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Jubileumi bált tartottak 
Szombaton tartotta a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara XX. Kerü-
leti Tagcsoportja Vállalkozók Bálját a 
Csili Étteremben. A 10. jubileumi bá-
lon a Ritmo Latino brazil tánccsoport 
is fellépett. Az est védnöke Szabados 
Ákos polgármester és Juhász Lajosné 
alpolgármester volt. 

Államtitkári elôadás  
a törvényrôl 
A Nemzeti Köznevelési Törvényrôl tar-
tott elôadást Dr. Hoffmann Rózsa, a 
Nemzeti Erôforrás Minisztérium okta-
tásért felelôs államtitkára a pesterzsé-
beti Pedagógia Napon. Az Ady Endre 
Általános Iskola és Pesterzsébeti Pe-
dagógiai Intézet szervezésében zajló 
eseményt Dr. Vas Imre országgyûlési 
képviselô, alpolgármester nyitotta 
meg. Ez alkalomból gyermekek mun-
káiból rendeztek kiállítást. 

Ülésezik a testület
Március 22-én, csütörtökön, délután  
14 órától tartja Pesterzsébet önkor-
mányzatának képviselô-testülete soron 
következô ülését a Városháza nagyter-
mében. Az ülés nyilvános.

Kézimunkák férfiaktól
Nônapon Karip Gyula és Szepesi 
Balázs falvédô és hímzésminta – 
gyûjteményébôl nyílik kiállítás a Gaál 
Imre Galériában. Régen, fôleg a kony-
hák dísze volt a sparhet fölött kifeszí-
tett, hímzett falvédô. Annak idején a 
lányok stafirungjából nem hiányoz-
hattak ezek a kézimunkák. 

HírekElengedtük a farsang farkát 

Látványosan eltemettük a telet a kerületben. Ebben komoly részt vállaltak a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda óvodásai 
is, akik elégették a telet jelképező kiszebábot. Az elmúlt hetekben megszámlálhatatlanul sok farsangi mulatságot, bált tartot-
tak a pesterzsébeti intézmények, alapítványok, szervezetek.                                                                  Báli körkép 8-9 oldal

KÖZE VAN HOZZÁ!
Hasznos információkat, híreket,
fotókat osztana meg másokkal

Pesterzsébetrôl?
Küldje el e-mailben:

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
Szerkesztôség: 20/392-3383

(hétköznap 8-16 óráig hívható)
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Jubileumi bált tartottak 
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mi és Iparkamara XX. Kerületi Tagcsoport-
ja a Vállalkozók Bálját a Csili Étteremben.  
A 10. jubileumi bálon a Ritmo Latino brazil 
tánccsoport is fellépett. Az est védnöke Sza-
bados Ákos polgármester és Juhász Lajosné 
alpolgármester volt. 

Államtitkári előadás a 
törvényről 
A Nemzeti Köznevelési Törvényről tart elő-
adást Dr. Ho�mann Rózsa, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium oktatásért felelős állam-
titkára a pesterzsébeti Pedagógia Napon.  
Az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsé-
beti Pedagógiai Intézet szervezésében zaj-
ló eseményt Dr. Vas Imre országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester nyitja meg. Ez alka-
lomból gyermekek munkáiból rendeznek ki-
állítást. 

Kézimunkák férfiaktól
Nőnapon Karip Gyula és Szepesi Balázs falvé-
dő és hímzésminta - gyűjteményéből nyílik 
kiállítás a Gaál Imre Galériában. Régen, főleg 
a konyhák dísze volt a sparhet fölött kifeszí-
tett, hímzett falvédő. Annak idején a lányok 
sta�rungjából nem hiányozhattak ezek a ké-
zimunkák.  

Ülésezik a testület 
Március 22-én, csütörtökön, délután 14 órá-
tól tartja Pesterzsébet önkormányzatának 
képviselő-testülete soron következő ülését a 
Városháza nagytermében. Az ülés nyilvános..

HÍREK

Hasznos információkat, híreket, 
fotókat osztana meg másokkal 

Pesterzsébetről?  
Küldje el e-mailben: 

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
Szerkesztőség: 20/392-3383 

(hétköznap 8-16 óráig hívható)

KÖZE VAN HOZZÁ!

Következő megjelenés:
április 3. 

Lapzárta: március 28.

Venne? Eladna?
Adja fel hirdetését!

Apró és keretes hirdetését a márciusi lap-
számban, személyesen az alábbi, keddi 
időpontokban adhatja fel a TV20 Kft. iro-
dájában (Csili Művelődési Központ, Nagy 
Győry István u. 4-6., bent az udvarban):

Március 6., 9-12
Március 13., 12-17
Március 20., 9-12
Március 27., 12-17

ÜNNEPI MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom 

a kerület gyermek és felnőtt lakosságát, 
a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, intézmények képviselőit

március 4-én, 14 órára
Budapest XX., Városháza elé,

Kossuth Lajos majd Pető� Sándor szobrához,
 az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

164. évfordulója alkalmából rendezendő kerületi ünnepségre.

A műsorban közreműködnek:
Veress Előd színművész és pesterzsébeti �atalok,

Wysocki Légió Katonai Hagyományőrző Egyesület,
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

Gyöngyvirág Néptánc Együttese, Berzsenyi László koreográ�ájával,
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, Jakab Gedeon karnagy vezényletével,

Lázár Vilmos Általános Iskola Melódiák Kórusa, Pál� Krisztina vezényletével,
ESMTK Ritmikus Sportgimnasztika Szakosztálya, Zémann Erika koreográ�ájával.

A megemlékezés virágait – a hagyománynak megfelelően – a Kossuth szobornál helyezik el
a tisztelgő személyek, szervezetek.

        Szabados Ákos polgármester

Bevárják a HÉV-et
Jelentősen módosult a főváros éjszakai 
busz-hálózata. Három új járat is indult, 
több járat útvonala, menetrendje válto-

zott. A 923-as járat a reggeli utolsó két, 
Dél-pesti garázs felé haladó járat Pester-
zsébet felsőnél bevárja az első két, Rác-
keve felől érkező HÉV-szerelvényt, így 
1-2 perccel később ér a végállomására. 
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Életének 80. évében, február 15-én 
elhunyt Zsombok Tímár György. 

A képviselő-testület tagjai egyper-
ces néma csenddel adóztak Pesterzsé-
bet egykori alpolgármester emléke 
előtt, aki 1990-1994 között töltötte 
be a tisztséget. 

Végső búcsúztatására katonai tiszte-
letadás mellett március 21-én, 11.15-
kor, a Pesterzsébeti temetőben kerül sor. 

Polgármesteri beszámoló kereté-
ben Szabados Ákos tájékoztatatást 
adott Maróti Sándorné kerületi lakos 
100. születésnapja alkalmából tett kö-
szöntésről.

Az Állami Számvevőszék megküld-
te Pesterzsébet önkormányzatának 
a 2010. évi országgyűlési, valamint 
önkormányzati és nemzeti, etnikai 
kisebbségi képviselő választások lebo-

nyolításához felhasznált pénzeszközök 
ellenőrzéséről szóló jelentését. Szaba-
dos Ákos elmondta: a választásokkal 
kapcsolatos pénzügyi elszámolásokban 
a Számvevőszék nem talált hibát.

Idén májusban jár le az önkor-
mányzat tulajdonában álló Tanuszo-
da üzemeltetésére kötött szerződése a 
Tempero Zrt-nek, ezért kellett dön-
tést hoznia a képviselőknek a további 
üzemeltetés módjáról. 

A képviselők egyhangú szavazattal 
döntöttek az uszoda működtetésének 
pályáztatás útján történő elbírálása 
mellett. 

Szintén megszavazták a kerület ve-
zetői, hogy a Gazdasági Ellátó Szer-
vezet létszámát egy fővel növelik, így 
az eddigi kettő helyett hárman fogják 
ellátni az önkormányzat gazdálkodási 
körébe tartozó intézmények függetle-
nített belső ellenőrzését.

Nagyné Tóth Edit az Ellenőrzési 
Osztály vezetője elmondta: évek óta 
problémát jelentett, hogy a belső el-
lenőrök száma az intézmények létszá-
mához, összetételéhez és feladatához 
képest csekély, és nem elég egy intéz-
ményt 2-3 évente ellenőrizni. 

Anyagi megfontolásból az önkor-
mányzat veszi át a Hársfa sétányon 
található Máltai Játszótér és Játszó-
ház működtetését a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Nonpro�t Kft-től.  
A feladatot a Pesterzsébeti Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ látja majd 
el, két fő szociális munkással és három 
fő éjjeli őrrel. A Máltai Játszótér és Ját-
szóház működtetése havonta egymillió 
forintból valósul meg. 

Az önkormányzat ingatlanvagyoná-
nak kezelésére vonatkozó új szervezeti 
rendszer kialakításához szükséges elő-
készületek megkezdéséről is döntött 
a képviselő-testület. A változtatást az 
önkormányzati lakás és nem lakás célú 
ingatlanok hasznosításából származó 
bevételek akadozása indokolja, ami-
nek többek között az az oka, hogy az 
önkormányzat folyamatosan helyt áll 
a bérlők helyett a közműszolgáltatók 
felé, mert a bérlők egy része nem �zeti 
a lakbért, illetve az igénybe vett köz-
műszolgáltatások díját. 

Szponzorálási szerződés jóváhagyá-
sáról is döntés született.  A XX. ke-

rület  az Erzsébeti Spartacus Munkás 
Testedző Kört (ESMTK) 21 millió 
forinttal   támogatja. Képviselők fel-
szólalásban kérték, hogy Pesterzsébet 
többi sportegyesületét, helyzetüket is 
térképezzék fel, hogy segíthessék az 
arra érdemes egyesületek munkáját.

A Csili Művelődési Központ szín-
házteremének műszaki és technikai 
felújításához az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium által kiírt pályázat-
hoz  önrész biztosításáról is szavaztak.  
Az önrész félmillió forint. A korábbi 
években kiírt pályázatokon ugyan-
ekkora összeg biztosításával hozzáve-

tőleg 280 ezer forint támogatásban 
részesült az intézmény. 

Pesterzsébet és Alusta települé-
sek birkózó és karate egyesületeinek 
versenyzői mérkőznek meg egymás-
sal a kerületben április 19-22. kö-
zött, a Kruj Iván Sportcsarnokban.  
Az ukrán várossal kiépítendő test-
vérvárosi kapcsolat következő állo-
mása a találkozó. 

A polgármester ezzel kapcsolat-
ban elmondta, ez nem jelent plusz 
kiadást. A sportdelegáció vendéglátá-
sának kiadásait a nemzetközi kapcso-
latok céljára elkülönített pénzösszegé-
ből �nanszírozzák.

A testületi ülés napirendi pontja-
inak tárgyalása után kért szót Gajzá-
gó Imre, a Pestszenterzsébeti Polgári 
Lövészegylet vezetője, aki kiemelte, 
hogy jelentős számú kerületi gyereket 
segítettek hozzá, hogy sportlövőként 
diák és serdülő olimpián, valamint 
budapesti és országos bajnokságokon 
sikerrel szerepelhessenek és most ve-
szélybe került az egylet működése. 

A Pestszenterzsébeti Polgári Lö-
vészegylet vezetője a képviselő testület 
segítségét kérte a további fennmara-
dásához. 

MSz

Nem talált hibát a választásokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolásokban a Számvevôszék

Támogatásokról, létszámbővítésről, 
önrészről döntöttek a képviselők
Átveszi Pesterzsébet önkormányzata a Máltai Játszótér és Játszóház 
mûködtetését – többek között errôl döntöttek a képviselôk a február 23-i 
testületi ülésen, amelyen a Pesterzsébet – Alusta Kupa megrendezését is 
jóváhagyták a kerület vezetôi.
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A 2012. évi költségvetési 
rendelet-tervezet szerint: 
Az önkormányzat bevétele:
8 761 902 e Ft.
Az önkormányzat kiadása:
9 587 139 e Ft.
Költségvetési egyenleg: 
- hiány 825 237 e Ft.

A hiány összege a 2011. évi költség-
vetés tervezésekor 904 914 e Ft volt, 
amely 2012-re 79 677 e Ft-tal csök-
kent. 2011. évben és a megelôzô évek-
ben az önkormányzatnak negatív pénz-
maradványa volt, ez évben a tervezett 
pozitív pénzmaradvány 260 479 e Ft, 
melyet a 2012. évi hiány fedezetére 
lehet fordítani.

A 2011. évi betervezett folyószámla 
hitelhez képest – 904 914 e Ft – 2012-
re csak 564 758 e Ft-ot tervezett be az 
önkormányzat, amely 340 156 e Ft-tal 
kevesebb. 

A fenti pozitív eredményeket annak 
ellenére is el tudta érni az önkormány-
zat, hogy a központi költségvetésbôl 
és a fôvárosi forrásmegosztásból 
származó bevételeink 249 766 e Ft-tal 
csökkentek. 

Az önkormányzati intézmények 
2011-ben és az azt megelôzô évben 
közel 300 000 e Ft-os pótelôirányzat-
ra szorultak év végén, a hiány a dologi 
kiadásoknál keletkezett. A 2012. évi 
költségvetési rendelet-tervezetben ez 
a hiányt betervezére került és az in-
tézmények finanszírozását 201 037 e 
Ft-tal megemeltük, valamint az intéz-
mények személyi juttatásán és mun-
kaadókat terhelô és szociális járulékain 
az elôzô évek racionalizáló intézkedé-
seibôl adódó megtakarításokat a dologi 
hiány emelésére tudtuk fordítani, így a 
dologi kiadások elôirányzatát 305 612 
e Ft-tal megemeltük. 

2013. évre a törvényi változások 
miatt, a költségvetésben mûködési hi-
ány már nem lesz tervezhetô. Ennek 
következményeként a 2012. év gaz-
dálkodását továbbra is nagyon szigorú 
szabályok szerint kell végrehajtani.

Szabados Ákos
polgármester

A pesterzsébeti önkormányzat képviselô-testülete 
február 7-én elfogadta a kerület 2012. évi költség-
vetését. Szabados Ákos polgármester nem elégedett, 
ám véleménye szerint ez a büdzsé mind az intéz-
ményhálózat, mind az önkormányzat, mind pedig a 
polgármesteri hivatal mûködését biztosítani tudja. 
Interjú Szabados Ákossal. 

– Összességében hogyan értékelné a megszavazott 
költségvetést? 

– Úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben és környezetben a lehető legtöbbet hoztuk ki az el-
fogadott anyagban. Természetesen elégedett nem vagyok, 
ám ez a büdzsé mind az intézményhálózat, mind az ön-
kormányzat, mind pedig a polgármesteri hivatal működé-
sét biztosítja. Ezzel együtt valamennyi résztvevő részéről 
rendkívül körültekintő, szigorú gazdálkodást igényel. Ter-
mészetesen az idei költségvetésben is sérültek érdekek, és a 
tavalyi évi megtakarítások hatásai 2012-ben is érezhetőek 
lesznek. Ugyanakkor ezeknek az egyáltalán nem könnyű 
intézkedéseknek köszönhetően egy stabilabb és kiszámít-
hatóbb költségvetést sikerült idén elfogadni, mint amilyen 
a 2011. évi volt. Összességében úgy ítélem meg, hogy egy 
jól megtervezett büdzsét sikerült elfogadnunk.

– Melyek voltak a legfontosabb szempontok, ame-
lyeket a költségvetés tervezési fázisában szem elôtt tar-
tottak?

– Az elsődleges cél az volt, hogy megtartsuk a pénzügyi 
egyensúlyt és a működőképességet. A hitelek törlesztése 
komoly feladat, kötvényt is bocsátottunk ki, ezek kezelésé-
re a költségvetés alkalmas. Az önkormányzat másik fontos 
és kiemelt érdeke a meglévő intézményhálózat fenntartása, 
a büdzsé ezt is teljesíti.

– Amikor érdekek sérülését említi, mely  területekre 
gondol?

– Sajnos alacsonyabb összeget tudtunk elkülöníteni a 
kerületi civil szervezetek, egyesületek támogatására, emel-
lett kevesebb pénz jut a kultúrára és a sportra is. Ugyan-
akkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az önkor-
mányzat által nyújtott segítség eléri a 2011-es szintet, és 
megfelel annak az elvárásnak is, hogy nagyobb figyelmet 
kívánunk fordítani a kerületi sportéletre, az utánpótlás-
nevelésre. Ennek jegyében az elmúlt időszakban több 
sportlétesítményt adtunk át Pesterzsébeten: megépült az 

uszoda, a jég- és birkózó csarnok – megígérhetem, hogy 
ezek az intézmények a továbbiakban is zavartalanul mű-
ködnek majd. Nagy eredménynek gondolom, hogy az idei 
költségvetésben az intézményi működésnél 300 millió fo-
rinttal többet tudtunk beállítani 2011-hez képest: ez az 
összeg a dologi költségeket emeli meg, ezáltal nagyobb 
működési biztonságot jelent. 

– Kell-e számítani intézménybezárásokra 2012-ben, 
kényszerül-e ilyen lépésre az önkormányzat?

– Nem. Köztudott, hogy a törvényi változások értel-
mében az oktatási intézmények állami irányítás alá ke-
rülnek 2013. január 1-jétől, tehát ebben az évben nem is 
tartanám célszerűnek bármilyen változás elindítását. Két 
intézményt, a Gróf Széchenyi István és a Baross Gábor 
Szakiskolát ugyan átadjuk a fővárosnak, de erről még ta-
valy döntött a testület. A diákokat azok a fővárosi fenntar-
tású intézmények veszik át, amelyek a legközelebb esnek a 
kerülethez. Hozzátenném, hogy 670 tanulóról beszélünk, 
akik közül 2011-ben csak 90-en voltak pesterzsébeti la-
kosok. A pedagógus kollégák elhelyezkedését is segítjük: 
akiknek tudunk, helyben biztosítunk lehetőséget, másokat 
a tervek szerint az átvevő főváros saját intézményeiben tud 
majd alkalmazni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy intéz-
ménybezárásra nem lesz szükség. 

– Mennyi pénz jut az egészségügyre?
– Az alapellátást mindenképpen igyekszünk erősíteni. 

Sajnos olyan mértékű változást, amelyre igény lenne, nem 
tudunk teljesíteni, de a Jókai Mór utcai szakorvosi rende-
lőt például sikerül bővítenünk. Külön helyiség kerül ki-
alakításra az ápolónőknek, emellett folytatjuk a 2011-ben 
megkezdett tisztasági festést. A Dél-pesti kórház és az Ady 
Endre utcai rendelő a törvényi változásoknak megfelelően 
már állami hatáskörbe tartozik; reméljük, hogy a fenn-
tartóváltás miatt nem csökken a színvonal, hanem éppen 
ellenkezőleg: jobbá és hatékonyabbá válik a szolgáltatás.

– Fontos kérdés a pesterzsébeti utak állapota és a 
közlekedés is.

– A kerület valamennyi utcája, útszakasza aszfaltozott, a 
tavalyi év végén a Fiume utcát is sikerült átadnunk. Megkö-
töttük az útkarbantartási szerződést, a kátyúzásról tehát 2012-
ben is az elmúlt években megszokott színvonalon tudunk 
gondoskodni. Sajnos a nem túl rózsás pénzügyi helyzet miatt 
átfogó programra, teljes körű felújításra 2012-ben sem lesz 
lehetőség, de mindenképpen szeretnénk a biztonságos közle-
kedés feltételeit biztosítani. Idén két utcát szeretnénk szőnye-
gezni, és a tervek szerint folytatjuk a járdajavítást. Ígéretünk 
van a főváros részéről a villamospálya felújítására: 2011-ben 
megkezdték a közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelenleg ennek 
az eredményét várjuk. 

– Mekkora az adósságállománya a kerületnek, sike-
rül-e ebbôl idén lefaragni?

– Annak idején a CIB Banktól 500 millió forint hitelt 
vettünk fel, a kötvénykibocsátásunk pedig meghaladta a 
2 milliárdot. Mint a többi önkormányzatnál, nálunk is 
svájci frank alapú kötvény kibocsátására került sor. A köt-
vényszámlán megmaradó egyenleget a korábbi években és 
jelenleg is lekötjük, amely kamat bevételt jelent az önkor-
mányzatnak. A problémát nálunk is az árfolyam változása 
okozza, ám a problémák ellenére képesek vagyunk a tör-
lesztőrészleteinket a tervezett ütemben fizetni. Szerencsére 
a főváros kevésbé eladósodott kerületei közé tartozunk. 

