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– Most, ami-
kor Európa 
vesztébe ro-
han, és haj-
lamos olyan 
ideológiákra 
támaszkod-
ni, melyek a 
nemzetálla-

mok létjogosultságát vitatják, 
most mindennél fontosabb, 
hogy mi, magyarok, tudjuk és 
értsük az idő szavát és kitart-
sunk egymás mellett, egymá-
sért. Meg kell védenünk 1000 
éves hazánkat és kultúránkat. 

Tisztelnünk kell őseink hagya-
tékát. Őriznünk kell a hagyo-
mányainkat, különben beol-
vadunk, elolvadunk, mint vas 

az olvasztótégelyben – mondta 
Orbán Gyöngyi alpolgármester.

Folytatás 7. oldal

317-en kapták meg a XXIII. 
kerületi „Élen a tanulásban, 
élen a sportban 2018” elismerő 
oklevelet és plakettet.

A Soroksár kiváló diák spor-
tolója címet az idén 105 ta-
nuló kapta, közülük öten már 
középiskolások. 

Átadták a „Soroksár Sportre-
ménysége 2018” elismerést is. A 
legeredményesebb nagy létszámú 
diáksport- és utánpótlás-nevelő 
iskola a Török Flóris, a kis lét-
számú közösségnek járó elisme-
rést a Páneurópa Általános Iskola 
kapta. Az iskolák közötti pont-
versenyt a Török Flóris Általános 
Iskola nyerte meg.

Az önkormányzat és a De-
cathlon Soroksár Áruház közösen 
támogatja azokat a felső tagozatos 
kitűnő tanulókat, akik sporttel-
jesítményükkel is kitűntek. To-
vábbá elismerésben részesültek a 
kerület sportegyesületeinek elnö-
kei, edzői, az iskolák testnevelői. 

– A most átadott díjak a kima-
gasló sport- és tanulmányi ered-
ményeket ismerik el, amelyekre 
a kerület vezetése nagyon büszke. 
Köszönet jár ezért mindazoknak, 
akik bármilyen formában hoz-
zájárultak a kimagasló eredmé-
nyekhez – mondta Geiger Ferenc 
polgármester.                           IM

Élen a tanulásban, 
élen a sportban

A soroksári svábok kitelepí-
tésének 72. évfordulója alkal-
mából tartott megemlékezést a 

Soroksári Né-
met Nemzetisé-
gi Önkormány-
zat május 6-án 
a kitelepítési 
emlékműnél. 

Az emléke-
zés egy rövid 
közös imádság-
gal kezdődött, 
majd ezt köve-
tően Schirling-

né Drexler Anna elnökasszony 
megható beszédét hallhatták a 
megjelentek. Az ünnepségen 

német, valamint magyarországi 
német költők művei is elhang-
zottak a Grassalkovich Antal 
Általános Iskola, valamint a Pán-
európa Általános Iskolai diákja-
inak előadásában. A Soroksári 
Hagyományőrző Vegyesdalkör 
és a Soroksári Férfi Népdalkör 
egy-egy dallal emlékezett a kite-
lepítés áldozataira. Az énekeket 
követően Valentin István saját 
költeményét adta elő német, il-
letve magyar nyelven. A meg-
emlékezést a koszorúk elhelye-
zése zárta.   Folytatás 12. oldal

Megemlékezés a kitelepítés 72. évfordulójáról

Minden magyar összetartozik
A kerületi nemzeti összetartozás napi ünnepség 
fő üzenete az volt: most van a legnagyobb szük-
ség arra, hogy nemzetünk a határon túl élő ma-
gyarokkal együtt újra egy nemzetet alkosson.
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Orbán Gyöngyi
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Két napon át 
tartott 
a gyereknap 
10. oldal 

Ebösszeírás 
kezdődik 
Soroksáron
 3-4. oldal
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– A Táncsics Mihály Művelő-
dési Házban közel nyolcvanan 
foglaltak helyet a képviselő-tes-
tület megjelent tagjaival szem-
ben, hogy feltegyék azokat a 
közérdekű kérdéseiket, melyek 
leginkább foglalkoztatják a 
kerület lakosságát – tájékoz-
tatta lapunkat Geiger Ferenc 
polgármester. 

– Az érdeklődők legnagyobb 
része Soroksár közlekedési 
gondjainak megoldásához kért 
segítséget önkormányzatunk-
tól. Szóba került többek között 
a Milleniumtelep HÉV-meg-
állójának áthelyezéséről szó-
ló, minden alapot nélkülöző 

A soroksári önkormányzat 
minden esztendőben ünne-
pélyes keretek között köszö-
ni meg a kerület pedagó-
gusainak azt az áldozatos 
munkát, melyet a gyerekek 
nevelése terén fejtenek ki. 
Ezúttal is számos tanár, ta-
nító, óvónő vehette át Geiger 
Ferenc polgármestertől meg-
érdemelt jutalmát a Táncsics 
Mihály Művelődési Házban 
megrendezett eseményen. A 
júliusi lapszámban közöl-
jük a díjazottak névsorát.

híresztelés, a Vecsési, illetve Tár-
csás utcai vasúti átjáró forgalma, 
az állami támogatásból megépí-
tendő, tervezett vasúti aluljáró, 
a Templom utca, illetve a Gras-
salkovich út forgalma is. Akadt 
olyan érdeklődő, aki kerületünk 
közterületeinek tisztaságáról, az 
illegális szemetelők büntetéséről 
tett említést, de végszóként még 
utcáink elnevezése is szóba ke-
rült – mondta.

A több mint három órán át 
tartó, jó hangulatú nyilvános 
ülés elérte célját. A kerület azon 
lakói, akik személyes jelenlétük-
kel megtisztelték a közmeghall-
gatást, választ kaptak felvetése-
ikre, illetve ígéretet arra, hogy 
amire nem tudtak helyben vá-
laszolni az önkormányzat tiszt-
ségviselői, záros határidőn belül 
megkeresik a megoldást.      GJ

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény alapján minden kerü-
leti önkormányzat az ebren-
dészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetőleg a veszett-
ség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira tekintettel 
háromévente egy alkalommal 
köteles ebösszeírást végezni, 
melyről nyilvántartást vezet. 

Az állampolgárokat ezzel kap-
csolatban nyilatkozattételi kö-
telezettség terheli, amelynek ha 
nem tesznek eleget, a mulasztó 
– a törvény 43.§ (1) bekezdése 
alapján – állatvédelmi bírsággal 
sújtható. 

Az adatszolgáltatási kötele-
zettség elmulasztása esetén a 
bírság összege: 30 000 Ft.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként 1 példányban kell 
kitölteni, a Polgármesteri 
Hivatalhoz 

– levélben, postai úton, 
– a Polgármesteri Hivatal 

bármelyik portáján, illetőleg 

az Újtelepi Ügyfélszolgálati Iro-
dán kihelyezett gyűjtőládákba 
helyezve,

– valamint elektronikus 
úton a hivatal@ph.soroksar.hu 
e-mail-címre eljuttatva. 

Az ebösszeíró lap letölthető 
a www.soroksar.hu weblapról is.

Az ebösszeíró adatlapok 
leadási határideje: 
2018. október 31.

Tájékoztatjuk a kerületi ebtar-
tókat, hogy a négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel 
(mikrochippel) ellátva tartható. 
Kérjük, hogy a még meg nem 
jelölt ebeket szíveskedjenek ál-
latorvosnál megjelöltetni.

Tájékoztatásul jelezzük to-
vábbá, hogy Budapest Fővá-
ros XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzata nem tervezi 
az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.

Köszönjük, hogy a következő 
oldalon lévő adatlap vissza- 
küldésével segítik munkánkat!

A Soroksári Napok kere-
tein belül rendezzük meg 
az 50 és 60 éves házassági 
évfordulójukat ünnep-
lő házaspárok megújított 
eskütételét.

Várjuk azoknak a je-
lentkezését, akik 1958-
ban és 1968-ban kötöttek 
házasságot.

Jelentkezés: Barabás 
Tiborné 06/30/313-2456 
vagy 06/1/287-1768

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 
(az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján – 42/A, 42/B.§)  

 
 

EBTARTÓ ÉS EBTULAJDONOS ADATAI 
Ebtartó neve: …………………………………………………………………………………….. 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………. 
Telefonszáma: …………………………………. E-mail címe: ………………………………. 
 

Eb tulajdonosának neve: ………………………………………………………………………….. 
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………….. 
Telefonszáma: ………………………………… E-mail címe: ……………………………….. 
 
 

EBRE VONATKOZÓ ADATOK 
EB tartási helye (irányítószám, településnév, utca, házszám): …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Eb fajtája: ……………………………………… 
Eb neme:   SZUKA   KAN   IVARTALANÍTOTT  
Eb születési ideje: ……………………………… 
Eb színe: ………………………………………... 
Eb hívóneve: …………………………………… 
Veszélyessé nyilvánított-e?   NEM        IGEN       Időpontja: ……………..……. 
 
