísértésének? Erről kérdeztük a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda dietetikusait, Temesváry
Ágnest és Kertész Zsuzsát.
– Az ünnepi időszak valóban nehezebb a szokásosnál is azoknak, akik
valamilyen diétát követnek – kezdi
Kertész Zsuzsa. – Ezért is tartom
fontosnak, hogy a klubfoglalkozásokon beszéljünk a következő időszak nehézségeiről. Az utolsó klubtalálkozón például olyan recepteket
osztunk meg egymással, ahol a
hagyományos fogásokat kicsit átalakítva, egészséges alapanyagokból készülnek. Van, aki meg is süti

A Budapesti Közlekedési Központ
idén is több nagy forgalmú fővárosi
vonalán biztosít kedvezőbb járatsűrűséget, kényelmesebb eljutási lehetőséget az adventi időszakban. 2019.
december 2-ától 2020. január 3-áig
az M3-as metró minden nap, hétvégén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. Szilveszter éjszaka – a tavalyi év sikere
alapján – ismét egész éjjel jár majd
az M2-es, az M3-as és az M4-es metró, továbbá több nappali buszjárat.
Az idei év újdonságaként a szilveszter előtti időszakban is hosszabb
üzemidővel közlekedik az M2-es és
az M4-es metró, valamint egész éjjel
jár több nappali autóbuszjárat is.
A legfontosabb decemberi közösségi közlekedési információk:
• December 2-ától 2020. január
3-áig az M3-as metró minden nap,
hétvégén is Újpest-központ és a
Nagyvárad tér között közlekedik. A
Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest

otthon a saját reform pogácsáját is,
és elhozta, hogy együtt is megkóstolhassuk.
– A cukorbetegnek talán valamivel
könnyebb ez az időszak – veszi át
a szót Temesváry Ágnes. – Mivel
velük a családtagok, barátok megértőbbek, nem olyan erőszakosak a
kínálásban. Aki viszont azért utasítja el a süteményt, tortát, mert egyszerűen csak kevesebb cukrot akar
fogyasztani, az könnyen a csipkelődések céltáblájává válik a társaságban. A fogyókúrázó klubtagjainkkal
megbeszéltük, hogy ha nem tudják
konfliktusmentesen elutasítani a kínálást, akkor is tudnak játszani az
adagokkal: bőven elég az adag felét, harmadát elfogyasztani. Nem
győzzük elégszer hangsúlyozni: az
alkohollal és a cukros üdítőkkel nagyon óvatosan kell bánni! Ezeknek
az italoknak kalória- és cukortartalma általában magas. Természetesen
egy-két pohár bor, pezsgő nem okoz
gondot a fogyókúrában sem, ennél
több alkohol fogyasztása pedig egyébként sem ajánlott.

között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az
utasokat.
• Decemberben az adventi hétvégéken sűrűbben közlekedik majd a
2-es, a 4-es és 6-os, valamint a 17-es
villamos, továbbá a 80-as trolibusz.
• December 24-én a belvárosból
körülbelül 15:00 és 15:30 között
indulnak az utolsó metrószerelvények, és a metróállomásoktól a legtöbb nappali járat utolsó indulása
ezekhez csatlakozik. Ezt követően –
ahogy az elmúlt években is – az éj-

– Aki otthon főz, vendégségbe várja
a családot, azoknak javasoljuk, hogy
egészséges alapanyagokat használjanak az ételekhez. – folytatja Zsuzsa. – A foglalkozásokon ezekről
részletesen is szólunk, a klubtagok
tapasztalatai alapján is megbeszéljük, melyik sütirecepthez melyik
reform lisztet érdemes használni,
hogy az eredetivel megegyező vagy
akár még finomabb ízeket előcsalogassuk. Nem érdemes kétfélét főzni: ismertessük csak meg a család
többi tagját is a barna rizzsel, mandulalisztből készült keksszel. Ebéd
vagy vacsora után kapacitáljuk a
társaságot egy könnyebb kirándulásra, sétára – jó melegen felöltözve
remek szórakozás lehet, miközben
lemozogjuk egy kicsit a kalóriákat.
Végül pedig, ahogy ez a klubban is
elhangzik: aki mégis képtelen meg-

állni az ünnepi időszakban, hogy
elfogyasszon egy-egy kis szelet
zserbót, bejglit, az tegye ezt bűntudat nélkül! Mi januárban is itt
leszünk, és klubtagjainkkal közösen segítjük egymást abban, hogy
megszabaduljunk a túlsúlytól, vagy
áttérjünk egy sportosabb, egészségesebb életmódra!
Köszönjük az EFI Diabétesz és Életmódváltó Klub segítségét a cikk elkészítésében!
További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nővérszálló, földszint
E-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
Telefonszám: 06/1 289-3212
Személyesen: hétfő – csütörtök 11-15
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
AZ ÜNNEPI IDŐSZAKBAN
szakai hálózat járataival lehet közlekedni. A repülőteret kiszolgáló
200E járat ezen a napon is 0-24 óráig közlekedik a Nagyvárad tér és a
Liszt Ferenc Airport 2 között, valamint a 100E busz is egész nap jár.
• Az év végi időszakban nemcsak
szilveszterkor, hanem – a szilveszter előtti időszakban jellemző erős
éjszakai forgalomra tekintettel – az
azt megelőző éjszakákon is segíti
a BKK a közlekedést. A december
27-éről 28-ára virradó éjszakától
kezdve a 30-áról 31-ére virradó éjszakáig az M2-es és az M4-es metró
hosszabb üzemidővel közlekedik.
Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján a BKK a belvárost érintő
kiemelt nappali autóbuszjáratokat

