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4. Reformkori Nap

Korabeli ruhákban
korzóztak a Kosutiban

Pesterzsébet Önkormányzata
és a Pesterzsébeti 56’-os Szövetség

tisztelettel meghívja Önt és családját az

1956-os forradalom
és szabadságharc
56. évfordulója
alkalmából rendezendô ünnepségsorozatára.

Fotók: Bajnóczi István

Október 15., 17 óra
„A forradalom jelképes lángjának fellobbantása”. Megemlékezés és fáklyás váltófutás
a Juta-dombi tüzérek terétôl az Emlékezés
teréig kerületi általános és középiskolás csapatok részvételével. Bp. XX. Juta-dombi tüzérek tere, ’56-os emlékkô (rajt), majd Bp. XX.
Emlékezés tere, ’56-os obeliszk (cél)

Fotó: Ilonka Mária

A Pesterzsébeti Múzeum és a Kossuth Társaság
szervezésében tartották szombaton a 4. Reformkori Napot, melynek alkalmával megemlékeztek a
210 éve született Kossuth Lajosról, Kossuthfalva
névadójáról, valamint a Pesterzsébeten 20 éve
alapított Kossuth Társaságról.
7. oldal

Testületi ülés október 11-én
Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselô-testülete ülést tart október 11-én (csütörtökön)
14 órakor a Városháza dísztermében (Budapest, XX. kerület
Kossuth Lajos tér 1. I. em. 63-64.). A napirendi pontok megtekinthetôk a polgármesteri hivatal portáján lévô központi

hirdetôtáblán, a Hivatal Szervezési Osztályán (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. fsz. 26.), valamint az Ügyfélszolgálati és
Okmány Osztályán (1201 Budapest, Vörösmarty utca 3.) félfogadási idôben, továbbá az önkormányzat hivatalos honlapján
www.pesterzsebet.hu.

tisztelettel meghívja Önt az

Aradi Vértanúk
mártírhalálának
emlékére
Ideje: október 5., péntek 17 óra
Helye: Budapest, XX. kerület Vécsey lakótelep, emlékkô
(Eperjes-Wesselényi-Orsolya utcák által határolt park)
Ünnepi beszédet mond: Szabados Ákos polgármester

Október 19., 14 óra
Ünnepi mûsor és koszorúzás. Bp. XX. Emlékezés tere, ’56-os obeliszk
15.30 óra: ’56-os lyukas zászló felvonása.
Bp. XX. Helsinki út – Kossuth L. u. keresztezôdésében álló Országzászlónál
Október 23., 18.30 óra
Fáklyás felvonulás a Székelykaputól a Jutadombi kopjafához. Bp. XX. Helsinki út – Kossuth L. u. keresztezôdésétôl. Bp. XXIII. Helsinki út 105-höz
19 óra: Csatlakozás Soroksár önkormányzatának ünnepi megemlékezéséhez
Október 26., 15 óra
Az egykori ATRA Gyár falán álló ’56-os emléktábla megkoszorúzása. Bp. XX. Helsinki út 81.

Pesterzsébet Önkormányzata

rendezendô koszorúzási ünnepségre.

Október 16., 14.30 óra
Történelmi vetélkedô kerületi általános és
középiskolás csapatok részvételével a Millenniumi és Szent István Kupáért „Pesterzsébet
ikonikus alakjai” címmel. Bp. XX. Nagy Gyôry
István u. 4-6. Csili Mûvelôdési Központ Bubik
István Színházterme

November 5., 15 óra
Gyásznapi megemlékezés és koszorúzás a
Pesterzsébeti temetôben. Bp. XX. Temetô sor
16.30 óra: ’56-os lyukas zászló levonása.
Bp. XX. Helsinki út – Kossuth L. u. keresztezôdésében álló Országzászlónál

Keressük
Erzsébet szépét!
Az idei Erzsébet Bálon is megválasztják a legszebb 18-26 év közötti Erzsébeten élô, tanuló, dolgozó hölgyet.
Jelentkezni lehet a Csili Mûvelôdési
Központban, az információban.

Koszorúzási szándékukat az egyházak, pártok, civil szervezetek október 15-ig, 13 óráig
jelezzék a 289 2582-es telefonszámon, vagy a
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címen!

Következô megjelenés:

október 24.
Lapzárta: október 10.
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Testületi ülésen történt

Tisztségviselôk
fogadóórái
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

Pesterzsébet képviselô-testülete az önkormányzat fi
nanszírozásában hagyja a közoktatási intézmények
mûködtetését, melyrôl a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett új köznevelési törvényben foglaltak miatt kellett dönteniük a szeptemberi ülésen, valamint
öt kerületi iskola pályázatot nyújt be az Új Széchényi
Terv keretében meghirdetett programra.

Polgármesteri beszámoló

A nyári igazgatási szünet utáni első testületi ülésen a
100. születésnapja alkalmából Fantha Ferencné és Albert Antalné pesterzsébeti lakos köszöntéséről számolt be
Szabados Ákos. Említést tett a testvérvárosok rendezvényeiről: augusztus 2-5. között háromfős delegáció látogatott Székelykeresztúrra, a Kistérségi Napokra, ahol az
önkormányzat ajándékaként fellépett az R-Go együttes
és Fehér Zsuzsa énekes, gitáros. Augusztus 16-20. között
a lengyel testvérváros, Nowa Słupia meghívásának - a település hagyományait felelevenítő rendezvényen – tett
eleget a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat vezetésével
Szabados Ákos polgármester.
Az államalapítás ünnepének kerületi vonatkozásában a
polgármester elmondta, hogy szeretné, ha az önkormányzat az Erzsébet Napok keretében köszönné meg és ismerné
el a nyugdíjba vonuló Dr. Zsóka Sándor tiszteletbeli kanonoknak a Pesterzsébeten szolgált 28 évét. A tanévkezdéssel
kapcsolatban kiemelte, hogy egy új csoportszobával és egy
felújított tornaszobával gazdagodott a Kerekerdő Óvoda.
(Cikkünk a 11. oldalon.)
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy a járási központ kialakításával és az oktatási
intézmény átadásával kapcsolatos munkák folyamatosak,
és bár ezek komoly terhet jelentenek a polgármesteri
hivatal számára, az eddigi visszajelzések alapján a kormányhivatal az eddig elvégzett munkát jónak tartja. Ennek kapcsán megköszönte az önkormányzat dolgozóinak
együttműködését.

Növekedô tendenciát mutat a jégcsarnok bevétele

A képviselő-testület zárt ülésen határozott a Pesterzsébet
Díszpolgára, a Pesterzsébet Mecénása, valamint a Pesterzsébet Sportjáért kitüntető címek odaítéléséről.
A kerületi honatyák a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft.
2011. évről szóló időszaki beszámolóját is tárgyalták, melyben szerepel, hogy a tavalyi év költségei az idei évre jelentős
mértékben csökkenthetők és a bevételek is növekedő tendenciát mutatnak. Palotás István, az intézmény ügyvezetője az energiahatékonyság növelésére vonatkozó képviselői
kérdésre elmondta: az energetikus vizsgálatából kiderült,
több száz millió forintba kerülne a rendszer átépítése a
megújuló energiaforrások igénybevételére és ezt a költséget
nem bírja el az intézmény. Szabados Ákos hozzátette, az
önkormányzat tervei között szerepel az Pesterzsébeti Uszoda és a jégcsarnok energetikai rendszerének összeépítése.
Elfogadták a Jégcsarnok Kft. beszámolóját.

Fejlesztésre pályáznak az iskolák

Az önkormányzat fenntartásában működő nyolc általános
iskola közül öt intézmény 70 és 230 millió forint közötti
összegekért pályázatot nyújt be az Új Széchényi Terv keretében megjelent Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésű programra. A képviselők egyhangúlag támogatják az elképzeléseket. A pályázat többek között az egészséges életmód népszerűsítését, a pedagógusok módszertani továbbképzését, és
a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök
beszerzését támogatja – önrész megfizetése nélkül.

Vállalja az önkormányzat a mûködtetést

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett új köznevelési törvény is testületi ülés fókuszába került, mely szerint a
pedagógusok és az oktatást közvetlenül segítő munkatársak állami fenntartóhoz kerülnek 2013. január elsejétől.
A 3000 lakos feletti önkormányzatoknak 2012. szeptember
30-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a közoktatási intézmények működtetését tudják-e vállalni. Pesterzsébet képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozásában hagyja
a közoktatási intézmények működtetését, mely várhatóan
mintegy 700 millió forint kiadást jelent majd, de az, hogy
a következő költségvetési évben a helyi önkormányzatok
milyen átengedett bevételekre lesznek jogosultak, illetőleg
milyen saját bevételre számíthatnak még nem ismert.

Elmaradtak az ingatlanértékesítések

Az önkormányzat idei költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót is tárgyalták, amit a kerület polgármestere összegzett.
- Az önkormányzat bevételei mintegy 230 millió forinttal maradtak el a tervezettől, aminek nagy része abból adódik, hogy a betervezett ingatlanértékesítések nem teljesületek - mondta Szabados Ákos, aki hangsúlyozta, az iparűzési
adó megérkezése komolyan befolyásolja a második félévet,
de ennek mértékét igazán még megbecsülni sem lehet.

December végéig hosszabít az OTP

A napirendi pont tárgyalása közben a polgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak
folyószámlahitelt biztosító OTP Bank csak ez év december
végéig hosszabítja meg a novemberben lejáró szerződést.
Az önkormányzat az év végéig ki tudná fizetni a folyószámlahitelét, de annak érdekében, hogy 2013. első negyedévében is működőképes maradjon, adósságmegújító
hitel felvételét indítja el.
A polgármester a 600 millió forintról szóló hitellel kapcsolatban elmondta, azt csak likviditási nehézség esetén
fogja felhasználni az önkormányzat.

Megszûnt az ingyenesség a képviselôknek

Az önkormányzat sportlétesítményei és szolgáltatásai ingyenes igénybevételének megszűntetését javasolta a Fidesz
frakció a kerületi képviselőkre vonatkozóan, amit a testület egyhangúlag elfogadott. 		
MSz

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
Jegyzôi és aljegyzôi félfogadásra elôzetes bejelentkezés az Ügyfélszolgálati és
Okmány Osztályon személyesen vagy a
289-2607-es telefonszámon.

hirdetmény
Budapest fôváros XX. kerület

Pesterzsébet

önkormányzatának
polgármesteri hivatala
1201 Budapest XX. kerület
Kossuth Lajos tér 1.
+36 1 283 0640, www.pesterzsebet.hu

Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 9/2007. (IV. 17.) Ök. sz. rendelete 31. § (1) – (3) bekezdése alapján
tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest
Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselô-testülete
2012. szeptember 13-ai ülésén elfogadta az alábbi rendeletet:

RENDELET SZÁMA:
33/2012. (IX. 18.)

RENDELET TÁRGYA:

Az önkormányzat
2012. évi költségvetésérôl szóló,
4/2012. (II. 13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendeletek megtekinthetôk a Polgármesteri Hivatal portáján lévô hirdetôtáblán, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér
1.) félfogadási idôben, továbbá az
önkormányzat hivatalos honlapján
www.pesterzsebet.hu
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Félidôben

Interjú Szabados Ákos polgármesterrel
Az elmúlt két év intézkedései
elsôsorban a költségvetési
egyensúly megteremtését célozták, s emiatt csak kisebb,
kevésbé látványos beruházásokra kerülhetett sor – mondja Szabados Ákos polgármester, akit az önkormányzati
ciklus második félidejében
megoldandó feladatokon túl
a kerület jelenlegi pénzügyi
helyzetérôl kérdeztünk.
– Hogyan értékelné az
elmúlt két esztendő intézkedéseit?
– Az elmúlt két év legfontosabb törekvése a kerület költségvetési egyensúlyának megteremtése volt. Ez sok olyan
intézkedést igényelt, amelyek
egyáltalán nem voltak népszerűek: létszámcsökkentést kellett
végrehajtanunk a hivatalban,
intézményeket kényszerültünk
visszaadni a fővárosnak, és emelnünk kellett a helyi adókat is.
E lépéseknek köszönhetően
ugyanakkor sikerült megőrizni
a közalkalmazotti állások nagyobb részét, zökkenőmentesen
tudtuk működtetni a kerületi
intézményhálózatot, és képesek voltunk biztosítani azokat
a szolgáltatásokat (például a
parkfenntartást, a térfigyelő
kamerarendszer működtetését)

is, amelyekhez a pesterzsébetiek
hozzászokhattak. Ha az imént
említett, sokak számára érthetően fájdalmas intézkedésre nem
kerül sor, a folytonosság nem
lett volna fenntartható. Úgy
vélem, a stabilizációt szolgáló
lépéssorozat végül is beváltotta
a hozzá fűzött reményeket.
A jelenlegi gazdasági környezetben a beruházásaink kevésbé
látványosak, de a kisebb közösségek számára talán jelentős változást hoztak. Jelen pillanatban
is folyik a Mártírok útja építése
és a János utca aszfaltozása, bővítettük az óvodai férőhelyeket
– a nevelési intézményekben
tornaszobák, foglalkoztató termek kialakítására került sor –,
valamint felújítottuk a Jókai
Mór utcai orvosi rendelőt. Sikereket értünk el a környezetvédelem területén, hiszen elismerték
a virágosítás és az energiatakarékosság terén tett erőfeszítéseinket. Az elmúlt két évben sikerült szélesíteni a testvérvárosi
kapcsolatokat, és a korábbinál
szorosabb lett a viszonyunk a
nemzetiségi önkormányzatokkal is. Vagyis sok olyan színes
dolog valósult meg, amire minden pesterzsébeti büszke lehet.
– Hogyan alakulnak a kerület pénzügyei az idén?
– A kiadások időarányosan

teljesültek az első félév vonatkozásában, a bevételek azonban
elmaradtak a tervezettől. Ennek
legfőbb oka, hogy az ingatlanértékesítésből tervezett bevételeket nem vagyunk képesek
realizálni. Az időarányos hiány
230 millió forint, s emiatt a
működési költségek további
visszafogására kényszerülünk a
második félévben. Ez ismételten komoly együttműködést
jelent az intézményeinkkel, és
érinthet különféle felújítási és
beruházási munkákat is. Nincs
kizárva, hogy e munkák egy részét jövő évre kell halasztanunk.
El kell mondanom, hogy
önkormányzatunk számára a
legnagyobb pénzügyi problémát a likviditás, a folyamatos
finanszírozás jelenti. Ennek leg-

főbb oka, hogy az iparűzési adó
áprilisban és októberben jelenik
meg a bevételi oldalon, és a köztes időszakokban kénytelenek
vagyunk folyószámlahitelt felhasználni. Most azonban azzal
a nehézséggel kell szembenéznünk, hogy a számlavezető bankunk – a stabilitási törvényre
hivatkozva – nem akarja meghosszabbítani a folyószámlahitelt jövő januártól. Ezért nincs
kizárva, hogy a képviselő-testület biztonsági intézkedéseket
kényszerül meghozni annak
érdekében, hogy finanszírozhatóvá tudjuk tenni azt az időszakot, amikor nem áll rendelkezésünkre folyószámlahitel.
– Az említett pénzügyi és
gazdasági feladatok megoldásán túl mit tart az ősz legnagyobb kihívásának?
– Van néhány terület, ahol
jelentős átszervezések várhatók.
Budapest Főváros Kormányhivatalával és a társszervekkel
együttműködésben elkezdődött
a járások kerületi hivatalainak
kialakítása. Tőlünk előreláthatóan 55 kolléga kerül – ellátandó feladataikból adódóan
– a járások kerületi hivatalába.
A 2012. szeptember 1-jén életbe
lépett nemzeti köznevelési törvény alapján a jövőben csak a létesítmények működésének biz-

tosítása marad önkormányzati
feladat, az oktatási feladatok felügyelete és a dolgozók bérezése
viszont nem. Komoly felelősségünk van abban, hogy az átmeneti helyzet ne menjen a munka
minőségének és mennyiségének
a rovására. A felsorolt változások
egy teljesen új önkormányzatiságot alakítanak ki, amelynek
működtetését minden szereplőnek meg kell tanulnia.
– Melyek lehetnek a legfontosabb feladatok a ciklus
hátralévő részében?
– Négy területet emelnék
ki. Kiemelten fontos a közbiztonság javítása, ezért a közeljövőben bővítjük a térfigyelő
rendszert a rendőrség javaslata
alapján. Az egészségügy területén szeretnénk tovább javítani
az alapellátásban dolgozók körülményeit. Az apró dolgok is
fontosak lehetnek – például egy
rendelő kifestése hozzájárulhat
ahhoz, hogy kulturáltabb légkörben lehessen fogadni a betegeket. A jövő évben szeretnénk
nagyobb figyelmet fordítani az
óvodákra is. Sajnos mindig csak
rövidebb járdaszakaszokat vagyunk képesek helyrehozni, így
erre a célra ma már szinte milliárdos nagyságrendű összegeket
kellene fordítani.
Rácz Attila

HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdetmény 1-4. pontjaira vonatkozóan, valamint Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottsága a hirdetmény 5-6. pontjaira vonatkozóan határozatában úgy döntött, hogy az 1-6. pontban felsorolt ingatlanokat
egyfordulós, nyílt pályázatban értékesíti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helyrajzi szám Cím
XX. kerület
176767/0/A/5 Budapest
Nagysándor József utca 96.
XX. kerület
171081/0/A/2 Budapest
Kossuth Lajos utca 22-24.
Budapest XX. kerület
176538
Székelyhíd utca 23.
XX. kerület
171081/0/A/52 Budapest
Kossuth Lajos utca 26-28. II. lph. fszt. 1.
XX. kerület
171557/0/A/4 Budapest
Ferenc utca 1.
XX. kerület
178377/0/A/3 Budapest
Vörösmarty utca 126.

Megnevezés

Méret

Minimum ár

üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 113 m2

27.300.000,-Ft.

üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 200 m2

32.210.000,-Ft.

kivett iskola

264.400.000,-Ft.

Telekméret tulajdoni lap szerint: 4760 m2

tulajdoni lap szerint: 433 m2
üzlethelyiség Alapterülete
A hozzá tartozó pince alapterülete: 238,1 m2 65.000.000,-Ft.
üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 136 m2

20.300.000,-Ft.

üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 173 m2

22.500.000,-Ft.