EB oltási könyvének száma: …………………………………………………… 
Veszettség elleni utolsó védőoltás időpontja: ………………………………….. 
Oltást végző állatorvos neve: ……………………………………………… 
 kamarai bélyegzőjének száma: ……………………………………. 
Használt oltóanyag: ………………………  annak gyártási száma: ………………………… 
 
Transzponder (mikrochip) sorszáma: ………………………………..…………. 
Beültetés időpontja: ………………………………………………..………..…… 
A beültetést végző állatorvos neve: ……………………………………………… 

kamarai bélyegzőjének száma: …………………………………............... 
 
Ivartalanított eb esetén, annak időpontja: ………………………………............ 
Ivartalanítást végző állatorvos neve: …………………………………………….. 

kamarai bélyegzőjének száma: …………………………………………... 
 
Kisállatútlevéllel rendelkező állat esetén 
Útlevél száma: …………………………  Kiállításának időpontja: ……..………………… 
Kiállító állatorvos neve: …………………………………………….. 
 kamarai bélyegzőjének száma: ……………………………… 

"

"

Ebösszeírás lesz szeptemberben

Köszönteni szeretnénk a házaspárokat

A szokásosnál is nagyobb ér-
deklődés mellett tartotta meg 
a soroksári önkormányzat 
tavaszi közmeghallgatását. 

Elérte célját a közmeghallgatás

Elismeréseket kaptak pedagógusaink
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Felhívás gyom- és parlagfű-mentesítésre

A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntar-
tani. Amennyiben a termelő, 
illetve földhasználó védekezé-
si kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy közérde-
kű védekezést kell 
elrendelni, melynek 
költségeit a kötelezett 
a 15.000 forinttól 
5.000.000 forintig 
terjedő növényvédel-
mi bírság mellett kö-
teles megfizetni. Vé-
dekezési kötelezettség 
elmulasztása esetén 
belterületen a bírság 
mértéke (a fertőzött 
terület alapján): 
• kevesebb mint 50 m2: 
15.000 Ft 
• 50 m2 vagy nagyobb, 
de 200 m2-nél kevesebb: 
15.000 – 50.000 Ft
• 200 m2, vagy na-
gyobb, de 1000 m2-
nél kevesebb: 50.000 
– 100.000 Ft
• 1000 m2 vagy nagyobb, de 
1 ha-nál kevesebb: 100.000 – 
750.000 Ft
• 1 ha vagy nagyobb: 750.000 
– 5.000.000 Ft

Az önkéntes jogkövetés lehe-
tőségének határnapja parlag-
fű vonatkozásában június 30. 
napja. Ezt követően belterüle-
ten az önkormányzat jegyzője, 
külterületen a növény- és talaj-
védelmi feladatkörében eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala közérdekű 
védekezést rendel el. A parlag-
fű elleni közérdekű védekezést 
elrendelő határozatot – ha a 
közlés más módja az azonnali 
végrehajtáshoz fűződő érdeket 
veszélyeztetné – hirdetmény út-
ján is lehet közölni. A határozat 
elleni fellebbezésnek a végrehaj-
tásra halasztó hatálya nincs.  

A közérdekű védekezéssel kap-
csolatos valamennyi költséget 
a föld használójának kell meg-
fizetnie, melynek elmulasztása 
esetén a közérdekű védekezés 
költségei adók módjára kerül-
nek behajtásra. Kérjük, hogy a 
védekezési kötelezettség elren-
delésének, a növényvédelmi 
bírság kiszabásának elkerülése 
érdekében a növényvédelmi, 
gyommentesítési munkákat 
időben végezzék el!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt soroksári Lakosok!
Azt tapasztaljuk, hogy Sorok-
sáron egyre több ingatlan vagy 
az ingatlanok előtti terület elha-
nyagolt, gazos, és ez korábban 
nem volt így.

Ennek a negatív folyamat-
nak a megállítása és vissza- 
szorítása érdekében felhívjuk 
a tisztelt lakosság figyelmét a 
következő rendeletre:

Budapest Főváros XXIII. ke-
rület Soroksár Önkormányzata 
Képviselő-testületének1/2018.
(II.01.) önkormányzati ren-
delete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről 11. § bekezdése 
szerint:

11. § (1) A beépített ingatlan 
tisztán tartásáról és gyommen-
tesítéséről az ingatlan haszná-
lója, használó hiányában a tu-
lajdonosa köteles gondoskodni.

(2) A főváros köztisztaságáról 
szóló fővárosi közgyűlési rende-
let által az ingatlan tulajdono-
sa (kezelője, használója) részére 
előírt gondozási, tisztántartási, 
szemét- és gyommentesítési, 
hóeltakarítási és síkosságmen-
tesítési, nyesési kötelezettségek, 
illetve hulladékgyűjtő tartály 

elhelyezésével, javításával, 
pótlásával, továbbá rendszeres 
ürítésével és tisztán tartásával 
kapcsolatos kötelezettségek 
betartása alapvető közösségi 
együttélési szabálynak minősül.

A beépített ingatlan tisztán 
tartásáról és gyommentesítésé-
ről az ingatlan használója, hasz-
náló hiányában a tulajdonosa 
köteles gondoskodni.

A 1/1986. (II. 21.) ÉVM-E-
üM együttes rendelet a köztisz-
tasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevé-
kenységekrőlszóló 6.§ (1) be-
kezdés szerint: 

Ha a jogszabály eltérően 
nem rendelkezik, a tulajdonos 
köteles gondoskodni

a) az ingatlan előt-
ti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter 
széles területsáv, ille-
tőleg ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes 
terület);

b) a járdaszakasz 
melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai, 
továbbá

c) tömbtelken a 
külön tulajdonban 
álló egyes épületek 
gyalogos megközelí-
tésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztán 
tartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anya-
gok és más hulladékok 
eltávolításáról.

A fentiekre hivatkozva ké-
rünk minden soroksári lakost, 
hogy a saját vagy a használatá-
ban lévő ingatlan területén, va-
lamint a kerítés és az út közötti 
területen rendszeresen végezzen 
el gyommentesítést és téli idő-
szakban az ingatlan előtti járda-
szakaszon síkosságmentesítést.

Soroksár rendezett képének 
kialakítása közös érdek, amihez 
mindenki hozzájárulhat a saját 
lakókörnyezetének rendben 
tartásával.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény előírja, hogy a földhasználó, illetve termelő 
köteles a károsítók (növényre vagy növényi termékre káros 
növény, állat- vagy kórokozó faj, törzs vagy biotípus) ellen 
védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők 
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi 
egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe 
venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet 
és a természet védelmét.  

A Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója 
vezetői dicséretben, valamint 
Soroksár Önkormányzata ju-
talomban részesítette Cseh 
Katalin közalkalmazottat; 

Az előadók Makádi Katalin r. 
ezredes, a BRFK XX-XXIII. 
kerületi rendőrkapitánya és 
Nyámcz Györgyi r. alezredes, 
bűnmegelőzési és áldozatvé-
delmi kiemelt főelőadó voltak.

A családon belüli erőszak 
nehezen ismerhető fel, hiszen 
a veszekedést sokan a családi  
élet velejárójának tartják. Pedig 
gyakran nem ez lenne a megfe-
lelő viselkedés a felek között. A 
szülők  több okból is igyekeznek 
tagadni a verekedést, esetleg  a  
gyerekek megverését. Ám ami-
kor egy védőnő, egy iskolaorvos 
vagy a pedagógus felfedezi a ta-
nuló testén az ütések nyomait, 
akkor szólnia kell a hatóságok-
nak, a gyámügynek, hogy vizs-
gálják ki az ügyet: annak elle-
nére, hogy az áldozat tagadja a 
vele történteket. Az iskola és a 

Dupcsik Pál tű. főtörzsőr-
mestert; Szabados József tű. 
főtörzsőrmestert;  Szegedi 
István tű. főtörzsőrmestert; 
Vince Róbert tű. főtörzsőr-
mestert; Kalina Krisztián tű. 
zászlóst; Makra Norbert tű. 
zászlóst; Sümegi Tamás tű. 
zászlóst; Márton Károly tű. 
főhadnagyot; Gulyás László 
tű. őrnagyot.

A kitüntetéseket Geiger 
Ferenc polgármester és Wein-
mann Antal alpolgármester 
nyújtotta át.

IM

szomszéd is tehet bejelentést a 
rendőrségen, s lehet névtelensé-
get kérni a bejelentésről.

Az eseményen megjelent szü-
lők arról is érdeklődtek, honnan 
lehet felismerni, ha valaki kábí-
tószer hatása alatt áll, mit lehet 
tenni, hová lehet fordulni ezzel 
kapcsolatosan. Hívják a 112-es 
telefonszámot.

Az előadók megnyugtatták 
a szülőket, kerületünk ebből a 
szempontból nem veszélyeztetett, 
ugyanis a sűrűn elhelyezett köz-
területi kameráknak visszatartó 
erejük van a XXIII. kerületben.  

NKA

Az ösztöndíjra olyan tanuló 
nyújthat be pályázatot, aki

– Soroksáron két éve be-
jelentett állandó lakóhellyel 
rendelkezik, és életvitelszerű-
en itt él,

– nappali tagozaton költ-
ségtérítéses vagy államilag fi-
nanszírozott, az első diploma 
megszerzése érdekében egye-
temi vagy főiskolai képzésben 
tanulmányokat folytat és a 
benyújtást megelőző két le-
zárt tanulmányi félévben 56 
kreditpontot teljesített, vizsga-
osztályzatainak átlaga legalább 

4.0, valamint az előírt tanmenet-
ben foglalt képzési időt betartva 
végzi tanulmányait.

