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Mennybôl az angyal

Hírek
Hivatali munkarend

2012-ben a pesterzsébeti polgármesteri hivatal utolsó munkanapja
december 20-án, elsô munkanapja
2013-ban január 2-án lesz.

Nem lesz tûzijáték

Pesterzsébeten a takarékosságra való
tekintettel, idén sem lesz tûzijáték az
önkormányzat szervezésében.

Fotó: Bajnóczi István

Állatsimogató

Az adventi készülôdés, várakozás pillanatait közösen
is megélhettük a kerületben.
Elsô alkalommal gyújtottuk
meg a Városháza elôtt az adventi koszorú gyertyáit, fogadtuk több helyszínen a Mikulást,
de megszámlálhatatlanul sok
kulturális és egyházi esemény
zajlott decemberben Pesterzsébeten. Az önkormányzat
lehetôségeihez mérten idén is
igyekezett könnyebbé, szebbé
tenni a nehéz sorsú családok
karácsonyát.
Összeállítás: 12-13. oldal

Következô megjelenés: 2013. február 5.
Lapzárta: 2013. január 23.
Budapest Fôváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. év végi csökkentett ügyfélfogadási rendje:
december 21. (péntek) 8 órától – 12 óráig
december 28. (szerda) 8 órától – 12 óráig
Ezen idôszak alatt az ügyfélfogadást tartó szervezeti egységek:
Szervezeti egység:
Ügyfélfogadás helye:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály XX. Kossuth Lajos tér 1.
Adócsoport
XX. Kossuth Lajos tér 1.
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
XX. Vörösmarty utca 3.
Anyakönyvi Hivatal
XX. Kossuth Lajos tér 1.
Építésügyi Osztály
XX. Kossuth Lajos tér 1.
Gyámhivatal
XX. Vörösmarty utca 3.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk
olvasóinknak!

A Tátra téri piacon december 19én, 21-én, 22-én és 23-án 9-15 óra
között állatsimogató várja a gyerekeket. A szamarat, pónit nem csak
simogatni lehet, fel is lehet ülni a
hátukra.

Gyermekruha börze

A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Családsegítô Szolgálata január 19-én 10-tôl 14 óráig
gyermekruha börzét rendez a Hársfa
Játszótéren (XX. ker. Hársfa stny. 21.).
Érdeklôdni lehet a 283-0283, vagy a
06-20-514-8327-es telefonszámokon.

Vendégség a foglalkoztatóban

A pesterzsébeti szociális foglalkoztató évzárót tartott, ahol vendégül látták
a közfoglalkoztatottakat. Az udvaron
bográcsgulyást fôztek. A kiszolgálásban Juhász Lajosné alpolgármester is
segített, aki így nyílvánította ki köszönetét a dolgozóknak a kitartó, becsületes munkájukért.

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

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

Testületi ülésen történt
a képviselők, melyben szerepel, hogy
továbbra is gondot okoznak a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket nem rendeltetésszerűen használó lakosok, valamint az illegális szemétlerakók, akik
ellen több ízben is sikeresen léptek fel.

Szükség van a jelzôrendszeres házi
segítségnyújtásra

Jövôre is lesz jelzôrendszeres
házi segítségnyújtás a kerületben,
valamint 2016-ig meghosszabbították a Pesterzsébet kártya és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételének lehetôségét a
képviselô-testület december 6-i
ülésén, melyen Álmos vezérnek
és Gárdonyi Gézának emléket állítva döntöttek két utca korábbi
neveinek visszaállításáról, illetve
új igazgatót neveztek ki a Lajtha
László Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény élére.

Polgármesteri beszámoló

November 29-én ünnepélyes keretek között megkezdte működését a
Dél-pesti szennyvíztisztító telepen
a világ legnagyobb élőgépes szenynyvíztisztítási technológiája – hívta
fel a képviselők figyelmét Szabados
Ákos polgármesteri beszámolójában,
melyen egy lakossági panaszról is
szólt, miszerint a Gézengúz Óvoda
gyermekeinek szülei és a környéken
lakók az intézmény melletti mobilátjátszó torony ellen emeltek kifogást.
A polgármester egyetértett azzal,
hogy támogassák a lakossági kezdeményezést, az átjátszó torony áthelyeztetését, amiről az építési osztály
vezetője elmondta, hogy elhelyezése
nem ütközik jogszabályba. A panaszbejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve vizsgálhatja tovább az esetleges sugárzás miatt.
A testület felkérte a polgármestert,
hogy a hivatal vizsgálja tovább a képviselő-testületi ülések közvetítésének
lehetőségét, és a februári informatikai
és média bizottsági ülésre tegyen erről
javaslatot.
A testület a beszámoló keretében
határozott a Pesterzsébet kártya kiadásának és a hozzá kapcsolódó szol-

gáltatásoknak 2016. februárig történő meghosszabbításáról is.
A polgármester tájékoztatását követően a képviselő-testületnek a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. az idei év
júniusa és novembere közötti időszakban végzett tevékenységéről tartott tájékoztatót, melyben szerepelt,
hogy elnyerte és elvégezte a pesterzsébeti Hajós Alfréd Általános Iskola
tornatermének és a tornaterem feletti
lapostetőnek a felújítását, valamint a
Tátra téri piac és a Vörösmarty téri
piac takarítását, és egyebek mellett
elkészítette a Nyitnikék Óvoda bővítésének és energetikai fejlesztésének
pályázatát.
A testület a kft. pozíciójának további erősítése végett tevékenységének bővítéséről döntött, így a prkommunikáció, az üzletviteli és egyéb
tanácsadás, számviteli-könyvvizsgálói
tevékenység, valamint a piac- és közvélemény-kutatás elvégzése is bekerült az elvégezhető feladatok közé.

Új igazgató a Lajtha László AMI-ban

A képviselő-testület többségi szavazással döntött a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vezetőjének személyéről, így Vicziánné Simándi Éva, akinek pályázata
tartalmi és formai szempontból is
megfelelt az elvárásoknak, 2012. december 14-től látja el a művészetoktatási intézmény igazgatói feladatait.
Jövő év január 1-jétől a közoktatási
intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartoznak, ezért a testület döntött a megállapodás aláírásáról és a Tankerületi
Igazgatóság helyszínéről.
A kerület nevelési, oktatási és szociális intézményeiben az étkeztetést
biztosító PENZIÓ 17 Kft.-vel történt egyeztetést követően 9 százalékkal emelik a nyersanyagárat február

1-jétől, ezért a januárban esedékes
befizetés idején már az emelt összeget
kell fizetni.

Nem vették meg

Több önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlant is eladásra kínált a
képviselő-testület, mint például a
Nagysándor József u. 96. szám alatti, a Kossuth Lajos utca 22–24., és
az egykori Aranycsillag Étteremnek
helyt adó Kossuth Lajos utca 26–28.
szám alatti helyiséget, de mivel nem
érkezett pályázat ezek megvásárlására, a testület most eredménytelennek
nyilvánította a pályázatokat.

Jeles magyar személyekrôl kapnak
új nevet az utcák

Hosszas vita alakult ki a kormánypárti és ellenzéki tagok között, mielőtt
megszavazták az Ábrahám Géza és a
Pirok Gyula nevét viselő utcák átnevezését, pontosabban korábbi nevük
visszaállítását.
A Fidesz-frakció kezdeményezésére készített előterjesztésben szerepel,
hogy a visszanevezéssel méltó emléket
állítana a kerület a magyar történelem és irodalom két nagy alakjának:
a honfoglaló hét vezér egyikének,
Álmosnak, illetve Gárdonyi Géza
író-költő-drámaíró-újságíró-pedagógusnak, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának, a 19–20.
századforduló magyar irodalma máig
kiemelkedő alakjának. Dr. Vas Imre
alpolgármester ellenzéki aggályokra
válaszolva elmondta: a lakóhelynév
változása miatti lakcímkártya kiváltása nem kerül pénzbe a lakosok számára, illetve azt az illetékes hivatal kiküldi az érintett polgároknak.

Gondot okoznak a szemetelôk
A kerület környezetvédelmi helyzetéről készített beszámolót is tárgyalták

A jövő évben is lesz jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a képviselők
döntése szerint. Az ezzel kapcsolatos
beszámolóban szerepel, hogy 2005
és 2012 szeptembere között összesen több mint 6000 esetben kértek
segítséget a rászorulók, és a segélyhívási jegyzőkönyvek tanulsága szerint
számtalan olyan eset volt, amikor a
gondozónő segítsége nélkül életveszélybe került volna a beteg. (Cikkünk az 5. oldalon.)
Az idei év utolsó testületi ülésén a
kerület polgármestere megköszönte
a képviselők munkáját és együttműködését, valamint elmondta, hogy
ugyan nem könnyű évet hagynak maguk mögött a sokszor komoly erőfeszítésekkel dolgozó hivatal munkatársai, de sajnos a jövő év sem ígérkezik
könnyebbnek, ezért, ha nem is minden kérdésben, de bízik benne, hogy
az irányokban egyetértés lesz a kerület
vezetői között, és mindenkiben meglesz a törekvés a kompromisszumok
megkötésére.
MSz

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
Dr. Kiss Irén címzetes fôjegyzô
Minden hónap 3. hétfôjén 14 órától,
elôzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335
Kócziánné Dr. Pohl Mónika aljegyzô
Minden hónap 1. hétfôjén 14 órától,
elôzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335
Jegyzôi és aljegyzôi félfogadásra elôzetes bejelentkezés az Ügyfélszolgálati és
Okmány Osztályon személyesen vagy a
289-2607-es telefonszámon.
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Kiválók között is a legkiválóbbak
Pesterzsébet önkormányzatának Díszülésen átadták a Pesterzsébet Díszpolgára, a Pesterzsébet Kultúrájáért, Pesterzsébet Egészségügyéért – Szociális
Munkáért, a Pesterzsébet Gyermekeiért,
valamint a Pesterzsébet Sportjáért kitüntetô címeket.

művészeti munkásságát és a közösség
szolgálatában végzett tevékenységét
Pesterzsébet önkormányzata.

képző- és színjátszókört, énekkart.
A kerületi Kossuth Társaságnak 2001től elnöke. A helyi tradíciók alapján
ápolják a reformkori, 48-as és a kossuth-i hagyományokat, a Reformkori
Napot idén 5. alkalommal szervezték
meg. 1996-ban a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztje kitüntetésben
részesült.
Az elismerést dr. Vas Imre alpolgármester adta át.

