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ÖSSZEFOGÁS A CIVILEKÉRT
Jelentős adomány a Rail Cargo-tól

ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST
Bese Ferenc a 2022-es tervekről

TAMÁSI FERENC ARCKÉPE
A Szociális Foglalkoztatóban jártunk

SZENT ISTVÁN BÁL
Jótékonyság és közösség-élmény



„Tiszta udvar, rendes ház”

Környezetünk folyamatos karbantartása mind‐
annyiunk számára hasznos és fontos. Azon polgá‐
rok pedig, akik mindezért aktívan tesznek,
közösségünkmegbecsülését érdemlik.Éppenezért
élesztettük fel a „Tiszta udvar, rendes ház” kezde‐
ményezést.
Az elismerő címet azok a családok vagy ingatlan‐

tulajdonosok kaphatják meg, akik az adott év so‐
rán saját költségükön hozzájárulnak Soroksár
városszépítéséhez, városképének javításához, lakó‐
környezetük gyommentesen, tisztán tartásával.
A cím elnyeréséhez fényképes pályázat benyújtá‐

sa szükséges, amelynek tartalmaznia kell a lakó‐
épület és a kert pontos leírását, az ültetett
növények fajtáját, és a lakóingatlanéskörnyékének
fontosabb jellemzőit, az ingatlan pontos címét, va‐
lamint a pályázó adatait.
A pályázatokat személyesen a Polgármesteri Hi‐

vatal Grassalkovich út 162. szám alatti épületében,
vagy elektronikusan a soroksarfoto@gmail.com cí‐
men adhatják le.Mind a két esetben jelöljékmeg a
tárgyat: Tiszta udvar, rendes ház.
A pályázatokat legkésőbb 2022. június hó 15. nap‐

jáig lehet leadni.
A pályázatokat soroksári szakemberekből álló

Előminősítő Csoport vizsgálja meg, szakmai szem‐
pontok alapján és a Képviselő-testület dönt az elis‐
merő címek odaítéléséről. A díjak a Soroksári
Napokon kerülnek átadásra.
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bálok, disznótoros lakomák, lakodalmak ideje volt
mindig is a farsang időszaka. A karácsonyi szent idő csen‐
dességét zajosmulatságok,néha szintevad,pogányságból
itt maradt szokások váltják föl. Szelepként szolgáltak
ezek a feszültség levezetésére, hogy az élvezetek tobzódá‐
sából méltóságteljesen lehessen belépni a szépen rende‐
zett, fegyelmezett időbe, a nagyböjtbe. Számos vidéken
egész húshagyókedden, sőt nagyböjt hajnalig táncoltak a
fiatalok, onnanmentek hamvaszkodni. Mintha az utolsó
cseppig ki akarták volna inni a gyönyör poharát.
Nem csupán az ősök iránti tiszteletbőlmondom, de sze‐

rintemigazukvolt.Kell egykis zaj,hogymegszülethessen
bennünk a koncentrált figyelem. Kell egy kis tánc, hogy
átmozgasson mindent bennünk, talán kicsit összezavar‐
jon, felrázzon. Kell az önfeledt nevetés, amikor nem törő‐
dünk azzal, ki mit gondol, kicsit elfeledjük a komoly
énünket, és magunkon is mosolyogni tudunk. A bölcses‐
ségmeg ahhoz kell, hogy tudjuk,mikor van itt az ideje. A
régiek tudták.

SzabónéHorváth Edina
felelős szerkesztő
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– Ön nemrégiben úgy fogalmazott,
hogy a túlélés éve után 2022 a remény
éve lesz.Ezaköltségvetésre is igaz?
– Mindenképpen, hiszen olyan fej‐

lesztéseket is beállítottunk, amelyek
a közösség pozitív életérzésének,
komfortérzetének javítását szolgál‐
ják. Gondolok itt például az óvodák
klimatizálására, a kazáncserékre az
intézményekben, ahol ez szükséges,
vagyéppenaGaléria`13fejlesztésére.
Ezekmindsajátforrásbólvalósulnak
meg.
De ha már fejlesztésekről beszé‐

lünk,mindenképpen fontosmegem‐
líteni, hogy a Gazdaságvédelmi
Akciótervkeretébenelindultberuhá‐
zásoknak lezáródott a tervezési, en‐
gedélyezési szakasza. Most
következikakivitelezőkkiválasztása
azeurópaiközbeszerzésieljáráskeretében.Ezkörülbelül6
hónapotvesz igénybe, ígyreményeinkszerintmégaz idén
a gyakorlatban is elindul amegvalósítás, népnyelven aka‐
pavágások.

–Konkrétanmilyen fejlesztésekrőlvanszó?
– AMeder utcai Kisduna-híd, az Apostolhegy teljes köz‐

művesítése, illetveszilárdútburkolattalvalóellátása,aHa‐
raszti út és azM0-ás autóút bekötése a Bilk csomópontba.
Utóbbiamilleniumtelepilakosokkéréséreazeredetitanul‐
mánytervhezképestazottélőketkevésbézavaróéssokkal
környezetbarátabbmódonvalósulmeg.

–Aköltségvetéselfogadásávalegyütt
megtörtént az előző esztendő zárszám‐
adása is.Milyen2021-et zártunk?
–Túléltük,hál‘ Istennek.Nemvolt

egyszerű sem financiálisan, sem
másképpen.Nemakaromállandóan
apandémiát emlegetni, denemtehe‐
tünk úgy, mintha nem lenne követ‐
kezménye. Ettől függetlenül az
eltervezett vállalásaink majd mind‐
egyikemegvalósult. Kivétel ez alól a
18 darab zebra létesítése, amely vi‐
szont annak a cirkusznak köszönhe‐
tő, amit a Főváros az engedélyezés
körülcsinált.Azidénezekiselkészül‐
nek. Az, hogy nagyjából sikerült tel‐
jesítenünk a magunk elé tűzött
célokat, az óvatos tervezésnek kö‐
szönhető. Nem kell hatalmas terve‐
ket barkácsolni, majd kidobni a

szemétbe.Ameddiga takarónkér, addignyújtózkodunk.
–MagyarországonújraszárnyalaGDP,agazdaságinöveke‐

dés2021-ben7,1%-osvolt.Mit éreznekebbőla soroksáriak?
–Amiakormányzatiintézkedéseketilleti,abbólszerintem

elég sokat. Családtámogatások, rezsicsökkentés, 13. havi
nyugdíj,SZJA-visszatérítésés ígytovább.Haönkormányza‐
tiszintenkérdezi,akkorsajnoselégkeveset.Anövekedésaz
iparűzési adóbevételnél jelentkezhetne, amit azonban aFő‐
város jogosultbeszedni.Soroksárrólmegközelítőleg6ésfél
milliárdforintfolyikbeakasszába,ebbőlaforrásmegosztás
szerin 54%aFővárosiÖnkormányzatot illeti, 46%amiénk,