– nappali tagozaton középis-
kolai tanulmányokat folytat és a
megelőző iskolai tanév végi ta-
nulmányi átlaga legalább 4,0.

– pályázni az első tanév két 
félévének teljesítésével lehet.

Kötelező mellékletek:
– lakcím igazolása („Nyilat-

kozat életvitelszerű tartózkodás-
ról” nyomtatvány kitöltésével),

– tanulmányi jogviszony és 
eredmény igazolása 
– a pályázó tanulmányi munká-
jára, kiemelt érdeklődési terüle-
teire és elképzeléseire is kiterjedő 
részletes életrajz, valamint 
elképzelései arról, hogyan kí-
vánja tanulmányai során és azt 
követően tartani a kapcsolatot 

a kerülettel, segíteni az önkor-
mányzat munkáját, elsősorban 
ifjúsági területen

– három ajánlás, amely a 
pályázó kiemelkedő tehetségét 
igazolja. 

Az ajánlások beszerezhetőek az 
oktatási intézményében dolgozó 
pedagógusoktól, vagy egy ajánlást 
kérhet az oktatási intézményében 
dolgozó pedagógustól további 
kettőt pedig kulturális, művészeti, 
sport-, társadalmi, természeti vagy 
tudományos tevékenységgel fog-
lalkozó szervezettől,

– pályázati adatlap, a pá-
lyázó és vele együtt élő közeli 
hozzátartozóinak szociális és jö-
vedelmi viszonyaira vonatkozó 
nyilatkozat.

A pályázatok elbírálására meg-
határozott szempontok alapján, 

– a pályázók tanulmányi ered-
ményeire, továbbá a pályázók 
és a velük együtt élő közeli 
hozzátartozók szociális és jö-
vedelmi viszonyaira tekintettel 
–  rangsorolással az Oktatási, 
Közművelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság jogosult.

A pályázatokat a Soroksári 
Polgármesteri Hivatal Hu-
mán-közszolgáltatási Osztá-
lyán 2018. szeptember 15-ig 
lehet benyújtani (1239 Buda-
pest, Hősök tere 12.). 

A döntésről 2018. október 
30-ig postai úton értesülnek a 
pályázók. A részletes pályázati 
kiírás, a kötelező mellékletek 
és a pályázati űrlapminta a 
www.soroksar.hu oldalon, 
valamint a Hősök tere 12. 
szám alatti hirdetőtáblán 
megtekinthetők.

Pályázati felhívás soroksári tanulmányi ösztöndíjra, a 2018/2019. tanévre

Tűzoltókat jutalmazott a kerület Amikor az áldozat tagad

A pályázat célja a Sorok-
sáron élő, kiemelkedően 
tehetséges egyetemi vagy 
főiskolai, illetve középis-
kolai tanulmányokat foly-
tató fiatalok támogatása.

Szent Flórián a tűzoltók 
védőszentje. Május 16-án 
a XX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságon 
tartották a tűzoltók napját. 
Ebből az alkalomból ju-
talmazta a parancsnokság 
munkatársait a soroksári 
önkormányzat.

A családon belüli erőszakról 
és a kábítószer-fogyasztás-
ról tartottak tájékoztatót a 
szakemberek a Török Flóris 
Általános Iskolában.  
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Farkas Béla tevékenységére, 
életútjára emlékeztek. A tiszte-
lendő nagyon népszerű ember 
volt, nemcsak a hívek körében. 

Mindenkihez volt egy 
jó szava, szívesen fog-
lalkozott a környékbe-
li emberek gondjaival, 

A Török Flóris Általános Iskola 
Kisdunamente Toppantó Tánc-
csoportja fogadta a vendégeket, 
majd Király Attila katolikus 
plébános köszöntő beszédében 
a következőket emelte ki:

–1Mit 
üzen a nem-
zeti összetar- 
tozás napja és 
a trianoni év-
forduló? Egy 
országot szét 
lehet1szakí-
tani, de egy 

nemzetet – természeténél fog-
va – nem. Egy országot vissza is 
lehet szerezni, egy nemzetet, ha 
meghal, nem lehet feltámasz-
tani. A nemzet másképpen 
veszik el, mint egy ország, de 
ha elveszik, vele veszünk mind-
annyian. Olyasmi veszik el, ami 
természetünk szerint hozzánk 
tartozik, vagy ahová természe-
tünk szerint tartozunk – mond-
ta beszédében, majd elmesélte, 
hogy tavasszal Székelyföldre 
menet megálltak Medgyesen.

– Eddig úgy tudtam, hogy 
ez egy új román város, ami 
szász romokra épült. Egy ideje 
sétálgattunk már a városban, 
amikor egy műemléknél meg-
szólított minket egy ott élő ma-
gyar házaspár. Beszélgettünk, 
és éreztük, hogy mennyi közös 
van bennünk. Hasonlóvá tesz 
bennünket a közös nyelv, a kö-
zös kultúra, egyfajta közös vi-
lágszemlélet, közös hagyomány, 

közös történelemszemlélet – 
osztotta meg élményeit Király 
Attila, majd Orbán Gyöngyi 
alpolgármester mondta el gon-
dolatait az összetartozásról.   

– Magyarnak lenni nemcsak 
nemzetiségi kérdés, nemcsak 
egy állapot, hanem életérzés. Ez 
az, amitől megdobban a szív és 
megremeg a lélek, ha megszólal 
a Himnusz, és büszkén kihúz-
hatjuk magunkat. Magyarnak 
lenni nem más, mint őrt áll-
ni. És őrt álltunk évtizedeken 
keresztül abban a hitben, hogy 
nem adhatjuk fel.

Magyarnak lenni – határon 
túl még ennél is többet jelent. 
Ha kijelentem: magyar vagyok, 
ezzel kijelentem, hogy tarto-
zom valahová, hogy nem va-
gyok egyedül a világon, bárhol 
legyek is és bárkik is vegyenek 
körül, mégis valahol vannak 
még olyanok, mint én, vannak 
magyarok.

Mi történt a magyarsággal 
Trianon után?

Az anyaország megtagadhat-
ta ugyan a határon túli testvé-
reket, a bennük élő erős kapocs 
biztosította fennmaradásukat.

Sokéves mellőzés után Isten 
megadta, hogy országunknak 
nemzeti kormánya lett, mely-
nek majdnem a legelső intéz-
kedése ismét összekovácsolta 
szétszakadt nemzetünket. 

– Mi lett volna, ha ez nem így 
történik? – tette fel a kérdést az 
ünneplőknek Orbán Gyöngyi.

– A szórványban és tömb-
ben élő határon túli magyar-
ság sorsa megpecsételődött 
volna. Szép lassan teljes mér-
tékben asszimilálódott volna, 
és így nemzetünk létszáma 
drasztikusan csökkent volna.  
Jól felépített nemzetstratégia 
eredményeként csökkent az 
elvándorlás és erősödött a ki-
sebbségben élő magyarok szü-
lőföldön maradásának igénye.

S mindehhez társult az 
anyaországi magyarság lassú, 
ám egyre nyilvánvalóbb fel-
ocsúdása. Egyre többen érzik 
és értik az összetartozás fontos-
ságát – vonta le a végső követ-
keztetést az alpolgármester.

A műsor 
részeként a 
megjelen-
tek Lencse 
Anna szava-
latát, majd 
Tolcsvai Bé-
la Kossuth-
díjas énekes, 
zeneszerző 

műsorát hallhatták. A záróáldást 
Péterffy György református lel-
kipásztor 
adta. Az 
ünnepség 
a Szózat-
tal1és1a 
székely-
himnusz-
szal zárult.

NKA

Minden magyar összetartozik
Immáron 98. éve, hogy 
Trianonban szétszakítot-
ták Magyarországot az első 
világháborút lezáró párizsi 
béketárgyalások eredménye-
ként. A nemzeti össze- 
tartozás napi ünnepséget az 
újtelepi  Szent  István- 
plébániatemplomban tar-
tották június 4-én.  Ebből az 
alkalomból a templomban 
erdélyi Szent László korabeli 
freskók másolatait is meg-
csodálhatták a résztvevők. 

Soroksárról két csoport is útnak 
indult: fiatalok egy csoportja a 
Nagyboldogasszony-templomtól 
reggel fél 8-kor indult Nagyté-
tény felé, Fehérvári Lajos plébá-
nos vezetésével, aki kerékpárral 
kísérte a csoportot a 17 kilomé-
teres távon.

Az újtelepi Szent István- 
plébániatemplomhoz is érkeztek 
zarándokok részben a Hősök tere 
felől, a temető mellett, a megtett 
távolság gyalog közel 5 kilométert 
tett ki. Rövid pihenő után foly-
tatták az útjukat a pestszentlőrin-
ci Mária Szeplőtelen Szíve temp-
lomhoz. Az ide megtett távolság 
13,5 kilométer volt. Továbbá 

A 12. Élő Rózsafüzér zarán-
doklatot tartották hazán-
kért, Budapestért, a fővá-
ros körül kilenc szakaszban 
május 26-án.