Sikerült a folyószámlahitelünket is csökkenteni: míg a 
tavaly elfogadott költségvetésben 900 millió forintra ter-
veztük, addig idén ezt 500-560 millió forint közé tettük. 
Ez egy jelentős mértékű előrelépést és megtakarítást jelent. 

SzûcS DÓrA

Szabados Ákos: 2011 a megkapaszkodás éve volt, 2012 az elsô lépéseké

Stabilabb és kiszámíthatóbb  
az idei költségvetés, mint a tavalyi

Szabados Ákos polgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0549
Dr. Vas Imre alpolgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0939
Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza – Minden hónap második
kedd 14–16 óráig. 
Bejelentkezés: 289-2607
Dr. Kiss Irén címzetes fôjegyzô
Városháza – Minden hónap harmadik
hétfôje 14-16 óráig. A fogadóórákra 
bejelentkezett mozgássérült ügyfele-
ket – kérésre – a tisztségviselôk az 
Ügyfélszolgálati Irodában fogadják.

2012. évi költségvetés

Tisztségviselôk  
fogadóórái
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Alpolgármester, önkormányzati kép-
viselô, a Fidesz XX. kerületi csoport-
jának elnöke, egy alapítvány ve-
zetôje és háromszoros nagymama. 
Keményen dolgozik, ám a hétvégé-
ket igyekszik a családjával tölteni 
Juhász Lajosné, aki a képviselô-
testület decemberi ülésén tette le az 
alpolgármesteri esküt.  

– 2006 óta dolgozik önkormány-
zati képviselőként Pesterzsébeten, 
négy évig volt az Egészségügyi, Szo-
ciális és Ifjúsági Bizottság tagja, két 
évig az elnöke. Mekkora kihívást, 
milyen plusz feladatokat jelent ön-
nek az alpolgármesteri cím?

– Mindenképpen többletmunkát 
jelent, de továbbra is szívesen dolgo-
zom a kerületért. Igyekszem felvenni 
a kapcsolatot minden szervezettel, 
hogy el tudják mondani a gondjaikat, 
és együtt talán megtaláljuk a meg-
oldást. Feladatkörömbe tartozik az 
egészségügyi, a szociális, a gyermek-
védelmi és az ifjúsági terület, az infor-
matikai és szervezési osztály, valamint 
a nemzetiségek és a civil szervezetek. 
Célom, hogy azokon segítsek, akik 
valóban rászorulnak: meglepően 
sokan vannak, akik nem szeretnek 
kérni, adományért könyörögni, ho-
lott lehet, hogy sokkal kevesebb van 
nekik, mint azoknak, akik hangot is 
adnak a nélkülözésüknek.

– Az önkormányzat képviselő-
testülete február elején elfogadta a 
2012-es költségvetést, így már látha-
tó, hogy mennyi pénz jut idén az em-
lített területekre. Sikerül-e megtarta-
ni az összes nem kötelező feladatot?

– A 2012. év is szigorú költségve-
tést hozott, de igyekszünk eleget ten-
ni az önkormányzathoz fordulók igé-
nyeinek – akár magánemberek, akár 
szervezetek kéréséről van szó. A nem 
kötelező feladatok nagy részének ellá-
tása célkitűzésünk a szorított anyagi 
helyzetben is. 

A Támogató Szolgálat tevékenysé-
gét – a képviselő-testület decemberi 
döntése alapján – januártól a Pester-
zsébeti Szociális és Gyermekvédelmi 
Központ látja el, és ide kerültek az 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro-
da feladatai is. A segítségre szorulók 
támogatása tehát nem szűnik meg: az 
önkormányzat a jövőben is változatla-
nul biztosítja a rászoruló idős lakók és 
gyermekek szállítását. A fiatalok által 
kedvelt Pinceklub is megmarad, bár 
szeretnénk máshol üzemeltetni, mert 
az eddigi helyiség nem a legmegfele-
lőbb erre a célra. A szociális osztály 
napi munkájáról folyamatosan tájé-
koztatnak, megbeszéljük a problémá-
sabb eseteket. 

Juhász Lajosné: Továbbra is segítünk a rászorulóknak

Igyekszünk megtartani  
a nem kötelezô feladatokat is
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NÉVJEGY
Juhász Lajosné 1955-ben 
született Pesterzsébeten. 
Férjezett, három gyerme-
ke és három unokája van. 
A Kossuth Lajos Gimnázi-
umban érettségizett, majd 
felsôfokú logisztikai képe-
sítést szerzett. 2006-tól 
önkormányzati képviselô, 
2008-tól a XX. kerületi Fi-
desz elnökségi tagja. 2006-
tól 2011-ig az önkormányzat 
Egészségügyi, Szociális és 
Ifjúsági Bizottságának tag-
jaként, majd elnökeként dol-
gozott. 2011 decemberében 
Szabados Ákos polgármes-
ter javaslatára a képviselô-
testület Pesterzsébet alpol-
gármesterének választotta.

A háziorvosokat támogatjuk napi 
feladataik ellátásában: eleget teszek 
meghívásuknak a havonta rendezett 
összejövetelükre, amelyen elmond-
ják problémáikat. A lakosság érde-
keit szem előtt tartva törekszünk 
megoldásra. Nagy eredménynek 
tartom, hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan az önkormányzat 2012-ben 
is támogatja a Kossuth Lajos utcai 
Aranyfű Patika működését, így nem 
kell ügyeleti díjat fizetni annak, aki 
a nyitva tartási időn túl váltja ki a 
gyógyszereket.

Az ifjúság gondjai nagyon sok 
korosztályt érintenek: a születéstől 
kezdve a fiatal felnőttek szociális ne-
hézségéig. Mindenkinek igyekszünk 
segíteni, legyen szó anyagi vagy beil-
leszkedési, tanulási problémáról. 

Kerületünkben számos nemzeti-
ségi önkormányzat működik. Mun-
kájuk támogatása fontos feladataim 
közé tartozik, kulturális eseményeik 
kedves színfoltjai közösségünk életé-
nek. Civil szervezeteink igen aktívan 
közreműködnek főleg a szépkorúak-
nak szóló programok szervezésében. 
Célom, hogy minél többször részt 
tudjak venni beszélgetéseiken, így tá-
jékozódom problémáikról.  

– Bokros teendői 
mellett arra is marad 
ideje, hogy egy ala-
pítvány elnökeként 
tevékenykedjen.

– Fontosnak tar-
tom a társadalmi 
munkát, éppen ezért 
vállaltam el az Anya-
oltalmazó Alapítvány 
kuratóriumi elnöki 
posztját. Az otthon 
olyan édesanyákat fogad be, akik a 
gyermekeikkel utcára kerültek, és nincs 
hová menniük. A korábbi években, már 
önkormányzati képviselőként is nagyon 
a szívemen viseltem ezeknek az embe-
reknek a sorsát.  Jó volna, ha nem lenne 
szükség az intézményre, de sajnos egyre 
nagyobb az igény. Az ingatlanokat az 
önkormányzat adta az anyaotthon-
nak, melyekért nem kér bérleti díjat, 
ez hatalmas segítség az alapítványnak. 
Társadalmi megbízatásomhoz tartozik 
továbbá a Városfejlesztő Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöki posztja is.

– Már képviselőként is egyik fő cél-
ja volt, hogy segítsen minél élhetőbbé, 
otthonosabbá tenni a kerületet. 

– Rendkívül lényegesnek tartom, 
hogy az emberek a lakóhelyükön ott-

hon érezzék magukat, amihez az is 
hozzátartozik, hogy a szülők szívesen 
írassák be a gyerekeiket a helyi óvo-
dákba, iskolákba. Ugyanez a helyzet 
a bölcsődékkel is, hiszen egyre több 
édesanyának kell a gyermek három 
éves kora előtt visszamennie dolgoz-
ni. Éppen ezért terveim közé tartozik 
a bölcsődei férőhelyek növelése is a 
kerületben. Alpolgármesterként is 
napi személyes kapcsolatban vagyok 
a problémáikkal hozzám forduló pa-
naszosokkal, és szívesen beszélgetek a 
lakókörnyezetemben élőkkel. 

– Ha jól tudom, ön igazi lokál-
patrióta, hiszen a családja 1885 óta 
lakik Erzsébeten.

– Igen, a dédapám érkezett ide 
az akkori Erzsébetfalvára – én már 
a negyedik generációhoz tartozom, 
aki itt születtem, és azóta is itt élek 

Pesterzsébeten. Meg-
becsült asztalosmes-
ter volt nagyapám és 
édesapám is, id. Melis 
András képviselőként 
is segítette a kerület 
életét. A családi kró-
nikában őrizzük az 
erzsébeti történeteket: 
édesapám nagyon sze-
retett mesélni az emlé-
keiről, az ő idejében is 
nagyon pezsgő, nyüzs-
gő élet volt itt a kerü-
letben. Szeretnénk, ha 
a mai fiatalok is sok él-
ményről, színes prog-
ramról mesélhetnének 
majd a gyerekeinknek, 
unokáinknak.

– Ön már tud me-
sélni a legkisebbek-
nek, hiszen három 
unokája van.

– Így van. Két lá-
nyom és egy fiam szü-
letett, és ez az arány a 

következő generációnál is: két lány és 
egy kisfiú unokám van. Kellemes es-
téket töltöttünk el meséléssel egykor a 
gyerekeimmel, és most az unokákkal 
is. Sajnos az elfoglaltságaim, az egész 
embert kívánó alpolgármesteri teen-
dőim miatt most kevesebbet tudok 
velük lenni, de a hétvégéket maximá-
lisan kihasználjuk. A lányom rend-
szeresen szervez közös programokat, 
gyermekkoncertekre járunk, és sokat 
kirándulunk a családdal. Szerencsére 
férjem igyekszik felvállalni a családdal 
kapcsolatos teendőket munkája mel-
lett. Sokat köszönhetek segítségének 
politikai feladataim és a napi tenniva-
lók elvégzésében is. 

Szûcs Dóra
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Pesterzsébet képviselô-testülete elfogadta a kerület 
2012. évi költségvetését. Szabados Ákos, Pesterzsébet 
polgármestere a rendkívüli testületi ülésen elmondta, 
hogy a tavalyi költségvetéssel összehasonlítva az idei 
esztendô biztonságosabbnak tûnik.

Az idei évben a központi költségvetésből és a fővárosi forrás-
megosztásból is kevesebb pénz jut Pesterzsébetnek összesen 
mintegy 250 millió forinttal, így közel 8 milliárd 762 millió 
forint bevétellel számolhat az önkormányzat. 

Annak ellenére, hogy az önkormányzat kiadásai 825 
millió forinttal haladják meg a bevétel összegét, 79 millió 
forinttal csökkent a hiány a tavalyi évhez képest, amit az 
előző évi 260 és fél millió forint pénzmaradványból és közel 
565 millió forint folyószámlahitelből fedeznek.  

Az idei évre betervezett folyószámlahitel 340 millió fo-
rinttal kevesebb, mint tavaly. 

A kiadási oldalon szereplő önkormányzati intézmények 
fenntartására 2011-ben és a korábbi évben is 300 millió 
forint pótelőirányzatról kell döntenie a képviselőknek, eh-
hez képest idén nemcsak ezt az összeget tudták betervezni a 
költségvetésbe, de ezen felül 201 ezer forinttal növelni tud-
ták az intézmények fenntartására szánt összeget. 

A kerület hét nemzetiségi önkormányzatának összesen 
közel 6,5 millió forint támogatást szavazott meg a testület. 
A költségvetésben a kiadások több mint 80%-át a működési 
kiadások teszik ki. 

Szabados Ákos polgármester a kötvényszámlán lévő 
megtakarítással kapcsolatban elmondta, a cél ezek megőr-

zése és egy kedvezőbb költségvetési és gazdasági helyzetben 
beruházásokra, fejlesztésekre fordítása. 

A testületi ülésen Dr. Vas Imre alpolgármester hangsúlyoz-
ta: a fejlesztéseket nem hitelből, hanem folyó bevételből kíván-
ják megvalósítani. Hozzátette azt is, hogy a korábban felvett 
hitelek miatt Pesterzsébetnek jelenleg 386 millió forint hitel és 
ennek 41 millió kamat törlesztési kötelezettsége van. 

A rendkívüli ülésen a Széchenyi terv keretében meghir-
detett európai uniós pályázat benyújtását is jóváhagyták. Az 
önkormányzat 6,5 millió forint pályázati önrészt biztosít az 
a Nyitnikék Óvoda bővítésére.

MSz

Elfogadták az idei  
évi költségvetést

Felújítási, karbantartási munká-
latokat végez az ELMÜ
Március 8-án 10-30-tól 16 óráig

Lázár u. 39-105-ig, Felvidék u., Csorba 
u., Klapka utca, Magyar u., Kassa u., 
Kakastó u. 18, Lôcse u. Vécsey utca, 
Eperjes u., Köztársaság tér, Wesselényi 
utca, Pozsony, Szondi u. Kurucz u, Lô-
cse u. Székelyhíd u. Nyitra u. 

Március 9-én 7.30-tól 13 óráig
Damjanich u., Hatvany u., Klapka u. 
31-61-ig, Liget u., Átlós u., Török Fl. 
u. 140-156-ig, 172-tôl 189-ig, Ady e. 
u. 153-155, 167a, 191-193, Klapka 
köz, Köztemetô u., Klapka tér végig, 
Faiskola u. 25, Vörösmarty 107., Al-
kotmány u. végig, Székelyhíd u. 

Március 9-én 10.30-tól 16 óráig
Ady E. u. 105-tôl 167-ig, 124-tôl 
160-ig, Bártfa u., Baba u., Nagy Sán-
dor József u., Madách u., Dessewffy 
u., Iskola u., Pöltenberg u., Székely-
híd u. eleje, Vörösmarty u. végig, 
Klapka tér., Atléta u. 11-33-ig, Mun-
kásház u, Liget u., Erkel Ferenc u. 

Egy grillcsirkés végzett szociológiai felmérést a honvédségnél 

Papíron a vállalkozó dolgozott, valójában 
az egyetem egyik belsős munkatársa

Hamar sikerült a nyomára bukkanni azoknak a tetteseknek, 
akik februárban Pesterzsébeten súlyosan megsebesítettek egy 
édesanyát és 12 éves fiát. Kiderült, az elkövetôk egy másik 
bûncselekményben is érintettek: karácsonykor megöltek egy 
idôs embert a kerületben. 

Az egyik tettest, L. Mihályt már két nappal a támadás után el-
fogta a rendôrség. A másik elkövetôre, H. Ferencre, négy nappal 
késôbb sikerült rátalálni, aki beismerte a bûncselekményt: el-
mondta, értéktárgyakért törtek be az Attila úti lakásba, ami kis hí-

ján tragédiával végzôdött.  A két férfi késsel támadt rá a lakásban 
tartózkodó 40 éves nôre és 12 éves fiára, aki édesanyja védelmére 
kelt.  A fiúnak áthatolt a koponyacsontján az egyik szúrás, ami 
miatt késôbb életmentô mûtétet kellett végrehajtani rajta.

H. Ferenc részletes vallomást tett egy másik bûncselekmény 
elkövetésének ügyében is. Társával december 24-én egy  
70 éves férfit öltek meg a XX. kerületi Barkó utcai lakásában, 
ahonnan szintén értéktárgyakat és némi készpénzt vittek el. 

SzD

Egy, a pesterzsébeti piacon grill-
csirkét árusító vállalkozó végzett 
szociológiai kutatást a honvédség-
nél a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem számára, 2010 februárjá-
ban - értesült az MTI Hírcentrum.  Az 
esetre az intézmény gazdasági átvi-
lágításakor derült fény. A tanulmá-
nyért nyolcmillió forintot fizettek ki.

A katonai ügyészség 2010 október-
ében kezdett nyomozni a honvédség 
alakulatainál végzett szociológiai ku-
tatással kapcsolatban. 

A nyolcmillió forintos megrende-
lésre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 2009-ben közbeszerzési pá-

lyázatot írt ki. A tanulmányt azonban 
valójában nem a pályázat nyertese, 
illetve egy, a piacon grillcsirkét áruló 
alvállalkozója készítette, hanem az 
egyetem egyik munkatársa. 

A ügyészségi szóvivő szerint bizo-
nyítható, hogy a tanulmányra ki�ze-
tett nyolcmillió forintot a vállalkozó 
visszajuttatta az egyetem kancellárjá-
nak. Nagy Kálmán ezredest, aki a ja-
nuárban négy év börtönre ítélt rektor 
utódja volt, társaival együtt sikkasz-
tással vádolják.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem gazdasági átvilágítását 2010 
nyarán rendelte el Hende Csaba hon-
védelmi miniszter. Az átvilágításról 
készült jelentés szerint az egyetem 
több mint száz megbízási szerződése 
kapcsán merülhet fel bűncselekmény 
gyanúja.

MTI 

Elfogták a brutális elkövetôket
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A móri Pitypang 
óvodában jártunk 
Szakmai együttmûködés jött létre még 
2010-ben a Baross Ovi Kindergarten Ba-
ross Óvoda és a móri Pitypang óvoda között.  
Az együttmûködés a német nemzetségi ne-
velés szakmai, módszertani elemei mellett 
tovább bôvült az egyéni fejlesztés területével.  
Ez a téma különösen fontos a gyermekek el-
térô fejlôdése miatt az esélyegyenlôség bizto-
sítása érdekében.

A móri óvodalátogatáson részt vett a ne-
velôtestületen kívül, az óvodában dolgozó Guti 
Adrienn fejlesztô pedagógus és Miklós Dóra lo-
gopédus, hogy közösen ismerjék meg a vidéki 
modellt a sajátos nevelési igényû gyermekek 
nevelésében, valamint az egyéni fejlesztés és 
a tehetséggondozás gyakorlatában. 

A Pitypang óvoda uniós forrásból újult 
meg. Négele Helga óvodavezetô örömmel 
mutatta a felújított óvodaépületet, mely ál-
tal az óvoda korszerûbb és gazdaságosabb 
üzemeltetésûvé vált. Az óvodapedagógusok és 
a dajkák a csoportokban hospitáltak, szakmai 
ismereteik bôvítése érdekében megismerték 
az ottani óvodai gyakorlatot, módszertanilag 
hasznos eszközökkel, ötletekkel gazdagodtak. 
Ezután szakmai eszmecsere zajlott. 

A látogatás alkalmával elsétáltak a móri 
születésû Wekerle Sándor egykori miniszter-
elnök emlékére kialakított térre, ahol a róla 
készült szobor is áll.  

A szakmai tapasztalatcsere anyagi forrását 
a Baross Óvoda nevelôtestülete részére a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet 
biztosította. 

Bélteczkyné Szende Hilda
óvodavezetô
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A Klapka téri református egyház-
köz ség február 12-19-e között 
tartotta a Házasság Hetét. A kez-
deményezés Angliából indult el 
és a lényege, hogy Valentin-nap 
környékén minden évben egy hétig  
a házasság fontosságára irányít-
ják a figyelmet. Magyarországon  
a programot a Magyar Evangéliumi 
Szövetség (ALIANSZ) és a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsa honosította meg 2008-ban.

A Klapka téri református egyházkö-
zségben az elmúlt öt évben mindössze 
16 egyházi esküvőt tartottak. 

Veress Gábor református lelkipász-
tor szerint a házasság nem emberi, 
hanem Istentől kapott, rendelt intéz-
mény. Az a nagy kérdés, hogy ezt mi-
ért nem fogadják el sokan. Gyakran 
nem is érthető, hogy a �atal, gyerme-
ket vállalni akaró párok miért lázad-

Isten ajándéka az összetartozás, a házasság intézménye  

Miért lázadnak a fiatalok a házasság ellen?
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nak ellene. A házasság a polgári élet-
ben jogintézmény, jogi szerződésnek 
minősül. A hitélet szakértői szerint 
a házasságot eleve nem lehet polgári 
törvénnyel szabályozni, azt az Isten 
iránti engedelmesség és a szeretet sza-
bályozhatja.

A lelkipásztor a február 19-i isten-
tiszteleten a híveknek elmondta: vilá-
gosan kell látnunk, a földi életnek je-
lenleg nem a házasság az alapja, nem a 
létfeltétele, nem a célja. Isten azonban 
mindent értünk teremtett, az édent, 
a paradicsomot is, és ajándékai közé 
tartozik az összetartozás, a házasság 
intézménye is. 

A házasság arról szól, hogy az élet 
reggelén készülni kell, mert Isten akar 
tőlünk valamit.

A Klapka téri református gyüleke-
zetben remélik, egyre több házasság 
köttetik. 

ILMA

Falusy Levente 5. c osztályos tanu-
ló, aki első helyezett volt a XX. ke-
rületben, a csepeli budapesti szintű 
döntőn is remekelt, második helye-
zést ért el. Tanárnője Heimné Dre-
nyovszky Barbara. 

