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VÁR MÉG A JÉG TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÖZÖSSÉGET ÉPÍT INGYEN A VILÁGHÁLÓN

NEGYEDSZÁZADA AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN

OTTHONA A SPORTNAK

A 2019. esztendő fontos mérföldkő a So-
roksári Hírlap történetében, hiszen a 25. 
év folyamába lép e néven a kerület havi 

lapja. Mindez jó apropó a helyi sajtótörténet né-
hány fejezetének az áttekintésére. Először 1909-
ben kezdte meg működését a sváb gyökerű tele-
pülés hivatalos kiadványa Soroksári Hírlapként. 
Két esztendővel később Alsó Pest címen jelent 

meg az újság, mely az első világháború kezdetén 
Soroksárpéteri-i Közlönyként, „társadalmi, köz-
ségi-politikai- és gazdasági havilapként” jutott 
el az olvasó közönséghez, ámbár nem bizonyult 
hosszú életűnek. A nagy gazdasági világválság 
idején, 1933-ban – mikor a helyiek még nem is 
sejtették, hogy alig pár év múlva újabb háború 
tör a világra – a Pestvidéki Szózat foglalkozott 

Soroksár híreivel, ugyanakkor ez a lap sem so-
káig szolgálhatta a helyi események iránt érdek-
lődőket. Számos évtizednyi hallgatást követően, 
a rendszerváltás után, foglalkozott újság Pester-
zsébet-Soroksár híreivel. Az önállóvá vált kerület 
1995-ben – folytatva a századelő hagyományát 
– Soroksári Hírlap címen saját lapot indított, 
amely 6500 példányban került a postaládákba.
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Geiger Ferenc – polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100, 
a108-as vagy a 208-as melléken.
Polgármesteri Hivatal (Grassalkovich 
út 162.), I. emelet 3. iroda, előzetes be-
jelentkezés alapján a fenti telefonszá-
mokon vagy személyesen a polgármes-
ter titkárnőjénél (Bogár Jenőné).

Orbán Gyöngyi – alpolgármester
06/1 289-2150
Polgármesteri Hivatal, II. emelet 4. iro-
da, személyesen vagy telefonon történt 
előzetes bejelentkezés alapján.

Weinmann Antal – alpolgármester
06/1 287-3153
Polgármesteri Hivatal, I. emelet 5-6. 
iroda, minden hónap második hétfőjén 
14 és 16 óra között.

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

Dr. Spiegler Tamás – mb. aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén 14 órától 16 
óráig. Bejelentkezni a 06/1 289-2214-
es telefonszámon, az aljegyzo@ph.so-
roksar.hu e-mail címen vagy személye-
sen az Aljegyzői Titkárságon lehet.

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

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188
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.

Fuchs Gyula
06/70 244-2829 vagy
06/30 934-6966
Telefonon történt egyeztetést követően.

Egresi Antal
06/20 973-0235
Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Kolosi István
06/30 933-5095
Telefonon történt egyeztetést követően.

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.

BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRASOROKSÁRON TÖRTÉNT
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FELHÍVÁS A JÁRDÁK
CSÚSZÁSZMENTESÍTÉSÉRE

A hidegben hulló eső, hó hamar rá-
fagy az ingatlanok előtti járdákra.  
Ez balesetveszélyt jelent a közleke-
dőkre.  Fontos, hogy a síkosságmen-
tesítés akár naponta több alkalom-
mal megtörténjen.

A járdák takarítása, jég- és csúszás-
mentesítése az ingatlanok tulajdono-
sainak, használóinak a kötelessége. A 
balesetek megelőzéséért a saját vagy 
a használatában lévő ingatlan előtti 
járdák megfelelő síkosságmentesíté-
séről gondoskodni szükséges.

A LAKÁSTŰZ MEGELŐZHETŐ,
A KÁRESET ELKERÜLHETŐ

A lakóházakban előforduló tüzek 
magunk és szeretteink életét, anyagi 
javaink biztonságát veszélyeztetik.
A tűzvizsgálati eljárások tapasz-
talataiból megállapítható, hogy a 
legtöbb lakástűz emberi mulasztás-
ra vagy szándékosságra vezethető 
vissza. A lakástüzek legtöbbje némi 
odafigyeléssel megelőzhető.

Továbbra is várjuk olvasóinktól a 
Soroksárt és a kerület lakóit, közös-
ségeit érintő híreket, beszámolókat.
E-mail-cím: ujsag@ph.soroksar.hu

December közepén egy városházi 
honosítási ceremónia keretében ez-
úttal egy olyan, a határon túlról ér-
kezett idős hölgy tette le a magyar 
állampolgársági esküjét, aki egykor 
még Magyarországon született.

A Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 
idén is megrendezte újévi összejö-
vetelét. A pótszilveszteri rendez-
vény otthona ezúttal is a Táncsics 
Mihály Művelődési Ház volt. A vi-
dám eseményen a zenének is fontos 
szerep jutott.

A Grassalkovich Antal Általános 
Iskola 7. a. osztálya is részt vett a 
Cetelem Zöldsuli pályázatán. Az 
általuk készített terepasztal segít-
ségével szerették volna felhívni a 
figyelmet a gyermekek a műanya-
gok világszerte jellemző környezet-
pusztító hatására.

A Táncsics Mihály Művelődési Ház 
adott helyszínt a 2018. év végi ren-
dezvénynek, amely során Soroksár 
nyugdíjas köztisztviselőit és közal-
kalmazottait köszöntötték. Az ün-
nepség meghívott előadója Csonka 
András volt.
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Népszerűnek bizonyul a kerület la-
kói körében a Hősök terén kialakí-
tott ideiglenes jégpálya. 

A hétköznaponként 15-től, míg 
hétvégenként 10-től 20 óráig hasz-
nálható jégfelület az iskolások egyik 
kedvelt találkozóhelye lett. A gyer-
mekek körében népszerű létesít-
ményre nemcsak egyénileg, hanem 
szervezetten is sokan kilátogatnak 

közülük. A közel 400 méteres pá-
lyán töltött idő alatt üdítőleg hat 
– korosztálytól függetlenül – min-
denki számára a kellemes muzsika, 
amelyet a téren elhelyezett hang-
szórókon keresztül folyamatosan 
sugároznak. Az, hogy mindez in-
gyenesen vehető igénybe, valamint 
a helyszínen korcsolyacipő bérlésé-
re is lehetőség nyílik, szintén sokak 
számára vonzólag hat.

Ahogyan minden esztendőben, idén 
is nagy sikerrel rendezték meg a han-
gyományos újévi koncertet Soroksá-
ron. A rendezvény moderátora a Ma-
gyar Rádió hallgatói számára ismert 
műsorvezető, Szalóczy Pál volt.

Január első vasárnapjára invitálták 
a helyi fúvószenekar koncertjére a 
szervezők a közönséget. Jakab Ge-
deon karmester, a Galambos János 
Zeneiskola igazgatója vezényelte 
az együttest. Előadásukban Verdi 

FEBRUÁR 3-IG NYITVA A JÉGPÁLYA
Advent első hétvégéjétől várja a soroksáriakat

ÉVKEZDÉS ZENESZÓVAL A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Opera- és pop slágerek is elhangzottak az év első koncertjén

és Johann Strauss művei hangzot-
tak fel. Utóbbi szerző, a keringők 
mesterének dallamai ugyancsak 
ismerősek és népszerűek a sorok-
sári közönség számára is. A jelenlé-
vőket Geiger Ferenc polgármester 
köszöntötte. Az idei koncert kü-
lönlegességét az jelentette, hogy az 
elmúlt esztendőkhöz képest most 
több vendégművész érkezett, ezzel 
is színesítve a repertoárt. A klasz-
szikus műsorszámok között külön-
böző blokkokban mutatkoztak be 

soroksári szólisták. Stark Barbara, 
Sipos Péter és Sipos Levente trom-
bitán, míg Balogh Péter klarinét-
on, továbbá Weisz Noel xilofonon 
adott elő zeneműveket, és kápráz-
tatta el a publikumot.
Opera és musical részletek is el-
hangzottak a teltházas rendezvé-
nyen. Wischin Mariann és Kiss 
Tibor operaénekesek léptek a szín-
padra, majd Czutor Ignác már egy 
könnyedebb műfaj, a pop világába 
kalauzolta el a nézőket: világsláge-

rekkel színesítette a repertoárt. A 
műsor további részében a Madách 
Színház társulatának két tagja vette 
kezébe a mikrofont. Ress Hajnal-
ka és – az egyik népszerű magyar 
televíziós sorozatból ismert – Solti 
Ádám a Grease című 1978-as, John 
Travolta és Olivia Newton-John 
főszereplésével készült kasszasi-
kerből, a Grease-ből adott elő máig 
népszerű slágereket. Az újévi mű-
sorban Balog Luca és Kiss Tibor 
táncosként működött közre.
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DIGITÁLIS KÁRBEJELENTŐ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁSOKHOZ
Elindult a Mabisz új szolgáltatása

ÉLEN MIND A TANULÁSBAN, MIND A SPORTBAN
Boda Márkó hatodik osztályos tanulója a Fekete István Általános Iskolának

Egy esetleges baleset után az autósok 
már a mobiltelefonjukon is intéz-
hetik a kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosítási károk bejelentését – 
mondta Pandurics Anett, a Magyar 
Biztosítók Szövetségének elnöke.