– az 5-ös, 7-es, 8E és 9-es buszt –
december 27-e és 30-a közötti időszakban is éjjel–nappal közlekedteti.
• Szilveszter éjjel is érdemes a
közösségi közlekedést választani. A
tavalyi év sikere alapján szilveszter
éjjel egész éjszaka jár majd az M2es, az M3-as (Nagyvárad tér és Újpest központ között) és az M4-es,
valamint éjjel 1 óráig közlekedik az
M1-es metró. Egész éjjel jár továbbá a belvárost érintő 5-ös, 7-es, 8E
és 9-es autóbusz, az éjszakai buszok
többségén pedig sűrűbb menetrend
lép életbe vagy nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek.
Forrás: Budapesti
Közlekedési Központ
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER!
DIE SCHOROKCHSARER DEUTSCHE NATIONALITÄTEN
SELBSTVERWALTUNG WÜNSCHT IHNEN
GESEGNETE, FRÖHLICHE WEIHNACHTEN
UND EIN GESUNDES, GLÜCKLICHES NEUES JAHR!
Wenn draußen der erste Schnee
fällt und sich eine weiße Decke
auf den Wiesen und Feldern ausbreitet, ist Weihnachten nicht
mehr weit. Kalte Winterstürme
und frostige Temperaturen laden
in der Weihnachtszeit zu einem

gemütlichen Abend vor dem offenen Kamin ein. Die Kinder
lauschen den spannenden Geschichten vom Weihnachtsmann oder
vom Christkind, während sie sich
schon auf den Weihnachtsabend
freuen.

Das Christkind und die
Weihnachtslichter

D

ie Weihnachtszeit war gekommen. Wie in jedem Jahr
stand am Marktplatzbrunnen eine prächtige, hoch gewachsene Tanne. Sie war mit vielen Lichtern geschmückt und die schenkten
dem kleinen Platz einen feierlich
hellen Schein. Feierlich und hell waren auch die Worte, die die Lichter
den Menschen, die den Marktplatz besuchten, zuflüsterten. Die
aber hörten nicht auf sie. Sie
beachteten sie oft auch
kaum und eilten blicklos an der Weihnachtstanne vorbei. Viel zu
sehr waren sie damit
beschäftigt, ihren eigenen Gedanken, Wünschen und Sorgen nachzugehen. Sie hatten ja
auch so viel zu erledigen
in den Tagen vor dem großen
Fest.
Nein, da war kein Platz für die Botschaft der Lichter. Deren Worte
verhallten im Dunkel jener frühen
Abende. Da war kein Platz für eine
friedlich-freundliche Weihnachtsstimmung. Nicht hier bei der Tanne und auch nicht in den Gedanken und Herzen der Menschen.
Das war schade. Die Lichter lit-

ten sehr, fühlten sie sich doch
überflüssig in ihrem Job. Wozu ein
strahlendes Leuchten, wenn keiner
es zu sehen vermochte?
Wie schade!“, sagte auch das Christkind, das eines Tages der Tanne
einen Besuch abstattete. „Eigentlich wollte ich die Menschen besuchen und mich ein bisschen an ihrer Vorfreude erfreuen. Aber die
sehe ich nicht. Wo ist bloß
die Weihnachtsfreude geblieben?“ Es lauschte den
Lichtern und nickte.
„Ja. Ihr habt recht. Man
muss ihnen helfen. Ich
muss Ihnen helfen. Ich,
das Christkind.“ Es
griff in die Tasche seines Gewandes und
holte ein Döschen mit
Himmelsstaub hervor.
Den streute es weit übers
Land und es schien, als würde die
Dose nie leer werden. Ein Wunderstaub. Und viele feine kleine Weihnachtsfreuden für die Menschen.
Das war gut so. Viel mussten die
Lichter der Weihnacht dann nicht
mehr sagen. Die Menschen verstanden sie auch so. Es brauchte keine
Worte mehr.
Elke Bräunling

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 flüstern uns ins Ohr:
Weit offen ist das Himmelstor!
Dass Jeder seine Freude finde
an dem lieben Jesuskinde!

ACHTUNG! DEUTSCHER
REZITATIONSWETTBEWERB
FIGYELEM! NÉMET NYELVŰ
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Die Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung organisiert im
Jahre 2020 wieder den deutschsprachigen Rezitationswettbewerb
für die Grundschulen in Schorokschar.
Zeitpunkte: 30. Januar 2020 (14. 30)
- Unterstufe 3. Februar 2020 (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
Alle Interessenten werden recht
herzlich erwartet!

A Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2020-ban is megrendezi a német nyelvű vers- és
prózamondó versenyt a soroksári
általános iskolás tanulók számára.
Időpontok: 2020. január 30. (14:30)
– alsó tagozat
2020. február 3. (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.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
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KARÁCSONYVÁRÁS
NÉGY HÉTVÉGÉN KERESZTÜL
Az adventi időszakban ingyenesen használható jégpálya is várja a kerület korizni vágyó lakóit

FOTÓK: TESZÁR ÁKOS

Az elmúlt esztendők hagyományainak megfelelően idén is meghitt
ünnepi külsőségek mellett készül
Soroksár a karácsonyra. Az önkormányzat szervezésében négy adventi hétvégén várják színvonalas programok a kerület polgárait, a kicsiket
és a nagyokat egyaránt.
Az első adventi hétvége a szórakozás mellett a művelődni vágyó
publikum számára is különleges
élményt tartogatott. November
30-án, szombaton a Galéria ’13ban Újra együtt címen nyílt tárlat,
amely Soroksár önállóvá válásának 25. évfordulója előtt tiszteleg.

Akiknek nem volt idejük megtekinteni még a kiállítást, azok december 20-ig élhetnek a lehetőséggel, hiszen a kerület galériája a
csütörtöki és pénteki napokon 14
és 18 óra között várja az érdeklődőket. A Nagyboldogasszony Főplébánia mögötti téren november 30án 15 órakor kezdődtek az ünnepi
programok, amelyek során először
a Páneurópa Általános Iskola diákjai adtak műsort. Ezt követően
a Pacsirta Klub tagjai, majd a Galambos János Zeneiskola előadói
szórakoztatták a közönséget. Őket
az Operett-Musical Voices Angyali üdvözlete követte.
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István Általános Iskola tanulóinak
műsorával vette kezdetét advent
második hétvégéjének közösségi
programja Soroksár szívében. Egy
zenés, interaktív gyerekműsort
követően ezúttal hintón érkezett
meg a Mikulás. Vadkerti Imre karácsonyi egyvelegét követően dr.
Veres Anikó jegyző és Barta Károly
református lelkész gyújtotta meg a
második gyertyát az adventi koszorún. Az este – a hideg idő ellenére
is – kellemes hangulatban, korcsolyázással, körhintázással, baráti beszélgetésekkel telt.
ÚJTELEPEN IS
PROGRAMOKKAL KÉSZÜLNEK
Az elkövetkező két karácsonyváró
hétvége sem telhet eseménytelenül.
Sőt! December 14-én, szombaton
nemcsak a kerület központjában,
hanem Újtelepen is szerveznek
ünnepi programokat. A Fatimai
Szűzanya tiszteletére épült Szent
István Plébániatemplomban 18
órától elsőként Király Attila plébános mond köszöntőt, majd – a
Török Flóris Általános Iskola tanulóinak műsorát követően – Bese
Ferenc polgármester köszönti az
egybegyűlteket, utána pedig Éliás
Gyula karácsonyi műsora következik. Az áldást Péterffy György
református lelkész mondja el. December 14-én a kerület szívében
megrendezendő programokon sem

LÁNG GYÚLT AZ ELSŐ
ADVENTI GYERTYÁN
Soroksáron jól ismert Gájer Bálint
neve és hangja, hiszen a hazai rádiók, televíziók műsorában gyakran
szerepel a művész, aki kerületünk
lakosa. Előadásában a swing dallamai csendültek fel, amelyek ezúttal
is hatalmas elismerést szereztek a
közönség körében. Fél 6-kor Bese
Ferenc polgármester és Fehérvári
Lajos plébános lépett a megjelentek
elé, és gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját.
Az ünneplők – köztük elsősorban
a fiatalok – azonban a zenés programokon túl annak is örülhettek,
hogy november 30-án nyílt meg a

főplébánia mögötti téren kialakított, ingyenesen használható jégpálya, amely egészen január 26-ig
várja a korizni vágyókat.
NEM CSAK SZÁNON
ÉRKEZHET A MIKULÁS
Az újabb élményekre nem kellett
egy egész hetet sem várni, hiszen
elindult egy különleges Mikulás vonat is, amely a kerület utcáit járva
kínált izgalmas időtöltést a legfiatalabb korosztály tagjainak.
December 7-én, szombaton a Fedák Sári Színházban szerveztek
zenés ünnepi programot a kerület
önállóvá válásának negyedszázados évfordulóján. A téren a Fekete

fog unatkozni a közönség. Szombaton délután 3 órakor a Grassalkovich Antal Általános Iskola
tanulói lépnek a színpadra, majd
egy ismert soroksári művész, Weisz
Nándor szórakoztatja a közönséget. Csúr és Nóri teremt karácsonyi
hangulatot 4 órától, a folytatásban
pedig a Galambos János Zeneiskola
készül egy rendhagyó flashmobbal.
Az elmaradhatatlan gyertyagyújtásnak ezúttal dr. Szabó Tibor aljegyző és Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia lelkész
asszony lesz a közreműködője. A
színpompás estét tovább gazdagítja
egy diapanoráma vetítés, amelyet
az Otthon Közösségi Ház falán jelenítenek meg.
MÁZS-KÉPPEN IS KÖSZÖNTIK
A KARÁCSONYT
Karácsony előtt három nappal, december 21-én, az utolsó adventi
hétvége alkalmából László Anna
és Sebestyén Kátja műsorával idézi fel Népek karácsonyát délután 3
órától, majd Szegedi Dóra Téli varázslata következik. Az országszerte ismert művész, Mészáros Árpád
Zsolt, avagy miként ismerik, MÁZS
szórakoztatja majd a publikumot.
Simó Annamária és Rakonczai
Viktor Piano koncertje után Bese
Ferenc polgármester és Király Attila plébános gyújtják meg az utolsó
gyertyát az adventi koszorún.
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KULISSZÁK MÖGÖTT,
A NEMZETI SZÍNHÁZ HÉTKÖZNAPJAI