Az újtelepi Fatimai Szűzanyának szentelt Szent István 
király plébániatemplomban június 5-én emlékmisét 
tartottak abból az alkalomból, hogy Farkas Béla plébá-
nos, aki elkezdte tervezni és építeni a templomot, húsz 
esztendeje, hogy elhunyt. Előtte 29 évig szolgálta a 
katolikus közösséget. 

Zarándoklat az országért és a fővárosért

Szentmise a templomépítő plébánosért

Újtelepre érkeztek idősebb női 
és férfi zarándokok is közösségi 
autóbusszal. Király Attila plébá-
nossal imádkozták a rózsafüzért. 
Pestszentimrén további hívek 
csatlakoztak a zarándokokhoz. 

A soroksári csoportokkal együtt 
mintegy kétszázan gyűltek össze 
az esti záró szentmisére, amelyet 
a Pestszentlőrinci Mária Szeplőte-
len Szíve főplébánián tartottak. 
         IM

amikor még a kápolna a Szilágyi 
Dezső utcában állt. Nem volt 
a környéken csellengő fiatal, 
megpróbálta őket rábeszélni a 
sportra, ő maga is hatalmas ping-
pongcsatákat vívott a fiatalokkal. 
A környékbeliek – akik szemé-
lyesen ismerték – ma is szeretettel 
emlékeznek rá. 

Az ő nevéhez fűződik a Mes-
gye utcában a Szent István király 
plébániatemplom megálmodása, 
terveztetése, építtetése. Ő szerve-
zett karitatív gyűjtést. A temp-
lomépítést Király Attila plébános 
folytatta.  

A szentmisét Bábel Balázs 
kalocsai érsek mutatta be. 
Közreműködött a Szent 
Cecília kórus. Bárkányi 
Gabriella karnagy, aki még 

Farkas Béla atyát szemé-
lyesen ismerte, olyan 
műveket válogatott 
össze a kórussal, ame-
lyeket az idős atya is 
szívesen hallgatott: 
gospeleket, Mária- 
énekeket.     NKA

Zarándokok imája az újtelepi katolikus templomban

Győri  Já-
nos Sámuel 
lelkipásztor 
megköszön-
te a rendé-
szeti osztály 
munka-
társainak 
segítségét, 
mivel naponta ők nyitották 
és zárták a parkban felállított 
evangélikus óriáskönyvet. 
Az orosházi Credo együttes 
Győri Gábor Ádám Semper 
Reformari című zeneművét 
adta elő.

Az igehir-
dető Gáncs 
Péter evan-
gélikus püs-
pök Fülöp 
és az etióp 
főember ta-
lálkozásáról 
beszélt, s ar-

ról, milyen eredménye volt 
az akkori missziónak. Pün-
kösd és a gyülekezetplán-
tálás üzenete ugyanaz. Bár 
még nem áll a templom, a 
Hősök tere 42. szám alatt 
megvásárolt Luther-házba 
– az istentiszteletet követő-
en – a püspök és a lelkész 
vezette gyülekezet énekelve 
sétált.

A Luther-házban szere-
tetvendégséggel várták az 
egybegyűlteket, akik meg-
tekintettek egy felvételt a 
plántálás eddigi menetéről. 

IM 

„Nyitott óriáskönyvvel, 
nyitott szívvel” címen 
rendezett programsoro-
zatot a soroksári evan-
gélikusok közössége a 
Zenepavilonnál, ahol  
istentisztelettel zárták 
az egy hónapig tartó 
bemutatkozást.

Istentisztelet 
a szabad ég alatt
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A Grassalkovich út – Ócsai út 
– Haraszti út csomópontban 
található felüljáró rossz állapota 
hosszú éveken keresztül okozott 
bosszúságot, a felújítások ideje 
alatt pedig közlekedési fennaka-
dásokat Soroksár közlekedésében. 
Most azonban fellélegezhetünk, 
hiszen eltűntek a hídról a munká-
sok, a gépek, a forgalomirányító 
berendezések. Egyik irányból sem 
kell már hosszasan várakozni arra, 
hogy a felüljáró egyik oldaláról a 
másikra jussanak az autósok. 

A képviselő-testület a felüljáró 
oldalát és a tartópilléreket dizájn-
festéssel szeretne egyedivé tenni. Az 
az elképzelés, hogy a régi soroksári 
élet elevenedik majd meg a képe-
ken. Így láthatóvá válhat az 1800-
as évekbeli kádárműhely, a Duna 
menti vízimalom, a Gyáli-patak-
nál lévő vízimalom fő épülete, 
hangszerek, vagy például egy-egy 
Soroksárra jellemző dal kottája. 

Hogy a szándékból, elkép-
zelésből mikor válik valóság, és 
mikor lesznek láthatóak a hagyo-
mányörző felületen a képek, azon 
múlik, mikorra tisztázódnak a 
technikai részletek, valamint ezek 
alapján milyen összegűek lesznek 
az árajánlatok.            SH

Elkészült a felüljáró
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A gyerekek megismerkedtek Ma-
gyarország jellegzetes madaraival 

és fáival. Sorra vették  a környezet-
védelemmel, a madárvédelemmel 
kapcsolatos ismereteket. Csopor-
tonként három fát kiválasztottak 
a kertben, megtanulták a nevüket, 
tanulmányozták a növényeket. 

– Mindkét tagintézményben 
május 23-án szerveztük a gyer-
meknapot a Harmónia mun-
kaközösség által kidolgozott 
tematika alapján. A csoportok 
különböző állomásokon játékos 
feladatokat oldottak meg: volt 
nedves homokgombóc, műanyag 
kislabda célba dobása, horgászat, 
vízhordás merőkanállal egyik tál-
ból a másikba, kötélhúzás, aka-
dálypálya. A végén az óvodások 
óriás puzzle kirakásával segítsé-
get kaptak az elrejtett kincsek 
megtalálásához. 

Épült még homokalagút, il-
letve volt arcfestés is. Mindkét 
óvoda alapítványa biztosította 
a gyermekek részére a meseelő-
adást, például a Fabula Színház 
programját – tájékoztatott Ter-
nesz Ferencné intézményvezető.

NKA

Június 25. és augusztus 24. kö-
zött a Mikszáth Kálmán Általános 
Iskola ad otthont a nyári napkö-
zis tábornak, ahová jelentkezni 
folyamatosan lehet. Csak a napi 
háromszori étkezésért kell fizetni 
a tanévben megállapított ked-
vezmények figyelembevételével. 
Maga a tábor ingyenes a gyerekek 
számára, minden programot, be-
leértve az autóbuszos utazási költ-
ségeket, a kirándulások belépője-
gyeit, valamint a kézműves- és 
sportfoglalkozásokhoz a játékokat 
az önkormányzat finanszírozza.

Ófalui katolikusok
A Soroksári Nagyboldogasszony- 
főplébániatemplom kiscserkész 
nyári tábort szervez június 20-tól 
24-ig. Hittantábor lesz június 25-
től 30-ig, vízi tábor július 5-től 8-ig, 
cserkész nagytábor augusztus 5-től 
12-ig, továbbá önkéntes segítő tá-
bor augusztus 6-tól 11-ig az erdélyi 
székelyhídi gyermekotthonban.

Újtelepi katolikusok
Az újtelepi katolikus templom 
plébániai közössége nagytábort 
tart Szigetszentmiklóson július 
21-től 25-ig, Erdélyben pedig jú-
lius 13-tól 20-ig Gyimesbükkön.

Ifjúsági tábor lesz július 9-től 
16-ig Miskolctapolcán és evezős 
tábort szerveznek július 4-től 8-ig 
Tiszafüreden. A Keresztény csapat-
tábort 4.- 7. osztályosoknak július 
2-től 6-ig tartják Érsekvadkerten.

Újtelepi reformátusok
Az újtelepi reformátusoknál nap-
közis tábort tartanak az imaház-
ban. A napközis gyerektábor júni-
us 18. és 22. között lesz Kompán 
Zsoltné lelkipásztor vezetésével.

Ófalui reformátusok
A soroksári református gyüle-
kezet a Hősök terén helyben 
szervezi meg a napközis tábo-
rát a gyerekeknek június 18-tól 
22-ig.

Evangélikusok
Az evangélikusok június 16-tól 
18-ig Fóton, a Mandák Mária 
Otthonban tartják háromna-
pos bentlakásos táborukat. 
A pesterzsébeti evangélikus 
templomkertben pedig drámás 
napközis tábor lesz augusztus 6. 
és 10. között, ehhez csatlakoz-
hatnak a soroksári evangélikus 
hívők gyermekei. 

IM

Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad, 
Gyulafehérvár, Vajdahunyad, 
Nagyenyed, a Tordai-hasadék 
és Kolozsvár; a magyar történe-
lemnek, a magyarság életének 
olyan fontos helyszínei, amiket 
mindannyiunknak látni kell leg-
alább egyszer az életben. 