VÁ
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ÁZ
A ELFOGADTÁK A

KÖLTSÉGVETÉST
Közösségi kiadások, fejlesztések, kapavágás

Elfogadta Soroksár 2022-es költségvetését a képviselőtestület a február 17-i ülé‐
sen. Heten igennel szavaztak, öten tartózkodtak. A büdzsé bevételi főösszege
13 088 628 000 forint, nullabázisú költségvetésről lévén szó, a kiadási főösszeg
ugyanennyi. Mire jut az idén, és mire nem? – erről kérdeztük Bese Ferenc polgár‐
mestert.
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körülbelül 3milliárdot kellene visszakapnunk. Az idei elő‐
irányzat, amit a Fővárosi Önkormányzat biztosítana a szá‐
munkra,mindösszesen2milliárd forint.

–Milyenkülsőtámogatásokkal,pályázatipénzekkel számol‐
hatunkaz idén?
–Többolyanprojektiselindult,amibenszámítunkakor‐

mánysegítségére. Szeretnénkmegvásárolni aSORTEX-et
például, az a tervünk, hogy ott egy vállalkozásokat segítő
intelligens ipariparkothozunk létre. Szeretnénk,haaBu‐
dapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos cégek itt tele‐
pednének le, ezzelnövelhetjükazadóbevételeinket.

– Pályázott az önkormányzat az Egészséges Budapest Prog‐
ramban is. Tavaly nem sikerült innen forráshoz jutni. Idén
mire számít?
–Közel2milliárdforintrapályáztunk,egyelőrereményke‐

dünk.Gondolom,atavalyinulláhozképest,mostvalameny‐
nyit kapni fogunk. De ha már egészségügy, akkor hadd
mondjam el, hogy olyan programokat indítottunk el, ame‐
lyek nem igényelnek túlzott anyagi forrásokat. Ilyenek pél‐
dául a szűrőprogramok. Napokon belül elkezdődik a hasi
ultrahangszűrés,egyhétigazófaluban,egyhétigÚjtelepen,

teljesen ingyenesen. Utána következik egy szájröntgen-,
majd egy szemvizsgálat program. Mindezt az ESZI új igaz‐
gatójának,CsibaGábordoktorúrnakköszönhetjük.

– 2021-ben elég sok pénzt vitt el a pandémia elleni véde‐
kezés. A járvány azonban még mindig itt van. Gondolom
ez az idei költségvetésen is meglátszik.
–Atavalyihozhasonlóösszeggelkészülünk.Nemcsaka

megelőzésrekellfigyelnünk,hanemsajnosazutóhatások‐
ra is. Ha bármelyik intézményünkben van egy beteg, ott
azonnal fertőtlenítünkmindent, a légteret, a bútorokat,
a szőnyeget.Megpróbálunkmindentmegtenni annak ér‐
dekében,hogya fertőzéstmegállítsuk.Hakell, a tartalék‐
keretből is átcsoportosítjuk a megfelelő összeget.
Megszerveztükaztis,hogyazegészségügyiintézményünk
oltópont legyen, ezt is folytatjuk. A program biztosítása,
adminisztratív költségei, az orvosok járandósága elég je‐
lentősösszeg, és ez jelenpillanatbanmindbennünket ter‐
hel. Vélhetőleg egy részét majd az állam visszafizeti,
egyelőre azonban nem tudjuk, mikor. Ám a soroksáriak
egészségenemlehetpénzkérdés.

Péter-SzabóRozália

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Alegfontosabbnapirendipont az idei évi költségvetés
elfogadása volt. ElőtteBese Ferencpolgármestermegkö‐
szönte a büdzsé előkészítése során folytatott konstruk‐
tív munkát, amelynek része volt a frakcióvezetőkkel
zajlott egyeztetés is. Biztosította őket arról, hogy javas‐
lataikat igyekeznekfigyelembevenni.Végül a testület 7
igen, 5 tartózkodással elfogadta a költségvetést, ezzel
olyan fontos fejlesztéseknek adva zöld utat, mint példá‐
ul a Gombkötő utcai játszótér megépítése, az Eperföld
utcai útépítés, a sokak által várt kamerarendszer-bőví‐
tés, vagyaközvilágításihálózat fejlesztése.Lehetőséget
ad a költségvetés továbbá többek között ingyenes isko‐
lai füzetcsomag-osztásra, a péterimajori, egykori bel‐
ügyminisztériumi tó közvilágításának kiépítésére,
illetve 80 millió forint került elkülönítésre szociális tá‐
mogatásokra.
ANagyboldogasszonyutcamelletti ingatlanokbeépí‐

tésével összefüggő építési szabályokmódosítását a tes‐
tület teljes egyetértésben fogadta el, ugyanis Bese
Ferenc hathatós közbenjárására az építtető 25%-kal

több parkolóhely telken belüli létesítését vállalta, ke‐
vesebb lakásszámmellett. Továbbá Egresi Antal képvi‐
selő kezdeményezésére a képviselők megbízták a
polgármestert, hogy a Nyír utca mielőbbi közművesí‐
tése és aszfaltozása érdekében eljárjon aFővárosnál, és
ezzel a Szent László út közlekedési tehermentesítése
megtörténhessen.
Szintén az összes képviselő megszavazta a II. sz. Nap‐

sugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírását,
és a lengyel testvérvárosi kapcsolat létesítését. Két fon‐
tos új kezdeményezés létrehozásában voltmég teljes az
összhang. A Soroksári Sportközpont elvi létrehozását
mindenképviselő támogatta, hiszen ez a tömegsport és
különböző versenysportágak számára biztosítana edzé‐
si lehetőséget, mint például a karate, vagy a jóga. A
Lomtalanító Udvar létesítése – Bese Ferenc előzetes tár‐
gyalásai alapján – lehetséges Soroksáron, így elkerülhe‐
tők lennének a lomtalanítás során adódó kellemetlen
közlekedési és közbiztonsági jelenségek. Ennek létreho‐
zását is támogatták a képviselők.

