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AKísérletiÜzemésTangazdaság (Soroksár) a 2022-
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mondható zöldségpalánta-vásárt.
Paradicsomok, paprikák, padlizsán, görög- és sár‐
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és egyéb vásárokkal (gyümölcsfa, stb.) kapcsolatos
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AzÖnkormányzat „SoroksárKiválóMestere” ki‐
tüntetőcímetadományozolyanhelyikisvállalkozó‐
nak, szakembernek, aki több évtizede, köz-
megelégedésre,megbízhatóanvégzitevékenységét.
A címadományozására javaslatot tehetnek a sorok‐
sári lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, sze‐
mélyesen a polgármesteri titkárságon, vagy
elektronikusan a polgarmester@ph.soroksar.hu
címen.Ajavaslatotírásban,részletesindoklássala
polgármesterhez kell benyújtani, 2022. június 15.
napjáig. A legfeljebb öt kitüntető cím a Soroksári
Napokrendezvénysorozatkeretébenrendezettün‐
nepségenkerülátadásra.
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VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!
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megkérdeztem a gyerekeimet, szerintük jó-e, és ha
igen, miért jó anyának lenni. Azt felelték, jó, mert szeret‐
hetszvalakit, és egyanyaúgyérezheti, vanvalaki, aki csak
az övé. A nagyobb hozzátette, hogy lehetnek azért durva
mélypontok is – ő már csak tudja, össze is kacsintottunk.
Bárkitmegkérdezünk,mindenkimástmondana,dekicsit
talán hasonlóakat is. Úgy vagyunk ezzel,mint a szerelem‐
mel, ott is tudjuk persze, hogy miért ő az egyetlen szá‐
munkra, demégsemvagyunkképesekpontosankifejezni,
mert a lényegmegfoghatatlan, titok.
Én nem úgy élem meg az anyaságot, hogy a gyerekeim

csak az enyémek,mert ők igazából Istené. Addig és annyi‐
ban az enyémek, ameddig és amennyiben szükségük van
rám. Az anyaság ezért számomra aktív részvételt, és fon‐
tos közreműködést jelent valami egyszeriben, megismé‐
telhetetlenben, valami csodálatos kibontakoztatásában.
Ha így tekintünkaz anyaságra, akkor eszünkbe juthatnak
azok a nők és asszonyok is, akik sokat tettek értünk, jóra
tanítottak, segítettek minket, vagy egy rossz időszakban
mellettünk álltak. Ilyen értelembenvannak lelki anyáink
is. Emlékük ugyanolyan édes,mint az igazi anyánké.
Kívánokminden lelki és igazi anyának

BOLDOGANYÁKNAPJÁT!

SzabónéHorváth Edina
felelős szerkesztő
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A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselő-választással
és országos népszavazással kapcsolatban dr. Szabó Tibor jegyzőt,
Soroksár Önkormányzatának illetékes felelős vezetőjét kérdeztük
a fenti esemény lebonyolításának esetleges nehézségeiről, tapasz‐
talatairól és tanulságairól. Mint az talán Olvasóink előtt is isme‐
retes, áprilisban a képviselő-testületi ülés is elmaradt, hogy a
hivatal a megfelelő gondossággal készülhessen fel erre az ese‐
ményre.

–Milyen előkészületek előztékmeg a választást?
– Soroksár a Budapesti 17. Országgyűlési Egyéni Vá‐

lasztókerület része, Csepel központtal, tehát székhelyi
feladatokat nem láttunk el. Ugyanakkormár tavaly ősz
óta készültünk, legelső feladatunk szavazatszámláló bi‐
zottsági tagok verbuválása volt, mind a 24 hozzánk tar‐
tozó szavazókörhöz. Ez összesen 120 főt jelent, a
póttagokkal együtt. A jogszabályi előírásoknak megfe‐
lelően a jelentkezőkből 160 embert találtunk alkalmas‐
nak, mindannyiukat megválasztattuk a testülettel,
hiszen nem tudhattuk, milyen lesz a covid-helyzet áp‐
rilisban. Első körben 72 embert jelöltünk ki, a többiek
tartalékosként várták, hogy lesznek-e pártdelegáltak,
hanemlettekvolna, akkorazőhelyüket töltöttükvolna
ki a tartalékosokkal.
– Tehát pártdelegáltak megfelelő számban jelentkeztek?

Mindegyik pártból?
– A FIDESZ-KDNP és az ellenzéki összefogás az összes

szavazókörbe, néhányba aMi Hazánk, és aMKKP is de‐
legált. Ezutánkövetkezett számukraazoktatás,majdaz
eskütétel. De mindeközben a Polgármesteri Hivatal,
mint Helyi Választási Iroda február elejétől minden hé‐
ten legalább egy alkalommal választási értekezletet tar‐
tott. Ezek, és az országos próbák jelentősen lekötötték
a kapacitásainkat.
– Mit próbáltak el országos szinten, és miért volt erre

szükség?
– A szavazás menetét, az adatok rögzítését, jegyző‐

könyvek felvételét próbáltuk el, hogy lássák, gördülé‐
kenyen fog-e menni élesben. A Nemzeti Választási
Iroda többször küldött forgatókönyveket, az abban
meghatározott feladatokat pedig időben végre kellett
hajtani.Miaközpontihárompróbán felülmégkéthelyi
próbát is tartottunk.
– Hogyan zajlott a szavazatszámlálás?

–Azegyértelműenérvényes, és az egyértelműenérvény‐
telen szavazólapok adatait adatlapokon rögzítették, lefo‐
tózták, a vitatottakat pedig ezek után bírálták el, és
jegyzőkönyvetkészítettekróluk.Azelbírálásmenetéről a
szavazatszámlálók oktatáson kaptak felvilágosítást. Más
kerületektől eltérően nálunk ehhez az oktatáshoz is több
alkalomvolt rendelve,hogybiztosanmindenki felkészül‐
hessen, és esküt tenni is több időpontban lehetett.
– Sikerült-emindenkihívásnakmegfelelni aznap?Voltak-

e nehézségek, ha igen, hogyan hárították őket?
– Soroksáron pontban reggel hat órakor minden sza‐

vazókörmegnyitott, és este hét órakor az összes bezárt.
Éjfél felé érkeztek az első jegyzőkönyvek, éjjel két órára
az összes rögzítésre is került. Néhány apróságtól elte‐
kintve rendben zajlott a választás, a nehézséget a nép‐
szavazási kérdőívek kiértékelése jelentette, hiszen ott
mindenkérdést egyenként kellett figyelembevenni, va‐
lamint a megjelentek regisztrált aláírásának és a kiosz‐
tott szavazólapok számának is stimmelnie kellett. A
formai követelmények ellenőrzése hajnali négy óráig
tartott. Összességébenminden rendben zajlott.
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SOROKSÁRI HÍRLAP4Egyéniben Soroksáron Szabó Szabolcs, listán pedig a FIDESZ-KDNP győzött, 71%-os részvételmellett.
Köszönjük aVálasztási Irodamunkatársainak, a delegáltaknak, a segítő személyzetnek az áldozatosmunkát,

ésminden felelősmagyar állampolgárnak a részvételt!