A továbbjutók közül a budapesti 
döntőn harmadik helyezést ért el a 
József Attilások közül a 3. c osztály, 

Kissné Gobcsa Ágnes irányításá-
val. Erich Kastner: Május 35. című 
könyvének feldolgozását adták elő 
német nyelven. 

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 
és a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat együtt rendezi meg a kerület álta-
lános iskolái számára a német nyelvű 
szavalóversenyeket. Február 22-én 

Veress Gábor református lelkipásztor reméli, hogy egyre többen kötnek házasságot

A Klapka téri 
református templom 

Hamarosan 100 éves a kerületi rendôrkapitányság. Ennek al-
kalmából többször rendeznek nyílt napokat. A látogatók például 
bepillanthatnak a térfigyelô rendszert szemmel tartók munkájá-
ba is. Az évforduló alkalmával kiadványt szeretne összeállítani 
a rendôrség, ezért kérik a lakosságot, küldjenek írásos beszá-
molót arról, milyen volt régen a rendôrség munkája. Hogyan 
élték meg a rendôrségi kapcsolatokat. Jelenleg 1967-tôl van-

nak kézzel fogható cikkek a rendôrség munkájáról. A vissza-
emlékezéseket április végéig várják Makádi Katalin r. alezredes,  
r. tanácsos rendôrkapitány címére (1204 Budapest, Török Flóris 
utca 78.-82.; Postacím: 1725 Budapest Pf.: 89.) a XX.-XXIII. ke-
rületi rendôrkapitányságra. 

A fotókat felhasználás után visszaküldik. 
I. M. 

Német nyelvű szavalóverseny

Egy évszázada vigyázzák a kerületet 

Bimbó Nikolett

A budapesti döntő megnyitójának résztvevői

Nagy lendülettel fogott a vers, próza és kisjelenet 
versenyek szervezéséhez a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat. Január végén szervezték az elsô német 
vers- és prózamondó versenyt a József Attila Általá-
nos Iskolában. Az elsô helyezettek tovább jutottak a 
budapesti döntôbe, amit Csepelen tartottak.

a Hajós Alfréd Általános Iskolában 
megtartották a német nyelvű szava-
lóversenyt Csordásné Teleki Krisztina 
tanárnő vezetésével.

Az első két helyezett továbbjutott 
a budapesti döntőbe: Ferenci Dóra 6. 
osztályos tanuló (Lázár Vilmos Álta-
lános Iskola) lett az első az 5-6. osztá-
lyosok között; megosztott első helyen 
végzett Molnár Dorottya (Hajós Alf-
réd Általános Iskola). A 7-8. osztályo-
sok között pedig Bimbó Nikolett 8. c. 
osztályos tanuló (Gyulai István Álta-
lános Iskola), valamint Gazdag Adri-
en (Hajós Alfréd Általános Iskola) lett 
a második helyezett. 

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a budapesti döntőt február 
29-én tartotta a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában. 48 résztvevő közül 
a 7-8. osztályos kategóriában Bimbó 
Nikolett (Gyulai István Általános Is-
kola) első helyezést ért el, könyvjutal-
mat kapott. 

A szavalóversenyek zárásaként az 
általános iskolák német nemzetiségi 
tagozatai, valamint a Német Nem-
zetiségi Gimnázium diákjai számára 
márciusban német szépkiejtési ver-
senyt szerveznek.

ILMA 

Portrék  
a könyvek között

A Költészet Napjáig láthatóak lesznek 
a szigethalmi Alkotók, Mûvészek és 
Mûvészetpártolók Egyesület tagjainak  
rajzai a Csili könyvtárában. 

Csapó Lajos szigethalmi festômû-
vész, költô, irodalmár. Több kötete is 
megjelent. A ClubNetCet Egyesület 
tagja, az egyesület által meghirdetett 
rajz- és verspályázatokon  rendsze-
resen zsûriz. Számtalan tehetséget 
fedezett már fel és tanított. 

– Tavaly merült fel a portrékiállítás 
gondolata. A könyvtár támogatta az 
elképzelést. Az Alkotók, Mûvészek és 
Mûvészetpártolók Egyesülete alkotói-
nak 25 munkáját hoztuk el: portrékat 
gyermekekrôl, híres emberekrôl, illet-
ve a fantázia világából. Tôlem is látha-
tó néhány rajz – mondja.  

A fiatalabb kollégák közül Vermes 
Ádám Az úr címû alkotását emelte ki, 
aki a ClubNetCet felfedezettje. 

Ilonka Mária 
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Pánti Imre Soroksáron élô festô mû-
vész munkáiból nyílt kiállítás a Pest-
erzsébeti Múzeum Gaál Imre Galéri-
ájában. A megnyitón Gittai István 
költô személyes emlékei alapján 
méltatta az alkotó tevékenységét.

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató be-
vezetője után a Lázár Vilmos Általános 
Iskola Melódia Kórusa – Pál� Kriszti-
na karnagy vezetésével – szegedi nép-
dalcsokorral, míg Kozelka Noémi fu-
volaszólóval köszöntötte a vendégeket.

– Az alkotás pillanata egyenlő szá-
momra a létezés minden örömével és 
keserűségével. Az élet rám eső töredé-
két szeretném megfesteni jó színvo-

nalon – a maga teljességében – vallja 
Pánti Imre, aki festményeiben a régi 
korok üzenetét próbálja közvetíteni a 
ma emberének. 

A Soroksáron élő festő alkotásait 
húsz évvel ezelőtt láthatta a pesterzsé-
beti közönség a kerület múzeumában 
Ezúttal 46 jeles művét tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

A kiállításon részt vett Földesi 
Gyula országgyűlési képviselő, Egre-
si Antal, Soroksár alpolgármestere, 
Marton Sándorné, a pesterzsébeti 
önkormányzat Oktatási és Kulturális 
Bizottságának elnöke. 

A tárlat egy hónapig tart nyitva, 
ingyenesen látogatható.

ILMA

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a Coda Nostra Big Band előadására.

Házikoncert

Helyszín: Lajtha László AMI - Máté János terem 
(nagyterem) 

1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

Időpont: Március 10. 13.30-14.00

Coda Nostra Big Band
"Entertain while being entertained!"

www.codanostra.hu

A műsorunkat klasszikus swing, funky, jazz-rock és latin 
darabok alkotják.

Művészeti vezető: 
Földi Gergely - jazz gitáros

Közreműködik: 
Uszkay Tekla - ének

(a koncert ingyenes)

a pesterzsébeti Coda Nostra Big Band-del

- ahol együtt szólal meg 5 szaxofon, 5 trombita, 4 harsona, 
fuvolák, dobok, gitárok, zongora és egy gyönyörű énekhang.

Együtt szavalják, hogy: 
Tiszta szívvel… 

Megemlékeznek idén is a Költészet 
Napjáról a Csili Mûvelôdési Központ-
ban és annak könyvtárában. 

Ebben az évben, két kategóriában 
lehet részt venni egyéni vagy cso-
portos szavalással, szabadon válasz-
tott vers bemutatásával, vagy egyéb 
mûvészeti ágban (tánc, zene, báb, 
fotó, rajz stb.)  

A Költészet Napjára jelentkezôket a 
Csili könyvtárában fogadják 9-18 óráig. 
A zsûri jutalmazza a legjobb produkci-
ókat. Lesz verstotó, irodalmi kérdések. 
A versekhez illusztrációt kell készíteni,  
és a zsûritagok is szavalnak majd.

A Költészet Napján 15 órakor a 
Petôfi szobornál várják az egyéni és 
csoportos versmondókat. A résztvevôk 
együtt szavalják el József Attila: Tiszta 
szívvel… címû versét.

 ILMA

Az élet rám esô töredékét szeretném megfesteni - jó színvonalon

Húsz év után állít ki  
Pánti Imre a kerületben
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A kiállítás vendégei

Pánti Imre festômûvész

Köszöntsük együtt nemzeti ünnepünket!
Március 13-án, 18 órakor, a kerületi ünnepség elôestéjén

a Vajda Gipsy Koncertzenekar
 a magyar zenetörténet legszebb mûveibôl ad koncertet nemzeti ünnepünk tiszteletére  

a Csili Mûvelôdési Központ Bubik István Színháztermében.
Mûvészeti vezetô: Vajda Barnabás

Hangversenymester: Vajda Gergely hegedûmûvész

FELLÉPÔK
Szólista énekesek: 

Újhelyi Andrea, Rupa Ilona, Melis Gábor, Karczagi János
Hangszeres szólisták: 

Vajda Gergyely (hegedû), Furudate Yukako hegedû (Japán), Ifj. Vajda Gyula prímás, Kiss Gyula 
(cimbalom), Kovács Gyögy (klarinét), Vajda Barnabás (cselló)

Táncosok:
Sukár Táncegyüttes, Szecsô Zoltán mûvészeti vezetésével, 

az ESMTK Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya, Zémann Erika koreográfiájával

A belépés díjtalan. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.
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Megesett, egy napon  
három bált is 
tartottak 

Farsangi mulatságok a régi Er-
zsébeten címmel tartott elôadást 
a farsangi szezon végén, torkos 
csütörtökön Skaper Brigitta mu-
zeológus, a Pesterzsébeti Múze-
um Gaál Imre Galériájában. 

A muzeológus régi erzsébeti farsan-
gokról mesélt. Az elsô bemutatott 
dián egy 1895-ös hirdetés volt látha-
tó az Erzsébetfalva és környéke címû 
újságból a farsangi fánkról. 

A második dián egy cikkrészlet 
szerepelt az Erzsébetfalva és vidé-
ke címû lapból, amely beharangozta 
az Erzsébetfalvai Iparos és Polgári 
Kör közelgô, 1895-ös farsangját. Az 
egyik 1897-es bált a helybeli kato-
likus templom bôvítési-újjáépítési 
alapja javára szervezték. Érdekes-
ség, hogy a bálok bevételének bizo-
nyos részét számos esetben ajánlot-
ták fel karitatív célra.

A legérdekesebb bálról 
1900-ban számolt be az Er-
zsébetfalvai Közlöny. Csepeli 
és az erzsébetfalvai munká-
sok tréfából a második búr 
háború jeleneteit játszot-
ták el. A nem mindennapi 
eseményt 15-20 ezer em-
ber nézte végig.

A csatában az er-
zsébetiek voltak a 
búrok és a csepe-
liek az ángliusok. 
Az erzsébetfal-
vaiak a csata 
elôtt lefényké-
pezkedtek a Pi-
acz téren, majd 
onnan vonultak 
tovább a Soroksári 
útra, ahol sor ke-
rült az ütközetre.  

Ezután mindkét fél betért egy 
vendéglôbe.

A báli korszak egészen 
az elsô világháború-
ig dívott. 1918-ban 
gyermekbált ren-
deztek. 1938-ban 

már 23 bált tartottak. 
Pesterzsébeten többször 

is elôfordult, hogy egy nap 

alatt három bál is volt. A második világ-
háború megint megakasztotta a farsan-
golást, ami az 1950-es években lett újra 
népszerû. A Csili Mûsorújság az 1960-as 
évek végéig képes beszámolót adott a 
rendezvényekrôl.

Az elôadás után táncra lehetett per-
dülni az 1960-as évek zenéjére.

Ilonka Mária

Üde citeramuzsikával nyitotta meg az estet a 
népzene tanszak ifjú növendékeibôl és tanára-
iból álló Zabhegyezô citera együttes, a növen-
dékeket Kiss Anikó és Kürti László tanárok ké-
szítették fel. 

Kamarazene szólalt meg a következő műsorszámban, 
Borbély Bence Regő, Mizsák Benjámin, valamint 
Bálint Barbara Ning és Lőrincz Zoé adta elő számos 
ütőhangszeren és zongorán Zempléni László: Apró-
ságok című vidám, pezsgő, kaleidoszkóp-szerű gye-

rekeknek szóló művét, tanáraik Porzsolt Györgyné és 
Mizsák István.

Szép lassú tétel következett hegedűn Bozsó Kinga 
Hajnalka előadásában, Balásházi Bálint zongora kísé-
retével, a felkészítő tanár Pável Edit volt. 

Ismét egy lassú tétel, majd egy polka hangzott fel. 
Négykezest adtak elő lendületesen Porzsolt György-
né növendékei, Bálint Barbara Ning és Lőrincz Zoé.

Ének-műsorszámok emelték a hangverseny szín-
vonalát, Czachesz Zsó�a énekelt egy komolyabb és 
egy könnyedebb dalt. Zongorán Horváth Kornél kí-
sért, tanára Tassonyi Zsoltné. 

Hertlein Áron virtuóz versenymű-tételt adott elő 
baritonkürtön, Porzsolt Györgyné zongora kíséreté-
vel. Felkészítő tanár Kolossa András. Ezután egy má-
sik Zempléni-darabot játszott el Mizsák Benjámin 
többféle ütőhangszeren. 

Telemann-Szonáta lassú és gyors tételét csendült 
fel Boczor István előadásában, Porzsolt Györgyné 
zongora kíséretével. Felkészítő tanár Kolossa András. 

Ritkán hallott négykezeseket játszott Porzsolt 
Györgyné és növendéke, Gyenge Péter. Kaszab Sebő 
Bizet Carmenjából adott elő egy részletet, virtuóz 
technikával. Zongorán kísért Porzsolt Györgyné, fel-
készítő tanár Mizsák István.

Végül igazi farsangi hangulatot biztosított a kö-
zönség számára a Tico-ticoval Bana Adrienn klari-
néton, Várszegi Kristóf szaxofonon, valamint Toma-
sovszki Katalin tanárnő zongorán. Felkészítő taná-
ruk: Tassonyi Zsolt.

Befejezésképpen  Bartók: Román táncok című 
darabja csendült fel Bana Adrienn, Kovács Doroty-
tya, Horváth Szabolcs, Nagy Ákos klarinét-kvartett 
előadásában.

Lajtha AMI Vezetősége – ÁZs

A színvonalas előadásokat többször vastapssal ju-
talmazta a közönség

Farsangi hangverseny a Lajtha László AMI Zeneiskolában 

Fellépett az Ekhnaton együttes: 
Melocco T. Anna, Melocco János, Fodor Balázs

Pesterzsébeti Sundance Mazsorett 
Csoport Tar Krisztina vezetésével
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A diákok hetekig készültek a ze-
nés-táncos produkciókra, a Sissi 
bál napján a kozmetikus- és fod-
rásztanulók egymás és tanáraik 
sminkjét, frizuráját is elkészítették. 
A végzős Filip Sarolta a Macskák 
című musical egyik szereplője, egy 
idős, mogorva kandúr maszkját fes-
tette meg. 

Egy másik műsorszám szereplőjére 
harisnyakötőt festettek a diáktársai. 

– Ezt a technikát mi találtuk ki. 
A csipkét rárakjuk a bőrre és ecsettel 
belepacsmagoljuk a festéket. Így sok-
kal mutatósabb, mintha valóban ha-
risnyát viselne – magyarázta Simon 
Alexandra és Balogh Evelin.

A szereplők a pro�n elkészített 
sminkben és frizurával szinte ra-

gyogtak a színpadon. 
– Ilyenkor a diákok meg-

mutathatják mennyire krea-
tívak, mit tanultak az elmúlt 
hónapokban, években. A bál 

után igazgatói dicséretben részesül-
nek, ezzel ismerjük el a munkájukat – 
mondta Aranyiné Farkas Magdolna, 
az iskola igazgatónője.

Az intézmény alapítványát 2004-
ben hívta életre Hajas László és Szé-
csényi István mesterfodrász.

– Sok tanuló van, akiknek lehe-
tőségei korlátozottak, őket segíti az 
alapítvány. Szeretnénk, ha a tehet-
séges és szorgalmas diákok meg-
mutathatnák tudásukat hazai és 
nemzetközi szinten is – mondta 

Szécsényi István, aki szerint a 
legjobb szakemberek megta-

lálják  számításukat.
A rendezvény fővéd-

nöke, Papasz Vaszili-
osz, Magyar Köztár-

sasági Érdemrend 
Tisztikeresztjé-
vel kitüntetett, 
É l e tmű-d í j a s 
mesterfodrász 

úgy látja, sok a 
tehetséges �atal, az 

ő tanítványai közül 
is többen ma már 
nemzetközi cégeknél 

dolgoznak. 
– Az előmenetel titka a 

szakmai alázat és a tudatos önfejlesz-
tés: szorgalommal és kitartással min-
den megtanulható és megtanítható 
– vallja a neves szakember.

A rendezvényen Erzsébet plakettet 
vehettek át azok a fodrász- és kozme-
tikusmesterek, akik több mint 50 éve 
végeztek az iskolában. 

Ezt követően a diákok és a tanárok 
közös produkciókkal léptek fel. 

Szûcs Dóra

A Z faktor gálamûsorban az ovisoktól 
a végzôsökig megmutathatták a ben-
nük rejlô tehetséget a diákok a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola télbúcsúztató 
farsangi bálján.

Albert Antal volt igazgató felidézte a régi 
karneválokat. Mint mondta, az országban 
egyedülálló Zrínyi Diákköztársaságról an-
nak idején a televízió is beszámolt. 

A Z faktorra több hónapon keresztül ké-
szültek a tanulók, a tanárok.  A 8. osztályo-
sok november óta gyakorolták a keringôt. 
A hófehér ruhás hölgyek csillámló hajzu-
hataga és a fiatalurak kecses mozdulatai 
elkápráztatták a nézôket. 

Ezután a Mákvirág Óvodások mutat-
koztak be. Többen skandálták velük: jöjjön 
a tavasz, vesszen a tél!  Utánuk a török 
szultán elôtt táncoló 7. a-s lányok mutatták 
be, hogy a modern tánc és a hastánc egya-
ránt megy nekik. A 2. osztály Roy és Ádám: 
Az én órám másképp jár címû dalára adtak 

elô egy koreográfiát, majd a 4. osztály Flu-
or Tomi Mizujára vagánykodott. 

A Zrínyi Diákköztársaság idei tehet-
ségkutatójának nyertese, az 5-es Dobosy 
Mónika a Magna Cum Laude Vidéki san-
zon címû számával lépett fel, melyre a 
mûsorvezetô lányok – az iskola egykori ta-
nítványai, a fôiskolás Czékmán Alexandra 
és Schell Orsolya tánckarként csatlakozott. 

Az 1. osztályosok tarka ceruzákként 
festették át a tél megfakult színeit, majd 
az 5. b osztály táncolta el mottóját: a Nem 
adom fel! címû szerzemény Geszti Péter- 
féle feldolgozását. 

Lakatos Sándor, a Pengetár Közhasz-
nú Egyesület vezetôje elmondta: egy, a 
tehetséges gyermekek tanulását támoga-
tató ösztöndíjprogram kapcsán márciustól 
rendszeresen eljönnek majd az iskolába 
olyan fiatalokkal, akik a program segítsé-
gével meg tudták valósítani álmaikat. Egy 
repülômérnök hölgy és atomtudós érkezik 
hamarosan az iskolába. 

Király L. Norbi Cotton Eye Joe feldolgo-
zásával hozta vissza a karneváli hangulatot 
a 3.b, majd az 5.a-sok Rianna esernyôs 
dalára táncoltak. A 6-as fiúk Mick Jagger 
elôtt tisztelegtek táncukkal. 

Az alsósok a tanévben ingyen táncórákat 
vehettek a Pesterzsébeti Mûvészeti Stúdió- 
Alapítvány a Tehetséges Tanulók Tovább-
képzéséért tánciskolájának a segítségével, 
a gyerekek mûsora nagy sikert aratott.

A rendezvény a tanárnôk és a nyolcadi-
kosok táncával, jelmezversennyel, tombo-
lával, zsákbamacskával és diszkóval zárult.  

ÁZS

Fogyatékkal élô gyerekek 
életkörülményein javítanak 

Ez nem egy 
sírós bál!
Idén is megrendezte hagyo-
mányos jótékonysági bálját 
a Benedek Elek Óvoda, Álta-
lános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani In-
tézmény. A rendezvényt a 
kilencvenes évek közepén az 
akkori polgármester, Perlaki 
Jenô, Dél-Pest kiemelt báljai 
közé emelte.

A befolyt összeget a fogyatékkal 
élô tanulók életkörülményeinek 
javítására fordítják: az intéz-
mény alapítványa – amelyet 
Csécsi Barnabás Sándor hozott 
létre – támogatja a gyerekek 
étkeztetését, az óvodai-iskolai 
programokat, valamint a nyári 
üdültetésben is nagy szerepet 
vállal. A bál fôszervezôje idén is 
Földiné Huszti Judit, az alapít-
vány kuratóriumi elnöke volt.