2022. február 17-én került sor a 2022-es év második, gazdálkodási szempontból
talán a legjelentősebb képviselő-testületi ülésére Soroksáron, amelyen mind a 12
képviselő megjelent.
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Soroksár idén 1.927.160.000,- forintosösszegrepályázik
a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Egészséges Budapest
Programból. A pénzt teljes egészében a Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézmény fejlesztésére kívánja elkölteni.
A pályázat legnagyobb tétele 700millió forint, melyből

további diagnosztikai szakmák létrehozásához szükséges
berendezéseket vásárolna az intézmény, így röntgendiag‐
nosztikai-, mammográfiai készüléket és szemészeti opti‐
kai koherencia tomográfot.
További 170 millió forintból biztosítanák új járóbeteg

szakmák minimumfeltételeit, itt ortopédiáról, kézsebé‐
szetről, kardiológiáról, általános sebészetről és tüdőgyó‐
gyászatról lenne szó. Ahogy erről lapunkban többször is
írtunk,mármost gondolnikell a leendő,új orvosi rendelő
többletkapacitására, azaz a szakellátások szélesebb skálá‐
jára. A pályázat imént taglalt részei éppen ezt a célt szol‐
gálják.
Amásodik nagyobb tétel, 580millió forint az ESZImos‐

tani épületének részbeni felújítására van betervezve,
hogyazúj rendelő felépüléséig isbalesetmentes, kulturált
környezetben kerülhessen sor az orvos-beteg találkozá‐
sokra. Az elöregedett villamosvezetékek, kapcsolószekré‐
nyek, a vízvezeték- és szennyvízelvezető hálózatmielőbbi
cserére szorulnak. Javulnának a higiéniás feltételek, ezt

a fertőtlenítő kapuk, valamint higiénikus takarításra al‐
kalmas takarítógépek szolgálnák.
Mindezeken túl a programban számos, a modern gyó‐

gyításhoz nélkülözhetetlen új eszköz beszerzése szerepel:
fogorvosi- és nőgyógyászati székek, számtalan fogászati
műszer,mozgásszervi rehabilitációs eszközök, szemészeti
készülékek, a fizikoterápiához és gyógytornához szüksé‐
ges új felszerelések, és egy új védőnői körzet létrehozásá‐
hoz szükséges eszközbeszerzés is.

pszr

SOROKSÁRI HÍRLAP6 SOROKSÁRI HÍRLAP6

2 MILLIÁRDOS PÁLYÁZAT
AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST
PROGRAMBANJE

LE
NI

DŐ



2022. FEBRUÁR 72022. FEBRUÁR 7

CIVILEK ÉRDEKÉBEN FOGTAK ÖSSZE
Önkormányzati együttműködés
a Rail Cargo Terminállal

KÉT ÚJ TAGOT KERES A SOROKSÁRI FIATALOK FÓRUMA

Avámolás soránellenőrzött, deakonténerekbevissza
nem férő, a feladók által már nem igényelt, nem rom‐
landó áruk tárolása a cég számára felesleges terhet je‐
lent. A vezetőségben felmerült, hogy talán lennének,

akik örülnének ezeknek.A szociális érzékenységről, va‐
lamint a „zöld jövő” szem előtt tartásáról tanúskodó öt‐
letük a Soroksári Önkormányzatnál természetesen
támogatásra talált. Első körben hét soroksári civil szer‐
vezetet választottak ki, ők vehették át az elmúlt hetek‐
ben a nagyrészt ruhaneműkből álló adományokat. A
Dél-Pesti Ilco Egyesület és az Erzsébeti-Soroksári Moz‐
gássérültek Egyesülete törölközőket és konyharuhákat
kapott, a „Bizalom” Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládo‐
sok Egyesülete és az Anyaoltalmazó Alapítvány ezeken
felül játékokhoz, órákhoz és optikai egerekhez jutott
hozzá. Az Adler Állatmentő Egyesület kutyapórázból,
kutyafekhelyből és trimmelőből álló csomagra tett
szert, míg a Magyar Vöröskereszt és a Szent Erzsébet
Karitász Csoport felkaroltjai a cég által nekik ajándéko‐
zott ruháknak örülhetnek.
Az átadás soránmind Bese Ferenc, mind Czöndör Attila

kifejezték abbéli reményüket, hogy ez a mindkét fél szá‐
mára előnyös együttműködés a jövőben is folytatódhat.

Legyél te is a Soroksári Fiatalok Fórumá‐
nak tagja!
Ha elmúltál már 15, de még nem vagy 30

éves, ha érdekel a soroksári fiatalok helyzete,
és legalább két éve életvitelszerűen Soroksá‐
ron élsz, akkor jelentkezz, és hozz új színt ke‐
rületünk életébe!
A tagoknak lehetőségük van programokat szervezni,

és részt venni a soroksári döntéshozatalban. Munká‐
dért költségtérítés jár, amelyet minden hónapban fel‐
használhatsz.
Jelentkezési határidő: 2022.március 31.
Jelentkezéssel kapcsolatos részletekért látogass el a
www.soroksar.hu oldalra.
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Jelentős mennyiségű tárgyi adományt vett át Bese Ferenc polgármester

2022. február 8-án a soroksári telephelyű Rail Cargo Terminál vezér‐

igazgatójától, Czöndör Attilától.
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– A Soroksári Szociális Foglalkoz‐
tató már akkor is létezett, amikor
Soroksár még Pesterzsébethez tar‐
tozott. Akkor is voltak megválto‐
zott munkaképességű emberek, az
ő foglalkoztatásuk, rehabilitáció‐
juk valósul meg azóta is itt. Az in‐
tézménynek mindig is két profilja
volt, a varrodai és a csomagoló
részleg. Amikor 2011-ben átvettem
a vezetését, addigra a varroda már
teljesen leépült, a varrodavezető‐
vel együttmindössze 3 varrónődol‐
gozott benne, a csomagolórészleg-
be tizenegy-két fő járt be, ők is
mindössze napi 4 órában.