Ez a négy nap tucatnyi törté-
nelem-, irodalom-, hon- és nép-
ismeretórával felért, sőt, a magas 
Déva vár és a Tordai-hasadék 

Az első nap Selmecbánya, Kör-
möcbánya és Besztercebánya 
nevezetességeit fedezhettünk 
fel. Másnap egy könnyed sétá-
ra indultunk a Tátra magasla-

tai között, ahol többek között 
Ótátrafürden, Lőcsén jártunk, 
majd bevettük a szepesi vár 
romjait, ahonnan festői kilátás 
nyílt a környező hegyekre. 

A harmadik napon sem áll-
tunk meg. Alsósztregován be-
lekóstolhattunk a nemesi létbe 

megmászása a legkeményebb 
testnevelésórákat idézte. 

A program célja az volt, hogy 
a részt vevő gyerekek később csa-
ládjukkal, majd egyszer szülőként 
is térjenek vissza ezekre a tájakra.

A Böjte-házban eltöltött 
idő, a helybéliekkel folytatott 
beszélgetések bizonyították, 
hogy Erdélyben magyarnak 
lenni nemes, de nehéz feladat 
napjainkban is.

Nekünk, anyaországi ma-
gyaroknak elemi kötelességünk 
megismerni ezeket az ősi ma-
gyar tájakat és az ott élőket.  
A mi négy napunk tökéletesen 
szolgálta ezt a célt, életre szóló 
élményekkel gazdagodtunk.

Fekete István Ált. Isk.

a Madách-kúriában, bevettük 
a füleki várat, koszorúztunk, 
és meglátogattunk egy magyar 
alapiskolát, ahol német nem-
zetiségi tánccal kedveskedtünk 
vendéglátóinknak.

A kellemesen fárasztó na-
pokat egy kassai városnézés 
tette teljessé. Meglátogattuk a 
dómot, leróhattuk kegyeletün-
ket nagy fejedelmünk, II. Rá-

kóczi Ferenc sírjánál, végül egy 
egyedülálló repülőkiállítás után 
búcsút intettünk Felvidéknek.

Utunk sikeréhez az is hoz-
zájárult, hogy a StudentLines 
szervezője nemcsak elméletben, 
hanem gyakorlatban is részese 
a pályázatnak. 

Az ötödikesek Szilvásváradon 
töltöttek el öt napot tanára-
ikkal. Részt vettünk éjszakai 
túrán, ahol – egyesek bána-
tára, mások örömére – nem 
találkoztunk semmilyen erdei 
lakóval. A medvének mi bizony 
már csak a hűlt helyét találtuk. 
Tanultunk a Bükkben élő nö-
vény- és állatvilágról. Jártunk 
az Ősember-barlangnál, a Sza-
lajka-völgyben, a Fátyol-víz-
esésénél és a Pisztrángos-tónál. 
Közben túravezetőnk sok ér-
dekességet mesélt e helyekhez 
kapcsolódóan. Megtekintettük 
a Fátyol-vízesés közelében lévő 

Szabadtéri Erdei Múzeumot, 
ahol a régi erdei mesterségeket 
és művelőik életkörülményeit 
elevenítik fel. Hegyet mász-
tunk, számháborúztunk. Nem 
unatkoztunk egy percig sem, 
ahogyan hetedikeseink sem.
Ők pedig a csodaszép Erdélybe 

látogattak el. A 
legtöbben most 
először. Május 
28-tól június 
1-jéig voltunk 
Potyondon 
Hargita me-
gyében. Jártunk 

Parajdon a sóbányában. Szeké-
ren kirándultunk. A gyerekek 
megismerkedtek a pásztorélet-
tel, és megnézték a sajtkészítés 
folyamatát. Kirándultunk a 
Békás-szoroshoz és a Gyilkos-
tóhoz. Megismerkedtünk a 
falu hagyományaival és az er-
délyi kultúrával a sétánk során. 
Láttunk a legelőről hazahajtott 

tehéncsor-
dát. Részesei 
lehettünk 
a kürtőska-
lácssütésnek, 
valamint 
megnéztük a 
csíksomlyói 
zarándokhe-
lyet. Tartal-
mas egy hét 
volt.

Nyári táborok a kerületbenTanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Erdei iskolában és Erdélyben is jártak a Páneurópás diákok

Utazás határok nélkül

Madarak és fák napja – gyermeknappal fűszerezve

A kerületi diákok nyáron 
nagyon sok táborban vehet-
nek részt, hogy tartalmasan 
teljen a vakáció. 

Május 27-én indultunk 
Erdélybe a Határtalanul,  
hivatalos nevén: „Tanul-
mányi kirándulás hetedi-
keseknek” program kere-
tében, 40 diákkal és négy 
pedagógussal. 

Ahogy minden év máju-
sának végén, idén is útra 
kerekedett az 5. és a 7. 
évfolyam.

Felvidéki kaland Grassi-
módra, avagy: Határta-
lanul pályázat keretében 
46 diák és 4 tanár indult 
útnak iskolánkból.

A madarak és fák napját má-
jus 10-én tartották a Pistahe-
gyi és Béke utcai óvodákban.

Május 19-én a soroksári De-
cathlon Áruháznál rendezték 
meg a „Mozdulj, Soroksár!” 
futóprogramot.

Kálmándy Ákos, a Találj egy célt 
Sportegyesület elnöke elmondta, 
a Decathlon-futásra 190 nevezés 
érkezett, fiúk, lányok vegyesen. 
Nemcsak a kerületből és a XVIII. 
kerületből, hanem még az agglo-
merációból is érkeztek résztvevők. 

Végül 173-an álltak rajthoz.  4, 
8 és 12 kilométeres távot alakítot-
tak ki a résztvevők számára, akik 
együtt rajtoltak el.

–  A leggyorsabb versenyző 
a 4 kilométeres távot 14 perc 
alatt tette meg, ami számunkra 
is meglepetés volt. A „leglassabb” 
versenyző a 12 kilométeres távot 
1 óra 5 perc alatt teljesítette, ami 
jó amatőr futóidőnek számít – 
mondta az elnök. 

Külön elismerésben részesül-
tek a férfiak és a nők, mindhárom 
távon. 

A futóverseny mellett a sportos 
gyermeknapon mintegy 30 sátrat 
állítottak fel, ezek közül a Sorok-
sári Súlyemelő és Szabadidősport 
Egyesület tagjai vettek részt a 
sportbemutatón. 

A délután zenés programmal 
folytatódott. A színpadon fellép-
tek táncosok, önvédelmi sportot 
űzők és akrobatikus táncosok. 
Akiknek volt kedvük, labdáz-
hattak, sportolhattak társaikkal a 
sportnapon.

A versenyt a XVIII. és a XXIII. 
kerületi önkormányzat, a Decath-
lon Áruház és a Városgazda Után-
pótlás Akadémia közösen szervezte 
és támogatta.                   IM

Megmozdult Soroksár
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című versével köszöntötte a kö-
zönséget és az apákat. A nyug-
díjasokat Gergely Miklós és ze-
nekara táncoltatta meg.        RI

– Az eseményen a Csili Nép-
dalkör magyarsági dalokat, ver-
ses irodalmi műsort adott elő 
Szeghalmi Ágnes karnagy irá-
nyításával. Citerán kísért Pes-
ti János citeraművész. Matus 
Mihály tárogatón és pánsípon 
játszott. Emellett retró táncda-
lok és örökzöldek csendültek 
fel. Kerekes Károly sanzont és 
kuplét énekelt. Kemény Ágnes 
táncdalokat adott elő. Cselényi 
János zongoraművész kísérte a 
szereplőket. 

– A Pacsirta klub táncka-
ra látványos revütánccal zárta 
a műsort Frank Sinatra New 
York, New York című dalára, a 

táncot Lakatos Józsefné tanítot-
ta be a fellépőknek – mondta 
Friedrich Antalné klubvezető. 
Ő Pósa Lajos Magyar vagyok 

Nyári zárvatartás
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Grassalkovich úti fiókkönyvtára  
augusztus 6-tól augusztus 31-ig 
zárva tart. Nyitás szeptember 
3-án (hétfő) 12 órakor.        

Május 30-án a Galambos Já-
nos Zeneiskola kamarazene-
karai szórakoztatták az érdek-
lődőket a Hősök terén. 

Felléptek a harsonások, a fu-
rulyások, a trombitások, zon-
goristák, csellósok, hegedűsök, 
klarinétosok, gitárosok, de a 
harmonikának és a xilofonnak 
is jutott szerep. 

A népes szereplőgárda klasz-
szikus dallamokat és filmzenék 
átiratát mutatta be.        IM

Újtelepen a Török Flóris Általá-
nos Iskolában május 26-án, az 
önkormányzat támogatásával, 
negyedszer szervezték meg a ke-
rületi gyermeknapot, bevonva 
a szülői munkaközösséget. Az 
előző évekhez képest újdonsá-
got jelentett a bungee jumping 
és az ugrálóvár. Mintegy 1500 
gyerek és szülő vett rész a prog-
ramban. Zenéltek a Galambos 
AMI diákjai, kutyaiskolások tar-
tottak bemutatót. Nagy sikere 

volt Zoltán Erika fellépésének. 
A Hősök terén május 27-én Gei-
ger Ferenc polgármester, majd 
Weinmann Antal alpolgármes-
ter köszöntötte a gyereknap 
résztvevőit. Rengeteg játékél-
ménnyel készültek a szervezők. 
Meglepetésre még a templom 
mögötti szökőkútban is pan-
csoltak a kicsik. A napot meg-
látogatta egy dinoszaurusz is, aki 
táncot lejtett a gyerekekkel.   
                           NKA

A dinók világa minden évben 
visszatérő téma az óvodások kö-
rében. Az idei évben a gyermek-
napot terveztük e téma köré.  
A játékok mind-mind a dinók-
hoz kapcsolódtak. Az eső miatt 
az ugráló vár elmaradt, de így 
is sikerült megfelelő mozgással 
„kifárasztani” a gyerekeket. 
A szülők is segítettek a délelőtt 
lebonyolításában. Az apukák 
például egy óriás dinót fújtak 
fel a kicsik kedvéért.  
A napot a Dinó-vonat című 
rajzfilmmel zártuk.

