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Pesterzsébet:

Hírek

a két Erzsébet városa

Szent István Napi Forgatag

Testületi ülés szeptember 13-án

Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselôtestülete szeptember 13-án, 14 órakor
a Városháza dísztermében ülést tart.
A napirendi pontok megtekinthetôk a
polgármesteri hivatal portáján lévô központi hirdetôtáblán, félfogadási idôben
a hivatal Szervezési Osztályán, továbbá
az önkormányzat hivatalos honlapján.

Traffipaxoznak a rendôrök

Augusztus 28-án, kedden 12-13 óra
között a Török Flóris utcában kell számítani sebességellenôrzésre a police.
hu tájékoztatása szerint.

Elhárították a veszélyt

A szociális foglalkoztató nyáron két alkalommal intézkedett közterületen veszélyesnek ítélt méh- és darázsfészek
eltávolításáról. Aki hasonló veszélyt
észlel a kerületben, hívja a 285-8474es telefonszámot.

Támogatás a családoknak

Az Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi Osztály tájékoztatása
szerint iskolakezdési támogatásban
azok a családok részesülhetnek,
akik rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra jogosultak.
Fotó: Bajnóczi István

A Kosuti megpezsdült augusztus 19-én és 20-án. Itt aztán volt minden,
mi szem szájnak ingere: játék, fôzôcske, remek elôadások, kerületi
képzômûvész kiállítók. A Csili Mûvelôdési Központ és az önkormányzat szervezésében tartott kétnapos forgataggal emlékezett a kerület
Államalapításunkra és az Új Kenyér Ünnepére.
12-13. oldal

Fotó: Bajnóczi István

Áldott
mindennapi
kenyerünk
Augusztus 20-án a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban ökumenikus istentiszteleten szentelték és áldották
meg az új kenyeret a kerület
keresztény egyházainak papjai, lelkészei.
2.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)

KÖVETKEZÔ
MEGJELENÉS:
szeptember 25.
LAPZÁRTA:
szeptember 12.

Nem kapja meg
az újságot?

Hirdetési panaszait jelezze
a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
e-mail címen!

Okostelefonjának kamerájával fókuszáljon a QR-kódra. ››››
Készüléke képernyôjén azonnal megjelenik Pesterzsébet önkormányzatának hivatalos honlapja,
a www.pesterzsebet.hu. Böngésszen a hírek között!

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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A templom padsorai megteltek ünneplôkkel

Ökumenikus istentisztelet és kenyérszentelés

Az „Isten hazánkért” címû dal
elhangzása után dr. Zsóka Sándor plébános, tiszteletbeli kanonok bevezetô szavaiban méltatta
Szent István király államalapító
jelentôségét.
Az ünnepi beszédet Gyôri János Sámuel evangélikus lelkész
tartotta.
– Kitüntetô öröm számomra,
hogy ezen az ünnepen, mielôtt
megszegnénk és megkóstolnánk
az új kenyeret, önök elé állhatok,
és kínálhatom az élet kenyerét.
Az élet kenyerének van illata, íze
és ezt méltatnunk kell. A mindennapi kenyérre mindnyájunknak
szüksége van. Amíg föld lesz,
nem szûnik meg a vetés és az

Fotók: Bajnóczi István

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan
az idén is sor került
augusztus 20-án az ökumenikus istentiszteletre
és kenyérszentelésre a
pesterzsébeti történelmi egyházak papjainak,
lelkészeinek részvételével a Szent Erzsébet
Fôplébániatemplomban.

aratás – utalt rá az evangélikus
lelkész, majd így folytatta:
– Hagyomány, hogy a pirosfehér-zöld nemzeti színû szalaggal feldíszített kenyeret mielôtt
megszegjük, keresztet vetünk rá,
hálát adva annak, aki elkészítette
számunkra. A gabonakévéket is
valamikor keresztbe rakták. Az Úrjézus kezébe vette az élet kenyerét
és megáldotta – szónokolt.
Gyôri János Sámuel megáldotta
a kenyérkeresôket, a kenyérsütô-

ket, a kenyeret megszelôket.
Ezután a templom Ifjúsági hittanosainak gitárzenéje következett: „Ne félj, mert megváltottalak” címmel, amelyet a hívek
könyörgése követett.
A Klapka téri Református
Egyházközség lelkipásztora, Veress Gábor emelkedett szólásra.
– Jó nekünk együtt, összetartozunk! Áldd meg Uram ezért asztalunkat, a mindennapi egyszerû családi asztalunkat! – hangsúlyozta.

Ábrahám Viktor:
Kenyérszentelô

Egyszerűnek tűnhet lehet,
Mégis sokkal többet jelent!
Ha minden nap megadatott,
A jó Isten meghallgatott.
Megszentelik István napján,
Bő termésért hálát adván
Az Úrnak, ki adta nekünk
Ősidőktől eledelünk.

A templomban
szentelt kenyeret
a Kemence pékség
(fotón), a Városháza
elôtt megszegett
kenyeret a Lipóti
pékség ajánlotta fel.

Tisztségviselôk
fogadóórái
Fotók: Bajnóczi István

Liszt, só, víz, és némi kovász.
Nem több kell, s ha jó a fohász
Lesz lágy kenyér, ropogós, friss,
Táplálja tested, lelked is.

Dr. Zsóka Sándor megszentelte az új kenyeret. Az ifjúsági hittanosok a „Mindenkor
dicsérünk Téged” címû dala
után kenyérosztás következett.

Mindenkinek jutott a Kossuth Lajos utcai Kemence pékség által felajánlott
és megszentelt kenyérbôl.
Az ökumenikus ünnepség a
„Gyôzhetetlen és kôszálam”
címû énekkel és a Himnusszal
fejezôdött be.
Az eseményen részt vettek
Juhász Lajosné alpolgármester,
a kerület lakosai, önkormányzati
képviselôi, díszpolgárai, a katolikus egyház támogatói.
ILMA

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 ügyfeleket – kérésre – a tisztségviselôk az
Ügyfélszolgálati Irodában fogadják.
Kócziánné Dr. Pohl Mónika
aljegyzô
Városháza – Minden hónap elsô hétfôje: 13-15 óra között
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Szabados Ákos: A helyiek lépten-nyomon kifejezésre juttatták szeretetüket

Lengyel hagyományok, magyar kötôdések
Többek között Nowa Słupia magyar
kötôdéseivel és a helyi hagyományokkal ismerkedett az a pesterzsébeti delegáció, amely augusztusban járt a kerület dél-lengyelországi testvértelepülésén. Szabados
Ákos polgármester idézte fel úti
élményeit.
Pesterzsébet néhány éve létesített testvérvárosi kapcsolatot az 1600 lakosú
Nowa Słupiával, amely – több hasonló méretű település központjaként –
Lengyelország egyik legkisebb vajdaságában (Świętokrzyskie) található.
– A kétnapos útra Berényi András,
a pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke kísért el. Látogatásunk egy időbe esett a Dimarky
történelmi és hagyományőrző fesztivállal. A több tízezer fő részvételével
zajló rendezvény valódi népünnepély,
ahol vendéglátóink kérésének eleget
téve én is köszöntöttem a jelenlévőket
– mondta Szabados Ákos.

Szabados Ákos köszöntötte a jelenlévőket a testvértelepülésen

A feltárt őskori leleteken túl, valamint a római kori emlékek mellett a
páratlanul szép természeti környezetben fekvő település jelentős magyar
történelmi kötődésekkel is bír. A legenda szerint ugyanis egykor errefelé
vadászott Szent István király fia, Szent
Imre herceg, aki eltévedt a nagy erdőségben. A rengetegből egy szarvas vezette ki a herceget, aki csodás megme-

neküléséért a Szent Kereszt egy darabját ajánlotta fel ajándékként. Ezen a
helyen utóbb kolostort és templomot
alapítottak, amely azóta is féltve őrzi
az ereklyét. Így vált a Szent Kereszt
hegye a Lengyelországból és a világ
más tájairól érkező zarándokok egyik
leglátogatottabb búcsúhelyévé.
– Küldöttségünk is részt vett a vasárnapi szentmisén, amelyet követően

az egyházi méltóságok és a település
vezetői ebéden láttak minket vendégül. Megható volt tapasztalni, hogy
a helyiek lépten-nyomon kifejezésre
juttatták szeretetüket, valamint azt
látni, hogy mennyire ápolják a lengyel-magyar barátságot – adott hangot benyomásainak a polgármester.
A Pesterzsébet és Nowa Słupia közötti kapcsolatok elsősorban a kultúra, a sport és az idegenforgalom területén előremutatóak.
– Mini olimpiát szeretnénk jövőre
rendezni Pesterzsébeten, ahol a kerület
testvérvárosaiból érkező gyerekeket és
fiatalokat látnánk vendégül. Azt is felajánlottuk lengyel barátainknak, hogy
állítsanak standot a soron következő
Erzsébet Napokhoz kapcsolódó rendezvényeken, a karácsonyi vásáron,
hogy mind több pesterzsébeti megismerkedhessen Nowa Słupia értékeivel
és a lengyel kultúrával – vázolta a terveket Szabados Ákos polgármester.
Rácz Attila

Tisztelettel és szeretettel fogadtak bennünket Székelykeresztúron

64 ezer pesterzsébeti üdvözletét
tolmácsolta Juhász Lajosné
A testvárosi kapcsolatoknak köszönhetôen hosszú
évekre visszanyúló hagyomány, hogy a Székelykeresztúri Kistérség Napokon
a pesterzsébeti delegáció
is részt vesz. Idén Juhász
Lajosné
alpolgármester,
Bánó Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági
Bizottság, Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökei tettek
eleget a meghívásnak.
Az erdélyi város életében kitüntetett jelentôséggel bír a Székelykeresztúri Kistérségi Napok.
– Bármerre jártunk, mindenhol nagy szeretettel fogadtak
minket. Székelykeresztúron a
mai napig nagyon erôs Petôfi
Sándor kultusza. A helyi legenda szerint a fehéregyházi csata
után ide menekült a sebesült
költô, és a timafalvi temetôben
temették el. Megmutatták nekünk azt a körtefát is, amely
alatt az utolsó versét írta – idézte fel úti élményeit Juhász Lajosné alpolgármester.

– 64 ezer pesterzsébeti üd
üd-vözletét tolmácsoltam a szé
székelykeresztúriaknak. A gesztust
nagy taps fogadta. Az augusztusi
látogatás egyik elsôdleges célja
a települések közötti kapcsolatok
elmélyítése és továbbszövése
volt. Nagyon sok emberrel kötöttünk ismeretséget. A kapcso-

lattartásban jelentôs
szerepe van annak,
hogy megismerjük
egymás kulturális
értékekeit. Nagyon
jónak tartom ezeket a kez
kezdeményezéseket, és a jövô
jövôben mindenképpen szeretnénk
továbbfejleszteni a testvérvárosi
kapcsolatokat – mondta az alpolgármester.
– Elsô nap megálltunk Kalotaszeg fôvárosában, Bánffyhunyadon, majd marosvásárhelyi

Elôadómûvészként
köztisztviselônk is fellépett
A rendezvényen fellépett
Fehér Zsuzsanna kerületi
köztisztviselô is, aki szabadságát töltötte Erdélyben.
Énekelt Cseh Tamás-Bereményi Géza és Kormorán
dalokat, de saját szerzeményeit is hallhatták tôle.
– Zenével 15 éve foglalkozom: 11 évig furulyáztam a soroksári Galambos
János Zeneiskolában Kováts Ágostonnénál, közben két évig népi éneklést
tanultam Bodza Kláránál.
4-5 éve tanulok gitárosénekes elôadó mûvészetet
Dévai Nagy Kamillánál. Így
mondhatom, hogy a zene
az életem részévé vált.

szálláshelyünkre indultunk, augusztus 2-án reggel fogadtak
minket a székelykeresztúriak és
a katolikus plébánia bentlakásos
részében szállásoltak el bennünket. Rafai Emil székelykeresztúri polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszöntött
bennünket.
Délután a zászlófelvonás és
a fogadás után a városházán
kitüntetéseket adományozott
az önkormányzat azoknak a
vállalkozóknak, akik a legtöbb
alkalmazottat foglalkoztatták,
a legtöbb adót fizették be, illetve a legnagyobb árbevétellel
rendelkeztek. A jövôben praktikus lenne, ha kerületünk is követné a vállalkozókkal kapcsolatos erdélyi példát – mondta
Bánó Miklós.
Másnap, az unitárius templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak református, unitárius lelkipásztorok, illetve katolikus
atya részvételével. Ezen a pesterzsébeti küldöttség valamennyi
tagja részt vett. Az istentisztelet
után Pesterzsébet zászlaját Székelykeresztúrnak adományozta
Juhász Lajosné.
Bánó Miklós örült annak,
hogy Pesterzsébet támogatta az
R-Go együttes koncertjét.
RA - IM
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Érték az, amit a társadalom értéknek tart
Mit jelent az értékvédelem városi összefüggésben?
Az értékvédelem városi összefüggésben
a legutóbbi időkig többnyire az építészetben volt használatos és a múlt építészettörténeti értékeinek megvédését jelentette.
A városi léptékben való gondolkodás (urbanisztika) erősödésével, a jövőre tervezés
folyamatában ma már számolnunk kell
más értékek vizsgálatával és megőrzésének
módjaival is.
Mik minősülnek városi értékeknek?
• a helyi társadalom humán értékei (hagyományok, szokások, életstílus, népesség
összetétel, iskolázottság, kulturális-, egészségügyi adottságok, civil szervezetek működése, stb.)
• helyi gazdasági értékek (foglalkoztatási helyzet, gazdasági erőforrások, helyi gazdasági struktúra, speciális gazdasági adottságok, szakmai érdekszövetségek stb.),
• helyi természeti és m vi környezeti
értékek (természeti-, zöldfelületi értékek,
településtörténeti-, településarculati-, településszerkezeti- és területfelhasználási értékek, telekalakulatok, beépítési jellemzők,
hangulati értékek, régészeti, műemléki értékek, infrastrukturális értékek, stb.).

Fotó: Bajnóczi István

Pesterzsébet Önkormányzata döntést hozott arról, hogy elkészítteti a városrész
„Értékalapú fejlesztési koncepcióját”.

Minden településnek, így Pesterzsébetnek is vannak egyedi, máshol nem található adottságai és értékei, amelyek a kerület
egyediségét, hangulatát, karakterét adják.
Ezek feltárása, összegzése, a bennük rejlő
pozitív adottságok felhasználása nem csak
Pesterzsébet teljes területének fejlesztése
esetén fontos, ugyanígy nagy jelentősége
van az egyes objektumok megvalósítása es
estén is, hiszen – ahogy a cseppben is benne
van a tenger – minden egyedi létesítmény
létesítménynek magában kell hordoznia azokat a ha
ha-

gyományokat, érték-adottságokat, amelyek
miatt az új objektum méltó része lesz az
egész településnek.
Mi a városi értékek feltárásának és
használatának módja?
Az értékek feltárásának legfontosabb
módja az értékalapú koncepció összeállítása. Az értékalapú koncepció nem terv,
hanem egy gondolkodási mód olyan
gyakorlati eredménye, amelyben nem a
múltra irányuló védelem kap hangsúlyt,
hanem a meglévő értékek jövőre vonatkozó, korszerű fejlesztést szolgáló, célszerű
hasznosítása.
Az értékalapú koncepció olyan információ-kezelési módszer, amely feltárja a
helyszín jelentőségét, s megjelöli azokat a
kockázatokat, amelyek e jelentőséget veszélyeztethetik, ugyanakkor iránymutatást
ad bármely változás, új használat, kezelőváltás esetére.
Az értékalapú koncepció készítése módszerének alapját az értékek feltárása, számbavétele, értékelése jelenti.
Az értékek feltárásának két fő módszere van: egyik a helyi társadalom értékekről
vallott véleményének összegyűjtése, a másik
a szakemberek által elvégzett értékfeltárás.
Ezek összességéből választhatók ki azok
a részletek, amelyek a település egésze és/
vagy egy-egy konkrét objektum létrehozásának megalapozására vonatkoznak.

Nagyon fontos, hogy minden település
– így Pesterzsébet is - rendelkezzen olyan
dokumentumokkal, amelyek feltárják az
értékeket, megjelölik azok jellemzőit, kategorizálják, rendszerbe foglalják azokat oly
módon, hogy a kerülettel kapcsolatos tervezési folyamat későbbi fázisaiban a részletesebb tervekbe is beépíthetők, továbbá a
fejlesztések, beruházások során érvényesíthetők legyenek.
Az értékalapú koncepció független, prekoncepció-mentes dokumentum, amely
megalapozza a hagyományokra, egyedi
karakterelemekre épülő fejlesztést. Ezek
megőrzése és fejlesztése védi és őrzi a kerület sajátos identitását és biztosítja a lakosság
lokálpatriotizmusának erősödését, a területhez való kötődést.
Tekintettel arra, hogy Pesterzsébet értékeinek megóvása és fejlesztése közös
ügyünk, kérjük a kerület lakosait, szíveskedjenek részt venni ebben a munkában.
Részvételre úgy nyílik lehetőség, hogy
megírják nekünk, milyen értékeket tartanak fontosnak Pesterzsébet területén.

Várjuk javaslataikat!