– Mivel kezdte a munkát?
– Kicseréltettem a nyílt égésterű

kazánt, és kipakoltattam a szemetet a fürdőből. Renge‐
teg olyan feladat várt, amik nem is látszanak, viszont
nagyonösszetettek, és nem is gondolná az embermeny‐
nyire drágák. Ilyen volt például a teljes elektromos
rendszer cseréje, vagy az épület állagmegóvását és javí‐
tását szolgáló intézkedések. Persze nem egyszerre, de
sok tervem megvalósult, ám ahogy mindig, most is
vannak újabbak.

– Ezekre is visszatérünk, de előbb kérem mondja el, mi is
történik itt?
– Az Alapító Okiratunkban az áll, hogy „szociális ellá‐

tás bentlakás nélkül”. Ez nagyon sokmindent jelenthet
adott esetben. Például annak a lehetőségét, hogy a

dolgozó kimoshassa a ruháit, vagy
tisztálkodhasson, ha szüksége van
rá. Vagy az is benne van – ez is meg‐
esett –, hogy a dolgozónk egy bank
hitelkártyáját használta, amely
uzsorakamatot hajtott be rajta min‐
den hónapban. Nagy szerencsével
tudtuk csak megszabadítani ebből a
fogságból az illetőt. Ezek a bankok
nagyon ügyesen megtalálják azokat
az embereket, akik nem látják át,
mit jelent a kamat. Ezért segítenünk
kell őket minden olyan dologban,
amely a személyes életvitelükhöz
kapcsolódik. Hogy emberhez méltó
életet tudjanak élni.

–Méghozzáúgy,hogymunkátadnak
nekik.

– Ami célunk az, hogy amegváltozottmunkaképessé‐
gű emberek foglalkoztatásával az egészségi állapotuk
legalább megőrződjön, ne romoljon tovább. Ha egy
ilyen ember otthon éldegélmagában,megkapja amaga
kis ellátását, akkor előbb-utóbb valamifajta szellemi-fi‐
zikai romlás következhet be. Ha nálunk dolgozhat, ak‐
kor ezt jó eséllyel sikerül megelőzni. Ezt hívjuk
rehabilitációnak. Nem a profit előállítása a cél.
–Akkor miből tartják fenn a társaságot?
– A megváltozott munkaképességű emberek foglal‐

koztatásához a Kormányhivatal és az Önkormányzat
is hozzájárul, és mi ebből az összegből, és a saját ma‐
gunk általmegtermelt bevételből tartjuk fönn a céget.

Évekkel ezelőtt, amikor a kislányommal könyvtárba jártunk, gyakran
vitt el az utunk a Szociális Foglalkoztató Épülete előtt. Kicsit mindig
félve kémleltem befelé, lerobbant soroksári ház volt, sáros udvarral, és
nem túlságosan jólöltözött emberek keringtek körülötte. Aztán elkez‐

dett csinosodni kívülről is, belülről is, járólapot kapott az udvar, eltűnt az omladozó
vakolat. Mára bátran állíthatjuk, hogy a légkör odabent is megváltozott: tiszta, világos,
jól temperált helyiségekben folyik a szorgos munka. A vezető szerint annak bizonyíté‐
kaként, hogy „Magyarországon a megváltozott munkaképességű emberekkel mind az
állam, mind az Önkormányzat törődik”. Az intézményben az ügyvezető igazgató,
Tamási Ferenc vezetett körbe bennünket.

AR
CK

ÉP
AZ EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLETÉRT
A Soroksári Szociális Foglalkoztatóban jártunk
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A támogatások persze lényegesen nagyobb súllyal es‐
nek a latba.

– Milyen dolgozói létszámmal működnek jelenleg?
–Minden évben pályázunk, és mimindig a technikai‐

lag elérhető maximumot, a húsz fős keretet célozzuk
meg. Jelenleg túl vagyunk töltve, mert 21 főt alkalma‐
zunk.Azegyikkollégaugyanisnyugdíjbamegy idén,de
közben jelentkezett valaki, akit pedig mindenképpen
szerettünk volna fölvenni. Egy bedolgozónk van, négy
közfoglalkoztatottunk. A rehabilitációs tanácsadó és
mentor feladatát egy személybenellátóKindertnéDöme
Orsolya a cég szíve-lelke, van egy varrodavezető, egy so‐
főr, és a közfoglalkoztatottak pályáztatását és egyéb ad‐
minisztrációját is végző Gellei-Greuther Szandra, aki a
csomagolórészleget is vezeti.

– Mindössze négy közfoglalkoztatott van?
–Míg 2012-13-ban itt napi 2-300 ember jelentmeg bár‐

milyenmunkátelvégezni –utcaseprésre,közterület-kar‐
bantartásra gondolok –, most annyira jó a munkaerő-
piacihelyzet,hogynincsenekközfoglalkoztatottak, leg‐
alábbis a Munkaügyi Hivatal lakhely szerint ennél töb‐
bet nem tud közvetíteni. A „mieink” nem számítanak
megváltozott munkaképességűeknek, de többségében
hátrányos helyzetűek, ezért a nyílt munkaerőpiacon
való elhelyezkedésük legalább olyan nehéz.

– Hogyan kerülnek ide az emberek?
– Van egy komplex felülvizsgálat nevű orvosi eljárás,

amelynek során kapnak egy minősítést, ez alapján

tudjuk felvenniőket ide.Nagyonkülönbözőbetegségek
miatt kerülnek hozzánk. Vannakmozgásszervi megbe‐
tegedésekkel élők, pszichikai, szellemi problémával
küzdők. Nem feltétlenül idősek, hiszen például a rész‐
képesség-zavarok, a skizofrénia, vagy a depresszió be‐
tegsége fiatalabbakat is érint. Őket egy versenypiaci
munkahelyennyilvánvalóannemlehetolyan sikeresen
foglalkoztatni, de a mi csomagoló-részlegünkben na‐
gyon jól érzikmagukat, és szívesen járnak be.