Horváth Kornél

Pesterzsébet Díszpolgára
Fásy Ildikó

Pesterzsébet Egészségügyéért
– Szociális Munkáért kitüntetô cím
Dr. Balogh Ernô

1988-ban alapította meg a Spicc&Flex
Táncegyüttest. A Magyar Divat- és
Sporttánc Szövetség elnökségének
megbecsült tagja, többszörös Nívódíjjal kitüntetett koreográfus. 20 éves
rendkívüli színvonalas munkájának elismeréséként együttese elsőként kapta
meg „A Tánc Világáért, a Világ Táncáért!” díjat. Tanítványai évről évre magyar bajnokok, dobogós helyezettek,
így képviselik Pesterzsébetet országos,
és hazánkat nemzetközi versenyeken,
ahol Európa- és világbajnoki helyezéseket érnek el.
Hartung Sándor

Pesterzsébet Sportjáért
kitüntetô cím

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1997-től
dolgozik, 2000 óta kinevezett zongoratanárként és korrepetitorként. A
Virág Benedek utcai idősek otthonába szervez növendékhangversenyeket,
kolleganőjével közös énekes növendékeikkel hosszú évek óta járnak fellépni a Vas Gereben utcai Gyermekotthonba, a kerületi idősek napközi
otthonaiba, több mint 20 éve számos
óvoda és iskola karácsonyi ünnepségén szolgálnak színvonalas zenével.
A kitüntetéseket Szabados Ákos
polgármester nyújtotta át.

Kruj Tamás

1999-től az Ady Endre utcai háziorvosi rendelőben háziorvosként elhivatottan végzi munkáját a kerület
lakosainak egészségéért, a betegségek
hatékony megelőzéséért. Évtizedes orvosi munkássága során pozitív példát
mutatott kollégáinak, hiszen nemcsak
szakmai tudásával, hanem emberségével is segítette a betegek gyógyulását.
Több évtizedes munkássága alatt kapcsolata mind az Egészségügyi Szolgálattal, mind a kerületben dolgozó kollégákkal kiváló és példaértékű.
A kitüntetô címet Juhász Lajosné
alpolgármester adta át.

A 2012-es év megválasztott díszpolgárainak köszöntésére elhangzott
Mozart Alleluja címû mûve, a zeneiskola tanárai: Tassonyi Zsoltné Zalay
Lídia énekmûvész és Porzsolt Györgyné zongoramûvész elôadásában.

Pesterzsébet Kultúrájáért
kitüntetô cím

Zenei intermezzóként csendült fel
a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendéke és tanára elôadásában egy szeretetrôl szóló
mû. Koós Hutás Áron trombitán, Hajdú
István zongorán játszott.

Dr. Sturcz Zoltánné

Fotó: Bajnóczi István

Pesterzsébet Gyermekeiért
kitüntetô cím
A Képzőművészeti Főiskolán először
grafika, később festő szakon, Kokas
Ignác egyik utolsó tanítványaként
végzett. 1981-óta folyamatosan vesz
részt hazai és külföldi, csoportos és
önálló, kiállításokon, ahol többször is
szakmai díjat nyert. 2009-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével tüntették ki munkásságáért.
50. születésnapja alkalmából a Pesterzsébet Díszpolgára címmel ismeri el

A Lázár Vilmos Általános Iskola, majd
az egykori Varga Jenő Közgazdasági
Szakközépiskola tanára volt. Megszervezte a tánckart, a citerazenekart, ön-

ségének köszönhetően minden növendék kitüntetésnek tekinti a fúvószenekari tagságot.
Az elismerést dr. Kiss Irén címzetes főjegyző nyújtotta át.

Kolossa András
1977 óta tanára a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.
Tanítványai területi és országos versenyeken dobogós helyezéseket értek
és érnek el. 1989-ben megalakította
az intézmény fúvószenekarát. A hazai
szereplések mellett számtalan külföldi
fellépésen is részt vettek. Másfél évtizede szervez diákjainak balatoni tábort,
ahol a turistákat is színvonalas muzsikával szórakoztatják. Kedves személyi-

Édesapja, Kruj Iván 7 évesen vitte el
először a Ferencvárosi Torna Klub
birkózóedzéseire. Eredményei között
szerepel a korosztályos magyar bajnoki
cím. Utánpótlás és felnőtt magyar válogatott tagjaként ifjúsági Európa-bajnokságon és felnőtt világkupán is szép
sikereket ért el. Az ESMTK Birkózó
Szakosztályának 2006 óta oszlopos
tagja. A megalakulás óta összesen 2221
érmet, ebből 961 arany, 598 ezüst,
662 bronz, szerzett az ESMTK Birkózó Szakosztály. A sikerek nagy részben
Kruj Tamás szakmai tapasztalatának,
tudásának és munkájának köszönhetőek. 2010-ben a Magyar Birkózó Szövetség az év utánpótlás edzője kitüntető
címmel ismerte el edzői munkásságát.
Az elismerést átadta Kócziánné
dr. Pohl Mónika aljegyző
A díszülés végén a Spicc&Flex Táncegyüttes világbajnok duója, Lukács
Viktória és Kopft Minea a gondoskodásról szóló tánckompozíciójával
fejezte ki a kitüntetetteknek a jelenlévôk elismerését és jókívánságát.
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu
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Ne becsüljük le az eredményeinket!
A költségvetési egyensúly megtartása mellett a közbiztonság javítása
és a járdafelújítás tartozik a jövô év
legfontosabb feladatai közé – mondja
Szabados Ákos polgármester.

szöntöttük az 50 éves házasokat, megválasztottuk a díszpolgárokat, és a napokban köszöntöttük a kerület Aranykezű
Mestereit. Ezek mind-mind olyan események, amelyekben kifejeződik a helyi
értékek fontossága és a lokálpatriotizmus
elismerése. A szubjektív, és szerencsére
tényleg nem teljes „leltárt” hadd zárjam
a sporttal: immáron 11 szakosztálya van
az ESMTK-nak, amelynek sportolói
idén is szép sikereket értek el.
– Melyek a küszöbön álló új esztendő legfontosabb teendői?
– Az egyik legfontosabb feladatnak az
tartom, hogy meg tudjuk őrizni az önkormányzati ciklus első két évében megteremtett egyensúlyi állapotot. Hosszú idő

Fotó: Magánarchívum

– Közeledve 2012 végéhez, hogy látja,
milyen évet zárt Pesterzsébet?
– Az elmúlt hónapokban rengeteget
beszéltünk arról – többek között e lap
hasábjain is –, hogy 2013-tól alapjaiban változik meg a kerület közigazgatása és működése – egyáltalán: az önkormányzatiság koncepciója. Az elmúlt
tizenkét hónapban az átállás rengeteg
új feladatot jelentett az önkormányzati kollégák számára, ám a nehézségek
ellenére is zökkenőmentesen zajlott
a munka. Példaként hadd említsem
meg, hogy a járási hivatal kialakításakor
kifejezetten jól tudtunk együttműködni a kormányhivatallal. Ha azonban
lehet, most nem a nehézségekre szeretnék fókuszálni, hanem arra, hogy a
jogszabályi változások közepette és az
egyre nehezebbé váló működési feltételek mellett is sikerült eredményeket elérni. Ezeket az eredményeket egyáltalán
nem tartom lebecsülendőnek, egyúttal
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részesei voltak.
– Melyek azok az eredmények,
amelyekből Ön szerint töltekezhet a kerület?
– A teljesség igénye nélkül említenék néhány fejleményt. Tavaly
ugyanebben az időszakban égett le
az Erzsébet Áruház, és ment tönk
tönk-re számtalan ott dolgozó ember élete,
sorsa. Mostanra – a üzlet tulajdonosi
köre jóvoltából és az önkormányzat
közreműködésével – ismét megnyílt a
bevásárlóközpont, amely nemcsak egy
új színfoltja lesz a Kosutinak, hanem a
kerület kereskedelmét is jelentős mértékben színesítheti.
Szemmel láthatóan javult a helyzet
a Duna-parton is, ahonnan eltűntek
a bontásból ott maradt sittkupacok és
törmelékhegyek, s javult az sportlétesít-

mények állapota is. A Mártírok útja és
a János utca egy hosszabb szakasza is új
aszfaltburkolatot kapott, és tovább folytattuk a kátyúzásokat. Többéves adósságunkat róttuk le a Jókai Mór utcai orvosi
rendelő felújításával, amelynek köszönhetően kulturált környezetben folyhat a
rendelés az egészségügyi intézményben.
Javult a Tátra téri piac környékének a
rendje – folyamatos a párbeszéd a kereskedők és az önkormányzat között, ami a
további pozitív változás záloga lehet.
Ugyancsak örömmel tölthet el minket, hogy sikerült megtartanunk azokat
a kulturális rendezvényeket, amelyekhez
az elmúlt években hozzászokhatott a
kerület lakossága. Ebben az évben is kö-

után ugyanis a mostani év az első, amikor
a költségvetést egyensúllyal zárjuk, s így
nem mínusszal fordulunk 2013-ra. Ebből a szempontból mindenféleképpen
fontos fejlemény lehet a kormánnyal való
megegyezés az adósságrendezés ügyében.
A kormányzat minden önkormányzattal
külön tárgyal, melyek a jövő év első félévének végéig befejeződhetnek, és meg
tudjuk kötni a szerződést.
Ennél talán közvetlenebbül érinti a
lakosságot, hogy ez eddigieknél is több
figyelmet szeretnénk fordítani a közbiztonságra. Az erkölcsi támogatáson
túlmenően a kerületi rendőrkapitányság
számára jövőre is biztosítani kívánjuk
azokat az anyagi feltételeket, amelyekre
él
idén lehetőségünk volt. Prioritást élvez a térfigyelő rendszer kapacitásának
kamerá
bővítése – igyekszünk további kamerászempont
kat felszerelni a közbiztonsági szempontból kritikusabbnak tartott területekre.
Ugyancsak fontos célkitűzés a járdák
javítása, hiszen ezek állapota most már
nemcsak a családi házas övezetben, de
a főútvonalak mentén, a lakótelepeken,
sőt a közintézmények közelében is egy
egyre rosszabb. Ahol azt tapasztaljuk, hogy
balesetveszélyessé
balesetveszélyessé vált a helyzet, igyek
igyekszünk elindítani a felújítási munkákat.
Remélem, ehhez lesz elegendő forrásunk.
Rácz Attila
Áldott, békés karácsonyt,
2013-ra pedig sokkal nagyobb
nyugalmat és biztonságot kívánok
minden kerületi polgárnak!
Szabados Ákos
polgármester