Jelezte: az e-kárbejelentés egyenér-
tékű a hagyományos, „kék-sárga” 
nyomtatványon történő bejelentés-
sel, de annál gyorsabb és egysze-
rűbb ügyintézést tesz lehetővé.
Pandurics Anett elmondta, a leg-
több biztosító társaság számára 
idén a legfontosabb feladat, hogy 
a digitalizáció eredményeit hogyan 
tudják beépíteni a saját ügyviteli, 
kárrendezési folyamataikba. Kö-
zölte: az e-kárbejelentő a Mabisz 
és 13 tagbiztosító teljes összefogá-
sával valósult meg, a potenciális 
felhasználók így többkörös előze-
tes beszélgetések, tesztek során fo-
galmazhatták meg véleményüket a 
készülő applikációval kapcsolatban. 
Jelezte, ma még a biztosítók túlnyo-
mó többségben papír formátumban 
fogadják a kárbejelentéseket a káro-
sultaktól. A „kék-sárga” bejelentő 
fogalma minden autós számára 
ismert, de nem sokan tudják fel-
idézni, hogy valójában mit is tar-
talmaz. A bejelentő hibás kitöltése 

Iskolatársainak ezek a jelzők jutnak 
elsőként eszükbe róla: jó tanuló és 
jó sportoló. Nekünk, tanárainak, 
osztályfőnökeinek pedig: csendes, 
illedelmes, szerény, alapos, kitartó 
és kötelességtudó diák.

Márkó tanulmányi eredménye kez-
detektől fogva kimagasló. Már az 
első osztálytól kezdve látszott rajta 
a mérhetetlen tudásvágy. Logikus 
gondolkodásával, értékes hozzászó-
lásaival mindenkit ámulatba ejtett. 
Több éve általános tantestületi di-
cséretben részesül kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért, és kap kerületi 

akár azzal is járhat, hogy a baleset 
vétlen részese nem vagy csak ké-
séssel jut hozzá a kártérítés össze-
géhez – mondta a szövetség elnöke. 
Rámutatott, az új, online applikáció 
gyorsabb kárbejelentési folyamatot 
tesz lehetővé a károsultaknak. Az 
alkalmazás könnyen használható 
szerkesztő modulja segítségével 
a felhasználók egyszerűen készít-
hetik el a baleseti ábrát. A baleset 
típusának kiválasztása, a helyszín 
GPS-es meghatározása, továbbá a 
szerződéses adatok QR-kódos be-
vitele, mind hozzájárulnak a gyors 
és egyszerű adatfelvételhez. A Ma-
bisz szakemberei felhívták a figyel-
met arra, hogy a balesetet követően 
mindkét félnek jelentkeznie kell 
a saját biztosítójánál. Erre a káro-
kozónak 5 nap áll rendelkezésére, 
a károsultnak pedig 30 napja van 
arra, hogy a károkozó biztosítójá-
nál a saját kárigényét bejelentse. 
Az alkalmazás ezt is jelentősen le-
egyszerűsíti, hiszen az adatok pon-
tos kitöltését követően, ha minden 
érintett fél már aláírta a bejelentőt, 
egy gombnyomással el tudják azt 
küldeni a helyszínről – jelezték a 
szakemberek.

Forrás: MTI

sportelismerést is. Ebben a tanévben 
számtalan tanulmányi versenyen 
vett részt. A kerületi Kaán Károly 
Természet- és Környezetismere-
ti Verseny megnyerését követően 
a fővárosi fordulón hatodik lett. A 
Zrínyi Ilona matematika verseny 
körzeti fordulóján 9. helyezést ért el, 
a Fővárosi Általános Iskolai Infor-
matika Alkalmazói Verseny Grafi-
ka kategóriában kerületi elsőként, 
ugyanebben fővárosi hatodikként 
végzett. A KELE NAP-on, az Orszá-
gos Fekete István Nap dvd borító-
terv versenyén országos 1., kerületi 
matematika versenyen 2. lett. 

A KAJAKOZÁS  
ÉS AZ EDZŐTÁBOR 

A HEBE  Spiel und Gewinn! öt-
fordulós német nyelvi levelezős 
versenyen (alig néhány ponttal le-
maradva a dobogósoktól)  orszá-
gos  tizenegyedik. Márkó tagja volt 
annak a győztes feketés iskolai csa-
patnak, amelyik rész vett a kerületi 
költészet napi versenyen. Mind-
ezeket az eredményeket a rendsze-
res kajakedzések, edzőtáborok és 
versenyek mellett érte el. Számos 
fővárosi, hazai és nemzetközi ver-
senyen lett dobogós és éremszerző, 

egyéniben és csapatban egyaránt. 
Ezek közül a legkiemelkedőbbek: 
országos I., II., III.,VI., nemzetközi 
III.  Márkó nagyon szerény, sosem 
dicsekszik elért eredményeivel.
Amikor kajakról esik szó, akkor tel-
jesen „átszellemülve” beszél válasz-
tott és kedvelt sportágáról. Meg-
kapta a „Magyarország jó tanulója 
– jó sportolója 2017” címet.
Márkó, büszkék vagyunk Rád!

Parászka Andrea és
T. Hömöstrei Andrea

Márkó osztályfőnökei 
Fekete István Általános Iskola



TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASAINK 
SZÁMÁRA SOROKSÁR AZ OTTHON

Komolyságban részükről nincs hiány, de szórakozni is szeretnek a fiatal tehetségek
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A képviselő-testület döntése ér-
telmében az elmúlt esztendő 
őszén hat, a kerületben élő 

fiatal részesült tanulmányi ösztön-
díjban. Azok, akiknek a pályázatát 
a leginkább alkalmasnak találták, 
10 hónapon keresztül 25 és 50 ezer 
forint közötti összegben részesülnek 
havonta. Az elmúlt időszakban ka-
pott visszajelzések nagyon pozitívak, 
így a jövőben is tervezik újabb pályá-
zatok meghirdetését.

Sinkovics Krisztián ifjúsági tanács-
nok és Egresi Antal, az Oktatási 
Bizottság elnöke meghívására ün-
nepélyes keretek között ismerték 
el a fiatalok ambíciózus, egész éves 
munkáját. Sinkovics Krisztián kö-
szöntőjében kiemelte, hogy – többek 
között – abból a célból kezdemé-
nyezte az ösztöndíjprogram beve-
zetését,  hogy a nyertes pályázók 
tanulmányaik befejeztével segítsék 
az önkormányzat munkáját, járul-
janak hozzá Soroksár fejlődéséhez. 
A bemutatásokat és méltatásokat 
követően egy kötetlen beszélgetés 
keretében érdeklődtek az ösztöndí-
jasok jövőbeni terveiről. 
Mészáros Henriette arról számolt 
be, hogy tanulmányi eredményei 
alapján számos lehetőség nyitott lett 
volna előtte az érettségit követően, 
az ő számára azonban leginkább az 
orvosi pálya volt vonzó. Gyermek-
korától kezdve elhivatottságot ér-
zett annak érdekében, hogy segítse 
embertársait, igyekezzen megoldást 
találni problémáik enyhítésére. Az 
orvosi pálya melletti egyértelmű el-
határozás a gimnáziumi évek során 
született meg benne, dr. Csiszár Béla 
kerületi gyermekgyógyász-szakor-
vostól pedig később nagyon alapos 
ismereteket szerezhetett. Mint el-
mondta, jó volna, ha a jövőben So-
roksáron is létesülne kardiológiai 
szakambulancia a helyi páciensek 
kezelése érdekében, illetve ezáltal – 
egy jól felszerelt orvosi rendelővel 

– sikeresen meg lehetne tartani a 
kerületben az egészségügyben dol-
gozó szakembereket is, munkalehe-
tőséget biztosítva a számukra.

SOK LEMONDÁST KÍVÁN  
A TANULÁS, DE MÉGIS MEGÉRI

– Ugyan magam is már gyermek-
korom óta érdeklődtem az orvosi 
tanulmányok iránt, végül egyértel-
mű döntésem a jogi pálya irányába 
terelt – veszi át a szót Varga Barba-
ra. – Ez a tudományterület szintén 
rengeteg tanulást igényel, amely 
nem merülhet ki pusztán az iskolai 
keretek között, elvégre egy jogász is 
egész életében tanul.
Varga Barbara beszámolt arról is, 
hogy kifejezetten közel áll az ér-
deklődéséhez a büntetőjog, ugyan-
akkor nőként és – reményei szerint 
– jövőbeni anyukaként nincs arról 
meggyőződve jelenleg, hogy ezen 
szakterület mellett fog majd dön-
tést hozni. Jelenleg is dolgozik a 
tanulás mellett, hogy minél jobban 
megismerhesse választott hivatá-

sát. Soroksár oktatási intézményei 
kapcsán elmondta, erős alapokat 
szerzett az általános iskolában, 
és összességében az a határozott 
meggyőződése, hogy nagyon szín-
vonalas alapfokú oktatási intézmé-
nyek működnek Soroksáron.