– Mit remél a 2022-es költségvetéstől, mik a tervei?
– Szeretnénk továbbbővíteni a varrodai eszközparkot

egy új interlock gépmegvásárlásával, és igénymutatko‐
zik egy új szárítógépre is a mosógép mellé. Fedett par‐
koló kialakítását tervezzük a kisteherautónak az
udvaron.Deannak is örülnék,hameg tudnánk ismétel‐
ni a tavalyi dolgozói kirándulásunkat, régóta terveztük,
végre megvalósult, és nagyon jó volt a visszhangja. Jó
lehetőség a közösségépítésre.

– Soroksáron él a családjával. Mióta is?
– 1992. januárja óta élünk Újtelepen. Feleségem védő‐

nő,háromfelnőtt gyermekünkvan,háromszorosnagy‐

papa vagyok. Lokálpatriótának tartom magam,
ültettem fákat, állíttattam szobrot. AzÚjtelepi Fatimai
Szűzanya Templom közösségét próbálom erősíteni, a
FatimaCsillagaAlapítványkuratóriumi elnökevagyok,
ez a plébánia civil alapítványa, amelyből a közösség és a
zarándokkörműködését támogatjuk.

– Elég sokat adományoz is a templom javára, és ezt a jó
tulajdonságát a gyermekeire is átörökítette. Például, talán
a közösségből is kevesen tudják, hogy a szent térben álló,
mozdíthatókárpitozott székeket a lányaadományozta.De
nem sokat beszél ezekről. Ez tudatos?
–Kételképzelésküzdbennemilyenkor.Azegyik,hogy

kürtöljük világgá, hátha ragadós lesz a jó példa. A má‐
sik, hogy mindazért a jótettért, amiért itt a földön be‐
seprem az elismerést, már nem jár jutalom aMennyek
Országában. Így aztán azt gondolom, nem is kell min‐
denrőlmindenkinek tudnia.

SzabóHorváth Edina
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Az életkor kitolódásával egyre több az olyan időskorú, esetleg beteg em‐
ber, akik az otthonukban saját erőből már nem képesek ellátni magukat,
vagymert nincsenek hozzátartozóik, vagy a gyerekeik dolgoznak, esetleg
távol élnek, és nem képesek napi rendszerességgel ellátni ezt a feladatot.
Az ellátásra szoruló viszont szeretne továbbra is a saját, megszokott kör‐
nyezetében élni. Ilyenkor lehet kérni a házi segítségnyújtást. A Gondozó‐
szolgálat vállalja a legközelebbi élelmiszerboltból az élelmiszerek
megvásárlását legfeljebb 5 kilogrammig, a gyógyszerkiváltást, a lakásban
a rend fenntartását. Emellett ellátja a gondozási és ápolási feladatokat,
mosdatást, fürdetést, ágyazást, etetést, folyadék-pótlást, gyógyszerelést,
vérnyomás- és vércukormérést.
A szolgáltatást írásban kell kérelmezni, amelyhez az adatlapot az intéz‐

ményben lehet átvenni (Grassalkovichút 104.), ahol részletes tájékoztatást
is nyújtanak a házi segítségnyújtás pontos menetéről. Az igénybevételt
megelőzően külön jogszabálybanmeghatározottak szerint vizsgálni kell a
kérelmező gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálata érté‐
kelő adatlap kitöltésével történik, melyet a háziorvos és a Gondozószolgá‐
lat szakmai vezetője tölt ki. A szolgáltatás térítésköteles, amely az igénybe
vevő jövedelmétől függ.

A biztonságérzet erősítése érdekében aházi segítség‐
nyújtáshoz – igény esetén – kapcsolódhat egy másik
elem is, de önálló szolgáltatásként is lehet kérni, ez
pedig a jelzőrendszer. Feltétele, hogy az illető idős,
vagy beteg ember képes legyen a segélyhívó készülék
kezelésére és rendelkezzen analóg telefonvonallal.
A berendezés egy asztali készülékből és egy nyakba

akasztható, vagy csuklón viselhető egységből áll,
utóbbi vízhatlan és ütésálló, így a rászoruló minden
helyzetbenmagán tarthatja. Baj esetén pedig a készü‐
lék működésbehozásával, egy beépített mikrofon se‐
gítségével azonnal segítség hívható. A
diszpécserközpont éjjel-nappal fogadja a segélyhívá‐
sokat. A szolgáltatás ugyancsak térítésköteles.

Tavaly novemberi számunk Arckép rovatában interjút olvashattak Tar-
Bárczy Szilviával, a soroksári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ve‐
zetőjével. Az Intézményvezető Asszony akkor azt mondta, hogy az itt
élők nem mindig tudnak eligazodni az intézmény sokrétű tevékenysé‐

gében, most induló sorozatunkban ehhez igyekszünk segítséget nyújtani. Jelen lapszá‐
munkban a házi segítségnyújtást mutatjuk be.

SAJÁT KÖRNYEZETBEN
ÉLNI, AMÍG LEHET
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SZENT ISTVÁN BÁL
„Lehetne-e jobb hely, mint itt?”

abál különlegessége, hogy ez alkalomból a külön‐
böző generációk tudnak találkozni, együtt szórakozni,
ilyen értelemben az egyik legtöbb embertmegszólító ese‐
ményeazévnek.A felsősöktőlkezdvegimnazistákésegye‐
temisták is jelen vannak, jó esetben a szüleik és
nagyszüleik társaságában. Nem utolsó sorban pedig jóté‐
konysági bál, vagyis bevételéből aplébániát támogatják a
résztvevők.
– Ez a rendezvény mondhatni alulról jövő kezdemé‐

nyezésvolt,hiszen 16évvel ezelőtt kétközösségi tagunk
– Kisné Gopcsa Ágnes, és Tokody Györgyi – egyszer csak
azzal az ötlettel állt elő, hogy a farsangi időszakban

rendezzünkbáltmi is, amagunkörömére. Felvállalták
amegszervezését, elképzelésükpedig nagy tetszést ara‐
tott a hívek körében, ez látszik abból a lelkesedésből,
amellyel a fellépőink készülnek rá, illetve a várakozás‐
ból, amely az előkészületeket kíséri – folytatja a törté‐
netet az atya.
Eleinte még meghívott előadók szórakoztatták a kö‐