Nyugodt, szerény ünnepekre készülünk
– Számomra a karácsony már az adventi gyertyagyújtással megkezdôdött, és öröm számomra, hogy folyamatosan tart, mert
számos kerületi ünnepségen – így például a nagycsaládosok karácsonyán, a nyugdíjasok ünnepségén – veszek részt decemberben. Már sok éve járok vissza ezekre a meghitt hangulatú rendezvényekre, így személyes, baráti kapcsolatok fûznek az
ott megjelentekhez. Ami a privát szférát illeti: otthon karácsonyozom a családommal. Nyugodt, csendes, szerény ünnepekre
készülünk, amelynek legnagyobb élménye a kisgyermekünkkel együtt töltött idô.

A rendkívüli testületi ülésen történt
A képviselô-testület november
29-i, rendkívüli ülésen döntött a
jövô évi költségvetési koncepció
elfogadásáról, valamint arról is,
hogy továbbra is támogatni kívánja a gyerekek úszás- és korcsolyaoktatását a kerületben.
Az önkormányzat gazdasági helyzetére figyelemmel az idei évben
a rendkívüli, valamint a temetési
segély vonatkozásában a korábbi rendelethez képest szigorúbb
jövedelmi feltételekről döntött a
testület, így a támogatásokra tervezett pénzösszeg nem került teljes egészében felhasználásra. Ezért

a decemberi, rendkívüli testületi
ülésen a képviselők a szociálisan
rászorulók részére a közelgő ünnepekre tekintettel karácsonyi
ajándékcsomag szétosztásáról döntöttek, összesen 3 millió forint értékben, mely csomagok tartósélelmiszereket tartalmaztak.
Ellenzéki képviselők hangsúlyozták a juttatás készpénzben
történő átadásának lehetőségét, de
végül az eredeti előterjesztés szerint a képviselők egyhangú szavazata hagyta jóvá a kiosztás módját.
A képviselő-testület nem kívánja növelni az állampolgárok és a
vállalkozások terheit, ezért a jövő

évre vonatkozóan változatlanul
hagyja az építményadó 1658 Ft/
m2-es és a telekadó 301 Ft/m2-es
mértékét.
Ugyancsak a rendkívüli ülésen
döntöttek arról, hogy visszaállítják
a közbiztonság javításának támogatására létrehozott közalapítványt,
így hamarosan a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány segíti
a kerületben a bűnmegelőzési tevékenységet és, többek között, a
közlekedésbiztonság védelmét.
Pesterzsébet önkormányzata jövőre is biztosítja, meghatározott
idősávban, a gyermekek úszás- és
korcsolyaoktatását. A nagycsopor-

tos óvodások és az általános iskolások heti rendszerességgel és ingyen
látogathatják a pesterzsébeti uszodát és a jégcsarnokot.
A 2013. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban Szabados
Ákos polgármester elmondta, elképzelhető, hogy szükség lesz még
módosításra, hiszen változó jogszabályi környezetben készült az
anyag.
A polgármester emlékeztetett,
hogy a jövő évtől nem tervezhető
hiánnyal a költségvetés, valamint
valószínűleg változni fog a forrásmegosztási törvény.
MSz
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Jövôre is a költségvetési egyensúly a cél
Legkésôbb február közepéig kell
elfogadni a képviselô-testületnek
a kerület 2013. évi költségvetését
– közölte Szabados Ákos polgármester.
A jövô évi költségvetést megalapozó döntések sora született az elmúlt
idôszakban.
– Ezeknek egy nem elhanyagolható része a lakosság terheit próbálja
csökkenteni, vagy legalább nem növelni, gondolok itt az építmény- és
telekadó összegének változatlanul
hagyására. S van néhány közérzetet
javító intézkedés is – mint például a
jövô évre tervezett út- és járdafelújítások –, amelyek elôrelépést jelenthetnek a kerület életében. Ezeket az
intézkedéseket alá kell támasztani
a 2013-as költségvetésben, és biztosítani kell, hogy megvalósíthatók
legyenek – mondta a polgármester,
aki kiemelt célnak nevezte a jelenlegi
költségvetési egyensúly megtartását.

A jövô évi büdzsé alakulásáról
szólva Szabados Ákos rámutatott:
annak fô számait nagyban meghatározza a közigazgatási rendszer
jelenleg is zajló átszervezése.
– Az elmúlt években az önkormányzat költségvetése meghaladta
a 9,5 milliárd forintot, esetenként

túl is lépett a 10 milliárd forinton.
A kiadások 65 százalékát a kerület
intézményhálózatának mûködtetése
vitte el. Mivel január 1-jétôl a feladatok egy részét állami irányítás
alá veszik, és a hozzájuk rendelt
források egy részét is átcsoportosítják, így a költségvetés fô összege

Dr. Vas Imre: A kiesés racionális gazdálkodással ellensúlyozható

Elvetettük az adóemelést!

Nem emelkedik az építmény- és
telekadó mértéke január 1-jétôl
– döntött november 29-i, rendkívüli ülésén a pesterzsébeti képviselô-testület.

A döntés leginkább a pesterzsébeti
vállalkozókat érinti, hiszen az építmény-, illetve telekadót elsősorban
az ipari és kereskedelmi célú ingatlanok után kötelező fizetni.
– Nem szerettük volna tovább
növelni a vállalkozók terheit, ezért
javaslatomra úgy döntött a képvise-

lő-testület, hogy e két helyi adófajta
egyikét sem emeljük – mondta dr.
Vas Imre alpolgármester, aki szerint
a döntés szinkronban van a kormányzati adópolitikával.
– A központi adóknál is azt az
elvet követi a törvényhozó hatalom,
hogy ne növekedjenek az állampolgárok terhei, így e szándék jegyében a kormányzat megszüntette a
járulékfizetés felső határát, s január
1-jétől csak azoknak növekszik az
adóterhe, akik havi 1 millió forint
felett keresnek – fűzte hozzá.

A polgármesteri hivatal adatai
szerint építményadóból 550 millió,
telekadóból pedig 384 millió forint
bevétele származik Pesterzsébetnek
éves szinten.
– Az eredetileg tervezett 3,9 százalékos emelés 37 millió forintnyi
többletbevételt hozott volna a kerület kasszájába. Meggyőződősem
ugyanakkor, hogy ez a kiesés racionális gazdálkodással ellensúlyozható – jegyezte meg dr. Vas Imre
alpolgármester.
Rácz

Prioritást élvez az út- és járdahálózat megújítása
A kormány nemrég 612 milliárd
forintnyi önkormányzati adósság
átvállalását jelentette be. Novemberben Pesterzsébeten járt
Soltész Miklós, az Emberi Erôforrások Minisztériuma szociális,
család- és ifjúságügyért felelôs
államtitkára, hogy ismertesse a
kormányzati szándékokat.
Az ötezer fônél népesebb települések esetében az Orbán-kormány az adósság körülbelül 40
százalékát konszolidálja, ami
kerületünk számára is jelentôs
segítség.
– A 2013-ban kezdôdô tárgyalásokat Fónagy János, a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára
vezeti majd, s azokon a kerület
képviseletében én is részt veszek – tudtuk meg Földesi Gyula országgyûlési képviselôtôl.
A kerületi prioritásokról szólva
a képviselô kiemelte az út- és
járdahálózat megújítását.
– 2013-ban a kerület elôreláthatóan 150 millió forintot
költhet út- és járdafelújításra,
és 2014-ben további forrásokat
szeretnénk e célra fordítani. Komoly remény van rá, hogy szakaszosan egész Pesterzsébetet
újraaszfaltozzuk – tette hozzá.
RA

a jövô évben 2–2,5 milliárd forinttal
kevesebb lesz az ideinél. Még sok
függ azonban a fôvárossal folytatott forrásmegosztási tárgyalások
kimenetelétôl is – jegyezte meg a
polgármester, aki szerint 2013-ban
mérséklôdhetnek a kerület likviditási problémái, mivel az OTP (az eddigi
1 milliárd 100 millióhoz képest) jövôre csak 500 millió forintos folyószámlahitelt biztosít a kerületnek.
A polgármester úgy véli: legkésôbb 2013 februárjában születhet
döntés Pesterzsébet jövô évi költségvetésérôl.
– A Parlament december 11-én
fogadta el az ország jövô évi költségvetését, amit ki kell hirdetnie
az államfônek. Nekünk a hatályba
lépést követô 45 napon belül kell
beterjeszteni a képviselô-testület
elé a saját költségvetésünket, amit
február közepéig kell elfogadni –
tette hozzá.
Rácz Attila