Levélben: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.,
Berta Ferenc fôépítész
e-mail: berta.ferenc@pesterzsebet.hu

Átalakítják, felújítják
a Jókai Mór utcai orvosi rendelőt

Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni
különbözôségeket toleráló légkörben
minden gyermeknek esélyt adunk saját
erôsségeinek felismerésére és a sikerélményre. A szakképzett gondozónôk –
a családokkal együttmûködve – egyéni
bánásmóddal, meleg, elfogadó magatartással segítik a gyermekek fejlôdését.
Bölcsôdéink várják azon szülôk
jelentkezését, akik 2012. szeptemberétôl szeretnék gyermekük napközbeni elhelyezését biztosítani.
Egyesített intézményünk
tagbölcsôdéirôl információ:
www.pesterzsebetibolcsodek.hu
Jelentkezni lehet:
1201 Bp. Vörösmarty utca 89-91.
Telefon: 421-5990
Jelentkezési nyomtatványok
a honlapról letölthetôk.
Radócz Béláné
intézményvezetô

Fotó: Ilonka Mária

Még van
néhány hely

Az orvosi praxisok elôírásnak
megfelelô elhelyezése mellett
kisebb felújítási munkákra is sor
kerül augusztus folyamán a Jó
Jókai Mór utcai rendelôben.

Még tart az átalakítás – mutatja Hupcik
László gondnok

A rendelőintézetben régóta problémát okoz, hogy – helyhiány miatt
– a nővérek is az orvosi szobákban
ülnek, s így nincs mód arra, hogy orvos és páciense négyszemközt találkozzon. A hatályos egészségügyi előírásokkal ellentétes helyzetet tapasztalván az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) már
azt is kilátásba helyezte, hogy bezárja
az orvosi rendelőt.
– Az épületben úgy alakítjuk át
a helyiségeket, hogy három-három

különálló szobát biztosíthassunk az
orvosoknak és a nővéreknek. Ezzel
kényelmesebbé válik a rendelés, és
eleget tudunk tenni az ÁNTSZelőírásnak is – mondta el lapunknak Lászik Attila, a Városfejlesztési
Osztály osztályvezetője.
Mint megtudtuk: az átalakítás
kisebb felújítási munkákra – festésre és mázolásra, ablakcserére, a
PVC- és a padlóburkolat megújítására – is lehetőséget teremt, ame-

lyek a tervek szerint a homlokzatra
is kiterjednek.
A beavatkozás teljes költsége közel nettó 20 millió forint. A szándékoltan a kisebb betegforgalmú nyári hónapokra időzített munkálatok
július végén kezdődtek, s szerződés
szerint augusztus végén fejeződnek
be. A rendelés az átalakítás ideje
alatt sem szünetel az épületben.
Rácz Attila
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Süt ránk a napsugár

Szôdi Réka a Városfejlesztési Osztály munkatársa a díjjal

A versenyt 2012-ben azzal a céllal hirdette meg az Energiaklub
Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, hogy felhívja a
figyelmet az alternatív energiahordozó növekvô fontosságára.
A verseny lebonyolítása igen
egyszerû: nevezéskor a településen található napelemek és napkollektorok m² adatait, valamint

a teljesítményre vonatkozó információkat kell megadni. Az nyer,
ahol a legmagasabb az egy fôre
esô napelem- és napkollektorhasznosítás. Tavaly a pesterzsébeti családi házakon, valamint
magán- és közintézményeken
670 m² napelem és 230 m² napkollektor mûködött, s ezzel a kerület az elôkelô harmadik helyet

Fotó: www.napkoronabajnoksag.hu

Tavaly a pesterzsébeti családi házakon, valamint magán- és közintézményeken
670 m² napelem és 230 m²
napkollektor mûködött –
ezzel a kerület az elôkelô
harmadik helyet érte el az
50 ezer fônél népesebb
városok kategóriában a
napenergia-felhasználást
népszerûsítô idei Napkorona Bajnokságon.

érte el az 50 ezer fônél népesebb
városok kategóriában. Idén –
Sopron és Szeged mögött – ismét
a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára állhatott fel Pesterzsébet.
Az ünnepélyes díjkiosztóra augusztus elején került sor.
– A versenyre idén is a tavalyi adatokkal neveztünk, mivel
nem volt lehetôségünk frissíteni

az adatállományt. Így nem lehet
tudni, hogy idôközben nôtt-e
a kerületi napelemek és napkollektorok száma. Tervezzük
azonban, hogy jövôre újra elvégezzük a felmérést – nyilatkozta
Lászik Attila, a Városfejlesztési
Osztály vezetôje. A megújuló
energiaforrások jelentôsége –
környezetvédelmi szempontokon túl – a növekvô energiaárak
miatt sem elhanyagolható.
– Az alternatív energiahordozóknak rendkívül nagy a beruházási költségük, amely csak
lassan térül meg. Bár igazán látványos eredményeink egyelôre
még nincsenek, folyamatosan
foglalkozunk az energiaügyekkel. Nyolc évvel ezelôtt már az
összes kerületi általános iskola
energetikai auditját elvégeztettük, feltérképezve, hogy milyen

Foto: Gí

Harmadik helyen végeztünk a Napkorona Bajnokságon

megoldásokat lehetne találni az
intézmények költséghatékony
üzemeltetésére. Terveink között szerepel a jégcsarnok és
az uszoda energetikai összekapcsolása is: a jég készítése
során keletkezett hôt az uszoda
vízmelegítéséhez használjuk fel
– magyarázta Lászik Attila.
Rácz Attila

Teherforgalom rakéták nélkül

Ûrliftek a Marsra?
A pesterzsébeti Munkás Szent József Keresztény Kultúrcentrumban nemrég érdekes elôadást hangzott el az Energiatakarékos Technológiák Kutató és Fejlesztô Mûhelye
Egyesület (Energitech) ülésén.
Marek Tibor, a most 10 éves szervezet elnöke
elmondta, hogy néhány alkalomtól eltekintve a kerületben tartják gyűléseiket. Tudósok,
mérnökök vitatják meg a legújabb fizikai kutatásokat, műszaki eredményeket.
Dr. Mészáros Ágoston előadásának apropóját a Marskutatás adta: hogyan lehet egyetlen
csepp rakéta-hajtóanyag nélkül benépesíteni a
Marsot? A kutató több évtizedig élt külföldön,
különböző tudományos kutatási projektekben
vett részt.
A Brit Bolygóközi Társaság szaklapjában
jelent meg 1998-ban egy számítás arról, hogyan lehetne a Marsról kőzetmintákat és
egyéb hasznos terhet, annak holdjára, a Phobosra juttatni – hagyományos rakéták felhasználása nélkül.
Olyan emberek írták a tanulmányt, akik
szimulációkat is végeztek, több forgatókönyvet
is lepergettek. Szerették volna bebizonyítani
a NASA és a világ számára, hogy alternatív
módszerekkel is lehet hasznos terhet hozni
a Marsról. A tanulmány lényege – amelyet

Ûrteherlift kábelbôl

dr. Mészáros Ágoston ismertetett –, hogy már
akár közönséges, de az ultraviola sugárzásnak
ellenálló műanyagból készült, 6000 km hoszszú zsinórral és csörlővel egyfajta liftrendszert
lehetne kiépíteni a Phobos és a Mars között,
melynek segítségével így korlátlan mennyiségű
anyagot mozgathatnának.
Paul Birch, nemrégiben elhalálozott angol
fizikus, számításokkal igazolta, hogy speciális
kötelek segítségével a Földről felhúzott terhek
bárhol lerakhatók a Földön, forradalmasítva
ezzel a szállítást, de ezt az űrben is meg lehet
valósítani.
Hagyományos rakétákkal 1 kg hasznos teher Föld körüli pályára juttatása jelenleg 27
ezer és 50 ezer US dollárba kerül. A most
ismertetett rendszer legnagyobb előnye az olcsóság lenne.
A tanulmány szerint a magántőke csak akkor fogja az űrprojekteket finanszírozni, ha a
bolygóközi teherforgalom nem dollár-tízezrekbe kerül kilogrammonként.
Ilonka Mária

Paul Birch angol fizikus számításokkal igazolta, hogy a föld körüli teherszállítás (Földrôl-Földre)
mûködhetne különleges kábelekkel. Ezen a számításon felbuzdulva az égitestek és a mûholdak közötti,
amolyan ûrliftként funkcionáló kábelek gyártását és használatát javasolta. Mai tudásunk szerint ehhez
elég lenne egy speciális bevonatú mûanyagkötél, ami ellenáll az ultraviola sugárzásnak. A fizikus azt is
javasolta, hogy a jövôben több kábeles ûrliftet is lehetne építeni bármelyik bolygó körül.
A létrehozandó – kábelen alapuló ûrlift – a Mars és az egyik holdja, a Phobos között kôzeteket szállíthatna geológusoknak kutatási célra. Ám ha bányákat nyitnának a Marson, a földlakók számára értékes,
nemesfémeket tartalmazó kôzeteket is ezen a ûrteherliften keresztül továbbíthatnák a Marsról a Phobosra.
I. M.

MEGHÍVÓ
A Kossuth Társaság és a Csili
szeretettel meghívja
Önt és barátait
a Csili Mûvelôdési Központ Muszély
Ágoston termébe a

piros

Nemzetiszín:
fehér

zöld

kiállítás megnyitására

2012. szeptember 5-én, szerdán, 17 órára.
A kiállítás a 4. Reformkori Nap (szept. 22.)
elô-rendezvénye.
A kiállítás anyagát a Kossuth Társaság
tagjai és barátai gyûjtötték.
A kiállítást alkotásaikkal támogató
kreatív klubok:
Képzômôvész kör Kassai Károly,
Hímzô-kör Kulcsár Kögler Zsuzsa,
Erzsébeti Mozaikosok Puskás Éva,
Foltkórosok Jáger Sautek Éva,
Ikonfestôk Tóthné Nagymarosi Mária,
Csilitext Tóthné Pálmai Katalin,
Üvegvarázs klub Homoki Anikó vezetésével.
K
Közremûködik:
Sturcz Anna és Hideg Richárd néptánc
A kiállítás díjtalan, és megtekinthetô
2012. szeptember 5-13-ig.
Kossuth Társaság: Dr. Sturcz Zoltánné elnök
sturczvilma@citromail.hu

KULTÚRA

6

Ötödik Kortárs Önarckép Biennále

Hartung Sándor a biennále első helyezett alkotója
Dr. Feledy Balázs művészettörténész
nyitotta meg a tárlatot. A bemutató
létrejöttében nagy szerepe volt Lehoczkiné Fekete Emese pesterzsébeti festőművésznek, a kiállítás kurátorának.
– Elsősorban arról szólnak a festmények, hogy hogyan érzik magukat az emberek a világban. Sokan viszszatekintenek s egy békésebb
világra vágynak, ezt a művek
mondják el helyettük - foglalta össze a képek hangulatát
Lehoczkiné Fekete Emese.
A több mint 60 alkotás készítői között volt festő-, grafikus- és textilművész, valamint
fém- és faszobrász. Az ország
minden részéből, a fővárosból
is érkeztek alkotók, mintegy
20-an pesterzsébetiek és soroksáriak.
Várhalmi András, a Csili igazgatója ismertette a zsűri véleményét, és a
díjazott műveket. Egyben köszönetet
mondott a mecénásoknak, a támo-

Fotó: Szerzô

Hartung Sándor soroksári festômûvész
kapta az elsô díjat a Csili Mûvelôdési
Központ által rendezett és múlt héten
pénteken nyílt Ötödik Kortárs Önarckép Biennálén. Félszáz mûvész több
mint 60 alkotását hozta el.

gatóknak, akik segítették a bemutató
megvalósulását.
Hartung Sándor soroksári művész
kapta az első díjat - szabadon felhasználható pénzjutalmat –, amit Pintér

Kiállított önarcképek

Az első díjat Hartung Sándor kapta

Gyula, a kerület mecénása ajánlott
fel. Ezt Marton Sándorné, az önkormányzat Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke nyújtotta át.
A második díjat Földesi Gyula országgyűlési képviselő ajánlotta fel.
A művészeti vásárlási utalványt a belvárosi Szomolányi Karola kapta.
Harmadik díjként Homoki Anikó
kerületi kötődésű grafikusművész a
Csili ajándékaként, egy 2014-es ön-

álló kiállításra szóló meghívót vett át,
emellett ő kapta Potoczki Attila ajándékát, egy mobiltelefon készüléket.
A díjak átadását követően a BB
Musica együttes szórakoztatta a megjelent vendégeket, művészeket. A kiállítás szeptember 4-ig látható a Csili
Művelődési Központ Bubik István
Színháztermében.
További képek: www.pesterzsebet.hu
ILMA

Zuhanás és Egyensúly a Tátra téri piacon

Kôbe vésett gondolatok
Vizsolyi János
tizenhat éves kora óta
szinte folyamatosan alkot

Vizsolyi János pesterzsébeti szobrászmûvésznek köszönhetôen újabb alkotásokkal gazdagodott
a kerület. Ezúttal a
Tátra Téri piacon, a
régi és az új csarnok
közt állították ki Zuhanás és Egyensúly
címû mûveit.
A munkássága révén a 2010-es
esztendôben díszpolgári címmel
kitüntetett mûvész lassan huszonöt éve már, hogy pesterzsébeti mûhelyében önti formába
gondolatait – saját elképzelései
szerint, az úgynevezett organikus és geometrikus szobrászatot alkalmazva eszközül hozzá.
– Megfogalmazódik bennem
egy érzés, melyet aztán elkez-

dek kézzelfoghatóvá tenni,
anyagba önteni. Elôbbi metódus mindössze pár másodperc,
utóbbi – a tényleges munka
– viszont akár évekbe is telhet
– meséli a mûvész, aki már a
fôiskolai évei alatt is törekedett
saját elképzeléseinek megvalósítására, még ha olykor ellentétes véleményekkel is kellett
szembenéznie.
– 87-ben diplomáztam,
akkoriban a figurális, a hagyományos, közízlésnek leginkább megfelelô szobrászat
volt megszokott, én viszont a
nonfiguratív, absztrakt szobrászat felé fordultam. A mûvész
sajátja, hogy makacsul kitart
elképzelései mellett, és
tudja, érti, mit kell tennie.
Alkotás közben egy megmagyarázhatatlan energia
tölti meg agyát és szívét, mely
akkor is munkára serkenti,
ha nem kéri tôle senki, s
ha a kívülállók számára
mindez csak passziónak
tûnik –magyarázta Vizsolyi János, akinek

szobrászmûhelyében több évtizednyi alkotások sorakoznak.
Itt készültek a Tátra téri piac területére kihelyezett szobrok is.

– Az ilyen kôszobrok elkészítése nagyjából egy évnyi
munkát vesz igénybe. A gondolatot, az elképzelést agyagból
formázom meg, ezt gipszbe öntöm, a részleteket pontosítom,
felnagyítom, majd a megfelelô
méretû kôtömbbôl kezdem kifaragni a tényleges szobrot –
részletezi a munkafolyamatot,
melynek során, mint mondja,
nagyon óvatosan kell bánni az
anyaggal. Ehhez komoly koncentráció szükségeltetik.
Vizsolyi János szerint a végeredmény szellemi kisugárzással bír, melynek kapcsán nem
mindegy, hogy a szobor milyen
anyagból, színbôl, milyen felületekbôl épül fel.
– Az anyag az ürügy, mellyel
az érzéseket, benyomásokat átadhatóvá tehetem – tette hozzá.
A szobrászmûvész számtalan külföldi és hazai kiállítással
és kiállított mûvel büszkélkedhet, ennek ellenére különösen
nagy öröm számára, hogy a
Egyensúly

Zuhanás

lakóhelyén is megbecsülik,
következésképpen egyre több
helyen találhatók szobrai Pesterzsébeten.
SZA
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Kérésre készült
a Szent Korona
Szekér Anna festômûvész jelenleg
az Elôd utcai idôsek otthonának
lakója. Horváth Klára intézményvezetô arra kérte, fesse le a Szent
Koronát.

Fotó: Szerzô

A Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskolát végzett (ez
az intézmény ma már a Képzőművészeti Egyetem gyakorlóiskolája) asszony hivatásos
festő lett, Tulipán László grafikusművész férjével a lakásukat rendezték be műteremnek.
Sokat tanultak egymástól, de
aztán ketté vált az útjuk az
1970-es évek elején.
Ezután is folyamatosan festett, képeslap reprodukciókat készített.

Egy képsorozat kedvéért megtanulta a németalföldi festészet
jellemzőit és számos tájképet
készített. A budavári galériában
a kortárs művészekkel, a legjobbakkal festett együtt. Huller
Gusztáv, Veszeli Ferenc, Horváth
László, Péntek Éva nevét említi.
A festőállványt nem szereti, felülnézetből szeret alkotni.
Mutatja a rajzait, amelyeket a Csendes Békés Idősek Otthonának lakóiról
készített, de láthattuk Bartók: Kék szakállú herceg várának szereplőiről készített vázlatait is. Festményei az életről szólnak, érdekli a keleti filozófia,
a buddhizmus. Szereti a természetet,
őszintén szurkol azért, hogy tiszta maradjon a levegő, minél több fa nőjön az
erdőben és hogy mindig iható legyen a
Föld édesvize. Művészeti látomásaiban
is megjelenik a táj, a víz, az életerő.
Ilonka Mária

Kapitányságra készülnek
A Budapesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportja szeptember 4-én, kedden,
16 órától a jubiláló XX.-XXIII. kerületi Rendôrkapitányságra látogat, ahol Nyamcz Györgyi ôrnagy vezeti körbe a csoportot. Találkozás a Török Flóris utca 78-82. szám alatt.