zönséget, de aztán egyre többen éreztek kedvet, hogy
megmutassák saját tehetségüket, bemutassák hobbiju‐
kat, vagy csak beálljanakmókázni egy kicsit. Így szület‐
tek meg az első színdarabok, később a táncprodukciók,

amelyek újabbakat inspiráltak. A fiatalokművészi tánc‐
bemutatójából így kapott ösztönzést az „Apák Tánca”,
abból pedig a házaspárok táncelőadása.
–Ahogynemszorulunk rá külsősökre a szórakoztatás

terén, úgy a bálozással együttjáró lakomázást is saját
erőbőloldjukmeg.Ezugyanis egy „batyusbál”, tehátazt
esszük, amit hozunk, éppen ezért elég változatos és
nagy a kínálat étel-italból – folytatja a sajátosságok fel‐
sorolásátAttila atya, majd hozzáteszi: – Érdemes szólni
méga tomboláról, amelyben igazánértékes felajánlások
érkeznek szintén a közösségünk tagjainak jóvoltából.
Van, aki az erdélyi nyaralóját bocsátja a nyertes rendel‐

kezésére, mások saját készítésű ékszereiket, ismét má‐
sok újság-előfizetést, vagy saját szolgáltatásaik
igénybevételét –masszázst, hajvágást – ajánlják föl nye‐
reményként. A tombola bevétele persze szintén a plébá‐
nia kasszáját gazdagítja.
Az alcímben idézett mondat a rendezvény egyik házi‐

asszonyának, Ágnesnek az egyik évben elhangzott ver‐
ses köszöntőjéből származik. A 16 éve töretlen
népszerűségnekörvendőbál résztvevői azóta isminden
farsangon azt válaszolják rá: „jó nekünk itt lenni”!

B.M.

– A plébánia élő közösség. Nemcsak misére, vagy templomi liturgiákra
jövünk össze, hanem a hétköznapokban is szeretünk együtt lenni. Egy
működő közösségnek sokféle életmegnyilvánulása van, ilyen például ez
a bál is – kezdte a Szent István Bál bemutatását Király Attila plébános.



A Független Nők Egyesülete 2022 tavaszán újrameg‐
rendezi hagyományos Amatőr Képzőművészeti és Ké‐
zimunkaKiállításátmegújult formában.
Idén a Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény ad ott‐

hont a kiállításnak a Soroksári Önkormányzat támo‐
gatásával.
A begyűjtött anyagok Németh Márta iparművész és

Ágoston Zsolt díjazott fafaragó népi kézműves vélemé‐
nyezése alapján kerülnek kiállításra.
A zsűri által kiválasztottmunkák díjazásra kerülnek.
Várjuk mindenki jelentkezését, aki szívesen bemu‐

tatná amunkáit!
Az anyagokatmárcius 23-án szerdán, 24-én csütörtö‐

kön, és 25-én pénteken 15 órától 18 óráig gyűjtjük a
Helytörténeti Gyűjtemény épületében (Bp. 1238 Szitás
u. 105.).
A kiállítás megnyitójára rövid ünnepség keretében

április 7-én 17 órakor kerül sor.
Érdeklődni lehet Mihály Ildikónál a 06/20 935-1415

telefonszámon.

FELHÍVÁS!

Dr. SzabóTibor jegyző, aHVIve‐
zetője felhívja szíves figyelmüket,
hogy az „Értesítő” tartalmazza azt
is, hogy az országgyűlési képvise‐
lők választásán a címzett az egyé‐
ni választókerületi képviselő
személye mellett – a központi név‐
jegyzékben nyilvántartott adatai
alapján - pártlistára vagy nemzeti‐
ségi listára, ez utóbbi esetében pe‐
dig azt is, hogy mely nemzetiség
listájára szavazhat.
FONTOS kiemelni, hogy aki ké‐

relmére korábban a nemzetiségi
névjegyzékre felvételre került,mindaddig nemzetiségi
választópolgárként szerepel a központi névjegyzékben,
míg annak módosítását vagy törlését nem kéri. Ha a
választópolgár annak idején úgy kérte nemzetiségi vá‐
lasztópolgárként való nyilvántartását, hogy annak ha‐
tálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen, és
ezen kérelmét azóta nemmódosította vagy nem vonta
vissza, és ezt – az alábbiakban ismertetett - határidőben
sem teszi meg, a 2022. évi országgyűlési képviselő-vá‐
lasztáson nem pártlistára, hanem nemzetiségi listára
szavazhat.
HANEMZETISÉGILISTÁRASZERETNESZAVAZNI
Aki még nem kérte, vagy kérte már nemzetiségi név‐

jegyzékbe való felvételét, de annak hatálya nem terjed

ki az országgyűlési képviselő-választásra, ÉS pártlista
helyettnemzetiségi listára szeretne szavazni, legkésőbb
2022.március 18.napján 16.00óráigkérheti, hogynem‐
zetiséginévjegyzékbevétele azországgyűlési képviselő-
választásra is terjedjen ki.
HAPÁRTLISTÁRASZERETNESZAVAZNI
Aki korábban úgy kérte nemzetiségi névjegyzékbe vé‐

telét, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselő-
választására is kiterjedjen,DEa2022. április 3-ai válasz‐
táson nemzetiségi lista helyett pártlistára kíván szavaz‐
ni, a nemzetiségi névjegyzékben való nyilvántar-
tásának, vagy az országgyűlési választásra történő ki‐
terjesztésének törlését kérheti, úgy hogy a kérelem
levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt‐

ronikus benyújtás esetén legkésőbb március 30-án
16.00 óráig,
személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő

elektronikus benyújtás esetén legkésőbb április 1. nap‐
ján 16.00 óráig
beérkezzen.
A kérelmeket levélben vagy személyesen a lakóhely

szerinti Helyi Választási Irodához kell a megadott ha‐
táridőig benyújtani, elektronikus benyújtás esetén a
www.valasztas.hu felületen kell elküldeni
(https://kerelem.valasztas.hu/vareg/

MagyarCimKerelemInditasa.xhtml)
Bővebb tájékoztatás a
soroksar.hués a valasztas.huoldalakon található!
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2022. 03. 20. 9:00-18:00
TÜNDÉRKERT (Soroksár,Molnár-sziget)