Továbbra is lesz jelzôrendszeres

házi segítségnyújtás

Bár nem kötelezô feladat, de az önkormányzat 2013-ban is mûködteti a
jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatását.
Pesterzsébeten 2005 decembere óta
mûködik a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, amit jelenleg körülbelül ötven
idôskorú kerületi lakos vesz igénybe.
– A 24 órás, folyamatos szolgáltatást
két fôállású dolgozóval látjuk el a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi
Központon keresztül, míg a szükséges
technikát – a karra szerelt jelzôkészülékeket és a jelzéseket fogadó diszpécserközpontot – egy kft.-tôl béreljük. A nem
kötelezôen ellátandó önkormányzati feladatot a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati úton támogatja – mondta
Juhász Lajosné alpolgármester, akitôl azt
is megtudtuk, hogy a szolgáltatást igénybe vevôknek mindössze a nyugdíjuk két
százalékát kell befizetniük.
A segélyhívási jegyzôkönyvek tanúsága szerint a rendszer hatékonyan
mûködött az elmúlt hét évben.
– Az ellátottak közel 6400 esetben kértek segítséget, s ebbôl 93 esetben kellett
a rászorulókat kórházba juttatni, vagy számukra szakorvosi segítséget kérni. Sok
esetben a jelzést követôen a helyszínre érkezô gondozónô tudása, segítsége is elég
volt a probléma megoldásához. Sokszor
elôfordul az is, hogy a idôskorúak telefonos
lelki segítségért és támaszért folyamodnak
hozzájuk. Az életmentô rendszer és szolgáltatás tehát mind a rászorulók, mind a
családjuk számára nagy biztonságot jelent
– fûzte hozzá az alpogármester.
-r-
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A mi

kívánságunk

Kiemelt feladat a partneri kapcsolat erôsítése a kerület civil szervezeteivel

Civileknek tartottak fórumot
Civil fórumot tartottak november 29-én a kerületi Városháza Nagytermében. Juhász Lajosné és Rostagni Attila köszöntôje után dr. Mitták Tünde, Soroksár
aljegyzôje „A civil szervezetek jelene és jövôje a
változó jogszabályok tükrében” címmel tartott elôadást. Az eseményen mintegy 40 civil szervezet képviselôje jelent meg.
Az Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP3.A.1/B-2008-0001. sz. „Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának szervezetfejlesztési és
folyamat-felülvizsgálati pályázata”
címû projektben kiemelt feladat a
partneri kapcsolat erôsítése a kerület civil szervezeteivel.
A tavalyi év végétôl zajló jogalkotási folyamat eredményeképpen kihirdetett új civil törvény
– többek között – hatályon kívül
helyezte a rendszerváltó törvények körébe sorolt, az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvényt.
Dr. Mitták Tünde elsôként
néhány új, illetve megváltozott
fogalmat tisztázott. Ilyen volt például a közhasznú tevékenység,
a közfeladat fogalma, és külön

kitért a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeire. Hangsúlyozta, hogy a közhasznú jogállás
megszerzésének nem feltétele a
közszolgáltatási szerzôdés megkötése vagy megléte, azonban
állami, közigazgatási vagy költségvetési szerv csak közhasznú

Fotó: Szerzô

Megszámlálhatatlan kerületi
rendezvény beszámolója, hírek közlése áll mögöttünk.
A Pesterzsébet újság és a
Pesterzsébet.hu munkatársai
igyekeztek a lehetô legtöbb
programon részt venni, tudósítani arról, hogy a szervezôk fáradságos munkáját
a résztvevôk milyen örömmel
fogadták. Kollégáim nevében
mondhatom, minden egyes
cikk örömmel íródott, hiszen
a pesterzsébeti közösségrôl,
lakóhelyünkrôl szólt.
Az, hogy az újság hónapról hónapra tartalmas és
sokszínû, köszönhetô részben olvasóink ötleteinek, a
helyi közösségeknek, intézményeknek és természetesen a polgármesteri hivatal
munkatársainak, az önkormányzat képviselôinek.
Azt szeretnénk, hogy
2013-ban is hasznosan
forgassák az újságot és látogassák az önkormányzat
hivatalos honlapját:
a www.pesterzsebet.hu-t.
A szerk.

jogállású szervezettel köthet közszolgáltatási szerzôdést.
Elhangzott, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérôl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
hatálybalépése elôtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedôen közhasznú szervezet 2014.
május 31-ig továbbra is igénybe
veheti a törvény hatálybalépése
elôtt megszerzett kedvezményeket.
Továbbá ezen idôpontig –
például egy egyesület – kezdeményezhetik az új törvénynek

megfelelô közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június
1-jétôl csak a törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett
szervezet jogosult a közhasznú
megjelölés használatára és a
közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Az idén még papír alapon
is benyújthatók az ilyen minôsítés
iránti kérelmek, de jövôre kizárólag elektronikus úton tehetik meg
ezt a szervezetek képviselôi.
Az elôadó elmondta, hogy a
papír alapú ügyintézésrôl elektronikus útra történô átállással
az volt a jogalkotó szándéka,
hogy könnyebb legyen a nyilvántartásba vétel, illetve csökkenjenek a változásbejegyzésekkel
és egyéb adminisztrációkkal járó
terhek, az eljárások gyorsabbá
és átláthatóbbá váljanak egy
modern szabályozáson keresztül. Ennek feltételeit meg kell
januártól teremteni.
Az elôadás anyaga átvehetô
Juhász Lajosné alpolgármesIlonka Mária
ternél.

Sok érdeklôdô vett részt a szlovák esten
Pesterzsébet Szlovák Nemzetiségi Ön
Önkormányzata nemzetiségi kulturális
estet tartott november 29-én a Lajtha
László Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben.
A kerületi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Komjáthi
Anna köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy a két éve alakult
szervezetnek ez a rendezvény a
legjelentősebb programja az év
során. Külön köszöntötte a kerületi
Német és Örmény Nemzetiségi Ön
Önkormányzat elnökeit, képviselőit,
akik szintén megjelentek az esten.
Fellépett az Ozvena Budapesti
Szlovák Kórus, a Lipa Szlovák
Folklóregyesület, a Pilis Trió,
illetve a Kóborzengő Zenekar.
Elhangzottak pilisi dallamok,
szlovák népdalfeldolgozások,

Csendes ünnepet
és kiegyensúlyozott,
harmonikus új évet
kívánunk!
Újságírók:
Ilonka Mária, Rácz Attila,
Szôcs Attila, Molnár Szilvia
Fotó: Bajnóczi István
Kiadványszerkesztô:
Teszár Richárd
Korrektor:
Somogyi György
Felelôs szerkesztô:
Julius Athina

Lengyel testvérvárosunk, Nowa Słupia 4
fôs delegációja Wiesław Gałka polgármester vezetésével látogatott el kerületünkbe az Erzsébet Napokra, november
29. és december 2. között.
A közös programok során kötetlen beszélgetést folytattak a városvezetôkkel a
két település jövôbeni rendezvényeinek
terveirôl, megismerkedtek a fôváros és
Pesterzsébet nevezetességeivel, kulturális
intézményeinkkel, új sportlétesítménye-

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus

karácsonyi énekek, nógrádi dallamok.
A táncosok pozdisovcei, sarisi táncokat, a
Felső-Garam menti kopogóst, tirpák táncokat mutattak be.
– A rendezvény sikere azt mutatja, hogy
egyre többen érdeklődnek a szlovák kultúra
és önkormányzatunk iránt – foglalta össze
lapunknak Komjáthi Anna, aki szeretné, ha
a rendezvény jövőre is megvalósulna.
IM

Vendégek Nowa Słupiából
inkkel. A városnézésen Komoróczy László
önkormányzati képviselô – aki már a kapcsolatfelvétel kezdetén megismerkedett
testvérvárosunkkal – vállalta a vendégek
kalauzolását, a kerület bemutatását, Földesi Gyula országgyûlési képviselô pedig a
Parlamentben fogadta megkülönböztetett
tisztelettel a csoportot. A vendégek részt
vettek az Anima Soni zenekar koncertjén

és a közös adventi gyertyagyújtáson, ahol
Galka polgármester megható beszédében utalt az évszázados lengyel–magyar
barátságra, és egyben meghívta Pesterzsébet lakosait a jövô év augusztusi Vas
ünnepe elnevezésû, nagyszabású Szentkereszt-hegyi rendezvénysorozatra.
A néptánccal, cigányzenével tarkított
esten Szabados Ákos polgármester bú-

csúztatta a lengyel delegációt, akik elismerôen szóltak a színvonalas magyaros
vendéglátásról.
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21. Erzsébet-bál a Csiliben

András ötletét, s indítottuk
el az Erzsébet Napok Kulturális Fesztivált. Ennek a sorozatnak a fénypontja az Erzsébet-bál. Köszönet illeti a
szponzorokat és a bál szervezőit, akik évről évre gondos-

Fotó: Szerzô

A bált Szabados Ákos polgármester nyitotta meg, aki
többek közt Földesi Gyula
országgyűlési képviselő, valamint dr. Vas Imre és Juhász
Lajosné alpolgármesterek
társaságában foglalt helyet.
– Annak idején polgármestertársammal és barátommal, Perlaki Jenővel
valósítottuk meg Várhalmi

kodnak a kellemes, kulturált
szórakozásról – mondta.
A JAFKO Tánccsoport
tagjai a nyitótánc után a
vendégeket is felkérték.
A színpadon a Holiday
Star gálazenekar játszott.
Mága Zoltán hegedűművész

adott pazar műsort, majd
az Erzsébet szépe döntősei
közül kiválasztotta a zsűri
a legszebb hölgyet, Tarjáni
Klaudiát, akiről a 11. oldalon olvashatnak.
SzA
Több kép: www.pesterzsebet.hu

Kiosztották a Neményi Lili képzômûvészeti pályázat díjait
Neményi Lili 110 éve született. Ennek emlékére a
Pesterzsébeti Múzeum Gaál
Imre Galériájában emlékestet tartottak „Mozarttól
a sanzonokig” címmel.
Ezt követôen osztották ki a
Neményi Lili képzômûvészeti
pályázat díjait.

nyerteseinek Juhász Lajosné
alpolgármester adta át az elismeréseket. A nyertesek: Kun
Zsófia 9 éves tanuló, Borbély
Bence Regô 11 éves tanuló, Lakó Liza 11 éves tanuló,
Antalics Tiffany 7. osztályos
tanuló, Baranek Boglárka 8.

