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ELJÖTT MÁRTON-NAP, S KÖZELEG AZ ADVENT

Korabeli képeslap 1913-ból, az erfurti Márton-napon tartott ünnepi felvonulásról.

S

zent Márton ünnepnapjához, november
11-hez sokféle népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi
népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkálatok befejezéséhez, illetve az
advent közeledtéhez kötődnek, másrészt egy
legendához, amely szerint Márton püspökké
választása elől egy libaólban próbált elrejtőzni.
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk

verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva
Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig a franciaországi
Tours-ban segítette a város rászoruló polgárait.
A Márton-nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még megengedett a
jóízű és gazdag falatozás. Ezen a napon rendszeresek voltak a bálok, lakomák, melyekről nem
hiányozhatott egy finom libafogás és az újbor.

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás szokása, amely Szent Márton emlékét
őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt
juttatja el az emberekhez. Magyarországon általában német nemzetiségű települések, iskolák
és óvodák szervezésében családok, gyerekek
járják az utcákat maguk készítette lámpásokkal, és Márton-napi dalokat énekelnek.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON.
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BEJELENTKEZÉS A FOGADÓÓRÁKRA
Geiger Ferenc
polgármester
06/1 287-3154, 06/1 289-2100,
a108-as vagy a 208-as melléken.

A Táncsics Mihály Művelődési
Házban teltházas koncerttel mutatkozott be a soroksári kötődésű InFusion Trió Weisz Nándor vezetésével. Egyéni hangzás, rendhagyó
hangszerelés és a világon egyedülálló technikai megvalósítás jellemzi
az együttest.

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

Szűcs Endre tanítványai az első
helyen végeztek a svájci Challenge
210 elnevezésű súlyemelő bajnokság csapatversenyén. A serdülők
között Molnár Csongor a 2., míg
Beleznai Gábor az 5. helyen zárt.
Az ifjúságiak mezőnyében Harasztovics Gergő a 7. lett.

A Budapest XXIII. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola az
idei tanévben is elnyerte a Jobb
Veled a Világ Alapítvány által kiírt
pályázaton a „Boldog Iskola” címet.
Az intézmény célja, hogy optimista
hozzáállást alakítsanak ki a diákok
körében.

Orbán Gyöngyi
alpolgármester
06/1 289-2150

Telefonon történt egyeztetést követően.

Sinkovics Krisztián Ádám
06/30 937-9244

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mikó Imre
06/30 274-2249

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

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

Weinmann Antal
alpolgármester
06/1 287-3153

Egresi Antal
06/20 973-0235

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

Telefonon történt egyeztetést követően.

Dr. Veres Anikó
mb. jegyző

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

A Páneurópa Általános Iskolában
november 11-én a XX. kerületi
mentők, tűzoltók és rendőrök segítségével arról tanultak a diákok,
miként tudják segíteni az életmentést, ha valamilyen sérülés vagy
baleset szemtanúi lesznek.

Preklerné Marton Ilona
06/20 567-1188

Dr. Spiegler Tamás
mb. aljegyző

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

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

Telefonon történt egyeztetést követően
a Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában.

Dr. Bajuszné Veigli Katalin
06/30 630-6306

Telefonon történt egyeztetést követően.

Kiss Jenő
06/20 466-8587

Telefonon történt egyeztetést követően.

Mizák Zoltán
06/20 916-4099

Telefonon történt egyeztetést követően.

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

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

Soroksár Önkormányzatának lapja.
Kiadó: Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).
Felelős kiadó: dr. Veres Anikó | Felelős szerkesztő: Szabolcsi Richárd
Megjelenik a Promotheus Agency gondozásában; ISSN 2062-9567 (nyomtatott).
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KÖRÜLTEKINTÉSSEL A SZÉN-MONOXIDMÉRGEZÉS MEGELŐZHETŐ
Akár halált is előidézhet a veszélyes gáz magas koncentrációja

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatás a jegyző engedélyezési
hatáskörébe tartozó kutak bejelentésének határidejéről
Magyarország Kormánya intézkedéseket tett azért, hogy a 2018.
december 31-i határidő letelte
senkit ne érintsen hátrányosan,
az Országgyűlés elé beterjesztett
törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig
meghosszabbodna. Ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben
várhatóan megvalósul egy olyan
átfogó módosítás, amely illegális
kutak engedélyeztetésére speciális
eljárást tartalmaz.
ELLENŐRIZZE ÜZLETI PARTNERÉT!

Az otthon tartózkodás önmagában
is számos veszélyt rejthet magában.
Ezek közül az egyik legveszélyesebb
egy mérgező gáz jelenléte, ami leg�gyakrabban a fűtési időszakban, ám
azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált.
A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, hisz
ez egy színtelen, szagtalan, íztelen,
a levegőnél egy kicsivel könnyebb,
mérgező gáz, amely tökéletlen égés
során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét.
A gáz annyira mérgező, hogy ha a
lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.
NE MULASSZUK ELVÉGEZTETNI
A KARBANTARTÁST!
Évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esetekhez.
Ezeket a fűtési szezonnal hozzák

kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlévő veszélyről van szó. A
szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban akkor
okozhat veszélyt, amennyiben nem
megfelelő a nyílt lánggal égő műszaki eszköz kialakítása, a funkcionáló berendezés levegő utánpótlása
nem kielégítően biztosított, illetve
elmaradt az otthoni készülék alapos karbantartása, rendszeres tisztítása vagy a kéményseprés.
ÜGYELJÜNK, HOGY LEGYEN
LEVEGŐUTÁNPÓTLÁS!
A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy
a tervezéssel, kivitelezéssel és az
üzembe helyezéssel megfelelő szakembert bízunk meg. Az újonnan
beszerelt, jól szigetelő nyílászárók
légáteresztő képessége minimális,
ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha
más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez

a helyiség oxigénjét. Fontos tehát,
hogy a nyílt lánggal égő berendezés
levegő utánpótlása folyamatosan
megoldott legyen.
A HIBÁK FELDERÍTHETŐK,
A TRAGÉDIA MEGELŐZHETŐ
Gyakori, hogy a szellőzőrácsokat
takarékossági szempontok miatt
letakarják, ami roppant veszélyes.
Fogadjuk meg a régi tiltó táblák tanácsait: a szellőzőnyílások eltakarása tilos és életveszélyes! Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres
ellenőrzése, ezek során ugyanis a
hibák felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető. A saját érdekünk tehát, hogy
ne akadályozzuk a rendszeres kéményseprői ellenőrzést, felülvizsgálatot, szükség szerint a kémény
tisztítását, és fogadjuk meg a szakember tanácsait.
Forrás: Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Egy vállalkozás szabályos és biztonságos működéséhez tájékozódni
kell a leendő üzleti partnerek megbízhatóságáról. Adóellenőrzéskor
akár komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik
kiválasztásakor. A NAV honlapján
található adatbázisok (www.nav.
gov.hu/nav/adatbazisok) tartalmazzák többek között a létező adóalanyokat, a megbízható adózókat, az
adóhiányosokat, a törölt adószámosokat, az áfabevallást több mint
két bevallási időszakon keresztül be
nem adókat, a köztartozásmentes
adózókat, a végrehajtás alatt állókat
és a be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatókat is.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Általános segítségkérés: 112
ORFK Telefontanú: 06/80 555-111
ORFK Központi zöld szám:
06/80 201-203
BRFK Drog segédvonal:
06/80 202-502
BRFK Vagyonvédelmi Osztály:
06/80 201-343
BRFK SMS-vonal hallássérülteknek:
06/20 900-0107
XX.-XXIII. kerületi Rendőrfőkapitányság:
06/1 421-1800
Ügyelet: 06/1 421-1812
XXIII. kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala: 06 /1 289-2100
XXIII. kerület Önkormányzatának
Rendészeti Osztálya (Ügyelet: 0-24-ig):
06/30 978-7798
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BESZÁMOLÓ A SOROKSÁRI FEHÉRASZTAL TÁRSASÁG
SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI ÖSSZEJÖVETELEIRŐL
A Soroksári Fehérasztal Társaság szeptember 12-én rendezte meg első őszi találkozóját

L

áng Ferenc tagtársunk Műszerek a gyógyítás szolgálatában
címmel tartott előadást a Közösségi Házban. Előadónk 1983 óta
dolgozik az egészségügyben.
2012-től a Szent János Kórház műszerügyi csoportvezetője – mindeközben két évig a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézet műszermérnöki feladatait is
ellátta, valamint a Siemensnél CT
szerviz mérnökként is dolgozott.
Nagy rálátása van az ország egészségügyi műszerezettségére, ami
előadásából és a számos kérdésre
adott válaszából is kiderült.
A beszámoló során beszélt a technológia fejlődéséről, kezdve Röntgen első gépétől egészen a mai
korszerű, számítógépekkel vezérelt
röntgenkészülékekig és CT-kig. A
gépek pontos és gyors adatfeldolgozásáról a gyógyászatban képeket
és kisfilmeket láthattunk, amelyekből jól kirajzolódott, hogy bár a
korábbi 15-20 perces vizsgálati idő
másodpercekre zsugorodott, a betegek adatainak a felvitele az adatbázisokba hosszadalmas, jóval több
időt igényel, mint maga a vizsgálat.
Betekintést nyertünk továbbá abba
is, hogy milyen szigorú biztonsági és hatósági előírásokhoz kötött
a gépek elhelyezése, és mennyire
alapos felkészítésben részesülnek a
vizsgálatokat végző szakemberek.
Ahogyan az körünkben megszokott, az est végén a hallgatóságban

felmerült kérdések kaptak teret. A
válaszokból kiderült, hogy a magyar egészségügy felszereltsége
ezen a területen nem áll rosszabbul,
mint más európai országoké, még a
legfejlettebbeket is beleszámítva. A
10 évnél idősebb gépek nincsenek
alkalmazásban, azokat lecserélik.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a felettébb tanulságos beszámolót
Láng Ferencnek.
Októberi találkozásunk – a tavaly
októberihez hasonlóan – a zene
jegyében telt 10-én a soroksári
református templomban. A rendezvényt dr. Terbe István elnök úr
felvezetőjét követően Nagytiszteletű Barta Károly lelkipásztor úr nyitotta meg, majd átadta a szót Bese
Ferencnek, aki röviden bemutatta
a soroksári református gyülekezet
történetét. Ezt követően Osváth
Zoltán zenei szerkesztő-rendező,
a Budapest-Soroksári Református
Egyházközség kántora az édesapjáról elnevezett Osváth Zoltán Kórus
karnagya „Kisgyermek az orgonapad árnyékában – világjárás kórussal, 10 dollárral a zsebünkben”
címmel tartott előadást. Előadónk
beszélgető partnere dr. Smuta Attila, a Neumann János Egyetem
tanszékvezetője, a Magyar Zenetanárok Társaságának alelnöke, a Kodály Világa Tudományos és Művészeti Szervezet főtanácsadója volt.
A beszélgetés során két életút rajzolódott ki a zene tükrében, bemutatva azokat az állomásokat,

Láng Ferenc előadás közben
Fotó: Szabó László

amelyeknél ez a két út keresztezte
egymást. Vendégeink a Zeneakadémián ismerkedtek meg. Kecskemét, bár eltérő okokból kifolyólag,
de mindkettejük életében nagy jelentőséggel bírt. A karnagy úr ebben a városban született és élt egészen az egyetemi tanulmányainak a
kezdetéig, dr. Smuta Attila pedig a
zenei tanulmányainak befejezését
követően munkájának köszönhetően került erre a településre.
Az est során betekintést nyerhettünk a felmenők munkásságába,
ami kapcsolódott a tanításhoz, a
vallási élethez és az irodalomhoz.
Gyerekkori anekdoták is elhang-

zottak. Szó esett a zenei pályáról,
mint determinációról, Kodály
Zoltánról és módszeréről, a kóruséletről, a Liszt Ferenc által alapított Zeneakadémiáról, a kórusélet
szépségeiről, úti kalandokról és az
impresszionizmusról.
Rendezvényünk egy kötetlen beszélgetéssel zárult. Ezúton szeretnénk megköszönni Osváth Viktornak és dr. Smuta Attilának a
kellemes estét és a beszámolókat,
míg vendéglátóinknak a meghívást,
a megvendégelést és a szervezést.
Herling Anikó –
Soroksári Fehérasztal Társaság

A TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
2018. NOVEMBER-DECEMBER
November 23., 19 óra –
Élő retro táncest a Wedana
zenekarral
November 24., 18 óra –
Erzsébet- és Katalin-bál –
Zene: Takser Spatzen zenekar

November 25., 18 óra –
Füst Milán: Máli néni – komédia
December 9., 10-től 13 óráig –
Ünnepváró családi vasárnap
December 31., 20-tól 4 óráig –
Retro szilveszter –
Zene: Sound Team

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Hétfő 16.30-17.30;
csütörtök 17.00-18.00 – Hip-hop tánc
Hétfő 17.30-19.30;
csütörtök 08.00-09.00 – Pilates torna
Kedd, csütörtök 17.00-21.00 –
Német nemzetiségi néptánc

Szerda 09.00-11.00 –
Baba-mama klub
Péntek 15.30-17.30 –
Paca kör – Alkotóműhely Csák Éva
vezetésével
Kéthetente szombaton 10.00-12.00 –
Fazekas szakkör és CsemetÉnek
zenés foglalkozás
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ELKÖTELEZETT SZOLGÁLAT MELLETT
ELISMERÉS A HELYTÁLLÁSÉRT
Ünnepélyes keretek között adták át „Az év szociális dolgozója” címet
A Szociális Munka Napját azon
akarat hívta életre 1997-ben Magyarországon, hogy felhívják a közvélemény figyelmét mindazokra,
akik a rászorulók segítését választották életcéljuknak és hivatásuknak. A Táncsics Mihály Művelődési
Házban tartották Soroksár önkormányzata idei ünnepi rendezvényét, amelyen Weinmann Antal
köszöntötte a résztvevőket.
Az alpolgármester beszédében
elismeréssel szólt azokról a szakemberekről, akik olyan embertársainkkal foglalkoznak, akik
önerőből képtelenek megküzdeni
a nehézségeikkel. Ezt követően
kerülhetett sor „Az év szociális
dolgozója” címek idei díjazottjainak hivatalos bejelentésére. Ebben
az esztendőben Balogh Csilla és
Vincze Péter munkáját ismerte el a
képviselő-testület.