Minden megjelenik!
A kerületi iskolákban, óvodákban és más
intézményekben is nagyon sok programot
szerveznek. Azok a beszámolók, tudósítások, amelyek nem kapnak helyet a Pesterzsébet újságban, megjelennek Pesterzsébet önkormányzatának honlapján.
Egy-egy cikk rövidebb változatban,
szerényebb képanyaggal
olvasható az újságban.
A teljes cikket és még
több képet találhat a rennná
Gyerekek teszik kortala
dezvényekrôl, eseményrôl nevelési intézményeinket
a honlapon. Erre a cikkek
végén több helyen is utalást
teszünk.
Látogassa a www.
pesterzsebet.hu oldalt,
ahol más egyéb kerületi hírt
is talál. Az oldal alján az archívumban korábbi cikkeket
XXXIII. évfolyam

BUDAPEST

6. szám
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a nevelési
ünneppel zárták rendezvéA
intézményében
emlékeztek meg.
sen
erületünk több nevelési
Kerületünk
25., 30., 35. évérôl
mellett természete
évet: fennállásuk
magukat,
k munkájának méltatása
a gyerekek jól érezzék
nyeken a pedagóguso
12-13. oldal
a hangsúly, hogy
most is azon volt számukra az évforduló.
emlékezetes legyen

ébeti közösségekhez!

Felhívás pesterzs

Forgatag
Szent István Napi
us 19-20.
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20-án Erzsébet királyné
19-én Szent Erzsébet,
megidézésével.
korának és történetének
civil
ek, intézményeknek, szívesen
k az erzsébeti közösségekn
a jelentkezését, akik
Várjuk mindazokna
, magánembereknek hozzájárulnának ahhoz,
ötleteikkel
szervezeteknek, egyházaknak
programban, akik század második felének hangulatát
részt vennének a
és 20-án, a XIX.
hogy augusztus 19-én miliőt varázsoljunk a ,,Kosutiba.”
felidéző
Andrásnál lehet.
Várhalmi
nline.hu
Jelentkezni a Csiliben,
0, e-mail: csilimk@t-o
Telefon: 30/466-670

ATÓ L A PJ A

Hírek
Zárva lesz a hivatal
pénteken

a pestJúnius 29-én,
ri hivatal a
erzsébeti polgármesterendezvények
Köztisztviselôk Napi
miatt zárva tart.

Nyáron szünetel
a jogsegélyszolgálat
szeptember 3. között

Augusztus 3 jogsegélydr. Bôsze Lajos ingyenes
a polgármesszolgálata szünetel elsô ingyenes
Az
teri hivatalban.
szeptember
tanácsadás idôpontja: szoba.
10. Helye: I. em. 70-es

Nem lesz tûzijáték
tûzijáték augusztus

Idén sem lesz
szánt összeget a
19-én. Az erre
két
Forgatag, kétSzent István Napi
rendezvényeinek
napos kulturális
önkor
fordítja az önkorfinanszírozására
mányzat.

t is

Várják a kerületieke

i is sok
Kerületünk testvérvárosa
el készülnek a
színes rendezvénny ztúri Napo
Naponyárra. A Székelykeres képviseli
kon hivatalos delegáicó
A vendéglátók
önkormányzatunkat.
iea pesterzsébetie
szeretettel várják
auguszaugusz
ket is városi programjukra
tus 2-4 között.

vendégeskedett
Vastag Csaba is az kerületben

Hûsítô ötletek
forróság ellen

2012. auguszt

zata és
Pesterzsébet Önkormány
Központ idén
a Csili MűvelődésiÉve jegyében,
a két Erzsébet tiszteletére
a város névadói Napi Forgatagot
szervezi a Szent István
a sétáló utcában,

Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti
illetôségû, súlyos mozgáskorlátozott fiatalok
támogatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási,
illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához
hozzájárulásként igényelhetô.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének
25%-nál, de legfeljebb 35.000,- Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.
A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét
igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élôk 2011. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts
István Alapítvány 1052 Budapest, Városház u. 9-11. címre kérjük beküldeni
2012. szeptember 15-ig.
Minden pályázó 2012. november 15. napjáig kap értesítést a kuratórium
döntésérôl. A nyertes pályázók december 5-ig vehetik át a díjakat.

s 26.
2012. júniu

TÉN
X. KERÜLE
FŐVÁROS X

Mozgáskorlátozott
fiatalok pályázhatnak

ránk ezen a nyáRekkenó hôség vár leégni a napon
ron. Ha nem akarunk
szobában, érdemes
vagy megfôni a
komolyan
odafigyelni a híradásokra, és betartani
sokat
venni a hôségriasztá vonatkozó tanáa szakemberek erre sokról olvashat a
csait. A hôségriasztá oldalon is.
www.pesterzsebet.hu
19. oldal

Leteperték a rablót
férkirabolni egy fér

Ékszerboltot akart
alutcában. Az al
fi a Kossuth Lajos
kolsietett kol
kalmazott segítségére ék földre
légája, együtt kényszerítettrendôrka
kerületi rendôrkaa támadót, akit a
kiérkezésééig
pitányság járôreinek
visszatartották.

!
KÖZE VAN ,HOZZÁ
híreket, fotókat

Hasznos információkat Pesterzsébetrôl?
osztana meg másokkal
Küldje el e-mailben:sebet.hu
szerkesztoseg@pesterz
Szerkesztôség: 20/392-3383
hívható)
(hétköznap 8-16 óráig

Friss hírek
bet.hu
www.pesterzse
KÖVETKEZÔS:
MEGJELENÉ
július 24., kedd
LAPZÁRTA:
július 11., szerda

is megkereshet. Amenynyiben Ön is szeretne
hasznos információkat
megosztani, amely a
XX. kerületben élôket
érdekelheti, küldje el
és mi megosztjuk a
honlapon, illetve az újság hasábjain.

Támogatásra fordították az 1%-ot
A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adományozókat, hogy 2011. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-át a mozgáskorlátozottak 2012. évi támogatására használta fel.
Köszönik mindazoknak a segítséget, akik jövedelemadójuk 1 %-át az
alapítvány részére juttatták!

7

GYEREKSAROK

8

Sokféle napközis tábor
közül választhattak az
iskolások a nyári szünetben. A gyerekek így
a vakáció alatt is hasznosan és izgalmasan
töltötték az idôt.

Mesék birodalmában
barangoltak
Az Aprókezek Játszóház vezetői, Ballai Brigitta és Kerekes
Éva már tizenhárom éve rend-

Teljes lovagi díszben

Lesz mirôl mesélni a suliban!
szeresen szerveznek foglalkozásokat a Csili Művelődési
Központban. Az idei „mesék
birodalma” táborban egy hétre kis királylányokká és tündérekké változtak a gyerekek.
– Minden nap egy magyar
és egy világirodalmi gyöngyszemet meséltünk nekik,
majd ők következtek: meglepően sokan vállalkoztak arra,
hogy elmondják a többieknek
a kedvenc meséjüket – tudtuk meg a táborvezetőktől.
A mesehősök is megelevenedtek a tábor alatt, nagyon szép
munkák készültek, ezeket a
szülők is megnézhették.
A záró napon a kalózok
aranyát kutatták: batikolt
pólót viseltek, sellőket fabrikáltak.

Még huszárnap is volt
a táborban

Az önkormányzati táborban,
az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézetben hét héten keresztül várták az alsós, szociálisan
rászoruló diákokat.
– Nagyon sok programot
sikerült az iskolában megszervezni, így megspóroltuk
az utazás költségeit és nehézségeit. Környezetvédelmi és
sportvetélkedőn, kézműves
foglalkozásokon vettek részt
a gyerekek, rendőrségi, tűzoltósági bemutatót tartottak
nekik, de volt huszárnap,
egészségnap, állatsimogató,
íjászat, és az utolsó hétre egy
ugrálóvárat is kaptunk – so-

rolta a programokat Sikéné
Pfeiffer Éva igazgató.
A kisdiákok a kerületben
többször voltak a Hársfa játszótéren, a Gaál Imre Galé-

Játék az uszodában

Fotó: Magánarchívum

Nyári táborok

Tűzoltók látogatása a táborban

riában múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt,
és állandó vendégek lettek
az uszodában, ahová kedvezményes belépőt kaptak.
Ezen kívül a Közlekedési és a
Természettudományi Múzeumban jártak, ellátogattak a
Csodák Palotájába, és a Kopaszi gátra.
A szülők csak a napi háromszori étkezést fizették, a tanév
során nyújtott kedvezmények
a táborban is érvényesek voltak. Összesen mintegy 140
kisdiák vett részt a táborban.
Szűcs Dóra

A rossz anyagi helyzetben lévô gyerekek is eljutottak nyaralni

Dávid: Szeretet vett körül Hat ország karatékái táboroztak együtt
A Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány, évrôl
évre szervez nyári tábort a pesterzsébeti hátrányos
helyzetû gyerekeknek. Molnár Ferencné, Lili néni – a
tábor vezetôje és szervezôje – idén Káptalanfüredre
vitte a gyerekeket.

Shihan Takeji Ogawa és
Harsányi László táborvezetÐk tartanak
bemutatót a táborban

Gyomaendrôdön rendezték
a Nemzetközi Goju-Ryu Karate Edzôtábort. Ausztriából, Szlovákiából, Belgiumból, Németországból, Horvátországból, Ukrajnából és
Magyarországról összesen
száztízen érkeztek a Körösparti városba.

15 éve nyaralnak együtt

pelt például, hogy „Ha te gazdag
lennél, mit tennél Magyarországért?; „Mi tesz boldoggá egy
gyereket?” A menet közben érkezett válasz az egyik tanulótól:
a nyugalom és a gondoskodás.
Mindenki elmondhatta, leírhatta
a véleményét. A legjobb megoldásokat ajándékkal jutalmazta
Lili néni, amit itthon együtt vá-

ban, nagy élményt jelentett
számára évrôl évre találkozni
a barátaival. Ô most már kísérôként volt jelen.
A 16 éves Anka Dávid az
Eötvös Loránd Szakiskolába jár.
Mint mondta, ôt azt tette igazán boldoggá, hogy mindvégig
szeretet vette körül. Társaival
együtt megtanultak egy táncdalt, annak elôadásával lepték
meg Lili nénit.
Ilonka Mária

horvát, egy osztrák, egy szlovák és
egy magyar karatéka – tett sikeres
danvizsgát.
A sport mellett természetesen szórakozásra is maradt idô.
A sportolók az edzések közti szünetekben a Ligetfürdô hûs medencéiben pihenték ki a fáradalmakat,
utolsó este pedig egy fergeteges,
hajnalig tartó szajorana (búcsú-)
partin vettek részt. Harsányi László
köszönetet mond mindenkinek, aki
hozzájárult a tábor létrejöttéhez és
a jó hangulathoz.

Jelentkezôket várnak

Szeptembertôl a Seinchin Karate
SE várja azoknak a jelentkezését,
akik érdeklôdnek a karate iránt.
Edzések helye: József Attila Általános Iskola tornaterme (Attila u. 25.)
Szûcs Dóra

Hittanos tábor a Balatonnál
Közös hittanos tábort szervezett a Szent
Lajos Plébánia és a Kispest-Wekerle telepi katolikus plébánia Káptalanfüreden,
a kispesti önkormányzat üdülôjében.
Szláby Tibor atya, a Szent Lajos Plébánia plébánosa elmondta, a fiatalok remekül érezték magukat, ráadásul az idô is káprázatosan szép volt.
Az egyik délután kincskeresô játékot szerveztek. Egy ládába kelyhet tettek színes kövekkel és
egy értékes feliratot hordozó papírral. Két csapat
4-5 órán át kereste a kincset.
A következô lelki útravalót tartalmazta a kincsesláda: „Jézussal járd az erények útját! Akkor
boldog leszel a földön, és sokaknak szerzel örömöt. S végül a menny is a tiéd lesz.”

Fotó: Magánarchívum

sárolnak meg. Voltak sportprogramok, sakk, tollas, kosárlabda,
foci, pingpong és egyéb versenyek, valamint bátorságpróba,
strandolás és kirándulás a környékbeli Köcsi-tóhoz.
Az egészségügyi szakképzô iskolában tanuló 19 éves
Hegedûs Henrietta rendszeresen részt vett a nyári tábor-

Fotó: Magánarchívum

Lili néni nagyon fontosnak
tartja, hogy a rossz anyagi
helyzetben élô gyermekek is eljussanak táborozni. A részvétel
ingyenes volt, a költségeket pályázatok, egyedi támogatások
segítségével teremtették elô.
Az idén is volt fantáziát megmozgató program. A nyári megoldandó feladatok között szere-

A Seinchin Karate SE vezetôje,
Harsányi László sensei sikeresnek
értékelte a rendezvényt.
– Gyomaendrôdön a tradicionális Goju-Ryu karateedzésekkel
párhuzamosan elindult szövetségünk válogatottjának felkészülése
is az ôszi Goju-Ryu Karate EB-re
– mondta a táborvezetô.
A napi három edzést Shihan
Takeji Ogawa 9. danos tanár,
valamint a nemzetközi szervezet
instruktorai vezették: Harsányi
László (5. dan), Igor Sinjakov (5.
dan), Sasa Milics (4. dan), Jozef
Stefanides (4. dan), Han Roland
(3. dan) és Aleksey Konovalov (3.
dan). A szövetség válogatottját
pedig a 4. danos Sensei Fischer
Mihály tréningelte.
A tábor végén a nemzetközi
vizsgabizottság elôtt négy fô – egy

Szentmise a kápolnakertben énekléssel

Kirándulásaik során bejárták a tábor környékét, megnézték a kilátót. Amíg a bakonyi vadregényes Cuha szurdokot bebarangolták a 12-18
évesek, addig a kisebbek a Veszprémi Állatkertbe
mentek. Az utolsó elôtti napon áthajóztak Tihanyba, ahol megnézték az apátságot.
ILMA
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Az új köznevelési törvény szellemében
kezdődik a 2012/2013-as tanév
A most kezdôdô tanév a szokottnál jobban
különbözik majd az elôzôktôl. A változás oka
a 2012. szeptember elsejétôl hatályos 2011.
CXC. Köznevelési törvény, amely számos
ponton érinti a pesterzsébeti oktatási intézintéz
mények mûködését is. Minderrôl Dr. Vas Imre
ágazati alpolgármesterrel, országgyûlési képkép
viselôvel beszélgettünk.

A 2012/2013-as tanév számos változást hoz.
– Ezek egy részére már fel tudtunk készülni,
mert a 2011. CXC. Köznevelési törvény szellemészellemé
ben kezdtük meg a tanév tervezését. Ennek egyik
legjelentôsebb eseménye volt, hogy tavasszal dr.
Hoffmann Rózsa oktatásért felelôs államtitkár
asszony a kerületi Pedagógiai napon elôadást
tartott a törvény legfontosabb elemeirôl, azok
várható hatásairól – mondta az alpolgármester,
aki az egyik legfontosabb módosulásként emlíemlí
tette, hogy az iskolák állami fenntartásba kerülkerül
nek 2013. január 1-jétôl.
– Ez elsô lépcsôben azt jelenti, hogy a pedapeda
gógusok és az oktatást, illetve nevelést segítô
alkalmazottak a bérüket már nem a helyi önön
kormányzattól kapják. Az Oktatási, Kulturális és
Sport Osztálynak már számos adatszolgáltatási
kötelezettsége volt az elmúlt hónapokban. Biztos
vagyok abban, hogy az átállás a továbbiakban is
sok feladatot jelent majd – vélekedett.
Mivel a kerület több iskolája már eddig is bizbiz
tosította a mindennapos testnevelést, így ennek

kötelezô bevezetése elsô és ötödik évfolyamon
kevésbé lesz újdonság az alpolgármester szerint.
– A sportolási lehetôségek tekintetében szerencsére jó helyzetben vagyunk az uszoda és a
jégcsarnok szolgáltatásainak térítésmentes
igénybevételével, valamint a megfelelôen
felszerelt tornatermeinkkel. Az iskolák pedagógiai programjait a mindennapos testnevelésre vonatkozó fejezettel szükség
szerint ki kell egészíteni. Az új jogszabályok, az új kerettanterv szerint 2012. december 31-ig teljesen át kell dolgozni a
dokumentumot. Ez az iskoláknak jelent
majd többletfeladatot – sorolta és megjegyezte, nem hoz jelentôs változást
ugyanakkor az új nevelési év az óvodák
napi mûködésében.
Az alpolgármester kifejtette: az óvodába jelentkezô gyermekek számának növekedése miatt a kerület megkezdte a férôhelyek bôvítését, hogy
2014. szeptember 1-jétôl valóban
valamennyi hároméves gyermeket
fogadni tudjanak az intézmények.
A várható létszám a nevelési év elején 2116 gyermek – 65-tel több,
mint egy esztendôvel korábban.
Ami a kerületi általános iskolák létszámstatisztikáit illeti:
a 2011/2012-es tanévben
2984 tanuló fejezte be

alapfokú tanulmányait. A jelenlegi adatok szerint
az új tanévet 3016 diák kezdheti meg.
– A kimenô nyolcadikosok és a beiratkozott elsôsök adatainak összevetése kapcsán úgy látjuk,
a tanulólétszám várhatóan kis mértékben, de
tartósan nôni fog. A nyári költözések adatait
még nem ismerjük, de az Oktatási, Kulturális
és Sport Osztályon érdeklôdô szülôk száma
alapján úgy látjuk, a távozó és érkezô családok aránya közel azonos. Alsó tagozatos
tanuló már ebben a tanévben is több volt,
mint felsôs. Az úgynevezett „kisgimnáziumokban” 23-an folytatják tanulmányaikat. Tizenhét elsôs osztály indul. Sajnos
sem az óvodákban, sem az iskolákban
nem tudjuk minden esetben a gyermeket
abba az intézménybe elhelyezni, ahová a
szülô szeretné, mert az alapító okiratban
meghatározott létszámot nem szabad túllépni – fogalmazott dr. Vas Imre.
A kerület oktatási kínálatában új színfoltként
jelenik meg a Montessori Stúdium Alapítvány által
fenntartott általános iskola és gimnázium, amely a
Kálmán utca 15. szám alatt kezdi meg mûködését.
Az intézmény nyitott az új tanulók átvételére.
Kerületünkben a Gyermekmosoly Óvodában
mûködik Montessori csoport, a nevelési forma
nem idegen a szülôk számára és alternatívát jelenthet azoknak, akiknek gyermeke az általános
iskola követelményeit nehezebben teljesíti.
Rácz Attila

Beiratkozási akció!
5000 Ft kedvezmény
a kupon felmutatójának
október 31-ig!
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Péntek délután:

Zene volt füleinknek!