– Ez nem egy sírós bál: finom 
vacsorával, filmvetítésekkel és 
színvonalas produkciókkal kívá-
nunk hatni a jelenlévôkre, hogy 
növeljük az adakozói kedvet – 
mondta Csécsi Barnabás Sán-
dor, az intézmény fôigazgatója. 

A „Benedeket” – hiszen 
min denki így ismeri – 1916-
ban hozta létre Erzsébetfalva 
önkormányzata. 1993-ban a 
fôváros fenntartásába került az 
intézmény, ahová jelenleg 300 
tanulásban akadályozott és hal-
mozottan sérült gyermek jár. 

Az országban egyedül itt 
mûködik szociális gondozó és 
ápoló képzés a sajátos nevelési 
igényû gyerekek körében. 

– Rendkívüli sikerekrôl szá-
molhatok be: az OKJ-vizsga 
után szinte valamennyi tanulónk 
azonnal el tud helyezkedni. A 
kórházak és idôsotthonok a ta-
pasztalatok alapján évrôl évre 
alig várják, hogy a diákjaink 
végezzenek – büszkélkedett a 
fôigazgató.

Szûcs Dóra

Diákok készítették a báli frizurákat, sminkeket

Nahát, nincs is rajta harisnyakötő!

A Zrínyi Diákköztársaság idei tehetségkutatóját Dobosy Mónika nyerte meg

Minden fellépőben ott volt a Z faktor 

A diákok hetekig készültek a ze-
nés-táncos produkciókra, a Sissi 

-
rásztanulók egymás és tanáraik 
sminkjét, frizuráját is elkészítették. 
A végzős Filip Sarolta a Macskák 
című musical egyik szereplője, egy 
idős, mogorva kandúr maszkját fes-

Egy másik műsorszám szereplőjére 
harisnyakötőt festettek a diáktársai. 

– Ezt a technikát mi találtuk ki. 

után igazgatói dicséretben részesül
nek, ezzel ismerjük el a munkájukat – 
mondta Aranyiné Farkas Magdolna, 
az iskola igazgatónője.

Az intézmény alapítványát 2004-
ben hívta életre Hajas László és Szé
csényi István mesterfodrász.

– Sok tanuló van, akiknek lehe
tőségei korlátozottak, őket segíti az 
alapítvány. Szeretnénk, ha a tehet
séges és szorgalmas diákok meg
mutathatnák tudásukat hazai és 
nemzetközi szinten is – mondta 

Szécsényi István, aki szerint a 
legjobb szakemberek megta

lálják  számításukat.
A rendezvény fővéd

nöke, Papasz Vaszili
osz, Magyar Köztár

sasági Érdemrend 
osz, Magyar Köztár

sasági Érdemrend 
osz, Magyar Köztár

Tisztikeresztjé
vel kitüntetett, 
É l e tmű-d í j a s 
mesterfodrász 

úgy látja, sok a 
tehetséges �atal, az 

ő tanítványai közül 
is többen ma már 
nemzetközi cégeknél 

dolgoznak. 

Nahát, nincs is rajta harisnyakötő!

A csipkét rárakjuk a bőrre és ecsettel 
belepacsmagoljuk a festéket. Így sok
A csipkét rárakjuk a bőrre és ecsettel 
belepacsmagoljuk a festéket. Így sok
A csipkét rárakjuk a bőrre és ecsettel 

kal mutatósabb, mintha valóban ha
risnyát viselne – magyarázta Simon 
Alexandra és Balogh Evelin.

A szereplők a pro�n elkészített 
sminkben és frizurával szinte ra

Valószínû kevés olyan alapítványi bál van, ahol a diákok készí-
tik a tanárok sminkjét és frizuráját. Az Erzsébet Királyné Szol-
gáltató és Kereskedelmi  Szakközépiskola és Szakiskola ta-
nulói erre vállalkoztak. A Sissi bált már hetedik alkalommal 
rendezték meg a Csili Mûvelôdési Központban. 
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A Pesterzsébeti Városi Fúvószene-
kar év elején Baszkföldön, Vitoria 
városában vendégszerepelt a vá-
ros elöljáróinak meghívására.  

Több nagyszabású fellépésen mutat-
koztak be és legalább félmillió ember 
előtt adtak koncertet. A legnagyobb 
sikert a magyar táncok, a magyar tör-
ténelmi indulók és a csárdások aratták.

– Repertoárunk tartalmazza a tör-
ténelmi indulókat, a klasszikus átira-
tokat, a hangszerszólókat. A Fehérvári 
indulót többször el kellett játszanunk 
a közönségnek. Az ottani helyi kultu-
rális szokások  szerint babakocsiban a 
csecsemőket is elviszik a szüleik a zenés 
programokra. A produkciónkat a deb-
receni Feeling-Fantasy Táncstúdió ma-
gyar népviseletbe öltözött táncegyütte-
se, illetve mazsorett tánccsoportja segí-
tette – mondta Jakab Gedeon karnagy.

A pesterzsébeti együttes saját erő-
ből, illetve mecénások segítségével 
tudta előteremteni a baszkföldi utazás 
költségeit. 

– Olaszországon keresztül jöttünk 
haza, megtekintettük Firenze neveze-
tességeit és a pisai ferde tornyot. Eze-
ket az alkalmakat felhasználom arra, 
hogy a zenei, kulturális és történelmi 

élmények hatására újra összekovácso-
lódjon a zenekar - összegezte a karnagy.

A turné leg�atalabbja a 11 éves 
Szabó Krisztián volt, aki cintányéron 
játszott, a legidősebb zenésztársuk, 
Kiss László 71 évesen fújta trombitá-
ját a spanyol vendégszereplésen. 

Ilonka Mária

Babakocsiban ülô kicsik is 
tapsoltak a magyar indulókra 

A Fôvárosi Ütôfesztivált idén 19. al-
kalommal rendezték meg. A nagy 
múltú versenynek tizedszer adott 
otthont a pesterzsébeti Lajtha Lász-
ló Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény. A kerületi résztvevôk közül 
többen is nívódíjban részesültek. 

A fesztiválra Budapestről, tíz kerület 
tizenegy zeneiskolájából érkeztek nö-
vendékek. 

– Szerettük volna emlékezetessé 
tenni a jubileumi alkalmat, ezért egy 
meglepetés műsorszámmal nyitottuk 
meg az idei rendezvényt: iskolánk 
ütősei együtt léptek színpadra a fú-
vószenekarunkból alakult kamara-
együttessel – mondta Csóka Gabriel-
la, a Lajtha László AMI igazgatónője.

A pesterzsébeti zeneiskolából egyé-
ni produkcióval Mizsák Benjámin 
és Kaszab Sebő, duóban pedig Szűcs 
Benedek és Tóth Miklós lépett szín-
padra. A lajthás diákok előadásában 
emellett három kamara műsorszámot 
is láthatott a közönség.

– Tehetség és szorgalom kérdése 
is, hogy kiből lesz igazán jó ütőhang-
szeres előadó. Fontos a kitartás, és az 

embernek mindig egy kicsit meg kell 
haladnia önmagát – mondta Holló 
Aurél ütőművész, a Budapesti Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
tanára, a zsűri elnöke.  Az egész napos 
versenyen számos érdekes hangszer 

szólalt meg a színpadon: a különféle 
dobok és cintányérok mellett a kü-
lönleges hangzású marimba is nagy 
szerepet kapott a fesztiválon.

Szûcs Dóra

Tanítvány fejezte be a gyászmisét 

Mozart 
Requiemje 
töltötte be  
a templomot 
Mozart Requiemjét adta elô az 
Egyetemi Templom Don Bosco 
ének- és zenekara (kórusvezetô 
Bakonyiné Marton Katalin) és 
a Pesterzsébeti Városi Vegyes-
kar (Pálffi Krisztina karnagy) 
közremûködésével az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Templomban febru-
ár 25-én. Szólót énekeltek Szabóki 
Tünde szoprán, Heim Mercedes alt, 
Molnár András tenor és Cser Péter 
basszus. Vezényelt Benyus Sándor.

A gyászmisét egy titokzatos megren-
delô kérte Mozarttól 1791 nyarán.  
A szerzô mindössze 35 évesen, kö-
zelgô halála biztos tudatában fogott 
hozzá a munkához. A Requiem Mo-
zart életének utolsó alkotása volt, be 
sem tudta fejezni.

A zeneszerzô felesége Constanza 
végül a mester tanítványát, Süss-
mayr-t kérte fel a töredékes részek 
befejezésére. A hiányzó részeket 
Süssmayr a tanítvány, a mester ha-
lála elôtt adott szóbeli útmutatások 
alapján komponálta meg.  

A megrendelô kiléte évekkel 
késôbb derült ki: Walsegg gróf volt az, 
aki a felesége emlékére vezényelte el 
a mûvet sajátjaként. Mozart felesége 
azonban nyilvánosságra hozta az al-
kotást és 1793-ban Bécsben elôadták. 

Az Erzsébet téri templomban meg-
rendezett koncert elôtt Várhalmi And-
rás, a Csili igazgatója megköszönte 
dr. Zsóka Sándor kanonoknak, amiért 
támogatta Mozart dallamainak fel-
csendülését.

Az eseményen megjelent dr. Vas 
Imre országgyûlési képviselô, alpol-
gármester, Juhász Lajosné alpolgár-
mester, Rostagni Attila és Harsányi 
László önkormányzati képviselôk. 

A zenei estet a Nemzeti Kulturális 
Alap és Pesterzsébet önkormányzata 
támogatta. 
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Szóló kategóriában nívódíjat kapott: Kaszab Sebô, kiemelt nívódíjat kapott:  
Mizsák Benjámin.
Duó kategóriában kiemelt nívódíjat kaptak: Szûcs Benedek és Tóth Miklós.                    
Kamara kategóriában dicséretet kaptak: Bodnár Gergô, Dominguez Elier,  
Mizsák Benjámin, Porkoláb Eszter. Nívódíjat kaptak: Borbély Bence, Dargai-Kis Vajk,  
Hegedûs Botond, Kaszab Sebô, Kovács Álmos, Kozák Botond, Bodnár Antal Gergô,  
Mizsák Benjámin, Tornyossy László. 
Kiemelt nívódíjat kaptak: Bálint Barbara Ning, Borbély Bence, Mizsák Benjámin, 
Lôrincz Zoé Piroska (a zongoristák felkészítô tanára: Porzsolt Györgyné).
A kiváló felkészítési munkáért jutalomban részesült: Mizsák István ütôtanár.           
A kiváló rendezésért jutalomban részesült: Lajtha László AMI.

Erzsébeti sikerek 

Szûcs Benedek és Tóth Miklós A Lajtha AMI ütôsei és a fúvósokból alakult kamaraegyüttes közös produkciója
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A Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar az ôket 
kísérô a debreceni Feeling-Fantasy Táncstúdió 
mazsorett csoportjával Vitoria város fôterén

Fellépés Vitoria városban 
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színHáz
Március 25. vasárnap 15 óra
Figaró házassága – vígjáték
Bánfalvy Stúdió elôadása
Címszerepben: Rékasi Károly
Belépôk: 1000-2900 Ft.

tOJás-nAP
Március 24. szombat 10-18-ig.
Egész nap programok kicsiknek és nagyok-
nak. a tavaszi ünnepkör jegyében.  Bemu-
tatók, kóstolók, ajándékok készítése, csalá-
di vetélkedôk, virágvásár, a Zengôvárkonyi 
Tojásmúzeum kiállítása. Belépôdíj: 300 Ft 
+ 100 Ft ajándékonként

CAlyPsO dAnCing PArty
Március 9. 20 óra
Játszik a Calypso Plus Band, belépô:1300 
Ft. Asztalfoglalás a rendezvény elôtti napon 
12 óráig 283-0230.

kOnCert Menü
OldReFLeX együttes jubileumi koncert
Március 24. 19 óra

BenKó DIXIeLAnD BAnD 
Március 31. 18 óra

ZORÁn KOnceRT
Április 19. 19 óra 
Jegypénztár: 10-12-ig és 15-17,45-ig.

Csili nyelviskOlA
Kezdô német külföldön munkát ke-
resôknek!
Vezeti: Dr. Janke Frank 
60 óra: 49.500 Ft
Heti 2x2 óra 
Indul: március 13.
Kezdô angol – akkreditált program
40 óra: 36.000 Ft
Heti 2x 2 óra  
Jelentkezés: március 13-ig
Angol társalgás - Mary Sousa-val 
16 óra, 23.000 Ft
Heti 1x2 óra, szerdánként
Jelentkezés: március 9-ig
Angol közép- és emeltszintû érettségire 
felkészítô nyelvtanfolyamok
6 fô felett kedvezménnyel. 
Nedeczeyné Helga: 06-30-466-6693
nedeczeyne.helga@csili.hu
eszperantó
4 hónap alatt nyelvvizsga
120 óra 85.000 Ft
Információ: Kovács Emese, 283-0236

nyelvtAnulás délutánJA
Március 22-én 14-tôl 18,30-ig
Nyelvtanulást segítô eszközök, melyekkel a 
nyelvtudás bôvíthetô. Könyvbörze, kedvezmé-

nyes árusítás, interaktív tananyagok, szakmai 
tanácsadás. Rajzpályázat eredményhirdetése. 
Keresse pályázati kiírásunkat!

rAPid rAndi
Unod már az internetes társkeresôket és a 
magányt? 
Minden hónap második szerdáján 18 órától
Jelentkezés: 30/466-6699
Részvétel díj: 2500 Ft/fô (ismerkedés+ wel-
come drink+ buli).

Helytörténeti klub
Március 13. 17 óra
Rátkay endre mûvészete 
D. Udvari Ildikó elôadása

Fenyôige
Irodalmi est székely írók mûveibôl
Március 30. 19 óra
Belépô elôvételben: 1.300,- helyszínen: 1.900,-

költészet nAPi FelHívás!
– I dén is várjuk a versmondókat egyénileg 

vagy csoportosan április 11-én 9-18 
óráig a cSILI könyvtárába.

–  Közös versmondást szervezünk 11-én 
15 órakor a petôfi szobornál! Jelentke-
zés: 06-30-466-6692

–  Április 11-én 18,30-kor „tüzes seb vA-
gyOk” Závory Andrea Ady-estje

„Akik A nAPOt zörgetik” 
Kunhegyesi Ferenc festményei
Megnyitó: március 9. 17 óra
Megtekinthetô 03. 21-ig.

Jótékonysági koncert  
a zeneiskoláért 
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
mûvészeinek és barátainak jóté-
konysági koncertje március 20-án, 
18 órakor a Lajtha László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény nagy-
termében. Az esten Bach, Mozart, 
Schubert, Rodrigo, Martini, Vivaldi 
és más szerzôk mûvei hangzanak el.  
A rendezvény szervezôje Máté János 
Zene- és Mûvészeti Alapítvány és a 
Lajtha László AMI Diákönkormányzata

Felnôtt jegy: 1000 ft
Diák jegy: 500 ft
Belépôjegyek a koncert megkez-

dése elôtt a helyszínen válthatók.  
Az est bevételét a Zeneiskola számára 
ajánlják fel a mûvészek.

Helyszín: Lajtha László AMI
1204. Budapest, Ady Endre u. 98.

IdôSZAKI KIÁLLíTÁSoK
„tartós Hullám” címô helytörténeti 
fodrászkiállítás a Pesterzsébeti 
Múzeum épületében, 1203, Bp., Baross u. 
53. A kiállítás megtekinthetô: július vége.

Pánti imre festômûvész kiállítása
Megtekinthetô: április 1-jéig. Cím: Gaál Imre 
Galéria, 1201. Bp., Kossuth L. u. 39. 

karip gyula és szepesi balázs  
gyûjtôk „Falvédôk és hímzésminták”  
c. kiállítása
Megnyitó: március 8., csütörtök, 17 óra. 
Megtekinthetô: április 22-ig. Cím: Gaál Imre 
Galéria, 1201. Bp., Kossuth L. u. 39.

ÁLLANdó KIÁLLíTÁSoK
neményi lili – Horváth árpád 
emlékszoba, „kincses kamra”, állandó 
helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum 
épületében.

Tóth Menyhért festômûvész kiállítása  
a Gaál Imre Galériában. 

Rátkay Endre festômûvész, Gaál Imre 
festômûvész, Czétényi Vilmos festômûvész 
kiállítása,  mozitörténeti kiállítás és Illyés 
Borbála történelmi babaszobrai a Rátkay-
Átlók Galériában.

GAÁL IMRE GALÉRIA
Bp. XX. Kossuth L. u.39. Tel.: 283-0031, 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Bp. XX. Baross u. 53. Tel.: 283-1779, 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig 10-18-ig.

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉrIA
Bp. XX, Klapka utca 48.  
Tel.: 283-1179, 284-7324
Nyitva tartás: keddtôl szombatig 10-18-ig.

Fôvárosi Szabó ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13-19, kedd: zárva,  
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek: 13-19,  
szombat: zárva
A könyvtár március 15-én, 16-án, 17-én, 
24-én, április 7-én, 9-én zárva tart.

•  kölyök kuCkÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila 
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játé-
kokkal, zenével, kézmûves programmal pá-
ros heteken  péntekenként 15-17 óra között 
2012. március 9-én, 23-án, április 6-án.

•  Játszóház! Páros heteken szerdán 16,30-
18,30 között kézmûves foglalkozás Rádics 
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb: 
2012.  március  7-én,  21-én, április 4-én.

•  Olvasó-társ mozgalom a könyvtárban: 
rendszeres felolvasást tartunk a gyermekek ré-
szére minden páros hét hétfôjén 17-18 óra kö-
zött. Legközelebb: 2012. március 19-én,  ápri-
lis 2-án, 16-án. Várjuk az élményre vágyókat!

•  szabados ákos képviselô úr, a Pesterzsé-
beti Önkormányzat polgármestere minden 
hó utolsó szerdáján 18 órától tart foga-
dóórát. Legközelebb 2012. március 28-án.

XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872
fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra,  
Szo: 9-14 óra
•  szíriai kalandozások Faisallal! Teázzon 

egy hazánkban élô szírrel, aki bemutatja a 
civilizáció bölcsôjének izgalmas hétköznapjait 
és mesél több ezer éves múltjáról is, fotókkal, 
kisfilmmel színesítve a beszélgetést. Március 
30-án, pénteken, 16 órára várunk mindenkit, 
akit érdekel az iszlám világ kultúrája.

•  baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, 
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játé-
kok a csöppségeknek. A következô foglalkozást 
április 5-én, 10 órai kezdettel tartjuk, Závotiné 
Reisner Anita óvópedagógus vezetésével. 

•  ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a 
könyvárban! „Bennünk rejlô energiák” cím-
mel Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén ve-
hetnek részt kedves vendégeink. A következô 
összejövetelre március 19-én, hétfôn, 17-18 
óráig várjuk Önöket!

•  tudós klub: legújabb gyerekeknek szóló 
programunkon ismeretterjesztô kutakodásban 
vehettek részt minden hónap utolsó elôtti pén-
tekén, 17 órától. Következô témánk a kémek vi-
lága lesz március 23-án! Kipróbálhatod ügyes-
ségedet és leleményességedet játékos felada-
tok, rejtvények, titkos kódok megoldásával. 

•  kézmûves kuckó: várjuk az alkotni szeretô 
gyerekeket március 30-án, pénteken 17 órá-
tól. Tudós klubunkhoz kapcsolódva itt is a ké-
meké, detektíveké lesz a fôszerep!

•  Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán, 
14 órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket, 
akik a társasjáték készítés világába szeretné-
nek betekinteni, illetve régi, klasszikus játé-
kokat mutat meg a gyerekeknek. Gyertek el, 
és próbáljátok ki a játékokat március 14-én, 
illetve 28-án! 

•  idegennyelvi klubok: az angol és az olasz 
klub mellett most már német társalgási klub-
bal is várjuk kedves Olvasóinkat! Az angol klub 
március 5-én lesz 17 órától. Az olasz klubba 
március 12-én várjuk a gyakorlókat 17 órától. 
Mindkét klubot Lackó-Juhász Mónika vezeti. 
Német nyelvklubunkba kivételesen szerdán 
várjuk az érdeklôdôket március 21-én, 18 
órától. A klubot Csizmadia Ágnes vezeti.

•  színházjegy vásárlás: könyvtárunkban 
péntekenként lehetôségük nyílik 17 órától Bu-
dapest színházaiba jegyet választani. 

•  kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban a Modell 
Divatiskola képzômûvészeti osztályának kiál-
lítását tekinthetik meg. A kiállítás megnyitó-
ján, március 7-én, szerdán, 16 órakor várunk 
szeretettel minden kedves érdeklôdôt! Galé-
riánkban pedig Lipták Zsuzsanna és Kovács 
Bea „Képeslapok Európából” címû fotókiállí-
tását nézhetik meg.

Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében 
várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelent-
kezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen 
szállítunk házhoz olvasnivalót. Könyvtárunk 
március 15-18-ig, illetve április 7-9-ig zár-
va tart! Folyamatosan frissülô információk a 
rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!

Idén is gondoljanak ránk! 
Köszönjük mindazoknak, akik 1%-
al támogatták a csili MK tevékeny-
ségét, a beérkezett összegből a is 
gondoljanak ránk! 
Adósz.:15520126-2-43

PESTErSZéBETI MúZEuM – VASÁrNAP IS NyITVA



12 I N T É Z M É N Y E K  

Az országban elsôként a pester-
zsébeti Lajtha László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézményben 
vezették be a Kovács-módszert 
tavaly szeptemberben. A peda-
gógusok és a diákok léggömbös 
játékokkal lazítanak a tanórákon.  
A módszert népszerûsítô egyesület 
a pesterzsébeti zeneiskolában ren-
dezett országos konferenciát. 

Léggömbök pattogtak a Lajtha zene-
iskola hangversenytermében: ezúttal 
nem gyerekek, hanem felnőttek, ze-
netanárok játszottak a színes lu�kkal. 
A begyakorolt feladatokat tanítványa-
iknak is továbbadják. 

A gyakorlatokat Dr. Pásztor Zsu-
zsa, a Kovács-Módszer Egyesület ve-
zetője irányította. 

– Mire a gyerekek megérkeznek a 
szolfézs- vagy hangszeres órára, már 
fáradtak, hiszen egész délelőtt az is-
kolában ültek. A Kovács-módszer 
játékos gyakorlatai egy kicsit meg-
mozgatják őket, így könnyebben tud-
nak az órai feladatokra koncentrálni 
– magyarázta Dr. Pásztor Zsuzsa, aki 

két egyetemen, a Zeneakadémián 
és az ELTE-n is oktatja a több mint 
50 éves módszer metodikáját és di-
daktikáját. Tanítványai országszerte 
már több száz intézménybe elvitték a  
Dr. Kovács Géza tanár úrról, a mun-
kahelyi tevékeny pihenés hazai beve-
zetőjéről elnevezett pedagógiai ágazat 

gyakorlatát; a Lajtha László AMI-ban 
is rendszeres foglalkozásokat tartanak 
a diákoknak és a tanároknak. 

– Úgy látom, a gyerekek mellett a 
felnőttek is kedvelik a játékos felada-
tokat. Az a célom, hogy a pedagógu-
sok saját tanóráikon is egyre gyak-
rabban elvégeztessék a gyakorlatokat 

– mondta Négyesi Anna, a Lajtha 
László AMI zenei munkaképesség-
gondozás tanára. 

Csóka Gabriella, az intézmény 
igazgatója még főiskolásként, 1990-
ben került kapcsolatba a módszerrel: 
lámpalázzal és keringési zavarokkal 
küzdött, ami megnehezítette a hang-
szeres játékát. 

– Heti három alkalommal rendsze-
resen jártam Kovács Géza bácsi fog-
lalkozásaira. Igyekeztem megtartani 
életmód-átalakítási javaslatait, emellett 
otthon is végeztem az előírt mozgás-
gyakorlatokat – meséli Csóka Gabriel-
la, aki azóta pedagógus szakvizsgát tett 
az ELTE-n zenei munkaképesség-gon-
dozásából, és folyamatosan alkalmazza 
a módszert növendékeinél is.  

Szűcs Dóra

Színes léggömböket pattogtattak a zenetanárok 

Próbálj meg lazítani!

Fo
tó

k:
 K

ac
sá

ny
i M

ilá
n

Léggömbös gyakorlatok a Lajtha AMI hangversenytermében

Dr. Pásztor Zsuzsa, a Kovács-Módszer 
Egyesület vezetôje irányította a játékos 
foglalkozást

A Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág tagóvo-
dájában a halmozottan hátrányos helyzetû 
gyermekek személyiségfejlesztése, tehet-
séggondozása, felzárkóztatása a minden-
napok egyik kiemelt tevékenysége. Az idei 
tanévben Takács Pálma zenepedagógus, az 
ének-zene foglalkozások mentora, felaján-
lotta hogy heti egy alkalommal külön fog-
lalkozik a „kis mákvirágokkal”. 

Takács Pálma zenepedagógus óráin észrevétlenül fejleszt  
a muzsika ereje

Az intézmény 2007 augusztusában csat-
lakozott az óvodai integrációs program által 
meghatározott feladatokhoz. 

–  Túl nagy változást ez nem jelentett óvodánk 
életében, mert az integráció nálunk mindig je-

len volt a hátrányos helyzetű gyermekek magas 
létszáma miatt. Igyekeztünk nevelőmunkánkat, 
feladatunkat, szervezéseket, a megállapodás sze-
rint teljesíteni és a jövőben is ehhez igazodni 
– tájékoztatott Bakáné Kovács Márta, a helyi, 
sajátos fejlesztés, az IPR - integrációs program - 
menedzsmentjének tagja. 

Az idei tanévben Takács Pálma zenepedagó-
gus felajánlotta, heti egy alkalommal külön 
foglalkozik a kicsikkel.  

– Pálma a foglalkozásokat szakszerűen 
koordinálja, kihasználva a zene közösségfor-
máló erejét a csoportok között. Észrevétlenül 
fejlődnek óvodásaink érzelmei, értelmi képes-
ségei, harmonikus, esztétikus mozgásaik.  A 
célzottan válogatott dalok és mondókák által 
olyan képességeik is fejlődnek, melyek meg-
könnyítik az iskolába való beilleszkedést. Fej-
lesztik a �gyelem, koncentráció, soralkotás, 
hallási funkciók, beszéldértés, beszédészlelés, 
alkalmazkodóképesség, a környezeti  és szociá-
lis érzékenység, �nommotorika területeit. 

– Olyan népi dallamokkal, mondókákkal, 
táncokkal, és hangszerekkel ismerteti meg a 
gyermekeket, melyek beépülnek a játékukba. 
Ezáltal vidámak, jókedvűek, kezdeményezőek 
lesznek – mondta el Bakáné Kovács Márta, 
aki tolmácsolta az óvoda munkájában részt 
vevők  köszönetét is Takács Pálma önzetlen fá-
radozásáért, melyet óvodájukban a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésért tesz.

ázs

Baross Party a pedagógiai 
törekvésekért 
A Kindergarten Alapítvány azzal a céllal jött létre 
16 évvel ezelôtt, hogy támogassa a Baross Ovi Kin-
dergarten Baross Óvoda alternatív pedagógiai tö-
rekvéseit. Rendszeres adománygyûjtô programokat 
szerveznek a szülôi közösséggel, melyre legutóbb 
február 25-én került sor. 

A Baross Party-t Juhász Lajosné alpolgármester nyitotta 
meg, de megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Dr. Fekete 
Károlyné, a Német Nemzetiség Önkormányzat elnöke és 
több önkormányzati képviselô is.

Juhász Lajosné elismerôen szólt a szülôk és az óvodai 
dolgozók összefogásáról, mely eredményeként a rendez-
vény sikeresen megvalósult.

A vacsora után az óvoda dolgozóinak táncbemutatója 
szórakoztatta az egybegyûlteket. A hajnalig tartó szórako-
zást borkóstoló, és tombola színesítette, a Retro DISCO ze-
nei összeállítása alaposan próbára tette az egybegyûlteket.

A résztvevôket jó érzéssel töltötte el, hogy azok a célok, 
melyeket a Kindergarten Alapítvány zászlajára tûzött ez al-
kalommal is eredményesen megvalósulhat.

Köszönet mindenkinek, aki munkájával, részvételével, 
vagy adományával segítette a rendezvény sikerét.

Galló Cecília, Óvodaszék elnöke

A válogatott dalok, mondókák megkönnyítik az iskolai beilleszkedést

Zenével is nevelgetik  
a mákvirágokat 
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Pesterzsébeten, Barna Róbert tréner irányítása alatt edz 
Kovács Lajos, az Argó címû film fôszereplôje. Úgy hírlik, 
a film folytatásában Tibinek és barátainak meg kell majd 
szabadulni ruháitól. A vele készült beszélgetésbôl ugyan 
nem derült ki, hogy pontosan emiatt kezdte volna el az 
izzasztó edzéseket, de mint mondta, már eggyel beljebb 
tudja húzni nadrágszíját. 

Szegedi Dorottya, tréner 

Kovács Lajos életében fontos szerepet játszik a sport. A 68 éves 
színész ma is rendszeresen jár futni, nemrég a maratoni távot is 
teljesítette. 

– 10 perc alakformáló, 10 perc zsírégetô! – adta ki a napi 
edzéstervet  Barna Róbert, a stúdió vezetôje Szegedi Dorottyá-
nak, aki a kerületben, a Fitness 2000-ben tréningezi a színészt. 
A tízszeres magyar tornászbajnoknô rendkívül kitartónak tartja 
a színészt. 

Barna Róbert nagy rajongója Kovács Lajosnak és az Argó 
címû filmnek, ezért nagy megtiszteltetésnek vette, mikor a szí-
nész ôt kérte fel személyi edzônek. 

A tréner azt szeretné, ha vendége csúcsformába kerülne, 
mire elkezdôdik az Argó 2 forgatása. Úgy hírlik, egy olyan je-
lenet is lesz az új részben, amelyben Balogh Tibi minden ruhá-
jától megszabadul. Kovács Lajos egyelôre nem kapott hivatalos 
felkérést, szerzôdése sincs, de reméli, hogy Árpa Attila rendezô 
ezúttal is számít rá. 

- Az edzéseket nemcsak a film miatt kezdtem el. Fontosnak 
tartom, hogy az ember formában tartsa magát. Még csak a ha-
todik edzésen vagyok túl, de máris eggyel beljebb tudom húzni 
a nadrágszíjamat! – számolt be az eredményrôl Kovács Lajos, 
aki márciusban Németországban forgat Szász János rendezôvel. 

Szûcs Dóra

Speedfitness
Az elektromos stimulációs edzés a test izomzatának 90 százalé-
kát megdolgoztatja, miközben lebontja a zsírszöveteket, és ma-
ximálisan kíméli az ízületeket. Egy 20 perces edzés alatt közel 
80 ezerszer feszülnek meg az izmok. 

Tibi, nem sok neked ez a meló? 

Pesterzsébeti  
edzô tréningezi  
az Argó sztárját

A pesterzsébetiek és a soroksári-
ak egyaránt jól ismerik Tyúkanyót,  
Nieder Rudolfnét, aki a Pesterzsé-
beti Nyugdíjas Klubot vezeti két év-
tizede. Nyolcvanadik születésnap-
ját klubtársaival ünnepelte. Mint 
mondta, legalább 100 éves koráig 
szeretné a klubot vezetni.

Tyúkanyó boldogan ünnepelt

A fáradhatatlan asszonyt klubtársai 
és Rostagni Attila kerületi civilta-
nácsnok köszöntötte. A Vidám �úk 
műsora után az énekkar születés-
napi dalokat és virágénekeket adott 

elő Matus Mihály tárogatós kíséret-
ében. Ulveczky István és Léka Klárit 
Hellebrandt Attila kísérte orgonán.  
A műsor végén csillagszórós, valamint 
neki készített tyúkanyós tortával aján-
dékozták meg. 

– A helyettesem, Horváthné Szabó 
Margó is már mindent megtanult, 
ami a klubvezetéshez kell. Ő szervezte 
a születésnapi ünnepségemet is - ti-
tokban – mondja Tyúkanyó, akinek 
nyugdíjas társai jelentik a családot. 

– Éjjel nappal a klub dolgaival fog-
lalkozom, megnézem a naptárt, mit 
kell csinálni, hónapokkal előbb már 
tudom, mikor, hova megyünk. Ha 
valaki bajban van, jogi segítséget szer-
zek számára. Mindenkit a megfelelő 
hivatalhoz küldök, és kapcsolatot ke-
resek számára az ügyintézéshez – so-
rolja ténykedését az ünnepelt. 

– Különleges egyéniség, senkihez 
sincs rossz szava, mintha tényleg a 
gyerekei lennénk – mondja Tyú-
kanyóról Korom Jánosné, Marika.

– Mindenhol elismerik, igazi tyú-
kanyóként intézi, védi a klub, a tagok 
dolgait – vélekedett Stercz Sándorné 
Rózsika klubtag. 

Ilonka Mária

Kovács Lajost  
testileg-lelkileg is  

feltöltötték  
az edzések
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Vajda Gyôzôné 
a Napsugár Óvoda hajdani vezetôje

2012. február 17-én,  
életének 70. évében 

hosszas betegség után elhunyt. 

Temetése 2012. április 23-án 
1445-kor lesz az Újköztemetô szóró 

parcellájában (Bp. X., Kozma u. 8-10.).

Itt vehetnek méltó búcsút Magdi 
nénitôl mindazok a kollégák,  

szülôk, volt óvodások, akik több 
évtizedes óvodavezetôi  

pályafutása alatt megismerték, 
megszerették és tisztelték.

A Napsugár Óvoda jelenlegi 
kollektívája

Isten éltesse!
Kerek évfordulót ünnepeltek 
nemrég a Pozsony utcában: ke-
rületünk lakója, Maróti Sándorné, 
Erzsike néni 100 évvel ezelôtt szü-
letett. Örömmel fogadta Szabados 
Ákos polgármestert, aki szemé-
lyesen adta át az önkormányzat 
jókívánságát és ajándékait. 

Erzsike néni 1912-ben született. 
Élete nagy részét a Kiskôrös melletti 
Páhi nevû faluban töltötte. Tíz évvel 
ezelôtt lánya és unokája hozta Pest-
erzsébetre.

– Akkoriban nagyon súlyos beteg-
ségen esett át, az orvosok idôs kora 
miatt már nem vállalták a mûtétet. 
Csodával határos módon mégis fel-
épült, ma már igen jó egészségnek 
örvend. Sôt, az étvágya is kitûnô, a 
töltött paprika a kedvence – mondta 
lánya, Silló Vilmosné. 

Lánya szerint Erzsike néni mindig 
odaadó édesanya, nagymama volt, 
aki az unokáit is bevonta a ház körüli 
teendôkbe. 

– A sok munkának köszönheti, 
hogy ilyen szép kort ért meg. Mindig 
keményen dolgozott: apámmal földet 
mûveltek, miközben négy gyereket 
neveltek fel, akik közül hárman saj-
nos már nem lehetnek köztünk, ahogy 
édesapám sem – mondja lánya. 

Erzsike néni sokat emlegeti a vi-
déken hátrahagyott tanyáját és szôlô-
jét. Kezdetben nagy honvágya volt. 
A legjobban az zavarta, hogy amikor 
kiült a kapuhoz, úgy mentek el mel-
lette az emberek, hogy senki nem 
szólt hozzá. 

– A szomszéd utcában egy háznál 
libát tartanak, gyakran elmentünk 
megnézni vele – mesélte az születés-
napi köszöntés alkalmával a család.

Erzsike néni öt unokával és hat déd-
unokával büszkélkedhet, a legkisebb 
kétéves. A kerek évfordulóra összegyûlt 
az egész család: Kiskôrösrôl, Dunaújvá-
rosból, sôt az erdélyi Csíkszeredából is 
érkeztek rokonok, hogy felköszöntsék a 
100 éves ünnepeltet.

Szûcs Dóra

108 éves  
a legidôsebb erzsébeti
A kerületben 2012. februárjában ti-
zenhat olyan ember élt, aki már el-
múlt 100 éves: tizenkét nô és négy 
férfi. A legidôsebb erzsébeti 1904-
ben született, ô idén ünnepli 108. 
születésnapját. 

Klubtársai köszöntötték a fáradhatatlan Tyúkanyót 

Nem készül nyugdíjba
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Fájó szívvel adjuk hírül

P O R T R É

Kovács Lajost 
testileg-lelkileg is 

feltöltötték 
az edzések
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Papírgurigából szoknyadísz, kupa-
kokból nyaklánc, kartondobozból 
madárszárny készült az idei kör-
nyezettudatos farsangon a Gyer-
mekmosoly Óvodában.

Az óvoda helyi programja egész-
ségnevelő program, aminek 
elengedhetetlen része a kör-
nyezet védelme, a természet 
kincseinek óvása. 

– Programunk egyik célja 
a környezettudatos maga-
tartás kialakítása a gyerme-
kekben, amihez a szülők 
segítségére is szükségünk 
van. Valljuk, hogy csak 
velük együtt tudjuk iga-
zán formálni a gyere-
kek környezethez való 
viszonyát – magya-
rázta Kovácsné Pető 
Erzsébet óvodapeda-
gógus. E célból in-
dították el sok más 
kezdeményezésük 
mellett a tavalyi neve-
lési évben Zöld Kuckó 
sarkukat.  Itt a jeles napok-
hoz és „zöld” napokhoz kapcsolódó-
an hívják fel a �gyelmet a környezeti 
értékekre. 

A hosszúra nyúlt telet a kerületi iskolások és óvodá-
sok egyaránt nagy lelkesedéssel igyekeztek elûzni 
– legalábbis erre utalt a sok színes jelmez, álarc és 
érdekes program, amellyel a farsangra készültek az 
intézményekben. A Hajós Alfréd Általános Iskolában 
a pedagógusok népi játszóházat és jelmezes, táncos 
produkciók versenyét rendezték a gyerekeknek. 

Gólyalábon jártak, krumplit terelgettek, békát ugrasz-
tottak és gumicsirkét pofoztak az alsósok a Hajós iskola 
tornatermében, ami a gyerekek legnagyobb örömére egy 
napra igazi népi játszóházzá vált. Nagy sikere volt a kido-
bós és egyéb ügyességi játékoknak is, de a legtöbb kisdiák 
a diótörést élvezte a legjobban. 

Őr� Krisztina igazgató hangsúlyozta, hogy fontosnak 
tartják a hagyományok megőrzését, ápolását, ezért nagy 
öröm, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű diákok fej-
lesztésére kapott normatíva egy részéből meg tudták hívni 
a népi játszóházat az iskolába. 

– A mai gyerekek ugyanúgy élvezik ezeket a játékokat, 
mint 50-100 évvel ezelőtt az akkori gyerekek – mondta 
Markó Viktor, a Népi Játszó vezetője. 

Délután táncversennyel folytatódott a farsang: min-
den osztály saját jelmezes produkcióval készült. Nagy volt 
a meglepetés, mikor a gyerekek után a tanárok is táncra 
perdültek. 

Szűcs Dóra

Kedvet csinálnak  
az iskolához 
A Tátra Téri Általános Iskola feb-
ruárban nyílt napot tartott. Egy 
angol és két matematika órát lát-
hattak a szülôk és óvodások. A jö-
vendôbeli elsôsöket márciusban 
többször is várják kedvcsináló 
programokkal.

Az óvodások nyílt napon ismerkedtek  
az iskolai élettel

A bemutató órákon az óvodások szíve-
sen részt vettek. 

– Színeztek, együtt gondolkodtak 
a tanulókkal, jelentkeztek, játszottak a 
többiekkel, még a számok írásában is 
segítettek- számolt be a jó hangulatú 
nyílt napról Forgács Anna igazgató. 

Március 20-án, kedden 16.30-tól 
bemutatkozó délutánt tartanak az is-
kola ebédlôjében, ahol lehetôségük 
nyílik megismerni a Tátrás diákokat, 
és a leendô elsôs tanítókat. Március 
26-án, hétfôn 16-tól 17 óráig pedig 
játékos kézmûves délutánra várják az 
érdeklôdô óvodásokat. Az intézmény-
ben mûködô emelt szintû angol ok-
tatás révén március 22-én 14.30-tól 
részt vesznek a Csili által szervezett 
„Nyelvtanulás délutánja Pesterzsébe-
ten” címû programnak is.