Fotók: Teszár Ákos

VEZETŐ ÉS DOLGOZÓ IS
RANGOS DÍJAT VEHETETT ÁT
Már 22 esztendeje gondozza saját
otthonukban az időseket Balogh
Csilla. Az eltelt két évtized folyamán kedvességét és empátiáját
rendszeresen méltatták hálás, köszönő szavaik mellett azok, akiknek teljes odaadással igyekezett
megkönnyíteni napi nehézségeit.
A magukat sok esetben ellátni teljesen képtelen emberek iránti gondoskodása és tisztelete már pályája
kezdetekor is gyorsan ismertté
vált Soroksáron. Személyiségéből
fakad, hogy mindig érdeklődő és
nyitott volt az új ismeretek befogadására annak érdekében, hogy
azokat a gondozottjai ápolásában
még hatékonyabban tudja kamatoztatni. Példamutató munkáját,
odaadását és lelkesedését nemcsak
a rászorulók, hanem a munkatársai és hivatali felettesei körében is
tisztelet és megbecsülés övezi.

Az év szociális dolgozója elismerés
másik kitüntetettje, Vincze Péter
a szociális területen már egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik.
Széleskörű szaktudását az elmúlt
években bőségesen kamatoztatni
tudták. Vincze Péter 2016 óta látja
el a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettesi
feladatait Soroksáron. Szakmai
elhivatottsága és embersége révén
érdemesnek találták arra, hogy az
intézményvezető távolléte esetén
annak feladatait is megoldja. Hivatali beosztottjai segítőkész, precíz
és megbízható felettesként ismerik
és tisztelik.
SZOLGÁLATUKRA TOVÁBBRA
IS SZÁMÍT A KÖZÖSSÉG
A méltóságteljes esemény alkalmával további elismeréseket is átadtak. Szabóné Hetey Judit 10 éves
közalkalmazotti jogviszonya érdemeként vehette át az azt igazoló

emléklapot, továbbá 40 valamint
30 éves jubileumi elismerésben részesült Csontos Gyuláné és Szabó
Istvánné. Áldozatos szolgálatukra
kollégáik továbbra is számítanak.
A rendezvény keretében a Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény
vezetése számára is köszönet hangzott el az egész éves munkáért. Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető, továbbá a Gondozószolgálat
vezetője, Medvés Erika, valamint
Király-Mile Beatrix bölcsődevezető és Vincze Péter intézményvezető-helyettes jóleső érzéssel fogadta
a gratulációkat.
A rendezvény nem érhetett véget
ünnepi műsor nélkül. A szervezők
idén Vastag Csaba, Fonogram-díjas énekest kérték fel, hogy produkciójával tegye emlékezetessé a
kitüntetettek és a meghívott vendégek számára a rendezvényt. A
délutánt egy fogadás zárta, amelyen számos koccintás során hangzottak el a jókívánságok.
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EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK SOROKSÁR
LEGRÉGEBBI ÉPÜLETÉNEK FALÁN
Viharos évszázadok szemtanúja volt a ház, amelyet a gondoskodás mentett meg

A fogadó a két világháború között

A Soroksári Önkormányzat minden
évben civil szervezetek számára pályázatot ír ki. A Soroksári Grassalkovich Körben úgy gondolták, egy
ünnepi rendezvény keretében emlékeznek meg és helyeznek el emléktáblát a település benépesülésének
korából fennmaradt legrégebbi
épületen, amely a Grassalkovich út
209. alatt áll.
– A többszázéves ház építésének
pontos ideje, tervezője, kivitelezője nem ismert – ismertette az
épület történetét Balla Péterné. –
Valószínű, hogy több korszakban
épülhetett, a pince lehet az épület
legrégebbi része.
Az első írásos bizonyíték szerint
1727-ben urasági kocsmát talált
a területen az arra utazó. A kecskeméti járás adófizetőinek összeírásában Andreas Nauman neve
szerepelt, aki 1727 és 1729 között
bérelte a kocsmát. Három év múlva már Forster János Jakab, Grassalkovich Antal toborzó ügynöke
volt a bérlője. Valószínűleg a toborzást is innen bonyolíthatta le. A
fogadóról megemlékezett Johann

Lehmann német utazó, aki Pestről elindulva 1785-ben Soroksáron
egy jólfelszerelt fogadót talált.
FOGADÓ ÉS LOVASKOCSI
ÁLLOMÁS IS MŰKÖDÖTT ITT
Vályi András 1799-ben azt írta:
„...jó vendégfogadó várta az úton
járókat és vásározókat, akik kocsival, lóval éjjeli szállást kaptak,
étellel, itallal látták el az utazókat.”.
A fogadó postaállomásként is szolgált. A delizsánsz (személyszállító
postakocsi, társaskocsi) 1752 után
négyhetente járt erre, amely innen
Erdélyig szállította az utasokat.
Két posta főnökének ismert a neve:
1795-től a soroksári posta vezetője
Leopoldus Szartori, míg 1812-ben
Joannes Csiffari a Postarium Magistri. A hivatalnak önálló pecsétje
is volt, amelyen 1823-ban már olvasható a Soroksár felirat.
A kocsma ismert tulajdonosa Klötz
Károly az I. világháborúban megjárta a frontot, és bronz vitézségi
éremmel és Károly csapatkereszt
kitüntetéssel tért haza. Tanult
szakmája hentes és mészáros volt.