Több mint 10 éve szervez
térzenét a Városháza elôtti téren az önkormányzat.
A péntek délutáni szabadtéri koncertek ötlete
Szabados Ákos polgármestertôl ered, aki azt is szerette volna, hogy azok, akik
nem jutnak el nyaralni, igényes, ingyenes programokon kapcsolódhassanak ki.
környezô sváb települések hagyományôrzô együttesei léptek
fel. A törzsközönség személyes
ismerôsökként köszöntötte a
törökbálinti, a kunszentmártoni,
a taksonyi fúvószenekart, a Keil
Ernô és a Rákosmenti Zenebarátok muzsikusait – mondta
Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- és sajtófelelôs, a térzenék mûsorvezetôje, aki mások
véleményét meghallgatva úgy
nyilatkozott, hogy a közönségnek ugyan mindegyik fellépô
tetszett, de a leglátványosabb
mûsort, a szezonnyitó koncertet adó Debreceni Feeling Ma-

Jakab Gedeon, a Pesterzsébeti
Városi Fúvószenekar karnagya,
Pesterzsébet díszpolgára, évrôl-évre lelkesen segít a zenekarok kiválasztásában.
– Idén nyáron is több visszatérô együttes muzsikált, fôleg a

zsorett Csoport elbûvölô táncos
lányai szolgáltatták a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
sokszínû muzsikájára.
Új formációként aratott nagy
sikert a szakácsoknak öltözött
Sweet Band, akik zenére ma-

utáni térzenére. A zenekarok
örömmel ígérték visszatérésüket, annak ellenére, hogy tiszteletdíjaik igen kedvezményesek
voltak. Az önkormányzat jövôre
is igyekszik biztosítani a térzene
költségeit, remélhetôleg ehhez

síroztak, sôt pogácsát is osztogattak a nézôknek. A kerület
két büszkesége a Coda Nostra
Big Band és a térzenei sorozatot
most pénteken záró Lajtha László Alapfokú Mûvészoktatási Intézmény Fúvószenekara is részese
volt a zenei programsorozatnak.
– A visszajelzések szerint a
közönség számít a péntek dél-

partnerekre is talál. Idén az OTP
Bank volt a támogató – nyilatkozta Ecsedi-Nagy Andrea.
PE

Egy megálmodott zenekar: Last Fire
,,Míg a Föld kerek, mindig
lesznek rockerek” – énekelte a Pokolgép együttes
frontembere, Kalapács József a nyolcvanas évek végén, s bár a zenei mûfajok
azóta bôvültek és alakultak,
a rockzene fénye fikarcnyit
sem kopott. Ezt mutatja a
pesterzsébeti székhelyû Last
Fire zenekar példája is, amit
négy fiatal srác hozott öszsze néhány éve, s ûz egyre
nagyobb sikerrel: tavasszal
egy hazai stúdió pályázatát
elnyerve kaptak lehetôséget
elsô lemezük elkészítésére.
– 2005-ben, egy álom adta
meg az első lökést a zenekar
létrehozásában: Cimborám,
Mayer Gábor (a banda dobosa) álmában jelentem meg, egy
rock banda frontembereként.
Ezt követően elkezdtünk ten-

Fotó: Magánarchívum

Szeptemberben elsô albumát hegeszti a pesterzsébeti metál banda

ni annak érdekében, hogy a
vízió valósággá váljon: Gábor
dobtanárhoz kezdett járni – a
Pokolgép egykori kiváló dobosához, Czébely Csabához –,
én pedig a gitártudásomat
igyekeztem minél magasabb
szintre emelni – meséli Virág
Péter, a Last Fire énekese és
egyik gitárosa, aki a 2008-as
esztendőt vízválasztónak tekinti, hiszen ekkortól kezdve
beszélhetünk tényleges zene-

karról. Akkoriban csatlakozott kettejükhöz a szólógitáros
Becz Tamás „Teddy”, valamint
a basszusgitáros Kiss Donát.
Utóbbi egy hazai Iron Maiden
tribute zenekar tagja is. A fiúk
emellett szívesen hallgatnak
többek közt Dream Theatert, Pantera-t, vagy északi metál
együttesek zenéit.
– Modern metált játszunk,
trash-es és heavy-s elemekkel
fűszerezve, magyar nyelven

íródott saját számainkból,
melyek közt pörgős muzsikák – ilyen az „Ígéret” című
is –, középtempós számok
és rockballada-szerű, lassabb
tempójú szerzemények (Ébressz Fel!) egyaránt megtalálhatóak – mondja Péter, aki
szerint a koncertek alkalmával
a különböző tempójú számokkal kiválóan lehet a közönség
hangulatára hatni.
– Az utóbbi időben sokat
fejlődtünk, ennek köszönhetően havi rendszerességgel lépünk fel fővárosi klubokban,
de játszottunk például Szolnokon, Tökölön, és Szigetszentmiklóson is – mondja.
A tagok közt baráti viszony
s nagy összhang tapasztalható,
mely a zenélés és a magánélet
alkalmával is megmutatkozik.
Többek közt ennek is köszönhető, hogy az idén húsz

esztendős Utópia Stúdió által
meghirdetett pályázat győztesei is ők lettek.
A nevezőknek két stúdiófelvételt, valamint egy magukról és terveikről íródott
biográfiát kellett pályázati
anyagként beküldeni. A győztes jutalma egy szeptemberben
kezdődő lemezfelvétel volt.
Ha készen lesz az anyag, és kiadót is sikerül találniuk, akkor
meglátják, mi legyen a következő lépés. Jelenleg a banda
egyik fele műszaki területen
dolgozik, és munka mellett
zenél, míg a másik része a főiskolai/egyetemi tanulmányait
végzi. Mivel az album munkálatai még nem kezdődtek
el, ellenben a koncertek igen
gyakoriak, egyelőre a Last Fire
valahol a hobbi és a profi zenekar között helyezkedik el.
SZA

Ismerek egy olyan embert…

Újságírókat keresünk!

Ismer olyan pesterzsébetit, aki valamilyen területen kimagasló eredményekkel
büszkélkedhet, vagy tudomása van olyanról, aki különleges, értékes, érdekes
személyiség? Ajánlja ôt figyelmünkbe, hogy felvehessük vele a kapcsolatot és
bemutathassuk ôt olvasóinknak. Ajánlások: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

A Pesterzsébet újság igazolt újságírói tapasztalattal rendelkezô – lehetôleg –
pesterzsébeti, számlaképes újságírókat keres azonnali belépéssel! Fényképes
jelentkezéseket – szakmai önéletrajz, elérhetôség – a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre várjuk!

programajánló
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Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Csili SZÍNHÁZ 2012-2013-AS ÉVAD
FELNÔTT SZÍNHÁZ
Ebben a bérletsorozatban a Körúti Színház elôadásaiból válogattunk, az alábbi négy darabból
hármat mutatunk be. Régi bérleteseink szeptember 28-ig újíthatják meg bérleteiket,
új bérletet október 1-jétôl lehet vásárolni.
Jegyvásárlás: október 1-jétôl hétköznap
délelôtt 10-12-óráig, délután 15-18 óráig a
Csili jegypénztárában, vagy az elôadás elôtt
egy órával a helyszínen.
Darabok:
Oli Peagen: Az ajándék Gésa (Teaház az augusztusi holdhoz) vígjáték 2 részben, fôbb szerepekben: Szabó Erika, Tahi-Tóth László, Beleznay Endre, Gyebnár Csekka, Kautzky Armand
Neil Simon: Napsugár fiúk, vígjáték 2 részben,
Koltai Róberttel és Galla Miklóssal, a fôszerepekben.
William Wharton: Búcsú a szerelemtôl, romantikus (majdnem) vígjáték, Szalai Kriszta
és Cserna Antal fôszereplésével. Varga F. József-Turcsán András-Meskó Zsolt: Függöny
le (Kell 1 színház 2.) vígjáték 2 részben
Idôpontok:
2012. november 18., vasárnap 15 óra
2012. december 2., vasárnap 15 óra
2013. január 27., vasárnap 15 óra
Az elôadások vasárnap 15 órakor kezdôdnek.

Aprók színháza
Mindig kedden 9 órától
Idôpontok:
2012. november 13.:
Vuk – Fabula Bábszínház
2012. december 4.:
Két Mikulás egy erdôben –
Budai Bábszínház
2013. január 22.:
Bagoly Rudi varázsórája –
Pódium Színház
2013. február 19.:
Vitéz László – Fabula Bábszínház
Bérlet ára: 2.100 Ft
Belépôjegy ára: 700 Ft
GYERMEKSZÍNHÁZ
Mindig csütörtökön 15 órától (Kivéve december
4. kedd 15 óra!)
Idôpontok:
2012. november 15.:
Bôrönd mese, mesemusical
– Gergely Theáter
2012. december 4. (KEDD):
Micimackó – Bánfalvy Stúdió
2013. január 24.:
Arany Lille – Apró Színház
213. február 21.:
Mézga Géza – Szabad Ötletek Színháza
Bérlet ára: 2.500 Ft
Belépôjegy ára: 800 Ft

Pályázati felhívás
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet és
a Pesterzsébeti Múzeum Neményi Lili
születésének 110. évfordulója alkalmából mûvészeti pályázatot hirdet „Neményi Lili Pesterzsébeten” címmel.
A versenyre képzômûvészeti (grafika, festmény,
fotó, plasztika, makett, stb.) alkotásokkal lehet
nevezni. A képzômûvészeti alkotások bármilyen
anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes
és számítógépes technikák is). A pályázati
anyaghoz segítséget nyújthat a Pesterzsébeti
Múzeumban található Neményi Lili emlékszoba.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
általános iskola alsó tagozat, általános iskola
felsô tagozat, középiskola és felnôtt.
Beküldési határidô: november 16., péntek
A beadás módja: személyesen vagy postán
a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetbe.
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.
A pályamûvön kérjük feltüntetni készítôje nevét,
életkorát, iskoláját és az alkotás címét, valamint a felkészítô (pedagógus vagy szülô) nevét.
A festményeket és grafikai mûveket paszpartuzva kérjük. A legjobb pályamûveket kiállítjuk
a Pesterzsébeti Gaál Imre Galériában, 2012.
november 28 – december 31. között.
A mûveket szakmai zsûri bírálja el!

A kategóriánkénti díjakat Pesterzsébet
Önkormányzata és a Pesterzsébeti Múzeum biztosítja. A pályázat koordinátora
Bondor Mária és Görôcs Zsuzsanna
Elérhetôség:
– Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest, Ady E. u. 98. Telefon: 421-0771.
E-mail: bondor.maria@pepint.sulinet.hu,
Bondor Mária
– P esterzsébeti Múzeum, 1203 Budapest,
Baross u. 53. Telefon: 283-1779.
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu,
Görôcs Zsuzsanna
A díjakat a Neményi Lili emlékesten adjuk át
a Gaál Imre Galériában, november 28-án.

TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Minden szerdán 18-22 óráig,
Játszik a KRISTÁLY DUÓ
Belépô: 700 Ft
Calypso Dancing Party
Évadnyitó buli 2012. szeptember 14-én, pénteken. Asztalfoglalás szeptember 13-ig délután 15
óráig: 283-0230
  
GITÁRSULI
Beiratkozás: 2012. szeptember 17-én
Kezdés: szeptember 24-én heti 1x1 órában,
10 héten át, hétfônként. Vezeti Kovács József
László (ex 100 Folk Celsius tag). Gitárok vásárolhatók a Csiliben található „Gitárpont” hangszerüzletben.
Info: 0630-495-9679 vagy 283-02-30
Koncert
Október 18., csütörtök, 19 óra
KONCZ ZSUZSA KONCERT
Jegyvásárlás szeptembertôl a Csili pénztárában.
Helytörténeti Klub
Szeptember 11., 17 óra
Váczi Péter: örmények a világban és Pesterzsébeten
nyelviskola
INGYENES SZÍNTFELMÉRÉS,
BEIRATKOZÁS
Szeptember 11., 13-án 16-19 óráig a Csili Nagy
Gyôry I. u-i épületében. Kerületen belül, kiscsoportos foglalkozások, kedvezmények, anyanyelvi
tanárok.
CSILI KÖNYVTÁR
2012 ôszétôl a Csili Könyvtára ismét várja olvasóit, látogatóit! Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek
13-19 óráig, kedd, csütörtök 9-tôl 13 óráig.
Szeptember 18-án 17.30-kor
Repülés a mesék szárnyán, játékos mesefoglalkozás gyerekeknek.
a Magyar Népmese Napja alkalmából 9-tôl
17 óráig várjuk a gyerekeket legkedvesebb
népmeséjükkel vagy meseillusztrációval. Keresünk olyan felnôtteket, akik szívesen mesélnek a kicsiknek.
Jelentkezni és érdeklôdni: a 283-0230/25 m.
vagy konyvtar@csili.hu-n lehet.
További rendezvényeinkrôl részletesen tájékozódhat: a www.csili.hu oldalon.
BABA és GYERMEKHOLMI BÖRZE
Szeptember 16-án, 9-14 óráig
Ruhák, mesekönyvek, játékok és minden
egyéb, ami a babákkal, gyerekekkel kapcsolatos pénztárcabarát áron.
Helyszín: Csili színházterem
Augusztus 26-tól ismét zavartalan nyitva tartással várjuk kedves látogatóinkat!
A Pesterzsébet újságban megjelenô ôszi
programanyagunkat ôrizzék meg és kísérjék figyelemmel!

PesterZSébeti Múzeum
Idôszaki kiállítások
„Tartós Hullám” helytörténeti fodrászkiállítás
a Pesterzsébeti Múzeum kiállítótermében szeptember 23-ig meghosszabbítva, hétfô kivételével
naponta 10-18 óráig.
„Gaál Imre emlékkiállítása születésének
90. évfordulója alkalmából” a Gaál Imre Galériában szeptember 12. - október 14-ig, hétfô
kivételével naponta 10-18 óráig. Megnyitó ünnepség: szeptember 12., 17 óra.
Csete Ildikó textilmûvész kiállítása A haza
minden elôtt címmel a Gaál Imre Galériában
szeptember 22. - október 21-ig, hétfô kivételével naponta 10-18 óráig. Megnyitó ünnepség:
szeptember 22., 17 óra.