ázs 

Köszönjük a támogatást!
A „Te vagy a jövô” Alapítvány, székhelye: 
gróf Széchenyi István Szakiskola és Gim-
názium (1203 Budapest, Kálmán utca 
15.) megköszöni a szülôknek és a külsô 
támogatóknak a személyi jövedelemadó 
1%-os rendelkezését. 2011. évben APEH 
átutalás: 132 309 Ft

Az Alapítvány az Alapító Okiratban 
foglalt legfontosabb célkitûzéseinek, a 
tanulók tanórán kívüli sokirányú foglal-
koztatására használta fel. Többek között:
–  tanulmányi verseny gyôzteseinek 

értékelésére
– tanulók támogatására
–  tanulmányi kirándulások támogatására
–  igazgatói dicséretesek kirándulására
– egy darab nyomtató vásárlására

Megköszönjük eddig nyújtott segít-
ségüket! Kérjük, továbbra is támogas-
sák alapítványunkat!
Adószám: 19673707-1-43
Bankszámlaszám: 11720001-20113726

Suder Mihály, elnök

Farsang a Zöld Kuckóban 

Kartondoboz is kellett a bagoly jelmezhez 
és a hableány jelmeze is környezetbarát 
részleteket rejt

-
zán formálni a gyere-
kek környezethez való 

mellett a tavalyi neve-
lési évben Zöld Kuckó 
sarkukat.  Itt a jeles napok

Az óvoda helyi programja egész-
ségnevelő program, aminek 
elengedhetetlen része a kör-
nyezet védelme, a természet 

– Programunk egyik célja 
a környezettudatos maga-
tartás kialakítása a gyerme-
kekben, amihez a szülők 
segítségére is szükségünk 
van. Valljuk, hogy csak 
velük együtt tudjuk iga

Alkalmanként érdekességeket ol-
vashatnak az épp aktuális témáról, sőt 
játékra, alkotásra invitálják a családo-
kat. Itt a kicsik és a nagyok interaktív 
módon kipróbálhatják magukat. 

Az idei farsangra újrahasznosított 
anyagokból készültek a jelmezek. Tél-
búcsúztatóként kiszebáb „szépségver-
senyt” hirdettek a Zöld Kuckóban. 

ázs

Még a tanárok is táncot jártak a Hajós farsangon 

Népi játszóház és táncverseny 
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Bánat utca – nagy sikere volt a tanárok táncának

Minden alsós osztály jelmezes táncelôadással lépett fel 
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Gerô Klári 
meséje
– részlet – 

Igaz mese unokáimnak madá-
ranyóról és fiókáikról

Kisunokáim, jól  figyeljetek, mert 
most igaz mesét mondok nektek.

Mirôl is szól? Madáranyóról és 
az ô pici fiókáiról. Házunk udvarán 
áll sok-sok éve egy vénségesen vén 
szilvafa. Olyannyira megtett mindent 
- és persze mi is -, hogy képes legyen 
minden tavasszal megújulni, virágba 
borulni és termést is adni.

A legcsodálatosabb azonban az 
volt, amikor meseszerûen szép ma-
dárpáros költözött az öregfa odvába. 

Tavasztól nyárig végig kísérhettük 
a páros és pici fiókáinak életét. Aho-
gyan óvták, etették, majd az életre 
készítve repülni tanították ôket. 

Végül szárnyra kelve a fiókák kire-
pültek a nagybetûs életbe. 

Gyerekek! Rajzoljátok le a mesé-
ben szereplô fiókákat és küldjétek 
el nekünk a rajzokat! A legjobbakat 
következô lapszámunkban, illetve a 
www.pesterzsébet.hu oldalon kö-
zöljük. 

Cím: TV20 Kft., Bp., XX. kerület, 
Nagy Gyôry István u. 4-6. 

Thália oltárát vég nélkül illethetnénk 
a legkülönbözőbb jelzőkkel. Például: 
csodálatos, varázslatos, megrendítő, 
deficites…

A színházak sajnos (?) nem játsza-
nak egész évben, hanem egy bizo-
nyos időszakban igen, egy bizonyos 
időszakban nem. Ezt a két bizonyos 
időszakot úgy lehet megkülönböztet-
ni egymástól, hogy uborkaszezon az 
amikor nincs színház, amikor pedig 
játszanak a színházak, akkor meg nem 
kapni uborkát.

Valaha nem csak uborkaszezon volt, 
hanem paradicsomszezon is. Ez abból 
állt, hogy ha a produkció pocséknak 
találtatott, akkor a nézők paradicsom-
mal (tojással, gyümölccsel) megdobál-
ták a színen lévőket. Ez a szokás már 
egyáltalán nincs divatban. Nem azért, 
mert minden előadás valóságos remek-
mű. Hanem azért, mert a mondott do-
bóeszközök ára olyan magasra rende-
ződött, hogy velük véleményt nyilvá-
nítani rendkívül gazdaságtalan. Akkor 
már sokkal jobban megéri kritikát írni, 
ez kifizetődőbb. Ráadásul epébe már-
tott szövegszerkesztővel kritikát még az 
is írhat, aki a petyhüdt paradicsommal 
sosem találna célba.

Az előadásokat illetően van né-
hány, kötelező szabály. Például, hogy 
az előadás ideje alatt mindvégig han-
gosan, jól érthetően kell beszélni. Ezt 

a színész nem mindig tartja be, de a 
mögöttem ülő igen.

A színházban a legfontosabb ember 
a vezető színész. Gondolja ő. A legna-
gyobb hatalma a rendezőnek van. Azt 
hiszi magáról. Hát nem. Szerintem a 
színházban, akik a legfontosabbak, a 
legnagyobb hatalommal bírnak, azok 
a jegyszedők. Ad egy: Nélkülük nem 
találnék a helyemre, ha nincs nálam 
szemüveg. Ad kettő: Amikor ők úgy 
döntenek, hogy, na most már aztán 
elég volt a szórakozásból, akkor a kijá-
ratnál elkezdik széthúzni a súlyos füg-
gönyöket, ezzel egyértelműen jelzik, 
hogy lehet szépen indulni hazafelé. 
(Páran még maradnánk, mert kelle-
mes a fűtés, de nem lehet.)

A színészek is végtelenül hálásak, 
fülig érő szájjal mosolyogva hajlon-
ganak a színpadról a jegyszedők felé, 
már régen várták ezt a percet, hiszen 
mindjárt este tíz óra van, s ma még 
alig ettek valamit.

Színházba valami ócska, gyűrött, 
szakadt kabátban ajánlatos menni. 
Ezt a törvényt sokan megszegik, s a 
teátrumba legszebb, legelegánsabb 
felöltőjükben indulnak. Aztán majd 
amikor ezt a becses holmit némi ké-
zitusa árán megkaparintják a ruha-
tárból, akkor már is van egy olyan 
kabátjuk, ami éppen alkalmas szín-
házlátogatásra.

Színházba járni bekapcsolt mobil-
telefonnal, vagy más feleségével, nem 
illik. Csak szokás.

A színmű élvezete közben a közön-
ség soha nem védtelen. A nézőtéren 
mindig van egy orvos, egy tűzoltó és 
egy rendőr. Ha a sorokban egyszerre 
több rendőr ül, akkor az a műsor a 
BM kultúrtermében zajlik.

Néha előfordul, hogy az előadás el-
marad. Betegség miatt. Az is megesik, 
hogy a közönség marad el, ennek is 
betegség az oka. Gyengélkedik a darab.

Talán el sem hiszik, de az egyazon 
társulatnál dolgozók között sosincs 
viszály, elégedetlenség. Mert minden-
ki határozottan tudja, hogy nagyobb 
művész, mint amaz. Ha anyagiakról 
esik szó, ugyancsak mindenki töké-
letesen meg van elégedve. A másik 
fizetésével.

Módos József

Színházi darab 
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Számos programmal ünnepli 30. 
születésnapját a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola. Az elmúlt három 
évtized emlékére öregdiák-találko-
zót, mesedélutánt és gálamûsort is 
rendez az intézmény. 

A Hajós Iskola 1982-ben testneve-
lés tagozatos intézményként nyitotta 
meg kapuit. Az első tanévnyitón 530 
tanuló vett részt, ám a létszám gyorsan 
nőtt, és néhány év múlva már több 
mint ezer diák járt az iskolába. Ma 
már valamennyi évfolyamon nemcsak 

sport-, hanem rajz- és néphagyomány 
tagozatos osztály is működik. 

Az intézmény idén márciusban 
nyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Fehér Miklós kupát, amelyen az olim-
piai bajnokok neveit viselő iskolák fo-
cicsapatai mérkőznek meg egymással. 
Évről évre neves sportolók látogatnak 
el az eseményre: tavaly például Gro-
sics Gyulát és Dunai Antalt üdvözöl-
hették a diákok. 

– Büszkék vagyunk a hagyománya-
inkra, és igyekszünk méltón megünne-
pelni iskolánk 30. születésnapját. Janu-
árban öregdiák-találkozóval nyitottuk a 
rendezvénysorozatot. Több mint száz-
hatvanan jöttek el, mindenki örömmel 
üdvözölte egykori iskolatársait és taná-
rait – meséli Őr� Krisztina igazgató.

Az iskola a kerek évforduló alkal-
mából alapítványi bált is rendezett, 

márciusban pedig házi hangverseny-
re készülnek. Áprilisban különleges 
mesedélutánt tartanak, ahol az öreg-
diákok régi történetek és anekdoták 
segítségével elevenítik fel az egykori 
iskolás éveket. 

A programsorozat csúcspontja a 
júniusi gálaműsor lesz. 

Szûcs Dóra

Most aztán végleg búcsút mondha-
tunk a télnek! A Baross Ovi Kinder-
garten Baross óvodában ugyanis 
mindent megtettek azért, hogy a szép 
téli hónapokat a még derûsebb tavasz 
váltsa fel: elégették a kiszebábot. 

Eltemették a telet a Baross Ovi Kinder-
garten Baross óvodában, ahol a magyar 
hagyományápoló jeles napoknak különö-
sen fontos szerep jut. Ilyen a farsang, a 
tél temetése.

– Maskarába öltözünk, bolondozunk, 
és a gyerekekkel közös játékokkal tesz-
szük emlékezetessé ezt a napot – mesélte 
Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezetô. 

A nagycsoportosok készítik a telet 
jelképezô kiszebábot, amire  minden 
csoportban szalagokat, különbözô dol-

gokat aggattak, amik rosszat, a go-
noszságot, a betegséget, az irigységet 
jelképezik, illetve mindazt, amitôl sze-
retnének szabadulni. 

A magyar néphagyomány szerint a 
felcicomázott báb égetésével elûzzük a 
telet és jelezzük a tavasz érkezését. 

A bábot az óvodások közös zenélés-
sel, dobszóval kísért felvonulással, vittek 
az udvarra, ahol hangos „csujogatások” 
közepette elégették.

ázs

Dr. Király Ottót 
és asszisztensét 
is elismerték 
Az év praxisa pályázaton, határon innen 
és túl jelölhettek magyar orvosokat a 
páciensek. A zsûri 10 belföldi és 10 ha-
táron túli magyar orvost díjazott. Sokunk 
nagy örömére dr. Király Ottó, az Ady 
Endre utcai rendelôintézet háziorvosa 
és asszisztense, Ari Lászlóné, Piroska 
a nyolcadik helyet szerezte meg ezen 
a szavazáson. Király doktor múlt év no-
vemberében a „Pesterzsébet egészség-
ügyéért” díjat is átvehette.      PE

Minden szépet  
és jót kívánunk  
Nőnap alkalmából  
a hölgyeknek!

Töltse szabadságát 
testvériesen!
Pesterzsébet testvérvárosai vár-
ják a látogatókat fesztiváljaikon, 
ünnepeiken:

Lengyelország, Nowa Słupia

május 20. – Szentkereszti vásár
augusztus 18-19. – a „Vas Ünnepe”
 
Olaszország, Olgiate Comasco

április 28.–május 1. – francia testvér-
városi kapcsolatuk 40 éves évfordulója
július 8-15. – hagyományos zenei 
fesztivál a Pesterzsébeti Városi Fú-
vószenekar vendégszereplésével, és 
nemzetközi nyári zenei tábor Jakab 
Gedeon karnagy vezetésével
 
Erdély, Székelykeresztúr

augusztus 2-4. – Keresztúri Kistérségi 
Napok testvérvárosaik mûvészeti cso-
portjainak fellépésével

Mesedélutánt tartanak az öregdiákok 

Harmincévesek lettünk!

Az első évnyitó 1982-ben

Jó hangulatban beszélgettek az öregdiákok

Örömmel üdvözölték egymást az egykori 
iskolatársak az öregdiák-találkozón

Az iskolában kiállítással ünneplik  
a 30. évfordulót

Elégett a kiszebáb, oda a tél! 
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Önkénteseket várnak  
az idôsek otthonába!
Pesterzsébeten a Virág Benedek utcai 
idôsek otthona olyan önkénteseket 
fogad, akik szívesen töltenének né-
hány órát hetente az otthon lakóival. 
A nehezen mozgó vagy ágyhoz kötött 
lakókkal való beszélgetés, jó idôben 
levegôzés, közös séta a kertben és 
az étkezésben való segítségnyújtás 
a legfontosabbak, hétköznap és hét 
végén egyaránt. Segítséget várnak 
az önkéntesektôl az egyházi szer-
tartások elôkészítéshez, a lakóknak 
az otthon kápolnájába kíséréséhez. 
A munkához szakképzettség nem 
szükséges. A jelentkezôk a Buda-
pesti Önkéntes Centrum három al-
kalomból álló ingyenes képzésén 
vesznek részt, mielôtt bekapcso-
lódnak az Önkéntes Programba.  
További információ és jelentkezés 
Szabó Judit Ágnes önkéntes koordi-
nátornál: szabo.judit.agnes@gmail.
com vagy +36 30 510 1191.

A Poet.hu, a Dél-Alföldi Mûvészeti Kör – a Gézengúz Óvo-
da és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet támogatásával 
– országos, nyílt, tematikus, pénzdíjas gyermekvers pá-
lyázatot hirdet. A „Válaszok Miértkének” címû gyermekvers 
pályázat sorozat második része „Föld” témakörben március 

10-én indul. A pályázat célja a kompetencia alapú új óvoda-
pedagógiai rendszer irodalmi anyagának bôvítése, színesítése. 
Újszerû megközelítésû, óvodásoknak könnyen tanítható, rövid 
terjedelmû, jó ritmusú verseket, mondókákat várnak. Bôvebben 
a pályázatról a www.pesterzsebet.hu oldalon olvashatnak.

Zsúfolásig megtelt a Csili Vízvári 
terme a Helytörténeti Klub azon 
összejövetelén, amelyet Kökény 
Sándorné Kalmár Veronika, a klub 
vezetôje nyitott meg. Várhalmi And-
rás, a mûvelôdési központ igazga-
tója olyan három ismert férfiról 
tartott elôadást, akik életük egy 
meghatározó részét az egykori Er-
zsébetfalván, a mai Pesterzsébeten 
töltötték. 

Elsőként Kézdivásárhelyi Pap Lajos-
ról kapott a hallgatóság gondosan 
összeállított pályarajzot, aki az 1848-
1849-es forradalom és szabadságharc 
idején ezredesi rangot szerzett, majd 
a fegyverletétel után Kufsteinben 
raboskodott. Szabadulása után egy 
ideig házitanítóként dolgozott, majd 
mikor Pesten országgyűlési képviselő-
nek választották, telket vásárolt Erzsé-
betfalván – a jelenlegi Csarnok téren 
–, ahová egy házat is épített. 

Dr. Vajda Árpád, az ismert sakko-
zó és sakkíró Pakson járt iskolába, és 
19 éves volt, mikor családja 1913-ban 
Erzsébetfalvára költözött. 1921-ben 
lett sakkmester, 1924 és 1937 között 
összesen kilenc sakkolimpián vett 
részt, ebből négy alkalommal aranyér-
met szerzett. Kora legismertebb játé-

kosaival mérte össze tudását, és kötött 
mély barátságokat.

Az este harmadik főszereplője Gá-
doros Lajos volt, a neves építész, aki 
Erzsébetfalván született 1910-ben. 
Társtervezője volt az egykori MÉ-
MOSZ-székháznak, valamint az 
Építőipari Dolgozók Szakszervezete 
Székházának, a mai Képviselői Iroda-
háznak. Az ő nevéhez fűződik az 1958-
as brüsszeli világkiállítás magyar pavi-
lonja, a Pannónia Szinkronstúdió, és ő 

álmodta meg a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem épületét is.

– Bár a bemutatott személyek a 
mai ember számára talán kevésbé is-
mertek, utca sem őrzi a nevüket ke-
rületünkben, fontos lenne, hogy az 
erzsébeti emlékezet megtartsa őket – 
mondta Várhalmi András. 

A Helytörténeti Klub márciusi ösz-
szejövetelén D. Udvary Ildikó tart elő-
adást Rátkay Endre munkásságáról. 

Szûcs Dóra

Arcképek Pesterzsébet múltjából

Ezredes meg a többiek 
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A pesterzsébeti Helsinki út jármûvei és ingázóitól csu-
pán párszáz méter, és elôbukkan a Ráckevei-Sorok-
sári Duna. A Dél-Pestet, és az attól délre fekvô tele-
püléseket közel hatvan kilométer hosszan szegélyezô 
vízszakasz a horgászok számára igazi kincs.

A Ráckevei-Soroksári Duna a legkülönfélébb halfajaival, 
változatos terepeivel hívja a sport szerelmeseit. Éppen 
ezért nem ritka, ha a pesterzsébeti horgász messziről jött 
idegenekkel találkozik a kerülethez tartozó horgászállások 
valamelyikében. 

– Az utóbbi években lassú csökkenést tapasztalunk a 
területi engedélyt kiváltók számát illetően, ami leginkább 
annak tudható be, hogy az emberek az egyre nehezedő élet 
folytán kénytelenek szorítani a nadrágszíjukon – mondja 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető igazga-
tója, Tóth István. 

Egyre gyakoribbak a �nomszerelékes technikákat űzők, 
s a halat a fogás után visszaengedő sporthorgászok, ugyan-
akkor sajnos a másik véglet is tapasztalható. Éppen emiatt 
gyakran kell ellenőrzéseket végezni. 

– A teljes szakaszt főállású halőrök ellenőrzik, kiegé-
szülve a halőri vizsgát tett önkéntes horgászokkal, ese-
tenként pedig a polgárvédelem és a rendőrség embereivel 

Tavaszi nagytakarításba kezd  
a foglalkoztató

Átgereblyézik 
a kerületet 
A tavaszi munkálatok kezdetére a 
szociális foglalkoztató által szer-
vezett közfoglalkoztatási prog-
ramban résztvevôk száma közel 
hetven fôre emelkedik. 

A foglalkoztató által végzett felada-
tok közé tartozik az egész kerületet 
átfedô tavaszi nagytakarítás, a foglal-
koztató kezelésébe tartozó zöldfelüle-
tek, játszóterek átgereblyézése. 

Természetesen a növények gondo-
zására, ápolására is sor kerül: cserjék 
tavaszi ifjító metszése, virágágyások 
elôkészítése az egynyári növények 
számára, valamint a talaj elôkészítése 
a kanna növények számára.

Lakossági bejelentések alapján fo-
lyamatosan zajlanak a fasorfenntartási 
munkálatok is.

SZ.A.

Vízparti körkép – horgász szemmel

Belógatják azok is, akiknek nem lehetne 
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Mit rejthet a csendes víztükör?

„Válaszok Miértkének” pályázati kiírás

Az eddigi évekhez ha-
sonló mennyiségû hal 
kerül telepítésre az idei 
év folyamán is; fôleg 
ponty – nagyságrendi-
leg 180 000 kg – vala-
mint ragadozóhalak, és 
kevesebb mennyiségû 
compó. 

– folytatja Tóth István, aki szerint a rendőrök jelenléte 
sokszor szükségszerű, hiszen sokan engedély nélkül ra-
bolják a halakat. 

A vízparti sávból a szennyezőanyagok kivezetésének 
szervezése jó ütemben halad, azonban komoly munkákra 
van még szükség, többek közt az iszapkotrás, iszaptárolás, 
valamint a Tassi erőmű újjáépítése terén is. 

SZA 
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Hamarosan lezárul az a pályázat, 
amelynek támogatásával hazai vi-
szonylatban úttörônek számító re-
habilitációs mobil team mûködhet 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

A tevékenységterapeuta, neuropszicho-
lógus és gyógytornász alkotta csapat 
felállítását és munkáját az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) 
foglalkoztatás támogatására kiírt pályá-
zatán elnyert mintegy 50 millió forint-
ból �nanszírozza az intézmény. 

A rehabilitációs mobil team mun-
kájával hidat képez a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház aktív osztályai és a 
Csepeli Weiss Manfréd Telephely re-
habilitációs osztályai között. 

A team felállításának elsődleges 
célja, hogy a belgyógyászati, neu-
rológiai, sebészeti osztályon kezelt, 
rehabilitációra szoruló betegek korai 
rehabilitációját már az aktív osztályon 
megkezdjék a későbbi végleges gyó-
gyulásuk érdekében. A gyógytornász 
az általános �zikai állapot javítását, az 
esetlegesen sérült testrészek vérkerin-
gésének fokozásával a gyorsabb gyó-
gyulást segíti elő. 