A Soroksári Fehérasztal Társaság november 13-án asztaltársunk,
Eöri Szabó Zsolt, a Nemzeti Színház fotósa és Művészeti Műhelyének tagja által betekintést nyerhetett a színház mindennapi életébe,
rejtelmeibe.
Előadónkra talán sokan emlékeznek még a Magyar Televízió ABLAK című műsorából, amelynek
15 éven át volt szerkesztő-riportere. Korábban rádiós volt, majd ös�szesen 30 év újságírói munka után
váltott a színház világára, a szóról
a képre. Az összejövetelt ezúttal is
elnökünk, dr Terbe István nyitotta
meg, majd átadta a szót.
A vetítettképes előadás több fő területet ölelt fel a színház világából,
működéséből, ami – tekintve a téma gazdagságát – okkal hagyott további kérdéseket a hallgatóságban.
A hétköznapokba az idei őszi évad
eddigi három bemutatója kapcsán

(Moliére: Tartuffe; Euripidész: Médeia; Luchino Visconti: Rocco
és fivérei) avatott be Eöri Szabó
Zsolt. Ezen előadások jeleneteiről,
színészeiről, színpadképeiről, látványvilágáról, felkészülési és próbafolyamatairól láthattunk fotókat,
értesülhettünk a rendezők koncepciójáról.
Egy virtuális séta elengedhetetlen
része a tér bemutatása, így ezúttal
sem maradhatott el ez. Az előtérből
indultunk, majd elhagyva a művészbejárót, eljutottunk a nagyszínpadhoz, amihez szorosan kapcsolódik a hátsó- és az oldalszínpad.
Idevágóan három további előadásról, a Csiksomlyói passióról, a Cyranóról, és az Egri csillagokról láttunk diákat. Következő állomásunk
a stúdiószínpad volt, ami többek
között a gyerekek miatt is fontos,
hiszen itt rendezik meg a „Kölyöknapokat,” a gyerektáncházat, a

különböző kórusok rendezvényeit.
A színház harmadik fontos tere a
próbaterem és stúdió, amit Kaszás
Attiláról neveztek el, és ahonnan a
festőterembe, majd a könyvtárba,
végül a Hollósi Frigyesről elnevezett művészklubba értünk.
Az előadások létrejötte egy óriási

csapatmunka – szervezés, tervezés és kivitelezés – eredménye. A
legtöbb tevékenység a színházlátogatók szemei elől általában rejtve
marad. A festők, díszletesek, kellékesek, öltöztetők, jelmezkészítők,
technikusok a színfalak mögött
dolgoznak. Műhelyeik bemutatása
által előadónk átvezetett bennünket a színházi háttérmunkát felölelő témakörbe.
A 17 éve működő teátrum bemutatása kapcsán méltán merült fel Jordán Tamás és Alföldi Róbert, korábbi színházigazgatók neve, akik
elsősorban jó színházat, értékes előadásokat akartak létrehozni. Vidnyánszky Attila, a jelenlegi direktor
szerint a Nemzeti Színház ennél
többet jelent, ezért az alábbi szempontok is kiemelt fontosságúak a
számára: a színdarabok eljuttatása vidékre és külföldre; színházak
meghívása vendégszereplésre; gyerekek és az arra rászoruló felnőttek részére kedvezményes, illetve
ingyenes színházjegyek, előadások; részvétel nemzetközi színházi
rendezvényeken (például Színházi
Olimpia); szervezés (például Madách Nemzetközi Színházi Találkozó – Minden évben tavasszal
rendezik meg a Vidnyánszky Attila
ötlete alapján életre keltett rendezvénysorozatot, amely keretein
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tott óriási munka mit sem ér, ha nincsenek nézők. Az évad tíz hónapja során gazdag repertoárt kínálnak a látogatóknak. Számos előadásra hónapokkal előre kell jegyet
váltani, előjegyeztetni. Különböző
műfajok különböző korosztályokat,
célközönséget vonzanak. Vannak
megosztó darabok és van egy esemény, nevezetesen a nyílt nap, amikor is a vendégek az általunk előadás
formájában megismert részleteket
személyesen is megtekinthetik. Ezt
a témát járta körül képekkel az
előadás utolsó előtti része, amelyet
a színház munkarendjének bemutatása és egy összefoglaló videó követett a Csíksomlyóra elvitt Csíksomlyói passió című előadásról.
Eöri Szabó Zsolt gazdag és érdekfeszítő beszámolója – a Nemzeti
Színház fotósaként eltöltött 11 évnyi tapasztalatáról – egyértelművé
tette a számunkra, hogy a színészek
hivatása az egyik legnehezebb a világon, és hogy a nézők számára pár
órányi szórakozást kínáló előadások hátterében valójában mennyi
ember együttható erőfeszítése áll.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a betekintés lehetőségét.
belül 3-4 hét alatt 12-15 ország
20-25 előadása mutatkozik be.), és
helyszín biztosítása (például Az év

sportolója gála) színházi és egyéb
rangos rendezvények számára. A
fentebb nagy vonalakban bemuta-