Fotó: Bajnóczi István

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem másod- és harmadéves növendékei operetteken és az örökzöld sanzonokon keresztül idézték vissza
az opera-énekesnô, színésznô
korát.
A Pesterzsébeti Múzeum
és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által meghirdetett képzômûvészeti pályázat

Véges és
végtelen
A 10 éve elhunyt Fischer Ernô
festômûvész emlékkiállítása nyílt
meg a Pesterzsébeti Múzeum
Gaál Imre Galériájában. A kiállított 50 festmény elsôsorban az
adventhez kapcsolódik.

Fotó: Bajnóczi István

Az idei Erzsébet-bálon
Várhalmi András, a Csili
Mûvelôdési Központ igazgatója köszöntötte a résztvevôket, külön üdvözölte
a névnapjukat ünneplô
Erzsébeteket.

Fischer Ernô emlékkiállítás

osztályos tanuló, Ôrsi Zsanett
7. osztályos tanuló, Dombi
Viktória 4. osztályos tanuló,
Szûcs Kiara 4. osztályos tanuló, Tran Kim Rita 4. osztályos
tanuló, Kurucz Emese 4. osztályos tanuló, Péteri Takács
Roxána 14 éves tanuló, Keserû
Balázs 13 éves tanuló, Keserû
Lili 11 éves tanuló, Fellai Leila
13 éves tanuló, Csörgô Lilla 13
éves tanuló, Vámos Emma Orsolya 11 éves tanuló.
A felnôtt kategória díjazottjai Pesterzsébet önkormányzatának felajánlásaként,
Rátkai Endre képzômûvész albumát kapták. Átnyújtotta: Juhász Lajosné alpolgármester.
Díjazottak: Závorszky-Simon Márton, Tóthné Sándor

Zsuzsanna, Hargitai Ottó,
Fentné Fodor Éva.
A gyermek kategóriában
Földesi Gyula országgyûlési
képviselô adta át a díjakat.
A Pesterzsébeti Múzeum egyegy Kadarkuti Richárd-albumot, az országgyûlési képviselô pedig 5 ezer forint értékû
kreatív csomagot ajánlott fel.
Díjazottak: Bardi Anna 7.
osztályos tanuló, Sas Vilmos
6. osztályos tanuló, Lôvey Dorottya 5. osztályos tanuló, Németh Jázmin 13 éves tanuló,
Gaál Annamária 13 éves tanuló, Király Bálint 9 éves tanuló.
Különdíjat kaptak a Nagy
László Általános Iskola tanulói, akik tavasszal állatkerti
látogatást tehetnek Földesi
Gyula országgyûlési képviselô
felajánlásából. Különdíjban
részesült: Pozsgai Eszter,
Papp Kata, Falussy Kincsô 5.
osztályos tanulók; Bakó Eszter, Lengyel Kinga, Derecskei
Nikolett 8. osztályos tanulók;
Pelle Aletta, Váradi Alexandra,
Sztaucs Cintia, Szitai Barbara,
Sáfár Anna, Garami Luca 6.
osztályos tanulók.
Ilma
Több kép: www.pesterzsebet.hu

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató
köszöntötte a megjelenteket, köztük a Fischer család tagjait. A kiállítást Sinkó István képzômûvész,
mûvészeti író, a Fischer Ernô Alapítvány kuratóriumának elnöke
nyitotta meg, aki drámainak és
szférikusnak, patetikusnak és modernnek, lírainak és dekoratívnak
jellemezte Fischer munkásságát.
Marton Sándorné, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke így emlékezett vissza a mûvész alakjára:
– Megtisztelô, hogy Pesterzsébeten láthatjuk a kiállítását és emlékezhetünk a rendkívüli pedagógusra. Köszönetet szeretnék ezért
mondani a családnak és a Fischer
Alapítványnak. A szakrális képek,
a kiállított mûvek hûen tükrözik
Fischer Ernô énjét, pedagógiáját,
alkotói világát. Ô nem pusztán
festô, hanem a mélyebb valóságot látja meg, és ehhez nekünk
is le kell merülnünk, hogy ezt a
világot meglássuk és megérthessük. Tanítványai szerint a szeretet, a szolgálat, az alázat filozófiai
kérdéseit boncolgatta, amikor az
életemberség fogalmát meghatározta. Ebben benne foglaltatnak
olyan magas szintû érzések, mint
az élet és a halál, a véges és végtelen, a létezés kozmikus világa.
A lírai absztrakt festészet egyik
legismertebb hazai képviselôje, aki
késôn indult el pályáján és talált rá
festôi karakterére. A képzômûvész
olyan pedagógus volt, aki szeretettel nevelte a tanítványait, egyúttal
szabadságot hagyva a fejlôdésnek. A Mûvészeti Kiskönyvtár sorozat elindítója és szerkesztôje, a
szegedi Juhász Gyula Tanárképzô
Fôiskola Rajz Tanszékének tanára
volt – mondta.
A megnyitón közremûködött a
MÁV Szimfonikusok Zenekara.
A tárlat 2013. január 13-ig látogatható.
Ilonka Mária
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Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13–19, kedd: zárva, szerda: 13–19,
csütörtök: 9–15, péntek: 13–19, szombat: zárva.
A könyvtár december 24–26-ig; december 31-én,
hétfôn zárva tart.
• KÖLYÖK KUCKÓNKBAN Mátyás Ferenc Attila pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal, zenével, kézmûves programmal páros heteken péntekenként 15–17 óra között. Legközelebb 2012. december
28-án. 2013. január 11-én és 25-én.
• Játszóház! Kézmûves foglalkozás Rádics Ágnes
pedagógus vezetésével. Legközelebb december
19-én, 16.30–18.30 között. 2013. évben páros heteken szerdánként 16.30–18.30 között. Januárban
9-én és 23-án.
• Kerekítô foglalkozás: 2013. januártól is hétfôi napokon, heti rendszerességgel látogatható. 9.30-tól:
Mondókás móka; 10.10-tôl: Bábos torna.
Vezeti: Szabó-Bellán Tímea.
• Szabados Ákos polgármester minden hó utolsó
szerdáján 18 órától tart fogadóórát.
Legközelebb 2013. január 30-án.
• Földesi Gyula országgyûlési képviselô minden hónap 3. szerdáján 17–18 óra között tart fogadóórát.
Legközelebb 2013. január 16-án.
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7. Tel: 283-0872,
fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: h., sz., p.: 13–19, csüt.: 9–16, szo.: 9–14.
A könyvtár december 24–26-ig, illetve december
31-én, hétfôn zárva tart.
• Beszélgetés a munkakeresésrôl: Holka Edit Katalin
emberierôforrás-gazdálkodóval beszélgethetnek a
munkakeresés módjairól, illetve az önéletrajz készítésérôl január 19-én, szombaton, 12 órától.
• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a csöppségeknek. A következô foglalkozást január 3-án, 10
órai kezdettel tartjuk, Káposztásné Kosztya Henrietta
óvópedagógus vezetésével.
• Tudós Klub: Gyerekeknek szóló programunkon ismeretterjesztô kutakodásban vehettek részt minden
hónap utolsó elôtti péntekén, 17 órától. December
21-én megtudhatjátok, hogyan ünneplik a karácsonyt a nagyvilágban.
• Kézmûves Kuckó: Az alkotni szeretô gyerekeket várjuk minden hónap utolsó péntekén egy kis
kézmûveskedésre, december 28-án már a szilveszterre fogunk készülni, 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
december 19-én, illetve január 2-án és 16-án!
• Ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a könyvtárban! „Bennünk rejlô energiák” címmel Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehetnek részt kedves
vendégeink. Új idôpontban lesz a találkozó, ezután
szerdai napokon várjuk az érdeklôdôket, havonta
egy alkalommal. Legközelebb január 16-án, szerdán, 17–18 óráig!
• Idegennyelvi klubok: Német társalgási klubunkban
január 14-én, 18 órakor várja kedves olvasóinkat
Csizmadia Ágnes! Az angol klub január 7-én lesz, 17
órától. Az olasz klubba pedig január 21-én várjuk a
gyakorlókat, 17 órától. Mindkét klubot Laczkó-Juhász Mónika vezeti.
• Színházjegy-árusítás: Budapest színházainak jegyeibôl válogathatnak könyvtárunkban minden pénteken, 17 órától.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Temesvári Mónika fából készült alkotásaiból rendezünk kiállítást.
Galériánkban Lipták Zsuzsanna fotókiállítását nézhetik meg január 5-ig. Fejes-Tóth Gábor festménykiállítását pedig január 7-tôl tekinthetik meg.
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.
A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!
Folyamatosan frissülô információk a rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/biromihaly
weboldalon!
Minden kedves Olvasónknak
áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendôt kívánunk!
A könyvtár munkatársai

Szilveszteri Bál

December 31., 20–03 óráig
Ha igazi „házibuli” hangulatra vágyik,
köszöntse velünk az új évet!
Játszik a Calypso Plus Band,
közremûködik a Nívó-díjas
Spicc&Flex Táncegyüttes.
A belépôjegyek ára:
elôvételben december 20-ig:
8900,-Ft, utána 10 000,- Ft
(www.calypsoplus.hu).
Magyar kultúra napja
2013. január 22., 18 óra.
Ferenczi György és a Rackajam
koncertje. Belépôdíj nincs!
SZÍNHÁZI ELÔADÁSOK
Diótörô – mesebalett

December 22., szombat, 16 óra
Egyfelvonásos táncjáték
gyerekeknek. A Budapest
Táncszínház elôadása.
Belépô: 1500 Ft.,
4 fôs családi jegy 4900 Ft.

Évbúcsúztató koncert a Jézus
Krisztus Szupersztár dalaival.
December 28., 18 óra.
Musical az Otthon Teátrum
elôadásában.
Támogatójegy: 1500,- Ft.
Információ és jegyelôvétel:
16-70/39-000-25.