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÚJTELEPI ÉPÍTKEZÉSEKRŐL

A főépítészi előadásból egyértelműen kiderült először
is az, hogy a terület mindenképpen beépítésre került
volna, a főváros ¾ részben tulajdonosa volt minden te‐
leknek, ezért semmiképpen sem lehetettmegakadályoz‐
ni az eladásokat. Az 1984-es tervekhez képestmég így is
kevesebb lakás létesül. A térképekkel, bőséges és részle‐
tesadatokkal tűzdeltppt-bőlnemcsakazt lehetett elkép‐
zelni, hogy miként fest majd az utcaszerkezet, de azt is
megtudhattuk,hogy területenkéntelőreláthatóanhány
lakás kialakítására fog sor kerülni, az épületek milyen
magasak lesznek, mekkora lesz a zöldfelületek aránya,
és mennyi telken belüli parkolóhelyet kell biztosítani
majda lakásokhoz. Itt semvolt sokmozgástereazönkor‐
mányzatnak, hiszen törvényileg lakásonként egy parko‐
lóhely kötelező a kivitelezők részéről, miközben a
legtöbb háztartásbanmamár két gépkocsi van. Néhány
kivitelezővel meg tudtak állapodni magasabb gépkocsi‐
beálló-számban, ehhez mélygarázs létesítését engedé‐
lyezték, ezzel is növelve a zöldfelületek nagyságát.
A kivágott fákért és közösségi terekért aggódókat a fő‐

építész után a polgármester is igyekezett megnyugtatni.
Elmondták, hogy a Fatimai utca-Apró utca-Nevelő utca
közötti területen bölcsőde létesítésére sikeresen pályá‐
zott önkormányzatunk. Elindult a Szentlőrinci út mel‐
letti kiserdő fejlesztése is, ahová erdei bringa- és
futóútvonalat, játszóteret, gördeszkapályát, és a hozzá‐
juk tartozó vizes helyiséget álmodtak meg, ehhez már
elkészült az erdőgazdálkodási terv, annak végrehajtása
után kezdődhet a tervek megvalósítása. Ezeken felül
több olyan terület van még, ahol közösségi terek, köz‐
parkokhozhatók létre.

A meglévő és majdani közlekedési problémák felveté‐
sére a polgármester elmondta, hogy az összes út, ame‐
lyen közösségi közlekedés zajlik, a Fővároshoz tartozik,
ezértazokonSoroksárnemhozhat létresembiztonságot
növelő, semforgalomcsökkentő létesítményeket.ANyír
utca csatornázása is rajtuk múlik, utána tud az önkor‐
mányzat aszfaltozni, amelyvalamennyire tehermentesí‐
tené a Szent László utca forgalmát.
A helyieket érintő más ügyek megbeszélése után lezá‐

rásként Bese Ferenc biztosította az újtelepieket, hogy
mindentmeg fog tenni annak érdekében,hogy amár itt
élők ne szenvedjenek kárt a beköltözőkmiatt, ugyanak‐
kor arra kérte őket, hogy próbálják meg megosztani ez
utóbbiakkal mindazokat a pozitív érzéseket, amelyek
miatt őkmaguk szeretnek itt élni.
A bemutatott ppt teljes egészébenmegtekinthető a

https://www.soroksar.hu/keruletunk/
telepulesfejlesztes/ujtelepi-fejlesztesekoldalon.

Az Újtelepen élők számára nem újdonság, hogy már nem sokáig hívhatjuk
„pusztának” a Fatimai utca és a Szentlőrinci út közötti területet, hiszen több
területrészen gőzerővel folyik az építkezés. A felmerülő kérdések tisztázására Bese
Ferenc polgármester Lakossági Tájékoztatót hirdetett meg márciusban a Fatimai
Szűzanya TemplomKözösségi Termébe. Hogy az itt élők első kézből, és szakértőktől
kaphassanak információkat, elsőként Soroksár főépítésze, Tóth András tartott
előadást, majd a polgármester adott felvilágosítást egyéni kérdezőknek az
illetékességi körébe tartozó ügyekben.
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Anagysikerű, közterületre kiültetendő évelő virág- és rózsaosztás során idén
komplett virágcsomagokat igényelhet a lakosság. A csomagokban két levendu‐
la, egy füzéres díszcsorba, egymenyecskeszem, továbbá két vörösrózsa találha‐
tó, utcafrontonként egy csomag igényelhető.
Jelentkezni a viragos.soroksar@gmail.com e-mail címen, avagy a +36 30

834 55 94-es telefonszámon van lehetőség április 22-tőlmájus 4-ig.
Folytatódott a szárazságtűrő sziklakertek telepítése is, három újabb helyszí‐

nen – a Rézöntő és a Templom utca sarkán, Újtelepen a Szent László utcában,
valamint a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény bejáratának két oldalán –
gyönyörködhetünka rendezett területekben, ésnemsokáraanyílóvirágokban
is. A klímatudatos, kis vízigényű kerteket a Virágos Magyarország zsűrije kü‐
löndíjjal jutalmazta.

SOROKSÁRI HÍRLAP6 SOROKSÁRI HÍRLAP6

TISZTASÁGI NAPOK 2022
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Az igényelhetőnövénycsomagokatúgyállítottukössze, hogyazolykor szélsőséges ésmindenbizonnyal változatos
utcafronti körülményeknekmegfeleljenek.Akövetkezőkbenagondozásukról lehetolvasnipár szót. Ezennövények
mindegyike évelő, a következő évbenújra színesíteni fogják az utcafrontunkat! Bár általánosan jó tűrőképességűek,
a gondoskodástminden esetbenmeghálálják!