KELLENÉNEK MÉG IGÉNYES 
SZÓRAKOZÓHELYEK IS

Jelenleg a 10. évfolyamon folytat 
középiskolai tanulmányokat Hor-
váth Adél. A Kossuth Gimnázium 
diákja éppen nyelvvizsgákra készül. 
Nagyon érdekli a pszichológia tu-
dománya, így nem zárja ki, hogy a 
jövőben ilyen jellegű képzésen fog 
majd részt venni. Kedveli az álla-
tokat, lovagolni is megtanult. Sze-
rencsére Soroksáron nyílik is erre 
mód, hiszen működik itt is lovar-
da. Megfordult már a fejében az is, 
hogy lovasterápiával foglalkozna, 
amely segítheti beteg gyermekek 
felépülését, közérzetének a javítá-
sát, eredményes gyógyulását.
Az ELTE-re vagy a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem jogi karára sze-
retne majd érettségi után beirat-
kozni Hatwagner György. Latint je-
lenleg is tanul, így jó alapot szerez a 
majdani jogi képzéshez. 
– A tanáraink nagyon szigorúan 
számon is kérik rajtunk az órán 
elhangzottakat – erősíti meg Gyu-
ri. – Mindenképpen célom, hogy 
a felsőoktatásban töltött esztendők  
alatt is hasznos gyakorlati ismere-
teket szerezzek a jogról, ezért terve-
zem, hogy gyakornokként is bőví-
tem majd a tudásom.
Számára a kerület egyik legked-
vesebb helyszíne a Molnár-sziget, 
ahova nyaranta gyakran kilátogat. 
A Tündérkertben kiválóan érzi 
mindig magát a barátai társasá-
gában, ugyanakkor a kutyájával is 
szokott kocogni a szigeten.
Adél és Gyuri egyaránt megerősí-
tette, hogy Soroksár remek hely, 
igazi otthont jelent mindannyiuk 
és családjaik számára is. 
A pályázat keretében tanulmányi 
ösztöndíjban részesült még Kósik 
Petra és Bernát Barnabás.
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RÉGI-ÚJ FÜRDŐVEL GAZDAGODTAK  
A FŐVÁROS DÉL-PESTI KERÜLETEI

December 17-étől már próbaüzemben működik a pesterzsébeti komplexum fedett egysége

Világszerte ismert, hogy Budapest 
gazdag gyógy- és termálforrásokkal 
rendelkezik. A fővárosba látogató 
turisták, illetve az itt forgató külföl-
di televíziós stábok számára szinte 
kihagyhatatlan élményt jelent egy-
egy híres, történelmi fürdő meglá-
togatása. 

Ugyan a legismertebbek a belső 
kerületekben találhatók, van azon-
ban egy, amely olyan különleges 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
amely alapján méltó arra, hogy a 
fővárosiak körében még ismerteb-
bé váljon. Pesterzsébet Duna-parti 
részén már a XX. század első évti-
zedeiben is működött egy strand. A 
Soroksári-Duna bal partján 1932-
ben fúrtak kutat, amelyből a kör-
nyéken egyedülálló típusú jódot, 
konyhasót és brómot is jelentős 
mennyiségben tartalmazó hévízet 
emeltek ki. Ez a víz mozgásszervi 
és nőgyógyászati panaszok keze-
lésére kifogástalanul alkalmas. A 
gyógyvíz a jódos tartalma miatt 
keringésjavító, gyulladáscsökkentő, 

fertőtlenítő, míg a bróm idegnyug-
tató, stresszoldó hatást gyakorol 
az abban megmerítkezőkre. Török 
jellegű fürdőt 1936-ban építettek a 
területen, amely pár év múlva, 1945 
után került a Fővárosi Fürdőigaz-
gatóság üzemeltetése alá. A korban 
ritkaság számba menő hullámgépét 
még Horthy Miklós tengeri jachtjá-
nak az első géptisztje alkotta meg.

ÉLETET LEHELTEK A SZEBB  
NAPOKAT LÁTOTT KOMPLEXUMBA

Budapest máig egyetlen jódos-sós 
vizű gyógyfürdőjének sajnos azon-
ban szomorú sorsa volt hosszú 
éveken keresztül. Mivel vesztesé-
get termelt, ennek következtében 
be is zárták. A strandrészlege tehát 
2001, míg a gyógyfürdő 2005 óta 
nem fogadhatott vendégeket. A 
világ leghíresebb fürdővárosai kö-
zött számon tartott magyar főváros 
számára azonban fontos célkitűzés 
volt, hogy újból élet költözzön a 
fürdő tereibe. Az épület teljeskörű 
felújítási munkálatai 2018 elején 

kezdődtek meg. A projekt létrejöt-
tében fontos szerepe volt Soroksár 
alpolgármesterének, Orbán Gyön-
gyinek, aki szívügyének tekintette a 
fürdő újbóli megnyitását.
– A főrváros közgyűlésének tagja-
ként évek óta igyekeztem tudato-
sítani az illetékesekben, hogy a ke-
rületünk és egész Dél-Pest számára 
szükség van arra, hogy újból életre 
kelhessen a történelmi épület, és 
annyi év után ismét fogadhasson 
látogatókat – mondta az alpolgár-
mester. – A soroksáriak számára, 
amennyiben fürdőbe szerettek 
volna látogatni, a legközelebb elér-
hető eddig a Dandár utcai volt. A 
beruházásnak köszönhetően már 
jóval közelebb találnak maguknak 
alkalmas helyszínt a fürdőzésre, rá-
adásul nem is akármilyet. A külön-
leges létesítmény újjászületésével 
egy történelmi helyszín újul meg, 
amely öregbíti a budapesti fürdő-
kultúra nemzetközi hírnevét is. A 
különféle egészségügyi szolgáltatá-
soknak köszönhetően a kerületben 
élő gyógyulásra váróknak sem kell 

sokat utazniuk, hogy megfelelő he-
lyen kezeltethessék magukat.

MÁJUSTÓL MÁR STRAND IS 
VÁRJA MAJD A VENDÉGEKET

A fürdő jelenleg próbaüzemben 
működik négy önálló medencével. 
Két termálvizes, egy 36-38 fokos 
jódos-sós és egy 34-35 fokos well-
ness csobbanó várja a soroksári 
látogatókat is. A szaunavilágban 
egy finn szauna, egy kombinált sós 
infraszauna és egy gőzkamra nyílt 
meg. A fürdő jelenleg egyidejűleg 
70 vendéget képes befogadni. A 
tervek szerint a közelben 100 par-
kolóhelyet hoznak létre a megkö-
zelítés megkönnyítése érdekében. 
A strandterület nyitására várhatóan 
2019 májusában kerülhet sor. A für-
dő ekkorra hét további medencével 
bővül: többek között egy 25 méte-
res úszó-, egy hullám-, egy élmény-, 
egy gyermek-, valamint Kneipp- és 
merülőmedencékkel is. A beru-
házás várható költségvetése pedig 
eléri a nettó 3,1 milliárd forintot.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
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A SZAKMA ELITJÉBE KERÜLT  
SOROKSÁR FIATAL JOGÁSZA

Vezető pozícióban dolgozik, emellett tanul, egyetemen oktat és vizsgáztat is

Pécsiként egykor szinte semmit sem 
tudott a kerületünkről, ma már ott-
honának tekinti Soroksárt dr. Spieg-
ler Tamás. Lapzártánkkor a hivatali 
feladatokat megbízott aljegyzői po-
zícióban szervező szakemberrel be-
széltünk sokrétű és sikeres szakmai 
pályafutásáról.

– A tanulmányaim elejétől a hu-
mán tárgyak iránt érdeklődtem 
– avat be a kezdetekbe. – Közép-
iskolásként úgy döntöttem, a pszi-
chológia vagy a jogtudomány lesz 
majd a választott szakterületem. Az 
érettségi évében pécsiként az otta-
ni tudományegyetemre adtam be a 
jelentkezésem, de már a jogi karra. 
Az első évfolyamon sikerrel vettem 
az akadályokat, meg is szerettem 
a jogot. A másodikban kissé elbi-
zonytalanodtam, hogy valóban ezt 
a hivatást akarom-e választani. 
Ekkor érkezett valami az életébe: 
az alkotmányjog. Kedves tanára, 
jelenlegi mentora dr. Kocsis Mik-
lós meg is hívta a tanszékükre, 
hogy demonstrátorként segítse az 
oktatói és a tudományos munkát. 
A diploma megszerzését követően 
dönthetett, Pécsen vagy az ország 

más településén kezd dolgozni. 
Több helyre is benyújtotta a pályá-
zatát. A fővárosban két lehetőség 
is megnyílt a számára: egyrészt a 
Miniszterelnökségen kerestek jogi 
végzettségű munkatársat, illet-
ve Soroksáron, a kerületi önkor-
mányzatnál nyílt meg egy pozíció, 
amelyre alkalmasnak tűnt.

SOROKSÁR JEGYZŐI  
REFERENSEKÉNT KEZDETT 

– Életemben akkor jártam először 
Soroksáron, ahol már első látásra 
is kiváló benyomásokat szereztem 
– idézi fel. – Nagyon megfogott a 
közeg, kiváló szakembereknek tűn-
tek a leendő munkatársak. Erről 
nem sokkal később már meg is bi-
zonyosodhattam, tekintettel, hogy 
elsőként a városházáról kaptam a 
visszajelzést, örömmel látnának a 
jogi csapatban. 
Jegyzői referensként el is kezd-
hette a munkát 2014 májusában a 
Jogi- és Koordinációs Osztályon. 
Két év múlva érte a felkérés, hogy a 
Vagyonkezelési Osztályon osztály-
vezető-helyettesi pozícióban foly-
tassa a tevékenységét. Számára ez 

hatalmas kihívást jelentett, és meg-
erősítést nyert abban, hogy a szak-
értelmére szükség van Soroksáron. 
Egy évvel később már ugyanitt 
egyértelműen vezetői rangot szer-
zett: rá ruházták az egész osztály 
működésének az irányítását. Azon-
ban nem állt meg itt a ranglétrán. A 
következő előrelépésig alig egy esz-
tendő telt el. Mivel dr. Veres Anikó, 
korábbi aljegyző jegyzői pozícióba 
került, a megüresedő aljegyzői fel-
adatok végrehajtására dr. Spiegler 
Tamást kérték fel.
Az év jogásza díj a legrangosabb 
elismerés, amelyben jogi diplomá-
val és tekintélyes szakmai háttérrel 
rendelkező jogi diplomás szakem-
ber részesülhet Magyarországon. 
Az elmúlt év szeptemberében – 
ahogyan a korábbi esztendőkben 
is – kiírták a szervezők a pályáza-
tot, amelyre várták tehetséges és 
törekvő jogászok jelentkezését. Dr. 
Spiegler Tamás a pályázati doku-
mentumokban részletesen bemu-
tatta eddigi előmenetelét, amely-
ben Soroksár kiemelt helyet foglalt 
el. A városházán végzett feladatai 
mellett a pályázatban feltüntette, 
hogy a Klébl Márton Közalapít-

vány, illetve a Soroksár Sportjáért 
Közalapítvány munkájában végzett 
eredményes jogászi munkát.