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria
• C zétényi Vilmos festômûvész kiállítása
• Rátkay Endre festômûvész kiállítása
•G
 aál Imre festômûvész kiállítása
• Illyés Borbála történelmi babaszobrai
•M
 ozitörténeti kiállítás „Tudok egy olyan
mozit...” címmel.
Gaál Imre Galéria
• T óth Menyhért festômûvész kiállítása
• S zabadtéri szoborkert
Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „ Kincseskamra” helytörténeti kiállítás

GAÁL IMRE GALÉRIA
Bp. XX. Kossuth L. u.39. Telefon: 283-0031
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.
PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Bp. XX. Baross u. 53. Telefon: 283-1779
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉrIA
Bp. XX, Klapka utca 48.
Telefon: 284-7324
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig

XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. Tel.:
284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva: hétfô: 13-19, kedd: zárva, szerda: 13-19,
csütörtök: 9-15, péntek: 13-19, szombat: zárva
• KÖLYÖK KUCKÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal, zenével, kézmûves programmal páros
heteken péntekenként 15-17 óra között. Legközelebb szeptember 7-én, 21-én.
• Játszóház! Páros heteken szerdán 16.3018.30 között kézmûves foglalkozás Rádics
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb:
szeptember 5-én, 19-én.
• Kerekítô foglalkozás: hétfôi napokon, heti
rendszerességgel látogatható. Az elsô alkalom
október 1-jén hétfôn 9.30-kor kezdôdik. Vezeti:
Szabó-Bellán Tímea.
• Szabados Ákos polgármester minden hó
utolsó szerdáján 18 órától tart fogadóórát. A
legközelebbi alkalom idôpontjával kapcsolatban kérjük, keressék a könyvtárunkat.
• Népmese napi népviseleti kiállítás látható babákon a könyvtárunkban szeptember 1 – 28 között.
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
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
• Beszélgetés a munkakeresésrôl: Holka
Edit Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes
összejövetelre várja ismét az álláskeresôket
szeptember 12-én, szerdán, 16 órától.
•B
 aba-mama klub: Havonta egy alkalommal,
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a
csöppségeknek. A következô foglalkozást szeptember 6-án, 10 órai kezdettel tartjuk, Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagógus vezetésével.
• Ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a
könyvárban! „Bennünk rejlô energiák” címmel
Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehetnek részt kedves vendégeink. A nyári szünet
utáni elsô összejövetelre szeptember 10-én,
hétfôn, 17-18 óráig várjuk Önöket!
• Tudós Klub: gyerekeknek szóló programunkon ismeretterjesztô kutakodásban vehettek
részt minden hónap utolsó elôtti péntekén, 17
órától. Következô témánk: Kincskeresés a tenger mélyén. Szeptember 21-én várunk titeket!
• Kézmûves Kuckó: az alkotni szeretô gyerekeket várjuk minden hónap utolsó péntekén egy
kis kézmûveskedésre, mely ezúttal is a Tudós
klub témájához fog kapcsolódni, augusztus 31én, illetve szeptember 28-án 17 órakor.
• Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán,
14 órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket,
akik a társasjáték készítés világába szeretnének betekinteni, illetve régi, klasszikus játékokat mutat meg a gyerekeknek. Gyertek el, és
próbáljátok ki a játékokat augusztus 29-én,
szeptember 12-én illetve 26-án!
• Idegennyelvi klubok: Német társalgási klubunkban szeptember 17-én, 18 órakor várja
kedves Olvasóinkat Csizmadia Ágnes. Az angol
klubba szeptember 3-án, az olasz klubba pedig
szeptember 24-én, várja 17 órára a nyelvgyakorlókat a klub vezetôje, Laczkó-Juhász Mónika.
• Színházjegy árusítás: A színházi szezon kezdetével ismét lehetôségük nyílik színházjegy
vásárlására könyvtárunkban. Elsô alkalommal
szeptember 14-én, pénteken, 17 órától.
• Kiállításmegnyitó: szeretettel várunk minden
érdeklôdôt Pinkóczi Barka szobrászmûvész
kiállításának megnyitójára, szeptember 17-én,
hétfôn, 17 órára.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Oláh Erika
tûzzománc alkotásait szeptember 15-ig tekinthetik meg a könyvtár nyitva tartási idejében.
Galériánkban Frisch Tiborné rajzkiállítását nézhetik meg „Virágok üzenete” címmel.
Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelentkezését.
Havonta egy alkalommal ingyenesen szállítunk
házhoz olvasnivalót. Válogassanak hangoskönyveink széles választékából is! Látássérülteknek a
kölcsönzés ingyenes, másoknak 300.- Ft / 2 hét.
Könyvtárunk szeptembertôl újra várja szombatonként is kedves Olvasóinkat, elsô alkalommal szeptember 8-án!
Folyamatosan frissülô információk a rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!
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Szent istván napi forgatag

Élmények utcája a Kosutiban
Nagyszerû élményekben lehetett része mindazoknak, akik kilátogattak
az augusztus 19-20-i Szent István
Napi Forgatag programjaira, mely
a két Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet és Erzsébet királyné, Sissi
jegyében zajlott.
A Szent István Napi Forgatag első
napjának programját Árpád-házi
Szent Erzsébet tiszteletére állították
össze. Volt történelmi játszóház, ahol
középkori játékokat is kipróbálhattak
az érdeklődők.
A jó hangulatról a Pesterzsébeti
Városi Fúvószenekar, a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola Mazsorett csoportja, illetve Gyöngyvirág
Néptáncköre gondoskodott. Szerepelt
a Csili Népdalkör és a Lajtha László
AMI Zabhegyező citerazenekar is.
A BB Musica előadásában Balásházi
Bálint zongoraművész, Barlay András
és Újhelyi Andrea operaénekes közreműködésével operarészletek csendültek fel. Az ESMTK birkózó szakosztály gyermekcsoportja speciális birkózó bemutatót tartott Kliment László
edző irányításával.
A Csili könyvtárának munkatársai irodalmi totót állítottak össze
Árpád-házi Szent Erzsébetről, amit
a Kalapocskák nevű páros nyert.
Koncz Zsuzsa koncertjegyeket kaptak, amit felajánlottak a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
néptáncosainak.
Az Szent Erzsébet Főplébániatemplom ifjúsági csoportja misztériumjátékot mutatott be a szentasszony életéről.
A sétálóutcában volt borkóstoló,
az ökröt már előző nap megsütötték.
Az Otthon Teátrum fiataljai musicalekből adtak elő részleteket. A lakosok közül sokakat ott marasztaltak a műsorok.
Az egyik néző, Viola arról beszélt, hogy
a zene csalogatta ki a panellakásából.
Mások a Foltkórosok sátránál időztek,
ahol megtekintették a kiállított patchwork munkákat.
Augusztus 20. Sissi királynére való
emlékezés jegyében telt el. Térzenével,
mazsorettekkel, néptánccal indult a
nap. A Csili Szépkorúak Színiskolája musicaleket adott elő, nagy sikert

Fotók: Bajnóczi István

Szent istván napi forgatag

aratott a PMS Dance Tánciskola és a
Csili zumba tánccsoportjának bemutatója.
A fellépők között volt még az Otthon Teátrum, a Csili Zenebarátok
klubjának tagjai énekeltek. Orosz Zoltán harmonikakoncertet adott Balogh
Zoltán gitárkíséretével.
A Sissi királynéval kapcsolatos történelmi totón aznap is Koncz Zsuzsa
koncertjegyeket lehetett nyerni. A Lipóti Pékség felajánlásából egy 3 kilogrammos kenyeret vihetett haza az egyik szerencsés.
Mindeközben zajlott a főzőverseny:
a Csili zumba csoportja gulyáslevest, a
művelődési központ könyvtárosai káposztás babot készítettek.
– Vidéken sok helyen életnek nevezik
a búzát – mondta ünnepi köszöntőjében
Juhász Lajosné alpolgármester, aki említést tett arról, hogy ebben az évben is elkészült a magyarok kenyere: Szigetváron
őrölték meg hozzá a búzát, a megmaradt
lisztet Dévára küldték az árváknak.
– Köszönet illeti a földeken nehéz
munkát végzőket, azokat, akik megőrölik a búzát és akik megsütik számunkra
a kenyeret – mondta Juhász Lajosné,
majd megszegte a Városháza előtt felállított színpadon az új kenyeret.
A köszöntő után a Vajda Gipsy
Koncertzenekar hangversenyét hallgathatta a közönség, Bot Gábor énekes-színművész és Újhelyi Andrea operaénekes közreműködésével.
Ilonka Mária

Nézzen meg még több képet
a rendezvényrôl!
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Támogatók
• Pesterzsébet
Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Bizottsága
• Német Nemzetiségi
Önkormányzat
• Lipóti Pékség
• Friss Pékség
• Pesterzsébeti Szikvíz
– Bak Pál vállalkozó
• Pintér Gyula
– Pesterzsébet mecénása
• Szedlacsek Ferenc
– Pesterzsébet mecénása
• Oázis Kertészet
• Csili Étterem
• Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató

Okostelefonjának kamerájával fókuszáljon a QR-kódra.
Készüléke képernyôjén azonnal megjelenik Pesterzsébet önkormányzatának
hivatalos honlapján a rendezvény képes beszámolója.
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

KÖZÉRDEKÛ
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Postaládánkban találtuk – olvasónk írta

Önkényuralmi jelkép
az 56-os emlékmûvön
Tátra téri piac
Megnevezés
Fehér répa
Sárga répa
Zeller db.
Karalábé db.
Petrezselyem, csomó
Fejes káposzta
Kelkáposzta
Csemege kukorica
Karfiol
Paprika
Pritamin, kapia
Brokkoli
Burgonya
Cukkini
Padlizsán
Zöld hagyma
Lila hagyma
Vörös hagyma
Gomba
Retek
Uborka
Fokhagyma db.
Saláta
Spenót
Cékla
Sóska
Patiszon
Paradicsom
Tök
Dió bél
Alma
Ôszibarack
Dinnye
Méz
Szôlô
Nektarin
Körte
Banán
Citrom
Sárgabarack
Szilva, ringló
Grapefruit
Tojás
Zöldbab
Aszalt gyümölcs
Áfonya

Min.ár
450 Ft
180 Ft
100 Ft
80 Ft
40 Ft
100 Ft
160 Ft
50 Ft
Ft
140 Ft
350 Ft
Ft
50 Ft
200 Ft
150 Ft
120 Ft
200 Ft
120 Ft
500 Ft
Ft
160 Ft
70 Ft
150 Ft
400 Ft
300 Ft
500 Ft
150 Ft
150 Ft
80 Ft
1800 Ft
160 Ft
200 Ft
100 Ft
1400 Ft
250 Ft
380 Ft
380 Ft
300 Ft
580 Ft
Ft
180 Ft
Ft
28 Ft
300 Ft
1200 Ft
1600 Ft

Max.ár
580 Ft
200 Ft
180 Ft
120 Ft
100 Ft
160 Ft
220 Ft
100 Ft
Ft
460 Ft
400 Ft
Ft
100 Ft
240 Ft
300 Ft
140 Ft
250 Ft
160 Ft
600 Ft
Ft
280 Ft
100 Ft
380 Ft
500 Ft
Ft
Ft
Ft
260 Ft
120 Ft
2200 Ft
260 Ft
550 Ft
150 Ft
2000 Ft
750 Ft
600 Ft
490 Ft
Ft
680 Ft
Ft
490 Ft
Ft
46 Ft
500 Ft
2800 Ft
1960 Ft

A termények mértékegysége kg.
Forrás: www.erzsebetipiac.hu/ar-figyelo

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Idén, egy nyári éjszaka éjjelén, valaki
sárga festékkel egy „sarló és kalapácsot” festett az Ötvenhatos emlékmű
obeliszkjére. Jól tudom, hogy néhány
embernek savanyú a szőlő, de emlékeztetnem kell az elkövetőket néhány
eseményre.
1956-ban a kommunista rendszer
két nap alatt összeomlott. Ezt még
az első szovjet beavatkozás sem tudta
megakadályozni. Visszaállítani a szocialista rendszert, csak háromszázezer
beözönlő katonával tudták. A szocialista világrendszer akkor kezdett szétesni. Akkor, a polgári demokráciákban két erős kommunista párt létezett.
Az olasz és a francia kommunista párt.
Az olasz párt elítélte a szovjet beavatkozást, a francia párt nem, sőt kiállt
mellette. Ma már törpe szervezetté
zsugorodott a hajdan volt legerősebb
francia párt. Az olasz párt is lecserélte hajdani Sarló és kalapácsos jelképét
szegfűre. Mára Európában nincsen
számottevő, sarló és kalapácsot jelképként használó kommunista párt.
De hát hol van a hajdani Szovjetunió? Már nincs olyan vörös hadsereg,

Segítséget
nyújtanak
Drogproblémákkal küzdôk és
hozzátartozóik számára nyújt széleskörû
segítséget a Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Iroda.

1122 Budapest, Csaba utca 3., 061/2240122
www.valaszutiroda.hu

ami vissza tudná állítani Magyarországon, de Európa egyetlen államában, sem a kommunizmust.
Az emlékmű gyalázóknak rá kellene erre jönniük, hajdani álmuk
korszaka elmúlt. Ahol még ma is az
állam jelképként használja a sarló és
kalapácsot, ott nyomor, elnyomás

Lemosták az önkényuralmi jelképet

A szociális foglalkoztató munkatársai másnap már le is mosták a festést. A foglalkoztató az 56-os sírokat is rendszeresen
gondozza: gyomlálják a sírhantokat és
környéküket.
uralkodik. Javaslom nekik, hogy távozzanak oda. Az internacionalizmus
szellemében nyugodtan távozhatnak,
Észak-Koreába, Kubába. vagy
Kínába, a nem különleges övezetként jelölt
területre. Ott megismerhetik a kommunizmus
gyakorlatát.
Somogyváry Géza

Adózási határidő:
szeptember 17-e
A gépjármûadó, az építményadó és a telekadó 2012. II. félévi
összegének befizetési határideje: 2012. szeptember 17-e.
Az éves gépjárműadóról szóló értesítést és a csekkeket február
hónapban már megküldte a Közigazgatási és Adó Osztály Adócsoportja,
az építmény- és telekadóról szóló egyenlegértesítőket és a csekkeket
augusztus hónapban küldik az adóalanyoknak.
A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítanak fel.
További kérdésekkel a Közigazgatási és Adó Osztály Adócsoportjának
munkatársait lehet keresni személyesen vagy telefonon
(helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251, 1252, 1254,
talajterhelési díj: 283-0640/1250, 1251,
gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 1257, 1259).

Pesterzsébet Városfejlesztô Kft.
1203 Budapest, Baross u. 40-42.

Telefon: (06-1) 720-5219
www.pvf.hu • varosfejleszto@pvf.hu

Bp. Fôv. XX. ker., Pesterzsébet
Önkormányzatának Képviselôtestülete a 074/2012. (IV. 19.) Ök.
számú határozatával úgy döntött,
hogy 2012. június 1-jével a PVF
Kft. feladatai keretében kell ellátni az eddig az önkormányzat által
végzett önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatokat,

a bérleti díjak és továbbszámlázott közüzemi díjak beszedését.
Felmerülô kérdéseikkel kapcsolatosan a Pesterzsébet Városfejlesztô Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási idôben (hétfô 13.3017.00, szerda 8.15-16.00, péntek
8.15-12.00), valamint a fenti elérhetôségeken.

ÉVGYÛRÛK

15

Nyugdíjba vonult Zsóka atya

Köszönet a szolgálatért! Hallás után tanulják a dalokat

Loránd István egyházközségi elnök búcsúztatta az atyát

Dr. Zsóka Sándor tisztelendő
urat 1956-ban szentelték pappá. Hivatása kezdetén a váci
egyházmegye különböző településein szolgált, Pesterzsébetre
1984-ben került plébánosként.
Pásztorkodása alatt a Szent
Erzsébet Főplébániatemplom
szervesen beépült Pesterzsébet
kulturális és társadalmi életébe.
Számos rendezvénynek adott
otthont mind az Erzsébet Napok, mind más jeles ünnepek
alkalmával. Hagyományosan itt
rendezik a kerület kórusai karácsonyi koncertjeiket. Az önkormányzattal együtt szervezett
augusztus 20-i ökumenikus istentiszteletet és kenyérszentelést
is több alkalommal fogadták be,

és itt vették át Pesterzsébet elöljárói 2000-ben a millenniumi
zászlót is.
Számos alkalommal látta
vendégül, és kalauzolta végig a
templomban a kerületbe látoga-

tó magyar és külföldi delegációkat, testvérvárosaink küldötteit.
Lelkesen és folyamatosan
munkálkodott a templom felújításáért, korszerűsítéséért, a
benne lévő művészeti alkotások,
freskók megmentéséért. Hívei
körében tekintély övezi. Munkásságában példa lehet helytállása, áldozatvállalása, munkabírása, és az a kitartó, bölcs és mindenre odafigyelő, körültekintő
lelkület, amellyel a rábízottakat
irányította, és gondjukat viselte.
Hitéleti szolgálatát az önkormányzat Pesterzsébet díszpolgára kitüntetéssel ismerte el.
– A jóságra, a becsületességre
tanítottam mindig a fiatalokat.
Hosszú pályafutásom során bebizonyosodott, hogy felnőttként
mindenhol megállták a helyüket
azok a gyermekek, akik korán
megismerkedtek Isten igéjével.
Bizonyíthatóan jobb ember lesz
az, akit idejekorán a jó dolgokra
nevelnek – mondta a plébános.
Ilonka Mária

Az utolsó mise

Augusztus 20-án 11 órakor utolsó miséjét tartotta Zsóka atya.
Felidézte életének legfontosabb szakaszait, a pesterzsébeti
templomkorszerûsítés nehéz pillanatait, a parókia újjáépítésének
mozzanatait. Megható volt és nagyon emberi, ahogyan elérzékenyülve, elcsukló hangon, könnyeivel küszködve, nehéz szívvel búcsúzott
szeretett híveitôl. A katolikus hívôk közül többen is sírva fakadtak, hiszen 28 év alatt hozzászoktak Zsóka atya halk szavához, szelídségéhez, vigaszt nyújtó méltóságához. Loránd István egyházközségi elnök
búcsúztatta a gyülekezet nevében. A fiatalok ajándékok átnyújtásával
tették emlékezetessé az utolsó misét.

Igazságos és szeretô édesanyaként nevelte gyermekeit Ilona néni

A kilenc éve alakult Csili Népdalkört gyakran úgy emlegetik: a 26 vidám asszony, akik éneklés során táncra is perdülnek. A kórus hagyományápoló csoportként mûködik.
Szeghalmi Ágnes, a csoport vezetôje nyugdíjas pedagógus, szerényen beszél a népdalkörrôl, pedig lenne mivel dicsekednie,
hiszen az általa irányított dalkör sikert sikerre halmoz. Lapunk
is többször tudósított már eredményeikrôl. A Kórusok Országos
Tanácsa (KÓTA) által az ország népdalköreinek kiírt versenyen
két alkalommal – 2005-ben és 2011-ben – országos arany
minôsítést értek el.
Céljuk, hogy megismertessék a hallgatósággal a magyar
népzenei kultúrát.
Noha a tagok nem ismerik a kottát, mégis kitûnôen énekelnek.
Nagyon jó a zenei hallásuk, hallás után tanulják a népdalokat.

Fotó: Szerzô

Fotó: Szerzô

Dr. Zsóka Sándor tiszteletbeli kanonok, a Szent Erzsébet Fôplébániatemplom plébánosaként 1984-tôl idén augusztus 1-jéig szolgálta Istent és a híveket. Korát meghazudtoló frissességgel látta
el az utolsó pillanatig tisztségét, nyújtott reményt és vigaszt a
híveknek.