Herling Anikó –
Soroksári Fehérasztal Társaság

FOTÓK: EÖRI SZABÓ ZSOLT

ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS

Meghitt hangulatban készülnek
az ünnepekre az adventi időszakban a kerületi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény Gondozószolgálatánál a Soroksáron
lakó idősek.
A várakozás időszakában különösen kiemelt, egymáshoz forduló figyelemmel, szeretetteljes
légkörrel, békességgel, meghitt
programokkal biztosítjuk, esetleg könnyítjük meg az ünnepek
közeledtét az idősek számára.
Támaszkodva a hozzánk járó
idősek több évtizedes tudására
és tapasztalatára, november óta
folyamatosan, nagy szeretettel és hozzáértéssel, kizárólag
kézzel készülnek a karácsonyi
díszek, adventi koszorúk, képeslapok, ajándékok, amelyeket
haza is vihetnek a készítőik.
Takácsné Juhász Ildikó
intézményvezető
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Mindezek előtt egy pillanatra tekintsünk vissza az elmúlt év történéseire Művelődési Házunkban!
Program követett programot egész
évben!
Számos zenés, táncos rendezvényen vehettek részt látogatóink.
Újévi koncerten több jeles operett- művésszel köszöntöttük a
2019. évet, majd következett a báli
időszak. Érdemes visszaemlékeznünk a II. Ifjúsági Locsolóbálra,
ahol a Schorokscharer Burschen
játszott „fülbe, illetve talp alá mászó” dallamokat. Persze nem is
olyan rég volt az Erzsébet-Katalin
Bálunk is. Itt a hangulatról a Takser Spatzen gondoskodott. A báli
rendezvényeink mellett 2019-ben
több Retro discón is táncolhattak
a retro zene kedvelői. Köszönjük
a fergeteges bulikat Dj. Emilnek,
Dj. Bene Gábornak, Dj. MonoTomnak. Dj.-ről jut eszünkbe… A
soroksár fiatalságának rendezett
Tini discónkon Dj. Bazsi is fergeteges hangulatot teremtett. Hol lemezlovasként, hol pedig Michael
Jackson táncával szórakoztatta a
fiatalokat! Kuriózumként muszáj
megemlítenünk a latin stílusú Kubai Estünket, amelyen a Cubanero
Együttes segítségével a salsa lépéseket is elsajátíthatták a résztvevők.
Az év folyamán több alkalommal is
rendeztünk nosztalgia rock & roll
táncestet, a Wedana zenekar közreműködésével. November végén
Peller 40 operettestünk teltházas,
fergeteges siker volt.
A zene mellett érdemes megemlíteni a színpadi előadásainkat. Eperjes
Károly Kossuth-díjas színművész
irodalmi estje mellett Fehér Adrienn
színművésznőt Cserháti esten is láthattuk, hallhattuk. Gyermekek számára a Budai Bábszínház, a Fabula
Bábszínház, a Fogi Színház előadásait mutattuk be az év folyamán.
Galériánkon is egymást váltották
a kiállítások. Talán a legemlékezetesebb a színháztermünkben megrendezett, több napos, interaktív,
Testünk a csoda című kiállítás volt.
A program látogatószáma rekordot
döntött.
Igyekeztünk az év folyamán több
családi napot szervezni házunkba.
Így került sor húsvétkor egy óriás
nyúl látogatására is. Nyáron, a Táncsics Családi Napon többek közt
Kiss Balázs illuzionista „varázsolta
el” a gyermekeket, felnőtteket, és
az Iszkiri zenekar szórakoztatta a
közönséget. Decemberben – a ka-

VISZLÁT 2019! – HELLÓ 2020!
December… Adventi hétvégék… Mikulás… Karácsony… Szilveszter…

rácsonyra készülődve – mindenkit
várunk Ünnepváró Családi Vasárnapunkon a „Grincs, aki ellopta a
karácsonyt” című színházi előadással és kézműves foglalkozásokkal.
Állandó foglalkozásaink körét is
jelentősen bővítettük. Alakformáló
foglalkozások, Zumba illetve Zumba Gold is bekerült a programjaink
közzé. Gyerekfoglalkozásaink a
Gloriett Fejlesztőház csapatának a
tagjaival bővültek. Így babatorna,
óvoda előkészítő foglalkozás és alapozó terápia iskolába készülőknek
is megtalálható már Házunkban.
Bábos mesekuckón Julcsi repíti el
a gyermekeket egy-egy mese világába, s utána együtt, közösen dolgozzák fel a mesében hallottakat.
Kreatív Relax foglalkozásunk során
némi „én időt” próbálunk csempészni a felnőttek világába.
Termeink kihasználtságát újragondolva, az év legnagyobb újdonsága, kialakítottuk a Táncsics Kölyökkuckót emeletünkön! A terem
kiválóan alkalmas születésnapok
lebonyolítására és gyermek foglalkozások megtartására.
A 2019. elég változatos, színes esztendő volt. Most mindannyian az
előttünk álló ünnepekre készülünk
lelkileg. De nem árulunk el nagy
titkot: a 2020. év még 2019-en is túl
fog tenni programokban, újdonságokban! Célunk, hogy a kerület
kulturális központjaként minden
korosztály megtalálja a kedvére valót a programjaink között.