TANULÁSBAN ÉS  
TANÍTÁSBAN IS AZ ÉLEN JÁR

– A Pécsi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán óra-
adó oktatóként dolgozom jelenleg 
is – teszi hozzá. – Az Alkotmány-
jogi Tanszéken tanítok törvényho-
zástant, és alkotmányjogi gyakorlat 
szemináriumot tartok, továbbá vizs-
gáztatom a diákokat alkotmány- és 
közigazgatási jogból is. Emellett a 
doktori iskolában magam is tanu-
lok; éppen a PhD fokozat megszer-
zése előtt állok. Sportjogi szakjo-
gászként is szereztem korábban már 
oklevelet, illetve diplomáim sorát 
éppen most bővítem egy munkajogi 
szakjogászi címmel. 
Az eredmény novemberben szüle-
tett meg: az év fiatal jogásza kategó-
riában kapott jelölést. A decemberi 
gálán pedig végül dobogós helyen 
végzett. Mint elmondta, óriási meg-
tiszteltetésként élte meg, hogy részt 
vehetett ebben a neves megmérette-
tésben. Azzal, hogy bekerült a leg-
jobb három közé, és részt vehetett 
az év végi ünnepi díjátadón, egy 
igazi álom valósult meg a számára. 
Lelkesedését növelte, motivációjára 
is biztatólag hatott a jelölés. A célja, 
hogy a jövőben a dobogó legfelső 
fokát is elfoglalhassa. A katona fel-
menőkkel rendelkező dr. Spiegler 
Tamás, mint megerősítette,  sok po-
zitív visszaigazolást kapott az elmúlt 
pár hónapban arról, hogy a befek-
tetett munka meghálálja magát. 
Köszöni kollégáinak is, akik szur-
koltak neki. A közgazdász szüleitől 
kapott elismerés nem csak jólesett a 
számra, hanem annak is örült, hogy 
a családi krónikába egy tekintélyes 
hazai verseny sikeres résztvevője-
ként már biztosan felidézhetik a ne-
vét több generáció múlva is.
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„NEM TÖMEGET, HANEM IGAZI  
KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK ÚJTELEPEN”

Attila atya mozgóképen is megörökíti egészéves munkájukat

Tavaly töltötte papi szolgála-
ta huszonötödik esztendejét 
és tartotta meg ezüstmiséjét 

Király Attila plébános. Elhivatott-
ságát és lelkesedését mi sem példáz-
hatja jobban, mint az a tény, hogy 
Újtelepen szinte nincs ember, aki ne 
ismerné. A Fatimai Szűzanya tisz-
teletére épült Szent István Király 
Plébániatemplomban találkoztunk 
Attila atyával, akit elsőként az épí-
tészetileg is különleges ház alapítá-
sáról kérdeztünk.

– Az alapkő 18 esztendeje került 
a helyére, a Magyar Millennium 
évében. A kezdetektől máig szá-
mos felejthetetlen emlék köt az 
épülethez engem és az egész kö-
zösséget. A tagjaink az építkezés 
első fázisától kezdve magukénak 
érezték ezt a templomot. Közösen 
figyeltük, hogyan emelkednek a 
falai, és már akkor elképzeltük, 
milyen szép lesz, amikor Újtelep 
lakosai számára végre megnyílik 
Isten itteni házának a kapuja. Az 

átadási ceremóniát 16 esztende-
je tartottuk. Ahogyan a plébánia 
épült, idővel úgy gyarapodott a 
közösség; együttes élményekben 
lehetett részünk, amelyet nagy-
mértékben a programjainknak is 
köszönhettünk. Mindezek meg-
erősítették a közöttünk lévő szála-
kat. Manapság is gyakran idézzük 
fel, hogy milyen volt, mikor még az 
építkezés előtt mindössze egy apró 
kápolna szolgált a közösségünk 
otthonaként. Az új templom sike-
resen betölti misszióját: átadása óta 
hívogatja az embereket istentiszte-
letre, imára, közös programokra.

Ön egykor – az érettségit követően – 
műszaki karon folytatott tanulmá-
nyokat. Ebből következőleg tudta, 
milyen komoly kihívásokat tarto-
gathat az itteni katolikus közösség 
hétköznapjaira nézve egy építkezés.

– Számomra a legérdekesebb az 
volt, hogy – bár sok mindenre 
felkészültünk – nem volt különö-
sebb nehézségünk. Egyszerűen 
csak ámultunk, milyen gyorsan 
születik meg a szemünk láttára a 
csoda. Abban az időben lényege-
sen lassabban zajlottak az építke-
zések, mint ma. A templomépíté-
sekről nem is beszélve. Kezdetben 
azt gondoltam, jó, ha 10 esztendő 
elegendő lesz a ház megszületésé-
re. Nagyon szerencsésnek éreztük 
volna magunkat már abban az 
esetben is. Egy nap aztán „eldör-
dült a startpisztoly”, elkezdődött a 
munka, majd – egy kezdeti kisebb 
fennakadást leszámítva – minden 
dinamikusan zajlott. Legmeré-
szebb álmainkat is túlszárnyalta 
a valóság: templomunk születése 
érdekében az ország jelentős ré-
sze „megmozdult”. Hazánk 350 
településéről érkeztek jószándé-
kú adományok, többek között 
olyanoktól is, akik még sosem 
jártak a főváros e kerületében.

Miként szóba került, nem a vallá-
sos, hanem a műszaki tanulmányok 
határozták meg az ifjú felnőtt korát. 
A családjából jött a motiváció az Ön 
számára az ipar megismerésére?

– Édesapám az építőiparban élte 
le az életét. Számomra is ezt a pá-
lyát szánták drága szüleim. Nem 
volt véletlen tehát, hogy gyermek-
ként is folyamatosan megfordul-
tam építkezéseken, és figyeltem, 
miként dolgoznak édesapám irá-
nyítása mellett a mesteremberek. 
A családunk különben nem volt 
hitgyakorló, magam templomban 
sem jártam egészen 16 esztendős 
koromig. Az osztálytársaimnak 
köszönhetem a hittel való meg-
ismerkedésem, akik révén kap-
csolatba kerültem egy vallásos 
közösséggel. Egy nagyon megha-
tározó időszaka volt ez az életem-
nek. Sosem felejtem el például az 
első látogatásomat a Szent István 
Bazilikában. Természetes volt a 
számomra, hogy a felsőoktatásban 
töltött évek alatt is megőriztem a 
kapcsolatomat a hittel. Felnőtt-
ként már dolgoztam az építőipar-
ban is. Volt egy brigád, amelynek 
a tagjait kizárólag romák alkották. 
Számukra Biblia órát is tartottam 
a munkásszállón. Majd jött a hon-
védség... Mint egykor minden fia-
tal, én is tartottam a hadsereg szi-
gorától. Esetemben a valláshoz, a 
római katolikus egyházhoz fűződő 
kapcsolatom tovább bonyolíthat-
ta a helyzetet, hiszen azokban az 
évtizedekben ezt nem feltétlenül 
tekintették jó mintának. Megle-
petésként ért, hogy a marcali és 
a nagykanizsai sorkatonai szol-
gálat idején is, noha akkor még a 
szocializmus éveit éltük, milyen 
nyitottsággal fogadták a hétköz-
napi emberek a vallásos meggyő-
ződésemet. Az ütegparancsnokom 
például kérte, a gyermeke számára 
javasoljak olyan könyveket, ame- 
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lyekből megismerkedhet a hitélet-
tel. Meglepetésként ért az is, hogy 
vasárnaponként „eltávot” kaphat-
tam miselátogatásra.

Ezt követően érett meg Önben a 
döntés, hogy a papi pálya felé for-
dul. Bár a szolgálata nem a kerü-
letünkben vette kezdetét, mégis itt 
kapott elsőként „szabad kezet” a 
közösségépítésben.

– Arra törekedtem, törekedtünk, és 
ezt világosan meg is fogalmaztuk, 
hogy itt, Újtelepen egy családköz-
pontú plébániát szeretnénk életre 
hívni. Az akkori kis kápolnánk-
ban, 20 éve, még nem voltunk túl 
sokan, de világosan láttuk a célt, 
mit szeretnénk elérni. Mindig újak 
a kihívások a számunkra ennek az 
útján. Ahogyan látjuk a társadal-
mat és benne az egyéneket, nem 
egyszerű követni a fejlődést. Alig 
egyetlen évtized leforgása alatt is 
nagyon sok változást tapasztalunk 
az emberekben. A fiatalok eseté-
ben mindezek még intenzívebben 
jelentkeznek. Számomra megle-
pő, mennyiben különbözik a mai, 
érettségiző generáció akár az öt 
évvel ezelőttihez képest. Válto-
zik az érdeklődési körük, és egyre 
több az elfoglaltságuk. Egy mai 
fiatal teljesítményközpontú. Szá-
munkra ez nem teszi egyszerűb-
bé a közösségépítést, de hálásak 
vagyunk, hogy mi is rengeteget 
tanulhatunk tőlük. Idővel mind-
annyian változunk. Magam is ér-
zem a személyiségem alakulásán 
a Szentlélek befolyását. Általában 
pedig jellemző, hogy egy közösség 
missziós lelkülete képes megszólí-
tani az embereket.