Az ajánlatokat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályához (1201
Budapest, Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell benyújtani 2012. október 4. 12.00 óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyelven.
Jelige a megvásárolni kívánt ingatlan címe.
Bővebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeiről:
www.pesterzsebet.hu weboldalon, valamint a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft-nél Ádovics Lászlóné ügyvezetőtől (Tel: 283-06-46).
Budapest, 2012. szeptember 19.
Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából
dr. Vas Imre alpolgármester s.k.
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Képviselôi fogadóórák
BÁNÓ MIKLÓS: FIDESZ Iroda (Bp. 1203 Kossuth L. u.
37/a.). Minden hónap elsô kedd 16.30– 18 óra között. Email-cím: banomiklos@hdsnet.hu.
Telefon: 06-20-802-6232
CSASZNY MÁRTON: 1./ Civil Ház (Vörösmarty u.
180.) Minden hónap második hétfôje 17-18 óra
között. 2./ Vörösmarty M. Általános Iskola (Vörösmarty u.128.). Minden hónap harmadik hétfôje
17-18 óra között
FEKETE LÁSZLÓ: FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L.
u. 37/a). Minden hónap második csütörtök 17-18
óra között
FÖLDESI GYULA országgyûlési képviselô fogadóórái
Fidesz Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u 37/a.). Minden hónap második szerda: 16-18
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Budapest,
Pacsirta utca 157/b.). Minden hónap harmadik
szerda: 17-18
Zrínyi Miklós Általános Iskola (1204 Budapest,
XX. kerület, Mártirok útja 47.). Minden hónap negyedik szerda: 17-18
HARSÁNYI LÁSZLÓ: Egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-617-2195
JUHÁSZ LAJOSNÉ: Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.). Minden hónap harmadik kedd
17-18 óra között
KAISER GYÖRGY: Stromfeld Aurél Ált. Iskola (1201
Bp. Mártírok útja 205.). Minden hónap második
csütörtök 17-tól
KOMORÓCZY LÁSZLÓ: Benedek Elek Óvoda, Ált.
Isk., Speciális Szakisk., és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. (1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.). Minden hónap elsô
szerdája 16-17 óra között
KOVÁCS ESZTER: Egyeztetés alapján
Telefon: 283-0910
LENDVAI ANNA: Egyeztetés alapján
Telefon: 06-20-261-2524
MACH PÉTER: Zöld Ovi (1203 Bp. Csepeli átjáró 10/a).
Minden hónap utolsó hétfôje 16-17 óra között
MARTON SÁNDORNÉ: FIDESZ Irodában (1203 Bp.
Kossuth L. u. 37/a). Minden hónap elsô csütörtök
15.30-17 óra között
NEMES LÁSZLÓ: Demokratikus Koalíció irodája
(1203 Ady E. u. 84/a.). Minden szerdán 17-19 óra
között
PÁLFI LÁSZLÓ: Egyeztetés alapján a 06-20-5329525-ös telefonon a Fidesz Irodában (1203 Kossuth L. u. 37/a). (Idôpont egyeztetés csak visszahívható telefonról lehetséges)
ROSTAGNI ATTILA: Fidesz Iroda (1203 Bp. Kossuth
L. u. 37/a). Minden hónap elsô csütörtök 17 órától
SZABADOS ÁKOS: Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(1204 Bp. Pacsirta u. 157.). Minden hónap utolsó
szerdája 18 – 19 óra között
DR. VAS IMRE: Egyeztetés alapján
Telefon: 06-20-223-1801

Maradjak együtt örökre a szerelmemmel!
Legyek gazdag! Legyen ötösöm a lottón!
Legyen jó kocsim!
– ilyen és hasonló kívánságokat is találtak
már a polgármesteri
hivatalban elhelyezett
kérdések, ötletek, kívánságok (KÖK) ládájában. Brabecz Gitta,
a Személyügyi Osztály
osztályvezetô-helyettese elmondta: ezek
szép, nekik is tetszô
kívánságok, de sajnos
teljesítésükben nem
tudnak a lakosság segítségére lenni.

Kérdések, ötletek,
kívánságok ládája a hivatalban
Az elsô KÖK ládát 2005 májusában helyezték ki a Városházán.
– Jelenleg négy helyen várjuk a rövid írásos észrevételeket. A polgármesteri hivatalban
két láda is található: az egyik
közvetlenül a bejárat mellett,
a másik kicsit beljebb, az Alaptörvény Asztalánál. Szintén két
láda van kihelyezve a Vörösmarty utcai épületben: az
egyik az Építésügyi Osztályon,
a másik pedig az Ügyfélszolgálati és Okmányirodában. Utóbbi
bonyolítja a legnagyobb forgalmat, ide szinte hetente érkeznek visszajelzések – tudtuk
meg Brabecz Gittától.

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 rendezvényekrôl, eseményrôl a honlapon.
Erre az újságban megjelenô 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 is megkereshet. Amennyiben Ön is szeretne hasznos információkat megosztani, amely a XX. kerületben élôket érdekelheti, küldje el és mi megosztjuk a
honlapon, illetve az újság hasábjain.

A ládák zártak, mellettük
papír és toll is található.
Az önkormányzati munkatársak hetente nézik meg,
hogy érkeztek-e üzenetek.
– Ha olyan megkeresést,
észrevételt vagy panaszt kapunk, amelyiket nevével és
címével látja el a feladó, az
illetékes osztály vezetôje minden esetben válaszol rájuk.
A név és aláírás nélkül bedobott cetlikkel nem tudunk mit
kezdeni. Azt is el kell mondanom, hogy sajnos sokan szemetesnek használják a ládákat. Leggyakrabban azt teszik
szóvá, hogy az Okmányirodában túl sokat kell várakozni.

Kérdése, észrevétele van
az önkormányzat munkájával, a kerület mindennapjaival kapcsolatban? Üzenetét dobja be
a KÖK (kérdések, ötletek,
kívánságok) ládába!

Azonban kapunk olyan vis
viszszajelzéseket is – fôleg más
kerületbôl érkezô ügyfelek
részérôl –, amelyek az
udvarias és gyors kiszol
kiszolgálást dicsérik. A kritikán
és dicséreten kívül gyak
gyakran találkozunk személyes
kívánságokkal is: „Legyek
gazdag! Legyen ötösöm a
lottón! Legyen jó kocsim!
Maradjak együtt örökre a
szerelmemmel!” Ezek szép,
nekünk is tetszô kívánságok,
de teljesítésükben sajnos nem
tudunk a lakosság segítségére lenni – fûzte hozzá az osztályvezetô-helyettes.
Rácz Attila

A legveszélyesebb út- és járdaszakaszok
javítását elvégzi az önkormányzat
Közvetlenül a Gyulai István
Általános Iskola közelében lakom, pontosan szemben vele
és a közeli utcákban, ahol az
iskolai és óvodai forgalom több
mint fele zajlik, gyalogosan,
babakocsival, biciklivel nehéz
közlekedni. A járókelôk többsége sajnos az úttestet használja – olvasható abban az olvasói levélben, amely nemrég
érkezett szerkesztôségünkbe.
A lakossági észrevétellel a Városfejlesztési Osztály munkatársához fordultunk.
– Pesterzsébeten a járdaépítések az 1960-as, 1970-es években
történtek – az akkori technológiai színvonalon. Az aszfaltot a
döngölt földre öntötték, emiatt
nem olyan stabilak és szilárdak,
mint a mai, beton alapzatú járdák. A problémát csak fokozza,
hogy a kerületben nem túl szé-

lesek az utcák, így a járda és az
úttest közötti zöld sáv is igen
keskeny, sokszor csak 60-80 centiméter. Az ide ültetett fák az elmúlt évtizedekben megnőttek, a
gyökérzet sok helyen felnyomja
a járdát. Volt olyan járdaszakasz
például a Magyar utcában, ami
fél méter magasságba kitüremkedett a gyökerek okán – mondta el Sztanyek Zoltán, út és közterület ellenőr.

Pesterzsébeten 350 km-nyi
járda van, a kerületi úthálózat pedig 175 km hosszúságú.
A balesetveszélyes járdaszakaszok javítását igyekeznek előrehozni. Ha hasonló lakossági
bejelentés érkezik, a helyszíni
felmérést követően döntenek,
hogy mennyire sürgős a beavatkozás. A fakivágás és a gyökérzet eltávolítása jelentősen megnöveli a költségeket.
– Foltozgatás helyett igyekszünk hosszabb szakaszokat helyrehozni. Idén többek között a
Kende Kanuth utcában és a Rákóczi utcában újítottunk fel nagyobb járdafelületeket. A Mártonffy utca 50-52. szám előtt egy
hatalmas fát is ki kellett vágni,
amelynek gyökere nem keresztben ment át a járda alatt, hanem
hosszában kígyózott, mintegy
15 méteren keresztül – mondta
RA
Sztanyek Zoltán.
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Általános tudnivalók a polgári védelmi szolgálatról
Október tizedikén tesznek
esküt azok a fôvárosi állampolgárok, akik önkéntes és köteles szerepet
vállalnak Magyarország,
így a budapesti természeti
és civilizációs katasztrófák elleni védekezésben.
A 2012. január 1-jén újjászervezett hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
alapfeladata a lakosság
életének és vagyonbiztonságának védelme.
Mi a különbség a polgári
védelmi szolgálat és a sorkatonai szolgálat között?
A hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítô állampolgár
a fegyveres konfliktusokban
vesz részt, míg a polgári védelmi szolgálatot ellátó személy
a hátországvédelemben, valamint a katasztrófa elhárításban
lát el nélkülözhetetlen, nem
fegyveres feladatokat. A polgári védelmi szolgálatot ellátó
személyt nem lehet fegyveres
konfliktus esetén besorozni, mivel ô a polgári védelmi
szolgálat ellátásával teljesíti a
honvédelmi kötelezettségét. A
másik alapvetô különbség a két
szolgálat között a kiképzésben
van. A polgári védelmi szervezetbe beosztott személynek
nem kell hosszú hónapokra

laktanyába vonulni és ott alapkiképzésen részt venni, a felkészítés legfeljebb csupán évi 40
óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzés lehet.
Ki hogyan csatlakozhat a
fôvárosi polgári védelemhez?
A polgári védelemhez való
csatlakozásnak két módja van.
Az elsô, ha a település polgármestere beosztja a helyi lakost
a település vagy a munkahely
polgári védelmi szervezetébe.
Ez az úgynevezett köteles szol-

gálat. A polgári védelmi szolgálat az egyik állampolgári kötelességünk, így ha mentességi
ok nem áll fenn, akkor minden
belföldi lakhellyel rendelkezô
18. életévét betöltött magyar
állampolgár köteles a polgári
védelmi szervezetben tisztsé-

get betölteni. Az állampolgároknak az új katasztrófavédelmi
törvény lehetôséget ad, hogy
önként, határozott vagy határozatlan idôre csatlakozhasson a
polgári védelemhez. Ezt hívjuk
önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.

Mire számíthat az, akit beosztanak egy polgári védelmi
szervezetbe?
A beosztott kerületi lakos a
felkészítés után csak akkor kerül ismét kapcsolatba a polgári
védelemmel, ha olyan káresemény történik a lakhelyén, amit
a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, rendôrség, honvédség) és a karitatív szervezetek
nem tudnak felszámolni segítség nélkül. Ilyenkor a polgár-

mester, mint a helyi védelmi
bizottság elnöke, elrendelheti
a polgári védelmi szervezet
mozgósítását, vagyis az állampolgárok segítségét veszi
igénybe egy nagy kiterjedésû
káreset felszámolásában. Milyen feladatok lehetnek ezek?
Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepítésben-elhelyezésben való
közremûködés.

Bôvebben és részletesebben olvashatja a tájékoztatót

a www.pesterzsebet.hu honlapon!

Biztonságosabb a közlekedés a Vörösmarty utcai óvodánál és bölcsôdénél

Oszlopokkal választották el a parkolót és a járdát Még mindig keresik

Fotó: Szerzô

A Vörösmarty utcai óvoda és bölcsôde elôtti
területen hosszú ideje megoldatlan problémát jelentett a parkolás, mivel a szülôk
kénytelenek voltak keresztülhajtani a járdán, amikor parkolóhelyet kerestek.

Öt autó fér el a parkolásra kijelölt területen

– Olyan megoldást kerestünk, amely egyszerre
teszi lehetővé a kényelmes parkolást és a biztonságos gyalogosközlekedést. Ennek érdekében

hosszában megosztottuk a bölcsőde előtti területet, és egy oszlopsorral választottuk el a parkolót a járdától. A kicsik biztonságosan szállhatnak
ki a járművekből a járda felőli oldalon - mondta
Sztanyek Zoltán, út- és közterület ellenőr.
A munkálatok ugyanakkor nem kizárólag a
nevelési intézmények előtti területre koncentrálódtak.
– Egészen az Atléta utca sarkáig megújítottuk
az aszfaltfelületet. Ideiglenes jelleggel áthelyeztük a szelektív hulladékgyűjtő szigetet is, amely
megnehezítette a kihajtást a bölcsődéből, mert
nem volt jól belátható a balról érkező forgalom.
Szintén rendbe tettük a konténerek mögött található járdát. Az óvoda és a bölcsőde vezetőivel
egyeztetve az oszlopsort úgy alakítjuk ki, hogy
azok tetejére virágcserepeket lehessen helyezni.
A két vezető vállalta, hogy gondozni fogják az
ide kerülő futónövényeket – mondta az ellenőr.
RA

Hallott arról, hogy …
A közelmúltban a Vágóhíd és a Katona József utca keresztezôdésébôl tûnt
el egy ,,Behajtani tilos!” KRESZ tábla. A lopás a közlekedés biztonsága elleni
bûncselekménynek minôsül, melynek büntetési tétele tizenöt évig terjedhet.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

a gyilkost!

A kórházba szállítás
után meghalt az a 46
éves férfi, akit nyakon
szúrt egy ismeretlen a
Ferenc utca és a Szent
Imre herceg utca sarkán. A rendôrség keresi az elkövetôt.

A Budapesti Rendôr-fôkapitányság életvédelmi osztálya emberölés bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes
ellen. A rendôrség egy 35 év
körüli, vékony testalkatú férfit
keres, akinek állig érô, fekete,
hullámos haja van. A gyanúsított a bûncselekmény elkövetésekor zöld pólót és világos
nadrágot viselt.
A Budapesti Rendôr-fôkapitányság várja azok jelentkezését, akik a bûncselekményrôl,
vagy a képen látható elkövetôrôl érdemleges információval rendelkeznek.
Ingyenesen hívható szám
107, 112
központi segélyhívók
munkaidôben 06(1)-443-5263
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Az évente egy alkalommal esedékes közmeghallgatáson Hunyadvári József a Kulcsár utcai
lakótelepen uralkodó közállapotokat tette szóvá. Mint fogalmazott: az itteni modern játszóteret nem a környéken lakó
gyerekek használják, ráadásul
nem is rendeltetésszerûen, s
emiatt az idôsebbek nem tudnak pihenni. A lakó szerint állandóak a konfliktusok az errefelé ,,bandázó” fiatalokkal.
Megoldást jelenthetne a játszótér bekerítése és parkôr
foglalkoztatása – vetette fel.
A szintén Kulcsár utcai Kugler Lászlóné ugyancsak arról
panaszkodott, hogy esténként
állandó a rendbontás az ablaka
alatt, s amikor ezt szóvá teszik,
a fiatalok visszabeszélnek.

Közmeghallgatást tartott
a képviselô-testület

Fotó: Szerzô

A közbiztonsággal kapcsolatos lakossági észrevételekbôl volt a legtöbb a szeptember 13-i
közmeghallgatáson.

Dr. Vas Imre, Szabados Ákos és Juhász Lajosné

Válaszában Szabados Ákos
polgármester elmondta: már kérték a kerületi rendôrkapitánytól, hogy sûrûbben járôrözzenek
arrafelé; s reméli, hogy a fokozottabb rendôri jelenlétnek meglesz a pozitív hatása. Az önkormányzat tervei között szerepel,
hogy az egyik itteni játszóteret

megszüntetik, a másikat pedig
bekerítik. Utóbbi intézkedésre
legkésôbb tavaszig sor kerül –
ígérte meg a polgármester.
Dencsné Papp Ilona a Jókai
Mór utcában egy villamosmegálló közvetlen szomszédságában lakik. A közmeghallgatáson
arról panaszkodott, hogy amikor

Megmenti a világot
a köztisztviselô által életre
keltett hôs, Mike Hollus
Hivatali kollégáit is meglepte Ábrahám Viktor, amikor
azzal rukkolt elô, hogy
megjelent elsô regénye. Az izgalmas sci-fi
cselekménye egy világ-méretû összeesküvés körül bonyolódik.
Alighanem elkerekedett szemmel nézne vissza a polgármesteri hivatal portása, ha a bejáratnál egy bizonyos Viktor
Pearl fellelhetősége felől érdeklődnénk.
Pedig nem járnánk rossz helyen, hiszen
a név egy városházi munkatársat takar –
mégpedig Ábrahám Viktorét, aki 16 éve
dolgozik irattárosként az önkormányzatnál. A fiatalember első, Cenzúrázva című
regénye nemrég jelent meg e-könyv formátumban.
– Régebben is írogattam verseket és
rövidebb novellákat, de azokat még nem
mutattam meg senkinek. A Cenzúrázva
alapötlete körülbelül egy éve vetődött fel
egy bátyámmal folytatott beszélgetés során. Aztán elkezdtem kidolgozni a sztorit – mesél a tudományos-fantasztikus
regény előzményeiről és keletkezéséről a
szerző, aki elmondása szerint gyermekkorától vonzódik a sci-fi, illetve a fantasy
műfaja iránt.
– Különösen nagy hatást tettek rám
Verne és Asimov művei. Mindketten
olyan dolgokat írtak le, ami a saját korukban különleges és elképzelhetetlen
volt. De kedvelem Tolkien alkotásait is,

és szintén meghatározó élmény
volt a Csillagok háborúja,
valamint a Star Trek – tette
hozzá.
A magánkiadásként
megjelent
Cenzúrázva
hőse Mike Hollus, egy egyszerű átlagember, aki egyszer
csak egy világméretű összeesküvés
kellős közepén találja magát, és az a feladat vár rá, hogy megmentse az emberiséget. A nem mindennapi történet a jelenben
játszódik, helyszíne pedig New York.
– Az amerikai nagyvárost egy nyüzsgő metropoliszként akartam ábrázolni,
ahol az emberek elmennek egymás mellett, és nem vesznek észre olyan dolgokat, amikre fel kellene figyelniük. Mivel
személyesen még nem jártam ott, így
filmekből, könyvekből és különféle internetes forrásokból tájékozódtam.
S hogy honnan jön az írói álnév?
– Az angol pearl szó magyarul gyöngyöt jelent, s azért választottam, mert
édesapám családjában felbukkan a
Gyöngyösi név – ad magyarázatot az
elsőkötetes szerző (akinek írói oldala a
viktorpearl.ucoz.hu címen érhető el), azt
is megjegyezve, hogy tervei szerint nem
utoljára lépett az olvasóközönség elé.
– Vannak ötleteim sci-fi és fantasy
műfajában, de ezek még nem annyira kiérleltek, hogy egyből munkához tudjak
látni. Az sem kizárt, hogy egyszer írok
egy történelmi témájú regényt – pesterzsébeti helyszínnel – mondta.
RA

elhalad egy villamos, abba az
egész háza beleremeg.
– Hullik a vakolat, már egy
csillár is leszakadt – jelezte a
hölgy. Azt is kifogásolta, hogy
a megállóban áldatlan állapotok
uralkodnak: a lakóknak kell öszszeszedni a szemetet, s gyakori,
hogy ismeretlenek közvetlenül a
házuk elôtt randalíroznak.
A hölgy kritikával illette a Tátra
téri piac körüli parkolási helyzetet
is. Mint megjegyezte: a parkoló
autók miatt szinte lehetetlen megközelíteni babakocsival a piacot
– ráadásul a kisgyermekesek számára további „akadályt” jelentenek a dohányosok, akik a törvényi
szigorítások miatt már csak a vendéglátóhelyek elôtt füstölhetnek.
Szabados Ákos egyrészt elismerte, hogy a piac körüli parko-

lási helyzetet sürgôsen meg kell
oldani. A polgármester szerint
hosszú távú megoldást jelenthetne két, Jókai Mór utcai telek kisajátítása – ez a lépés ugyanakkor
jelentôsebb anyagi ráfordítást
igényelne az önkormányzattól.
A villamossínek kapcsán a polgármester elmondta: már többször jelezték a BKV-nak, hogy a
kerületi sínpályák rossz állapotúak, s kisebb csoda, hogy eddig nem történt baleset. Mivel a
közlekedési társaság eddig nem
tett érdemi lépéseket, így megfontolandó lehet egy perközösség
kezdeményezése – vetette fel a
polgármester, aki azt ugyanakkor
nem tartja túl valószínûnek, hogy
a BKV áthelyezné az említett villamosmegállót.
Rácz Attila

210 éve született

Kossuth Lajos
ág

20 éves a Kossuth Társas

KOSZORÚZÁSOK
Október 5-én 17 órakor az aradi vértanúk tiszteletére a
kerületi ünnepségen koszorúzunk.
Október 13-án a Kossuth-dalok országos népdalköri
találkozóján, Kisújszálláson.
Október 23-án a kerületi ünnepségen koszorúzunk.
PROGRAMOK
Október 25-én 14.30 – Kossuth- és katonadalok diáktalálkozóját rendezzük meg a Csiliben. Várjuk a kerületi iskolákból az osztályok, kamarakórusok, szólisták,
hangszeresek jelentkezését.
November 23-án 14.30 – Kossuth-szónoklatverseny az
Erzsébet napok keretében.
Novemberben részt veszünk a reformkori nagyok leszármazottainak találkozóján, a MTA-n.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
Az elnökségi ülések a Gaál Imre Galériában lesznek.
Ha más helyszín nincs megjelölve, péntekenként 14.30
perckor kezdôdnek, várunk minden érdeklôdô felnôttet
és diákot is az elnökségi üléseink alkalmával rendezett
elôadásainkra!
Október 12. Téma: a két diákrendezvény szervezése. Elôadás: Kossuth életének érdekes eseményei. Elôadó: Gavlik
István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke.
November 16. Téma: a Kossuth-szónoklatverseny szervezése, az éves programok értékelése.
Elôadás: A reformkori színjátszás. Elôadó: Sturcz Anna
színháztörténész.
KIRÁNDULÁS
Kisújszállás, országos Kossuth-népdalköri Találkozó október 13. Várható útiköltség 3000.- Ft. Az ebéd énekkari
tagoknak: 1200.- egyébként 1500.- Ft. Jelentkezés az
elérhetôségeken október 1-jéig.