A Tiszta Soroksárért Napok alkalmával idén is megrendezésre kerül a
veszélyeshulladék-gyűjtés április 23-án 8:00 és 12:00 óra között. A Hő‐
sök tere és Arany János utca sarkán, illetve Újtelepen a Református
Templommal szemben lévő közterületen lesz lehetőség veszélyes hulla‐
dékok leadására. Folytatódik a virágosztás is, a növények gondozásáról
Szabó András kertész tanácsait olvashatják cikkünk végén.

Jobban viseli a hosszabb ideig
tartó szárazságot, mint a túl sok vi‐
zet. Tartós, száraz időszakokban
persze meghálálja az öntözést, de
ekkor is csakmértékkel locsoljuk.
A levendulának nincs szüksége

tápanyagban gazdag talajra, ezért
trágyázni sem kell. Kis gondosko‐
dással homokos, kavicsos, sovány
talajban is szépen nevelhető.

Fényigényes növény, mely vilá‐
gos, vagy tűző napos helyen érzi
igazán jól magát, árnyékba semmi‐
képpen se ültessük.
A talajjal szemben nem különö‐

sebben válogatós, az átlagos táp‐
anyagtartalmú talaj is elég
számára, egyedül az lényeges,
hogy jó vízgazdálkodású földkeve‐
rék legyen gyökerei körül.

Az ültetés utáni első néhány hét‐
ben a füzéres díszcsorba kifejezet‐
ten igényli a rendszeres öntözést. A
kezdeti időszak után, mikor már
szépen megerősödött, csökkent‐
hetjük az öntözővíz mennyiségét.
A talajt tekintve jó, ha tápdús föld‐
keverékbe ültetjük az évelőnket,
azonban nem igényel külön táp‐
anyag-utánpótlást.

Levendula Menyecskeszem Füzéres díszcsorba
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VÍZIMOLNÁROK NYOMÁBAN
Jelentős összefogással újult meg a Molnár-sziget északi része

A PPG TRILAK AJÁNDÉKA

Összefogtak Molnár-szigeti lako‐
sokkal, fiatalokkal, valamint ahelyi
Fidelitas tagjaival, és alapos takarí‐
tásba kezdtek. Majd megnyerték az
önkormányzatot a kiserdő útjának
kiépítésére, rendbetételére, azután
pedigdöntöttekapihenésreszolgáló
két asztal, és négy pad megvásárlá‐
sáról. Egresi Antal, a kuratórium el‐
nöke elmondta, hogy a felállított
információs táblát már tavaly meg‐
rendelték, ennekszakmaihátterét a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Zrt

biztosította. Hogy a területet tisz‐
tán, rendezetten megőrizhessék, és
a továbbiakbanmindenkimegelége‐
désérerendeltetésszerűenhasználni
tudják,mobil-wc-t is telepítettek, ez
a szolgáltatás április 1-től október 31-
ig áll a kirándulók, horgászok ren‐
delkezésére. Szinténaz előrelátó ter‐
vezést dicséri, hogy még a lezáró
betonelemek díszítéséről is gondos‐
kodtak.CsákÉva, a Fekete IstvánÁl‐
talánosIskolatanára,aTáncsicsban
működő Paca Szakkör vezetője

lelkes gyerekcsapattal festette meg
ezeket április közepén.

Miavecz Istvánügyvezető igazgató elmondta, hogynemcsupán a gyár gazdag kerületimúltja, de soroksári dolgozó‐
ikmiatt is örülnek, hogy támogathatták az egyik itteni intézményt.
– Cégünk évente több tízmillió forintot költ főleg iskolák, egészségügyi intézmények támogatására, hiszen terméke‐

ink nagyon jól hasznosíthatók ezeken a helyeken, nem csak szépítésre, de állagmegóvásra, végső soron értékmegőr‐
zésre is. Dolgozóink szívesen jótékonykodnak ilyen formában, hogy az idejüket, szaktudásukat ajánlják fel
segítségképpen. Ilyenkor egy szakképzett csapat először előkészíti a felületet, hiszen az is fontos, hogy az eredmény
tartós,esetleg tisztítható is legyen,majdel iskészítikamegtervezett, előrajzoltképet.Örülünk,hogymostSoroksáron
segíthettünk. Ugyanakkor azt is reméljük ezektől a kezdeményezésektől,
hogy a fiatalok felfigyelnek a festőszakmára, és felfedezik a szépségeit, kihí‐
vásait is. PPG Trilak Festőakadémiánkon jelenleg is dolgozik nálunk olyan
kolléga, aki az Euroskillsen, vagy a Festők Európa-bajnokságán 4. helyezett
lett, és nagyon büszkék vagyunk rá –mondta el az ügyvezető igazgató.
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A Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kura‐
tóriuma tavaly döntött úgy, hogy rendbehozzák aMolnár-sziget északi ré‐
szén lévő területet. A munkálatok áprilisra elkészültek, igazán
hangulatos, pihenőhelyekkel tűzdelt sétaúttáváltoztatvaahajdanszemét‐
lerakónakhasznált ősgazos vadont.

Különleges adománnyal kedveskedett a több mint száz éves soroksári múltra visszate‐
kintő festékgyár aPistahegyiÓvodagyerekeinek.A csaknem15 éve aPPGcégcsoporthoz
tartozóTrilak felajánlásábanazóvoda egyikbelső falát újították fel, vonzó,mesevilágot
megjelenítőkép létrehozásával. Ehheznemcsupána festéketbiztosították,deadolgozók
önkéntesmunkában el is készítették a fantáziadús rajzot.
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– Nem rendőrnek készültem igazából, közgazdasági
végzettségem van, és divattervező szerettem volna
lenni. Nem sikerült a felvételim, érettségi után mun‐
kát kerestem, így a Mosonyi utcai Közbiztonsági Pa‐
rancsnokságon bekopogtattam, hogy szeretnék
rendőr lenni. Próbáltam érdeklődni a toborzóktól,
hogy mégis milyen ez a munka, mit kell itt csinálni. A
nyolcvanas években még elég kevés rendőrnő volt,
ezért nemállt előttemsok lehetőség, végül fogdaőrnek
vettek fel.
–Milyen képzést kellett elvégezni ehhez?
– Egy hathetes gyorstalpalón megismertettek ben‐