Vélhetőleg pár évvel a felszentelését 
követően meglepte a felkérés, hogy 
Budapest egy, akkor a főváros szívé-
től még nagyon messze elhelyezkedő 
kerületében folytassa a szolgálatát. 

– Zuglóban születtem, ott töltöt-
tem a gyermekéveimet. Nagyon 
jól ismertem a főváros központi 
részét. A püspökünk hivatott egy 
nap, majd kért fel, lássam el a so-
roksári hívek szolgálatát. Szinte 
semmit nem tudtam addig erről a 
kerületről. Hivatkoztam is rá, hogy 
nem vagyok ismerős a környéken. 
A VI. kerületben voltam káplán. 
Egy kellemes nyár eleji napon úgy 

döntöttem, biciklire pattanok és 
kitekerek ide, hogy megismerjem 
a környéket. Aznap tartottak évzá-
ró rendezvényeket az iskolákban. 
Láthattam boldog, büszke szülő-
ket, elégedett tekintetű gyerme-
keket. A kis kápolnát is akkor lá-
togattam meg először. Mindössze 
pár órát töltöttem itt, de az a pará-
nyi idő is meggyőzött arról, Sorok-
sár méltán lehet az új otthonom.

Az építkezés, amelyet elkezdtek, a 
közösség formálásával folytatódott, 
ugyanakkor időről időre fejleszte-
ni kell a templom környezetét is.  
A következő év ilyen téren is fontos-
nak ígérkezik. 

– Épül a közösségi házunk, zarán-
dokszállásunk. Ezáltal is a kö-
zösség irányába nyitunk. Vidéki 
plébániák ifjúsági csoportjait is 
szívesen látjuk majd, akárcsak 
különféle családi programokat. 
Nyugdíjastorna foglalkozásokat 
is befogadunk hetente kétszer. Fe-
renc pápa tanítását nagyon komo-
lyan vesszük, miszerint az egyház 
lépjen ki a saját közegéből a hívek 
közé. A hittan foglalkozásokon 
tapasztaltam, hogy olyan gyerme-
kek is járnak az órákra, akik meg 
sincsenek keresztelve. Általuk mi 
is belépünk a családok életébe, hi-
szen a felnőtteknek elmesélik ott-
hon a kicsik, mit tanultak azon a 
napon. Az idősebbeket, de nem 
csak az időseket kívánjuk megszó-
lítani. Jegyesoktatásaink alkalmá-
val sok új embert ismerünk meg. 
Jóleső érzés, amikor elcsodálkoz-
nak, egy-egy beszélgetés alkalmá-
val milyen sokat tanulhatnak meg 
egymásról a fiatal párok. Vannak, 
akik először nem akarnak eljönni, 
majd később már alig várják, hogy 
ismét ellátogathassanak hozzánk. 
A baba-mama klubunk keretében 
pedig arról szerezhetnek hasznos 
ismereteket a fiatal házasok, mi-
ként kell majd ápolniuk, nevelniük 
egy csecsemőt.

Hatalmas szerepe van az erdélyi Böj-
te Csaba atyának abban, hogy felhív-
ta határon innen és túl is a magya-
rok figyelmét a közösségépítésre és a 
gondoskodás fontosságára.

– Mi is kapcsolatban vagyunk Böjte 
atyával. Volt már rá példa, hogy egy-
egy napra a Szovátán lévő befogadó 

házban mi vettük át az ottani mun-
katársak feladatait. Lényegében 
arra a kis időre mi feleltünk minde-
nért, foglalkoztunk a gyermekek-
kel, és persze sokat tanultunk álta-
luk. Az ottani kollégák számára is 
jól jött, hogy pár nap pihenőt kap-
hattak. A kortárs csoportunk által 
Újtelepen mi is ellátunk olyan tevé-
kenységet, amely révén a segítségre 
szoruló, szegénységben élő csalá-
dok gyermekei számára kívánunk 
támogatást nyújtani. A szolgálat 
számomra az év 365 napjára szól, 
amelynek örömmel teszek eleget. 

Pár esztendeje volt egy ötletünk, 
hogy az egész év folyamán tartott 
rendezvényeinkről készítsünk egy 
mozgóképes video összeállítást. Az 
elmúlt esztendő utolsó hónapjában 
már nagy erőkkel dolgoztunk ezen, 
így nem sokkal szilveszter előtt 
elkészült a 2018-as videónk, ame-
lyet fel is töltöttünk a YouTube-ra. 
Több mint egy óra hosszúságú lett. 
Bízom benne, hogy az elkövetkező 
évek is nagyok sok olyan lehetősé-
get tartogatnak a számunkra, ame-
lyeket színes mozgóképeken örö-
kíthetünk meg az utókor számára.
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INGYENESEN A VILÁGHÁLÓN  
SOROKSÁR SZÍVÉBEN (IS)

A Hősök terén már mindenki számára elérhető a free wifi szolgáltatás

Magyarország és Budapest helyi 
önkormányzatai az elmúlt években 
sok energiát fordítottak arra, hogy 
lakosaik és a településükre látogatók 
számára minél egyszerűbb módon 
biztosítsák a napjainkban már nél-
külözhetetlen internet kapcsolatot. 
Soroksár ezen a téren is tartja a lé-
pést a főváros belső kerületeivel és a 
nagyobb vidéki önkormányzatokkal.

A városháza épületének nagysza-
bású felújítása keretében évekkel 
ezelőtt vette kezdetét a hivatal in-
formatikai hálózatának a moderni-
zálása. Ennek része volt az eszközök 
és a kábelhálózat cseréje is. Mivel 
nem csak az adminisztratív műkö-
dés tekintetében kell haladni a kor-
ral, így felmerült, hogy mindazok-
nak, akik a hivatalba ügyintézésük 
érdekében érkeznek, a számukra 
is a rendelkezésre álljon egy olyan 
ingyenes kapcsolat, amelynek se-
gítségével könnyedén csatlakozhat-
nak mobilkészülékeik segítségével 
a világhálóhoz. Egy olyan központi 
egység, amely ezt biztosítani képes, 
több lehetőséget is tartogat, hiszen 
így már a hivatal dolgozói számára 
is egyszerűsödik a vezeték nélküli 
internetcsatlakozás. E szerint kez-

dődhetett meg a fejlesztés, amely-
nek keretében további eszközcserék 
történtek, illetve megkezdődött az 
elérést biztosító berendezések egy-
ségesítése is. Olyan technikai tu-
lajdonságokkal bíró felszerelésekre 
volt szükség, amely válogatásánál 
szempont volt, hogy meghibásodás 
esetén nagyon gyorsan ki lehessen 
azokat cserélni, azaz tartalékeszköz 
és a szerelés, beüzemelés kapcsán 
igényelt szakértelem is rendelke-
zésre álljon Magyarországon.

A HIVATALBAN A 40-SZERESÉRE 
NŐTT A NET SEBESSÉGE 

A kiválasztás után megindult, majd 
hamarosan sikerrel le is zárult a 
teljes központ kiépítése. Természe-
tesen önmagában ez még nem ele-
gendő ahhoz, hogy abból a hivatal 
dolgozói vagy a városházára és a 
szomszédos térre érkezők tapasz-
taljanak bármit is. Ennek értelmé-
ben az elérési pontok telepítésének 
a munkájával folytatódott a fejlesz-
tés. A Grassalkovich út 162. és a 
Hősök tere 12. számú épületeinek 
homlokzatára megkezdődött a ve-
zeték nélküli internet jelet kibocsá-
tó berendezések felszerelése, míg az 

előbbi házban a beltéri eszközöket 
is elhelyezték. A hálózat bővítése 
segítségével az önkormányzat dol-
gozóinak az irodáiban a korábbi-
hoz képest a 40-szeresére növeke-
dett az internet sebessége, amely a 
benti munkát is jelentős mértékben 
segítette. Az elmúlt esztendőben 
már a Hősök tere 12. és a Grassal-
kovich út 170. alatt található épüle-
tekben is telepítették az eszközöket, 
melyek beállítása folyamatban van. 

WIFI KAPCSOLAT ÉPÜLT KI  
ÚJTELEP EGY RÉSZÉN IS

Az Újtelep utca 2-ben, az ügyfélszol-
gálati irodában egy kisközpont léte-
sült, amely kiegészült három kültéri 
egységgel. Ez a „leány” a városhá-
za központi épületében található 
rendszerhez csatlakozik. Jelenleg is 
folyamatban van az újtelepi rend-
szer beüzemelése és bővítése, amely 
eredményeképpen az ingyenesen 
elérhető szélessávú internet a ren-
delőintézet környékén is elérhetővé 
válik. December elején fejeződött be 
a Hősök tere kültéri wifijének a be-
üzemelése. Azok a lakosok, akik el-
látogatnak ide, egyszerűen elérhet-
nek egy „Wifi Public” nevű hálózatot 

a laptopjukról, táblagépükről, tele-
fonjukról. Egy végtelenül egyszerű 
rácsatlakozást követően automati-
kusan megnyílik a böngésző a ké-
szülékeken, ahol az önkormányzat 
hivatalos honlapjának a mintájára 
készült bejelentkező oldalt találnak. 
Itt található egy naprakész adatvé-
delmi tájékoztató, amely felhívja a 
látogató figyelmét az ingyenes wifi 
hálózat elérésével kapcsolatos leg-
fontosabb jogi és etikai szabályok-
ra. Ennek elfogadását követően a 
„Belépés” gombra kattintás után 
megjelenik a soroksar.hu .