1203 Bp. Baross u 53.
Levelezési cím: Dr. Sturcz Zoltánné 1203 Bp. Topánka u.3. II. 25.
Tel.: 284-66-48, e-mail: sturczvilma@citromail.hu
Köszönjük mindazok segítségét, akik társaságunk hagyományápoló programjainak támogatására
felajánlották adójuk 1%-át, vagy bármilyen formában támogatták programjainkat!
Számlaszámunkra – 11720001-20185642 – várjuk a tagdíjakat (a közgyûlés által megszavazott éves tagdíj:
1000.-Ft). Kérjük, aki még nem rendezte, fizesse be a tagdíjat,
illetve várjuk a támogatásokat, adományokat.
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Fotók: Bajnóczi István

4. Reformkori Nap a Kosutiban

A 4. Reformkori Napon a 210 éve született Kossuth Lajosra, a
kerületrész, Kossuthfalva névadójára és a
Pesterzsébeten 20 éve
alapított Kossuth Társaságra emlékeztek.
A rendezvény az emléküléssel
kezdődött, amit a Pesterzsébeti
Múzeum Gaál Imre Galériájában tartottak, és ahol a díszpolgárokon és a kerületi képviselőkön kívül megjelent Gavlik
István, a Kossuth Szövetség tiszteletbeli elnöke is.
– Fontos visszatekinteni arra,
hogy a reformkor a polgári átalakulás útjában álló akadályok
elhárítását jelentette, amelyek
elvezettek a modern polgári
Magyarország megteremtéséhez.
Ezen gondolatok vezérelték Széchenyi és Kossuth cselekedeteit.
A mostani korban is reformidőszakot élünk át – emelte ki beszédében Földesi Gyula országgyűlési képviselő.

Pelyach István, a Szegedi Tudományegyetem tanára
Kossuth Lajos és Görgey Artúr szabadságharcban betöltött
történelmi szerepéről tartott
előadása után az érdeklődők és
a hagyományőrzők Széchenyi
István szobrához indultak.

A menet élén a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola
mazsorettjei haladtak, akiket a
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar követett Jakab Gedeon karnagy vezetésével. Amíg a kerület lakosai virágokat helyeztek
el a szobornál, a fúvószenekar
történelmi indulókat játszott.

A Városháza előtt, a Kossuth
Lajos téren Szabados Ákos polgármester köszöntötte az érdeklődőket és a jubiláló Kossuth
Társaságot.
– Lényegesnek tartom, hogy
a történelmünket megismerje
a fiatalabb generáció. Ez pedig

hagyományőrzés útján lehetséges. A kerület mindig híres volt
történelmi hagyományápolásáról. Örvendetes, hogy évről évre
egyre többen kíváncsiak az ilyen
eseményekre. Amikor fiatal tanárként szerveztük a Kossuth
Társaságot, magam sem gondoltam volna, hogy két évtized
múlva a születésnapját ünnepeljük – mondta.
Dr. Sturcz Zoltánné, a Kossuth Társaság elnöke megköszönte az önkormányzatnak és
a polgármesternek az állandó
támogatást, majd elismerő oklevelet és emlékérmet nyújtott
át Szabados Ákosnak.
A Kossuth szobornál virágokat helyeztek el, majd a
Lázár Vilmos Általános Iskola
Melódiák kórusa énekelt Pálffi
Krisztina vezényletével, Sturcz
Anna és Vörös Árpád vezetésével
táncbemutatót tartott a Tébláb
Művészeti Iskola Kereplő csoportja. Bella Péter tekerőlanton
zenélt és fellépett a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola
Gyöngyvirág Néptáncegyüttese.
Miközben a Városházánál
kézműves bemutatókat tartot-

tak, a Pesterzsébeti Múzeum
kertjében a Magyar Nemzeti
Múzeum munkatársai történelmi kalandjátékkal várták a gyerekeket: korabeli tarsolyt, csákót
készítettek, daloskönyvet fűztek
össze, benne Kossuth-nótákkal.
Délután a Gaál Imre Galériában Kodály Zoltán szüle-

tésének 130. évfordulója
alkalmából megemlékezést
tartott Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.
A közönség dalokat, népdalokat, dalfeldolgozásokat hallhatott. Ekkor
hirdették ki az „Ide süss!”
reformkori sütemény készítő verseny eredményeit is.
A legszebb ruha viselőjének díját
a közönség szavazta meg: Nagy
Mária, Nolipa Irma és Várhelyi
Márta kapta az elismerést.
A nap zárásaként Csete Ildikó textilművész „A haza minden előtt” című kiállítása nyílt
meg a galériában.
A Pesterzsébeti Múzeum, a
Kossuth Társaság, a Csili Művelődési Központ, az önkormányzat szervezésében, a kézművesek
és a zenei szereplők közreműködésével valósult meg a rendezvény, melynek fővédnökei Szabados Ákos polgármester, Földesi Gyula országgyűlési képviselő,
Juhász Lajosné és dr. Vas Imre
alpolgármesterek voltak.
Ilonka Mária

Reformkori ebéd
a Csili étteremben

Unger Károly, Oscar-díjas szakács talált rá a metélôhagymás
juhsajttal göngyölt csikemell budában receptre. Ezen kívül
kemencés krumpli pitével és Kossuth kifli volt a menü. Meglepetésdesszertként sült almát szolgáltak fel.
Még több képet nézhet a rendezvényrôl

a www.pesterzsebet.hu oldalon!
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Gaál
Imre
emlékkiállítás
Szívdöglesztô
Nyárbúcsúztató Pacsirtások

Nyárbúcsúztatót tartott a pesterzsébeti Pacsirta Nyugdíjas Klub
a soroksári mûvelôdési házban
szeptember 16-án.

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Gyöngyvirág tánckara
kalocsai tánccal nyitotta meg a rendezvényt. Ezután Horváth Gabi, Osváth Magda, Sárkány Péter nosztalgiadalokat és operettet énekeltek.
Lakatos Sándorné és Tóth Sándor duettet adott elô, amelyet Gergely Péter
hegedûn kísért. Nagyon sokat derült a
közönség a Friedrich Antalné Irénke
klubvezetô által írt és rendezett „Szívdöglesztô kórház” címû paródián.
Az idôsebb generáció jól ismeri a kórházi folyosókat és rendelôintézeteket.
Az életbôl vett jeleneteket figurázták
ki a humor nyelvén.
Végül cigánytáncot adtak elô a
közgazdasági szakközépiskolások.
Valamennyi produkció hatalmas
tapsot kapott.
IM

Fotók: Szerzô

kórház

Gaál Imre festômûvész születé
születésének kilencvenedik évfordulója
alkalmából emlékkiállítás nyílt a
mûvész nevét viselô Galériában.
Az október 14-ig látogatható, egykori Átlók Mûvészcsoport társalapítójának és vezéregyéniségének
munkásságát felölelô tárlatot Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere nyitotta meg.

Korabeli levelek – Gaál Imre tollából

A pesterzsébeti kultúrális élet kiemelkedô alakja, Gaál Imre 1964-ben, tragikus hirtelenséggel, fiatalon hunyt el.
1960-ban, ötödmagával alapította a
költôkbôl, írókból és képzômûvészekbôl
álló Átlók Mûvészcsoportot, mely haláláig mûködött.
– Kiemelkedô jelentôségû ez a nap
s Gaál Imre alakja nekünk, pesterzsébetieknek. Barátaival, a többi Átlók-taggal, többek közt Rátkay Endre
festômûvésszel és Kárpáti Kamil költô-

vel fiatalon festették le, öntötték versbe mindazt, amitôl aztán a huszadik kerület
kulturális életének kiemelkedô alakjaivá váltak – mondta Szabados Ákos
polgármester, aki bár személyesen
nem ismerhette Gaál Imrét, de a képein
keresztül, mégis közelinek, ismerôsnek
érzi a mûvész személyét.
– Köszönettel tartozunk munkásságáért, amit kötelességünk megôrizni
és életben tartani. Erre törekszik Pesterzsébet önkormányzata – tette hozzá.
Dombi Kata és Kelemen Krisztián
táncmûvész a szemlélôdô számára
könnyed, mozgalmas a gaáli kompozíció ihlette táncprodukciót mutatott be.

– A mozdulatok, a mozgás és a tánc
– ahogyan a képeken is látszik – meghatározó szerepet kaptak Gaál Imre
mûvészetében. A reneszánsz iránti vonzalom, a kortárs-hatások, a különbözô
mûvészeti mozgalmak hatása is leolvasható a galéria falaira függesztett festményekbôl, rajzokból. A modernebb, elvont
formába öntött mûvek mellett klasszikus
jegyeket viselô alkotások is láthatóak
– mutatta be a tárlatot D. Udvary Ildikó
mûvészettörténész, múzeumigazgató.
Azt is kiemelte, hogy Gaál mûvészetével
nem csak e falakon találkozhatunk:
a pesterzsébeti Szent Erzsébet templom
oltárának két üvegablakát is ô készítette.
SzA

Kiállítás Örményországról

Hatezer év, 13 főváros
D. Udvary Ildikó, a Pesterzsébeti Múzeum igazgatója tartott kultúrtörténeti ismertetőt, amiből kiderült, hogy
az első örmény köztársaság 1918-tól
1920-ig állt fent. A mostani a második
köztársaság. Az örmények történelme
időszámításunk előtt több évezredre
nyúlik vissza.
Anonymus, valamint a Kézai és a
Thuróczy krónika is említi, hogy az
örmények egy csoportja a honfoglalás
kori magyarsággal együtt érkezett hazánk területére. II. Endre a keresztes
hadjárata során eljutott Örményországba és onnan hozott kisebb örmény
csoportokat, amelynek tagjai zömében
Esztergom területén telepedtek le, ahol
már volt ekkor örmény kolónia. Az örmény-magyar kapcsolat legjelentősebb

Fotók: Szerzô

Pesterzsébet Örmény Nemzetiségi
Önkormányzata és a Csili Mûvelôdési
Központ kiállítást rendezett az Örmény Köztársaság kikiáltásának 21.
évfordulója alkalmából „Örményország 13 fôvárosa” címmel.

eseménye amikor a 17. században,
1672-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelem behívta az örményeket és Erdélyországban 1700-ban megalapították
az első örmény várost, Armenopolist,
magyar nevén Szamosújvárt.

A két nép történelmének számos
közös pontja van még. Érdemes kiemelni, hogy az 1848-1849-es szabadságharcban két örmény származású aradi vértanú is volt, Kiss Ernő
altábornagy és Lázár Vilmos ezredes.
Emellett mintegy kétszáz örmény vett
részt a harcokban.
A kereszténységet a világon elsőként, 301-ben vették fel az örmények.
Ezután az állandó üldözések miatt a
védtelen lakosság egy része kivándorolt,
s így keletkeztek világszerte az örmény
kolóniák. Napjainkban a legjelentősebbek az Amerikai Egyesült Államokban,
Franciaországban, Olaszországban, Szíriában, Iránban, Egyiptomban, Libanonban és Indiában találhatók.
– Az örménység mai lélekszáma 5,5
millióra tehető. Ebből kb. 3,5 millióan élnek az 1991-ben függetlenné vált
anyaországban. Örményországnak a 6
ezer év történelme során 13 fővárosa
volt, a jelenlegit Jerevánnak hívják –
emelte ki Avanesian Alex, az Országos
Örmény Önkormányzat elnökhelyet-

tese, aki beszélt a különböző fővárosok
földrajzi elhelyezkedésének sajátosságairól is.
Mint azt Váczi Pétertől, a kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnökétől megtudtuk, kerületünkben
hivatalosan mintegy 40 ember vallja
magát örménynek.
ILMA
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Piros-fehér-zöld

Kiállítás nemzeti színekben
Magyarságot jelképezték a
Kossuth Társaság által létrehozott Nemzetiszín: piros-fehér-zöld kiállításon a bemutatott tárgyak, ruhák.

Sturcz Zoltánné, a Kossuth
Társaság elnöke a kiállítás szervezésének részleteiről számolt
be. Számos, a Csiliben működő klub hozta el alkotásait

Fotó: Bajnóczi István

– 20 évvel ezelőtt alapítottuk a kerületben a Kossuth
Társaságot a hagyományőrzés
jegyében. Akkor fiatal pedagógusként nagy lelkesedéssel álltam neki a
szervezésnek. Utólag
visszagondolva, nagy
megtiszteltetés volt
számomra,
hogy
ebben a munkában
részt vehettem. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy tiszteletre
méltó hagyományőrző
baráti kör alakult ki
a kerületben, amelyre méltán lehetünk
büszkék. A célunk az,
hogy megpróbáljuk
a fiatalabb generációt
mozgósítani, és a múlt
ápolásával tesszük hazafiasabbá, nemzetivé a hétköznapo
hétköznapokat is - mondta Szabados Ákos
polgármester a megnyitón.

A kiállítást alkotásaikkal
támogató kreatív körök,
klubok: Képzômûvész
kör Kassai Károly,
Hímzô-kör Kulcsár
Kögler Zsuzsa, Erzsébeti
Mozaikosok Puskás Éva,
Foltkórosok Jáger Sautek
Éva, IkonfestôkTóthné
Nagymarosi Mária,
Csilitext Tóthné Pálmai
Katalin, Üvegvarázs klub,
Homoki Anikó vezetésével.
lítottak ódon tálat, régi porcelán pálinkás kulacsot és népi
motívumokkal díszített, egykoron a háztartásokban használt tányérokat is. A bemutatón helyet kaptak a modern
használati és dísztárgyak is.
Ilonka Mária

Még több kép

a www.pesterzsebet.hu honlapon!

Kapitányságon jártak
a városvédôk

Fotók: Szerzô

A Budapesti Városvédô Egyesület
Pesterzsébeti Csoportja a 100
éves XX-XXIII. kerületi Rendôrkapitányságon járt, ahol tavaszszal hirdették meg a rendôrség
történetével kapcsolatos dokumentáció gyûjtését.

A csoportot Nyámcz Györgyi ôrnagy vezette körbe. Az összegyûlt emlékekbôl
a kapitányság nagytermében rendeztek
kiállítást. Az ôrnagy beszámolt arról,
hogy sokan hoztak fényképeiket, tárgyi

a kiállításra. Mindezt a 4. ReRe
formkori Nap előzményének
szánták, amelyen nemcsak
a gyűjtött tárgyak jelentek meg, hanem a jelenleg
kapható piros-fehér-zöld nemnem
zeti színnel ellátott magyar ter
termékek is.
A bemutató egyik legérdekesebb darabja a Kossuth
emlékalbum, amely a magyar
politikus szabadságharc utáni
utóéletéről tudósított és 1910ben jelent meg. A kalotaszegi
és a kalocsai népi ruhák több,
mint 100 éve készültek. Kiál-

emlékeket, kitüntetéseket, visszaemlékezéseket.
A korabeli napilapokból, köztük a
Magyar Rendôr szaklapból is merítettek. 1967-ig viszonylag keveset cikkeztek a rendôrök munkájáról, utána
viszont egyre több tudósítás jelent meg
a rendôri szervezet tevékenységérôl.
Számos érdekes anyagot kaptak a
Rendôrmúzeumtól is.
A kiállítási tablókon a kapitányság
múltja elevenedik meg az épületeken
keresztül. Az 1912-ben még Pestszenterzsébetnek nevezett településnek önálló rendôrkapitánysága lett.
Mindössze 1947 óta találtak folyamatos forrást arról, hogy név szerint kik
voltak Pesterzsébet rendôrkapitányai.
Azóta 14-en töltötték be ezt a pozíciót.
A nyílt nap résztvevôinek kérdéseire
Makádi Katalin rendôrkapitány válaszolt. Hangsúlyozta, hogy manapság is
milyen fontos a lakosság és a rendôrség közötti kapcsolat.
– Nagyon fontos, hogy az emberek
odafigyeljenek egymásra, a szomszédokra, mert így több bûncselekményt
meg lehetne elôzni, ami mindannyiunk
közös érdeke – mondta a kapitány.
IM
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programajánló

Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. Tel.:
284-7447, e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás:hétfô: 13-19, kedd: zárva,
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek:13-19,
szombat: zárva
• 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 október 5-én, 19-én, 26-án.
• Játszóház! Páros heteken szerdán 16.3018.30 között kézmûves foglalkozás Rádics
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb:
október 3-án, 17-én, 31-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: október 31.
• Földesi Gyula országgyûlési képviselô fogadóórát tart a könyvtárban minden hónap 3.
szerdáján 16 -18 óra között. A legközelebbi
alkalom:október 24.
• Népmese napi népviseleti kiállítás babákon
szeptember 1-28 között.
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
•H
 asználóképzô tanfolyam: Kezdô 20 órás
internettanfolyamot indítunk a könyvtárban.
A tanfolyam idôpontjai: október 1., 2., 3., 8.,
9., délelôtt 8-12 óráig. Várjuk jelentkezésüket!
•B
 eszélgetés a munkakeresésrôl: Holka Edit
Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes
összejövetelre várja ismét az álláskeresôket
október 12-én, pénteken, 16 órától.
• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal,
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a csöppségeknek. A következô foglalkozást október 4-én, 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 október
1-jén, hétfôn, 17-18 óráig várjuk Önöket!
• Tudós Klub: gyerekeknek szóló programunkon ismeretterjesztô kutakodásban vehettek
részt minden hónap utolsó elôtti péntekén,
17 órától. Következô témánk: Boszorkányok
és varázslók. Október 19-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 szeptember 28-án, illetve október 26-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 szeptember
26-án, illetve október 24-én!
• Német társalgási klub: október 15-én, 18
órakor várja a nyelvgyakorlókat Csizmadia
Ágnes!
• S zínházjegy árusítás: A színházi szezon
kezdetével ismét lehetôségük nyílik színházjegy vásárlására könyvtárunkban péntekenként, 17 órától.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Pinkóczi
Barka szobrászmûvész kiállítását 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 október 10-én, szerdán, illetve
október 22-én, hétfôn zárva tart!
Folyamatosan frissülô információk a rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.
hu/biromihaly weboldalon!