A 2020. évet ünnepi Újévi Koncerttel indítjuk január 10-én. Ezen a
héten tartjuk a Hangfürdő-Gongmeditációnkat január 9-én. A báli
szezont megnyitva Pótszilveszterre
várjuk az érdeklődőket a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület szervezésében január 11-én (információ:
Nieder Rudolfné 06/30 264-0866).
Január 12-én a JóBarátok batyus,
zenés mulatsága fogadja a közönséget (információ: 06/30 426-1573).
A Hungarian Pink Floyd Lézer
Show következő klubkoncertjét január 17-én tartjuk. Banyabálra várja az érdeklődőket a Független Nők
Egyesülete, január 18-án (információ: Mihály Ildikó 06/20 935-1415).
Január 31-én farsangi Tini discóval
várjuk a 10-16 éves korosztályt.
Amira sujtásékszer készítő workshopjára január 18-án 10-14 óráig
kerül sor. A foglalkozás díja 6000
Ft/fő. Holler Art jóvoltából jobb
agyféltekés klasszikus művészeti
oktatás bemutatkozó óráira január
21-én 16:00 és 18:00 kezdéssel kerül sor. Mindkét foglalkozásra jelentkezni a 06/1 286-0262 telefonszámon lehet.
Részleteket közlünk hamarosan a
Facebook, az Instagram oldalunkon
és a www.tmh.hu weboldalon. Kövessék figyelemmel közösségi oldalainkat, amelyeken mindig megtalálhatják aktuális programjainkat!
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Táncsics Mihály Művelődési Ház

AZ ERZSÉBET-KATALIN BÁLUNKRA FELAJÁNLOTT TOMBOLÁKAT
EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK!
Támogatóink voltak:
• APHRODITÉ MINI FITNESS
• Budafoki Dohnányi Zenekar Geiger P. György
• DOREX-2000 Játékkészítő Kft.
• FeNo DECOR – Fekete Noémi
• Ferencvárosi Torna Club
• GLS – General Logistics System
• HERMANN Papír, Írószer
• IBIDEN Hungary Kft.
• KISS Virág Ajándék
• K&H Bank Zrt.
• MÓNI FOTÓ – Mrsán Mónika
• PEARL MANIA – Palásti Andrea
• Soroksári BUCI Pékség
• Soroksári FIDESZ
• Bereczki Miklós
• Dr. Staudt Csaba
• Bányai Amir Attila
• Roth Ilona
• Assy Zöldséges
• Helena Divat
• NasS Cukrászda
• LeRose Hotel
• Királypapír Plusz Kft.
• Soroksári Óra- és Ékszerbolt
• Ica Virág
• Po-Fém Bt.
• Báthory Imre Kft.
• Pálfi Bianka és családja
• Pálfi Krisztián és családja
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KIVÁLÓAN SZEREPELTEK
A KERÜLET
AEROBIKOSAI
Szép eredményekkel zárult a 2019es versenyévad a Grassalkovich Antal Általános Iskolában edző aerobikos lányok számára a Csömörön
megrendezett Dinamik Aerobik
Versenyen.
Minden versenyző kimagasló produkciót mutatott be, amelyet a
zsűri jutalmazott is: kivétel nélkül
dobogón ismerték el a lányok teljesítményét – mindannyian okleveleket, érmeket és kupákat vehettek át.
TÖBB DÍJAT IS HAZAHOZHATTAK
A lányok által elért kiemelkedő versenyeredményeket több elismeréssel is értékelték. Első helyezést ért el
kerületünk három kiemelkedő tehetsége: Pethő Zsanett, Tóth Ida és
Vörös-Barka Alíz. Idén két csapatunk is a dobogó második helyére
állhatott. Az V. korcsoportban Bereczky Zita, Ozsvald Marika, Tóth
Emma, Várhegyi Alíz és Zsigmond
Zsófia csapata, a IV. korcsoportban
pedig a Dúzs Enikő, Helfrich Petra,
Horváth Gréta, Nagy Georgina és
Valendorfean Emma alkotta csapat vehette át a második helyezésért járó díjat. A III. korcsoportos
trióban Ozsvald Júlia, Pál Tímea
és Tóth Lilien, az V. korcsoportos
egyéniben Simongáti Lilien, az V.
korcsoportos duóban pedig Simon
Bernadett és Simongáti Lilien hozhatták el a harmadik helyezésért
járó díjakat. Bernadettet sajnos sérülést szenvedett. Számára mielőbbi gyógyulást kívánunk.
A SZÜLŐK IS BÍZTATTÁK ŐKET
Az V. korcsoportos trió – Bereczky
Zita, Ozsvald Marika és Tóth Emma
– és a prémium csapat – soraiban Balázs Eszter, Meggyes Kata,
Pál Szilvia (aki az egyéni számok
során még negyedik helyezést is
elért), Simon Bernadett és Szalontai Dóra – a második helyezés
mellé idén egyaránt a kategória
vándorkupáját is elnyerte. A csapatok természetesen nem nyújthattak volna hasonlóan elsőrangú
teljesítményt a szülők egész éves
támogatása, bíztatása és szurkolása nélkül. A versenyzők újult erővel, új lendülettel és új tervekkel
készülnek a 2020-as versenyekre,
és képviselik a kerületi színeket.