KORLÁTLAN IDEIG ELÉRHETŐ, 
AKÁR EGY TÖMEGNEK IS

Úgy építették ki a rendszert, hogy 
a téren a kellemes nyári időben za-
vartalanul elérhessék a hálózatot a 
sétálgatók, a padokon üldögélők. 
Egy-egy rendezvény alkalmával, 
amikor akár százak töltik be a te-
ret, a számukra sem jelenthet majd 
fennakadást, ha egyszerre többen is 
be kívánnak lépni az ingyenes há-
lózatba. A fejlesztők egy minimális 
üzemelési korlátozást vezettek be az 
online tartalmakat böngészők érde-
kében. Ugyan időhatár nincsen, de 
ha valaki a belépést követően eléri 
az 500 megabájtnyi adatforgalmat, 
úgy a rendszer egyből kilépteti, 
amelyet követően természetesen 
újból kezdeményezhet belépést. Az 
ingyenes rendszeren keresztül – te-
kintettel, hogy a böngészés érdeké-
ben építették ki – nem lehetséges 
nagy képfelbontású, úgynevezett 
HD-minőségű filmek, számítógé-
pes játékok letöltése. A böngészők 
figyelmét pedig a felhasználási le-
írásban is szereplők szerint felhívják 
arra, hogy az általuk az ingyenesen 
elérhető hálózaton keresztül végzett 
adatletöltést saját felelősségükre te-
szik. A tervek szerint a jövőben foly-
tatódhat majd a hálózat bővítése a 
kerület szívének további pontjain is.



LIEBE LESER UND LESERINNEN!
Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Schorokschar 

wünscht Ihnen ein glückliches, gesundes Neues Jahr!

UNSERE PROGRAMME - 2019

JANUAR
–  Deutschsprachiger  
 Rezitationswettbewerb für die  
 schorokscharer Grundschulen  
 (17.,24. Januar-Táncsics Kulturhaus) 
–  Gedenkfest der Vertreibung
 (21.Januar)

FEBRUAR 
– Gedenkmesse – Zum Gedenken
 an die Opfer der Zwangsarbeit
 „Málenkíj robot” wird in der  
 schorokscharer Kirche am 3.  
 Februar (18:00) eine Gedenkmesse  
 veranstaltet.
–  Schwabenball (9.Februar)  
 Musik: Schorokscharer Burschen 
–  Schwäbisches Schweineschlachten 
 (16.Februar)

MÄRZ 
–  Faschingsbegrabung zusammen  
 mit dem Deutschklub am letzten  
 Faschingstag (5.März)
–  Kranzniederlegung am  
 Nationalfeiertag (15.März)

MAI
–  Maifest auf der Müller- 
 Insel am 1. Mai
–  Gedenktag der Vertreibung,  
 Kranzniederlegung (5.Mai)

JUNI 
–  Umzug der Holbig Jugendlichen  
 am Fronleichnamstag (23.Juni)

AUGUST
–  Schorokscharer Kirchweih   
 (10.,11.August)

SEPTEMBER 
–  Weinlesefest und Weinleseball  
 (21.September)

OKTOBER
–  Kranzniederlegung am  
 Nationalfeiertag (23.Oktober)

NOVEMBER
–  Kranzniederlegung  
 (4.November)

DEZEMBER
–  Weihnachtsfest zusammen mit  
 der Páneuropa Grundschule und  
 mit dem Deutschklub

PROGRAMJAINK 2019-BEN

JANUÁR
–  Német nyelvű vers- és prózamondó 
 verseny az általános iskolások szá- 
 mára a Táncsics Mihály Művelő- 
 dési Házban (január 17., 24.)
– Kitelepítési megemlékezés a  
 vasútállomáson (január 21.)

FEBRUÁR 
–  Emlékmise – A Soroksári Nagybol- 
 dogasszony Templomban 2019. feb- 
 ruár 3-án 18 órakor emlékmisét 
 mutatnak be a „Málenkíj robot”-ra 
 elhurcolt soroksári honfitársakért.
–  Svábbál (február 9.)  
 Zene: Schorokscharer Burschen
–  Sváb disznóvágás a Tájházban  
 (február 16.) 

MÁRCIUS
– Farsangtemetés a Német
 Klubbal közösen (március 5.)
–  Nemzeti ünnep – Koszorúzás  
 (március 15.)

MÁJUS
–  Majális (május 1.) a Molnár-szi- 
 geten, Májusfaállítás a „Soroksári 
  Vidám Favágók”-kal
–  Kitelepítési megemlékezés,
 koszorúzás (május 5.)

JÚNIUS
– „Holbig-Ifjak” felvonulása  
 (június 23.)

AUGUSZTUS
– Búcsú (augusztus 10., 11.)

SZEPTEMBER
– Szüreti felvonulás és bál  
 (szeptember 21.)

OKTÓBER
– Nemzeti ünnep – Koszorúzás  
 (október 23.)

NOVEMBER
– Koszorúzás (november 4.)

DECEMBER
– Nemzetiségi karácsony a Páneuró- 
 pa Általános Iskolával, a nemze- 
 tiségi óvodákkal és a Német Klub- 
 bal közösen
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SCHWABENBALL – Die Deutsche 
Nationalitäten Selbstverwaltung 
veranstaltet am 9. Februar 2019 in 
dem Táncsics Kulturhaus den tra-
ditionellen Schwabenball.  Musik: 
Schorokscharer Burschen

SVÁBBÁL – A Soroksári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében 2019. február 9-én a 
Táncsics Mihály Művelődési Ház-
ban rendezik meg a hagyományos 
Svábbált. A bál alatti talpalávaló 
muzsikáról a Schorokscharer Bur-
schen zenekar gondoskodik.

SCHWÄBISCHES
SCHWEINESCHLACHTEN – Am 
16. Februar findet wieder ein  
schwäbisches Schweineschlachten 
in dem Schorokscharer Heimat-
shaus in der Szikes Straße statt. 
Alle Interessenten sind herzlichst 
erwartet!

SVÁB DISZNÓVÁGÁS – 2019. feb-
ruár 16-án ismét megrendezik a 
német nemzetiségi önkormány-
zat szervezésében a népszerű sváb 
disznóvágást. Az érdeklődőket és 
a segítő szorgos kezeket szeretettel 
várják kora reggeltől a Tájházban, 
a Szikes utcában.

Ich wünsch euch einen goldenen Tisch,
in jedes Eck einen gebackenen Fisch,

Mitte drinn ein Glas voll Wein,
solln Herr und Frau glücklich sein.

Ich wünsch’ euch, wünsch’ euch, weiß nicht was.
Greif in den Sack und gebt mir was!

Greift ein bißchen tiefer hinein,
wo die hundert Taler sein!

 
(Nadasch/Mecseknádasd)



Családi programjaink több csoport-
ra oszthatóak, vannak kisebb és na-
gyobb gyermekeknek szólóak, illet-
ve heti, havi, éves rendszerességűek 
– mondták el kérdésemre a Táncsics 
Mihály Művelődési Ház program-
szervező munkatársai.

Már sokéves hagyománya van a Ba-
ba-Mama Klubnak, amely egy helyi 
anyuka kezdeményezésére alakult, 
és amely igényt a művelődési ház 
felkarolta, így most már minden 
szerdán délelőtt tartanak foglalko-
zást. Szintén a legkisebbeket szólítja 
meg egy zenés program, a Csemet- 
ének foglalkozás Kapi Zsuzsanna 
vezetésével, ahol a közös tánc, ének-
lés és mondókázás mellett különfé-
le hangszereket próbálhatnak ki az 
óvodáskorú gyermekek. Kéthetente 
szombatonként a program minden 
kerületi család részére ingyenes. 
A nagy érdeklődés hívta életre a 
Paca Kör óvodás csoportját, ahol 
a kisiskolások mellett most már a 
hat év alattiak is külön csoportban, 
ingyenesen vehetnek részt minden 
péntek délután a festékes-rajzos, 
finommotorikát is fejlesztő foglal-
kozáson. Ezt a Fekete István Álta-
lános Iskola könyvtárosa, Csák Éva 
vezeti, aki az elkészült rajzokat mű-
vészetterapeuta szemmel elemzi is.

A változásnak köszönhetően a lehető 
legrövidebb idő alatt rögzítik a bete-
get a sürgősségi ellátás informatikai 
hálózatában. Egy úgynevezett triázs 
rendszernek köszönhetően, amely 
súlyossági kategóriákat különböztet 
meg, a beteget azonnal besorolják az 
aktuális állapotának megfelelően. 