Ilyés Zoltánné
tagintézmény vezető

A valóság: szakadó eső, nem 
múló jókedv, kíváncsi szülők és 
gyerekek, kreativitás…és életbe 
lépett a B-Terv.

A rossz időjárás miatt be-
szorultunk ugyan az épületbe, 
de mégis egy nagy-
szerű programot   
tudhattunk magunk 
mögött. 

A rendezvényt, 
mely a Soroksár 
Gyermekeiért Ala-
pítvány támogatásá-
val valósult meg, a 
Kolompos együttes 
zárta, akik rendsze-
resen járnak hoz-
zánk.  Fontosnak tartjuk, hogy 
gyermekeinknek és szüleiknek 
színvonalas, igényes komplex 

kulturális élményt biztosítsunk. 
A Népművészet ifjú mesterei, 
akik Svédországtól Szicíliáig, 

Kanadától Japánig népszerűsí-
tik a magyar népzenét, elsősor-
ban a gyerekek körében, idén a 
Családok éve programsorozat-
ban is részt vesznek, fergeteges 
műsort adtak, melybe a szülő-
ket is bevonták. Táncház, közös 
éneklés keretében ismerhették 
meg a népi hagyományok ide 
kapcsolható elemeit.

 
Weller Noémi 

Schlotter Erika

A soroksári Pedagóguskórus ja-
nuárban volt 15 éves. A  jubileu-
mi koncertet áprilisban,  a zene-
iskola dísztermében tartották. 

Jakab Gedeon igazgató mondta 
az ünnepi köszöntőt.

A kórus karnagya Féth Ist-
vánné, a Galambos János Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatóhelyettese, szolfézstanára. 
Kezdetekben 17 lelkes óvónő és 

tanítónő járt próbákra, énekelt 
saját gyönyörűségére. Azóta fel-
lépéseik színesítik a kerület ren-
dezvényeit: nemzeti ünnepeket, 
kiállítások megnyitóit, adventi 
hangversenyeket.

A jubileumi műsoron szere-
pelt számos ismert zeneszerző 
műve. Zongorán kísért Tassonyi 
Zsolt zongoratanár, korrepetitor.                                                                                 

NKA

A Pacsirta Klub Egyesü-
let a Művelődési Házban 
apák napját tartott június 
2-án.

A tervek: Nyílt nap, jó 
idő, napsütés, lelkesedés, 
KidsWarrior pálya, Kre-
atív műhely, Lepkevár, 
Csodaernyő, Rollerpálya, 
vidámság.

Apákat köszöntöttek a Pacsirta klub hölgyei Dupla gyereknap, dupla  öröm! 

Jubileumi koncerttel ünnepelték meg a 15 évet 

Örömmel zenéltek  
a Zenepavilonnál

JURASSIC PARK 
a Grassi óvodában

Gyermeknapi forgatag a Rézöntő utcai Óvodában
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Eine ungarische Schülerin, Csen-
ge Roób erzählt uns über ihre 
Erlebnisse:

„Ich habe mich letztes Jahr 
mit meiner Partnerschülerin ge-
troffen und jetzt haben wir uns 
sehr über das Wiedersehen ge-
freut. Die deutschen Lehrer or-
ganisierten für uns interessante, 
vielfältige Programme. 

Am ersten Tag unseren Auf-
enthaltes haben wir die wunder-
schöne Burg Hohenzollern be-
wundert. Nach der Besichtigung 
des Schlosses sind wir in einen 
Abenteuerpark gefahren, wo 
trotz des Regens fast alle Kinder 

Um 9.00 Uhr fand eine Ge-
denkmesse in der Kirche statt. 
Danach zogen die Anwesenden 
zum Vertriebenendenkmal auf 
dem Heldenplatz. Die Veran-
staltung begann mit einem kur-
zen Gebet. Danach spach Frau 
Anna Drexler Schirling, die Vor-
sitzende der Deutschen Selbst-
verwaltung in ihrer Gedenkrede 

Zusammengestellt von Krisztina Hoffmann Pál

Valentin István, gimnázi-
umi tanár – az alábbi vers 
szerzője – minden évben 
ír egy verset a kitelepítési 
megemlékezésre. Az ünnep-
ségen a szerző maga adta 
elő németül és magyarul is.

Die Grundschule Anton 
Grassalkovich pflegt einen 
mehr als zwanzig jährigen 
Kontakt mit der Geschwis-
ter-Scholl Realschule unse-
rer Partnerstadt, Nürtin-
gen. Im April hatten die 
ungarischen Kinder mit 
ihren betreuenden Lehre-
rinnen, Renate Ruff und 
Edina Gút die Möglichkeit 
nach Nürtingen zu fahren, 
wo sie bei den deutschen 
Gastgeberfamilien eini-
ge unvergesslichen Tage 
verbrachten.

Am 6. Mai gedachte die 
Schorokscharer Deutsche 
Nationalitäten Selbst-
verwaltung der Vertrei-
bung der Schwaben nach 
Deutschland.

Versbe foglalt
honvágy

Honvágy

Emlékcseppek üdítik
A lélek kopár földjeit,
Aranykori mítoszok táplálják
Jóságba vetett hitünket,
Történelmi álmok vetítenek
Boldog pillanatokat
A jelenkor vásznára:
Gyerekkori mozaikot,
Meghitt zsánerképeket,
A Büszke családportréit,
A hűség falikárpitját,
A munka szentképeit,
Hazaszerető tájképeket,
Temetői csendéletet,
S végül, de nem utolsósorban
Egy freskót az Utolsó Ítéletről.
Az előadás véget ér,
A villanyt ismét felkapcsolják,
A hétköznapok börtöncellájában
Gyorsan internethasználóvá
Változunk,
Ismerősnek jelölünk,
Fotót, videót töltünk fel,
Mások megosztásait
Nézzük és lájkoljuk,
Kommenteket írunk,
Harcolunk, birkózunk, veszekszünk
A soron következő kibékülésig.
Múlt és emlékezet,
Tapasztalat és tudás,
Hagyomány és szépség,
Nyelv és kultúra,
Hit és remény,
Őszinteség és alázat,
Odaadás és szeretet –
Törli az összes értéket?

geklettert haben. Am Wochenen-
de organisierten die Gastgeber-
eltern für uns Programme. Wir 
besichtigten die Stadt Reutlingen 
und es war witzig, dass wir hier 
„lángos” gegessen haben. Außer-
dem besuchten wir ein Bergwerk, 
den sog. „Tiefer Stollen” und da-
nach sind wir nach Ulm gefah-
ren, wo wir den Ulmer Münster 
besichtigten. 

Am Montag verbrachten 
wir die ersten 2 Stunden in der 
deutschen Schule. Es war inte-
ressant zu sehen, dass die Schule 
in Deutschland ganz anders wie 
in Ungarn ist. Dann besichtigten 
wir die Stadt Nürtingen und der 
Bürgermeister begrüßte uns. Die 
deutschen Gastgeber organisierten 
für uns ein Stadtspiel, so hatten wir 
die Möglichkeit Nürtingen besser 
kennenzulernen. 

Am Dienstag fuhren wir 
nach Stuttgart, in das Mercedes-
Benz Museum, wo wir viele 
wunderschöne Autos gesehen 
haben. Dann besichtigten wir 
die moderne Mercedes-Benz 
Arena, das Stadion von Stuttgart 
und wir hatten in der Hauptge-
schäftsstraße von Stuttgart, in der 
Königstraße Einkaufsmöglich-
keiten. Am letzten Tag unseres 

über die Opfer der Vertreibung, 
sie erinnerte sich ergreifend an 
die vertriebenen Landsleute. In 
Rahmen des Programms konnte 
man unter anderen die Gedich-
te „Ungarndeutsche Ballade”, 
„Mein Vaterland” und „Ob ich 
eine Heimat habe„ im Vortrag 
der Schülerinnen der Páneurópa 
Grundschule, Angéla Horváth, 
Réka Humenyik, Alexandra 
Horváth und Júlia Masa an-
hören. Virág Hajnal Vass, die 
Schülerin der Anton Grassal-
kovich Grundschule rezitierte 
das Gedicht „Meine zwei Spra-
chen” von Franz Zeltner. In dem 

Aufenthaltes hatten wir wieder 
Möglichkeit an dem deutschen 
Unterricht teilzunehmen. So wa-
ren wir 4 Stunden lang wieder 
in der Schule, und wir haben in-
teressante Unterrichtsaufgaben 
bekommen. Am Nachmittag 
sind wir ins Schokoladen-Firma 
Rittersport gefahren, wo wir ei-
ne Menge Schokoladen kauften. 
Als wir am Abend in der Schu-
le angekommen sind, hat die 
Abschiedsparty, der sogenannte 
Abschlussabend begonnen. Wir 
verabschiedeten uns von den 
Gastgebern. Am Donnerstag 
sind wir früh Morgen traurig aber 
voll mit Erlebnissen weggefahren. 