FOTÓ: TESZÁR ÁKOS

MEGRENDEZTÉK A IX. SOROKSÁRI
ÓVODÁS OLIMPIÁT
A legjobb csapat ügyességét, gyorsaságát vándorkupával ismerték el

A XXIII. kerületi Egészséges Életmódra Nevelés Munkaközösség a
III. számú Összevont Óvoda segítségével szervezte meg az idei rendezvényt, amelynek ezúttal is a Soroksári Sportcsarnok adott otthont.
A már hagyományszerűen megrendezett verseny keretein belül a kerületi óvodák nagycsoportosainak
válogatott csapatai mérhették össze
ügyességüket és gyorsaságukat. A
csapatokat tizenkét gyermek alkotta, amelyek soraiban kisfiúk és kislányok vegyesen foglaltak helyet.
A verseny elején a szülőknek, a nézőknek és a szurkolóknak lehetőségük volt egy nagy közös bemelegítésben részt venni, amelyen együtt
mozgathatták át tagjaikat a versenyző kicsikkel, ezáltal is felhívva
a gyermekek figyelmét a bemelegítés fontosságára és hozzászoktatva
őket, hogy felkészítsék az izmaikat
a fokozott igénybevételre.

MINDENKI SZÁMÁRA HATALMAS
ÉLMÉNYT NYÚJTOTT

MÁR A RÉSZVÉTELLEL MINDENKI
NYERT

A valódi verseny csak az alapos bemelegítést követően vehette kezdetét. A résztvevő nagycsoportosok
olyan váltóversenyekben mérkőzhettek meg, mint például a futóverseny, bójakerülgetés, öltöztetős
számok és a talicskatolás. A rendezvény heves szurkolás mellett,
jó hangulatban telt. Azok a gyermekek sem unatkoztak, akik nem
vehették ki a részüket a pályán való
küzdelemből: ők a lelátóról hangos
szurkolással bíztatták társaikat,
hogy a lehető legtöbbet hozzák ki
magukból. Az önfeledt játéknak, a
versenyszellemnek és a jó hangulatnak köszönhetően az idő nagyon
hamar elröppent. A versenyszámok
végeztével az egészséges életmód
jegyében minden gyermek számára
friss gyümölcsöt biztosítottak.

Amint a kicsik a magukból a verseny során kijátszott energiát pótolták, sor került a díjak kiosztására is.
Bese Ferenc polgármester minden
megmérkőző óvodás erőfeszítéseit
elismerte, részvételüket díjazta. Valamennyi ifjú sportoló ajándékkal
és éremmel távozhatott, hiszen már
csak a részvétel szándéka miatt is
mindenki győztes. Idén, 2019-ben
a legjobb teljesítményt nyújtó Pistahegyi Óvoda nagycsoportosai érdemelték ki és vihették haza az Ovi
Olimpia Vándorkupáját, amelyért
jövőre a nagycsoportosok újabb
generációja mérheti össze erejét,
ügyességét és gyorsaságát egymással. A gyermekek és a szülők egyaránt fontos tapasztalatokkal és kellemes élményekkel gazdagodtak, és
a kicsik méltón búcsúzhattak utolsó óvodás évüktől az egészség és a
sport jegyében.
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kókuszreszeléket, cuk2. Arot,kimért
lisztet továbbá fűszerkeve-

Karácsonyi puding kuglófformában
fehércsokis öntettel

3.
4.
5.

recept
HOZZÁVALÓK:
• 50 dkg aszalt gyümölcs (mazsolafélék, áfonya, szilva, sárgabarack)
• 1,5 dl cherry brandy
• 3 dl langyos tej
• 12 dkg finomliszt
• 15 dkg kókuszreszelék
• 10 dkg nádcukor
• 3 db tojás
• 10 dkg olvasztott vaj

6.
• 5 dkg mandulapehely
• 10 dkg kockázott étcsokoládé
• 1 csomag mandula
• 3 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék (fahéj, szegfűszeg, gyömbér,
kardamom, szerecsendió)
FEHÉRCSOKIS ÖNTET:
• 1 tábla fehér csoki
• 10 dkg margarin
• 1 dl joghurt
• 10 dkg porcukor

ELKÉSZÍTÉS:
már előre, ízlés szerint kivá1. Alasztott
aszaltgyümölcsöket be-

lehelyezzük egy tálba –lehetőleg
közepes méretűbe –, amelyre ráöntjük a tej felét és fél decit a
brandyből. Ha nagyobb szemű
aszaltgyümölcsöt, azaz sárgabarackot vagy szilvát választunk,
érdemes apróra szeletelni. 1-2
órára félretesszük pihenni.