Gyerebiciklivel éshozzmagaddal jógamatracot is!
Használt és új biciklik adás-vétele!
Ingyenes területfoglalás:
portatancsics@gmail.com, 06-1-2860262
Egész nap: sportbemutatók, Trükkös Bringák,

kerékpár- és sportszerbörze, BikeSafe regisztrá‐
ció, egészségügyi szűrések, újrahasznosítás,
ügyességi versenyek, közlekedésbiztonsági be‐
mutató, bicikliszervíz tanácsadás
Fő programok:
10:00 Kalap Jakab gyerekkoncert
11:30 Beszélgetés Parti András olimpikonnal
12:00 Hegedűs László “Hege” triál bemutató és
workshop
15:00 Béres Alexandra Fitness Világbajnok Súly‐
kontroll órája
17:00H2Old Band gitár duó koncert
A belépés díjtalan!
Esőhelyszín: TáncsicsMihályMűvelődési Ház

A programmal kapcsolatos részletes informá‐
ciókat keresd a Táncsics Mihály Művelődési
Ház Facebook oldalán!

Dr. Szabó Tibor jegyző, a HVI vezetője tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy a 2022. április 3. napjára kitű‐
zött országgyűlési képviselő-választásról és országos
népszavazásról szóló értesítőket a Magyar Posta legké‐
sőbb február 11-ig eljuttatja a levélszekrényeikbe.
Az a választópolgár, aki február 11-ig nem kapta meg

ezen értesítőt, kérem jelezze a Polgármesteri Hivatal‐
ban, mint Helyi Választási Irodában személyesen (1239
Bp., Grassalkovich út 170. fsz. 4.), vagy a következő el‐
érhetőségek valamelyikén:
Bozóné Andrási Ildikó: 061-289-2100/331mellék
Sárácz Aranka: 061-289-2100/354mellék
VittmannéGerencsér Judit: 061-289-2112
FONTOS TUDNIVALÓK: Az átjelentkezés iránti ké‐

relembenyújtásához használható nyomtatvány letölt‐
hető a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Ez irányú
kérelmének legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a lakóhelye szerinti Helyi Választási
Irodába, és ugyanezen időpontig van lehetőség az átje‐
lentkezési kérelemmódosítására is.
Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogvatartása

miattnemtudmegjelennia szavazókörben,mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be
• levélben, vagy azonosítás nélküli elektronikus úton,
melynek legkésőbb 2022. március 30. napján 16.00
óráig kellmegérkeznie aHelyi Választási Irodához,

• személyesen, vagy elektronikus azonosítással elekt‐
ronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb
2022. április 01. napján 16.00 óráig a Helyi Választá‐
si Irodához,

• elektronikus azonosítással
elektronikus úton április 01.
napján 16.00 órától április 03.
napján 12.00 óráig a Helyi Vá‐
lasztási Irodához (e határidőn
belül benyújtott kérelmeket a
szavazás napján a Szavazat‐
számláló Bizottság bírálja el),

• meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendel‐
kező személy általi kézbesítés‐
sel az Ön részére kiküldött
értesítőn szereplő szavazókör‐
ben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a sza‐
vazás napján, legkésőbb 12.00 óráig.

Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez
a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest Grassalko‐
vich út 162. sarokbejárat), a Polgármesteri Hivatal 1239
Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 3-4. sz. irodájában,
valamint azÚjtelepiÜgyfélszolgálati Irodában (1237Bu‐
dapest, Újtelep u. 2.) tudunk biztosítani.
Tájékoztatjukazonválasztójoggal rendelkezőmagyar

állampolgárokat, akiknek lakcímbejegyzése csak a Bu‐
dapest XXIII. kerület megnevezést tartalmazza, hogy
részükre a szavazat leadására a 17. számú szavazókör
(Grassalkovich Antal Általános Iskola, Bp. XXIII. ker.
Hősök tere 18-20. fsz. 1.) került kijelölésre.
Mindenre kiterjedő, részletes tájékoztatásért látogas‐

son el a
www.soroksar.huvagy a www.valasztas.huweboldalra.
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ARENDEZVÉNYFŐVÉDNÖKE: PARTIANDRÁS
magyarmountainbikeversenyző,négyszeresolimpikon
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Die Ungarndeutschen aßen imAllgemeinen
wenig Fleisch. Ihre Fleischspeisen bereiteten
sie hauptsächlich aus geräuchertemSchweine‐
fleisch. Früher wurden in einem jeden schwä‐
bischenHaus jährlichsogarmehrereSchweine
geschlachtet,worausmandengrößtenTeildes
Jahresbedarfes an Fleisch decken konnte. Fri‐
sches Fleischwurde in derRegel an Feiertagen
und bei größeren Arbeiten, wie Ernte,Weinle‐
se oder Hausbau gegessen. Man begann das
Schweineschlachten mit der Einkehr der kal‐
tenMonate.Eswar immereingrosses, lustiges
Familienfest obwohl an diesem Tag hart gear‐
beitet werdenmusste.

Das Stechen begann am frühen Morgen. Schon vorher musste
man alles vorbereiten, so wie Saurahme, Bottich, Kessel, Trog,
Hackstock,viele Messer, Schüssel, Zwiebel, Gewürze usw. Der
Schlachter stachdie Sau. IndemTrogen entferntemandieBorsten
und auf der Saurahme wurde die Sau aufgeschnitten. Zum Früh‐
stück aßen die Leute im Allgemeinen Tomatenleber. Die Frauen
sortierten das Fleisch. Der Kopf, Speck, Schwarten und die Innereien wurden in eiem großen Kessel gekocht. Es
wurde daraus Leberwurst, Blutwurst, Bratwurst undSchwartenwurst gemacht.Man füllte die Fleischmischung in
dieDärme.Das Fleichmusste imSalz liegen, damit es langehielt und alleswurdenoch zumRäuchern gebracht. Zu
Mittag kochten die Frauen gefülltes Kraut und Schweinebraten. AmNachmittag
waren dann noch vielseitige Arbeiten zu verrichten. Die Männer hatten das Ver‐
gnügen, schöne Schinken zu zaubern und recht viel Wurst anzufertigen. Die
Hausfrauverpaßte esnicht zu sagen: „Machtnur recht viel, danndürfenwir auch
viel essen.” Mit großer Spannung hat man inzwischen das Schmalz ausgelassen,
und dieHausfrau freute sich,wenn sich die Stenner füllten, denn esmußte ja das
ganze Jahr hindurch ausreichen. Am Abend aß man noch Kesselsuppe und die
Verwandten feierten bis zum späten Abend zusammen. Der Schlachttag war im‐
merwieder ein besonderes Erlebnis.
Seit einigen Jahren gehört ein echt schwäbisches Schweineschlachten zu dem