Tavasszal a Foltkórosok kiállításán is felléptek

– Olyan dalok után kutatok, amelyek egyedi gyûjtésekbôl származnak. Úgy állítom össze a mûsort, hogy minimális tánclépés is
legyen benne, de az asszonyok szólókat is énekelnek, egyedül
és hármasban. A zenei ízlésvilágomhoz az Észak-magyarországi
és a Galga-menti népdalok állnak a legközelebb – árulta el Szeghalmi Ágnes, akitôl megtudtuk, egy-egy új dalcsokor tökéletes
megtanulása akár egy évig is eltarthat, de az asszonyok szívesen
bôvítik a repertoárjukat, még nyaralás közben is. Idén Hajdúszoboszlón pihentek, ahol a nap egy részét próbákkal, másik részét
pihenéssel töltötték.
Ilonka Mária

Születésnaposokat
köszöntött az önkormányzat

Kalandos, szép évszázad van mögöttem!

Ilona néni születésének századik évfordulóján
minden generáció képviseltette magát, köztük távolról érkezô rokonok, ismerôsök.
– Kalandos, szép évszázadot tudhatok magam
mögött, csak azt sajnálom, hogy nem vezettem
naplót róla – meséli az ünnepi gyertya elfújását
követôen a szép kort megélt asszony, aki öt gyermeknek adott életet, kiktôl aztán tizenkét unokája
és egy dédunokája született.
Nyíregyházán született, ahol nevelôszülôkhöz
került: egyéves volt, mikor elvesztette szüleit,
ennek ellenére – új családja szeretetének köszönhetôen – boldog gyermekkora volt.
– Férjhez mentem, férjemet jobboldali politikai
nézetei miatt elbocsátották nyíregyházi munkahe-

Fotó: Szerzô

A 100 éves Albert Antalné, Ilona néni nemrégiben komoly betegséggel küzdött, de szeretteinek és orvosainak hála, felépülve, boldogan ünnepelhette születésnapját, ahol szerettein kívül Pesterzsébet alpolgármesterei,
Dr. Vas Imre és Juhász Lajosné is felköszöntötte az önkormányzat nevében.

lyérôl, így kerültünk Budapestre – folytatja. Ilona
néni két világháborút és az 56-os forradalmat is
átélte. Dolgozó évei alatt kalaposként, majd egy
vendéglátóegység üzletvezetôjeként tevékenykedett. Férje korai halála után nehéz körülmények
között, de igazságos és szeretô édesanyaként
nevelte gyermekeit, többek közt a pesterzsébeti
Zrínyi Miklós Általános Iskola egykori igazgatóját,
az önkormányzat szociális bizottságának külsôs
tagját, Albert Antalt.
Sz.A.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Asztalos Árpádot (képünkön) az önkormányzat
nevében Schmidtné Buda Andrea az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Osztály vezetőhelyettese és Dani Jánosné, az
osztály munkatársa.
Az ünnepelt Pesterzsébeten
született, 9 hónapos korában
nevelőszülőkhöz került Debrecenbe, fiatal éveit ott töltötte,
majd a fővárosba került. A Pálma Gumigyárban dolgozott,
elvégzett egy három éves ke-

reskedelmi iskolát.
Kétszer nősült, két
lánya született.
1992-ben visszaköltözött Pesterzsébetre, mint mondta, nagyon jól érzi magát a kerületben, ahol egyébként egyik
lányánál él. Nagyon szereti a
sportot, a focit, a nyáron zajló
olimpiai eseményeket is nyomon követte.
Az önkormányzat ugyancsak
90. születésnapja alkalmából
köszöntötte a szintén a kerületben élő Varga Ferencet is.
Fotó: Bajnóczi István
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Kerékpáros központ, természetiskola, szabadtéri színház a Duna-partra

Befektetôkkel megvalósulhatnak a tervek

Az Autómentes Napot az európai országokban több mint
egy évtizede rendezik. A társadalom környezettudatosságát kívánják erôsíteni. A kezdeményezéshez Pesterzsébet
idén is csatlakozik.

Az akciónap több üzenetet fogalmaz egyszerre – így például
felhívja a figyelmet a megnövekedett autóforgalom által okozott problémákra, valamint a közösségi és kerékpáros közlekedés
fejlesztésének szükségességére.
A rendezők szeretnék, ha ezen a
napon az autó helyett minél többen választanák a tömegközlekedést, a sétát vagy a kerékpárt.
Az idei Autómentes Nap pesterzsébeti rendezvényeire szeptember 21-én, pénteken kerül sor.
– A legkisebbek a Mártírok
útjai 205. szám alatt található
Lurkóház Óvodában vehetnek
részt játékos foglalkozásokon,
míg a kerületi általános iskolások sportversenyen bizonyíthatják ügyességüket. Hogy a
nyolcfős csapatok részvételével
zajló vetélkedő helyszíne az
ESMTK pálya vagy a Jégcsarnok lesz-e, arról a későbbiekben születik döntés – tudtuk
meg Sződi Rékától, a Városfejlesztési Osztály munkatársától.
A részletes
programot keressék
a www.pesterzsebet.hu
honlapon!
RA

Egyebek mellett kerékpáros
központot, természetiskolát és
szabadtéri színházat álmodtak
az egyetemisták a folyó pesterzsébeti szakasza mellé.
– A mostaninál jobban
kellene vigyázni az önkormányzati tulajdonban lévő
legszebb területek egyikére.
Jelenleg a Vízisport utcai
partszakasz jelentős részének bérleti jogával a Magyar
Evezős Szövetség (MESZ)
rendelkezik, amely egy vízitelepet működtet itt. A szövetség hosszú távú tervei egy
budapesti evezős bázis kialakításáról szólnak. Erre vonatkozólag már több tervet is
készítettek, amelyeket azonban nem fogadott el a kerületi építészeti zsűri. A helyzet
megoldatlanságát tapasztalva
gondoltunk arra, hogy mi
lenne, ha megnéznénk: mit
kezdenének tettre kész építészhallgatók a területtel.
Így aztán a tavaszi szemeszterben a Budapesti

vezést. A városvezetés feladata, hogy megtalálja azt a befektetői csoportot is, amelyik
képes valóra váltani ezeket a
terveket. Belátható, hogy
az önkormányzatnak egy
ilyen volumenű beruházásra
nincsen forrása, ugyanakkor

Teljesen megújulna a csónakház

Műszaki Egyetem Középülettervező Tanszékének kilenc
hallgatója munkához látott
három mester (Karácsony Tamás, Zsuffa Zsolt, Balázs Mihály) vezetésével. A félév végére elkészült terveket július
20-án a kerületi polgármesteri hivatalban ismertették a
tanszéki professzorok, majd
az elkészült műhelymunkákból a Városháza első emeletén
nyílt kiállítás. A rendezvényen részt vett Finta Sándor,
Budapest főépítésze is.
– A tervek közösségi térré
varázsolnák a partszakaszt,
ahol meggyőződésem szerint
a gyerekek és a családok érdekeit kellene a középpontba állítani. A gyerekek az
egész nyarat a parton tölthetnék, megtalálva a kapcsolatot a természettel, a földdel
és a vízzel – magyarázta a
pesterzsébeti főépítész.
E felfogást tükrözik a hallgatók ötletei is. Elképzeléseik

Így nézne ki a természetiskola

szerint természetiskola, önkormányzati gyerektábor,
fejlesztő és foglalkoztató ház
létesülne a parton, de helyet
kaphatna itt fürdő, szabadtéri színház és kávézó is. Mindeközben persze megmaradna
a sportos profil, hiszen sport
klubház, kerékpáros központ
működne a folyó mellett.
– A kiállítás anyaga az
önkormányzat tulajdona.
Szeretnénk azonban, ha a
hallgatók az őszi szemeszterben tovább folytatnák a ter-

úgy vélem, hogy a 64 ezer fős
kerület abszolút bázisa lehetne a majdani komplexumnak. Jelzésértékűnek tartom,
hogy az elkészült tervek a teljes képviselő-testület szimpátiáját kivívták: a jelenlegi és
a korábbi városvezetés teljes
mellszélességgel a projekt
mellé állt – mondta Berta
Ferenc. Hozzátette: befektetők jelentkezését várják, akik
pénzügyileg is az elképzelések mellé állnak.
Rácz Attila

Játszóteret kapnak a kedvencek

Extrákkal felszerelt kutyatér
Kutyavécével, kutyaivókúttal, játékokkal várja a környék ebeit a
Tátra téren kialakítandó kutyafuttató, amit a tervek szerint augusztus végén vehetnek birtokba
a négylábúak.

A Tátra téren régóta problémát okoz, hogy
a környék kutyáit az árnyas placcra viszik
sétálni.
– Jobb esetben a gazdik a labdázás
céljából kialakított dühöngôben engedik
szabadjára kedvenceiket, rosszabbik esetben a téren. Ez fôleg reggelente, iskolakezdéskor okoz bonyodalmakat, hiszen az
emberek legtöbbje fél a kutyáktól – vázolta a kialakult helyzetet Bognárné Adorján
Csilla, a szociális foglalkoztató vezetôje.
Hiába azonban a panaszok, a lakók
egy része eddig ódzkodott egy kutyafuttató kialakításától. Úgy tûnik, a közhangulat

Fotó: Szociális foglalkoztató

Miért ne?
Egy nap
autók
nélkül

Abban a pesterzsébetiek
többsége alighanem egyet
ért, hogy a Duna-part a kerület egyik legizgalmasabb,
ám talán legkevésbé kihasznált része. Így vélekedik
Berta Ferenc pesterzsébeti
fôépítész is, akinek ötlete
alapján terveket készített a
Budapesti Mûszaki Egyetem
Középülettervezô Tanszékének kilenc hallgatója.

mostanra változott meg, zöld utat adva
a mintegy 400 négyzetméteres létesítménynek, amit az egykor szebb napokat
látott játszószer helyén alakítanak ki.

– Rendszeresen elôfordult, hogy ismeretlenek alágyújtottak az itteni játszóeszköznek. Ebbôl csak egy kis vázat hagyunk
meg, amire felszerelhetôk a kutyajátékok.
A korábbi mászóka lécei helyére egy gumikarika kerül, amin át lehet ugratni a
kutyusokat. Lesz egy szlalomozó is, itt az
irányváltásokra taníthatók meg az ebek.
Szintén megmarad a két homokozó, amelyet homokkal feltöltve kutyavécévé alakítunk. Célunk az, hogy gazdik fokozatosan
odaszoktassák a kutyusokat – mondta
Bognárné Adorján Csilla.
Megtudtuk azt is, hogy a téren található négy betonpadból kettô megmarad – a
másik kettô ugyanis olyan rossz állapotban
van, hogy már nem lehet felújítani. A tér
fáit védôhálóval és dróttal veszik körbe.
Az 1,5 millió forintos beruházás munkálatai augusztus derekán kezdôdtek el, az
átadás a hónap végén várható.
Rácz
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Indul a lomtalanítás

Akkor tegye ki, amikor arra kérik! Besúgó
bizonylat
Pesterzsébeten augusztus 28. és szeptember 7.
között tartja az FKF Zrt. a
lomtalanítást. A háztartásokat értesítik a lomok kikészítésének pontos idôpontjáról – a postaládákba eljuttatott tájékoztatón,
valamint a társasházak
lépcsôházaiban elhelyezett plakátokon.

A lomokat olyan helyre
tegyék ki, amit a társaság
járműveikkel könnyen és
gyorsan meg tud közelíteni. Fontos, hogy a lomok
ne kerüljenek az úttestre,
mert akadályozhatják a
forgalmat, illetve balesetet
okozhatnak. A közterületi
rend megóvása érdekében a
levélben megküldött kiké-

szítési időpontban helyezze ki mindenki a felesleges
lomját, amit a rákövetkező
napon szállítanak el.
A társaság az úttest megtisztításáról gondoskodik a
lomtalanítás után. Az ingatlan
előtti járdaszakasz takarítása
viszont az ingatlantulajdonosok, vagy azok képviselőinek

Elgondolkodtató

Elkerülheti a lomizók jelenlétét, a kellemetlen helyzeteket, ha
a kérésnek megfelelôen, nem egy héttel, napokkal a lomok
elszállítása elôtt teszi ki otthona elé a már nem kellô dolgokat,
hanem kifejezetten akkor, amikor arra az FKF. Zrt. kéri.

felelőssége és feladata. Ne készítsen ki a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, ipari, mezőgazdasági
tevékenység következtében
keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot,
zöldhulladékot (ág, nyesedék,
lomb, fű).

A környezet megóvása
érdekében, a hasznosítható
hulladékokat (fehér üveg,
színes üveg, papír, műanyag,
fém doboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt
helyezzék ki, hanem használják a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, illetve a
hulladékudvarokat!
A háztartásoknál keletkező
veszélyes hulladékok átvételére a társaság minden lomtalanítási körzetben gyűjtőpontokat létesít.
A gyűjtőpontok pontos helyszíneiről, a lomtalanítás időpontjáról szóló
levélben adnak értesítést.
A veszélyes hulladék átvétele
minden körzetben a lomok
kikészítését követő napon
történik 12 -18 óra között.

Leadható veszélyes hulladékok

Sütôzsír, sütôolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos mûanyag flakon, oldószerek, hígítók, növényvédô szer, szárazelem, elektronikai hulladék, gumiabroncs,
szóró palack, fénycsô.

A hivatal kiküldte a felszólításokat

Jelezze, ha parlagfüvet lát!
Mintha kicsit komolyabban vennék a felszólításokat a kerületi lakosok, amióta az ingatlantulajdonosok telkén található parlagfû
miatt akár 5 millió forint bírság is kiszabható. Az önkormányzat mindeddig húsz esetben
küldött felszólító levelet az érintetteknek.

A késő nyár és a kora ősz a parlagfű virágzásának szezonja. Az allergén növény irtásáról az
ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodni.
A kaszálást elmulasztók előbb felszólítást
kapnak az önkormányzattól, majd aki a jelzés ellenére sem cselekszik, pénzbüntetéssel sújtható.
– Azt tapasztaljuk, hogy idén komolyabban veszik a felszólításainkat, mint az elmúlt
években. Ennek elsődleges oka, hogy drasztikus módon megszigorodtak a jogszabályok.

Ma már ötmillió forintig lehet büntetni egy
parlagfüves terület tulajdonosát – mondta Lászik Attila, a Városfejlesztési Osztály vezetője.
Megtudtuk: a kerületi illetékesek idén eddig
húsz felszólítást postáztak, büntetést azonban
egyelőre nem szabtak ki.
Az osztályvezető szerint a kerület parlagfüves szennyezettségének mértéke csekély, igaz,
vannak kritikus pontok, ahol rendkívül gazos
körülményeket lehet tapasztalni.
Ilyen terület a MÁV tulajdonát képező Vasút
sor, valamint a Mediterrán lakópark három félbehagyott házának környéke. Sok kert és ingatlan előtti zöldterület a tulajdonos elhalálozása
után válik gazossá.
A parlagfüves zónák felderítése persze nem
csak a hivatali munkatársak feladata. A kerület
lakosai telefonon (tel.: +36 1 283 0640, 1531es mellék), e-mailben (varosfejlesztes@pesterzsebet.hu), levélben (Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala - Városfejlesztési Osztály, 1725 Bp., Pf. 93.), valamint a
polgármesteri hivatal portájánál elhelyezett Ötletek és kívánságok ládáján keresztül jelezhetik,
ha gyommal szennyezett területet észlelnek.
A Városfejlesztési Osztály munkatársai legalább hetente egyszer szemlét tartanak a kerületben - ilyenkor azt is megvizsgálva, hogy a
már felszólított ingatlantulajdonosok elvégezték-e kaszálást.
Az önkormányzati illetékesek, Bognárné
Adorján Csilla, a szociális foglalkoztató vezetője
ebben a tekintetben gyakran ellenőrzi a kerületet Szabados Ákos polgármesterrel együtt is.
Rácz Attila

Járôrözik a Pesterzsébet ôrség.
A szociális foglalkoztató munkatársai minden nap más közterületen járôröznek 3-6 órát és
a szabálysértôket figyelik.
Az ô munkájuknak köszönhetôen a
Klapka téren például már tudják, melyik az a két család, akik rendszeresen
a szelektív hulladékgyûjtôk mellé teszik a szemetet.
Kiderült, a szóban forgó családok
lomtalanításkor összeszedett holmikat
értékesítik – vasat, fát – és a megmaradt szemetet teszik ki oda.
Az ôrök megtalálták a fémhulladék
átvevôhely számláját, rajta az átadó
nevével és címével. A szociális foglalkoztató a Kormányhivatal közbenjárását kérte az ügyben. Az ôrök a Tátra
téren is rendszeren megfordulnak, ott
azt ellenôrzik, hogy a kutyatulajdonosok hol sétáltatják kedvenceiket.
Az ingatlanok elôtt a lakosok feladata rendet tartani. Az ôrök erre is felhívják
a figyelmet. Aki nem tesz eleget rövid
idôn belül a kérésnek, felszólításnak, az
ellen szabálysértési eljárás indul.
JA