nünket a jogszabályokkal, a fegyverhasználattal, alap
cselgáncs mozdulatokat, bilincselést tanítottak, majd
levizsgáztunk, és élesben el is kezdtük a munkát. Én a
Tolnai Lajos utcába kerültem, ahol előzetes letartózta‐
tásban lévő fogvatartottakkal foglalkoztam,majd járőr
lettem. Nem volt könnyű a kezdés, nagyon fiatal vol‐
tam, 18 évesen szembesültem ennek a munkának a leg‐
nehezebb részével. Aztánmegszoktam,megszerettem.
–Meg lehet ezt szokni?
–Aneveltetésemsegített. Éspersze tudtam,hogynem

akarokottmaradni.Két évután tiszthelyettesi iskolába
mentem,ottmárkomolyabbkiképzésvolt.Mindigvon‐
zott a bűnügyi munka, ezért bűnügyi vizsgáló lettem
itt, a XX. Kerületi Rendőrkapitányságon 1985-ben. A
bűnügyi vizsgáló a bűntetőeljárás során – ismert elkö‐
vetők esetében – elkészíti az ügyiratot, elvégzi a külön‐
féle nyomozati cselekményeket, jogilag összeállítja a
bűnügyet,hogyazalkalmas legyenarra,hogyazügyész
vádat tudjonemelni abíróság felé.Nagyonszeretemezt
a munkát, érdekes, izgalmas, de nagyon sok energiát

igényel. Itt nincs megszabott munkaidő, ha szükség
van rá,menni kell éjjel-nappal.
– Kapitány viszont csak 2011-ben lett.
– Vizsgálóból fővizsgáló, majd kiemelt fővizsgáló let‐

tem, aztán vizsgálati alosztályvezető 1995-től 2003-ig,
utána bűnügyi osztályvezető 2010-ig. 2011. január 1-től
bíztak meg a kapitányság vezetésével, azt gondoltam,
ideiglenesen, hiszen nők nemigen jutnak ilyen

MakádiKatalin, a XX. ésXXIII. kerület rendőrkapitánya idénnyugdíjba
vonul. A 40 év szolgálati időből 37-et a pesterzsébeti kapitányságon töl‐

tött különféle munkakörökben, az utolsó tizenegy esztendőt kapitányság-vezetőként.
Ebben a tizenegy évben meredeken zuhanni kezdett a lakásbetörések, a gépkocsilopá‐
sok, és -feltörések száma, az összbűncselekmények száma körülbelül a tizedére csök‐
kent, a felderítési mutató pedig több mint a duplájára nőtt. Ebből az alkalomból arra
kértük a mindig csinos kapitány-asszonyt, hogy tekintse át velünk a megtett utat, és
mondja el, hogyan lett Soroksár Budapest legbiztonságosabb kerülete.
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MINDANNYIUNKNAK TENNI KELL ÉRTE
A közbiztonságról a leköszönő kapitánnyal
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beosztásba.Mindig sokat dolgoztam, teljes erőbedobás‐
sal, mert elég maximalista vagyok magammal, és má‐
sokkal szemben is. Ezt amunkát csak így lehet végezni,
nem lehet hibázni. Legalábbismindig erre kell töreked‐
ni. 27 éve vagyok vezetői beosztásban. Az volt az igazi
elismerés,hogya férfikollégák is elfogadtákéskikérték
a véleményemet,megfogadták tanácsaimat.
–Milyen nehézségekkel találkozott kapitányként?
– Ismertemmár a terepet, a kerületek ügyeit, volt rá‐

látásom a közbiztonsági helyzetre. Nem ijesztett meg a
feladat, de a külső kapcsolatok felépítése volt a nehe‐
zebb,hogykét önkormányzat rendőrimunkáját kell ko‐
ordinálnom. Ez Budapesten is speciális helyzet. Bárki
bármilyen kéréssel fordul hozzám, nekemmindkét ke‐
rület érdekeit kell szem előtt tartanom.
Jellemzők a szezonális problémák, és a kerületben la‐

kók ekkor jelzéssel élnek felénk. Például, nyaranta ki‐
ülnek a fiatalok a padokra, a parkokban cigarettázni,
nevetgélni. Aki a parkmellett lakik, azt a hangoskodás
zavarhatja. Vagy gond például az illegális szemétlera‐
kás, amit rendőreim és a kerületek közterület-felügye‐
lői is kiemelt ügyként kezelnek, és meg is bírságolják
azt, akit elkapnak. Ezek is komoly problémák, de én azt
gondolom, hogy ennél nagyobb probléma ne is legyen
akétkerületben.Rendőri szemmelnézveez egynagyon
jó közbiztonságú terület.
– Demég ezen belül is szép eredményeket ért el.
– Az egyik célom az volt, amikor kineveztek, hogy

csökkentsükabűncselekmények számát, amásik,hogy
próbáljunk az állampolgárok felé nyitni. A gyerekekkel
való kommunikációt is fontosnak tartom, ezért nagy
hangsúlyt fektettem az iskolai bűnmegelőző foglalko‐
zásokra, magam is gyakran részt vettem ezeken.
Ugyanezt forszíroztamaz idősekkel kapcsolatban is, hi‐
szen a sértettek gyakran a társadalom sérülékenyebb
rétegeiből kerülnek ki. A bűncselekményszámok csök‐
kentésében pedig sikerült jó ívet vennünk, ezt kellene
az elkövetkezendő időben tartani. Ugyanakkor nem
zárhatjuk ki azt sem, hogy ez a csökkenés abból is adó‐
dik, hogymegváltozott az elkövetési terep, és az online
térbe tevődtekát abűncselekmények.Átstrukturálódik
a bűnözés, az elkövetők személye is megváltozik. Keve‐
sebb lesz a betöréses lopás, de több lesz a banki csalás.
– Milyen intézkedésekkel sikerült ezeket a meggyőző szá‐