Csili SZÍNHÁZ 2012-2013-AS ÉVAD
felnôtt színház
Az elôadások mindig vasárnap 15 órakor kezdôdnek. Jegyvásárlás: október 1-tôl. hétköznap
de. 10-12-óráig, du. 15-18 óráig a Csili jegypénztárában, vagy az elôadás elôtt egy órával a helyszínen. Ebben a bérletsorozatban a Körúti Színház
elôadásaiból válogattunk, az alábbi négy darabból
hármat mutatunk be:
Oli Peagen: Az ajándék Gésa (Teaház az augusztusi holdhoz) vígjáték, fôbb szerepekben: Szabó
Erika, Tahi-Tóth László, Beleznay Endre, Gyebnár
Csekka, Kautzky Armand……..

GYERMEKSZÍNHÁZ
Mindig csütörtökön 15 órától
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
TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Minden szerdán 18-22 óráig
Játszik: a KRISTÁLY DUÓ. Belépô: 700 Ft.
Calypso Dancing Party
2012. október 12-én pénteken
Asztalfoglalás október 11-én 15 óráig: 283-02-30

Neil Simon: Napsugár fiúk vígjáték, fôszerepben:
Koltai Róbert és Galla Miklós
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
Idôpontok:
november 18., december 2., 2013. január 27.
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

KoncerTek, ELÔADÁSOK

nyelviskola
Angol, német, francia, spanyol
Kiscsoportos foglalkozások, kedvezmények, anyanyelvi tanárok.

30 éves a Martenica
Október 13. szombat, 19 óra. Az 1983-as Ki Mit Tud?
gyôztes néptáncegyüttes fergeteges születésnapi
rendezvénye rengeteg meghívott táncossal, zenés�szel, énekessel.

CSILI KÖNYVTÁR
Október 18-án 14-16 óráig. Kortárs Irodalmi
Workshop a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által
mûködtetett könyvtári munkaközösség és a CSIMOTA Kiadó közös szervezésében.

KONCZ ZSUZSA KONCERT
Október 18. csütörtök, 19 óra. Belépô árak: 4.900,
3.900, 2.900 Ft

„Mindenütt jó, de legjobb…” a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztô Egyesület által meghirdetett
rajzkiállítás. Ez alkalommal a zsûrié a fôszerep! Ünnepélyes megnyitó: október 25-én 17 órakor.

Csili Zenebarát Klub
„Régi nóta, híres nóta…” zenés, táncos est október
27-én, szombaton 15 óra. Múlt századi nóták zenekari kísérettel, utána tánc. 20 óráig. Belépô: 800 Ft

Októberben folytatódik a „Repülés a mesék szárnyán…” címû játékos mesefoglalkozásunk.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Halász judit koncert
November 11-én, vasárnap 11 óra. Belépô: 2.200 Ft/fô

Ôszi programanyagunk a www.csili.hu honlapon megtekinthetô, letölthetô!

Bardóczi Attila és Orosz Zoltán
„Párizs ege alatt…” - francia sanzonest. November
11-én, vasárnap 17 óra.
Helytörténeti Klub
Október 9. 17 óra, Makádi Katalin kap.vez.
Pesterzsébet közbiztonsága

Bemutatkozik a Kolping Család

A Budapesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportjának október 2-án, kedden 14.30-tól bemutatkozik a jubiláló Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület. Vendég: Takács István, elnök.
Helyszín: Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7. Tel.: 283- 0872)

Pályázati felhívás
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet és a Pesterzsébeti Múzeum Neményi Lili születésének 110.
évfordulója alkalmából mûvészeti pályázatot
hirdet „Neményi Lili Pesterzsébeten” címmel.

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

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.

Kodály Zoltán emlékkoncert
November 13-án, kedd 18 óra a Pesterzsébeti
Vajda Gipsy Koncertzenekar elôadásában a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar közremûködésével.
Belépô: 1.300, 1.900 Ft.

Elérhetôség:
– Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest, Ady E. u. 98. Telefon: 421-0771.
E-mail: bondor.maria@pepint.sulinet.hu,
Bondor Mária
– Pesterzsébeti 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.

PesterZSébeti Múzeum
Idôszaki kiállítások
Gaál Imre emlékkiállítása születésének 90. évfordulója alkalmából. Megtekinthetô október 14-ig hétfô kivételével naponta 10-18 óráig a Gaál Imre Galériában.
Csete Ildikó textilmûvész kiállítása „A haza minden
elôtt” címmel. Megtekinthetô október 21-ig hétfô kivételével naponta 10-18 óráig a Gaál Imre Galériában.
„Szóljon hangosan az ének” c. dalköri kiállítás.
Pesterzsébeti Dalkörök történetét bemutató kiállítás
gazdag fénykép és tárgyi anyaggal a Pesterzsébeti
Múzeum épületében. Megtekinthetô: 2012. október 3. – 2013. március 31. között, hétfô kivételével
naponta 10-18 óráig. Megnyitó: október 3., 17 óra,
Pesterzsébeti Múzeum épülete
Magyar Festôk Társaságának kiállítása a Festészet Nap keretében. Megtekinthetô október 25.
– november 11. között, hétfô kivételével naponta
10-18 óráig a Gaál Imre Galériában.
Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria
• C zétényi Vilmos festômûvész kiállítása
•R
 átkay 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
•H
 elytörténeti 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
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Figyelembe vették a felújításkor a kéréseket

Csoportszobával bővült a Kerekerdő Óvoda
A korábbi tornaterem kettéválasztásával kialakított helyiséget és a szintén megújuló tornaszobát Szabados
Ákos polgármester adta
át. A gyerekek a szalag
átvágása után önfeledten vették birtokba a
húsz gyermek befogadására alkalmas csoportszobát és az új játékokat.

ben zavartalanul működhetett a
fel
nevelési intézmény, s hogy a felújítás során az óvoda és a szülők
kéréseit is figyelembe vették.
– A mai körülmények
között minden egyes kis
Szabados Ákos és Juhász Lajosné
vágták át a szalagot

lépés nagy dolognak számít,
és komoly háttérmunkát, erőfeszítést igényel. A kerületben
komoly igény mutatkozik az
óvodai férőhelyek iránt, és a
végrehajtott bővítéseknek köszönhetően az óvodai hálózat
várhatóan a nevelési év során
jelentkező igényeket ki tudja

Fotó: Szerzô

A Kerekerdő Óvoda új, 40
négyzetméteres helyiségét a
korábbi tornaterem kettéválasztásával alakították ki. Megújult
a tornaszoba is, a csoportszobához tartozó vizesblokkba pedig
három gyermekvécét és három
gyermekmosdót szereltek fel.
– Húsz fővel nőtt az ide járó
gyerekek száma, és három kollégának tudtunk munkát ajánlani
- mondta köszöntőjében Sebes
Tamásné intézményvezető, aki
köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek, hogy a munkálatok köz-

elégíteni – fogalmazott Szabados Ákos polgármester, aki
tisztában van azzal, hogy a kerület beruházásai csak a minimális fejlesztési szükségletekre
terjednek ki. Ezzel összefüggésben a hivatástudat fontosságát
hangsúlyozta.
– Ebben az óvodában is
azt tapasztalom, hogy a rend,
a tisztaság és az odafigyelés a
jellemző. A lassan javuló műszaki-dologi feltételek mellett a
dolgozók felelősségérzete tartja
életben a pesterzsébeti intézményhálózatot – vélekedett.
A rendezvényen a Katica
csoport adott műsort, ami után
a középsősök önfeledten vették
birtokba az új játékokat is.
A rendezvényen részt vett
Földesi Gyula országgyűlési
képviselő, Juhász Lajosné alpolgármester valamint Marton
Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is.
Rácz Attila

Derûsen teljen minden nap

A bölcsôde kapujában
A bölcsôdei élet megkezdése
sok szülônek és gyermeknek
az elsô olyan élmény, amikor
a kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, új közösségbe
illeszkedik be. Mindkettôjük
életében nagy változás ez. Természetes, hogy minden szülô
izgul a gyermekéért, nem
mindegy, hogy milyenek az
elsô benyomások, élmények.
A kisgyermeknek kevésbé megterhelô érzelmileg, ha egy gyökeresen új helyet szülei támogatásával ismerhet meg. Erre
szolgál a bölcsôdei beszoktatás.
A kisgyermeknevelôk közvetlen a szülôtôl ismerhetik meg a
gyermek egyedi igényeit, és ennek megfelelôen tudják alakítani
a gyermek gondozását. És végül,

de nem utolsósorban, a szülô is
alaposan megismerheti gyermeke elhelyezésének körülményeit,
így számára is könnyebb lesz
napközben a bölcsôdére bízni
gyermekét.
A kisgyermeknek a megváltozott környezetében állandó pont
a szülô jelenléte, így könnyebben
tud alkalmazkodni. Fontos, hogy
pozitívan álljanak a bölcsôdéhez,
mert a kisgyermek a lelkével lát
és érez! Amennyiben a gyermek
bizonytalanságot érez a szülôn,
sokkal nehezebb elnyerni a bizalmát. Úgy tudnak legjobban
a segítségükre lenni ebben a
folyamatban, ha nem mutatnak
félelmet az új iránt, hisznek gondozónôjük szakértelmében, s ha
bizonytalanok, félelmeik vannak,
azt megbeszélik velük.

Ne erôltessék rögtön az elsô
találkozáskor gyermekükre a
gondozónôt, hanem a szülôk játját
szanak még együtt a gyermekükgyermekük
kel úgy, ahogy otthon szoktak.
A gondozónô ilyenkor a háttérbôl
figyel, ellesi azokat a kialakult
szokásokat, amelyeket a szülô
alkalmaz a gondozás és a játék
során. A gondozónô tudni fogja,
mikor léphet be ebbe az intim
szférába, mikor nem lesz tolakodó.
Hogyan segíthet a szülô?
Minél többet beszélget gyermekével a rá váró változásokról.
Bölcsôdéinkben lehetôség van
az úgynevezett bölcsôde „kóstolgatásra” is. A biztonságérzet
kialakulásához elengedhetetlen
a pontosság és a rendszeresség.
Nagy segítséget jelenthet
gyermeküknek az otthonról ho-

Apró figyelmesség az elsősöknek
Ajándékcsomaggal kedveskedett
a József Attila Általános Iskola 45
elsô osztályos tanulójának a pester
pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkor
Önkormányzat. A kisdiákok – akik német
tagozaton kezdték szeptembertôl
tanulmányaikat – füzetet, radírt, ceruzát, órarendet, matricát és egy kis
édességet kaptak.
IM

zott játék, kedves tárgy. És türelem, és türelem, és türelem.
Milyen a jól beszokott böl
bölcsis?
Jó kapcsolatot alakít ki gondozónôjével, együttmûködô a gondozási mûveletek közben. Jól érzi
magát, tevékenyen játszik egész
nap, fogékony az új ismeretek
befogadására, társai felé nyitott.
Nekünk kisgyermeknevelôknek is
az a célunk, hogy a mindennap-

jaink a kicsikkel derûs, jó hangulatban teljenek. Megértjük és
átérezzük a szülôk aggodalmát,
hiszen mi is anyukák vagyunk, mi
is átéltük már a gyermekeinktôl
való elszakadás érzését. Tudjuk,
hogy ez nehéz és tisztában vagyunk vele, hogy legdrágább kincsüket bízzák ránk.
Ehhez nagy bizalom kell,
amit elôre is köszönünk!
Vörösmarty utcai bölcsôde
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NYÁRI
táborok

Megismerték
a hazát, a magyar
népszokásokat
Régi hagyomány a Lázár Vilmos
Általános Iskolában, hogy nyaranta több tábort is szerveznek a tanulóknak. Lelkes tanítók és tanárok
több hónapos elôkészítô, szervezô
munkáját dicsérik a sikeres, izgalmas, tartalmas nyaralások. Idén
közel 200 férôhelyet biztosítottak
az aktív pihenésre vágyóknak.
A hat iskolai táborban kilenc pedagógus vett részt: Halasi Márta és Székely Katalin Dunapatajon, a Szeliditó partján, Pálffi Krisztina Bókaházán, Hetesi Edit, Hornyák Zsuzsanna
és Lesták Péterné Dömsödön – Judit
néni Olaszországban is –, Tóth Márta
Nógrádban, Balla Edit, és Piri Judit
(szülô) Szajolban volt a nyári szabadság idején a diákokkal.
– Táboraink célja, hogy a diákok
megismerjék a hazájukat, a magyar
népszokásokat. A túrázás, sportolás, a versenyek bizonyítják, hogy
a televízió és számítógép nélkül is
kellemesen telik az idô. Kitûnô alkalmak ezek a közösségformálására is,
illetve remek lehetôséget nyújtanak
arra, hogy felkészüljünk a következô
tanév feladataira – mondta Róthné
Géczy Veronika igazgatóhelyettes.
A táborozók voltak Törökszentmiklóson a tájházban, megismerkedtek a Holt-Tisza élôvilágával, a
Kis-Balaton környékével. Megnézték
Szolnokon a Vadasparkot és a Repülômúzeumot, Kalocsán a Porcelán
Manufaktúrát, a Fôszékesegyházi
Könyvtárat, a Paprika Múzeumot, a
nógrádi és szigligeti várat és Rákóczifalván a Macimúzeumot.
Voltak Zalaszentgyörgyön és
Keszthelyen is. Láttak lovasbemutatót Révbérpusztán és Bakodpusztán,
lovagoltak, lovaskocsiztak. Ettek
magyaros ételeket, például szilvalekváros kukoricalepényt, fontak perecet, s megtanulták a szappanöntés
fortélyait.
– Nagy öröm, hogy a szülôk és az
egykori lázárosok is részt vesznek
ezeken a nyári programokon. Balla
Edit legfôbb segítôtársai egykori tanítványai voltak, akikre azért büszke, mert emberségbôl, szolidaritásból, szeretetbôl az egész tábor alatt
jelesre vizsgáztak. Ennyi program,
ennyi élmény, ennyi lelkesedés láttán bizakodva tekintünk az idei tanévre – mondta az igazgatóhelyettes.

GYEREKSAROK

Vendégszereplés Olaszországban

Örömmel és nagy tapssal
fogadták mûsorunkat
A „Lázár Iskola” Harmónia Gyermekkarának tagjai és a Csepp
Csepel táncosai, a „La Fontana”
kórus meghívására júliusban
nyolc napot töltött az Adriai tenger közelében fekvô Cupellóban.

gyönyörködtünk a bennünket körülvevô hegyekben és a tengerben. Jártunk
hagyományokat ôrzô kis falvakban,
ahol sikátorszerû szûk utcák, magas
téglaházak között átlógó, száradó ruhák, virágba borult leanderek, az utcán

A csoportot a helyi polgármester is
fogadta, aki ôszinte elismeréssel
gratulált mûsorunkhoz.
A legnagyobb fellépésünket a
kórusfesztivál jelentette. Este a szabadtéri színpadon felcsendültek a
magyar zeneszerzôk népszerû mûvei,
a magyar nép táncai, gyönyörû népviseletben. Örömmel és nagy tapssal
fogadták mûsorunkat.
Persze kirándulásra is jutott idô,
aminek minden percét kihasználtuk.
San Marinóban 739 méter magasról

Pályaválasztási börze

Mit tanuljak? Hol tanuljam?

beszélgetô öregek látványa fogadott
bennünket. Nagy élményt jelentett a
római kirándulás. Végighaladtunk az
egykori Forum Romanum mellett, láttuk
a Colosseumot, a diadalívet, a vakítóan
fehér Viktor Emánuel emlékmûvet, a
Panteont, megpihentünk a Trevi kútnál.
A tengeri fürdôzéssel alig tudtak
betelni a gyerekek, nevetve-sikongva
ugráltak a hullámok tetején. A tengerparton homokvárat, alagutat építettek,
kagylókat gyûjtöttek.
Az utolsó este több órás olasz-magyar énekléssel, kölcsönös tánctanulással telt. Vacsorára egy egészben
sült malacot tálaltak fel.
Rengeteg munkánk feküdt az
olasz vendégek fogadásában,
majd utazásunk megszervezésében és a felkészülésben,
de a gyerekek jókedve, mosolygós tekintete, nevetése mindent megért. Úgy gondolom, jó
helyre került az a támogatás is,
amellyel az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága
és Földesi Gyula országgyûlési
képviselô segítette az utunkat.
Ez úton is köszönjük!
Lestákné Czeróczki Judit
karvezetô

Finnországi élmények

A pályaválasztási börzén bemutatkoznak a középiskolák. A színházteremben 32 standon fog zajlani a
képzési lehetôségek propagandája, az érdeklôdôk
tájékoztatása. Képzési bemutatók, felvételi tájékoztatók, kiállítások, pályaválasztási tanácsadás.
A program célja, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek
a továbbtanulási döntés előtt álló pesterzsébeti, dél-pesti
és az azt körülvevő agglomerációs térség tanulói, családok, illetve a pályaválasztási tanácsadást végző pedagógusok a középfokú oktatási intézményekkel, így segítve
őket a legmegfelelőbb tanulási forma kiválasztásában.
Várják a pályaválasztás előtt álló tanulókat, szülőket,
pedagógusokat, akik gyermekeiknek, tanítványaiknak
segítséget szeretnének nyújtani a továbbtanulásban.
Információ: Csili Művelődési Központ (1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.), Tel.: 283-0230
e-mail: csilimk@t-online.hu, www.csili.hu
Megközelíthető a 3-as, 21-es, 52-es villamossal, A 23as, 23E-es, 66-os, 148-as, 151-es autóbuszokkal, valamint a ráckevei hévvel.
Időpont: november 5. 13-18 óráig, november 6.
8-18 óráig

Korondi Bence, a József Attila Általános Iskola, és Körmendi Nóra, a Tátra Téri Általános Iskola diákja kilenc
napot töltött nyáron Vantaa város nemzetközi gyermektáborában, Kukkonotkoban Badicsné Kurucz Olíviával, a
József Attila Általános Iskola angoltanárával.
A részletes beszámolót olvashatja a www.pesterzsebet.hu oldalon!
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56 elsô osztályos kezdte meg tanulmányait a Hajósban

Labdákat kapott az iskola Földesi Gyulától
Nem teltek eseménytelenül a
nyári hónapok a 30 éves fennállását ünneplô Hajós Alfréd Általános Iskolában.