Beszálló vendéglőjét 1909-ben
nyitotta meg, majd a háború után
cégtábláját megváltoztatta, amire
felkerült a katonaévekre emlékeztető Víg Tüzér felirat. Klötznek
két lánya született, Teréz és Katalin. Előbbi Drexler Jánoshoz ment
férjhez, akinek 1939. január elsején
átadta a kocsma vezetését, amely
1950-ig működött beszálló vendéglőként.
A vendéglő tetőszerkezete 1944ben megsérült, majd a Templom
utcai híd építésekor is kárt szenvedett. A felüljáró kivitelezésekor
az eredeti tervekben is szerepelt a
lebontása, végül a terveket módosították. Ma lakásként és könyvelőirodaként működik.
EGYKOR HATALMAS ÉLET
VOLT A FALAK KÖZÖTT
Az emléktáblát Klötz Károly unokája, Höchst Jánosné Drexler
Mária leplezte le az ünnepi rendezvényen, míg Nagy Ákos Fehérvári Lajos atya erre az alkalomra
írt imáját olvasta fel.
– E háznál, amely a XVIII. század

elejétől itt áll, adjunk hálát őseink
hitéért, munkájáért, mindazért,
amivel megalapozták az utánuk
következő nemzedék életét –
hangzott el.
A Soroksári Hagyományőrző Vegyes Dalkör a „Wir sind Donauswaben”, azaz „Úgy hívnak minket, hogy dunai svábok” című dalt
énekelte el. Schirlingné Drexler
Anna mint az egyik dédunoka
felelevenítette az édesanyjától elhangzott történeteket, amelyben
felidézte a dédnagymamája korát
is.
– Ez a ház maga volt a csoda! –
mondta. – Akkoriban egy gyermeknek az itt folyó élet maga volt
a Facebook, hiszen itt értesülhetett mindenről. Ebben a házban –
amely nagy belső udvarral, magas
kocsiszínnel, pincével, istállókkal,
jégveremmel rendelkezett – állandó nyüzsgés volt.
SIKERESEN MEGMENTETTÉK
A PUSZTULÁSTÓL
Schirlingné Drexler Anna köszönetet mondott az unokáknak,
Höchst Jánosné Drexler Máriának
és néhai Dér-Drexler Istvánnak,
akik féltő gonddal ápolták a házat. Nekik is köszönhető, hogy ma
emlékezni tudnak a Soroksáriak a
kerület legrégebbi épületénél.
– Ez a tábla jelentse a jövő emberének is, hogy milyen gazdag a
múltunk, hogy több évszázadon
keresztül is meg tudtuk őrizni
eredeti funkciójában ezt a házat –
zárta gondolatait.
A továbbiakban a Soroksári Férfi
Népdalkör – Ullmann Mihály vezetésével – vidám egyveleget adott
elő. A Grassalkovich Kör készült
egy kiállítással a család és a Kör
birtokában levő képekből. Minden
megjelent ajándékba kapta az utolsó fennmaradt étlap egy példányát.
Soroksári Grassalkovich Kör
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HAGYOMÁNYOS MÁRTON-NAPI
LÁMPÁS FELVONULÁS A KERÜLETBEN
Libazsíros kenyér és forró tea várta a gyermek és felnőtt résztvevőket

A

hagyomány szerint ebben
az évben is a Német Nemzetiségi
Önkormányzat
rendezte meg Soroksáron a Márton-napi lámpás felvonulást. A
hangulatos eseményen bárki részt
vehetett. A lényeg, hogy hoznia
kellett magával valamilyen világító eszközt. A menet november 12én délután, a sötétedés beállta után
indult a templomtól. A vonulókat
a római katonák piros köntösébe
öltözött lovagló Szent Márton vezette. A séta után a templomhoz
visszaérkezve libazsíros kenyérrel
és forró teával vendégelték meg a
szervezők a résztvevőket. Öröm
volt nézni a sok mosolygós, kipirult
gyermekarcot. Reméljük, mindenki maradandó, szép élményekkel
gazdagodott ezen a délutánon!
LATERNENUMZUG
AM MARTINSTAG
Der Martinstag ist im Kirchenjahr
das Fest des heiligen Martin von
Tours am 11. November. Er ist
in Mitteleuropa von zahlreichen
Bräuchen geprägt, darunter das
Martinsgansessen, der Martinszug
und das Martinssingen. In dem
Mittelalter hatte dieser Tag eine
hohe Bedeutung. An diesem Tag
endete das bäuerliche Arbeitsjahr.
Zugleich war der 11. November der
letzte Tag vor Beginn der 40-tägigen
Fastenzeit vor Weihnachten.
Um Martins Person ranken sich
mehrere Legenden und Bräuche.
Die Menschen der Stadt Tours baten
Martin ihr Bischof zu werden. Doch
der bescheidene Martin hielt sich
des Amtes nicht für würdig und
versteckte sich in einem Gänsestall.
Die schnatternden Vögel verrieten
ihn und er wurde doch zum Bischof
geweiht.
Am Abend des 11. Novembers
ziehen Martinslieder singende
Scharen von Kindern mit selbst

Fotó és szöveg: Pálné Hoffmann Krisztina

gebastelten leuchtenden Laternen
durch die Straßen. Das Feuer
der Fackeln und Laternen bringt
sowohl im konkreten als auch
im übertragenen Sinn Licht ins
Dunkel, denn das Licht symbolisiert
die Gegenwart Gottes. Der Umzug
wird im Allgemeinen von einem
reitenden Sankt Martin angeführt.
„Ich geh’ mit meiner Laterne
und meine Laterne mit mir“,
hieß es am 12. November auch
bei uns in Schorokschar. Zum
Martinstag hat die Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung
den traditionellen Laternenumzug
veranstaltet. Der Umzug begann
am frühen Abend vor der Kirche.
An der Spitze ritt ein als St. Martin
verkleideter junger Mann. Hinter
ihm liefen zahlreiche Kinder und
Eltern mit ihren Laternen durch
die Dunkelheit. Nach dem Umzug
wurden alle Anwesenden mit
Gänseschmalzbrot und heißem Tee
bewirtet.
Dieses Programm bereicherte alle
Anwesenden mit einem schönen,
bleibenden Erlebnis.

A NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
DECEMBERI PROGRAMJAI
A nemzetiségi önkormányzat műsoros adventi délutánja.
Ezen a napon a templom mögötti adventi forgatagban kicsik
és nagyok együtt várják a Mikulást.
Időpont:
december 8., szombat, 15 órától
Nemzetiségi karácsony a nemzetiségi óvodások és iskolások
közreműködésével a Táncsics Mihály Művelődési Házban.
Időpont:
december 12., szerda, 16 óra

KÖZMEGHALLGATÁS
2018. november 29-én, 18 órakor
Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti képviselője
közmeghallgatást tart Soroksáron.
Helyszín:
Táncsics Mihály Művelődési Ház
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TÍZ ÉV ALATT NYOLCSZOR LETT AZ
ÉV MOUNTAIN BIKE VERSENYZŐJE
Már három olimpián is képviselte a magyar és a soroksári színeket Parti András

Fotók: Bálint Jaksa

A hazai hegyi kerékpározás 36 éves
sportolójával a biciklizés iránti
szenvedélyéről, sikereiről, a családjáról és soroksári kötődéséről beszélgettünk. Először arra voltunk
kíváncsiak, miként lett a Waberer’s
Trek Team tagjának szenvedélye a
mountain bike.
– A kerékpározás iránti rajongásom a gyerekkoromra vezethető
vissza. Született soroksáriként
sokszor „bandáztunk” a barátokkal a Duna partján és a kerület
parkjaiban. Természetes volt, hogy
a távolságokat bringára pattanva

könnyen áthidalhatjuk. Szerettem
annak a társaságnak a tagjaival tölteni az időt. Alig vártuk, hogy tekerhessünk a szabadban, fedezhessünk fel új helyeket Budapesten és
környékén. Életemben először 14
esztendősen Nagykovácsiban indultam egy kerékpáros versenyen.
Az első komoly megmérettetés
számtalan tapasztalatot nyújtott,
amelyeket felhasználva – még több
edzéssel, készüléssel – a következő
évben ugyanott már a dobogóra
is felállhattam. Éreztem azt, hogy
helyem van a mountain bike versenykerékpárosok családjában.