Ragasszon
emblémát
a zsákokra!
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójában már megvásárolható az FKF Zrt. által gyártott
embléma (matrica), amit bármilyen 100 literes zsákra
ráragaszthatnak. Ára 160 Ft/db. Zöldhulladék zsákot a
társaság nem forgalmaz, ezért azt a foglalkoztató sem
tud értékesíteni a lakosságnak.
A zöldhulladék zsákba kizárólag az alábbi hulladék kerülhet:
• A zsákokban elhelyezhetô nyírt fû és gyom, lomb, fa és
bokornyesedék.
• A vastagabb faágakat maximum egy méter hosszúságú darabokra vágva, kötegelve kell a zsákok mellé helyezni. Az összegyûjtött
ágak tetejére erôsítsenek egy emblémás zsákot.
• Fenyôt, illetve diófa-levelet nem szállít el az FKF Zrt.,mert nem
komposztálható, azt csak hulladékként tudja elszállíttatni.
Az összegyûjtött, kerti hulladékot az úttest mellé, jól megközelíthetô, látható helyre helyezzék, amit az FKF Zrt, heti egy
alkalommal szállít el a lakosságtól.
A szállítás idôpontjáról bôvebb információt az FKF Zrt. telefonszámán kaphatnak: 06-40-353-353

Matrica a foglalkoztatóban
vásárolható
A zöldhulladék zsákra ragasztható FKF Zrt. által gyártott, emblémás matricát a szociális foglalkoztatóban lehet beszerezni
(Bp. 1201 Baross u. 91-95) nyitvatartási idôben: hétfô: 8.00
- 14.30, kedd: 8.00 - 14.30, szerda: szünnap, csütörtök: 8.00 14.30, péntek: 8.00 - 12.00.
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A rohadt töktôl kezdve a lejárt szavatosságú túrón át a szétmálló cipôig bármit
jó pénzért el lehet adni. Csak rá kell írni:
bio. Ja, és kellenek ilyen megszállott vevôk, mint jómagam.
A legnagyobb nyertes bizonyára az
élelmiszeripar. Az ismerôs hentesemnél
vettem bio kolbászt. Természetesen csak
azzal a feltétellel, hogy ô személyesen ismerte a kolbászt még akkor, amikor röfögött. Pecsétes mûbizonylat van arról, hogy
Morcos nevû malacot kizárólag bio kajával
etették, amellett délutánonként zenét sugároztak neki. A coca kedvence volt Beethoven C-dúr zongoraversenye, azt többre
tartotta bármelyik hegedûversenynél. Egyszer a digitális home hifi ól szekciójában
tévedésbôl lakodalmas rockot nyomattak,
a sertést a lárma úgy fültövön vágta, hogy
két napig kábultan feküdt a sárban, mint
egy disznó. Na, hát ha ilyen jóféle bio sertésbôl származik a kolbász, az megbízható
táplálék. Ül nyugodtan a koleszterin a létra
alsó fokán, nem megy föl. Ebben a kolbászban 10 gramm tartósítószer nem sok,
annyi sincs. Semennyi se. Nem mondom,
ipari bôrke, meg szója van benne bôven,
de hát attól hús a hús.
Kimentem a piacra, gyümölcs után
nézelôdtem. Megláttam egy pirospozsgás arcú kofát, majd kicsattant az egészségtôl. Elôtte hatalmas, napérlelte illatos
körték, majd kicsattantak a vitamindús
létôl, már a látványra is majd kicsattan-

Biologika

tam az örömtôl. Hát, ahogy csattogtunk
ott hármasban, mondom a nénének adjon nekem ebbôl a kívánatos gyümölcsbôl olyan két kilónyit. Mikor rakta a kosaramba, jóindulatúan figyelmeztetett:

– Aranyoskám, majd jól mossa ám
meg, mert pár napja volt permetezve!
– Micsoda? Permetezve? Pfuj! – már
dobáltam is vissza a gyilkos galócával
azonos értékû gyümölcsöket. Jobban

megnéztem a ráncos képû, rosszindulatú öregasszonyt. Úgy láttam,
az a típus, akinek az orrát fogja a
mágnes.
Elballagtam a piac szélére, ott voltak
a bio gyümölcsök. (Itt szeretném leszögezni, nem igaz, hogy a bio gyümölcs az,
amit éjszaka permeteznek. Ennek tudatában folytassuk a vásárlást.)
A körtékre bökve, kérdem az ipari vegyész külsejû árust:
– Ezek mûanyagból fröccsöntött
körték, vagy mik ezek? Honvédségi
döglött aknák?
– Nem uram! Ezek valódi bio gyümölcsök, sápadtak, aszottak, de nézze
meg: kukacos mind! Nyugodt lehet,
ezek nem voltak permetezve. A modern
permetszer az olyan méreg, hogy elôbb
a kukacot öli meg, utána a fát, s csak a
legvégén a szomszédot.
Vettem a csodagyümölcsbôl két kilót.
Jól megkérték az árát. (Még jó, hogy lehetett bankkártyával fizetni.)
Hazaérvén egy díszes tálkába ízlésesen elrendeztem az aranyáron beszerzett gyümölcsöket. A családtagjaim
meg csak lökdösték ide-oda a szerintük
fonnyadt, kukacos körtéket, de meg nem
kívánták. Nem ette azt senki, csak belülrôl a kukacok.
Végül átrakták egy nagyobb edénybe. 110 literes, fedeles. Felénk keddenMódos József
ként ürítik.

sport

Az Egerben tartott ökölvívó Bornemis�sza-emlékversenyen a pesterzsébeti Ring
Sportklub versenyzôi két aranyat nyertek:
Nagy Róbert 41 kg-os, Bihari Vilmos a 60
kg-os súlycsoportban gyôzött.
A klubból részt vett még a versenyen Budai Ferenc,
aki az 52 kilós súlycsoportban lépett ringbe. Ez
egyben válogató verseny is volt, de sajnos a pesterzsébeti fiúk közül senki sem jutott be a szófiai junior
Európa-bajnokságon induló csapatba.
Szeptember 5-én tartják Cegléden az ökölvívó
Bizalom-kupa következô fordulóját, ami fôpróba
a Vecsésen, szeptember 27-én kezdôdô országos
serdülôbajnokság elôtt. Itt három pesterzsébeti száll
ringb: Nagy Róbert, Szántó Patrik, Kovács Roland.
Októberben lesz Egerben a magyar bajnokság, ami
egyben válogató is, és amelyen a junior csapat válogatott kerettagjai is részt vesznek: Budai Ferenc (52
kg), Bihari Vilmos (60 kg) és Varga Máté (66 kg).
A Ring Sportklub újoncának számít Szitai Péter,
aki a plusz 81 kg-os súlycsoportban versenyez. Készül még a hajdúszoboszlói ifjúsági bajnokságra Cseh
Sándor (60 kg) és Polák Olivér (69 kg), ôk mindketten
ifi válogatottak.
A Lajtha László utca 2. szám alatt mûködô Ring
Sportklubban várják 10-13 évesek jelentkezését. Jelentkezni lehet Balogh István vezetô edzônél vagy Horváth
Gyula klubelnöknél. A klub várja támogatók, mecénások
jelentkezését is, akik a sportágat, a fiatalok elôbbre jutáIlonka
sát szeretnék segíteni. 		

10 éves a PMS Dance

Tánciskolák éjszakája

Szeptember 14-én, délután 1622-ig a Bíró Mihály u. 3-5. szám
alatt. Nemcsak táncosokat, civileket is várnak. Minden táncstílust
ki lehet majd próbálni.

Harót Balázs
Bádogemberként
az Óz a Csodák
csodája címû
darabban

Rajzpályázat a táncról

Fotó: Magánarchívum

Hajtanak a ringben
a jó eredményekért
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A PMS Dance szeptemberben
lesz 10 éves. A stúdióban a kerületi fiataloknak oktatnak táncot,
munkájukat az önkormányzat is
támogatja, mivel tehetséggondozással is foglalkoznak.
A PMS Dance 2010-ben hivatalosan regisztrált Tehetségpont lett.
– Már nem csak a fő vonalunkkal, a hip-hop műfajjal ismertetjük
meg a gyerekeket, hanem a jazz,
a musical, a salsa stílusokkal is.
Az utóbbi két évben Géniusz
pályázati támogatás keretében
tehetséggondozó programot indítottunk, amelynek segítségével

Fiatal magyar tehetségek kerültek a távozók helyére

Új csapattal, új néven
Mostantól Ferencváros-ESMTK néven szerepel a magyar-román jégkorongbajnokság, a Mol Liga szeptemberben rajtoló új idényében az
FTC csapata, mely évek óta a pesterzsébeti sportcsarnokban edz, és
itt is játsszák hazai mérkôzéseiket.
Almássy Kornél, a Fradi szakosztályának elnöke az új név bejelentésekor elmondta, a névváltoztatással szeretnék elérni, hogy a XX. kerület lakói az eddigieknél
jobban magukénak érezzék a csapatot, és még többen látogassanak ki a Zodony
utcai létesítményben rendezendô meccsekre, illetve a helyi gyerekek közül minél
többen a hokit válasszák. A stratégiai megállapodás értelmében az együttes továbbra is FTC-címeres mezben játszik.
A Ferencváros-ESMTK keretében jó néhány változás történt az elôzô szezonhoz
képest. A legutóbb a liga legjobb védôjének választott finn Juhumatti Hietamaki a
jobb anyagi feltételeket kínáló Brassóhoz igazolt, elment Sivonen is, míg több mint
tízévi ferencvárosi játék után az A-csoportos világbajnokságon is szerepelt Jánosi
Csaba és Székely-Mádai László visszavonult.
A távozókat elsôsorban fiatal magyar tehetségekkel próbálta meg pótolni a
szakosztály, és visszatért három korábbi, rutinos Fradi-játékos, Gergely Csaba,
Hegyi Ádám Zoltán és Szôke Attila.
Az idegenlégiósok közül szerzôdést hosszabbított a kapus, Jozef Racko, a hátvéd Pavol Hrajnoha és Linus Schellin. Megszerezte a csapat a legutóbbi idényt
Nyitrán, a szlovák extraligában töltô csatárt, Garip Salijit. A 30 éves szélsô 380
élvonalbeli meccsen 166 pontot szerzett, korábban játszott Fehéroroszországban,
Oroszországban és Franciaországban is, sôt, eljutott a kanadai juniorligáig. A tervek szerint még egy hátvédet szeretne igazolni az együttes.
Almássy Kornél elmondta, hogy reményei szerint néhány éven belül komoly játékerôt képviselô külföldi csapatok is ellátogatnak majd a Zodony utcába. A hos�szú távú cél ugyanis az, hogy ha lesz második magyar csapat az osztrák ligában,
az EBEL-ben, akkor az a Ferencváros-ESMTK legyen.
Margay Sándor

a tehetséges táncosok az általunk
folyósított ösztöndíj-támogatással végezhetik el a legnépszerűbb
táncműfajokat – mondta Verőcei
Edina, az együttes alapító és művészeti vezetője.
Az idei tanévben tanáraik között
találjuk Kurucz Sanyit is, aki idén
Las Vegasban képviselte hazánkat
az egyik legrangosabb világversenyen (Hip-Hop International).
Csapatával a középdöntőig jutott,
ez nagyon nagy teljesítmény.
A tanárok közül érdemes megemlíteni Harót Balázst, aki évek óta
szerepel a televízióban, mint táncos
(X-Factor, Csillag születik, Megasz-

A PMS Dance rajzpályázatot hirdet a kerületi 1-4., illetve 5-8.
osztályos gyermekeknek. Olyan
pályamunkákat várnak, ahol ötletességgel, egyéni látásmóddal juttatják kifejezésre a tánc élményét,
mint közösségformáló tevékenységet. A pályázatot idén szep
tember 21-ig postán vagy személyesen A/4 vagy A/3 méretben
(1205 Budapest, Hunyor u. 2/b.,
Verôcei Edina címre) kell benyújtani. A pályamunkák hátoldalán
kérik feltüntetni a készítôje nevét,
életkorát, iskoláját, elérhetôségét
(lakcím vagy e-mail címét), a felkészítô pedagógus vagy szülô nevét. A ketegóriák díjazottjai könyv
és tárgyjutalomban részesülnek.
tár). Ő azért is számít sokoldalú tehetségnek, mert énekel és zenél is.
A művészeti vezető nagyon büszke a PMS lánycsapatára, a B-Dolls
tánckarra, akiket idén egy internetes lapban a szakma legbájosabb női
tánccsapatának választottak.
Ilonka Mária
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Sza
sre a szabadfogású
mban került megrendezé
A Kruj Iván sportkomplexu
za emlékverseny.
Gé
n
g, a II. Hoffman
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csa
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pe
MTK Birkózó
diák buda
kózó Szövetség és az ES lott. Diák
Bir
sti
pe
da
Bu
a
y
sen
A ver
zésében zaj
Szakosztály közös rende
k a tôle elvárható
tun
pa
csa
ú
korcsoport
magabiztosan,
módon teljesített és
sti mezônyt,
pe
da
bu
simán verte a
1. helyezést értünk el.

Szenttamási Noémi

Csapattagok: Nagy Róbert, Kreisz Ádám, Szenttamási Tamás,
Varga Raul, Mester Milán, Kóczé Károly, Losonczi Dávid, Bak
Gergely, Szőke Alex, Molnár
Tamás, Balogh Miklós, Ladányi
Dániel, Kiss Richárd, Szilágyi
Erik. A verseny további helyezettjei: 2. Vasas SC, 3. Csepeli
BC, 4. UTE
Ugyanezen a napon a serdülő szabadfogású Budapest
Csapatbajnokság is lezajlott,
melyen csapatunk egy karnyújtásnyira volt a bajnoki
címtől. A Csepel csapatával
való küzdelem során két emberünk is hibázott, így sajnos
csak a 3. helyet tudtuk megszerezni, amivel elégedettek
vagyunk. Csapattagok: Szenttamási Laura, Virág Márk,
Kardos Richárd, Szenttamási
Noémi, Takács János, Kiss
Róbert, Szűcs Balázs, Racolta
Eduárd, Török Ovidiu. Helyezések: 1. Vasas SC, 2. Csepeli Bc, 3. ESMTK, 4. Csepeli ABI, 5. UTE.
Ócsán került megrendezésre az id. Kovács János Gyermek
és Diák Szabadfogású Birkózó
Gála 164 induló részvételével.
Szakosztályunk 27 fővel nevezett a versenyre, melyből 23
gyermeknek sikerült dobogós
helyezést elérnie.1. helyezettek:
Kovács Bence, Mányik Dávid,
Nagy Dániel, Pataki Csongor,
Kekenj Norbert, Alacs Flórián,
Kreisz Ádám, Szilágyi Erik,
2. helyezettek: Bucioca Dávid,
Nagy Attila, Matyi Vivien,
Mészáros Róbert, Szili Gergely,
Bencze Roland, Nagy Róbert,
Molnár Botond, Csóg Balázs,
3. helyezettek: Nagy Roland,
Réfi Hunor, Sárdi Bálint, Tarjányi Tamás, Pühra Zoltán,
Kiss Vajk Bence.

Szigetszentmiklóson került
megrendezésre a kadet szabadfogású nemzetközi rangsorverseny a Szigeti Vízmű Kupa
elnyeréséért. Szakosztályunkat 49 kg-os súlycsoportban
Szenttamási Noémi képviselte, aki kiváló teljesítményével
újabb aranyéremmel gazdagította az ESMTK-t.
Horvátországban, Zágrábban rendezték meg a nemzetközi kf. birkózóversenyt. Szakosztályunkat Racolta Eduárd

A Budapest Csapatbajnokságon karnyújtásnyira voltak a bajnoki címtől

(69 kg) képviselte. Számunkra
igen fontos volt ez a verseny a
válogatottság szempontjából.
Edunak egyik nagy riválisát,
Tompa Miklós zalaegerszegi versenyzőt tussal sikerült
legyőznie, ami visszahozta a
reményt, hogy Edu a válogatottba kerülhessen, azonban
a kaposvári versenyen nem
hibázhat. Edu nagyon jól birkózott, kiegyensúlyozott teljesítményét a nap végére aranyéremmel jutalmazták.
Törökszentmiklóson rendezték meg a Diák I. szf. Országos Bajnokságot. A verseny
célja a korosztályos Magyar
bajnoki cím elnyerése volt.
A versenyt az egyesület fantasztikus körülmények között
rendezte meg. Szakosztályunk
8 fővel nevezett a versenyre:
Szenttamási Tamás (38 kg),

Mester Milán (42 kg), Kóczé
Károly (42 kg), Losonczi Dávid (46 kg), Bak Gergely (46
kg), Szőke Alex (50 kg), Molnár Tamás (58 kg), Balogh
Miklós (63 kg).
Szenttamási Tamás fantasztikus teljesítménnyel 2 menetben, új elemeket is beépítve a
birkózásába, simán győzött,
így megszerezte az ESMTK
első magyar bajnoki címét ezen
a versenyen. 42 kg-os súlycsoportban Mester Milán az örök
riválissal Lévai Tamással birkózott. Tomi iszonyatos tempót
diktált Milánnak, aki végig állta a sarat. Az első menetet kedvezményezettként Lévai Tomi
nyerte. A 2. menetben Milán
félelmetes tempót diktálva
3:0-ra verte ellenfelét. Végül a
3. menetet Milánnak sikerült
megnyernie 4:0-ra.