A neuropszichológus megköny-
nyítheti a testi és lelki trauma feldol-
gozását, míg az ergoterapeuta a reha-
bilitációs segédeszközök személyes 

felmérését, próbáját, használatuk 
betanítását segíti.

Ugyanezen uniós pályázatból, 
amelyből a mobil team létrejött, egy 
patológus és egy OKJ-s ápoló foglal-
koztatását is biztosítani tudta a kórház. 

A patológus az egész országban, így 
a Jahn Ferenc Kórházban is hiányszak-
mának számít, ezért nagy segítséget je-
lentett egy főállású szakorvos alkalma-
zásának lehetősége 2011. januárjától.  
Szakképzett ápolókat találni is egyre 

nehezebb, ezért jelentett könnyebbsé-
get egy okj-s ápoló támogatott foglal-
koztatása, aki az Urológiai Osztályra 
került. Napi 12 órás munkaidőben, ál-
landó éjszakásként látja el a betegeket, 
különösen a műtét utáni időszakban. 

A TAMOP-6.2.4./A-08/1-2009- 
0028 pályázatban eddig 22  200 000 
forintot használt fel a kórház, ami az 
alkalmazottak bérét és járulékait tartal-
mazta az elmúlt év végéig. A pályázat 
ez év márciusában zárul.

Egyedülálló rehabilitációs mobil team  
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

Simogatták az arcomat
Január 16-án, délután 16 órakor a 
Kossuth Lajos utca 34. szám elôtt 
rosszul lettem, eszméletemet vesz-
tettem. Arra eszméltem, hogy vala-
ki simogatja az arcomat, és már a 
mentôket is hívták. A mentôk hamar 
megérkeztek és a Dél-Pesti kórházba 
vittek, ahol szakszerûen elláttak és 
két nap elteltével haza is mehettem.  
Azóta rendben vagyok. Ezúton sze-
retném megköszönni minden ember-
társamnak és a kórház orvosainak, 
nôvéreinek segítségüket.

Üdvözlettel: Pusztai Sándorné

Tisztelt Szerkesztôség!
Februári számukban cikket közöl-
tek a beltéri kamerákról, illetôleg a 
szemmel kísért szomszédokról. Van 
benne némi igazság. Korábbi erzsé-
beti lakóhelyemen a közös képviselô 
felújíttatta a lakóépületet. Kifestet-
tek, új világítás, új postaládákat sze-
reltek fel, új mûanyag járófelületet 
raktak le. 

A lakók kérték kamerák felsze-
relését is. Attól kezdve egy csikket 
el nem tapostak, egy csíkot sem 
húztak a falakra. Lopás sem történt 
a házban. Sajnos anyagi okok miatt 
költözni voltam kénytelen a cikkben 
is említett Baross utcába. 

Itt teljesen más kép fogadott az 
elôzôekhez képest. Többször kérték 
a lakók a közös képviseletet, hogy 
lépcsôházanként szereltessen fel 
kamerákat, ez a mai napig nem ve-
zetett eredményre. 

Idegenek bármikor bejöhetnek 
a házba. Rendszeresen keresnek 
fel eladni kívánók, adományokat 
gyûjtenek, hajléktalanok bukkan-
nak fel, piszkítanak, kárt okoznak. 
És persze még házon belül is van 
egy-két lakó, akikkel gond van. Az 
épületben több lopás is elôfordult 
már. Lehet, ha lenne kameránk 
ezek is mind megszûnnének.

Tisztelettel: N. Ádám

OLVASÓI LEVÉL

Tisztelettel: N. Ádám

SULIBÖRZE 
XX. kerületi általános iskolák bemutatkozó 
börzéje március 12-én, 16-18 óra között a 
Csili Mûvelôdési Központ Bubik István Szín-
háztermében.

NYITOTT KAPUK 
A Zrínyi Miklós Általános Iskolában márci-
usban játékos angol és német foglalkozá-
sok lesznek. Március 20-án tartják a Nyitott 
Kapuk Napját. 

Gyógyítható az idejében felismert melldaganat
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrôvizsgálat. A XX. kerületben lakó 
45-65 éves nôk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló 
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják ôket a MaMMa Eü. Zrt. mobil 
állomásán (1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., Szakrendelô mögötti parkoló 
tel.: 06-30/257-2836) vizsgálatra. A szûrôvizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Fôváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerve, Tel.: 465-3823

A Kiskert Környezetvédelmi Egyesület létrehozta a 
Pesterzsébeti Kiskertesek Klubját, melynek célja, 
hogy a helyi hobbikertészek kiskertjükkel kapcso-
latos kertészeti tevékenységükben szakmai segít-
séget kapjanak.

Az egyesület szeretné a kertkultúrát, kertművelést fejlesz-
teni valamint a környezettudatos fogyasztói magatartást 
bemutatni. 

Előadásaikat, programjaikat havi rendszerességgel ter-
vezik. Szó esik szőlőről, gyümölcsről, zöldségről, földről, 
fűről, fáról, fűszer és gyógynövényekről, szobanövények-
ről. Az előadásokat szakmai kirándulások is kiegészítik 
(kiállítások, fesztiválok, borversenyek, tangazdaságok 
látogatása).

Az első előadást április 18-án, 16.30-tól 19.00-ig 
tartják a Vörösmarty utcai Civil Házban. (Megközelít-
hető, 52-es villamossal illetve 36-os busszal.) Témák: 

Komposztáljunk! Mi a komposzt, és mire használható? 
Csapadékvíz hasznosítása, kobakos növények vetése,  pa-
lántázzunk, de mit? Cékla és burgonya a konyhakertben, 
a Kakukk madár. Belépődíj 250 Ft

Kiállításokat, fesztiválokat, tangazdaságokat is látogatnak majd 

Tanácsok kertészeknek 

Négyszázezer beteget lát el  
a megújult sebészeti osztály
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba látogatott Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki 
megtekintette a közelmúltban csaknem teljesen megújult sebészeti osztályt, amely 
négyszázezer ember ellátásáért felel, és ahol évente mintegy 2200 mûtétet végez-
nek.  A felújítást egy, az intézmény ellátási területén mûködô vállalkozás finanszírozta, 
amely példaértékû módon már másodszor járult hozzá az osztály modernizálásához. 
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A Fôvárosi Közgyûlés megalkotta a Fô-
városi Lakásrezsi támogatásról szóló 
71/1999. (XII.30.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról szóló önkormányzati rendele-
tét. A rendelet értelmében a két típusú díj-
kompenzáció közül csak egy igényelhetô, 
tehát egy lakásban csak egy személy lehet 
jogosult a díjkompenzációra.

Távhô – szolgáltatási díjkompenzációra jo-
gosult 
•  aki a Budapesti Távhôszolgáltató Zrt. távhô-

szolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetet-
ten díjfizetésre kötelezett és

•  megfizeti az adott számla díjkompenzációval 
csökkentett összegét és

•  családjában az egy fôre jutó havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 65.000,-Ft/fô ösz-
szeget, vagy

•  gyermekét (aki után családi pótlékot kap) 
egyedül nevelô, vagy egyedül élô és havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a 70.000,-Ft/fô 
összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul 
meg, havi összege családonként
•  május és december hónapokban 1.500,-Ft
•  június-november hónapokban 500,-Ft
•  január-április hónapokban 3.000,-Ft
Egy évben, háztartásonként 18.000,-Ft összeg-
ben.

Távhô díjkompenzációval kapcsolatosan a 
Fôtáv Zrt. 1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen 
személyesen és levélben is érdeklôdhetnek a 

Vevôi folyószámla kezelô csoportnál, vagy te-
lefonon a 06-40-200-108-as telefonszámon 
adnak felvilágosítást.

Víz-, csatorna – és szemétszállítási díjkom-
penzációra jogosult aki a Fôvárosi Vízmûvek Zrt., 
FCSM Zrt., FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül 
vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
a)  megfizeti az adott számla díjkompenzációval 

csökkentett összegét és
 b)  családjában van olyan személy, akinek az 

illetékes kerületi önkormányzat, vagy más il-
letékes szerv a kompenzáció iránti igénylése 
benyújtásának idôpontjáig

•  idôskorúak járadékát, vagy
•  rendszeres szociális segélyt, vagy
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményt, vagy
•  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 

vagy
–  a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a mun-

kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény, illetve a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény alapján munkanélküli személyek-
nek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást 
állapított meg, vagy aki
•  közgyógyellátási igazolvánnyal rendel-

kezik, vagy
•  igazoltan közhasznú, közcélú munkát 

végez, vagy
c)  – családjában az egy fôre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg a 65 000,-Ft/fô 
összeget,
–  gyermekét (aki után családi pótlékot kap) 

egyedül nevelô vagy egyedül élô és havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a 70 
000,-Ft/fô összeget. A díjkompenzáció 
számlajóváírás formájában valósul meg.

A díjkompenzáció havi összege:
vízszolgáltatás esetében: 350,-Ft, csatorna-
szolgáltatás esetében: 350,-Ft, szemétszállítási 
szolgáltatás esetében: 300,-Ft 

Egy évben, háztartásonként 12.000,-Ft 
összegben.

A díjkompenzáció az igénylés benyújtását 
követô hónaptól, de legkorábban 2012. márci-
ustól - 2013. február hónapokra jár. Aki koráb-
ban hátralékban maradt, az is beadhat díjkom-
penzációra kérelmet.

A Hálózat Alapítvány igénylôlapját a lakó-
helyük szerint illetékes polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáin, kerületünkben az Ügy-
félszolgálati-és Okmányosztályon (1201 Buda-
pest XX., Vörösmarty u. 3.) vehetik át, amelyet 
ugyanitt kitöltve legkésôbb 2012. december 31-
ig lehet leadni.

A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompen-
zációra kérelmet benyújtók a Díjbeszedô Holding 
Zrt. Támogatáskezelési Csoportjánál (Bp. XI., 
Vahot u. 8. címen személyesen, vagy a 1518 
Bp. Pf. 35. Támogatáskezelési Csoport írásban), 
vagy a következô telefonon: 38-28-712, vagy 
38-28-713, vagy a 38-28-700/608-as melléken 
tájékozódhatnak, ahol probléma esetén kész-
séggel adnak felvilágosítást.     

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítô tá-
mogatását a kerületi önkormányzat családsegí-
tô szolgálatánál lévô kérelem kitöltésével lehet 

Pályázati felhívás szociális 
célú civil szervezetek részére
A Fôvárosi Szociális Közalapítvány Ku-
ratóriuma 2012-ben pályázatot hirdet a 
fôvárosi székhellyel rendelkezô, fôvárosi 
illetékességû szociális célú civil szerve-
zetek részére, az alábbi pályázati célok 
támogatására:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 
– roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, 
pszichiátriai beteg, fogyatékkal élô, bántalma-
zott – budapesti emberek segítésére irányuló 
szolgáltatások és tevékenységek költségeinek 
részbeni támogatása. Ezen belül:
1.  Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére 

jogsegélyszolgálat mûködtetése
2.  Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az 

ôket segítôk részére készített tájékoztató 
honlap, vagy kiadvány elkészítésének a ki-
egészítô támogatása

3.  Az e csoportok tagjaira irányuló elôítéletek 
csökkentését, illetve érdekérvényesítésük 
megerôsítését szolgáló rendezvények, nyil-
vános fórumok, illetve elektronikus és hagyo-
mányos formátumú alkotások költségeinek a 
kiegészítô finanszírozása

4.  Az e csoportok tagjai által mûködtetett önse-
gítô, sorstárssegítô, kortárssegítô csoportok 
mûködési költségeinek a kiegészítô finan-
szírozása

Pályázni legfeljebb egy éves programokkal 
lehet. A benyújtott pályázatok tartalmazzák a 
megvalósítás és a finanszírozás pontos ütem-
tervét. A Kuratórium ennek megfelelô részletes 
támogatási szerzôdést köt a támogatásban ré-
szesülôkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes ösz-
szeg 15 m Ft. Egy pályázó szervezet által elnyer-
hetô támogatási összeg maximum 400.000 Ft. A 
támogatási összeg folyósítása elôfinanszírozás-
sal történik.

A támogatás jellege: vissza nem térítendô
A pályázat benyújtásának feltétele: a korábbi 

támogatásokról a szakmai és pénzügyi beszá-
moló a Közalapítványhoz benyújtásra került. Egy 
civil szervezet egy pályázatot nyújthat be.  A 
pályázó nem nyújthat be támogatást olyan prog-
ramra, mely korábban már részesült a Közalapít-
vány támogatásában.

A pályázati dokumentáció a Fôpolgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. Bárczy 
I. út 1/3.)  hétfôtôl-csütörtökig 8 - 16,30 óráig 
vehetô át,  valamint a Budapest Portálról( www.
budapest.hu E-infószabadság, tájékoztatások, 
hirdetmények) letölthetô.

A pályázatnak négy (egy eredeti, három má-
solat) példányban 2012. március 7-ig kell beér-
keznie. A pályázatok elbírálásának határideje: 
2012. március 28

A pályázat eredménye a Kuratórium döntését 
követôen 5 napon belül olvasható a www.buda-
pest.hu portálon. 

Még több és bôvebb információ kérhetô a Fô-
városi Szociális Közalapítvány titkárságán (327-
1102) vagy a 06205900538 telefonszámon.

Dr. Gyôri Péter
Fôvárosi Szociális Közalapítvány Kuratóri-

umának elnöke

A pályázati adatlap letölthetô és részletesebb 
tájékoztató olvasható a www.pesterzsebet.hu 
oldalon is. 

Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyil-
vántartásba történô bejegyzésrôl

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. január 1-jén 
hatályba lépett módosítása bevezette a gazdálkodó szervezetek kötelezô 
kamarai regisztrációját. Az új rendelkezések alapján a gazdálkodó szer-
vezetek kötelesek: 
•  a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni;
•  a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájáru-

lást fizetni. 
A Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgál-

tatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdé-
sekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a re-
gisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A kamarai hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levo-
násra kerül a tagdíjból. 

A törvény hatálybalépését követôen létrejövô egyéni és társas vállalko-
zások a bejegyzésüket követô 5 napon belül, a már mûködô vállalkozások 
pedig a hatálybalépést követô 60 napon belül, legkésôbb 2012. március 
1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a 
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. 

A bejelentés módja
A vállalkozások számára a legegyszerûbb lehetôség a regisztrációs adatlap 
online kitöltése, majd a kinyomtatott és cégszerûen aláírt adatlap megkül-
dése a kamara részére. A továbbítás történhet postai úton (1535 Bp. Pf. 
903.), telefax készüléken a +36 1 212 4844 számra, továbbá lapolvasás 
után e-mail mellékletként a kamreg@bkik.hu címre, vagy személyesen a 
BKIK ügyfélszolgálati irodáiban, ahol a szolgáltatások is igénybe vehetôk.

Az online adatlap elérhetôsége: https://www.kamreg.hu/. A BKIK 
honlapján elérhetô a regisztrációs adatlap letölthetô (nyomtatható) verziója 

is, amit kézzel lehet kitölteni, majd a cégszerûen aláírt adatlapot (telephely 
pótlapot) a fent részletezett módok egyikén eljuttatni a kamara részére. 

A letölthetô (nyomtatható) adatlap elérhetôsége: http://www.bkik.hu/
hir/3135-Tajekoztato-a-kotelezo-kamarai-regisztraciorol

Az adatlap kötelezô és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem 
kötelezô jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását 
nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlô felel.

A kamarai hozzájárulás megfizetése:
•  Banki átutalással a Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10102086-

02614500-02003005 számú számlaszámra. (a közlemény rovatban 
feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmezô adószámát és a „kamarai hoz-
zájárulás” szöveget.)

•  Készpénzes befizetéssel bármelyik Budapest Bank Nyrt. bankfiókban a 
10102086-02614500-02003005 számú számlaszámra. (a közlemény 
rovatban feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmezô adószámát és a „kama-
rai hozzájárulás” szöveget.)

 •  Készpénzes befizetéssel a BKIK Központi Ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, 
Krisztina krt. 99.).

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kama-
rai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-
02003005 számú bankszámláján történô jóváírást követôen teljesíthetôk. 

A kérelmezô a nyilvántartásba vételrôl az adatok feldolgozását követôen, 
e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus 
értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs szá-
mát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. 

A kamarai hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, 
illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésôbb 2012. június 1-tôl 
nyilvános, az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkama-
rák honlapjáról szabadon elérhetô.

Fôvárosi lakásrezsi támogatás a 2012-es évben
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A harminc esz-
tendôs Farkas Gyu-
la régóta sportol, és 

2002 óta rendszere-
sen indul a különbözô kerékpáros, 
duatlon- és futóversenyeken. 

Néhány éve a szomszédos 
Csepelen Pataki Zoltánnal közösen 
vezette a Nike futóklubot, és úgy 
gondolta, érdemes lenne valami 
hasonlót összehozni lakóhelyén, 
Pesterzsébeten is. 

– A Duna-parton szoktam 
edzeni, és azt látom, hogy az em-

berek egyedül futnak, mindenki 
magányosan rója a kilométereket.  
Az interneten vannak olyan oldalak, 
ahol a futók megosztják egymással 
edzésnaplóikat, ötleteiket. Arra gon-
doltam, hogy jó lenne személyesen 
is megbeszélni a dolgainkat, és néha 
akár közösen is edzhetnénk – mondja.  

Kapóra jött Farkas Gyulának, hogy 
a fôvárosi nagy szabadidôsport-ren-
dezvényeket szervezô Budapest Sport-

iroda felhívást tett közzé, amelyben a 
helyi futókat összefogó sportembereket 
kerestek. 

Ô jelentkezett az erzsébeti terület-
re, mert úgy véli, mindenkinek javára 
válna egy kis közösségi élet. A tervek 
szerint a BSI rendszeres hírleveleiben 
közzéteszi a helyi „nagykövetek” elér-
hetôségeit, az edzések helyét és idejét, 
így segítve a futóklubok létrejöttét. 

– Önerôbôl is igyekszem szervezni 
a csapatunkat. A közkedvelt edzôtere-
pen, a Duna-parti, Soroksárig elvezetô 
kerékpárúton márciustól plakátokon 
hívom fel a futótársak figyelmét a le-
hetôségre. Szerdán délután négy órától 
lennének a közös edzések, és szeret-
ném, ha hétvégén is tudnánk együtt 
készülni, akár a Dunánál, akár a kór-
háznál, a kiserdôben – osztja meg el-
képzeléseit a sportoló. 

Akik szeretnének csatlakozni Far-
kas Gyulához a gyula@duathlon.hu cí-
men írhatnak neki.

MS

Futni jó  
– együtt futni 
még jobb

A Pesterzsébeti ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Anatolij Burij kezdeményezésére, a Seinchin 
Karate Sportegyesület és az ESMTK Birkózó Szakosz-
tálya gyermek és ifjúsági egyéni utánpótlás versenyre 
hívta meg ukrajnából, a Krím- félszigetrôl Alusta város 
fiatal sportolóit. 

A közel 50 fős sportdelegációt Pesterzsébet önkormány-
zata látja vendégül. A verseny rendezését  a két egyesület 
vezetője, Harsányi László és Losonczi Ottó vállalták fel, 
akiknek elismert versenyszervezői   tapasztalata és sport-

eredményeik garanciát adnak a sporttalálkozó sikeres 
megrendezésére. 

A kétnapos rendezvényre, melyet a Kruj Iván Sport-
csarnokban tartanak (Bp. XX. Mártírok útja 205.), szá-
mos neves  személyiséget, olimpikont  várnak a két sportág 
képviselői közül.

A két település közti ifjúsági karate- és birkózóverseny 
célja egy ukrán-magyar testvérvárosi kapcsolat előkészítése.

PE

Biztonságosabban 
tekerhetünk 
Négy új kerékpárutat adtak 
át nemrégiben a fővárosban.  
A Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) projektjei kere-
tében összességében mintegy 
10 kilométernyi útszakasszal 
bővült a hálózat. Így Csepelen, 
az Ady Endre úton, a sziget és 
Pesterzsébet között is kialakí-
tottak egy kerékpárutat. Erről 
Vitézy Dávid, a BKK vezér-
igazgatója azt mondta: a Gu-
bacsi híd jelenti a két kerület 
között az egyetlen kapcsolatot, 
eddig ezen kerékpározni „élet-
veszélyes” volt. A most átadott 
szakasz a Kossuth Lajos utcától 
indul, mintegy 1,3 kilométer 
hosszú, és csatlakozik majd a 
Weiss Manfréd út (volt Szabad-
kikötő út) kerékpársávjához is.