A tanítás befejeződését követően az
oldalépületet a Családvédelmi Központhoz csatolták.
– Itt korábban két tanterem és
az orvosi szoba működött, aminek
elhelyezését meg kellett oldanunk
a főépületben. A leválasztás és a teremátrendezés sok munkával és pakolással járt. A nyár folyamán megújult a tornatermünk sportburkolata is – számolt be a fejleményekről
Őrfi Krisztina igazgató.

A tanévkezdést nagyban meghatározta az
új köznevelési törvény, amelynek egyik
újítása – az új pedagógiai programok kidolgozása mellett – a
mindennapos testnevelés bevezetése
első és ötödik évfolyamokon.

– Mivel intézményünk emelt szintű testnevelés tagozatos iskola, így a
változás nálunk nem okoz elhelyezési
és testnevelői problémát. Igaz, előfordul, hogy a tornatermet három részre
kell osztani – mondta az igazgató.
A tornaórákon már azokat a labdákat használják, amiket Földesi
Gyula országgyűlési képviselő ajánlott fel és adott át a tanévnyitón.
RA

Új lehetőségek a diákcsere programban Köszönjük!

A „Lila kuckó” alapítvány nevében
köszönjük segítségüket, támogatásukat, hogy a 2011.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, 104.185 forintot
számlánkra utalták. Az alapítványba
befolyt összeget meghatározott célokra, a bölcsôde bútorzatának, szobai
és udvari játékeszközeinek cseréjére,
bôvítésére használjuk fel.
Adószámunk: 18242337-1-43
Misurák Miklós Béláné,
bölcsôdevezetô

Tovább erôsödött kapcsolatunk Frankfurt am Main
X. kerületével. A Német
Hagyományokat Ápolók
Szövetsége Egyesület és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
delegációja nemrég egy
2013-as diáksport csereprogramot készített elô.
A berkersheimi általános
iskola és a József Attila Általános Iskola már
jól mûködô diákcsere
programjához kapcsolódóan valósult meg az
utazás. Volker Gilbert a
TSV Berkersheim elnöke biztosított bennünket arról, hogy a 11-12
éves korcsoportba tartozó gyerekek részére
floorball versenyprogramot állít össze. Heike Steinmetz asszony
– aki nagy odaadással
segíti a berkersheimi és a József Attila
Általános Iskola di-

ákcsere programját –, öszszehangolja a két projektet.
Robert Lange kerületi elöljáró
üdvözli és támogatja kezdeményezésünket.
Petra Breitkreuz múzeumigazgató elôadást tartott
arról, hogy milyen jelentôsége volt a történelem során,
és mit jelent ma a városnak,

a frankfurtiaknak a Majna folyó. Az elôadás után a Majna
parti sétát hajóút követte.
Vendéglátóink – hozzánk hasonlóan – zenés mulatsággal
búcsúztak tôlünk.
Német Hagyományokat
Ápolók Szövetsége
Egyesület vezetôsége

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 mûvészettörténész ismertetôjében kiemelte, hogy a szecesszió mûvészete hogyan jelent meg Nagy Sándor freskóin.
A rövid ismertetô után Johann
Sebastian Bach 82. kantátáját
mutatták be. A zeneszerzô ezt a
mûvet 1727-ben komponálta és
a Gyertyaszentelô Boldogasszony
(február 2.) ünnepére szánta.
Ekkor ünneplik az egyházban
azt az eseményt, amikor Jézust
bemutatják a templomban. Ez a
mû érzékelteti leginkább a hívô
ember túlvilág iránti vágyakozását. Bach a kantátát többször
átdolgozta. A mûvet elôadta: Homor Máté (basszus), Liget Regina
(oboa), Elvira Vucurevic (1. he-

Hittantábor

Fotó: Szerzô

A Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban a 18 órás mise után
orgonakoncert kezdôdött. Burik
Gábor István, a Bartók Béla Konzervatórium orgona szakos hallgatója Johann Sebastian Bach,
Liszt Ferenc, César Franck, illetve
Kodály Zoltán szerzeményét adta
elô. Ezután a templom szecessziós
freskóinak bemutatása következett. Hatás Emese mûvészettörténész elôadást tartott Nagy Sándor
képzômûvészrôl, aki a templom
freskóit készítette. A díszítôfestést
gödöllôi mûvészek végezték.

Nyitott templomok éjszakája

J. S. Bach 82. kantátáját adták elô a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban

gedû), Kiss Enikô (2. hegedû),
Némethyné Hajós Anna (brácsa),
Kéri Zsuzsanna (cselló), Rudolf
Krisztina (orgona).

Ezután taizéi imaóra következett a plébánia ifjúsági csoportjának vezetésével. A zenebarát érdeklôdôk között ült Czap

Zsolt plébános is. A Szent Lajos
templomban az esti mise után
19 órától vetített képes elôadást
tartott Messik Miklós, a Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület
elnöke IX. Szent Lajosról királyról,
a templom védôszentjérôl. Régi
francia zenét is hallgathattak a
megjelentek. Szláby Tibor plébános elmondta: a templom elôször
csatlakozott a Nyitott templomok
éjszakájához és ezt a mostani alkalmat remélhetôen több is követi.
– Amennyiben kellô érdeklôdés
mutatkozik, akár a programsorozaton túl, az év többi hétvégéjén
is szervezünk bemutatót az érdeklôdôknek a Damjanich utcai plébáIlma
nián – tette hozzá.

Búcsú körmenettel a Damjanich utcában

27 gyermek vett részt a Pesterzsébet-Klapka téri református
gyülekezet nyári táborában.

A Damjanich utcai Szent Lajos templomban beszédet mondott és búcsúi
körmenetet vezetett Szerencsés
Zsolt címzetes kanonok, soroksári
esperes-plébános. A körmenethez
késôbb csatlakozott Szláby Tibor
atya, aki viszont a soroksári Nagyboldogasszony Fôplébániatemplomban helyettesítette ôt.

A hittanosok a délelôtti alkalmakon a
hit, a bátorság, a döntés és a példaképek fontos kérdéseirôl hallottak bibliai
történeteket. Új énekeket, aranymondásokat tanultak, kézimunkáztak.
– Még hajómodellezô napot is
tartottunk Dr. Csák Zsolt fôgondnok
értékes ismeretterjesztô vetítésével,
elôadásával, gyakorlati tanításával.
Izgalmas játékokban vettünk részt.
Filmvetítés is színesítette a programot. Jártunk az Emese-parkban
Szigethalmon, a Harmónia Házban
Soroksáron és a Természettudományi
Múzeumban – tudtuk meg Szalontainé Tóth Ildikó középiskolai tanártól,
gyülekezeti hitoktatótól.
A vidám, sok áldásban bôvelkedô
napközis hittantábor lezárásaként
családi napot tartottak.
– Az istentisztelet, a családok
megáldása és a bizonyságtételek
után játékos vetélkedôn mérték össze
ügyességüket, ismereteiket a családok. A parókiakertben elfogyasztott
közös ebéd és beszélgetés zárta a
napot és egyben a tábort is. Az Úrnak hálát adva mondunk köszönetet
a szervezésért és a lebonyolításért a
gyülekezet lelkipásztorának, Veress
Gábor nagytiszteletû úrnak, a hitoktatóknak és a segítôkész szülôknek.
A lelkes, örömteli visszajelzések után
Isten áldását kérve reméljük, hogy jövôre is együtt táborozhatunk a Biblia
soha ki nem fogyó kincsestárának tanulmányozására – tette hozzá.

A búcsút IX. Szent Lajos ünnepével
kapcsolatban tartották, aki a templom
védőszentje. Az Anjou-házi uralkodó
Franciaország királya volt 1226. november 8-tól haláláig, 1270. augusztus
25-ig. Anjou Károly szicíliai király fivére és III. (Merész) Fülöp francia uralkodó édesapja volt.
Szent Lajos testesítette meg a keresztény lovagkirály eszményét: két
keresztes hadjáraton is részt vett, és
heroikus erőfeszítésének és állhatatosságának köszönhetően hamarosan szentté avatták. Uralkodása alatt
Franciaország Európa vezető nagyha-

Fotó: Szerzô

Tárt kapukkal várta az
érdeklôdôket a Nyitott
templomok éjszakáján a
Szent Erzsébet Fôplébániatemplom és a Szent
Lajos templom is.

Körmenet a templom körül

talma volt, mind katonai, mind gazdasági, mind kulturális szempontból:
példának okáért a király gyóntatója,
Robert de Sorbon ekkor alapította
meg a párizsi Sorbonne egyetemet.
A soroksári esperes beszélt Szent
Lajos király szerepéről, mit jelentett
számára Jézus, illetve mit jelent a mai
kor emberének életében Jézus Krisztus.
– A világot, ha nem jó irányba halad, meg kell változtatni, és ezt csak

szeretettel lehet – szónokolt Szerencsés Zsolt.
A mise alatt középkori kórusművekből adott elő a templom kórusa
Tausz Tóth Mariann kántor és Faragó
Ákos orgonista kíséretében. Felajánlásra háromszólamú zsoltárének hangzott
el. A zenei anyag illett a szentté avatott
francia király korszakához.
A misét követően a templomdombot megkerülő körmenet az Oltáriszentséggel, kereszttel, zászlókkal, valamint szent énekek éneklésével tette
teljessé a búcsúi ünneplést.
Utána a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület a ferences rendi Anjou
királyfiról, egy másik Szent Lajosról,
vagyis Árpád-házi Szent Erzsébet unokaöccséről tartott előadást a templomban maradó érdeklődő közönségnek.
Ezután szeretetvendégségre invitálta
Szláby Tibor atya a híveket, akik közül
többen házi készítésű süteménnyel érkeztek, és azzal kínálták egymást.
Ilonka Mária

Ausztriai hagyomány Pesterzsébeten

Megáldotta a terményeket Czap Zsolt atya
Megáldotta, megszentelte a terményeket és Isten
áldását kérte a gazdákért, a kis veteményes kerttel
rendelkezôkért majd fohászt mondott a fogyasztókért
Czap Zsolt atya, a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban.
Várhelyi Márta – aki Úr napján virágokkal
díszítette segítôivel a templom bejáratát
– ismét új ötlettel állt elô: néhány éve
Ausztriában járt és ott látta, hogy a szüret
kezdetével megszentelték a termést. Úgy
gondolta, ezt a szép hagyományt Pesterzsébeten is meg lehetne honosítani.
Szeptember 2-án, a fél kilences misére az oltárnál paradicsomból készített szívet,
burgonyából formázott keresztet, lila hagymákból

alakította ki Jézus Krisztus öt sebét. A fonott kosárban piros
paprika jelképezte az élet fáját. A nemzeti szín szalaggal átkötött szalmakoszorúra piros paprikát, almát, fokhagymát, körtét,
vöröshagymát, uborkát, szilvát tûzdelt.
– Örültem, hogy új plébánosunk, Czap Zsolt
megengedte, hogy elkészíthessem a kompozíciót az oltár elé. Megáldotta a terményeket
és Isten áldását is kérte a gazdákért, a kis
veteményes kerttel rendelkezôkért, hogy
legyen bôséges termés a jövôben. A tisztelendô fohászt mondott a fogyasztókért,
és azért, hogy mindenki számára legyen
bôséges eleség – mondta Várhelyi Márta.
Ilonka Mária
Várhelyi Márta a terményekbôl készített kompozícióval
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Mária nénit, akit reggel,
munkába indulás előtt még
a szomszédjai is felköszöntöttek, egy gyönyörű csokorral és ajándékokkal lepte
meg Földesi Gyula és Juhász
Lajosné.
A vendégeket az ünnepelt
lányával, Cselik Györgyné,
Máriával együtt fogadta.
– Kalocsáról költöztem
1991-ben Pesterzsébetre.
Mikor ott laktam, már meg-

Fotó: Kószó Zoltán

90. születésnapján és névnapját köszöntötte Faragó Barnabásné, Mária nénit Földesi
Gyula országgyûlési képviselô
és az önkormányzat nevében
Juhász Lajosné alpolgármester. Mária néni örömmel fogadta a vendégeket, akiknek
megmutatta saját készítésû
kalocsai hímzéseit.

özvegyültem. Messze volt a
lányom, a két unokám a
dédunokák. Nehezen szoktam meg a városi létet, de
ma már jól érzem magam,
hiszen a családom mégis-

Felhívás
Pesterzsébet Önkormányzata az idén
is szeretné ünnepélyesen köszönteni
a kerületben élô 50 éves házassági
évfordulójukat ünneplô párokat.

csak itt van a közelemben,
amikor csak tehetik, meglátogatnak és persze hívnak
is telefonon – tudtuk meg
tőle. Elárulta, míg aktív
volt, a vendéglátásban dol-

gozott eladóként, étteremvezetőként.
Napjait olvasással és hímzéssel tölti. Olyan csodálatos munkák születnek a
keze alatt, hogy bizony sokan nem is nagyon tudják
megállapítani, hogy az általa
elkészített kalocsai kézimunkának melyik a fonákja és az
eleje, olyan precízen, igényesen hímez a mai napig. Meg
is mutatta köszöntőinek
az elkészült kézimunkákat,
amik egyébként saját és családtagjai otthonát díszíti.
Mária nénit pár hét múlva fogják együtt köszönteni
hozzátartozói, mert nemrég
pici baba született a családban és úgy tervezik, akkor
mutatják be egymásnak a
dédnagymamát és a dédunokát.
JA

Támogatták Soroksáron az Erzsébeti –
Soroksári Mozgássérültek Egyesületét
Az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete egyedi támogatási kérelemmel fordult a
soroksári képviselô-testülethez: az egyesület a
mûködésükhöz szükséges laptop és nyomtató
vásárlására kért támogatást, amivel a hátrányos helyzetûek munkájának megkönnyítését szeretnék elôsegíteni. A képviselôk 150 ezer forintot szavaztak meg erre a célra.
JÁ

KEDVEZMÉNY

Kérjük a félévszázados jubileumot tartó házaspárok jelentkezését
november 5-ig a Polgármesteri Titkárságon (Bp. XX. Kossuth tér 1. I.
69., telefonon: 283 0549).
Az ünnepséget november 22-én,
12 órakor, az Erzsébet Napok keretében rendezzük a Polgármesteri Hivatal Házasságkötô termében.
Valaki egyszer megkérdezett egy
idôs házaspárt, hogy hogyan képesek 50 év után is elviselni egymást, ezt válaszolták:
– Nos uram, mi abban az idôben nôttünk fel, amikor, ha valami nem mûködött, megjavították,
és nem eldobták...

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!

a mozgáskorlátozottaknak
Néhány hónapja az ESMTK
üzemelteti a pesterzsébeti
uszodát. Az egyesület célja, hogy minél több kerületi
lakos látogassa a Zodony
utcai létesítményt. Ennek
érdekében számos kedvezményes jegyet és bérletet
kínálnak a vendégeknek.
Az természetes, hogy például a diák és a nyugdíjasok
jóval kevesebbet fizetnek a
belépôkért. Azonban gondoltak a mozgáskorlátozottakra
is. Harót János, az ESMTK
ügyvezetô elnöke elmondta, hogy a mozgásukban
korlátozott emberek a tíz
belépésre jogosító bérletet
5000 forintért vásárolhatják
meg, azaz alkalmanként 500
forintért vehetik igénybe az
uszodát.

Postaláda
Miért vágták ki a 100 éves fát?

Olvasónk telefonált, hogy a János
utca sarkán álló több mint 100 éves
fát kivágták.

– Mikor gyerek voltam, ez a fa
már akkor is itt állt a János utca és
a Helsinki utca sarkán. Gyönyörû
volt, hatalmas, tekintélyes fává
nôtte ki magát az évtizedek során.
Kivágták, pedig szerintem annak a
fának semmi baja nem volt. Nem
látszott rajta, hogy beteg vagy korhadt. A viharoknak is ellenállt. Rossz
érzéssel tölt el, hogy már nincs többé. Hiányzik. Miért kellett kivágni? –
panaszolta a lakó, aki úgy véli, sok
más pusztulásnak indult fát viszont
nem bántanak, hagyják, hogy az idô
elvégezze rajta a pusztítást.
A szociális foglalkoztató vezetôje, Bognárné Adorján Csilla elmondta, sajnos a fa egyik nagy ága letörött, megvizsgálták szakemberek
és megállapították, hogy belülrôl
korhadt, ki kellett vágni.
– Forgalmas út mentén állt a fa,
nem vállalhattuk a kockázatot, hogy
valakinek baja essék, ha jön egy vihar, szél és az ága letörik – mondta.

Tisztelt Szerkesztôség!

Köszönöm, hogy levelemet közölték az elôzô lapban. A hozzáfûzött
kis megjegyzéshez csak annyit
tennék hozzá, hogy való igaz a
szociális foglalkoztató, tényleg az
értesítésétôl számított 24 órán belül lemosta a sarló és kalapácsot az
emlékmûrôl.