Ezzel Milán újabb Magyar
Bajnoki címet szerzett. 46 kgos súlycsoportban Losonczi
Dávid Takács Istvánnal birkózott a döntőben, akit az első
menetben 1 perc alatt 7:0-ra
technikai fölénnyel legyőzött.
A 2. menetben Dávidot arra
bíztattuk, hogy nagyobb tempót diktáljon. Dávid értelmetlen akciókba kezdett, melynek
következtében a 2. menetet
3:1-re elveszítette. A 3. menetben Dávid a tőle elvárható módon csinált 1 pontot,
melyet 1 perc 52 mp-ig meg
is őrzött, ekkor ellenfele Dávid mögé került, ezzel 1:1 lett
az állás, Dávid vesztésre állt.
Dávidnak 8 másodperce volt,
hogy megfordítsa a meccset.
Fantasztikus lélekjelenlétének
köszönhetően ellenfelét fellökte és mögé került, a csar-

nokban egy pillanatra megállt
az élet. 1 perc 58 mp-nél Dávid már ellenfele mögött volt,
ezzel megszerezte 6. Magyar
Bajnoki címét.
Szőke Alexet ezen a napon
se lehetett megállítani, esélyt
sem adva ellenfeleinek, menetelt a döntőig, ahol ellenfelét
50 mp alatt tussolta be. Alex
lett a verseny legtechnikásabb
versenyzője. Minden elismerést megérdemel, kiegyensúlyozott egyenletes és ebben az
évben 100%-os teljesítményt
nyújtott, mindezidáig veretlen súlycsoportjában. Molnár
Tamás az elődöntőben megszeppent a vele szemben álló,
hasonló erejű birkózótól, aki
ezt kihasználva legyőzte Tomit.
Sajnos a nap további részére
se tudta összeszedni magát, 5.
helyezést szerzett. Balogh Miklósnak nem sikerült az elődöntőben legyőznie ellenfelét, így
Miki csak a 3. helyért birkózhatott. Bak Gergő egyik nagy
riválisa, Vátzi Bálint ellen már
4:0-ra is vezetett, amit képtelen volt megőrizni, és vereséget
szenvedett. A vigaszágon is vereséget szenvedett, nem ért a
dobogóra, ami óriási csalódás.
ESMTK
Birkózó Szakosztály

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETÔK!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen
a polgármesteri hivatal pénztárában fizetik be,
hanem átutalással rendezik, kérjük,
a mindenkor megadott lapzárta idôpontja elôtt
egy héttel indítsák el az utalást!

ÁLLÁS
MEGLÉVÔ BIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLÁLLOMÁNY KEZELÉSÉHEZ üzletkötôt keresek.
Érdeklôdni: Nagy Éva 283-5216;
Mobil: 06/30-540-2894
KERÜLETÜNKBE ÉRETTSÉGIZETT TELEMARKETINGES értékesítôt keresek, teljes
munkaidôbe vagy mellékállásba. Hívjon a
06/70-336-8317 vagy 287-8383 számon!

SZOLGÁLTATÁS
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN.
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel, Schneider, Dual)
Telefon: 06/20-410-63-93
HÛTÔGÉP, MOSÓGÉP JAVÍTÁS. Kerületi gyorsszolgálat. Hûtôgépek, automata
mosógépek helyszíni javítása garanciával.
Javításkor a kiszállás díjtalan. Javítás hétvégén is. Telefon: 421-59-59,
Mobil: 06/30-942-29-46
MOSÓGÉPJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN, minden típus, hétvégén is garanciával. Telefon:
276-51-18 vagy 06/20-230-14-43
MEGOLDÁS DÉL-PESTI GYORSSZERVÍZ! Mosógép, bojler, tûzhely, mikro, hûtô,
takarítógép, porszívó, kisgépek javításánál ingyenes kiszállás! Alkatrészcserénél
1 év garancia. Telefon: 285-34-88, Mobil:
06/30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu
AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁS! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes
kiszállás. Telefon: 06/20-288-51-48

Csak azokat a hirdetések áll módunkba
n
megjelentetni, amelyeknek díja a lapzár
ta
idôpontjáig az alább közölt hivatali ban
kszámlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

11784009-15735832

LAPOSTETÔ SZIGETELÉS, tetôfedô ács és
bádogos-munkák garanciával.
Mobil: 06/70-265-8000
KÔMÛVES, BURKOLÓ MUNKÁK, kéményjavítás építés és hôszigetelés készítését
vállaljuk garanciával. 06/70-265-8000
GYÓGYPEDIKÜR, MANIKÜR. Problémás
körmök, bôrfelületek kezelése. Gombás
köröm kezelése (UV-fényre keményedô
gél). Tyúkszem eltávolítása cukorbetegek
speciális kezelése. Tartós gél-lakkozás.
Ár: 2.500,- Ft Érdeklôdni: XX., Topánka u. 14.
Tel: 06/20-985-40-47

MATEMATIKA-FIZIKA TANÁR 15 éves iskolai tapasztalattal korrepetálást és felvételi elôkészítést vállal általános- és középiskolás diákok részére.
Telefon: 06/30-615-26-23

EGYÉB
RÉGI KÉPESLAPOT, PÉNZT, bélyeggyûjteményt vásárolok, értékelek. Báli Péter
06/20-587-7218

RUHA

VILLANYSZERELÉS; HIBAKERESÉS, villanybojlerek javítása vízkôtelenítése, régi
bojler le-, új felszerelése. Rácz Mihály tel:
06/30-296-55-90; 260-70-90 Érdeklôdni:
raczmi711@citromail.hu

RINGTEX GYORSVARRODA. Nadrág, szoknya: felhajtás 500,-, cipzárcsere 600,-tól.
Igazítások, javítások, próbalehetôség. Munkafelvétel: Kossuth u. 31/a, 6-os üzlet a
szökôkútnál. Telefon: 283-5901

FODRÁSZ HÁZHOZ MEGY hétvégén is. Ingyenes kiszállás. 06/30-617-29-17

INGATLAN

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, erkélyre. Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlát felújítás festéssel, üvegezéssel is. Egyéb lakatosmunkák – javítások
Tel: 284-25-40; Mobil: 06/70-209-42-30

BUDAPEST. XX. KERÜLET Poprád u. 14.
Családi ház eladó. Elôszoba, két szoba,
konyha spájz. A szobák parkettásak, a többi helyiség márvány burkolatú. Mindenhol
padlófûtés van. Ár: 16,5 millió Ft
Telefon: 06/30-811-1226

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST, kisebb
kômûves munkát vállalok referenciákkal.
06/30-2279-616
LAKÁSFELÚJÍTÁS A-TÓL Z-IG. Minôségi
munka reális áron. Ingyenes felméréssel.
Tel: 06/70-269-50-92

OKTATÁS

FESTÔMESTER VÁLLAL szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak szakszerû
rendbehozatalát, villany és fûtésszerelôk
utáni kisebb kômûves munkákat, garanciával. Telefon: 285-2882, 06/30-878-8977

NAGYTAPASZTALATÚ, KÖZÉPISKOLAI
NYELVTANÁR német nyelvoktatása a kerületben minden szinten, nyelvvizsgafelkészítés, közgazdasági,- kereskedelmi szaknyelvoktatás, családias légkör, beszédcentrikusság jutányos árak. T: 06/30-652-39-37,
284-94-82, varga.zsuzsa.veres@gmail.com

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen is,
hétvégén is. Vírusírás, telepítés, alkatrész
csere, új gépek. Demeter Attila 256-8680;
06/30-970-4870

FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott szaktanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 06/20-487-22-09

KONTÉNERES SITT, lom és szemétszállítás rakodással is. Sóder, homok, termôföld
szállítás. Tel: 280-90-59; 06/30-99-68-316

DOBSULI! Doboktatás kezdô szinttôl a felsô
fokig, jól felszerelt stúdióban, szaktekintély
tanártól Erzsébet központjának közelében.
Tel: 06/30-495-74-70

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK. Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra,
autóra látványtervvel! Lézergravírozás,
bélyegzôk. Kossuth u. 31/a, 6-os üzlet, a
szökôkútnál. Telefon: 283-59-01;
Mobil: 06/20-920-99-81
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GITÁRTANÍTÁS! 06/20-496-36-61
ANGOL TANÍTÁS, korrepetálás, érettségire
és nyelvvizsgára felkészítés.
Tel: 06/20-496-36-61

PESTERZSÉBETEN a használtcikk piac
közelében csendes utcában két szobás
konvektoros, hôszigetelt családi ház eladó
110nöl telekkel. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 06/30-946-1578
ÉPÍTÉSI TELEK: 565 m2-es telek eladó XX.
kerület Jósika utcában. Jó környezet, jó
közlekedés! Érdeklôdni: 284-8185;
06/20-983-7698
CSALÁDI HÁZ 2 szintes, külön bejárattal,
külön bevezetett közmûvel, 2x110m2 egyben
és külön is eladó. Ár: alsó: 26.000.000 Ft
felsô: 24.000.000 Ft
Érdeklôdni: 06/30-617-2917; 285-0867
ÉPÍTÉSI TELEK GYÁLON ELADÓ. Új parcellázású, aszfaltos utca, összközmûves,
180nöles, bekerített. Irányár: 8 millió Ft.
Érdeklôdni: 283-3050 vagy 06/30-273-6771
VÉCSEY LAKÓTELEPEN XX. ker. Pacsirta utcában 56m2-es felújított 2,5 szobás
lakás márvány burkolattal eladó, ill. kiadó
(háztömbfûtéses) Irányár: 7,2 millió Ft, ill.
55.000 Ft/hó Érdeklôdni: 284-8185;
06/20-983-7698
ÚJ ÉPÍTÉSÛ TÉGLA társasházban külön
mérôórákkal, 90m2-es üzlet (megosztva is)
az önkormányzathoz közel eladó.
Érdeklôdni: 283-1713

PESTERZSÉBETEN két beállásos fényezômûhely, udvar és fényezôkamra használattal
kiadó – vagy karosszérialakatos mûhelynek.
70.000 Ft + rezsi Érd.: 06/30-971-6380
IGÉNYESNEK, POLGÁRI, kétszintes, háromszobás 116m2-es családi ház berendezve eladó. Dupla-komfortos, cirkófûtéssel,
klímákkal, riasztóval, garázzsal. Plusz
komfortos lakás. Jó környezet, közlekedés,
iskola, internet. Irányár: 21,9 millió forint.
Tel: +36-20-244-3535

ALBÉRLET
56M2-ES FELÚJÍTOTT márványburkolatos lakás tanulóknak barátokkal kiadó! Minden közel. Érdeklôdni: 284-8185; 06/20-983-7698
150M2-ES HÁZ nagy telekkel kiadó! Érdeklôdni: 284-8185; 06/20-983-7698
OKTÓBERTÔL 54M2-ES lakás kiadó, garázzsal a Mediterrán lakóparkban. Érdeklôdni
lehet a 06/30-498-0422-es telefonszámon.
NAGY KERTES HÁZ megegyezéssel kiadó
XX. kerületben iskolához, óvodához központhoz közel. 130m2-es, 4 szobás nappalis + amerikai konyhás + nagy kerttel.
Érd: 284-8185; 06/20-983-7698

HOBBI
HATHAYOGA Minden csütörtökön 18-20
óráig a Csiliben (Nagy Gyôri I. u. 4-6.) elsô
alkalom szeptember 20-án 18 óra
www.jogatan.com

Médiaajánlat
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Pesterzsébet újság
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1/2 álló
1/4 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
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1/16

Hírek

Utalták a Bursa ösztöndíjat
a 2012-ben

Pesterzsébet önkormányzat
fôiskolai
több mint 120 egyetemi vagy
Felrica Fel
hallgatót részesít Bursa Hunga
díjban.
sôoktatási Önkormányzati Ösztön
díjat az
Az elsô negyedévre szóló ösztön
érintettek már megkapták.

ám
am 6. szám
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év foly
III . évfo
XIII
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ÁR
110 000 Ft + Áfa
56 000 Ft + Áfa
Költözik a Vöröskeresztzete május
szerve
A Vöröskereszt helyi 56
000ut-ut- Ft + Áfa
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre
alá.
cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám
30 000u,n Ft + Áfa
A nemethandrea@voroskeresztbp.h
számo
telefon
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8-50270/933
a
vagy
30ket. 000 Ft + Áfa
fogadják a megkeresése
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Nyertek a Könyv16
000
Könyv- Ft + Áfa
A József Attila Általános Iskola
nyerte a kerületi
a
csapat
sok
mániá
verse-Ft + Áfa
verse16
000
si
diákok olvasási-szövegérté
zsébeti
nyét. A vetélkedôt a Pester
zzszerve
ánya
Alapítv
Mûvészeti Stúdió 10 000 Ft + Áfa
elik a kerületet a
te. A gyôztesek képvis
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

2012. június 26.

MÉRET
212 mm széles, 315 mm magas
212 mm széles, 155,5 mm magas
104 mm széles, 315 mm magas
212 mm széles, 75,5 mm magas
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BUDAPE S T FŐVÁR
104 mm széles, 75,5 mm magas
Hírek
50 mm széles, 155,5 mm magas
Zárva lesz a hivatal
50 mm széles, 75,5 mm magas
Június 29-én, pénteken
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Üzleti
Ü
zleti hirdetés: 3000 Ft + Á
Áfa
fa (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) Lakossági apróhirdetés: 600 Ft + Áfa.
Hat alkalom egyösszegű befizetésénél 10%
LEM,kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében.
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Kossuth tér 1.
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Pesterzsébet újság
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Fotó: Ilonka Mária

Nyáron szünetel
a jogsegélyszolgálat er 3
sztus 3 - szeptemb
• Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni! A megjelentetni kívántAugukedr. Bôsze Lajos ingyenes jog
szolgálata
retes hirdetést a fenti méretekben kérjük PDF vagy JPG formátumban leadni
a szünetel a pol
teri hivatalban. Az elsô i
sze
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre abban az esetben is, ha a hirdetési díj tanác
befi-sadás idôpontja: szo
10. Helye: I. em. 70-es
zetése személyesen, a polgármesteri hivatal pénztárában történik.
Nem lesz tûzijáték

Idén sem lesz tûzijáték a
erre szánt ös

19-én. Az
Apróhirdetési szelvény
Szent István Napi Forga
napos kulturális rendez
Hirdetését a lapban található hirdetési szelvényen adhatja fel – fénymásolható
finanszírozására fordítja
mányzat.
– pontosan, olvashatóan kitöltve. Az apróhirdetés leadását követően nem áll móVárják a kerületieket
dunkban a szövegen módosítani!

Kerületünk testvérváros
színes rendezvénnyel ké
nyárra. A Székelykeresz
kon hivatalos delegáicó
önkormányzatunkat. A v
szeretettel várják a pest
ket is városi programjuk
tus 2-4 között.

Tervezett megjelenések 2012-ben
Megjelenés: szeptember 25. – lapzárta: szeptember 12.
Megjelenés: október 24. – lapzárta: október 10.
Megjelenés: november 20. – lapzárta: november 7.
Megjelenés: december 18. – lapzárta: december 5.

lési
yében ünneppel zárták a neve
tünkk több nevelési intézmén ôl emlékeztek meg. A rendezvéletün
erüle
KKerü
35. évér
évet: fennállásuk 25., 30., kájának méltatása mellett természetesen
nyeken a pedagógusok mun , hogy a gyerekek jól érezzék magukat,
most is azon volt a hangsúly
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Leteperték a rablót

Ékszerboltot akart kirab
fi a Kossuth Lajos utc
kalmazott segítségére
légája, együtt kényszer
a támadót, akit a kerül

edett
Vastag Csaba is vendégesketben
az kerül

✁

APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY
FELHASZNÁLHATÓ
APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY

FÉNYMÁSOLHATÓ
FÉNYMÁSOLHATÓ!

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, polgármesteri hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár, pénztári órák: hétfô 14.30-17.00, szerda 8.00-15.30
Név:

Csak az apróhirdetési
szelvényen feladott hirdetéseket
áll módunkban elfogadni!

Cím:

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
Szöveg: max. 20 szó • Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűvel töltse ki!

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenés
(megfelelő alkalom bekarikázandó)

1
4

2
5

3
6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó)
INGATLAN
ÉPÍTŐANYAG GÉP SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI
GYERMEKHOLMI
NÖVÉNY
EGYÉB
ÁLLÁS
OKTATÁS

JÁRMŰ
BÚTOR
TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS

RUHA
VEGYES

ÁLLAT

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

PÉNZTÁR TÖLTI KI!
Szelvény feladásának időpontja: _________________ _________________ Számla száma:_________________ ________________

HIRDETÉS

Hirdetések elkészítése
TISZTELT HIRDETÔK!

Kérjük, mielôtt keretes hirdetésüket elkészítik,
illetve elküldik számunkra, gondosan tanulmányozzák
a médiaajánlatban szereplô hirdetési méreteket
(hirdetések szélessége, magassága milliméterben megadva).
A tökéletes minôség érdekében kérjük, hogy a

Általános-,
Nyolc általános,
szakmunkás bizonyítvánnyal,

illetve 9. vagy 10. osztályt végzettek részére

intenzív, esti rendszerû
felnôttképzés indul,
2012. szeptember 6-val.

Eladó
18,5 millió forintért
egy gyönyörû fekvésû

Balaton-felvidéki
nyaraló!

PDF formátumú hirdetéseket
nyomdai minôségben (Press Quality),
a JPG formátumban küldötteknél
pedig 300 pixel/inch
felbontásban küldjék meg a közlésre szánt reklámanyagot.
A hibás méretben elküldött hirdetéseket nem áll módunkban
leközölni, illetve abban változtatást végezni!
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Toscanai hangulat,
pazar kilátás, nyugalom, csend
www.mencsvar.hu
T.: 30/213- 6627

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!

szakmunkás iskolát végzetteknek
A képzés heti három alkalommal
délután 16.15-tôl 19.30-ig,
kedd, szerda és csütörtöki napokon.
Jelentkezés folyamatos az alábbi címen:
„Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola
1201 Bp., Pöltenberg u. 12. Tel.: 1-284-2661