CSILI NYELVISKOLA
2013 januárjában is várjuk
nyelvtanfolyamainkra! Áraink
a Csiliben nem a csillagokban
vannak! Beiratkozással egybekötött
ingyenes szintfelmérés.
2013. január 9., szerda,16–19,
január 11., péntek, 16–19 óra.

FELNÔTT SZÍNHÁZ

Kezdô, újrakezdô, haladó,
nyelvvizsgára és érettségire
felkészítô, akkreditált angol, német
nyelvi kurzusokra jelentkezhet
lakóhelyéhez közel. Délelôtti, esti,
esetleg hétvégi idôpontban.
Felkészült nyelvi, angol, német
anyanyelvi tanárok.
Részletfizetési lehetôség!
A csoport legjobbjának
kedvezmény! Középiskolai
diákoknak (min. 6 fô) igény szerint
intenzívebb ütemben, kora délutáni
idôpontban is csoportindítás!
Általános iskolásoknak szakkör
jellegû, felzárkóztató, középiskolai
felkészítô foglalkozások. Induló
létszám: min. 6 fô.

2013. február 17., vasárnap, 15 óra.
Mûsor- és idôpontváltozás!
Csepreghy Ferenc: A piros
bugyelláris – népszínmû
(új bemutató), Esztergályos
Cecília fôszereplésével.
A Körúti Színház elôadása.
Jegyárak: 2900, 2200,
1900 és 1000 Ft.

KÉPZÉSEINK FELKÉSZÍTENEK:
információkeresés, NET-,
@-kommunikáció, @-ügyintézés,
(regisztráció) alapvetô irodai
alkalmazások, egyes ingyenes
programok használatára, napi
karbantartási feladatokra.
Már elfogadunk elôzetes regisztrációt
a 2013. évi „Kattints rá, Nagyi!” –
Az internet használatának elsajátítása
idôs korban c. alapfokú tanfolyamra!
Jelentkezési feltétel: XX. kerületi
nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjas,
1000 Ft/fô befizetése.
Nedeczeyné Helga T: 06-1-283-0230;
M: 06-30-466-6693.
HELYTÖRTÉNETI KLUB
December 18., 17 óra.
Egy igaz legenda: Berci bá’
az „Öreg Ifik” emlékeit Gyökér György
és Trencsényi László idézik fel.

2013. január 8., 17 óra.
Értékalapú városfejlesztés
Pesterzsébeten
Elôadók: Kerekes György
JELENTKEZZEN INFORMATIKAI városépítész, Berta Ferenc fôépítész.
Aprók Színháza
2013. január 22-én, 9 és 10.30 órától TANFOLYAMAINKRA!
Bagoly Rudi varázsórája – Pódium A számítástechnikával információhoz KIÁLLÍTÁSOK
jut, ügyet intéz, idôt, tranzakciós
December 21.–január 2.
Színház. Belépôjegy ára: 900 Ft.
költséget takaríthat meg,
Csili Ikonfestô Klub
kényelmesen ápolhatja
Karácsonyi kiállítása
GyermekSzínház
környezetével kapcsolatait!
Január 4–22.
2013. január 24.
Kezdô és haladó szintû
A Csili Kreatív
Arany Lille – Apró Színház
informatikai tanfolyamok
Csoportjainak kiállítása
Belépôjegy ára: 800 Ft.
felnôtteknek, munkát
Január 25.–február 14.
Társaságkedvelôk Klubja
keresôknek.
Tajta Péter kiállítása
Minden szerdán 18–22 óráig.
Budapest egyik legrégebbi táncos
klubjában, ragyogó zene és jó
társaság! Szülinapokra, névnapokra,
összejövetelekre kiváló alkalom.
Pótszilveszter!
2013. január 2., 17–22 óráig.
Játszik a Kristály Duó.
Belépô: 700 Ft.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK
„Szóljon hangosan az ének” A Dalköri élet
Erzsébeten c. helytörténeti kiállítás gazdag
fénykép- és tárgyi anyaggal a Pesterzsébeti
Múzeum épületében megtekinthetô 2013.
március 31-ig, hétfô kivételével, naponta
10–18 óráig.
Neményi Lili születésének 110. évfordulója alkalmából meghirdetett képzômûvészeti
pályázati anyagokból készült kiállítás a Gaál
Imre Galériában január 6-ig látogatható, naponta 10–18 óráig.
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.

Kadarkuti Richárd festômûvész emlékkiállítása a Gaál Imre Galériában. Megtekinthetô: 2013. január 13-ig, hétfô kivételével, naponta 10–18 óráig.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos festômûvész kiállítása;

• Rátkay Endre festômûvész kiállítása;
• Gaál Imre festômûvész kiállítása;
• Illyés Borbála történelmi babaszobrai;
• Mozitörténeti kiállítás „Tudok egy olyan
mozit...” címmel.
Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért festômûvész kiállítása;
• Szabadtéri szoborkert.
Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba;
• Helytörténeti kiállítás;
• „Kincseskamra” helytörténeti kiállítás.

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,
december végéig 12-16-ig.

Fischer Ernô festômûvész emlékkiállítás
a Gaál Imre Galériában. Megtekinthetô 2013.
január 13-ig, hétfô kivételével, naponta 1018 óráig.

GYEREKSAROK

Összehangolták

Nagy szónokok a fotókiállítást és a hangversenyt
nyomdokain

Fotók: Szerzô

A meggyôzô erôt is értékelték
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A Kossuth Társaság által szervezett szónoklatverseny célja idén is az volt, hogy a
fiatalok Kossuth Lajos és a kortárs politikusok, illetve irodalmárok szövegein át megismerjék a nagy személyiségek gondolkodását, továbbá a korszak problémáit, vitáit.
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Fotó: Szerzô

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Erzsébet-nap
alkalmából fotókiállítás nyílt a Szivárvány fotóklub alkotásaiból, melyek a
természetet, a természet közeli állapotot ábrázolták.
A szintén ezen a napon tartott
hangversenyen a zeneiskola tanulói és

Az idei versenyen a diákok elôször egy
kötelezô Kossuth-szöveget, majd egy
szabadon választott Kossuth-, Kölcsey-, Széchenyi-, Deák-, Petôfi-szöveget olvastak fel.
Egyes versenyzôk igen precízek voltak, érzôdött, hogy sokat gyakoroltak,
ami meg is látszott a teljesítményükön.
Szépen hangsúlyozták a szövegeket és
látszott, élvezik a versenyt.
A zsûri – Gavlik István, a Kossuth
Szövetség tiszteletbeli elnöke; Komoróczy László, a Kossuth Társaság
elnökségi tagja; Marton Sándorné, az

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke;
dr. Nagyné Koczog Tünde, a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatója – a
szövegtudást, a szép magyar hangsúlyozást, és a szónok meggyôzô erejét
értékelte.
A helyezettek indulnak az Országos
Kossuth–Széchenyi Szónokversenyen.
Az elsô helyezettek és felkészítô
tanáraik különdíjként egy kiránduláson
vehetnek részt, amit Nolipa Irma, Nolipa
István Pál pesterzsébeti festômûvész
lánya ajánlott fel.
Ilonka Mária

Nyertesek
Általános iskolások: I. Sahin Veronika, Lázár Vilmos Általános Iskola (felkészítô tanára Pálffi Krisztina), II. Papp
Noémi, József Attila Általános Iskola
(tanára Pongráczné Krizmanits Mária),
III. Kiss Csenge, Tátra Téri Általános Iskola (tanára Némethné Farkas Tímea).
Különdíj: Benedek Réka, Lázár Vilmos
Általános Iskola (tanára Nagy Andrea),

Ferenczi Dóra, Lázár Vilmos Általános
Iskola (tanára dr. Kovács Andrásné).
Középiskolások: I. Kiss Judit Panka,
Kossuth Lajos Gimnázium (tanára
dr. Takaró Mihályné), II. Veér Annamária, Német Nemzetiségi Gimnázium
(tanára Örkény Fanni), III. Durku Dávid,
Soroksár-Újtelepi Qualitas Gimnázium
(tanára Faragó Eszter).

Családok, barátok, szomszédok, figyelem!

Gyúrjunk együtt!
Nem tudni, mit hoz még a tél, de abban bízunk,
hogy fehér lesz a karácsony, és a szünetben
mindenkinek lesz lehetôsége barátaival,
szeretteivel elég idôt tölteni a szabadban,
és hóembert építeni.
Fotózzák le és küldjék el
a hóembereket címünkre:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu.
A legjobban sikerültek fotóját
közöljük az újságban és
a www.pesterzsebet.hu honlapon.
Minél ötletesebb hóemberfotókat várunk!

tanárai léptek fel. Különböző komolyzenei művek csendültek fel, a barokk
zeneszerzőktől a XX. századi magyar
zeneszerzőkig. A tanárok munkáját dicsérte a szereplő gyermekek ügyessége,
akik megcsillogtatták ének- és hangszertudásukat.
ILMA

Megszületett a döntés a felsôoktatási támogatásokról
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. december 5-ei zárt ülésén döntött a BURSA Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013, és a Helyi Felsôoktatási Támogatás
2012 kedvezményezetteirôl. A 133 pályázó több mint 170 pályázatot nyújtott be. BURSA
„A” típusú pályázatot az idén 98 fô részére, BURSA „B” típusú pályázatot 7 fô részére, valamint az önkormányzat Helyi Felsôoktatási Támogatását 21 fô részére tudjuk biztosítani,
amelyet még ebben az évben kiutal az önkormányzat. A korábbi támogatottakkal együtt
így ebben a tanévben 140 fiatal részesül évi 30–60.000 Ft közötti támogatásban, amely
reméljük, további eredményes tanulásra sarkallhatja ôket. Ehhez kívánok sok sikert és jó
egészséget bizottságunk és Pesterzsébet önkormányzata nevében!
A támogatottak névsora elérhetô Pesterzsébet hivatalos honlapján:
www.pesterzsebet.hu
Marton Sándorné, OKB elnök

GYEREKSAROK
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Étkezés a bölcsiben
Minden családnak más az ízlése, mások az étkezési szokásai.
Tarka képet mutat, hogy mit kap
enni otthon a gyerek, mennyire
változatos az étrend, és mennyire
figyelnek a szülôk az egészséges
táplálkozásra. Mire számítsunk,
ha bölcsôdébe kerül gyermekünk?
Egyre több család helyez hangsúlyt az
egészséges táplálkozásra, egészséges
ételek elkészítésére. Az evés mindennapjaink egyik leghangsúlyosabb témája, de
sokan nem fordítanak gondot az idôigényes, helyes táplálkozás elsajátítására.
Aki gyorséttermek kínálatán nô fel – a
bébiételt már nem is említem –, ehetetlennek találja az általunk kínált ételeket.
A párolt zöldséget íztelennek, a nyers
répa és karalábé rágcsálását nyúlszokásnak tartja, a zabpehely, köles, barna
kenyér, céklafôzelék nevének hallatán
undor rázza. És azt se hallgassuk el, hogy
sok gyermek csak a bölcsiben lakik jól.
A gyerekeket elsôsorban a társadalmunkban
kívánatos étkezési kultúrára kell megtanítani! A kicsik nagy része nem szokott közös
étkezéshez, az ízek számukra idegenek.