Fotó: Magánarchívum

Hímzéssel tölti idejét Mária néni

Az 56’-os sírokról csatolok néhány 09.05-én készült képet. Valószínû, hogy október 23-ra valamit
javulni fog a helyzet, de mindenkinek látnia kell, hogy társadalmi
összefogással valamilyen végleges
megoldást kellene találni. Ehhez kérem a „Pesterzsébet” támogatását.
Üdvözlettel: Somogyváry Géza

méter hosszan kikotort med
teramelyet valószínű valaki,
mészetszerető csinálhatott meg.
n
Ez az élővilág már egyetle
a
össze
k
gyűlne
menedéke. Itt
lók
megmaradt békák, vízisik
még
és más állatok. Valószínű
hosszú hetekig ilyen időjárá
,
sunk lesz, és ha ez így marad
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lás
visszafordíthatatlan pusztu
lekövetkezik be. Persze az is
het, hogy nem a pénz a problévagy
ma, hanem a hanyagság,
sítás
valamilyen érdek a haszno
miatt. Önökhöz azért fordultam, hátha valaki tudna foglal-

ez a ág természe
kozni a problémával, mert
Az idei
nem
természeti érték, ha elvész
las- Magyarorsz
lehet ,,visszacsinálni”, szép
nt letét érinti:
minde
hogy
,
jutunk
oda
san
te jelentőse
elvesztünk.
patakok el
Segítségüket előre is köszönöm! baknál vé
Üdvözlettel: Varga Gyula

Eldôlt a szemét sorsa

hogy a szelektív
jelzést kapunk olvasóinktól,
Megszámlálhatatlanul sok
tben, elviszik belôeresen felborogatják a kerüle már nem állítják
hulladékgyûjtôket rendsz
b esetben a gyûjtôket
legtöb
A
ékot.
hullad
es”
lük az ,,érték
tot, és azt javasolta:
megörökített egy ilyen pillana hozzáférni.
vissza a helyre. Olvasónk
en
a gyûjtôket, hogy ne lehess
célszerû lenne körbezárni

Fémkorláttal szereltek fel három
szelektív hulladékgyûjtô szigetet
a kerületben: a Közmûhelytelep
utcában, a Bíró Mihály utcában,
az Intersparnál valamint az
Ábrahám Géza utcában. Az intézkedéssel a borogatásokat és
az azt követô förtelmes látványt
akarják megakadályozni.
A fôvárosban mintegy 950 hulladékgyûjtô sziget mûködik jelenleg – ezek közül 43 található a
kerületben. A létesítmények kihelyezése és a szemét elszállítása

Kalmár Ilona sétány

Az utcá
mint eg

Tisztelt Szerkesztőség!
60 éve Erzsébeten lakom a
ban, egy társasházban. Az
ki, mint egy szemétdomb.
nem voltak legalább 30
magunk előtt megcsinálj
kertünket, de a környező
járdát is kénytelenek vagy
ni, ha tisztaságot akarunk
Sajnos rendőröket sem
errefelé. Három esetben
hosszú évek alatt: két ön
egy betörésnél.
A Barkó utcában me
embert, az Attila utcáb
ták anyját és fiát, a nap
a Duna utca 6-ba. 17-é
be akart bemenni egy il
ték és elmenekült.
A Madách utcában
már a villamos, de a sí
tak. A járdán nem l
mert a bitumen dom
balesetveszélyes rajta já
Tudom, nincs elég
Azt is tudom, hogy ez

visszahelyezést len
szorgalmazták.
megje ik!
Mind
A en
megszüntetés tehát aligha jeés más
A kerületi iskolákban, óvodákban
programot
intézményekben is nagyon sok
tudósítászerveznek. Azok a beszámolók, Pesta
helyet
kapnak
sok, amelyek nem
Pestererzsébet újságban, megjelennek
án.
zsébet önkormányzatának honlapj tban,
Egy-egy cikk rövidebb változa
szerényebb képanyaggal
n.
újságba
az
tó
olvasha
A teljes cikket és még
kortalannát
rekek teszikzmé
nyeinke
több képet találhat a ren- Gye
nevelési inté
dezvényekrôl, eseményrôl
a honlapon. Erre a cikkek
végén több helyen is utalást teszünk.
Látogassa a www.
pesterzsebet.hu oldalt, Szent István Napi Forgatag
ahol más egyéb kerületi hírt
is talál. Az oldal alján az archívumban korábbi cikkeket

lent valódi megoldást – fûzte
hozzá az alpolgármester.
Elsôsorban a borogatásoknak
erek
veheti elejét az a 130 centiméte- Ism
Ismer olyan pesterzs
n kimaga
területe
lyen
Amenyis megkereshet. fémres magasságban rögzített
büszkélkedhet, vagy
nyiben Ön is szeretne
olyanról, aki különle
hasznos információkat
érdekes személyiség
amely a
korlát, amely a különbözô
megosztani, hullaôt figyelmünkbe, hog
XX. kerületben élôket
hessük vele a kapc
lheti, küldje el
érdekeszolgáló
dékfajták elhelyezésére
és bemutathassuk ô
és mi megosztjuk a
k.
honlapon, illetve az
színes konténereket veszi
körbe. sóinkna
Ajánlások:
újság hasábjain.
szerkesztoseg@pest
– A kaloda szorosan körbefogja a kukákat, így fizikai gátját
képezi a borogatásoknak, de nem
akadályozza a konténerek ürítését. Ezt a megoldást eddig három
helyen alkalmaztuk a kerületben:
a Közmûhelytelep utcában, a Bíró
Mihály utcában az Intersparnál,
valamint az Ábrahám Géza utcában – mondta Juhász Lajosné.
Az önkormányzat további szelektív hulladékgyûjtô szigetek
köré szereltet fémkorlátot.
Rácz Attila
XXXIII. évfolyam
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zárták a nevelési
ünneppel
meg. A rendezvéintézményében
évérôl emlékeztek
több nevelési
mellett természetesen
magukat,
Kerületünk
25., 30., 35.
méltatása
munkájának a gyerekek jól érezzék
évet: fennállásuk
12-13. oldal
hogy
nyeken a pedagógusok
volt a hangsúly, az évforduló.
most is azon legyen számukra
emlékezetes
hez!

ti közösségek

Felhívás pesterzsébe

Kaloda védi a Bíró Mihály utcái konténereket

a Fôvárosi Közterület-fenntartó
Zrt. feladata, ahogyan a társaság
gondoskodik a kukák környezetének tisztán tartásáról, így a
körülöttük felgyülemlett szemét
eltávolításáról is. Ám hiába a jó
és fontos cél – a különbözô hulladékfajták környezettudatos elhelyezése –, a nem funkcionális
használat több helyen okoz gondot a kerületben.
– Számos helyen tapasztalni,
hogy a lakók a szelektív hulla-

dékgyûjtô szigetek köré hordják
a háztartási szemetet, és gyakran a bútorokat és a veszélyes
hulladékot is. A másik problémát
a borogatások jelentik. Mivel az
egyik áruházlánc 1 Ft-ot fizet a
fémdobozokért, így gyakori, hogy
egyesek feldöntik a kukákat, s
maguk után szemetet hagynak –
mondta el Juhász Lajosné alpolgármester.
Az efféle anomáliák miatt
idôrôl idôre érkeznek olyan leve-

2012. augusztus

Vastag Csaba
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Hírek

hivatal a pestpénteken
hivatal a
Június 29-én,
erzsébeti polgármesteri
Napi rendezvények
Köztisztviselôk
tart.
miatt zárva

Zárva lesz a

Nyáron szünetel álat
3. között
a jogsegélyszolg
3 - szeptember

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

tûzijáték augusztus
Nem lesz lesz
tûzijáték
a

is vendégeskedett
az kerületben

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

is
is
Várják a kerületieket
testvérvárosai

sok
a
Kerületünk
készülnek
i Naposzínes rendezvénnyel
Székelykeresztúrképviseli
nyárra. A

delegáicó
kon hivatalos kat. A vendéglátók
önkormányzatun a pesterzsébetievárják
szeretettel programjukra auguszket is városi
tus 2-4 között.

a rablót egy férLeteperték akart
kirabolni
al-

Ékszerboltot Lajos utcában. Az
sietett kolfi a Kossuth
segítségére
földre
kalmazott
kényszerítették
légája, együtt a kerületi rendôrkaakit
a támadót,
kiérkezésééig
járôreinek
pitányság
visszatartották.

Hûsítô ötletek
forróság ellen

19-20.

és
Önkormányzataidén
Pesterzsébet
Központ
a Csili MűvelődésiÉve jegyében,
a két Erzsébet tiszteletére
a város névadói Napi Forgatagot
István
szervezi a Szent
a sétáló utcában,
Erzsébet királyné
Erzsébet, 20-án
19-én Szent és történetének megidézésével.
, civil
korának
intézményeknek
akik szívesen
közösségeknek,
ek a jelentkezését, ahhoz,
az erzsébeti
magánemberekn hozzájárulnánakhangulatát
Várjuk mindazoknak
felének
egyházaknak,
akik ötleteikkel
szervezeteknek, a programban, a XIX. század második
a ,,Kosutiba.”
részt vennének19-én és 20-án,
varázsoljunk
hogy augusztus felidéző miliőt
lehet.
Várhalmi Andrásnál e.hu
a Csiliben,
e-mail: csilimk@t-onlin
Jelentkezni
Telefon: 30/466-6700,

lek az önkormányzathoz, amelyekben egy-egy ilyen létesítmény megszüntetését kérik.
– Engedve a lakossági nyomásnak, a közelmúltban kezdeményeztük az FKF Zrt-nél
a Vörösmarty téri sziget megszüntetését. Ám ez hiába történt
meg, a szemét továbbra is itt
gyülemlik fel. Ráadásul a konténerek felszámolását követôen
szinte azonnal érkeztek olyan
lakossági jelzések, amelyek a

POLITI

a nyávár ránk ezen
Rekkenó hôségakarunk leégni a napon
ron. Ha nem a szobában, érdemes
vagy megfôni híradásokra, komolyan
a
t és betartani
odafigyelni
tanávenni a hôségriasztásoka
erre vonatkozó
a
ól olvashat
a szakemberek
is.
csait. A hôségriasztásokr
et.hu oldalon oldal
19.
www.pesterzseb

KÖZE VAN

HOZZÁ!

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

Friss hírek
u
erzsebet.h
www.pest

EZÔ
KÖVETKENÉS:
MEGJEL kedd
július 24.,
TA:
LAPZÁRszerda
július 11.,

Szemétálmodók járták az utcákat

Tarthatatlan állapotok

Utcai harcosok a lomok tetején
Fotó: Szociális foglalkoztató

A lomtalanításról az FKF Zrt. elôre tájékoztatja a lakosságot, a kerületiek azonban legutóbb is látványos
problémákkal szembesültek. Tervezik, hogy a lomtanítás jelenlegi formáján változtatnak.

Madárijesztő
hulladékból

Két héttel a lomtalanítás idôpontja elôtt az innen-onnan érkezô
szemétgyûjtôk teherautóikkal már a kerület utcáit járták.
– Egyes lakók ezt látva úgy gondolták, addig is kipakolják a
lomokat, amik köré aztán családok szervezôdtek: napokig ott
éltek, fenntartották a helyet maguknak, s ha kellett, megküzdöttek érte – mondja Adorján Csilla, a Pesterzsébet Szociális
Foglalkoztató intézményvezetôje, aki szerint bár a Közterületfelügyelet emberei igyekeztek fellépni, sok esetben tehetetlennek bizonyultak, mivel közterületen tartózkodni nem tilos.
– Maga az egyhetes akció az FKF. Zrt. részérôl profin zajlott,
ahol pedig mégis maradt takarítanivaló, ott a szociális foglalkoztató munkatársai intézkedtek. A tájékoztatóban részletesen
közölték, hol lehet, és mit szabad kitenni, ezt sokan nem vették figyelembe, ugyanakkor mivel szemét nem maradhat sehol,
ezért az illetékesek ilyen esetben kénytelenek mindent elszállítani – folytatja a vezetô, majd hangsúlyozza, hogy a fent említett
állapotok miatt a lomtanítás jelenlegi formáján változtatni kell.
Valószínûsíthetô, hogy a jövôben a lomtalanítást a lakóknak
kell kérniük, és az utcák szervezik majd. Minden szemétszállítást fizetô lakosnak egy évben egyszer alkalma lesz a lomok
elszállíttatására.
SzA

A pesterzsébeti akciónapok központi motívuma a madárijesztő volt

Augusztus végén a Tátra téren vertek tanyát a Szemétálmodók. A lelkes fiatalokból álló csapat háromnapos
mûvészeti akciója a kerületben zajló lomtalanításhoz kapcsolódott.
Kezdeményezésük arra hívta fel a figyelmet, hogy ami
másnak lom, kidobásra ítélt

hulladék, abból új tárgyak alkothatók. Az újrahasznosítás
mikéntjének pedig csak a képzelet szabott határt.
Az akciónap a lomok begyűjtésével kezdődött. A fiatalok a már kidobott bútorokból gyártott alkalmi kocsikkal
járták a környéket, és keresték
az újrahasznosítható tárgyakat
a lomkupacokban. Ablakke-

ret, lyukas edény, porszívócső,
fla
megunt játék, műanyag flakollekci
kon éppúgy került a kollekcióba, mint magnószalag vagy
kiszakadt szúnyogháló.
Az együttalkotáshoz szép
számmal csatlakoztak a helyi
gyerekek, akik a trénerek segítségével fúrhattak, faraghattak, vághattak, fűrészelhettek,
ragaszthattak, festhettek, rajzolhattak.
Az események megörökítéséről azok a gyerekek gondoskodtak, akik a fotózás és az interjúzás fortélyaiba nyerhettek
betekintést az akciónapon.
RA
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Dani bácsi konyhája – Kaviártól lencséig

Receptek elsejére és sokadikára
Új rovat indul, amirôl általában a szerzô azt gondolja, hogy jó lesz. Hát ez
ebben az esetben bizonyosnak tûnik. No persze nem feltétlenül az írásmûre
gondolok, azt döntsék el a kritikusok. Ám azt remélem, hogy a receptek
örömmel és kellemes kulináris élvezetekkel örvendeztetik meg az olvasókat.
A szabályok egyszerűek: kaviártól lencséig, azaz elsejétől sokadikáig próbáljuk becserkészni a háziasszonyok és háziurak életét. Pontosan tudjuk, korunkban már
régen nem biztos, hogy a hónap első napján van elseje és utolsóján sokadika. Ezért
ezek a receptsorok szabadon alkalmazhatóak, kinek-kinek a saját aktuális anyagi
helyzetéhez. Ígérjük, hogy a „sokadikai” receptekben sem találkoznak majd a klaszszikus „köménymagleves – paprikás krumpli” kombinációval. Minden esetben 4
személyre számolunk, Pesterzsébet különböző kis- és nagy üzleteinek, illetve piacának közép árfolyamát vesszük figyelembe. Így alakulnak ki a mindenkori, és minden
napra igaz „hopp-napi” és „kopp-napi” menük.
Galsai Dániel
Hopp-nap: a menü ára (4 személyre) 4100 Ft

Rozsdás marhaszelet

1 kg marha rostélyost vagy marha nyakat előző este kb. 2 cm
vastag szeletekre vágunk,
kissé kiverjük. (Minél
nagyobb szeletek, annál jobb!) A szeleteket
megkenjük mustárral,
zúzott fokhagymával,
némi sóval és egy éjszakára 1,5 dl olajban pácoljuk. Amikor az ételt
készítjük, a húst a páclével együtt serpenyőbe
tesszük 1-1 percig mindkét
oldalán nagylángon megkapatjuk a szeleteket. Visszatéve
a serpenyőbe a szeleteket kislángon, fedő alatt kb. 40 percig pároljuk. Közben aláteszünk 2 ek. sűrített paradicsomot 1 dl vörösborral összekeverve. Ha kellőképpen omlós, tálalhatjuk
krumplipürével, de a tésztasalátával és friss kenyérrel is tálalható.

Kopp-nap:
a menü ára (4 személyre): 1600 Ft

Kora ôszi töltött krumpli

1,5 kg minél nagyobb vékonyhéjú sütni való krumplit alaposan megmosok,
egészben héjastól megsütök. Amikor
megpuhult kihûtöm, a tetejét levágom
és a belsejét kivájom úgy, hogy kb 1
cm fala maradjon. Apróra vágott hagymából 3 db paprikából és ½ hegyes
erôs paprikából zsíron sûrû lecsós alapot készítek. Belekeverek 4 db felvert
tojást és 1 perc alatt lágy lecsós rántottát csinálok. Kanállal a krumplikba
töltöm, megszórom egy kis fokhagymás sóval. Kizsírozott tepsibe teszem
egymás mellé a krumplikat, tetejükre
1-1 tk tejfölt és 1-1 nagy csipetnyi reszelt sajtot teszek. Forró sütôben pirulásig sütöm. Egy kis kovászos uborka
nekem lecsúszik mellé…de tulajdonképpen minek? Úgy jó, ahogy van.

Korhelyleves nehéz napokra

1 nagy fej hagymát igen apróra vágok, édes piros paprikával
megszórom, olajon megdinsztelem. Rákarikázok 2 pár virslit és
½ percig együtt pirítom. Hozzáadok ½ kg savanyú káposztát és
2-3 percig kevergetem. Felöntöm
vízzel, hogy jól ellepje, beleteszek 2 db füstöltízű leveskockát
valamint 2-3 babérlevelet. Közepes lángon addig főzöm, amíg
a káposzta meg nem puhul. Lehúzom a tűzről és kevés lisztel elkevert 1,5 dl tejföllel sűrítem. Ha
túl sűrű, vízzel higíthatom is, és
még egyszer felforralom. Frissen
vágott petrezselyemmel tálalom.

Keressük Pesterzsébet fenyôfáját!
Pesterzsébet önkormányzata – mint minden évben –, idén is
tervezi, hogy karácsonyi ünnepekre az önkormányzat elôtti
téren feldíszíti az év fenyôfáját. Évek óta sikeresek volt a
felhívásunk, gyönyörû fenyôket ajánlott fel a lakosság.
Szeretnénk folytatni ezt a kedves hagyományt, így
ismét keressük azt a szép formájú, hat méternél magasabb fenyôfát, amely ékessége lehet az idei Szeretet
Ünnepének.

Október: Helsinki út, Határ út, Lajtha László, Ady Endre út, Köztemetô út, Alsó Határút,
Vágóhíd utca által határolt terület
November: Teremszeg utca, Téglagyártó utca, Tergenye utca, Közmûhelytelep
utca, Téglagyár tér, Serény utca , Gubacsi
hídfô, Csepeli átjáró
December: Közmûhelytelep utca, Téglagyár tér, Teremszeg utca, Serény utca –
Csepeli átjáró, Gubacsi hídfô, Téglagyártó
utca, Tergenye utca

Tátra téri piac

Rózsaszín hideg olasz tésztasaláta

25 dkg spagettit sós vízben megfôzünk. 15 dkg fôtt-füstölt tarját, 4 nagy csemegeuborkát, 2 nagy zöldpaprikát, 1 kaliforniai paprikát és 1 hegyes erôspaprikát és egy marék
olajbogyót lehetôleg egyformán fél centis csí
csíkokra vágunk. Összekeverünk 25 dkg majo
majo-nézt és kb. 10 dkg ketchupöt. Kevés sóval, borssal, 1 csokor snidlinggel vagy
újhagyma zöldjével, bazsalikommal
és oreganóval fûszerezzük, 1 ek
citromlével pikássá tesszük. Jó
alaposan összekeverjük a tarjával és a zöldségekkel és a kihûlt
tésztával. Üvegtálba szedjük,
alaposan megszórjuk nagylukú
reszelôn reszelt füstölt sajttal, a
tetejét paradicsomkarikákkal díszítjük. 2-3 órára a hûtôbe tesszük,
hogy az ízek összeérjenek. Elôételnek,
hús mellé köretnek, de akár önálló vacsorának is kiváló.