Jahresprogramm der Schorokscharer Deutschen Nationalitäten Selbstverwal‐
tung. Der Hauptorganisator der Veranstaltung ist AntonWeinmann, der Vorsitz-
ede der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung unserer Siedlung. In diesem
Jahr konnte man die Schlachtung wieder durchführen. Das Programm wurde
traditionell auf dem Hof des Heimatmuseums in der Szikes Straße veranstaltet.
Der Schlachttag begann früh amMorgenmit dem Stich. Die Anwesenden hatten
dieMöglichkeitdieverschiedeneMetzgertätigkeitenzubeobachtenundnatürlich
feine Fleischgerichte zu kosten. Die Kapelle Schorokscharer Burschen sorgtemit
ihrerMusik für die gute Laune.Hoffentlich kehrten an diesemTag alle Gäste und
Anwesendenmit schönen, bleibenden Erlebnissen nach Hause. Die Schorokscha‐
rer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung bedankt sich bei allen, die an die‐
semTagmitgewirkt und geholfen haben.
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zusammengestellt von
Krisztina Pál Hoffmann

SCHWÄBISCHES
SCHWEINESCHLACHTEN
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RAMAZURI
A Nemzeti Táncszínházban fellépő Duda Éva

Társulat vidám produkciója viseli ezt a címet.
Rejtvényünkből megtudhatják, hogy a fiatal csa-
pat milyen eszközökkel éri el a látványos, és szó-
rakoztató „tánc-cirkuszi felfordulást”.
Megfejtéseiket az ujsag@ph.soroksar.hu
címre, vagy a Hivatal postai címére várjuk
„Rejtvény” megjelöléssel március 4-ig.
Megfejtőink között egy 5000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

FARSANGI ÍZKAVALKÁD: Marha fehérpecsenye ötféle
zöldségkörettel, fehérboros zöldbors-mártással

Steak: A szobahőmérsékletű hús (annyiszor 10-15 dkg,
ahány személynek készül) mindkét oldalát tűzforró
serpenyőben 1 kk. olajon 1-1 percig sütjük, majd 120 fokos
sütőbe rakjuk 8-10 percre. Amikor kész, pihentetjük,
majd a serpenyőben alacsony hőfokon vajat olvasztunk,
belerakunk egy rozmaring és kakukkfű ágat, 1-2 gerezd
egész fokhagymát, és ezzel az ízesített vajjal locsolgatjuk 1-
2 percig a húst. Újabb pihentetés után szeleteljük.
Zellerpüré: A kockákra vágott zellert annyi víz és tej keve‐
rékében puhára főzünk, amennyi ellepi, sót és pici cukrot
adunk hozzá, majd 2-4 ek vajjal turmixoljuk össze, és kur‐
kumával ízesítjük.
Cukkini spagetti: A hámozott cukkinit zöldség-spirálozó‐
val spagetti formára szeleteljük, besózzuk, majd levét ki‐
nyomkodva serpenyőben, vajon 2 perc alatt megpároljuk.
Fűszerezzük sóval, borssal, fokhagymával.
Majonézes burgonyasaláta: A krumplit héjában megfőz‐
zük, amikor kihűlt, hámozzuk, szeleteljük. Házi majonéz‐
zel keverjük össze a burgonyát.
Mézes sárgarépa: Ahasábokra vágott sárgarépát sütőpapí‐
ros tepsibe helyezzük, meglocsoljuk kevés olivaolajjal,
mézzel, és ízesítjük sóval, borssal, kakukkfűvel, és 180 fo‐
kos sütőben készre sütjük.

Vegyes saláta: Paradicsomot, rukko‐
lát, bébi spenótot, egy marék tökma‐
got és pár szem áfonyát összeke-
verünk.
Salátaöntet: 1 teáskanál méz, 1 ek.

mustár, 1-2dlolaj, 1 ek. citromlé, só
A hozzávalókat kis befőttesüvegbe
öntjük, és jól összerázzuk. Ezzel lo‐
csoljukmeg a salátát.

Fehérboros zöldbors-mártás:
Mozsárbanösszetörünk 1 ek szárított
zöldborsot és száraz serpenyőben picit megpirítjuk. Hoz‐
záöntünk fél dl száraz fehérbort, és kiforraljuk belőle az
alkoholt. Ízesítjük 1 ek. mustárral, 1 kávéskanál barnacu‐
korral, sóval,majd 1-2 dl tejszínnel összeforraljuk.



A programmal kapcsolatos részletes információkat keresse Soroksár és

a Táncsics Mihály Művelődési Ház Facebook oldalán!

ÜNNEPI PROGRAMSOROZAT
az 1848-as forradalomés szabadságharc emlékére

HUSZÁROKVILÁGA
programsorozat a TáncsicsMihályMűvelődési Házban

MÁRCIUS 9. 18:00

HUSZÁROK VILÁGA kiállításmegnyitó
korhű huszár és gyalogos viseletek, fegyverzet

és lófelszerelés, korabeli dokumentumok
bemutatása

A kiállítást megnyitja: Bese Ferenc polgármester

Nekem ’48 - iskolai rajzpályázat
eredményhirdetése

A megnyitón közreműködik: a Kisdunamente
Toppantó Néptáncegyüttes

MÁRCIUS 10. 10:00

Huszár 7 próba

Dévai Levente interaktív műsora óvodás
csoportoknak

MÁRCIUS 11. 9:00-12:00

A „VÉRTES” Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület

rendhagyó történelem órája általános iskolás
osztályoknak

MÁRCIUS 15. 9:30

KOSZORÚZÁS a Hősök terén
Beszédet mond: Sinkovics Krisztián alpolgármester

Közreműködnek: Kisdunamente Toppantó Néptáncegyüttes, a Fekete István Általános
Iskola diákjai, Pál Ervin Szilárd, valamint a Soroksári Városi Fúvószenekar