SZAKMAI SIKEREI KÖZÖTT
FONTOS ÁLLOMÁST JELENTETT,
HOGY EGY NÉMET KLUB
TAGJAKÉNT ÖREGBÍTHETTE
A HAZAI KERÉKPÁROSOK
HÍRNEVÉT. AZ SRM STEVENS
TEAM IS SOK TAPASZTALATOT
HOZOTT A SZÁMÁRA.
Részben erről van szó, ugyanakkor a sportágunkban éves gyakorisággal rendeznek Európa- és világbajnokságot is. Ezek rendszeres
résztvevőjeként jól beleláthattam,
kik vannak előttünk a ranglétrán,
hogyan működnek a világ legsike-

resebb mountain bike nemzeteinek csapatai. Mint minden sportolónak, nekem is nagy álmom volt
az olimpia. A Sydneyben 2000-ben
megrendezett olimpiát még a televízió képernyője előtt csodáltam,
de lélekben már mindenképpen
a versenyzők között éreztem magam. Annak a nyári mega sporteseménynek a hangulata elvarázsolt, és éreztem, az életem fontos
részévé fog válni. Négy év múlva
már közel álltam ahhoz, hogy elinduljak Athénban, azonban a tartalékkeret tagjaként csak itthonról
figyelhettem a kinti eseményeket.
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HAMAROSAN A NEMZETI
CSAPAT TAGJAKÉNT KÉPVISELTE
A MAGYAR SZÍNEKET KÍNÁBAN.
MILYEN BENYOMÁSOKAT
SZERZETT OTT?
Hatalmas élményt jelentett a pekingi nyári olimpián való részvétel. A kínai fővárosban járva csak
ámultam. Amire annyit készültem, amiért rengeteget dolgoztam,
végre valósággá vált: tagja lettem
az olimpiai csapatnak. Lenyűgözött mindaz, amit a kínaiak azzal a
rendezvénnyel megvalósítottak. A
monumentalitása jól demonstrálta, hogy az ázsiai ország lakói nem
tudnak kicsiben gondolkodni.
Nagy reményekkel indultam 2012ben a brit fővárosba, de sajnos az
élet közbeszólt: az egyik szakaszon
óriásit buktam. A verseny egyes
részeit, illetve az esés pillanatát
a mai napig nem tudom felidézni
az ott szerzett agyrázkódás miatt.
Kórházba kerültem, majd rövidesen felépülve elkezdtem újból a
felkészülést. Szerencsére a következő évek már kiválóan alakultak:
a világbajnokságon, majd a következő esztendőben az Eb-n is remek
helyezést értem el. Nagyon vártam
2016-ot, hogy Rióban minél kö-

zelebb kerülhessek a dobogóhoz.
Nagyon jól indult a versenyem, de
egy defekt visszavetett. Úgy érzem,
mindent megtettem, de máig bos�szant, hogy egy technikai probléma miatt csúsztam hátrébb azon
a versenyen. Számomra ugyanakkor az is nagy boldogság, hogy
eredményeimmel népszerűsíthetem a sportot és a kerékpározást
egyaránt. Szerencsére hazánkban
is egyre többen bicikliznek, a korábbi évek hátrányából mára sokat
sikerült ledolgoznunk.
KERÉKPÁROSKÉNT ÖN IS
SZEMBESÜLHET AZZAL, HOGY
A FŐVÁROSBAN IS SOKAN
NEGATÍVAN VISZONYULNAK
A BICIKLISEKHEZ.
Nyilván sok gépkocsival közlekedőt zavar a kerékpárosok megjelenése a forgalmi sávokban. A reggeli rohanás, idegeskedés sem segít
abban, hogy a két- és a négykerekű
járművek vezetői kölcsönösen
partnerként tekintsenek egymásra az utakon. Empátiára és a másik haladásának a segítésére van
szükség mindkét fél részéről! Az
autóval közlekedőknek ugyanakkor egy nagyon fontos dolgot kell

figyelembe venniük: minden bringás eggyel kevesebb autót jelent az
úton! Ez a puszta tény a kocsival
közlekedők számára lehet a legnagyobb előny.
MIK A TERVEI A KARRIERJÉBEN
ÉS A MAGÁNÉLETÉBEN
A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE?
Sportolóként természetesen mindig az újabb világversenyek jelentik számomra az elérni kívánt célt.

Ebben az évben azonban egy újabb
szakaszába léptem az életemnek,
hiszen megnősültem. A jövőnket
már közösen tervezzük, építjük. A
hitvesem Parti Fördős Anna, aki
egykor csapattársam volt. A kerékpározás hozott össze bennünket, és ma már az édesanyám és az
öcsém mellett ő a legfontosabb a
számomra a világon. Nagyon szeretnénk, ha Soroksár fontos helyet
jelentene a család következő generációja számára is.
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„...TANKOK KÖZÖTT HALLGATNAK A HARANGOK”
Mint minden esztendőben november 4-én, idén is nemzeti gyásznapon emlékezett meg az ország az
1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt forradalmárokról és civilekről.
A szovjet csapatok 1956. november
4-én hajnalban indították meg inváziójukat a magyar főváros ellen.
Az orosz vezetés akkora sereget
összpontosított Magyarország ellen, amelyhez hasonló erővel Hitler
a második világháború kezdetén
leigázta Franciaországot, és kiszorította a briteket a kontinensről.
MINDENT ELSÖPÖRT
A SZOVJET „FORGÓSZÉL”
A szovjetekkel ezen a fronton szinte fegyvertelen fiatalok vették fel a
harcot, akik csak a világ szimpátiájára, de a fegyveres beavatkozására
már nem számíthattak. A soroksári
Juta-domb térsége fontos helyszíne

Fotó: Terror Háza Múzeum

volt a harcoknak a szabadságharc
utolsó napjaiban. Négy könnyű és
két közepes méretű löveggel próbálták a stratégiailag jelentős ponton
feltartóztatni a fővárost veszélyeztető szovjet offenzívát. A forradalom első napjaiban már hősiesen

harcoló pesti srácok Budapest utcáin újból felvették a küzdelmet az ellenséggel, akik offenzívájukat Forgószél-hadműveletnek keresztelték
el. A kor csúcstechnikáját felvonultató idegen csapatokkal szemben
esélyük sem volt a magyaroknak. A

fegyveres ellenállás november 11re befejeződött. Többezren vesztették életüket, Nyugat-Európába
közel kétszázezren menekültek. A
dráma itt nem ért véget: véres megtorlás kezdődött. A kivégzések még
1958-ban is tartottak.