Eszi, nem eszi,
nem kap mást?
A bölcsôde változatos és egészséges
ételkínálatát szokni kell. A táplálkozási
alapelvek iránytût jelentenek az egészséges életvitelhez. Semmi nassolás, nincs
cukrozott szörp a cumisüvegben, vagy
éppen sült krumpli.
Mit eszünk a bölcsiben? Másfél éve,
hogy elköteleztük magunkat az ún. reform étkezés mellett. Egyik legfontosabb
küldetésünknek tekintjük az egészséges
táplálkozást.
A kerületi bölcsikben mindent helyben, frissen készítenek, minôségi alapanyagokból. Fontos, hogy étvágygerjesztôen kínáljuk az ételt. Ha jól mutat
a tányéron, ha jól illenek egymáshoz a
színek, nagyobb az étvágy. Naponta,
gyerekenként, a helyi önkormányzat által
megállapított 386 Ft-os összegbôl gazdálkodunk. Ebbôl is biztosítani tudjuk a
változatos, egészséges, az elôírásoknak
megfelelô étrendet.

A gyerekek annyit ehetnek, amennyit akarnak. Ha
nem kívánják az ételt, senki
sem erôlteti. Diplomás élelmezésvezetô állítja össze a
diétára szorulók menüjét. Nagy
hangsúlyt kap a vitamin- és rostdús étrend, a változatos gabonanemû (hajdina,
köles, zab, barnarizs), a teljes kiôrlésû
és barna kenyér. Rengeteg zöldséget és
gyümölcsöt kínálunk, melyet nyersen
vagy párolt formában adunk.
A tejtermékeket változatos formában
készítjük el. Házilag készül a gyümölcsjoghurt, a puding, a turmix, a kenyérre kent
krémek. Szinte semmi cukrot nem használunk. Szomjukat cukor nélküli gyümölcsteával, ásványvízzel, gyümölcslével olthatják.
Az étkezésnek a családokkal összhangban kell lenni. A mindenkori étlapot
a szülôk megnézhetik gyermekük csoportjában, de a bölcsôdék honlapján is

A „Hónap Bölcsije” a Köztársaság téren

Sópárna kollekciót
kaptak a szavazatokért

Fotók: Szerzô

A pesterzsébeti Köztársaság téri bölcsôde nyerte
el novemberben a „Hónap
Bölcsije” címet a Szülôfórum.hu portál szavazása
alapján. A szülôk az intézmények szakmai munkáját szem elôtt tartva
szavaztak. Az intézmény
a Himalaya Trans Kft. által
felajánlott sópárna kollekciót kapta.

A szavazást megszervezô és
lebonyolító internetes oldal
üzemeltetôi szintén gyakorló
szülôk, akik a „boldog gyermekekért” szlogent szem elôtt
tartva végzik munkájukat.
Ezt a célt szolgálja a szeptemberben elindult „Hónap Bölcsije” szavazás is, melynek aktu-

ális gyôztese a nyereményeket
felajánló cégek jóvoltából a
gyerekek testi, lelki és szellemi
fejlôdését, illetve fejlesztését
szolgáló termékekkel gazdagodik. A sópárna tisztítja a légutakat, segíti a légzést, használatával megelôzhetôek a vírusos
megbetegedések.

A díjátadóján az intézmény
dolgozói, a Szülôfórum.hu és
a nyereményt szolgáltató kft.
ügyvezetôi mellett Szabados
Ákos polgármester is megjelent, aki egyúttal megköszönte
a kezdeményezést.
– Kisgyermekes apukaként
nagy öröm számomra, amikor
a gyerekek segítésérôl, támogatásáról van szó. Az önkormányzat tudja, érti és érzi a
pesterzsébeti közalkalmazottak
kemény munkáját. Gratulálok,
hogy ezt ezúton is elismerték –
mondta.
A nyereményt a bölcsôde
vezetôje, Korcsok Erika vette át.
SzA

(www.pesterzsebetibolcsodek.hu). Idôrôl
idôre remek hangulatú ételkóstolókra
hívják meg a bölcsik a szülôket. Megismerkedhetnek szinte a teljes kínálattal,
többféle szendvicskrémet, sokféle fôzeléket próbálhatnak ki. Meglepetten állapítják meg, milyen finom a salátafôzelék,
s hogy milyen változatos ízû, étvágygerjesztô krémekkel lehet megkenni a kenyeret. Az élelmezésvezetô, a bölcsôdevezetô és a szakács szívesen megosztja
az érdeklôdôkkel a recepteket is.
Radócz Hédi
intézményvezetô
Pesterzsébet Önkormányzatának
Egyesített Bölcsôdéi

Ápolják a magyar nyelvet
a Tátra téri iskolában

November 13-án, a magyar
nyelv napja alkalmából iskolai pályázatot hirdetett diákjainak a Tátra Téri Általános
Iskola, a mai magyar nyelvhasználat gyerekszemmel
témakörben.

vevője tartalmas, hétköznapi
életünkhöz is hasznos gondolatokat hallhatott Bencédy
József, Fekete István, Kosztolányi Dezső, Wass Albert
írásainak előadása, meghallgatása során – tudtuk meg

A Kazinczy-verseny iskolai fordulójának helyezettjei: III. Lázár Enikő 6.b,
I. Bank Liliána 6.a (középen), II. Eszes Viktória 6.a

Pályázó diákjaink járókelőkkel készítettek interjút.
A megkérdezettek őszintén
elmondták a véleményüket,
mely a dicsérő szavak mellett
kritikát is tartalmazott. Intézményünkben minden évben
megrendezzük a Kazinczyverseny iskolai fordulóját,
ahol szintén előtérbe kerül a
magyar nyelv ápolása. A versenyen a szabadon választott
szöveg után a kötelező szöveget olvasták fel diákjaink.
A rendezvény minden részt-

Fodor Ildikó magyartanártól.
A zsűri értékelési szempontjai: szövegértés, szöveghűség,
hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. Az I. és II. helyezést elért tanulók továbbjutottak a kerületi fordulóba,
ahol kategóriánként minden
XX. kerületi általános iskolából két tanuló vehetett részt.
A nívós mezőnyben Eszes
Viktória és Zakariás Dominika mindkét kategóriában V.
helyezést értek el.

PORTRÉ
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Példaképként
Klaudia, a bál szépe gondolunk
vendégünkre!

„Nem voltak magammal szemben elvárásaim”
Tarjáni Klaudia lett az ide Erzsébet-bál szépe, aki a Jelky András
Ruhaipari és Mûvészeti Szakközépiskolába jár, jelenleg tizenegyedikes.
A verseny II. helyezettje,
Lakatos Szandra (fehér ruhában),
középen Klaudia, mellette
a III. helyezett, Zilahi Dorina

Szereti a divatot, emiatt többször járt divatbemutatókon.
Ezek az élmények határozták
meg pályaválasztását is.
– A középiskolában ruhákat tervezünk, varrunk; sze-

retném késôbb kipróbálni magam ezen a
pályán. Én magamnak fôleg egyszerûbb
stílusú ruhákat készítek – mondja a fiatal hölgy, aki odafigyel öltözködésére.
Ismerôsei azt mondják róla, jó ízléssel
válogatja össze kollekcióit.
Elárulja: a résztvevôk között szép
lányokat látott, ezért a verseny elôtt
nem voltak elvárásai magával szemben.
– Az eredménynek és a nyereményeknek, köztük az arany nyakéknek és
a portfólió fotózásnak, nagyon örülök.
A helyezésem hallatán a helyszínen nekem szorító édesanyám és párja is meghatódott – mondja Klaudia, aki éli a fiatalok átlagos életét: barátjával, barátokkal
közös programokat szerveznek. Szeret rajzolni és festeni, emellett pedig
ruhákat tervezni.
SzA

Apró meglepik

– Sosem egyszerû eldöntenem, ki mit kapjon
karácsonykor. Valószínû, apróságokkal lepem
majd meg szeretteimet – mondja Klaudia.