A triázs elvégzése garantálja a ma-
gas kockázatú betegek kiemelését 
a kevésbé sürgős ellátást igénylők 
közül. A sürgősségi betegellátás át-
alakítását illetően komoly előkészí-

PROGRAMOK SAKKTÓL  
A DIÁKSZÍNHÁZIG

Szintén a kézműveskedést kedve-
lő ovisoknak és kisiskolásoknak 
szóló ingyenes rendezvény  a Fa-
zekas Játszóház. Az itt kéthetente 
szombaton készült műveket Pintér 
Györgyi foglalkozásvezető kiége-
ti. A gyermekeket kísérő szülők is 
részt vehetnek az alkalmakon. Új 
vezetővel indult újra a kisiskolá-
soknak szóló sakk szakkör, ahol el 
lehet mélyedni az elmeélesítő játék 
rejtelmeiben. Ugyanezt a korosz-

tő munka zajlott annak érdekében, 
hogy az igényekre jobban reagáló 
ellátórendszer alakuljon ki. A sür-
gősségi ellátás kulcsa az úgyneve-
zett triázs rendszer, a súlyossági 
kategóriák használata. Mindegyik 
kategória esetében meghatároz-
zák, hogy mennyi időn belül kell 
az adott betegnek szakszerű el-
látást kapnia. Cél, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül – mentővel 
történő érkezéskor 5 percen belül 
– rögzítsék a beteget a sürgősségi 
ellátás informatikai rendszerében, 

tályt segíti a kötelező olvasmányok 
feldolgozásában a félévenként há-
rom alkalmas diákszínház, ahol az 
iskoláktól kapott olvasmányjegy-
zékből válogatva hívnak meg egy-
egy darabot a művelődési házba 
a programszervezők. A nagyobb 
iskolások a célcsoportjai a külön-
böző mozgásos foglalkozásoknak, 
köztük a néptáncnak, az akrobati-
kus rock&roll-nak, hip-hopnak és 
az évi kétszer megrendezendő tini-
diszkónak is.
Szintén családos rendezvénynek 
számít a  hagyományosan október-

ben megtartott ötnapos nagy kiállí-
tás, amelynek témái a LEGO, a mo-
dellvasutak, a hüllők és az ásványok 
voltak, állatsimogatási lehetőséggel 
egybekötve.
– Úgy látjuk, egyre több a kisgyer-
mekes család kerületünkben, így 
azt várjuk, hogy programjainkra 
egyre nagyobb lesz általuk is az 
igény, erre igyekszünk is minden 
évben újabb és újabb változatos öt-
letekkel felkészülni – mondták el a 
programszervezők.

Béládi Olívia

GAZDAG PROGRAMOK CSALÁDOKNAK A TÁNCSICSBAN
Festés, fazekasság, zene és kiállítások is csalogatják a gyermekeket
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HIRDETÉS
SOROKSÁRI NYÚLTARTÓ  
TELEPRE, ÁLLATGONDOZÓI 
MUNKAKÖRBE KERESÜNK  
MEGBÍZHATÓ MUNKATÁRSAT, 
NAPI 8 ÓRÁS MUNKAIDŐBEN. 
STABIL CÉG, JÓ KERESETI 
LEHETŐSÉG.

JELENTKEZNI LEHET:
LAGUS KFT.
TEL: 06/20 356-4708
VAGY EMAIL:
LAGUSKFT@GMAIL.COM

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS
Január 1-től megváltozott a sürgősségi ellátás rendje

majd 10 percen belül sorolják be a 
triázs rendszerben állapotának sú-
lyossága szerint. Ezt a célt szolgálja 
a 2019. január 1-től kötelezővé váló 
Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer 
(MSTR), amely egyszerűbb, gyor-
sabb és kiszámíthatóbb működést 
eredményez majd.
A rendszer fontos résztvevője az 
úgynevezett triázs ápoló, aki elvégez 
egy állapotfelmérést, és ha azonnali 
beavatkozásra van szükség, a páci-
enst késedelem nélkül a megfelelő 
kezelőhelyiségbe irányítja.
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SPORT, SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA  
EGY FEDÉL ALATT

A soroksári sportcsarnok éves rendezvényeinek a sora már februárban elkezdődik

Kilenc esztendeje nyitotta meg ka-
puit a kerület sportkomplexuma. A 
közel egy évtizedes eddigi működé-
se során számos népszerű program-
nak nyújtott helyszínt, ugyanakkor 
a soroksári aktív közösségek igénye-
it is megfelelően kiszolgálja.

– A csarnok hétköznap délelőt-
tönként a kerületben működő 
oktatási intézmények testnevelési 
óráinak ad helyszínt, míg délután 
egyéb sporttevékenységek foly-
nak – mondta el Kincses Péter, 
a létesítményt már hatodik éve 
üzemeltető Soroksári Sportcsar-
nok Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
– A kisteremben jóga oktatások 
zajlanak, míg a nagyban kézilabda, 
taekwondo, teremfoci és további 
sportágak gyakorlóit várjuk. A So-
roksári Hockey Club számára mi 
jelentjük a hazai pályát. A terem 
gyeplabda országos bajnokságnak 
is mi szoktunk helyszínt biztosíta-
ni. Szintén állandó partnerünk a 
Budapest Honvéd SE  taekwondó 
szakosztálya.

MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA, 
FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

A napjainkban igen népszerű mo-
derntánc rendezvények verseny-
zői az évben először februárban 
érkeznek hozzájuk. Több hazai 
szövetség, akik összefogják az ak-
robatikus tánc, a hip-hop dance és 
számos egyéb mozgásstílus kép-
viselőit, számítanak a helyszínre 
a versenyeik lebonyolítása érde-
kében. A legkisebbektől kezdve 
a profi felnőtt táncosokig sokan 
érkeznek ide. Tavasszal legalább 
két-három versenyre is biztosítják 
a csarnokot, majd ősszel újból el-
indul ez a sorozat. Ezek jellemzően 
nagyon népszerűek, sok nézőt is 
vonzanak, továbbá több napon ke-
resztül tartanak.
– Rendszeresen fejlesztjük a csar-

nokot a Soroksári Önkormányzat 
segítségével – folytatta az ügyveze-
tő. – Az elmúlt esztendők során szá-
mos értékes beruházás révén vált 
fővárosi viszonylatban is verseny-
képessé a létesítmény. A napkollek-
tor rendszert még 2013-ban telepí-
tettük, majd a régi halogén izzókat 
lecseréltük modern LED-esekre. 
Ezzel a környezetvédelem ügyét 
szolgáljuk, ugyanakkor az új vilá-
gítótestek erősebb fényt is biztosí-
tanak, miközben kevesebb áramot 
fogyasztanak. A csarnok üzemelte-
tési költségét tekintve kifejezetten 
jó, hogy modern világítástechniká-
val rendelkezünk. 
Az épületen belül 10, míg kívül 
11 térfigyelő kamerát telepítettek. 
Teljes klimatizálással rendelkezik a 
nagycsarnok tere, azaz télen fűtött, 
nyáron hűtött a pálya és a nézőtér. 
Ennek hiányában a kánikulai na-
pok idején nyáron szinte lehetet-
len volna használni a létesítményt. 
Még a legmelegebb napokon is az 
ideális 25-26 fokos belső hőmér-
sékletet tudják biztosítani. Télen 
azonban már fűteni kell, amelynek 
hála, a legfagyosabb napokban is 
tudnak akár edzeni, akár verse-

nyezni a komplexumban. Jelenleg 
120 parkoló áll rendelkezésre. A 
mozgássérülteket szállító személy-
gépkocsik számára fenntartott he-
lyeket biztosítanak, míg 10 buszt is 
tudnak parkoltatni.

FOCI, KÉZI, KOSÁR…  
MINDEZ EGYETLEN TÉRBEN

A nagycsarnok 20-szor 40-es pá-
lyája abszolút a sportolásra kikép-
zett, hazai gyártású műanyag pad-
lóval rendelkezik. Ráadásul ez nem 
is beton alapon nyugszik, ezáltal a 
rajta sportolók izmait kíméli. En-
nek a kéziseken túl a teremlabda-
rúgók és a kosarasok is élvezik az 
előnyeit. Az évek során az üzemel-
tetők beszereztek 450 kényelmes, 
háttámlás széket. Ezek – a konfe-
rencia igények mellett – a kulturá-
lis rendezvények lebonyolítására is 
alkalmassá teszik az épületet. Sza-
lagavatók, könnyűzenei koncertek 
és a kerületi sportgála megrendezé-
sében is évről évre kifogástalannak 
minősül a helyszín. A 360 fős lelátó 
olykor szűkösnek is bizonyul.
– Áprilisban tartjuk a kerületi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség ál- 

tal szervezett biztonsági versenyt, 
amely a belső tereken túl a parkolót 
is igénybe veszi – teszi hozzá Kin-
cses Péter. – A soroksári iskolák ifjú 
versenyzői csapatokat alkotva mér-
kőznek meg ilyenkor egymással. 
Az év folyamán több alkalommal 
ovisok is birtokba veszik a létesít-
ményt, ugyanis a kerületi óvodák 
sportversenyeinek is a Sportcsarnok 
a házigazdája. Nyár elején a Sorok-
sár SC-vel közösen tartunk kéthetes 
focitábort, majd szeptemberben a 
Buci Futással várjuk a közönsé-
get, míg az újtelepi családi napon 
színpadot is építünk a parkolóban. 
Szeretnénk a jövőben a külső terü-
letünket bővíteni, ahol akár strand-
röplabda és nyitott fitnesz pálya is 
létesülhet nyaranta. Utóbbi révén az 
idősebb közönséget is meg tudnánk 
szólítani. Az évek során a Soroksári 
Sportcsarnok hasznos sportlétesít-
ménye lett a XXIII. kerületnek, év-
ről évre egyre több rendezvénynek a 
színhelye, ezáltal a kerületi sportélet 
mellett az országos bajnokságok és 
versenyek jóvoltából széles látoga-
tóközönséget vonz a kerületbe. Cé-
lunk, hogy ez a folyamat elkövetke-
ző években is tovább folytatódjon.
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HOZZÁVALÓK:

·  2 KILOGRAMM SERTÉSLAPOCKA 
 VAGY SERTÉSCOMB 

·  2 KILOGRAMM ZSÍRSZALONNA

·  MINŐSÉGI SÓZOTT KOLBÁSZBÉL

·  1 DECILITER SZÁRAZ  
 VÖRÖSBOR

·  50 DEKAGRAMMNYI GOMBA 

·  10 DEKAGRAMMNYI SÓ

·  2 DEKAGRAMMNYI ŐRÖLT  
 FEHÉRBORS 

·  1 CSOKORNYI FINOMRA VÁGOTT 
 PETREZSELYEMZÖLD

·  1 PARADICSOM

Recept

Bajor kolbász 

Balázs Imola klubvezető kérdé-
sünkre elmondta, a Táncsics Mihály 
Művelődési Házban megszervezett 
ingyenes alkalmak célja olyan kö-
zösségi élmény biztosítása a kerületi 
kismamák számára, ahova kötöttség 
nélkül eljárhatnak az anyaság kez-
deti, nehezebb időszakában is, ter-
mészetesen a gyermekeikkel együtt.