Ford Kuga

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

5 799 000 Ft-tól*

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

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

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

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

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu
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A MOZGÁSRÓL ÉS A KÖZÖSSÉGRŐL
SZÓL A SPORT SOROKSÁRON
A tánc népszerű a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt
versenyek keretében. A kerületben
dolgozó testnevelőtanárok munkájára, tapasztalatára is számítunk.
Velük rendszeresen találkozunk,
és az ő segítségükkel állítjuk össze
évente annak a 10-12 sportágnak a
listáját, amelyekben megrendezzük
diáksport programjainkat.
A NÉPES RÉSZTVEVŐTÁBORT
ÉRINTŐ PROGRAMOK SORÁBAN
A BUCI FUTÁS KIEMELT
JELENTŐSÉGGEL BÍR.
A futóverseny hagyományosan
fontos része az éves sporteseményeinknek. A Soroksári Napokon még
rossz idő esetén is tömegeket vonz
ez a program. Négy korosztályban
hirdetjük meg a versenyeket. Már
az 1990-es évek óta gondozzuk ezt a
programot. Elmondhatom, a szervezőknek és a sportolni vágyóknak
egy cseppet nem csökkent ennyi
esztendő után sem a lelkesedése.
Hisszük azt, hogy a hagyomány,
amely Soroksár egyik legjelentősebb sportprogramját jellemzi, még
nagyon szép jövő előtt áll.
A MOZGÁS SZERELMESEINEK
KÜLÖNÖSEN KEDVES AZ A
„FESZTIVÁL”, AMELYEN A TÁNC
KAPJA A FŐSZEREPET.

Fotó: Teszár Ákos

Tömegsport programokban és
rangos elismerésekben is gazdagnak bizonyul a 2018-as év. Az
önkormányzat sportreferensével,
Jeszenszky Rózsával beszélgettünk a kerület ugyancsak gazdag
és sokszínű sportéletéről.
– Csapatok számára szervezzük
minden év novemberében az Ovi

Olimpiát, amelynek célja, hogy a
mozgás jegyében szerezzünk közösségi élményt a gyermekeknek.
Tavasszal szintén van olyan rendezvényünk, amelyet az óvodások
– azonban már csak a nagycsoportosok – számára hirdetünk meg.
Általában 250-300 gyermek vesz
részt ezen, akik a különféle sportágakkal is megismerkedhetnek a

Aerobic oktatóként pontosan tudom, hogy korosztálytól függetlenül mennyire meghatározza a zene
és a mozgás az ember hétköznapjait. Nem véletlen, hogy az éves
táncgálánkra is kiemelt figyelmet
fordítunk. Szerencsére a fellépők és
a közönség részéről is magasak az
elvárások. Egy fiatal számára, akinek lételeme a tánc, fontos, hogy
bemutatkozási lehetőséget kapjon.
A közönséggel való találkozás révén az önbizalma is sokat fejlődhet.
A tornászoktól kezdve a népitáncosokig itt bármely műfaj képviselői a
közönség elé állhatnak.

A SPORTOLÓK ELISMERÉSE
MENNYIRE TEKINTHETŐ
A KERÜLET SAJÁT
FELADATÁNAK SOROKSÁRON?
A Soroksár kiváló sportolója díj talán a legismertebb, amely hozzánk
kötődik, de megbecsüljük a jövő
sportreménységeit is. Szerencsére
sokan részesültek már a „XXIII.
kerületi Élen a tanulásban, élen a
sportban” elismerésben, és boldogan mondhatom, komoly motívációt nyújtott ez számos diáknak a
jövőre nézve is. Ezen az ünnepségen köszöntjük a kiváló eredményre felkészítő kerületi egyesületek
elnökeit és edzőit. Az igyekezet
és a befektetett munka iránti tiszteletünk jele, hogy év végén rendszerint meginvitáljuk egy közös
vacsorára a kerület sportéletéért
sokat dolgozó pedagógusokat. Azt
tapasztalom, jólesik nekik az elismerés, amelyet Soroksártól kapnak.
A KERÜLETBEN ÉLŐK KÖZÜL
TÖBBEN REMEK PÉLDÁVAL
SZOLGÁLHATNAK A MOST
FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓNAK.
A riói olimpia előtt támadt az ötletünk, hogy hívjuk meg egy beszélgetésre azokat, akik személyes
élményeik által kötődtek a brazíliai
nyári világeseményhez. Parti András profi kerékpáros versenyzőnk
ezúttal is elvarázsolta a szerénységével a közönséget. Balzsay Károly,
aki szintén soroksári kötődésű, már
az edző szemszögéből mutatta be az
olimpiát. Az InFusion Trió saját zenei produkcióját vitte el Brazíliába,
így az ő csapatukat is nagy örömmel üdvözölhettük az estünkön. A
sport persze mit sem érne szurkolók nélkül. Egy helyi lakosunk, aki
testnevelő tanárként dolgozik, kifejezetten az olimpia miatt látogatott
Rióba. Hála neki is, sok élménnyel
gazdagodhattunk a rendezvényen.
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TÖRTÉNELMI SIKERT ÉRTEK EL
A SOROKSÁRI GYEPLABDÁZÓK
Az alapok elsajátításától a versenyekig biztosított a felkészülés

Soroksáron intenzív sportélet folyik, mégis kevesen tudják, hogy
van olyan olimpiai labdás csapat
sportág, amelyben idén magyar
bajnok lett a kerület csapata, immár nyolcadik alkalommal egymás
után. Ez a sportág a gyeplabda. A
kerület színeiben Tápai Tibor és Losonci Imre irányítása mellett közel
hatvanan űzik a labdát a Soroksári
Hockey Club játékosaként.
A Soroksári Hockey Club – jogelődei révén – közel 90 éves múltra
tekint vissza a magyar gyeplabda
történetében. A BVSC gyeplabda szakosztálya 1924-ben alakult,
amelyből az elkövetkező évtizedekben – számos névváltoztatást
követően – sportágában az ország
vezető sportegyesülete jött létre. Soroksári Hockey Club néven
2012-től működnek.
– A névválasztás nem volt véletlen,
hiszen köszönhetően a hagyományosan dél-pesti kötődésünknek és
a kerület támogatásának, Soroksár
nem maradhatott ki az elnevezésünkből – mondja Tápai Tibor vezetőedző. – Mozgalmas és eredményes esztendők állnak mögöttünk,
de köszönhetően a helyiek sporto-

rientált szemléletének, családias,
nyugodt légkörben biztosíthatjuk
sportágunk gyakorlását az alapok
elsajátításától kezdve a versenyzési
lehetőségekig.
TEREMBEN MÁR
AZ ÖVÉK LETT A PÁLYA
Az idei nagypályás bajnokság
egyértelműen a Soroksári HC fölényéről tanúskodott. Mind a férfi,
mind az U14-es utánpótlás korosztályban első helyezéssel zártak.
Mindkét csapat veretlenül, pontveszteség nélkül lett aranyérmes.
Az utánpótlás csapat ráadásul az
Interligát is megnyerte. Az U12-es
csapat az osztrák bajnokság első
osztályában szerepel.
A műfüves pálya hiánya arra az
elhatározásra juttatta a csapatvezetést, hogy 1993-tól nagyobb súlyt
helyezzen a terem szakág fejlesztésére, s ezért több nemzetközi teremtornára nevezték be a csapatot.
Az így szerzett rutin eredményezte
a rendszeres terem BEK-en való
részvételeket, s azt, hogy a team – a
magyar gyeplabda története során
először – feljutott a „B” csoportba,
Európa legjobb 16 csapata közé.