mokat elérni?
– Elemző módszerekkel vizsgáltuk a bűncselekmé‐

nyek előfordulási helyeit, és az elkövetési időpontokat.
Megvizsgáltukmilyen napszakban,milyen típusú bűn‐
cselekményeket követnek el, és hol.Majd rászerveztük
a rendészeti, közterületi szolgálatot ezekre a helyszí‐
nekre és időpontokra. És ezen felül még bűnügyi por‐
tyaszolgálatot is működtetni kezdtünk, vagyis civil

ruhás nyomozók mentek a területre és szúrópróbasze‐
rűen igazoltattak, ha gyanús személyeket, tevékenysé‐
get láttak. Az összegyűlt adatokat értékeltük,
elemeztük. Ha történt valahol egy bűncselekmény, ak‐
kor megvolt, hogymilyen gyanús személyek fordultak
elő az adott területen, mikor, kiket igazoltattak a hely‐
színen,megnéztük a fényképüket, megvizsgáltuk a tér‐
figyelőkamerákat a rendőrségi rendszerekben. Az
elfogáshoz forrónyomos nyomozócsoportot állítottam
fel, őkmozgósíthatók a nap 24 órájában bármikor. Rab‐
lásokban például így lett 100%-os az eredményességi rá‐
tánk, vagyisminden rablót elfogtunk a kerületben.
–Mit fogmost csinálni, hogy nyugdíjba vonul?
– Nem tudommég, mit fogok csinálni, de biztos nem

fogok otthon ülni. Furcsa ez a helyzet egy kicsit, feltör‐
nek az érzelmek, az emlékek. Ez volt az életem, innen
nőttemki,mégiscsak 37 évet töltöttemakerületben, ez
nagyon hosszú idő. Szeretem a beosztottjaimat, az itt
dolgozó embereket. Nehéz itt hagyni ezt a világot. Vi‐
szont azt gondolom, 50 éves kor fölött már nagyon ne‐
héz ezt a munkát végezni, úgy, hogy érzed, már nem
tudsz 100%-on pörögni, pedig szeretnél. A fiataloknak
ez jobbanmegy.Az életemből hátralévő időtmár szeret‐
ném a családommal tölteni, sok mindent szeretnék be‐
pótolni, ha lehet. A munkám áldozatokkal járt. Ezt az
áldozatot a családomhozta, értem,most én is szeretnék
tennimég értük.
– Sportol? Ez a titka?
– Régebben sportoltam, tíz éve ezt abba kellett hagy‐

nom, mert már az egészségem nem engedte folytatni.
Elég stresszes időszak vanmögöttem, amikor kapitány
lettem, láttam a szemekben a kétkedést, hogy vajon nő‐
ként meg fogom-e állni a helyem. Úgy gondolom, sike‐
rült. Rajtam kívül talán még három hölgy kollégám
dolgozik ilyen munkakörben, és van egy női rendőrfő‐
kapitány is. Mi a titkom? Nincs titkom. Azt mondják:
„Minden sikeres férfi mögött egy nő áll”. Én azt mon‐
dom:minden sikeres nőmögött pedig önmaga.
–Milyen állapotot hagy itt az utódának, és van-e számá‐

ra iránymutatása?
–Nagyon jó közbiztonságú kerületeket hagyok itt, és

aztmondanám, próbáljameg szinten tartani ezeket az
eredményeket. De felhívnám a figyelmet arra is, hogy
az állampolgárok maguk is tehetnek annak érdeké‐
ben, hogy ne váljanak áldozatokká. A riasztórendszer,
a kamera felszerelése, az odafigyelés magunkra és va‐
gyontárgyaink biztonságára sokszor akadályozzameg
a bűncselekményeket. A közbiztonság fenntartása na‐
gyon összetett feladat, benne is van a nevében, hogy
az egész közösséget érinti, vagyis mindannyiunknak
tenni kell érte.

SzabóHorváth Edina
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Bese Ferenc polgármester meg‐
nyitó beszédében méltatta az alko‐

tásokat, és arra biztatott, hogy válasszon magának
mindenki kedvencművet, szívének kedvesművészt, hi‐
szen az itt bemutatott esztétikus alkotásokon keresztül
is e helyhez kötődünk, ahogyan a kiállításon részt vevő
amatőr képzőművészek, kézimunkázók is ezt a közössé‐
get ajándékozzákmeg alkotásaikkal.

Mihály Ildikó, az egyesület elnökehirdette ki a díjazot‐
takat. Különdíjat kapott Puskás László fafaragó, 3. he‐
lyezett lettHámori Kornélia légies selyemkendőivel, a 2.
helyezést Urbán Pálné matyóbabái érdemelték ki, és
Nagy Pálné Pádár Ágnes szépséges szőttesei vitték el az
első helyezést. Minden nevezőnek és helyezettnek szív‐
ből gratulálunk, az alkotáshoz pedig a továbbiakban is
nagy kedvet kívánunk!

A Galambos János Zeneiskola növendékei közül
Geiger György furulyás tanítványai évek óta szép
sikereket tudhatnak magukénak. Nem volt ez

másképpenebbena tanévben sem.Kezdődött a januári, aKodályZoltánMagyarKórusiskola által szervezett, online
formábanmegtartott kamarazenei versennyel, ahol aHochstein Lili - Csomai Rebeka duó 3. helyet szerzett, a Fábián
Boglárka,KádárÜnige, Geiger Balázs (cselló) trió pedig negyedik lett.
Ezt követte februárban a XI. Országos Czidra László Furulya-verseny budapesti válogatója, ahol a mind a négy

soroksári lány olyan sikeresen szerepelt, hogy bejutott az áprilisi országos döntőbe. Szintén februárban volt a VI.
Regionális Furulyaverseny, melyet szintén online tartottak meg, ezen minden induló – Hegedűs Domonkos, Fábián
Boglárka, Kádár Ünige, Csomai Rebeka, ésHochstein Lili Anna – 1. helyezést ért el, a zsűri Geiger György részére pedig
a legeredményesebb felkészítő tanárnak, és a legeredményesebb korrepe-
títornak járó díjat adományozta. Áprilisban jött aztán a Czidra László
Furulyaversenyországosdöntője, szerencséremárélőben.Ezenaversenyen
Fábián Boglárka 2., Kádár Ünige 3. helyezést ért el, Hochstein Lili különdíjas
lett, Csomai Rebeka a zsűri elnökétől szóbeli dicséretet kapott. Geiger György
pedig felkészítő tanári különdíjjal lett gazdagabb.
Áprilisban még egy verseny vár a furulyásokra, reméljük ott is szép

eredményeket érnek el!
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A Független Nők Egyesülete 19. alkalommal rendezte meg idén Amatőr
Képzőművészeti és Kézimunka Kiállítását a Helytörténeti Gyűjtemény‐
ben, a Soroksári Önkormányzat támogatásával. A begyűjtött anyagokat
NémethMárta iparművész és Ágoston Zsolt díjazott fafaragó zsűrizte.