Kéményellenôrzések

Várjuk szíves felajánlásukat azon kedves lakóknak, akik
örömmel látnák viszont fenyôjüket a Kosuti ünnepi fényében.
A fa kivágását és elszállítását az önkormányzat vállalja.
Kérjük, a felajánló jelentkezzen a szociális foglalkoztatóban (1201 Budapest, Baross u. 91-95.), vagy hívja a 2858474-es telefonszámot. E-mail: szocifogi@freemail.hu
A felajánlásokat elôre is köszönjük!
Szociális foglalkoztató

Megnevezés
Fehér répa
Sárga répa
Zeller db.
Karalábé db.
Petrezselyem, csomó
Fejes káposzta
Kelkáposzta, lilakáposzta
Karfiol
Paprika
Brokkoli
Burgonya
Cukkini
Padlizsán
Zöld hagyma
Lila hagyma
Vöröshagyma
Gomba
Fokhagyma db.
Saláta
Spenót
Cékla
Sóska
Patiszon
Paradicsom
Tök
Dió bél
Alma
Ôszibarack
Uborka
Méz
Szôlô
Nektarin
Körte
Banán
Citrom
Szilva, ringló
Tojás
Zöldbab
Aszalt gyümölcs
Áfonya

Min.ár
450 Ft
200 Ft
150 Ft
100 Ft
40 Ft
120 Ft
200 Ft
170 Ft
160 Ft
500 Ft
60 Ft
150 Ft
150 Ft
120 Ft
200 Ft
140 Ft
500 Ft
50 Ft
150 Ft
400 Ft
300 Ft
500 Ft
150 Ft
120 Ft
80 Ft
1800 Ft
150 Ft
300 Ft
150 Ft
1400 Ft
220 Ft
300 Ft
400 Ft

Max.ár
550 Ft
240 Ft
200 Ft
160 Ft
100 Ft
160 Ft
400 Ft
240 Ft
300 Ft
120 Ft
280 Ft
300 Ft
160 Ft
220 Ft
180 Ft
550 Ft
100 Ft
380 Ft
500 Ft
600 Ft

240 Ft
180 Ft
2200 Ft
350 Ft
550 Ft
380 Ft
2000 Ft
650 Ft
400 Ft
500 Ft
380 Ft
580 Ft 680 Ft
230 Ft 320 Ft
40 Ft
46 Ft
500 Ft 550 Ft
1200 Ft 2800 Ft
2000 Ft 2200 Ft

A termények mértékegysége kg.
Forrás: www.erzsebetipiac.hu

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu
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Eötvös Cirkusz 2012 – Ezeregy attrakció a mesés Keletrôl

A manézs örök csodája minden nemzedéknek!

A mûsorban megelevenedik Egyiptom varázslatos világának gyönyörû
királynôje, Kleopátra. A Fátyol titkai –
a Kelet csábítása – a Gyönyörûségek
Kertje a porondon! Tûz-, tánc- és
látványeffektek teszik felejthetetlenné a Titokzatos Keleti Utazást!
A Sivatag Fejedelmei és a Nílus Királyai – egzotikus állatok kavalkádja!
Krokodilok, kajmánok, leguánok, skorpiók, óriáskígyók és
különleges mérges kígyók a Kelet
Varázsában! Oroszlánok és tigrisek együttes produkciója repít
Afrika szívébe.

Szenzáció Tibetbôl
az egyedülálló fehér Tigris!
Akinek pedig még ez sem elég: tevék, lámák, zebrák, afrikai bivalyok
és jakok a porondon fantasztikus
idomításban! Légtornászok, akrobaták, díjnyertes artistamûvészek,

Az Eötvös
Cirkusz
Pesterzsébeten
Szeptember 26-30-ig
vendégszerepel.
Helyszín:
Megapark, Tesco mellett

csodálatos koreográfiák és kosztümök!
Az Eötvös Cirkusz tradíciói
egyaránt arra köteleznek bennünket, hogy ismét a csodák és
a káprázatok világát varázsoljuk
a közönség elé. Hagyják maguk
mögött a hétköznapok terheit, és

Családbarát kedvezmény
Szeptember 26-án, szerdán, 1 db felnôtt jegy vásárlása esetén, egyet fizet, kettôt kap kedvezmény! Többi napokra, aki ezt
a kupont felmutatja, 500.-Ft kedvezményt kap!
Infóvonal: 06/30/401-9507 www.eotvoscirkusz.com
Facebook: Eötvös cirkusz

gyermekeik, unokáik kezét fogva
változzanak vissza gyermekké.
Hiszen mi más a cirkusz csodája, ha nem a lehetetlen valóra
válásának, az elérhetetlen megvalósulásának gyermeki ámulata?
Csupán egy ponyvából vont
sátorkupola, csupán a fûrészpor,
csak a fények, a mozdulatok, pár
lélegzetelállító pillanat, világhírû
artistamûvészek, ennyi a cirkusz
varázslata.
Kedves Cirkuszbarátok! Velünk, a cirkusz mûvészeivel együtt
jól tudják: sokkal többrôl van szó:
a cirkusz életre szóló káprázatá-

ról, amely mindörökre rabul
ejti az ember szívét.
Bízom benne, hogy a velünk töltött órák Önöket is a
cirkuszmûvészet igaz híveivé
teszik. Ha így van, kérem, látogassanak el hozzánk!
Az Eötvös Család minden tagja és az Eötvös Cirkusz valamennyi mûvésze
nevében kívánok mindenkinek
önfeledt és káprázatos utazást a
csodák világában: mert a cirkusz
varázslata örök!
Eötvös Tibor
cirkuszigazgató

III. Pesterzsébet Kupa

Találmányaim

október 13-án, 9 órától
a Pesterzsébeti kutyaiskolában
Vizsga: BH, IPO minden szinten
Verseny: BH I-II-III, IPO I-II-III, C fázis

Ily módon bizonyítható, hogy minden tányér eldobható, nem csak az eldobható
tányér dobható el.

Csendszóró
Hordozható páncélszekrény

Válasszunk ki egy nagyobbacska páncélszekrényt, lehet olyan két mázsa körüli.
Mindkét oldalára, egyenként négy-négy
acélcsavarral erôsítsünk nagy teherbírású fogantyúkat. Amikor ez megvan,
kezdjük a páncélszekrényt nem határozott céllal, egyik helyiségbôl a másikba
hordozni. Aki ekkor figyel minket, azt
látja, amint éppen egy tagbaszakadt füles páncélszekrényt hordozunk, amibôl
egyenesen következik, hogy az a páncélszekrény is hordozható.

Eldobható tányér

Bírók: Radics Zsolt, Szalay Péter
Nyom: Hlavács János
Segédek: Czimre József, Dudás Gábor
Nevezés: MEOE szabályzata szerint, október 10-ig
E-mail: hlavaacs@gmail.com, telefon: 20/938-4013
A nézôknek a belépés ingyenes!

Elôadások hétköznapokon
18 órakor, szombaton
15 és 18 órakor,
vasárnap 11 és 15 órakor
Cirkuszpénztár nyitva:
10-18 óráig

Az üzletekben kapható könnyûszerkezetes, mosogatás alól felmentést
adó ún. eldobható tányér. De kár ezért
a boltba menni, mert otthon is van bôven, csak nem tudtuk. Vegyünk elô a
kredencbôl egy tetszôleges formájú és
mintázatú tányért. Célozzuk meg vele a
szemközti falat, közepes erôvel dobjuk
el. Nagyon jó! A kísérletet ismételjük
meg még néhányszor, különbözô nagyságú és mintázatú tányérral. Remek!

Vásároljunk, de akár magunk is elkészíthetünk egy közepes méretû fadobozt.
Ez annyira igénytelen fadoboz, hogy lehet papírból is, esetleg mûanyagból.
Fessük be matt feketére vagy fénylô ezüstre. Tegyük fel a polcra, üljünk
elé, hallgassuk. Mély, süket csend
árad belôle, rendkívül megnyugtató.
Az ember szívesen idôz elôtte néhány
órát. De minthogy nem köti le teljesen
a figyelmet, közben azért lehet újságot
is olvasni. Ám rövid idôn belül megjelenik a feleség, aki a normál „á”-hoz
képest viszonylag magas hangon szóvá
teszi, hogy már megint órák óta ülünk a
csendszóró elôtt, pedig szerinte ez egy
közönséges átvágás, mert nincs rajta
se potméter, se kapcsoló. Szerinte nem
szól ott semmi. Ami csend itt van, az a
konyhából szûrôdik be. Ilyenkor elgondolkodom. Tényleg, milyen jó volna, ha
fejlett mûszaki érzékem és a kétségkívül meglévô kézügyességem együttes
felhasználásával valahogy egy hangerôszabályzót tudnék rászerelni, amivel le
lehetne halkítani, esetleg kikapcsolni.
Nem a dobozról beszélek.
Módos József
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EGYÉBKÉNT

Ismerek
egy olyan
embert…

Onnan (is) jutott eszembe, hogy amikor ezeket a
sorokat írom, szeptember
11-e van, Jácint napja.
Igazi fura figura. Régen
faluhelyen Kolontos Palkónak hívták az ilyen embert, a kissé lassúeszû,
különös mozgású, bájosan
együgyû embertársat.

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

Jácintnak hívják

Az utcagyerekek általában utánaszaladtak, hosszú orrot, fügét mutattak neki,
gúnyolták, az „erôsebb” jogán. Jácintot
naponta látom. Törzskávéházam kerthelységébôl kitekintve nem is lehet elkerülni.
Mindig siet, noha alighanem sok éve már
nincs semmi fontos dolga. Utánozhatatlan
távgyalogló lépteivel járja a környékbeli
presszókat és közérteket, korábban néha
rumot ivott kávéval, aztán kávét, aztán
szódát, ahogy éppen jött… „Készpénzes
vagyok!” – szól jellegzetes hangján, amikor belép, jelezve, hogy ô vendég, kuncsaft, komoly üzletfél. Jelezve, hogy van.

Ô is van. Nyár elején valahonnan szerzett
egy snájdig láthatósági ruhát. Érzésem
szerint ezt a fluoreszkáló öltözetet a kukások viselhetik. Az is egy csapat, akihez
tartozni lehet. Egész nyáron, döglesztô
kánikulában, ebben a nyaktól-bokáig tartó
ancugban sietett szakadatlan.
Jácint igazi erzsébeti figura. Mondhatnám helyi relikvia. Ahogy nézem, néha
elmerengek rajta, s bevallom, idônként
irigylem. Csetlô-botló lépteivel, nehezen
érthetô mondataival, céltalan száguldásával valahol mégis boldog lehet. Nem öli
a pénz utáni hajsza, nem aggódig a devi-

zahiteléért, nem lopja a napot politikusok
fecsegéseivel, nem érdekli a benzin ára…
Csak él, létezik, mint mondjuk egy
virág. Egy jácint. Persze a dolognak van
egy másik oldala is. Vajon azok közül,
akik a balkonjukon anyai-atyai szeretettel gondozzák a jácintjukat van-e olyan,
aki ezen a napon megölel, és azt mondja
ennek a botor, kedves, céltalan és értelmetlen száguldozónak, hogy „Boldog
névnapot Jácint!”.
Aki ezen a kérdésen elgondolkodik,
nagy igazságok birtokába juthat…
Galsai Dániel

NEM KAPJA MEG
AZ ÚJSÁGOT?

Hirdetési panaszok:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

A helyes megfejtők között 5 darab gerinctorna bérletet sorsol ki Noémi. A megfejtéseket október 20-ig várja az alábbi címre postai úton vagy személyesen:
Gyöngyház Központ ,, Mozogj Noémivel!” (1201 Budapest, Vörösmarty u. 8.) A nyerteseket Noémi értesíti, ezért kéri, adják meg elérhetőségeiket.
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Éjszakai tánc

a PMS Dance
táncoktatóival
A PMS Dance tánciskola is csatlakozott a Tánciskolák
Éjszakája országos kampányhoz.

Verôcei Edina, a tánciskola alapítója és mûvészeti vezetôje elmondta: ez volt a harmadik ilyen rendezvényük, ahol 22 óráig
tartottak nyitva azzal a céllal, hogy minél többen megismerjék,
és sportnak válasszák a táncot.
– Mivel hip-hoppal foglalkozunk, ennek valamennyi válfajával meg lehetett ismerkedni. A legújabb trend, a hip-hop girly-t
is megmutattuk, amit magas sarkú cipôben kell táncolni. Persze
a salsát és zumbát is ki lehetett próbálni – foglalta össze.
IM

Idegenben félelmetes az ESMTK
Szeptember közepéig háromszor játszott vendégként
a labdarúgó NB III Duna-csoportjában az Erzsébeti SMTK,
és mindig nyert. A két hazai
meccsbôl viszont csak egy
pontot szerzett a csapat, de
öt forduló után így is az élmezônyben foglalt helyet.
Bár a nyáron nagy változások
nem voltak az Erzsébeti SMTK
öltözőjében, néhány játékos távozott, és helyettük újak érkeztek. Németh Gábor Csepelről,
Zima Gábor Törökbálintról
került az Ady Endre utcába,
utóbbi személye azért érdekes,
mert korábban az édesapja is
futballozott az ESMTK-ban.
Az idénynyitón az Erzsébeti
SMTK a Diósdi TC vendégeként lépett pályára. A két csapat
kiegyenlített meccset játszott,
mindkét oldalon több helyzet
adódott, és egy-egy alkalommal
a kapufát is eltalálták a felek.
A második félidő közepén Szabó Gábor szögletét az előrehúzódó Nemes Norbert csúsztatta
a hosszú sarokba. A hajrában
szintén egy fejes góllal egyenlítettek a hazaiak, de egy perc
múlva Szakolczai-Sándor Balázs jól tette bele a lábát Szabó
lövésébe, és megszerezte a győz-

Új sárkányhajócsapat a vízen:

Duna Garden Pesterzsébet
Húszegynéhány, egymással baráti
viszonyban álló ember tavasszal
úgy gondolta Pesterzsébeten, hogy
rendszeresen beülnek egy sárkányhajóba, és együtt evezve jól
érzik magukat. A jó bulinak indult
lapátolás néhány hónap alatt komoly sporttevékenységgé alakult.

tes találatot (Diósd–Erzsébeti
SMTK 1-2).
A diósdi siker után joggal bíztak a pesterzsébeti szurkolók a jó
folytatásban a több volt NB I-es
játékossal megerősített újonc
Jászapáti VSE ellen. A vendégek egy védelmi hibát követően
gyorsan előnybe kerültek, majd
a félidő közepén egy másik után
már két góllal vezetett a jászsági együttes. A szünet előtt Szakolczai-Sándor szépített, majd a
folytatásban Szabó szabályosnak
tűnő gólját érvénytelenítette a
játékvezető. Tíz perccel a lefújás
előtt 11-eshez jutott az ESMTK,
de Szabó lövése a jobb kapufán
csattant, így hiába rohamozott
szinte végig csapatunk, nem
tudott egyenlítetni (Erzsébeti
SMTK–Jászapáti 1-2).
A következő fordulóban aztán minden sikerült a piros-fehéreknek. Budafokon hamar vezetést szerzett az ESMTK Bányai
János Róbert szabadrúgásából.
Nagy erzsébeti fölény jellemezte a találkozót, majd a szünet
előtt előbb emberelőnybe került
Turi Zoltán csapata, majd Vörös
Dávid lőtte be a buktatásáért
megítélt büntetőt. A második
játékrészben beindult a henger:
Szabó Gábor lapos lövését követően Pintér Dániel egy szöglet

után fejelt a kapuba, SzakolczaiSándor egy rossz hazaadást büntetett góllal, majd egyéni akció
végén emelt a hálóba. A hajrában Szabó is duplázott, végül a
csereként beállt Dobray Zsolt
csavart a kapuba 22 méteres szabadrúgásból (Budafok–Erzsébeti SMTK 0-8).
A negyedik fordulóban a papírforma biztos hazai sikert ígért
a XVII. Ker. RTK-Vasló csapata
ellen. A piros-fehérek egy egész
szezonra elegendő helyzetet dolgoztak ki, de sorra el is hibázták
azokat, még az üres kapuba sem
sikerült betalálniuk (Erzsébeti SMTK–XVII. Ker. RTKVasló 0-0).
Budaörsön aztán parádés győzelmet aratott az ESMTK. Bár
már fél perc elteltével vezetett
az ellenfél, a 17. minutumban
Pintér Dániel szabadrúgásból
egyenlített. Később ő szerzett
előnyt, de a szünet előtt hazai
büntetőből 2-2-re alakult az állás. A második félidő közepén
Szakolczai-Sándor Balázs egyéni
akció végén talált a kapuba, majd
Áder András szép támadás zárásaként lőtt a hálóba – a végén egy
szerencsétlen öngól már nem befolyásolta az erzsébetiek diadalát
(Budaörs–ESMTK 3-4).
MS

Lefutották tûzoltóink a félmaratont

vetség szeptemberi roadshow-ján már a
középdöntôben eveztünk.
A Duna Garden Pesterzsébet a versenyeken 8 nôi és 12 férfi evezôsbôl áll,
valamint egy kormányosból és egy dobosból. Eddig hetente egyszer edzett a
csapat, de az említett sikeren felbuzdulva
úgy döntöttek, hogy ezentúl minden hé-

A fôváros tûzoltóparancsnokságai közül legnagyobb létszámban a
XX. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság vett részt a szeptember 16-i NIKE félmaratonon.
– A mai társaságból többen jártak Csepelre speedfitnessre, amelyet a tizenhétszeres maratoni világbajnok Csabai Edvin
vezetett – idézte fel a kezdeteket Märtz
József, a Duna Garden Hotel igazgatója, a
DG Pesterzsébet egyik evezôse.
– A feleségem, Gál Zsuzsanna vetette
fel, hogy más erzsébetiekhez hasonlóan, mi is szervezzünk a barátainkból és
a szálló törzsvendégeibôl egy csapatot.
Május másodikán szálltunk elôször vízre
együtt a Duna Garden stégjénél, Edvin
lett a kapitányunk, és a huszonegyedik
közös hajózásunkkal a kajak-kenu szö-

ten kétszer gyakorolnak együtt a folyón.
Bár tudják, hogy a többi „erzsébeti sárkány”, a Römi, az A-Híd és a Kolonia jóval
elôttük jár, a céljuk, hogy elôbb-utóbb
megszorongassák ôket. A vízen kívül az
erzsébeti uszodában is rendszeresen
találkoznak a Duna Garden evezôsei,
ugyanis egy ideje már itt tartja speedfitness-foglalkozásait Csabai Edvin.
A társaság legközelebb október 13án, a Duna Garden elôtt, a Gubacsi-híd
lábánál rendezendô versenyen teheti
próbára felkészültségét.
MS

– A tûzoltók 1 óra 40 perc és 2 óra 20 perc közötti idôeredménnyel érkeztek
be a célba. A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tûzoltóparancsnokságai
közül a legnagyobb létszámban a XX. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
vett részt a futáson. A 21 km-es táv komoly fizikai felkészültséget igényelt.
A táv teljesítéséhez rendkívül sok edzésre, felkészülésre volt szükség. A kollégák
ezzel is bizonyították, hogy Soroksár és Erzsébet lakosságának tûzvédelméért
fizikailag rendkívül jól felkészült tûzoltók felelnek – mondta Boros János, a XX.
kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság parancsnoka.