EGY OSZTÁLLYAL
SIKERESEN FELJEBB LÉPTEK

SOSEM LÁTOTT SIKER
A SÓGOROKNÁL

A szezon a felnőtteknek a Helsinkiben megrendezett EuroHockey
Club Challenge IV. verseny megnyerésével fejeződött be. Itt az
Olcote HC-val közös csapattal indultak, és nem várt nagy fölénnyel
25:1-es gólaránnyal végeztek az
első helyen. Megosztott gólkirályi
címet szerzett Suba Tamás és Léber
Sebastian. Jövőre a remek szereplésnek köszönhetően már egy osztállyal feljebb léphetnek.
Az U12-es csapatukkal a kispesti Kós Károly Általános Iskolában
edzenek, a felnőttekkel a Zuglói
Varga Zoltán Sportcentrumban
készülnek egy labdarúgásra megfelelő, de gyeplabdázásra csak mérsékelten alkalmas borítású pályán.
– Itt közel sem vagyunk ideális
helyzetben, rengeteg technikai elemet nem tudunk megtanítani a
megfelelő borítású pálya hiányában
– folytatja. – Szeretnénk egy nemzetközi mérkőzések rendezésére
is alkalmas vizes bázisú műfüves
gyeplabdapályát, ahol kiteljesedhetnének a gyeplabdázás iránt érdeklődő sportbarátok.

Az idei terem szezonban a felnőtt
csapat megnyerte az Interleague
Cupot, majd a Nemzeti Bajnokságban sikeresen megvédte a bajnoki
címét. Az U14-es csapat Ausztriában történelmi kupagyőzelmet
szerzett. Teremben október közepétől február végéig, nagypályán
pedig március elejétől október közepéig sportolnak.
– Teremben nagyon jó körülményeink vannak, hiszen a Nemzeti
Bajnokság helyszínét is biztosító
Soroksári Sportcsarnokban tud
felnőtt és utánpótlás csapatunk
készülni – teszi hozzá Tápai Tibor.
– Bajnoki címeink ennek is köszönhetőek. Eddig két alkalommal:
2013-ban és 2017-ben rendezhettük Soroksáron az EuroHockey Indoor Club Challenge I. versenyt, és
mindkét alkalommal bent tudtunk
maradni az erős mezőnyben. Utánpótlás bázisunk nagy részét a Grassalkovich Antal Általános Iskola
adja, az első találkozás a sportággal
közel 10 éve ott történik. Hálásak
vagyunk a lehetőségért, és bízunk a
további sikeres együttműködésben.
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MOLNÁR-SZIGETI VOLT NAPKÖZIS TÁBOR ÉS KÖRNYEZETÉNEK
TOVÁBBFEJLESZTÉSE – III. ÜTEM

MÉDIAAJÁNLAT
KERETES HIRDETÉSEK
Formátum

Méret (mm)

Bruttó díj

1/1

210x267

121.620.- Ft

1/2

210x132

67.210.- Ft

1/4

103x132

37.020.- Ft

1/8

103x64

18.350.- Ft

1/16

49x64

8.750.- Ft

1/32

49x30

3.630.- Ft

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06/1 616-6138
HIRDETÉSI LAPZÁRTA: DECEMBER 5.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Nyugdíjas munkavállalókat keresünk Csepel és környékére, konyhai, takarítói, mosogatói, sofőr, lakatos és szerszámkészítő, raktáros pozícióra részmunkaidőben. Jelentkezzen most és szerezzen biztos nyugdíjkiegészítést!
Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet 0620/215-0837 vagy 0620/381-5031
Csomagoló munkalehetőség aktív nyugdíjasok számára! Munkaidő rugalmasan 4,6 vagy 8 órában. Munkavégzés helye: Csepel vagy Soroksár
Jelentkezés: 0670/197-5260
Takarító kollégákat keresünk pénzintézet soroksári, logisztikai központjába, délutáni, részmunkaidős pozícióba. Bejelentett állás, erkölcsi bizonyítvány szükséges. Érdeklődni a 0620/667-4704-es telefonszámon lehet.
Épületgépész- valamint villanyszerelő karbantartó kollégákat keresünk
pénzintézet soroksári, logisztikai központjába. Délelőtti illetve délutáni műszakos munkarend, bejelentett állás, cafeteria juttatási csomag. Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Érdeklődni a 0630/242-7598-as telefonszámon lehet.
MEGHÍVÓK
Szeretettel meghívjuk Önt és szeretteit dr. Békefy Lajos PhD (református
lelkipásztor-teológus, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára)
KERESZTTŰZBEN – A keresztyén üldözés történetéről, mai helyzetéről
című előadására!
Időpont: 2018. november 23., péntek 18 óra
Helyszín: Bp. Soroksár-Újtelepi Református Gyülekezeti Ház
(1237 Bp. Dinnyehegyi út 34.)
Evangélikus karácsonyváró koncert és szeretetvendégség
Bibliai üzenet, gyermekek színdarabja valamint az ifjúsági és a felnőtt
zenekar koncertje 2018. december 2-án, 15 órakor a Soroksári Plántáló
Gyülekezet és Soroksár Önkormányzatának közös megrendezésében a
Táncsics Mihály Művelődési Házban. A belépés díjtalan.