Egy másik uniós projekt is 
hamarosan elindul. Ez Buda-
pestet, illetve észak-dél irányú 
hálózatának fejlesztését érinti a 
Duna mentén. 

– A cél az, hogy minden 
olyan főútvonalon, ahol igény 
van arra és műszakilag megold-
ható, legyen kerékpárút – fűzte 
hozzá a vezérigazgató. 

MTI

Nyárköszöntô fesztivál 
és születésnap 

A Krím-félszigeten a Fekete-ten-
ger partján elterülô, festôi szépségû  
Alusta szeretettel várja  nyárköszöntô 
fesztiváljára, a város születésnapi ün-
nepségére a pesterzsébeti lakosokat 
2012. május 28. és június 2. között! Az 
utazás, a nyaralás megszervezésében 
segítséget nyújt a Pesterzsébeti Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat.

Jelentkezés április 23-ig Anatolij 
Burijnál a 06 30 4235 121-es telefon-
számon, vagy a matitolkft@gmail.com 
e-mail címen. 

Pesterzsébet – Alusta Kupa  
a Kruj Iván Sportcsarnokban  

Futóklubot szervez Pesterzsébeten Farkas Gyula.  
A kerületünkben élô sportember szeretné összefogni a he-
lyi amatôr futókat, és várja azon erzsébetiek, valamint so-
roksáriak jelentkezését, akik csatlakozni akarnak ehhez 
a közösséghez.
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Jól kezdtük az évet. Az idei év első 
versenye Nagysápon került megren-
dezésre. Az Utánpótlás Csapatbaj-
nokságon birkózóink magabiztosan 
jutottak a Vasas SC-vel, Univer KTE, 
valamint a Kaposvári SKSI csapatá-
val a négyes döntőbe. A döntőben 
fantasztikus hangulat uralkodott, egy 
vitatható meg nem adott tust követő-
en 20:16-ra kikaptunk a Vasas csapa-
tától. Csapatunk második helyezést 
ért el. Az eredménnyel elégedettek 
vagyunk, hiszen ez nem a mi fogásne-
münk. Bízunk benne, hogy ősszel lesz 
lehetőségünk visszavágni.

Immár negyedik alkalommal nyer-
tük meg a budapesti, csepeli megren-
dezésű Grundbirkózó Budapest Baj-
noki címet. Ezzel a győzelmünkkel 
bejutottunk egyenes ágon a döntőbe, 
amely 2012. március 3-án kerül meg-
rendezésre. 

Az alapozás időszakában rendezték 
meg Érden a Nemzetközi meghívá-
sos Lakatos Gábor Emlékversenyt.   
Az elvárható átlag alatt teljesített 
szakosztályunk. 28 induló közül csu-
pán 9 gyermeknek sikerült dobogós 
helyezést elérnie, ebből öt arany, két 
ezüst, és két bronzérmet szereztünk. 

A Kaposváron megrendezésre ke-
rülő serdülő szabadfogású csapatbaj-
nokságon csoportelsőként jutottunk 
a négyes döntőbe, ahol a bajnokot, 
Csepel csapatát megvertük, de a 
Kaposvár és Orosháza elleni mérkő-
zésen  a biztos csapattagok, akiktől 

győzelmet vártunk, hibáztak, ami a 
végelszámolásnál bizony számított, 
így csapatunk a 4. helyen végzett.

Először vettünk részt a már hagyo-
mányosan megrendezésre kerülő fel-
nőtt kötöttfogású Ganz Kupán, ami-
nek a Tatai úti BVSC adott otthont.  

A verseny színvonala felér egy magyar 
bajnoksággal hisz szinte mindenki el-
indul, aki számít. Az ESMTK Birkózó 
Szakosztályából 60 kg-ban Krasznai 
Máté remekül kezdett a kétszeres ma-
gyar bajnok Komáromi Ede ellen, akit 
sikerült megfárasztani és megintetni, 

így meg is lett a győzelem. Az elődön-
tőben Pál Norbertet rutinos birkózás-
sal gyűrte le mondhatni elég simán.  
A döntőben a magyar válogatott ceg-
lédi Kozák István állt a versenyzőnkkel 
szemben. Sajnos a papírforma igazoló-
dott, de Máté az utolsó másodpercekig 
nyüstölte ellenfelét, akinek igen meg 
kellett izzadni a győzelemért, így Máté 
második helyezést ért el. 

66 kg-ban Fék Szabolcs már nem 
volt ilyen „szerencsés” ugyanis az első 
mérkőzésen Jäger Krisztián ellen egy 
pörgetés védésénél könyöksérülést 
szenvedett. 

96 kg-ban Mertse Ádám képvisel-
te szakosztályunkat. Az első meccsen 
Rajczi Gergőt verte hatalmas küzde-
lemben, okos birkózással. Következett 
a Világbajnok Kiss Balázs, akivel egy 
szoros meccs volt a kitűzött cél és ezt 
Ádám meg is valósította. A bronzére-
mért a kecskeméti Nagy Józsival kel-
lett megküzdenie. Az első menetben 

Ádám kivédekezte a lenti helyzetet. 
A második menetben pedig egy má-
sodpercen múlt, hogy a miénk legyen 
a bronzérem. Következett a 3. menet 
ahol az esélyesebb Nagy összeszedte 
magát és sikerült eldobnia a már fá-
radt junior korú versenyzőnket.

Összességében mondhatjuk, hogy 
erőn felül teljesített kis csapatunk. 
Nem csak tanultunk a mérkőzések-
ből, hanem komoly skalpokat és 
győzelmeket szereztünk. Gratulálunk 

Máténak a bravúros 2. helyezéshez. 
Mertse Ádámnak az 5. helyhez. Sza-
binak kívánunk mihamarabbi felépü-
lést és gyógyulást.

A Győrben megrendezésre kerülő 
szabadfogású birkózó versenyen 15 
versenyzővel vettünk részt, melyből 
birkózóink 13 éremmel gazdagították 
szakosztályunkat. A kicsik javítottak 
az érdi �askó után.

Fennállásunk óta először jártunk 
Győrben. A versenyre hét egyesület 
jött el, összesen 96 versenyzővel. Két 
szlovák klub mellett a Tatabánya, 
Kőszeg, Győr, Szondi és az ESMTK 
birkózói várták a verseny kezdetét.  
A körmérkőzések egy szőnyegen ke-
rültek megrendezésre.

A sok szülőnek köszönhetően na-
gyon jó, hangulatos versenyt láthat-
tunk.

Láttunk szép megoldásokat, tu-
datos akció végrehajtást és hatalmas 
küzdelmeket. A jövőre nézve min-
denféleképpen pozitív tapasztalatokat 
szereztünk. Magához mérten min-
denki a maximumot nyújtotta

Másnap Inárcson Diák I., Diák 
II., valamint Gyermek korcsoportban 
megrendezésre kerülő meghívásos 
versenyen 25 versenyzővel vettünk 
részt, melyből birkózóink 22 érmet 
szereztek az ESMTK-nak.

Habár sokan az előző napi győri 
versenyen is indultak, teljesítményü-
kön nem lehetett észrevenni a fáradt-
ságot, nagyszerű formában voltak 
gyermekeink.

A rengeteg munka végre kezd meg-
mutatkozni, egyre jobb és szebb fo-
gásokat mutatnak be gyermek, diák 
korcsoportos birkózóink. Kevesebb a 
sírás és nőtt a magabiztosság. Az ered-
mények igazolják, hogy jó úton hala-
dunk, még többet, céltudatosabban 
kell dolgoznunk a jövőbeni sikerekért.

A Csepelen megrendezett serdülő 
szabadfogású rangsorversenyen 9 fő-
vel képviseltettük magunkat, melyből 
6 birkózónk szerzett érmet (1 arany, 
2 ezüst, 3 bronz) szakosztályunknak. 
Versenyzőink nagyon jó eredményt 
értek el. Racolta Edu kirobbanó for-
mában menetelt a döntőig, majd a 
döntőben nagy riválisa Szél Balázs se 
tudta megállítani. Magabiztosan két 
menetben verte ellenfelét.

Szűcs Balázs, valamint Mes-
ter Milán jó formában voltak, de 
a döntőben nem volt meggyőző a 
teljesítményük. Hibáikat ellenfeleik 
kihasználták, mindketten vereséget 
szenvedtek, de így is a második he-
lyen zárták a versenyt.

Szenttamási Tamás sajnos nagyon 
rossz formában volt, de a nap végére 
feljött a harmadik helyre, bronzérmet 
szerzett.

A további versenyekről következő 
számunkban olvashatnak.

ESMTK Birkózó Szakosztály  
2012. év eddigi eredményei
Most kezdôdött az év, az ESMTK Birkózó Szakosztálya már 11 versenyen 
vett részt, eddig 39 arany-, 28 ezüst-, 17 bronzérmet szerzett. Ehhez az 
eredményhez nagyban hozzájárultak a gyermek, valamint diák korcso-
portos versenyzôk. Hasonló éremszámmal rendelkezett a szakosztály a 
2011-es évben is, ami az ESMTK Birkózó Szakosztály 5 éves fennállása 
óta eltelt idôszak eddigi legeredményesebb éve volt.  Az eredményekrôl 
Losonczi Ottó, a szakosztály elnöke tartott rövid beszámolót.

Utánpótlás csapat

Kékben Krasznai Máté

Mertse Ádám

 Grundbirkózó csapat
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SZoLGÁLTATÁS
CsAládOknAk ajánlunk megbízható, képzett 
idôsgondozókat, bébiszittereket, takarítónôket. 
Empátia Szolgáltató Iroda www.empatiabalatin.
net Érd. 0630-869-9796, 0670-380-5522

JulCsi Pedikûr Az iglÓ u. 3-bAn, a Tátra 
téri csarnoknál.  Nyitva: hétfôtôl – péntekig 07-
17 óráig. Bejelentkezés: 06-20-353-94-12, vagy 
személyesen.  „ … hogy járása könnyebb legyen! 
Szükség esetén házhoz kiszállás megoldható.” 

MOsÓgéPJAvítás, a helyszínen, minden típus, 
hétvégén is garanciával. Tel: 276-51-18 és 06-
20-230-14-43 

ráCskészítés AJtÓrA, AblAkrA, erkély-
re. Erkélykorlát felújítás festéssel, üvegezéssel 
is. Elôtetô készítés, korlátok, kapuk. Egyéb laka-
tosmunkák-javítások. Tel: 284-25-40 Mobil: 06-
70-209-42-30 

vízszerelés gyOrsszOlgálAt! Csôrepedés 
mûszeres keresése-javítása. Duguláselhárítás, 
kamerás csatornavizsgálat, csapok cseréje-javí-
tása. Teljes vezeték cseréje lakásban és udvaron 
földmunkával. Tel: 06-30-914-35-88 

HengerFúrás, dugAttyúzás! Fôtengely 
felújítás, autó, robogó, motorkerékpár kompresz-
szorok, hengerfejek javítása. Átfutási idô 1-2 nap. 
Szabó Autógépmûhely, Pesterzsébet Nagysándor 
József u. 95. Tel: 283-10-82 

rekláMtáblák, Cégtáblák, névtáblák. 
Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra lát-
ványtervvel! Lézergravírozás, bélyegzôk. Kossuth 
u. 31/A, 6-os üzlet, a szökôkútnál. 283-59-01, 
06-20-920-99-81 

MegOldás délPesti gyOrsszervíz!  Mo-
sógép, bojler, tûzhely, mikró, hûtô, takarítógép, 
porszívó, kisgépek javításánál ingyenes kiszál-
lás! Alkatrészcserénél 1 év garancia. Tel: 285-
34-88 vagy 06-30-9-50-17-17.  www.megol-
dasszerviz.hu 

száMítÓgéPek JAvításA, a helyszínen is, hét-
végén is. Vírusirtás, programok telepítése, alkat-
részcsere. Demeter Attila: Tel: 256-86-80 vagy 
06-30-970-48-70 

kiskert tulAJdOnOsOk! Istállótrágya hely-
színre szállítva megrendelhetô Dél-pest területén. 
Tel: 06-20-945-80-57 

tetôFedés, kéMény, kôMûves MunkA. Kül-
sô-belsô hôszigetelés, ács-állványozás, javítások, 
felújítás. Mûszaki vezetés. Tisztességes munka 
tisztességes bérért. Tel: 284-99-55 

tetôJAvítást, kúPCseréP kikenést, PA-
lAtetôk JAvítását, festését valamint kémé-
nyek javítását vállaljuk. Tel: 06-30-223-16-53 
vagy 06-20-310-76-00 

zárlAkAtOs gyOrsszOlgálAt. Ajtónyitás, 
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés 
azonnal. Ajtórácsok, ablakrácsok, kerítések, er-
kélybeépítés, galériakészítés, egyéb lakatosmun-
kák akár azonnal. Tel: 06-30-299-12-11 www.
racskeszites.hu  

kôMûves, burkOlÓ, Munkák, giPszkAr-
tOnOzás, Festés gArAnCiávAl, ingyenes 
felméréssel. Tel: 06-70-269-50-92 

AutOMAtA MOsÓgéP JAvítás! Garanciával, 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel: 06-20-288-51-48

tv JAvítás AzOnnAl, Helyszínen. Villamos 
mérnôk végzettséggel, garanciával. (Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Thomson, 
Grundig Saang, Schneider) Tel: 06-20-410-63-93 

FestôMester vállAl szobafestést, mázolást, 
tapétázást, penészes falak szakszerû rendbe-
hozatalát, villany és fûtésszerelôk utáni kisebb 
kômûvesmunkákat, garanciával. Tel.: 285-28-82, 
06-30-878-89-77 

tüzéP: tüziFA már 2200 q-tól akác, tölgy, bükk 
hasítva, kuglizva, szén 3500 q-tól cseh barna, 
lengyel fekete, NDK brikett házhoz szállítva gyors 
határidôvel. Tel: 06-70-212-87-29 vagy 06-70-
306-26-08. 

MindenFéle AsztAlOs Munkát vállAlOk. 
Kívánságra házhoz megyek. Új ajtó, ablak, bútor 
gyártása, javítása. Ajtó-, ablakcsere falbontás 
nélkül. Erkélybeépítés. Tel. 284-92-13 vagy 06-
20-957-95-33 márc, ápr, máj, jún, júl

várOM önállÓ, vállAlkOzni kéPes 
szeMély Jelentkezését. A tevékenység 
végzéséhez telephely szükséges. Mûködtetni 
kell BEMER-fizikai terápiás készüléket. Tel: 
284-08-47 

Vállalkozások, intézmények munka és 
tûzvédelMi szOlgáltAtásAit ellátJuk. 
Molnár és Társa Bt. Tel: 06-30-518-69-24 

oKTATÁS
Az új évben legyél új nô! Varázsold el magad és 
párodat. tánC, MOzgás, vidáMság, sPiritu-
ális HAstánC. Hívj bátran: 06-70-317-80-90 
email: www.mahasti.hu 

kOrrePetálás.  Tanítónô sokéves gyakorlattal, 
korrepetálást, felzárkóztatást vállal, 1-5 osztályos 
tanulóknak, idegen nyelv kivételével, minden tan-
tárgyból. Tel: 06-20-313-57-31  

néMet nyelvOktAtás, jutányos áron a kerü-
letben. Minden szinten: kezdôtôl a haladóig, vala-
mint közgazdasági szaknyelvet is. Tel: 284-94-82 
vagy 06-30-652-39-37  

FrAnCiA nyelvOktAtást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott nyelv-
tanár Pesterzsébet központjában. Tel: 06-20-
487-22-09   

AngOl nyelvtAni AlAPOk megerôsítése, be-
szédkészség fejlesztése diplomás nyelvtanártól. 
Tel: 06-30-328-69-92 

EGyéB
Nézzen szét pincében, padláson – pénzt találhat! 
kitüntetést, régi Pénzt, kéPeslAPOt, 
régi tárgyAkAt, bélyeggyûJteMényt ke-
resünk megvételre. Talál-Lom Papír-régiségbolt. 
VIII. kerület Kôfaragó u. 15. Tel: 067-1-784-97-
19 vagy 06-30-286-342-54 

bAllAgási  AkCiÓk. Személyre szóló Ajándé-
kok Boltja. Gravírozott, hímzett, fényképes aján-
dékok, pólómintázás, lézergravírozás, bélyegzô-
készítés. Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet. 283-59-01, 
06-20-920-99-81. www.ringtex.hu 

FelHívás! kéreM, aki látta a Karácsony elôtti 
szombat esti,2011.12.17-e, 19:40 körüli balese-
tet a Nagykôrösi út és aHatár út sarkán, jelentkez-
zen a 06-30-698-16-47-es telefonszámon, vagy 
a rendôrségen. 

ruHA
MArikA divAtáru! Készítônél, készítôi áron 
egyéni vevôknek – kisebb igazítási lehetôséggel 
– divatáru készen kapható. Bp. XX. Lázár u. 45. 

ringteX gyOrsvArrOdA. Nadrág-szoknya: fel-
hajtás 500.-, cipzárcsere 600.—tól. Igazítások, ja-
vítások. Munkafelvétel: Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet 
a szökôkútnál. 283-59-01, 06-20-920-99-81 

TÁrSKErESéS
társtAlálÓ klub! Diszkrét adatbázissal, sokol-
dalú programsorozattal várja a klubtagokat minden 
korosztályból. Angyalsors Társtalálóklub Tel: 06-
20-378-55-50  vagy 06-70-272-39-26 

INGATLAN
HárOMszObás, 116 M2-es kétszin-
tes CsAládi Ház elAdÓ. Dupla-komfortos, 
cirkófûtéssel, riasztóval klímákkal, garázzsal 19,9 
MFt-ért. Különálló 46 m2-es 1 szoba kopmfortos 
lakás, fürdôszoba, wc, gázfûtés. Megvehetô 5,2 
MFt-ért. Tel: +36-20-244-35-35 

elAdÓ tulAJdOnOstÓl! Pesterzsébeten, a 
Gubacsi lakótelepen, Vízisport utca 9. szám alatt 
másfélszobás, felújított társasházi öröklakás, 
Dunai panorámával, téglaházban konvektoros 
fûtéssel. Tel: 277-63-38 vagy 06-20-356-90-94  

XX. zilAH utCábAn elAdÓ konvektoros, 2 
szobás, elsô emeletiu, 55 m2-es lakás. Terasszal, 
pincével, új mûanyag nyílászárókkal. Ár: 10,7 mil-
lió forint. Tel: 06-230-996-12-53 

Pesterzsébet várOsközPOntJábAn 
elAdÓ, 67 négyzetméteres, világos konyhás, 
nagyerkélyes, jó elosztású, igényes lakás, tisz-
ta, karbantartott, nemrég felújított, modernizált, 
csúszózsalus építésû, csendes házban. Tel: 06-
30-381-16-04 

elAdÓ! XX. kerület közPOntJábAn klima-
tizált kétszobás ház pincével, garázzsal, tároló-
val eladó. Telek 300 m2. Tel: 06-30-200-75-00 

kiAdÓ: kétlAkásOs társAsHázbAn  65 
nm-es felújított lakás nagy terasz, tároló, nagy 
kertrész, kertvárosi övezet jó tömegközleke-
dés, közel a városközponthoz 55. eft + rezsi. 
kombi cirkós kazán. garázs megoldható. Tel: 
06/20-372-0664

AzOnnAli költözéssel,  tulAJdOnOs-
tÓl elAdÓ VII. ker. István/Murányi utca 
sarkon 67nm-es 2 szobás, 2. emeleti teher-
mentes öröklakás. Irányár: 13.750.000. Tel: 
06-20-9728-058 

kiAdÓ! Pesterzsébet közPOntJábAn 
újépítésû házban 30 m2-es, egyszobás bútoro-
zatlan lakás azonnal költözhetô. 45.000 forint + 
rezsi+kaució Tel: 06-20-461-01-22 

kiAdÓ lAkás! erzsébet közPOntJábAn 1,5 
szobás, elsô emeleti, zöldövezeti, alacsony rezsijû, 
erkélyes lakás kiadó. Tel: 06-70-570-00-82 

kiAdÓ! A XX. kerületben, fôútvonal mentén, 
központhoz közel, raktárhelyiség kiadó. Egyéb 
csendes tevékenységre is. Tel: 284-30-77 

ÁLLÁS
Pesterzsébetre keresek, teleFOnOs 
idôPOnt egyeztetôt. Hétfôtôl csütörtökig 
tartó 17-19.30 közötti munkaidôvel. Tel: 06-70-
336-83-17 vagy trenyijutka@levayanna.hu  
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március 13.: 13-17 óra
március 20.: 9-12 óra
március 27.: 13-17 óra

Az  árak az áfát nem tartalmazzák!
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