Ford Kuga Business

7.
8.

réket beletesszük egy nagyobb
tálba és összekeverjük.
A megolvasztott vajat és tojást
hozzáadjuk, és keverés után beleöntjük a brandyt és tejet.
A tészta hozzávalóit jól dolgozzuk össze, amihez hozzáadagoljuk a beáztatott gyümölcsöket,
mandulapelyhet és étcsokoládét,
ezt is alaposan elkeverjük!
A kuglófformát kivajazzuk, majd
lisztezzük és beletesszük a tésztánkat, de úgy, hogy ne maradjanak légbuborékok.
A sütőt előmelegítjük 170 fokra.
Alufóliával szorosan lefedjük a
formánkat, és ezt egy magas falú
tepsibe helyezzük. Vizet öntünk
a tepsi magasságának feléig, és
a tésztát gőzöljük három és fél
órán keresztül.
Elkészülte után pihenni hagyjuk
negyedórán keresztül. Vegyünk
elő egy tányért, amelyre óvatosan kiborítjuk a tésztát!
Az öntet hozzávalóit gőz felett
megolvasztjuk és a pudingunkra
öntjük, mandulával díszítjük.

*1.5l EcoBoost 150LE motor; fűthető
kormány, szélvédők, első ülések,
és még számos kényelmi extrával,
Ford Credit finanszírozással

Plusz extrákkal, akár

6 290 000 Ft

-ért*

www.autofort.hu
*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.

Ford márkakereskedések és márkaszervizek:
1044 Budapest, Váci út 66–72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Budapest, Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 9720
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Budapest, Védgát u. 45.
T: 06 1 277 3755
autoszalon.csepel@autofort.hu
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ILLYÉS GYULA

Sárszentlőrinc, 1902. november 2.
– Budapest, 1983. április 15.
Háromszoros Kossuth-díjas magyar költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Juhász családban született, édesapja uradalomban dolgozott. A fővá-

rosban a bölcsészkar magyar-francia szakán tanult. 1920-ban jelent
meg az első verse a Népszavában.
Kapcsolatba került baloldali diákés ifjúmunkás mozgalmakkal, részt
vett a Vörös Segély pénzküldeményeinek szétosztásában, menekülésre fogta a fejét, így Párizsban talált menedéket 1922-ben. Hazatért

Magyarországra, miután elévült az
ellene folyó körözési parancs. Nevét – a biztonságát szám előtt tartva
– megváltoztatta Illésről, Illyésre.
1937-től már társszerkesztője lett a
Nyugatnak, neve ismertté vált, irodalmi körökben otthonosan mozgott. A politikai élet aktív alakítója volt, viszont 1948-ban úgy dön-

tött, hogy lemond országgyűlési
képviselői pozíciójáról. Költészetét átitatta Ady Endre öröksége, a
Nyugat hatása, míg prózájában a
szépírói jegyeket lehet felfedezni.
Munkásságát elismerték és több kitüntetéssel díjazták. Egy évtizeden
keresztül küzdött a rákkal, majd
1983-ban hunyt el.
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Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06/20 980-3957

BANYABÁL MÁSKÉPP

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: 2020. JANUÁR 10.

2020. január 18., 19 óra
Zenél: Újhartyáni Sváb Party
Jelmezverseny • Tombola • Büfé
(Jelmezbe öltözés nem kötelező!)
Belépő: 2500 Ft
Információ: Mihály Ildikó
06/20 935-1415
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást kíván a szervező:
Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért
Táncsics Mihály Művelődési Ház
1238 Budapest, Grassalkovich út
122-124.
Telefon: 06/1 286-0262
E-mail: titkarsag@tmh.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat - Táncsics Mihály Művelődési Ház
Intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 2020.
február 24. – 2025. február 23.
A munkavégzés helye: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122.
MUNKAKÖRI FELADATOK:
Az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (1) és (2) bekezdésében
foglaltak alapján- közművelődési
feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a
helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek
szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. Az intézményvezető
feladata és felelőssége az intézmény
szakszerű, jogszerű és hatékony
működésének biztosítása, szakmai
munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött
munkáltói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért,

a fenntartó által hozott intézményt
érintő döntések végrehajtásáért.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy
• nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
• a képesítési követelményeknek
megfelelő feladatkörben szerzett
legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
• nyilatkozat arról, hogy megbízást
követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzést elvégez,
és az azt igazoló okiratot bemutatja
a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell
vonni.
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
ILLETMÉNY: A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései szerint
ELŐNYT JELENT:
• Közművelődési program kidolgozottsága, megalapozottsága,

• jó szervező, kommunikációs és
kapcsolatteremtő-képesség.
• közművelődési intézményvezetői
gyakorlat.

ta@ph.soroksar.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban a 06/1
289-2100/291 telefonszámon lehet
érdeklődni.

BENYÚJTANDÓ:
• Szakmai önéletrajz,
• képesítést és szakmai gyakorlatot
igazoló okiratok másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó közművelődési
program,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázatába az elbírálásban részt
vevők betekinthetnek, a pályázat
tartalmát megismerhetik, valamint
arról, hogy a pályázatának zárt
vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
• a pályázó nyilatkozata a vagyon�nyilatkozati eljárás lefolytatásáról.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK
MÓDJA:
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót
a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek
nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. Ezen bizottság
a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázót személyesen meghallgatja.
A bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza a bizottság tagjainak
az egyes pályázók alkalmasságára
vonatkozó véleményét. A bizottság
írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület a pályázati
határidő lejártát követő első ülésén
dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A munkakör legkorábban 2020. február 24-től tölthető be.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA:
Személyesen a 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám alatti irodahelyiségben, és elektronikus úton Babócsi Beáta részére babocsi.bea-