Diese Woche war wirklich 
super. Die Familie, bei der ich 
war, war sehr freundlich und lieb. 
Sie haben für mich tolle, inter-
essante Programme organisiert. 
Ich meine, dass Deutschland ein 
wunderschönes Land ist. Meine 
Deutschkentnisse wurden auch 
besser. Ich kann diese Woche nie 
in meinem Leben vergessen.”

Unsere Schüler haben diese 
Woche wirklich erlebnisreich 
und in guter Stimmung ver-
bracht. Herzlichen Dank an Alle, 
die den Schüleraustausch ermög-
licht haben!

Vortrag der örtlichen ungarn-
deutschen Singgemeinschaften 
ertönte das Lied „Nach meiner 
Heimat”. Danach trug István 
Valentin sein eigenes Gedicht 
mit dem Titel „Heimweh” vor.   
Nach dem Gedenkfest legten 
die Vertreter der Selbstverwal-
tungen, politischen und zivilen 
Organisationen, Institutionen 
die Blumenkränze der Erin-
nerung an dem Denkmal der 
Vertriebenen nieder. Für die 
Musikbegleitung sorgte die 
Blaskapelle der Musikschule 
Johann Galambos unter der 
Leitung von Gedeon Jakab.

72. Jahrestag der Vertreibung

Meine Erlebnisse in Deutschland

A hosszú buszút után már vártak 
bennünket kaposvári barátaink, 
akikkel közös imával és énekkel 
emlékeztünk meg az emlékműnél 
a halálukban távolra került, néhai 
soroksáriakról. A megemlékezést 
követően minden évben igyek-
szünk olyan programot szervezni, 
ami az élethez kapcsol bennünket, 
ami a helyi kultúrát mutatja be, 

Most már szabadabban, a Táj-
ház udvarán is lehetőség nyílt 
erre. Galambosné Schuszter 
Anna vezetésével kicsik és na-
gyok belekóstolhattak a polka és 
a valcer világába. A talpalávalót 
a Schorokscharer Burschen húz-
ta, akik nyílt próbájukat velünk 
együtt tartották meg. A kicsik 

málnaszörppel, a nagyok enyhe 
fröccsel olthatták szomjukat a 
nyárias melegben. A nagy sikerre 
való tekintettel biztosan folytatjuk!

Az első júniusi hétvégén pedig 
megismételtük Jäckl Henriett két 
évvel ezelőtti kavicsfestő foglal-
kozását. Néhány kavics, ecsetek, 
festékek, lakk, egy kis fantázia, és 
máris kész a műalkotás. Ezer és 
ezer akrilpontocska került a csil-
logó kövekre. Ez volt a legkedvel-
tebb technika, amivel Heni meg-
ismertetett bennünket. Közben 
édes illatú kakaós csiga is került 
az asztalra. Igazi elővakáció-han-
gulatú foglalkozás volt. 

Kövessék a Tájház programjait 
a hirdetőtáblákon és a Soroksári 
Sváb Tájház Facebook-oldalán.

és építi a kaposvári németekkel 
erősödő baráti kapcsolatainkat. 
Vendéglátóink idén a Kaposvártól 
alig néhány kilométerre található 
Szennai Falumúzeumba kalauzol-
tak el bennünket, ahol megcsodál-
tuk a környék messze földön híres, 
máig aktívan működő református 
templomát, és végigbandukoltunk 
a skanzen öt házból álló, Somo-
gyország hajdani falusi életét be-
mutató utcáján. Ezután Kaposvár 
belvárosában egy szerény ebédet 
fogyasztottunk el együtt. Jövőre is-
mét útra kelünk! Sokak kívánsága, 
hogy bárcsak egyszer Soroksáron 
is megemlékezhetnénk azokról az 
őseinkről, akik most Kaposváron 
nyugszanak.

A Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület Gribedli  gyermek-
tánccsoport május 5-én részt vett a X. Országos Német Nemzeti-
ségi Gyermektáncfesztivál Gálaműsorán, ahol a Fővárosi Német 
Önkormányzat különdíját nyerte el. Gratulálunk Anna néninek, 
aki felkészítette a tánccsoportot és a kísérő zenekart!

A Török Flóris Általános Iskola 
„Kisdunamente” Toppantó Tánc-
csoport utánpótláscsoportja az 
Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület – Közép-magyarorszá-
gi Régió, Közép-magyarországi 
Folklór Szövetség által május 
27-én Százhalombattán szerve-
zett régiós találkozóján bronz 
minősítést szerzett. Köszönet ér-
te Utasi Péter és Utasi Viktória 
koreográfusoknak.     MK

Május 26-án a Soroksári 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat (SNNÖ) szervezésé-
ben ismét útra keltünk, hogy 
fejet hajtsunk a Soroksárról, 
az egykori Szentlőrinci úti te-
metőből elkerült hamvak, őse-
ink emléke előtt Kaposváron.

Az SNNÖ szervezésében 
májusban a Tájházban 
megidéztük a hatvanas-
hetvenes éveket, amikor 
még az idősebb Zwick 
József hívogatta a fiata-
lokat, hogy jobb híján a 
csíráztató ládák között 
ismerkedjenek meg őseik 
tánchagyományaival.

Tisztelegtünk őseink előtt
Különdíjat nyert a Gribedli

Bronz minősítést kapott a Toppantó

Polka és a valcer málnaszörppel és egy kis fröccsel
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Hirdetési lapzárta

július 6.

06-30-213-66-27

  

SOROKSÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

   

1238. Bp. Táncsics M. u. 69.

 

telefon:

 

061/287-1953

 

Dr. Benkovics Jenő

 

mobil:

 

0620/9443-880

 

 Rendelési idő:

  hétfőtől péntekig  17-19

 

   
 

Szerdán és szombaton
nincs rendelés.

 
   

Hívásra házhoz megyek!
 

SZIGETSZENTMIKLÓSI 
KERTÉPÍTŐ CSAPATUNK-
BA MUNKATÁRSAKAT KE-
RESÜNK. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a kerteszallas.
lakihegy@gmail.com e-mail cí-
men lehet. További információ: 
06-70/931-5957 

OTTHONI MUNKA! Különbö-
ző termékek csomagolása, ösz-
szeállítása egyebek, 06-90-603-906 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 
(06-1-222-8397, 06-20-496-3980) 

NyUGDÍJAS CSOMAGOLÓ 
munkatársakat, illetve délutános 
műszakba árukiszedő és komissiózó 

dolgozókat keresünk /nem nyugdí-
jas/, soroksári hűtős élelmiszer rak-
tárba. Versenyképes fizetés, juttatá-
sok. Érdeklődni +36-20/330-5516 
telefonszámon Fekete Imrénél.

OPEL COMBO 2003. évj. 
szürke 1,7 diesel, jó állapot-
ban lévő, 5 fős, érv. műszakival 
eladó. ir. ár: 850.000.-Ft. Tel: 
06-30-231-2152 

XVIII. KER.-BEN FOR-
GALMAS HELyEN LÉVŐ, 
modern, barátságos szépség-
szalonban munkahelyek kiadók 
fodrász,  masszőr  részére. Tel: 
06-20-328-4978 

19–20. SZÁZADI MAGyAR 
ÉS KÜLFÖLDI MŰVÉ-
SZEK FESTMÉNyEIT KE-
RESSÜK megvételre kész-
pénzért, gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024 
Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.: 302-8696; Mobil: 06-
30-949-29-00 e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

REKLÁMTÁBLÁK, CÉG-
TÁBLÁK, házszámtáblák, 
névtáblák. Feliratok, ábrák, 
dekoráció kirakatra, autóra 
stb. Lézergravírozás, bélyeg-
zőkészítés. 06-20/920-99-81. 
www.ringtex.neet.hu/reklam

 KERT, TELEK ÉS ÉPÜLE-
TEK FELÚJÍTÁSA! Metszés, 
permetezés, bozótirtás, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítés-
építés. Teljes körű építési, fel-
újítási, szigetelési munkák reális 
áron, rövid határidővel. www.
telekrendezes.hu, 06-20-259-
6319, 06-1-781-4021 

BALLAGÁSI AKCIÓK a Sze-
mélyre Szóló Ajándékok Boltjá-
ban. Gravírozott, hímzett, fény-
képes ajándékok, pólómintázás, 
lézergravírozás, bélyegzőkészítés. 
Erzsébeten a Városháza bejáratá-
val szemben. T.:06 209 209 981.  
www.ringtex.hu

APRÓHIRDETÉS / HIRDETÉSFELVÉTEL  06-30-213-66-27

ASZTALOS 
Mindenféle asztalosmunkát vállalok, 

kívánságra házhoz megyek. 
Új ajtó, ablak, bútor gyártása, javítása, 

ajtó-, ablakcsere - falbontás nélkül. 
Erkély beépítése stb. 