SOROKSÁRHOZ KAPCSOL

FURULYÁS SIKEREK



Az információ özönvizének korát éljük. Rengeteg hír
ömlik az emberekre a média különböző csatornáin ke‐
resztül.Nehezíti ahelyzetet, hogy sokesetbenezekahír‐
adások élesen ellentmondanak egymásnak. Nem lehet
megítélni igazán,miazigazság.Melyikhír igaz,ésmelyik
hamis, melyiknek higgyünk és melyiknek nem. Renge‐
teg álhír terjed társadalmunkban, a legképtelenebbek.
Sokanmégiskész ténykéntkezelikazokat.Pedigolyan jó
lenne, ha olykor a dolgok mögé láthatnánk, és a valósá‐
got észlelnénk.

Húsvétkor a keresztyén világ Jézus Krisztus halálból
való feltámadását ünnepli. Hitünk szerint a názáreti Jé‐
zus nagypénteken meghalt a bűneinkért a golgotai ke‐
reszten, harmadnapon pedig feltámadt a mi
megigazulásunkra. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az Atya
elfogadta Jézusnak a bűnösökért, a bűnösök helyett el‐
szenvedettáldozatát,másrészrőlpedigazt,hogyminden
Jézusban hívőt igaznak nyilvánít. Ma is így van ez! „Aki
hisz a Fiúban, örök élete van” (János evangéliuma 3. fe‐
jezet 36. vers).
De vajon csakugyan feltámadt-e Jézus a halálból? Hi‐

hetünk-e a húsvéti örömhírnek? Érvényes-e Krisztus
megváltói tette korunk emberére nézve?
Amikor Jézus tanítványai elmondták Tamásnak, aki

szintén a tizenkettes tanítványi körhöz tartozott, hogy

látták a feltámadott Urat, Tamás
kételkedni kezdett. Nem akarta el‐
hinni, amit Jézus feltámadásáról
mondtak neki. Nem fogadta el társainak tanúságtételét.
Bizonyítékokatkértmagának.Megakartgyőződniarról,
hogy a hír igaz, valóságos: Jézus feltámadt halottaiból.
Tamást sok szószékről elítéltékmár az elmúlt korokban
emiatt, pedig nem másra, mint szilárd, Istentől nyert
megingathatatlan bizonyosságra vágyott (János evangé‐
liuma 20. fejezet 19-31. versei).
Tamásesetearrafigyelmeztetiamaikoremberét,hogy

nemmindegy hol keresi bizonyosságát az Úr feltámadá‐
sát illetően!Napnálvilágosabb,hogyTamástJézusnagy‐
pénteki gyalázatos kínhalála teljesen összetörte.
Szomorúságot és fájdalmat érezhetett szívében. Csügge‐
désében elvonult a világ elől. Talán éppen emiatt nem
volt jelen, amikor a Feltámadott megjelent társainak.
Mégis visszatért a tanítványi közösségbe, nemhagyta el
őket, és ennek rendkívüli jelentősége van!Mehetett vol‐
na magányában bele a nagyvilágba, adhatta volna fejét
italozásra, belefoghatott volna bármibe, csakhogy fáj‐
dalmát feledtesse. De ő a tanítványi közösségbe ment.
Azok közé, akikmár találkoztak a Feltámadottal.
Azt, ami egy hívő közösségben történik, ahol szeretik

Jézust, szeretikazŐszavát,ahol imádkoznak,ésszeretik
egymást a tagok, törődnek a másikkal, nem pótolhatja
semmi. Ami Tamással a tanítványok között történt,
hogy tudniillik megjelent nyolc nap múlva neki a Feltá‐
madott, az csak a tanítványok között történhetett meg.
A hívők közösségében, ahol a Szentírást tanítják, annak
Igéit hirdetik, ott az Úr Lelke ma is csodálatosan műkö‐
dik, ésmeggyőziaTamás-félekétkedőketarról,hogyélő
Urunk van. Győztes Krisztusunk van, akimindent töké‐
letesen elvégzett azért, hogy hihessünk benne, hogy az
Őbűnbocsánatábóléljünknaprólnapra,ésmiénklegyen
az örök élet. A keresztyén ember bizonyossága az élő
Krisztus felől nemönmagában van, nema saját vallásos
cselekedeteiben,mégcsaknemisazegyházában,hanem
magában az élő Krisztusban, Akiről a Szentírás tesz bi‐
zonyságot. KedvesOlvasó! Légy az Ige hallgatója! Légy a
tanítványiközösségtagja!AdjamegnekedazÚr,hogyTe
is találkozhass a Feltámadott, élő JézusKrisztussal!

PéterffyGyörgy
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Kezdjük az utóbbival, a Szolgálattal, ahol a legtöbb
esetben az együttműködés önkéntes. Ide fordulhatnak
mindazok– legyenazfiatal, idős, család, tehátbármilyen
korosztály –, akiknek életvezetési, vagy egyéb tanácsra
van szükségük, ezek lehetnek adósságkezeléssel, állás‐
kereséssel, ügyintézési nehézségekkel kapcsolatos prob‐
lémák, továbbá akik krízishelyzetben vannak, akiknek
a családjában működési zavarok, konfliktusok vannak,
gyermekeik veszélybe kerültek, vagy kerülhetnek. Az
olyan várandós anyuka is kaphat itt segítséget, aki úgy
érzi, hogy a terhességgel válságba került az élete.