– Sok esetben egy-egy téma köré 
csoportosítom a klubalkalmakat, 
melyek nem is feltétlenül kapcso-

SOROKSÁRI KISMAMÁKAT VÁR A BABA-MAMA KLUB
Minden szerdán 9 és 11 óra között várják a babás anyukákat és két év alatti gyermekeiket

lódnak a gyermekek neveléséhez: 
volt már szó fotózásról, horgolás-
ról, kerületi gyermekes program-
lehetőségekről. Járt nálunk vak-
vezető kutyakiképző, óvónő, de 
kézműveskedtünk, jártunk több 
alkalommal a Soroksári Botanikus 
Kertben vagy az újonnan megnyílt 
csepeli kalózos játszótéren, sétál-
tunk a Molnár-szigeten, a Duna 
partján is. Volt, hogy a gyerekek 
kedvéért a Táncsics pinceklubjá-
ban tartottuk a szerdai alkalmat, 

vagy kimondottan nekik váloga-
tott zenével készültem, és egyfajta 
babadiszkóvá alakultunk át. Jó idő 
esetén a Tündérkertben gyűlünk 
össze, ahol a közös beszélgetést ját-
szóterezéssel kötjük össze.

A FACEBOOKON IS  
EGYRE AKTÍVABBAK

A klubvezető kiemelte: az ösz-
szejövetel fő célja, hogy a kerületi 
anyukák szabadon megvitathassák 

egymással az őket foglalkoztató 
problémákat, valamint tanácsok-
kal lássák el egymást. Sok esetben 
így nincs is szükség konkrétan 
meghatározott témákra, spontán 
alakulhatnak ki azok a közös be-
szélgetések, amelyekből mindenki 
tanulhat. Az anyukák a klubvezető 
által létrehozott Sori-mamik név-
re keresztelt Facebook csoportban 
rendszeresen tartják egymással a 
kapcsolatot, valamint ide várják az 
új tagokat, az érdeklődőket is.

1 A húst és a zsírszalonnát ké- 
 szítsük elő, majd – egy lehető- 

 leg közepes lyukú tárcsán – da- 
 ráljuk le! 

2 Főzzük meg a gombát, adjunk 
 hozzá vörösbort és a finomra 

 vágott petrezselymet!

3 Keverjük össze a húst és a sza- 
 lonnát a már kész gombával! 

 Ízesítsük a megadott mennyi- 
 ségű sóval és borssal!

4 A kolbászbelet áztassuk a töltés 
 előtt kb. 15 percig langyos vízben! 

5 Dagasszuk össze az egészet, 
 majd töltsük a vékony bélbe! 

 A megtöltött belet 10 centimé- 
 terenként csavarjuk meg! El- 
 sőként főzzük, majd – mikor 
 azt tapasztaljuk, hogy ízlé- 
 sünknek megfelelően megszi- 
 lárdult, párologtassuk el róla a 
 vizet! Amennyiben úgy szeret- 
 nénk, akár süthetjük is!

6 Mustárral és kenyérrel, zsem- 
 lével vagy akár pereccel is fel- 

 szolgálhatjuk, amelyhez petre- 
 zselymet és paradicsomot is 
 adhatunk díszítésként.

7 A kolbász tálalása során egy 
 korsó sörrel is szolgálhatjuk a 

 magunk vagy kedves vendé- 
 günk egészségét. Legyen az 
 komlózott, világos nedű avagy 
 barna búza sör, biztosan nem 
 bánjuk meg a döntést. 

ELKÉSZÍTÉS:
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Rejtvény
MÓRICZ ZSIGMOND
(Tiszacsécse, 1879. július 2. –  
1942. szeptember 5.)
magyar író, újságíró, szerkesztő

A XX. századi realista próza nagy 
alakja Szatmár megyében született 
református család gyermekeként. 
Édesapja, Móricz Bálint vállalkozó 
szellemű parasztgazda volt. Édes-
anyja, Pallagi Erzsébet egy szerény 
körülmények között élő lelkész csa-
ládból származott. A mama határo-
zottan ragaszkodott gyermekei is-
koláztatásához. Zsigmond és nyolc 
testvére neveltetésében a vallásos és 
a tradícionális, konzervatív nemze-
ti értékek fontos szerepet kaptak.
Móricz még csak hat esztendős 
volt, amikor édesapja akkori vállal-
kozása csődbe ment. A család nagy 
szegénységben élt Prügyön. Az ifjú 
Móricz 1890-től a Debreceni Refor-
mátus Kollégiumban tanult, később 
a sárospataki kollégium diákja lett. 
Bukásai miatt az anyai nagybáty- 
ja felügyelete alá került Kisújszál-
lásra, és ott érettségizett 1899-ben, 
de már jeles eredménnyel.
Fiatalkori tapasztalatai több művét 
is ihlették: Judith és Eszter című 
novellája a prügyi éveket idézi, di-
ákságáról a Légy jó mindhalálig 
című regényében emlékezik meg, 
míg a kisújszállási évek a Forr a bor 
című regényben öltenek alakot.
Érettségi után Debrecenben volt 
teológus-, majd joghallgató, aztán 
a budapesti jogi karon folytatta fel-
sőfokú tanulmányait. 1903-ban Az 
Újság című lap gyermekrovatához 
került, itt jelentek meg első meséi, 
gyermekversei. Idővel csatlakozott 
a Kisfaludy Társaság népdal- és 
népmesegyűjtő munkájához.
Móricz 1905-ben vette feleségül 
Holics Eugéniát, akit Jankának ne-
vezett. Házasságuk két évtized alatt 
megromlott, és az asszony öngyil-
kosságot követett el. 1926-ban új-
ból megnősült, neje Simonyi Mária 
színésznő lett. Ez a házasság mint-
egy tíz évig tartott.
Műveinek visszatérő motívuma a 
férfi és nő házasságbeli kapcsolatá-
nak bemutatása, amely megjelenik 
Az Isten háta mögött, a Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül, az Úri muri 
és a Rokonok című munkáiban.
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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 minő-
sége 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: FEBRUÁR 11.

M É D I A A J Á N L A T

APRÓHIRDETÉS

Arany, ezüst felvásárlás! Készpénzért veszek festményeket, bútorokat,
Herendi, Zsolnay és egyéb porcelánokat, ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket,
képeslapokat, kitüntetéseket, borostyán ékszereket, órákat, teljes
hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 10-16 óráig. 
Tel.: 06/70-620-3636

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.  
Szabó Balázs 06/20-264-7752

Megoldás Sziget Szervíz és Alkatrész Bolt
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mikro porszívó, vasaló, kisgépek javítása
XX. Mártírok 218. – Temesvár utca sarok, 
Telefon: 285-3488, 06/30-950-1717; Nyitva tartás: H-P: 8-17
Dunaharaszti, Bezerédi utca 58. , telefon: 06/24-460-490
www.megoldasszerviz.hu
Javításnál a kiszállás ingyenes, 1 év garancia!
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 20 éve!

A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ AKTUÁLIS PROGRAMJAI

Tini Disco február 1-én 18-tól 21 óráig. Belépő 500 Ft. 
Hozd magaddal a diákigazolványod!

A Rozmaring Nyugdíjas Egyesület farsangi műsora 
február 2., 14-től 19 óráig.

Jegesmaci barátai – Zenés bábjáték az Ametiszt Színház előadásában 
február 3.,10.30-tól 11.30-ig.
Belépő 1400.-Ft; www.tixa.hu

Wedana koncert és táncest 
február 8., 19-től 22 óráig. Belépő 500 Ft.

Fotókiállítás – „Soroksár Régen és Most képekben”. 
február 13., 18 órakor.

Retro Disco február 16., 20-tól 4 óráig. Zene: Dj Soundteam.
Asztalfoglalás: január 21-től a 06 1/2860262 telefonszámon

Új mozgásos foglalkozás indul február 7-én, 18.30-tól 19 óráig. 
„Fitten Nikivel”, zenés alakformáló torna tiniknek és felnőtteknek. 
Jelentkezés telefonon vagy személyesen a 06/1 286-0262 vagy 
a 06/70 263-0179 telefonszámon.