A projekt célja Soroksár városképének javítása, az épített és természeti környezet összhangban történő megújítása, a helyi kulturális értékeken keresztül a helyi identitás erősítése és a kerület vonzerejének és lakosságmegtartó
képességének növelése, valamint a környezeti értékek védelme.
Az önkormányzati tulajdonú egykori ifjúsági tábor területe kiváló lehetőségekkel rendelkezik, és a városközponttal való kapcsolata is rendkívül
kedvező, elsősorban a Hősök teréről a Molnár-sziget irányába lefutó lépcsőnek és a Meder utcánál lévő hídnak köszönhetően.
A fejlesztés komplexen kívánja megújítani a Molnár-sziget déli részén található volt napközis tábor területét, annak környezetét. A projekt olyan
köztérfejlesztést valósít meg, mely fenntartható, innovatív módon kapcsolja össze a városi területeket a zöldövezeti kikapcsolódást és a helyi értékeket közvetítő köztérrel, mely a helyi társadalmi kohéziót dinamikusan,
ökologikus szemlélettel és a helyi kultúra erősítésével kívánja fejleszteni.
A beruházás több, egymást erősítő projektelemből áll, melyek révén az eddig részben használaton kívüli, részlegesen elszlömösödött egykori tábor
területe új funkcióval, kulturális és közösségi térként funkcionál.
Ennek jegyében a Molnár-szigeten az alábbi műszaki beavatkozásokat kívánjuk megvalósítani:
A1) Közterületek közlekedési felületeinek megújítása a kapcsolódó
bontási munkákkal:
		 · Szolárlámpa telepítése a WC-hez (2 db)
		 · Kerékpártartók telepítése (4 férőhelyes)
A2) Közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása a kapcsolódó
bontási munkákkal:
		 · Közterületi védőkerítés cseréje (210+205 m)
		 · Zöldfelület rehabilitáció a kerítés mentén
A3) Közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és helyiségek teljes
vagy részleges felújítása, bontása, építése:
		 · Kert rehabilitáció és öntöző rendszer a tábor területén
		 · Futópálya (550 m2)
		 · WC építése
A projekt Budapest Főváros Önkormányzat támogatásával valósul meg, a
támogatás összege 100 millió forint. A projekthez Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata további 65 millió saját forrást biztosít.
A megvalósítás ideje: 2018.07.16. - 2018.10.31.
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Lecsó

HOZZÁVALÓK:

à la francia konyha

· 3 DARAB EGÉSZ PARADICSOM
· DARABOLT PARADICSOM
		(KONZERV – KB. 500 GRAMM)
· 3 GEREZD FOKHAGYMA
· 3 BAZSALIKOMÁG
· 1 ROZMARINGÁG
· 3 KAKUKKFŰÁG
· 3 ZSÁLYALEVÉL
· 1 DARAB PADLIZSÁN
· 3 FEJ VÖRÖSHAGYMA
· 1 DARAB CUKKINI
· OLIVAOLAJ
· ÍZLÉS SZERINT SÓ ÉS BORS

recept

tálba helyezzük. Ezt követően adhatunk még hozzá felkarikázott vöröshagymát is.

3

Ízlés szerint sóval és borssal behintjük. A zöldfűszerek másik
felét is rászórjuk, és legfeljebb
egy evőkanál olivaolajat csöpögtetünk rá.

4

A tálat kb. 200 fokos előmelegített sütőbe helyezzük, ahol
45-50 percen keresztül sütjük
egyenletes hőfok mellett.

ELKÉSZÍTÉS:

1

A konzerv paradicsomot egy
tálba helyezzük, majd a felvágott vöröshagymát és a fokhagymát hozzáadjuk. Az így
készülő szószba a zöldfűszerek felét belekeverjük.

2

A padlizsánt, a cukkinit és a paradicsomot óvatosan felkarikázzuk, és felváltva egyesével a

ŐSSZEL
AZ ÖN EGÉSZSÉGE IS EGÉSZSÉGESEN!
JAHN FERENC

HÉTKÖZNAP SORBAN ÁLLNI AZ ORVOSNÁL? IDŐT TAKARÍTUNK MEG ÖNNEK! JÖJJÖN EL MOST
ANINCS
MI IDEJE
HIVATÁSUNK

DE L - PE S T I
KO R H A Z

ÉS EGY DÉLELŐTT ALATT LEGYEN TÚL TÖBB SZŰRŐVIZSGÁLATON!

EGÉSZSÉGNAP

2018. november 24.

a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

szombaton, 9 és 14 óra között

• Bemutatkozik az Egészségfejleszési Iroda
• ingyenes vérnyomás-, vércukorés koleszterinszint mérés
• komplex betegség rizikószűrés
és életmód tanácsadás
• tüdőszűrés, légzésfunkciós vizsgálat
• látásvizsgálat
• nőgyógyászati szűrés
• urológiai szűrővizsgálat
• lúdtalpszűrés
• ételbemutató kóstolóval egybekötve
• kiállítók, érdekességek

ÚJDONOSÁGOK
HÚGYSAV VIZSGÁLAT
(GYORSTESZT VÉRBŐL)

INGYENES

lakossági szűrővizsgálatok

PSA TUMORMARKER
SZŰRÉS
(50 ÉV FELETTI
FÉRFIAKNAK)

TESTÖSSZETÉTEL
VIZSGÁLATDIETETIKAI
TANÁCSADÁSSAL

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványát! Adószámunk: 18014871-1-13
A szűréseken történő részvételhez Taj-kártya, lakcímkártya és személyazonosító igazolvány szükséges! A vizsgálatokra való bejelentkezés érkezési
sorrendben történik, előzetes regisztráció nincs. A vizsgálatok száma korlátozott!

JAHN FERENC

DE L - PE S T I
KO R H A Z

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

További információk és részletes program:
www.delpestikorhaz.hu

VEKOP-7.2.2-17-2017-00010
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
és átfogó egészségfejlesztési programosorozat

EKG VIZSGÁLAT
ÉS KIÉRTÉKELÉS

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(
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Rejtvény
ANATOLE FRANCE
(Párizs, 1844. április 16. –
1924. október 12.)
francia író, költő, akadémikus

J

acques François-Anatole Thibault néven született. Apja
könyvkereskedőként dolgozott,
ennek is köszönhető, hogy Anatole
kisgyermek korától kezdve az olvasmányok szerelmese volt. A középiskolai tanulmányait követően
könyvtárosi szakra iratkozott be.
A Parnasse Contemporain című
folyóiratban kezdett el publikálni.
Jelentős sikerét az irodalom terén 37 esztendős korában érte el.
A Bonnard Szilveszter vétke című
regényének köszönhetően rangos
íróvá lépett elő.
Első házassága válással végződött,
majd 1887-ben megismerkedett
Léontine Lippmann-nal. Anatole
France-t műveiben a korszak nehézségei foglalkoztatták. Nagy elismerést jelentett pályafutásában,
amikor 1896-ban a Francia Akadémia rendes tagjává választották.
A Dreyfus-ügy kapcsán maga is
szignálta a per felülvizsgálatát követelő országos petíciót. Miután
Émile Zolától hivatalosan visszavonták a Francia Köztársaság Becsületrend-beli tagságát, France is
visszaadta a saját tiszti fokozatát.
A l’Humanité című lap 1919. július
22-i számában erélyesen tiltakozott
a világháborút lezáró versailles-i
béke ellen, amelyet súlyosan igazságtalannak titulált.
A csendes franciaországi SaintCyr-sur-Loire-ban hunyt el 1924ben, 80 esztendős korában.
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