Ôk futották le a NIKE félmaratont

Gergô Péter tû. Törzsôrmester, Hugyecz Krisztián tû., Törzsôrmester, Kiss Attila
tû. Zászlós, Leicht Zoltán tû. Zászlós, Márton Károly tû. Fôhadnagy, Molnár Attila
tû. Zászlós, Sümegi Tamás tû. Zászlós, Szegvári Kristóf tû. Zászlós, Varga Zoltán
tû. fôtörzsôrmester
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ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Földesen rendezték meg a területi meghívásos szabadfogású birkózóversenyt. Szakosztályunkat 14 versenyzô képviselte Kruj Tamás edzô kíséretében. Lényegesen több erôs
ellenfél várt ránk mint eddig,
ami nagyon jó hatással lehet a
késôbbiekben versenyzôinkre.
Most végre lehetôséget
kapott szakosztályunk
is egy vidéki megmérettetésre.
A mostani verseny kapcsán kivételesen szeretnénk kiemelni egyik
versenyzőnket, Szenttamási Rózát (képünkön), aki
saját korcsoportjában, valamint
az idősebb korosztályban is indult. Róza
mindkét versenyt megnyerte. 1. helye
helyezettek: Szenttamási Róza, Mészáros Róbert, Sárdi Bálint, Kekenj Norbert,
Burij Anatolij, Szilágyi Erik, 2. helyezettek: Bucioca André, Mányik
Dávid, Bucioca Dávid, Kiss
Attila, 3. helyezettek: Juhász
Patrik, Mányik Adrián.

el. Antaly Sándor (97 kg) szabadfogásban 3., kötöttfogásban 5. helyezést ért
el. Barna Lajos (97 kg) nagyon jól küzdött, de sajnos lesérült, ennek ellenére
szabadfogásban ezüst, kötöttfogásban
bronzérmet vehetett át. Azok, akik első,
illetve második helyezést értek el ezen a
versenyen, automatikusan kvalifikálták
magukat a hazánkban megrendezésre
kerülő veterán Világbajnokságra.

és Racolta Edunak sajnos ezen a napon
nem jött ki a lépés, hiszen mindketten
harmadik helyezést értek el, és ezzel a
teljesítménnyel is a legjobb esetben is
csak az edzőpartneri státuszt tudták
megszerezni, ami óriási megtiszteltetés
bárki számára.

Oroszország, Száranksz –
kötöttfogású világkupa

52 szakosztály, 216 indulóval nevezett
a versenyre. Súlycsoportonként 20-28
versenyző mérlegelt. Az ESMTK Birkózó szakosztályt 6 versenyző
képviselte: Nagy Róbert (29
kg), Mányik Adrián (32
kg), Kreisz Ádám (35
kg), Molnár Botond (35
kg), Varga Raul (38 kg),
Szilágyi Erik (+ 69 kg).
Nagy Róbert az egyik
újoncversenyzőnk, ennek
ellenére nagyon sok akciót

Tíz ország, köztük Magyarország részvételével tartották a kupát.
Az ESMTK Birkózó
Szakosztályt Krasznai
Máté képviselte, aki nagy
örömünkre bekerült a világkupa csapatba. Máté egy mérkőzést nyert. A magyar csapat végül a
6. helyen végzett.

Cegléd – diák II. korcsoportú
szabadfogású diákolimpia

colta Eduárd 69 kg) képviselte ezen a
versenyen.
Szenttamási Tamás első meccsét a
súlycsoport egyik favoritjával kezdte.
Hatalmas mérkőzésen, három menetben legyőzte ellenfelét. Végig magabiztosan, hideg fejjel birkózott, amit a
döntőben sajnos nem sikerült megismételnie, 2. helyezést ért el.
Mester Milán ismét örök riválisával, Lévai Tomival került szembe.
Mind a Magyar Bajnokságon, mind
a Diákolimpián Milán győzedelmet
aratott Lévai Tomival szemben, taktikus, magabiztos birkózással.
Ezen a versenyen azonban
Lévai Tomi győzött. Milán a bronzéremért való
küzdelemben szintén
alul maradt, így 5.
helyezést ért el. Szűcs

Az öregfiúk bebizonyították,
hogy kemény munkával
képesek felkészülni a
veteránok versenyére

Gyôrszentiván
– veterán
kötöttfogású és
szabadfogású Magyar
Bajnokság
Az ESMTK Birkózó Szakosztályt mindkét fogásnemben
9 fő képviselte. Csapatunk
kiválóan szerepelt, 6 Magyar
Bajnoki címet szerzett.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész
verseny során Bak István
(85 kg), Balogh Ferenc
(130 kg), valamint Lemák Gábor (97 kg). Bak István és Balogh Ferenc mindkét fogásnemben Magyar
Bajnoki címet szerzett, Lemák Gábor
kötöttfogásban szerzett bajnoki címet,
szabadfogásban 3. helyezést ért el. Szakosztályunk elnöke se maradhatott ki az
öregfiúk csapatából. Id. Losonczi Ottó
(69 kg) egy magyar bajnoki címet szerzett szabadfogásban, kötöttfogásban 2.
helyezést ért el. A tavalyi Európa-, valamint Világbajnokságon részt vevő Magyar Bajnokunk, Szűcs István (130 kg)
mindkét fogásnemben ezüstérmes lett.
Tarjányi Tamás (97 kg) lelkes amatőrként jól birkózott, kötöttfogásban 3.,
szabadfogásban 5. helyezést ért el. Horváth Mihály (130 kg) is jól birkózott,
mindkét fogásnemben 3. helyezést ért

Kaposvár – nemzetközi kadet
kötöttfogású rangsorverseny
A verseny 56 fő részvételével zajlott,
melyből 25 horvát és 31 magyar versenyző volt. Birkózó Szakosztályunkat
Andrási József (46 kg) (fent képünkön),
Lakatos Attila (58 kg), és Racolta Eduárd (63 kg) képviselte. Andrási József az
egész versenyen 100 %-os teljesítményt
nyújtott, minden ellenfelét magabiztosan legyőzte, ezzel visszaszerezte a
reményt arra, hogy válogatott lehessen.
Aranyéremmel gazdagította az ESMTK
Birkózó Szakosztályt. Lakatos Attilának

láthattunk tőle, 5. helyezést ért el. Má
Mányik Adrián sajnos kiesett a versenyből. Kreisz Ádám, és Molnár Botond
már rutinos versenyzőnek számítanak.
Ádám 3., Botond az 5. helyen végzett.
Szilágyi Erik 3 hónappal ezelőtt lépett
először birkózó szőnyegre és máris ezen
a rangos versenyen bronzérmet szerzett.

Csepeli Birkózó Club – serdülô szf.
Országos Bajnokság
Szakosztályunkat 5 fő (Szenttamási Tamás 38 kg, Mester Milán 42 kg, Szűcs
Balázs 58 kg, Takács János 58 kg, Ra-

Balázs és Takács János sajnos kiestek a
versenyből. Racolta Edu az előcsatározások során nagyon jól és látványosan
birkózott.
A döntőben egy csepeli birkózóval
került szembe. Egy látványos dobás
után, amit Edu indított, nem figyelt
eléggé a hídlezárásra és onnan visszatámadott az ellenfél. Edunak beszorult
a keze, amiből hatalmas erőfeszítések
árán ugyan, de kiszabadult, és onnantól nem volt megállás. Edu megszerezte a nap első és egyetlen Magyar Bajnoki címét.
ESMTK Birkózó Szakosztály

apróHirdetés
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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
Erzsébeti presszóba nôi alkalmazottat keresek. Gyakorlat szakképzettség szükséges. Tel.: 06/20-771-4355 Horváth Edit

szolgáltatás
HÛTÔGÉP, MOSÓGÉP JAVÍTÁS. Kerületi
gyorsszolgálat. Hûtôgépek, automata mosógépek helyszíni javítása garanciával.
Javításkor a kiszállás díjtalan. Javítás
hétvégén is. Telefon: 421-5959,
Mobil: 06/30-942-2946
Megoldás Dél-pesti Gyorsszervíz!
Mosógép, bojler, tûzhely, mikro, hûtô, takarítógép, porszívó, kisgépek javításánál
ingyenes kiszállás! Alkatrészcserénél 1 év
garancia. Telefon: 285-3488, Mobil: 06/30950-1717 www.megoldasszerviz.hu
Automata mosógép javítás! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Telefon: 06/20-288-5148
Számítógépek javítása helyszínen
is, hétvégén is. Vírusírtás, telepítés, alkatrész csere, új gépek. Demeter Attila
256-8680; 06/30-970-4870
Villanyszerelés-hibaelhárítás.
Hajdu Dél-pesti márkaszervíz
06/30-225-1271; 285-1218
Ácsmunkát tetôfedést, bádogozást
kisebb tetôjavítást is vállalok.
Tel.: 284-6371; 06/30-347-5984
Fodrász házhoz megy hétvégén is.
Kiszállás díjtalan. Érd.: 06/30-617-29-17
Tévéjavítás azonnal, helyszínen. Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel,
Schneider, Dual) Telefon: 06/20-410-6393
Víz-gáz-fûtésszerelés gyorsszolgálat! Csôrepedés mûszeres keresése
javítása. Teljes vezetékcsere lakásban és
udvaron földmunkával is. Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat.
Érd.: 06/30-914-35-88

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

Hajnalcsillag szépségszalon várja
vendégeit, fodrászat és kozmetika Hajni 06/30-637-6953; Manikûr, pedikûr
mûköröm és svédmasszázs Erika 06/20560-0220; XX., Vágóhíd – Akácfa u. sarok
Villanyszerelés hibakeresés, villanyboylerek javítása vízkôtelenítése, régi
bojler le-, az új felszerelése. Rácz Mihály
tel: 06/30-296-5590; 260-7090; raczmi.0711@citromail.hu

Gyermekfelügyeletet vállal magas
iskolai végzettséggel és szakmai elismertséggel rendelkezô fiatalos nyugdíjas
óvónô. Érd.: 06/30-501-6469
Angol nyelvtanítás általános és
középiskolások, valamint felnôttek
számára is. Személyre szabott oktatás,
készségfejlesztés, korrepetálás Pesterzsébeten.
Érd.: 06/30-229-5714

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

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!

Festômester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak szakszerû
rendbehozatalát. Villany és fûtésszerelôk
utáni kisebb kômûves munkákat garanciával. Tel: 285-2882; 06/30-878-8977
Járólapozást, csempézést, kisebb
kômûvesmunkát vállalok referenciákkal.
Tel.: 06/30-227-96-16

oktatás

Mosógép javítás a helyszínen, minden tipus, hétvégén is garanciával.
Telefon: 276-51-18 vagy 06/20-230-1443

Nagytapasztalatú, középiskolai
nyelvtanár német nyelvoktatása a
kerületben minden szinten, nyelvvizsgafelkészítés, közgazdasági,- kereskedelmi
szaknyelvoktatás, családias légkör, beszédcentrikusság jutányos árak.
T.: 06/30-652-3937, 284-9482
varga.zsuzsa.VERES@gmail.com

Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre.
Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlát felújítás festéssel, üvegezéssel
is. Egyéb lakatosmunkák – javítások.
Tel.: 284-2540; Mobil: 06/70-209-4230

Francia nyelvoktatást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal
gyakorlott szaktanár Pesterzsébet központjában.
Tel.: 06/20-487-2209

DObSULI. Doboktatás kezdô szinttôl a felsô fokig, jól felszerelt stúdióban, Erzsébet
központjának közelében.
Tel: 30/495-7470

egyéb
Régi képeslapot, pénzt, bélyeggyûj
teményt vásárolok, értékelek Báli Péter
06/20-587-7218
Diplomata lakás berendezéséhez
Koszta, Vaszary, Ziffer, Egry festményt
vásárolnánk. T.: 30/949-2900
Költözés miatt családi ház bútorzata,
zongora, könyv, ruhanemû stb. kedvezô
áron eladó sürgôsen. Érd.: 06/20-200-2886

ruha
Viktória Fehérnemû és Divatáru üzlet
újra mûködik. Bp. XX., Jókai M. u. 48/a.
K-P 10-18 06/70-287-6872 Nôi-férfi
fehérnemû, fürdôruha. Kedvezô árak.

ingatlan
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
Pesterzsébeten a használtcikk piac
közelében csendes utcában két szobás
konvektoros, hôszigetelt családi ház eladó 110nöl telekkel. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/946-1578
Új építésû tégla társasházban
külön mérôórákkal, 90 m²-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 + rezsi
Érd.: 06/30-971-6380
Építési telek Gyálon eladó, aszfaltos
utcában, 180 nöles, bekerített, gáz, csatorna a telken, víz, villany az utcában.
Ár: 7 millió Ft. Érdeklôdni: 283-3050
Igényesnek, polgári, kétszintes
családi ház berendezve eladó. Háromszobás 116 m²-es, dupla komfortos, klímákkal, cirkófûtéssel, riasztóval, garázzsal,
plusz komfortos lakás. Jó környezet, iskola, közlekedés, internet.
Irányár: 21,9 millió Ft. Érd.: 06/20-244-3535
Eladó Gyálon 125 m²-escsaládi ház
902 m² telekkel. Négy fél szoba, amerikai
konyha, terasz, 180 m² melléképület. Jó
közlekedés! Irányár: 19,5 millió Ft.
Érdeklôdni: 06/70-425-8242
Pesterzsébeten Elôd utcában eladó: felújítandó 80 m² 2 szobás, ös�szkomfortos házrész a hozzátartozó 80
nöl telekkel, valamint 27 m² lakrésszel.
Irányár: 12 millió Ft; Érd.: 06/70-425-8242
XX. ker. központjában 300 m²-es telken kétszobás családi ház klímával, pincével, garázzsal, tárolóval eladó.
Irányár: 15,5 millió Ft.
Érdeklôdni: 06/30-200-7500

albérlet
Októbertôl 54m²-es lakás kiadó,
garázzsal a Mediterrán lakóparkban.
Érdeklôdni lehet a 06/30-498-0422-es telefonszámon.
Soroksáron 25m²-es igényesen felújított, bútorozott, teljesen felszerelt, gázkonvektoros különálló házrész kiadó. Alacsony rezsi. Érdeklôdni: 06/20-982-8287;
06/30-858-9475
Pesterzsébeten Perczel Mór utcában kiadó 100 m² önálló, kertes, felújított
családi ház. Irányár: 130.000 Ft + rezsi.
2 havi kaució szükséges!
Érd.: 06/70-425-8242

Médiaajánlat
Média
ajánlat

POL
N E K TÁ R S A D A L O M
OS XX. KERÜLETÉ
BUDAPE S T FŐVÁR
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LTATÓ L A PJ A
ITIK AI É S SZOLGÁ

tek egymással
FELÜLET
Baráti kupán küzdöt1/1
ta sportolói
Pesterzsébet és Al1/2usfekvő
1/2 álló
1/4 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/8 álló
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.
Ösztön
i
ányzat
Önkorm
sôoktatási
díjat az
Az elsô negyedévre szóló ösztön
érintettek már megkapták.

ám
am 6. szám
lyam
év foly
III . évfo
XIII
XIII.
XXX

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
et tér 3. szám alá.
Erzséb
az
bôl
cai épület
30
000u,n Ft + Áfa
A nemethandrea@voroskeresztbp.h
számo
vagy a 70/9338-502-es telefon
ket.
30 000 Ft + Áfa
fogadják a megkeresése
Nyertek a Könyvmán
16iások
000
Könyv- Ft + Áfa
A József Attila Általános Iskola
nyerte a kerületi
ta
csapa
mániások
verse-Ft + Áfa
verse16
000
diákok olvasási-szövegértési
zsébeti
nyét. A vetélkedôt a Pester
z-Ft + Áfa
zszerve
ánya
10elik a000
Mûvészeti Stúdió Alapítv
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
GÁ
OLITIK AI É S SZOL
E K TÁ R S A D A L O M P
E T É Nmagas
. K E R Ü Lmm
104 mm széles,
O S X X155,5
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

Gyerekek teszik kortalannát
nevelési intézményeinke

a pest
al a
erzsébeti polgármesteri hivat
nyek
Köztisztviselôk Napi rendezvé
miatt zárva tart.

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.

FIGYE
!
LTOZaÁS
VÁ
• A hirdetés összegét megjelenés előtt kell személyesen befizetni
Kossuth tér 1.
Az ESMTK birkózói

Alusta sportolói

tmûködésre
rzsébet testvérvárosi együt
SportAz ukrán Alusta város és Peste április 21-22-én a Kruj Iván Sport
nt
készül, ennek egyik állomásaké rzsébet-Alusta Kupát. A Gyermek
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- és Birkózó Versenyen kiváló
naés Ifjúsági Utánpótlás Karate a külföldi tehetségekkel, akik öt na
ukat
19. oldal
tolóink mérték össze tudás
tben.
pot vendégeskedtek a kerüle
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A
szám alatt, a polgármesteri hivatal pénztárában (pénztári órák:
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AAmeg
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, Marosi Kinga, Somorjai
Szegedi Dóra, Buch Tibor
salAztörténik
a befizetés.
tartozók
ünnepség végén a hozzá
kegyeletüket
KÖVETKEZÔ MEGJELENÉS:
gy szál virággal róhatják le
mécsesgyújtással és egy-e emlékmûnél.
s 29.
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• A számla
kerül
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Fotó: Ilonka Mária
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Nyáron szünetel
a jogsegélyszolgálat er 3. között
sztus 3 - szeptemb
• Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni! A megjelentetni kívántAugukee Lajos ingyenes jogsegély
dr. Bôsz

a polgármes
elsô ingyenes
teri
sadás idôpontja: szeptember
díj tanác
befi10. Helye: I. em. 70-es szoba.

szolgálata
retes hirdetést a fenti méretekben kérjük PDF vagy JPG formátumban leadni
a szünetel
hivatalban. Az

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre abban az esetben is, ha a hirdetési
zetése személyesen, a polgármesteri hivatal pénztárában történik.
Apróhirdetési szelvény
Hirdetését a lapban található hirdetési szelvényen adhatja fel –

Nem lesz tûzijáték

sztus
Idén sem lesz tûzijáték augu a
get
19-én. Az erre szánt össze
két
tag,
Forga
Szent István Napi
ek
napos kulturális rendezvényein
önkor
finanszírozására fordítja az
fénymásolható
mányzat.

– pontosan, olvashatóan kitöltve. Az apróhirdetés leadását követően nem áll mó- kerületieket is
Várják a
sok
Kerületünk testvérvárosai is a
dunkban a szövegen módosítani!
ezvénnyel készülnek

színes rend
Napo
nyárra. A Székelykeresztúri
iseli
kon hivatalos delegáicó képv
ók
önkormányzatunkat. A vendéglát
etie
szeretettel várják a pesterzséb
sz
augu
ukra
ket is városi programj
tus 2-4 között.

Tervezett megjelenések 2012-ben
Megjelenés: október 24. – lapzárta: október 10.
Megjelenés: november 20. – lapzárta: november 7.

Leteperték a rablót olni egy fér

Ékszerboltot akart kirab
Az al
fi a Kossuth Lajos utcában.
tt kol
kalmazott segítségére siete
földre
légája, együtt kényszerítették
ôrka
a támadót, akit a kerületi rend

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

APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY
FELHASZNÁLHATÓ
APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY

edett
Vastag Csaba is vendégeskletben
az kerü

✁

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:_________________ ________________

1203 Bp., Kossuth Lajos u. 93.
(Erzsébeti piaccal szemben)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00-17.00,
szombat: 8.00-13.00
3

5

Nálunk
már most jön
Mikkuláás!
a Mikulás!

éves
az Orex Zálog

Eladó
18,5 millió forintért
egy gyönyörû fekvésû

Balaton-felvidéki
nyaraló!
Toscanai hangulat,
pazar kilátás, nyugalom, csend
www.mencsvar.hu
T.: 30/213- 6627

555 ajándék!

Megnyerheti
teljes hitelét!

Az akció
2012. szeptember 1-jétől
december 6-áig tart.
A részletes tájékoztató
üzleteinkben megtekinthető.

További információ: www.orex.hu, telefon: 06 1 413-3755

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!
Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Kipufogó javítás!