A Szolgálat adományközvetítéssel és szabadidős progra‐
mok szervezésével is foglalkozik.
ACsalád-ésGyermekjólétiSzolgálatszolgáltatásai térítés‐

mentesek, és nem csak a központi címen (TáncsicsMihály
utca 45.) érhetők el, hanemÚjtelepen is (Újteleputca 2).
Az Intézményen belül a család- és gyermekvédelemnek

megjelenik egy másik lába is, ez pedig a Család- és Gyer‐
mekjóléti Központ. Itt már sokszor a hatósági munka is
előtérbe kerül. A központnál esetmenedzserek dolgoz-
nak, és az egyszerűbbnek látszó feladatok ellátásánál,
mint jogi- vagy pszichológiai tanácsadás, mediáció, csa‐
ládterápia, lelkileg megterhelőbb munkát is végezniük
kell. Ilyen az, amikor egy gyermeket védelembe kell ven‐
ni, vagy ki kell emelni a családból. Az erőfeszítések min‐
dig arra irányulnak,hogya családműködésehelyreálljon,
és a gyermek visszakerülhessen.
AKözpontnak készenléti szolgálata is van, ez krízishely‐

zetekben azonnali segítségnyújtást jelent, a +36 (30) 306-
7713-as telefonszámon érhető el.
A szolgáltatások díjmentesek, a Központ címe ugyan‐

csak aTáncsicsMihály utca 45.
A soroksári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Réz‐

öntő utca 22-ben egy 56 férőhelyes bölcsődét isműködtet,
ahol szakképzettkisgyermeknevelőkvégzika rájukbízott
bölcsődések gondozását.
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GYERMEKKORÉRT
A soroksári Szociális és Gyermekjóléti Intézményről szóló soroza‐
tunk befejező részében az idősek után most a gyermekeké a fősze‐
rep. A fiatalkorúak és szüleik számára kétféle szolgáltatás áll
rendelkezésre, melyeket a Család- és Gyermekjóléti Központ, illet‐
ve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat végez.
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ÚjraLakosságiKomposztálásiProgramSoroksáronésPesterzsébeten!
A Cseresznyevirág Alapítvány szervezésében idén folytatódik a komposztáló program

a kerületben! A projekt a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának, a Sorok-
sári Önkormányzat, valamint a Pesterzsébeti Önkormányzat támogatásával valósulmeg.
A hulladékmegelőzés és újrahasznosítás egyik legjobbmódja a komposztálás, amely

során a háztartási és kerti zöldhulladékok természetes módon lebomlanak. Ezáltal a
növények számára igen értékes nyersanyag keletkezik, a humusz, vagy más néven kom-
poszt. Ez egy ásványi anyagokban gazdag, sötétbarna, földszerű anyag, kiváló adalék-
anyagként használható fel cserepes növények átültetése során, vagy kerti növények
tápanyagellátásának biztosítására.
A komposztálási programba 160 háztartást vonunk be Soroksár és Pesterzsébet terüle-

téről, akik számára háztartásonként 1dbkomposztáló ládátbiztosítunk térítésmentesen.
A programra már lehet jelentkezni, a komposztládákhoz egy tájékoztató előadás ke-

retében lehet hozzájutni.
Az előadás időpontja Soroksáron:
2022.05.07. (szombat) 11.00 h és 12.00h (az előadás díjmentes!)

Helyszín: TáncsicsMihályMűvelődési Központ, Soroksár
Az előadás időpontja Pesterzsébeten:
2022.05.07. (szombat) 13.00 h és 14.00h (az előadás díjmentes!)
Helyszín: Csili Művelődési Központ, Pesterzsébet
Amennyiben szeretne komposztáló ládát igényelni, kérjük, hogyaz alábbi email címen

regisztrálni szíveskedjen, pontos név és lakcímmegadásával!
Email:cseresznyealap@gmail.com
További információ :06 70 883 83 84, Dr Kozma Lászlóné elnök
Cseresznyevirág Alapítvány



Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszen‐
trum und Bibliothek verkündet zum achten Mal den
TrachtTag, den Tag der ungarndeutschen Tracht am

29. April 2022!
„Ziehen wir an einemWochentag einen Teil ungarn‐

deutschen Tracht an, und machen wir einen durch‐
schnittlichen Freitag zum Feiertag! Erinnern wir uns
an unsere Ahnen und zeigen wir unser Erbe im Alltag!
Darum geht es beim TrachtTag, bereits zum achten
Mal. Der Initiative vomZentrumkannst du dich selber

anschließen, oder tue das gemeinsammit deiner Fami‐
lie, Gruppe, Schule, deinemKindergarten bzw. deinen
Freunden.
Du hast auch diesmal nichts anderes zu tun, als ein

Kleidungsstück oder ein Accessoire deiner authenten‐
tischen(!) ungarndeutschen Volkstracht auszuwählen,
und diesen Teil mit deiner Alltagskleidung zu kombi‐
nieren bzw. ihn einen Tag lang oder zu einer Tageszeit
zu tragen.WirmöchtenAllen zeigen, dass dieTeile der
Vergangenheit ein wichtiger Bestandteil unserer Ge‐
genwart sind.”

Népviseletnapja 2022 április 29.
„Vegyük fel egy hétköznapon amagyarországi német

népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy
átlagospénteket! Idézzükmegőseinkemlékét ésmutas‐
suk be örökségünket amindennapokban!” Erről szól a
TrachtTag, a Népviselet napja immár nyolcadik éve, s
mindezt aMagyarországiNémetKulturális és Informá‐
ciós Központ és Könyvtárnak köszönhetjük.
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EIN TAG FÜR DIE MUTTER

GedenkfeierderVertreibungAnläßlichdes76. JahrestagesderVertreibungderSchwabenaus
Schorokschar veranstaltet dieDeutscheNationalitätenSelbstverwaltungam8.Mai (Sonntag)
eineGedenkfeier.Um9.00Uhrbeginntdie traditionelleGedenkmesse fürdieverstorbenenund
noch lebenden vertriebenen Schorokscharer in derKirche.Nach derMessewirdman sich zum
DenkmalderVertriebenenziehen,woeinekurzeGedenkfeier stattfindet.Anschließendkommt
es an demVertriebenendenkmal zu einer feierlichenKranzniederlegung.