Regdon Csaba: 
06/20-9579-533, 284-9213

A Soroksár-kupák történetében 
eddig 21 ország, több mint 1600 
sportolója vett részt. A találkozó 
fővédnöke Geiger Ferenc polgár-
mester, védnökei Orbán Gyöngyi 
és Weinmann Antal alpolgármes-
terek voltak. Idén az esemény-
sorozaton 22 szervezet, több 
mint kétszáz tagja képviseltette 
magát, és gyűjtött élményeket, 
tapasztalatokat. 

A súlyemelők seregszemlé-
je március 23–24-én a Mikszáth 

Kálmán Általános Iskolában zajlott. 
– A sport összeköti az embe-

reket, élményt ad. Mi hiszünk a 
sport társadalomformáló erejében. 
Egyre többen, vállalkozók, poli-
tikusok, kerületi lakosok ismerik 
meg törekvéseinket, és állnak mel-
lénk. Köszönöm az egyesületünk 
tagjainak, aktíváinak, a szülőknek 

és a támogatóinknak, hogy segítet-
ték munkánkat – többek között, 
e szavakkal zárta a 21. Soroksár-
kupát Szűcs Endre, aki alapítója 
és szervezője volt a találkozóknak. 

 Reméljük, minél többen kap-
nak kedvet, akár e rendezvény 
miatt is a sporthoz. A Mikszáth 
Kálmán Általános Iskolában 

várják minden hétfőn, szerdán és 
pénteken 15 és 17 óra között a 
sportág iránt érdeklődőket. 

A soroksári eredmények 
I. hely: Végh Sándor, Csipkés 
Erika, Varga Richárd, László 
Lili Elvira, Perjési Eszter, Géczi 
Katinka, Beleznai Gábor, Mol-
nár Csongor, Perjési Benjámin, 
Molnár Botond, Takács Gábor 
Marcell, Somfalvai Balázs, Gás-
pár Balázs, Kállai József II. hely: 
Harasztovics Gergő, Bandula 
Marcell, Böröndi Hunor, Báder 
Gábor III. hely: Muzellák Má-
té, Deák Ferenc, Berecz András, 
Kenyeres Tamás, Nizalóczki Erik 
IV. hely: Kerekes Gergő, Szabó 
András Ákos                    KZS

A Díjbeszedő Holding Zrt. Budapest és Pest megye területre

FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ 
munkatársat keres. 

 Jelentkezés módja: Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát,
– lakhely megjelöléssel – kérjük, küldje a
fov.leoikt@dbrt.hu e-mail címre.
További információ: 06 1 481-9773 telefonszámon.

A leendő munkatárs feladatai:
▪ közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek 

meghatározott ütemezés szerinti leolvasása,
▪ fotók készítése
▪ ügyfélegyeztetések lebonyolítása,
Elvárások:
▪ minimum 8 osztályos általános iskolai 

végzettség,
▪ jó kommunikációs képesség, terhelhetőség, 

önálló munkavégzésre való képesség,
▪ előny: saját tulajdonú motorkerékpár, vagy 

gépjármű

Amit kínálunk:
▪ hosszú távú, rugalmas, bejelentett 

munkalehetőség
(részmunkaidőben is végezhető),
▪ fix alapbér + teljesítménybér + cafeteria + 

egyéb juttatások
(megkereshető jövedelem 250-350 ezer 
forint),
▪ céges okostelefon,
▪ közlekedési költségtérítés

(BKK bérlet vagy üzemanyag térítés)

DBH leolvaso 106x73.indd   1 18/04/18   11:22

– Ez volt az első teljes évem a 
Soroksár SC ügyvezető igazga-
tójaként, s úgy érzem, sikerült 
azon az úton haladnunk, me-
lyet elterveztünk – felelte lapunk 
érdeklődésére Dragóner Attila. 
– Mikor elvállaltam a feladatot, 
tisztában voltam vele, hogy je-
lentős változások előtt áll a klub. 
Mind infrastrukturális, mind 
sportszakmai szempontból meg 
kellett tenni olyan lépéseket, 
melyek magukban hordozták 
a komoly visszaesés lehetőségét. 
Ehhez képest egészen jó évet zár-
tunk – mondta.

Dragóner Attila a maga 43 
évével az egyik legfiatalabb klub-
vezetőnek számít a magyar profi 
labdarúgásban. Játékosként 
mindent elért, amit egy magyar 
labdarúgó itthon elérhet: ma-
gyar bajnok (valamint ezüst- és 
bronzérmes), Magyar Kupa- és 

Szuperkupa-győztes, 28-szoros vá-
logatott, szerepelt az atlantai olim-
pián, idegenlégiósként megjárta 
Portugáliát (Vitoria Guimares) és 
Németországot (Fortuna Köln), 
egyszóval olyan tapasztalatra tett 
szert pályafutása során, melyet 
bűn lenne nem kihasználni.

– Tudatosan készültem erre a 
pályára, egyetemi tanulmányai-
mat is ennek szellemében végez-
tem, s örülök, hogy ilyen fiatalon 
megkaptam a bizonyítási lehetősé-
get. Természetesen a Ferencváros, 
illetve a soroksári önkormány-
zat támogatása nélkül nem lett 
volna esélyem, esélyünk, hogy 
ilyen ütemben fejlődjön a klub. 

Tisztában voltam vele, hogy a 
tavalyi sikerév után, mikor a 
negyedik helyen zárt a csapat 
az NB II-ben, törvényszerűen 
jön egy visszaesés. Éppen ezért 
döntöttünk úgy, hogy össze- 
kötjük az átalakítással az újjá-
építést. Tizennégy új játékos 
és egy teljesen új szakmai stáb 
érkezett tavaly nyáron Soroksár-
ra, miközben az őszi idény nagy 
részében dabasi „albérletben” 
kellett a hazai meccseinket ren-
dezni. Amint minden a helyére 
került, tavasszal már jöttek is az 
eredmények. Lipcsei Petiék re-
mek szakmai munkát végeztek, 
az őszi 21 pont után idén már 
35 pontot szereztünk. Erre már 
lehet építkezni a folytatásban, 
hiszen most nyáron már csak 
minimális változást tervezünk a 
keretben. Jelenleg már zajlik a 
füves pályánk felújítása, alácsö-
vezése is, azaz nyugodtan kije-
lenthetem, jó úton haladunk 
mind a klub, mind a csapatépí-
tés terén – tette hozzá.

A soroksári játékosok június 
25-ig szabadságukat töltik, majd 
megkezdődik számukra a felké-
szülés a 2018–19-es bajnoki sze-
zonra.                              GJ

Csatári János, a Békés Harco-
sok Dojo egyesület versenyzője 
a 2. Inkluzív Karate Global In-
terkontinentális Kupán az egyé-
ni formagyakorlatban, a csapat 
formagyakorlatban és a páros 
formagyakorlatban (edzőjével 
együtt) egyaránt a második he-
lyet szerezte meg. 

A fiatal sportoló felkészítését 
Halász Attila József szakedző, 
illetve Magyar Adrián, a sport-
szövetség elnöke segítette.

A versenyt a soroksári sport-
csarnokban rendezték. Ez volt 
minden idők legnagyobb lét-
számú parakarate-versenye, 
amelyen 15 ország több mint 
200 fogyatékkal élő versenyzője 
vett részt.         IM

Befejeződött a másodosztá-
lyú labdarúgó-bajnokság.  
A Soroksár SC együttese re-
mek tavaszi teljesítménnyel 
a nyolcadik helyen végzett, 
ami a tavaly nyári nagy 
átalakítás után dicséretes 
eredménynek számít.

Huszonegyedik alkalommal 
rendezték meg Soroksáron 
a súlyemelés hazai, de ta-
lán Európa egyik legna-
gyobb ifjúsági, kulturális és 
sporttalálkozóját.

Jó úton a Soroksár SC futballcsapata

Súlyos hírek: Európa egyik legnagyobb ifjúsági sporttalálkozója Soroksáron

Parakarate-siker
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Új Ford Fiesta 
3 299 000 Ft-ért*

* 5 ajtós Trend Technology 
1,1l 85LE EUR6 M5 

Ford Credit finanszírozással

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

*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 101 g/km.  
Vegyes üzemanyag-fogyasztás:4,4 l/100 km.

APRÓHIRDETÉSÁLLÁSLEHETŐSÉG

HEGESZTŐ, 
csőelőkészítő 
köszörűs, kő-
műves,1ne-
hézgépkezelő 
szakmunka azonnali kezdéssel! 
A szállást, az utazást a cég állja. 
A munkavégzés helye: Magyar-
ország. Pályakezdő fiatalok 
jelentkezését is várjuk! Jelent-
kezés: 06-20-479-9542

A Soroksári Polgármesteri Hiva-
tal az alábbi munkakörök betöl-
tésére keres munkavállalókat:
– szemétgyűjtő, utcaseprő
– gépkocsivezető
Bővebb információ a www.sorok-
sar.hu/önkormányzat pályázatok/
álláspályázatok oldalon található, 
illetve a 289-2100/119-es mellé-
ken kapható. Jelentkezési határ-
idő: 2018.június 22.
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