Lob derMutter

Mutter, schallt es immerfort und fast ohne Pause.
Mutter hier duMutter dort in demganzenHause.
Überall zugleich zu sein, ist ihr nicht gegeben..
Sonstwohl hätte sie, ichmein, ein bequemes Leben.
Jedes ruft, undauf der Stellwill seinRecht es kriegen.
UndsiekanndochnichtsoschnellwiedieSchwalbenfliegen!
Ich fürwahr bewundre sie, dass sie noch kann lachen.
Was allen hat sie fürMüh, alle satt zumachen!
Kannnicht einenAugenblick, sich zu ruhn erlauben.
Unddas hält sie gar für Glück! Sollteman es glauben?

Johannes Trojan
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zusammengestellt von
KrisztinaPálHoffmann

GEDENKFEIER DER VERTREIBUNG

An einem bestimmten Tag
im Jahr werden die Mütter
gefeiertund ihrEinsatzwird
mit Gedichten, Gebasteltem,
Blumen und anderen Ge‐
schenken belohnt: der Mut‐
tertag. Ein Tag im Jahr, hier
in Ungarn der erste Sonntag
im Mai, gehört nur ihr, der
Mutter. Angefangen hat der
Muttertag vor fast 100 Jah‐
ren in Amerika mit einem
einfachen Gedenk-und Ehrentag. 1914 wurde er offiziel‐
ler Feiertag, kam dann nach Europa, zuerst 1917 in die
Schweiz, dann nach Schweden und Deutschland und
schließlich wurde 1925 der Muttertag vom Roten Kreuz
auch inUngarn eingeführt.
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Doktrína
Zambiai 

gépkocsik 
jelzése

Talmi, hamis 

Egykori 

Gléda 

Szól az 
ürességtől

Vércsoport 

Antik római 
pénz

Kén 

Alatt, alatti, 
röv.

Népszerű dal 

Klór 

Perui 
kikötőváros

Dehogy! 

Ablakkeret! 

Mulatóhely 

Árvíz védelmi 
építmény

Lantán 

X, …, Z 

A gauss jele 

Római 50-es 

Kikapsz 
gyerek!

Tonna, röv. 

Névelő 

Irinek is 
becézik
… right; 
rendben

Amely 
helyen

Sapienti … 

Rock … 
roll; tánc
Zöld húsú 
gyümölcs

Ipar(i), röv. 

Rész, röv. 

Előtag: ön-, 
saját-
Töltött 

sütemény

Foszfor 

Nyár 
közepén van!

Mű változata 

Indián 
csónak

Nagy …; 
vízimadár

A sugár jele 

Járom, hám 

Nitrogén 

Butító bor 

Tolatni kezd! 

Nagy doboz 

Római 5-ös 

Pyxis 
(tájoló), röv.

Néma Mari! 

Knock 
out, röv.

Fénylés 

A sivatag 
hajója, a 
gyerekek 
szavával

Nem 
állandó, 
átmeneti

Lámpaláz

Ütlegel

Báthory 
Zsigmond 

testőr-
kapitánya

… Hadžić; 
bosnyák 

válogatott 
labdarúgó

Jó osztályzat

Pillangó

Az elektron 
jele

Nanogramm, 
röv.

Nagy 
fürdőedény

Híd közepe! Te és társaid József Attila 
költeménye

A helyszínről 
iszkol

Római 
1000-es

Költő, író 
(István, 

1897–1990)

… mihály; 
Omer pasa 

korábbi neve

Hajnalodik

Az illetővel, 
népiesen

Sem ez, 
sem az, 

sem amaz

Ózd 
centruma!

Adam párja!

Yard (hossz-
mérték), röv.

Jelfogó 
berendezés

Vénül, 
korosodik

Máltai autók 
jelzése

Derékszíj

A rendkívül 
ritka Ömer 

férfinév 
egyik 

becézett 
alakja

A Táncsics-
idézet első 

része

A Táncsics-idézet 
második, befejező része

Emiatt kapta 
művelődési 

házunk 
a nevét 

Táncsics 
Mihályról
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Április 21-én volt Táncsics Mihály születésé-
nek 223. évfordulója. Rejtvényünk fősoraiból
megtudhatják, hogy miért kapta művelődési há-
zunk az ő nevét, valamint az általa idézett mon-
datból kedves elfoglaltságát is megismerhetik
megfejtőink.

Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk
„Rejtvény” megjelöléssel május 6-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

HOT CROSS BUNS
Nemcsak húsvétra

Hozzávalók: 50+200ml langyos tej, 25 g friss élesz‐
tő, 50 g kristálycukor, 500 g finomliszt, 1 db narancs re‐
szelt héja. 1 tk őrölt fahéj, ½ tk őrölt szerecsendió, 1 tk
őrölt gyömbér,½tk só, 50golvasztott, szobahőmérsék‐
letűre hűtött vaj, 1 db szobahőmérsékletű tojás
Elkészítés: 50 ml langyos tejbe beleteszünk 1 tk.
cukrot és belemorzsolunk 25 g élesztőt, 10 percre fél‐
retesszük. A keverőtálba kimérjük a szárazanyagokat,
a lisztet, a sót, az őrölt fahéjat, gyömbért, szerecsendi‐
ót, hozzáadjuk a maradék cukrot, belereszeljük a na‐
rancs héját és dagasztókarral párszor átkevertetjük.
Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, kicsit átdolgoztat‐
juk, majd hozzáadjuk a tejet, a tojást, 3-4 percig da‐
gasztjuk, beletesszük az olvasztott vajat és további 10
percig dagasztjuk. Közben kiolajozunk egy tálat, bele‐
tesszük a tésztát, leolajazzuk a tetejét, folpackkal leta‐
karjuk és 1 órán keresztül kelesztjük. Kinyomkodjuk
belőle a légbuborékokat, lisztezett felületen késsel 10
részre vágjuk, gombócokat formázunk belőlük, majd
sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, folpackkal leta-

karjuk és 30 percig kelesztjük. Tetejüket tojássárgás
tejjel lekenjünk. A lisztet a vízzel csomómentesre ke‐
verjük, habzsákba töltjük és a zsömlék tetejére keresz‐
teket rajzolunk. A sütőbe alulra tegyünk egy vízzel teli
tepsit,majd 190 fokos sütőben 15-20perc alatt aranybar‐
nára sütjük. Lekvárral, nutellával esetleg vajasan, egy
pohár tejjel vagy kakaóval fogyaszthatjuk.

Az elkészítésben Fűzfa Péter Zsófia volt segítségünkre.
Köszönjük!



Aműsorváltozás jogát fenntartjuk!