Fotó: Magánarchívum

Rúzsa Magdolna: Nem változtam, inkább fejlôdtem

Alázat, hitelesség,
ôszinteség Sikere titka
Rúzsa Magdolnából, a 2005-ös
Megasztár nyertesébôl mára igazi díva vált, zenei karrierjének
utóbbi két fontos állomása a Pesti
Színházban a Magdaléna Rúzsa
est és az új CD, a Tizenegy megjelenése.
A tehetségkutató óta szemmel láthatóan változott – külsőleg legalábbis.
– A Megasztár óta sok idő telt el,
másrészt az ember folyamatosan vál-

év végén megjelent Tizenegy című
album teljesen más, mint a korábbi
lemezeim. Nagyszerű művészekkel
dolgoztam (Presser Gábor, Geszti
Péter, Kowalsky, Madarász Gábor),
az eredmény pedig az eddigieknél
sokkal komolyabb, általam írt szövegeket, saját dalt is tartalmazó album
lett – mondja pesterzsébeti koncertje után, majd elárulja: az, hogy
a közönség ennyi idő után is rajong
érte, sőt rajongótábora egyre inkább
nő, annak az alázat, a hitelesség és az
őszinteség a titka.
– Nem szeretek a babérjaimon
ücsörögni, imádok alkotni; mond
mondhatni örökmozgó vagyok. Mindig
vannak terveim: lassan itt az ideje egy
nagy koncertnek is, de ezen kívül még
ezer dolog van a fejemben.
SZA

Új erô a titkos
helyeken
tozik, ha boldog és elégedett, az pedig kiül az arcára. Az én esetemben
nem változásról, sokkal inkább fejlődésről beszélnék. Zeneileg az idei

– Az ünnepet a Vajdaságban töltöm. Új erôre van szükségem, azt
pedig csak a titkos, gyerekkori
helyeimen tudok gyûjteni.

Nemrég a Tátra Téri
Általános Iskolában látták vendégül dr. Lénárt
Ágotát, aki többek
között a londoni
olimpiai küldöttség
vezetô pszichológusa volt. A szakember hat
évig dolgozott az iskolában: elôször napközis tanítóként, majd 4–8. évfolyamon tanított 5 évig. Harasztosi Judit 5. a osztályos
tanuló írását olvashatják.
A kötetlen beszélgetés elsô részében a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karának tanszékvezetôjeként is ismert vendégünk sokoldalú
munkájáról, izgalmas életérôl, a sportpszichológia hazánkban történô elterjedésérôl,
fontosságáról és sikerérôl beszélt. A rövid
bevezetô után záporoztak a kérdések a
tanulóktól.
– Hogyan lett sportpszichológus?
– Mindig érdekelt a sport, és abban
a szerencsében volt részem, hogy már
fiatalon elvittek a Sportkórház nagyon
jó sportpszichológusához, aki segített
sporteredményeim javításában és a pályamódosításomban is. Érettségi után a
tanári pályát választottam, késôbb lettem
sportpszichológus.
– Szereti a munkáját?
– Igen, nagyon. Érdekesnek és fontosnak tartom, hogy a munkám révén a sportolóink, vagy akár a hétköznapi emberek,
mentálisan, fejben is fel tudnak készülni a
váratlan helyzetekre, feladatokra. Ezáltal a
teljesítményük fokozható, javítható.
– Milyen élményei voltak a londoni
nyári olimpián?
– Az itthon elkezdett munkát folytattuk,
kötetlen munkaidôben dolgoztunk a munkatársaimmal. Ha valamelyik sportolónak
éjszaka volt szüksége ránk, akkor éjjel
álltunk a rendelkezésére. Csodálatos volt
Berki Krisztián, Gyurta Dániel, Risztov Éva
aranya. Nagy örömmel tölt el, hogy kollégáimmal együtt hozzájárulhattunk olimpikonjaink sikeres szerepléséhez.
– Ki a kedvenc sportolója?
– Nem tudnám megmondani, mindenki
másként kedvenc!
– Melyik sportágat tartja a legnehezebbnek?
– Nem lehet pontosan meghatározni, melyik a legnehezebb sportág. Több
mint 90 hivatalosan regisztrált sportág
van, ezeket érdemes megnézni a MOB
honlapján!
– Szabadidejét mivel tölti?
– Nagyon szeretem a sportlövészetet,
amit 26 évesen kezdtem, és szeretek repülni is.
Kellemes és hasznos délutánt tölthettünk dr. Lénárt Ágota társaságában, aki
osztályfônökünk, Gürtler Katalin meghívására jött el hozzánk.

A Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Marót utcai Idôsek Klubjában karácsonyi kézmûves
vásár volt december 11-én. Nem
titkolt célunk az volt, hogy egy pici
karácsonyi hangulatot, vidámságot,
vásári kavalkádot csempésszünk az
HÉTKÖNAPI CSODA

A pénz az utolsó
fillérig megvolt

Idôsek Klubjába. A vásár fô varázsereje abban rejlett, hogy az itt árusított
ajándékokat a klubtagjaink a klubgondozók segítségével együttesen,
kézzel készítették el. A vásáron hat
különbözô asztalnál árulták szebbnél
szebb portékáikat az idôsek, a hozzánk betérô vendégek pedig hamar
megtalálták azt, amit kerestek, üres
kézzel senki sem távozott. Reméljük,
aki karácsonyra megkapja a nálunk
vásárolt ajándékokat, ugyanazt a
szeretet és örömet fogja érezni majd,
amivel mi készítettük!
Marót utcai Idôsek Klubja
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Ezúton szeretném megköszönni a Pozsony utcai Nosztalgia
Pékségnek és fiatal tulajdonosainak, hogy oly sok éve töretlenül támogatnak bennünket, és
adományaikkal megszépítik a

A Kossuth-szobornál Czap Zsolt, a Szent
Erzsébet Fôplébániatemplom lelkésze
gyújtotta meg az elsô adventi gyertyát.
A lakossággal közös adventi gyertyagyújtásra elsô alkalommal került sor a
Városháza elôtt.
Az egybegyûlteket Szabados Ákos köszöntötte, aki a vásárlás és az ajándékok helyett sokkal inkább a békesség és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. A Csili Népdalkör
dalokkal, verssel készült.

Köszönjük!
gyermekotthon lakóinak életét.
Egy kis darab kenyér, édesség,
egy jó szó, szeretet a mai világban

– A két nép, mint két erôs tölgy, melyek
hosszú évszázadok óta egymás mellett nônek
– mondta a lengyel testvérvárosi delegáció
nevében Wieslaw Galka, Nowa Słupia polgármestere, aki a koszorúra a lengyel–magyar barátság hangsúlyozása mellett lengyel
nemzeti színû szalagot tûzött, majd magyar
nyelven kívánt kellemes ünnepeket.

felér megannyi jóval. Örülök, hogy
még ebben a válságos, szûkös
idôben is jut egy kis gondoskodás
felénk. Köszönöm, Alexa!
Sátori Éva
Brassó utcai Gyermekotthon

Csillogó szemekkel álltak meg a betlehem elôtt
A férjem vásárolni ment az
egyik nagyáruházba Soroksáron. Fizetéskor a pénztárcáját letette a pénztárnál –
ottfelejtette. Hazaérkezése
után lázasan kerestük, de
nem találtuk a tárcát. Nem
sok reménnyel, de visszament az áruházba, ahol a
pénztáros hölgy a biztonsági ôrhöz küldte, az információhoz.
A pénztárca a pult alatti polcon volt, és arra várt,
hogy érte menjünk.
Az ismeretlennek, aki
megtalálta és leadta az információnál, nagyon-nagyon
hálásak vagyunk, köszönetünket küldjük. Nem is lehet
igazán ezt a jó érzést kifejezni, mert ebben a jótettben
egyáltalán nem bíztunk.
A pénzre mindenkinek
szüksége van, ráadásul mi
nyugdíjasok vagyunk.
Ezt a hétköznapi csodát
minden ismerôsömnek, családtagnak elmeséltem, és
boldog vagyok, hogy vannak
még becsületes, jó emberek.
Tisztelettel: Sallai Lászlóné
Eperjes u.

Bôvebben olvashat,
nézhet még több fotót
az adventi eseményekrôl a
www.pesterzsebet.hu oldalon!

A Gézengúz Óvoda Lázár utcai
tagóvodájának dolgozói sokat
gondolkodtak azon, hogyan
lehetne a családoknak visszaadni az ünnepet úgy, hogy ne
csak szenteste, hanem egész
decemberben kitartson a karácsony szelleme.
Olyan, mindenki számára fontos pozitív jelzéssel bíró karácsonyi mondanivalót kellett
megjelenítenünk, ami a ma élő
családoknak is beszél, értéket
közvetít, és egy pillanatra megállásra, elgondolkodtatásra ösztönzi őket.

Így valósult meg a kültéri
életnagyságú betlehem, ami
közös összefogásunk csodálatos
eredménye. A szent család tagjai (Mária, József és kis Jézus)
az óvoda udvarán halk zenével
várta a gyerekeket és a szülőket.

Délután pedig, mivel ilyenkor
már jócskán sötétedik, hangulatos fényeivel köszönt el a családoktól. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a gyerekek és a felnőttek
csillogó szemekkel valóban
megállnak a jászol előtt, és beszélgetni kezdenek egymással.
Áthatja őket a szeretet, a béke,
egymás közelsége, és ha másért
nem is, ezekért a lopott pillanatokért megérte együttműködni.
A harmadik adventi hétvégén a
jászolt kiálítottuk a Városháza elé.
Buc-Horváth Gabriella,
óvodavezető
Bobori Gyula, tagóvodavezető

Méz napja a Csiliben
A KiViszI színházi mûhely Boróka Bábszínháza
a Négy évszak meséit elevenítette meg, a Dávid
Méhészet jóvoltából különféle mézeket lehetett
kóstolni. A program azonban elsôsorban az alkotásról szólt: 11 kézmûves helyszínen a Csili
kreatív csoportjaiból többen is bemutatták alkotásaikat, és bevezették a különféle kézmûves
technikák alapjaiba az érdeklôdôket.
IM

Teljesítettünk egy kívánságot
Novemberi lapszámunkban mutattuk be Lengyel
Andrea hivatásos katonát, az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyôrség Dandár munkavédelmi zászlósát, akinek körülbelül százötven
ünnepi beszéde van. A konferáláson túl a versek
és a prózai mûvek értô tolmácsolásában is jeleskedik. Andrea lapunknak elárulta, nagy vágya,

hogy Pesterzsébeten, a Városháza elôtt, a Kossuth-szobornál lépjen fel. Ecsedi-Nagy Andrea, az
önkormányzat protokoll- és sajtófelelôse, olvasva a cikket, megkereste szerkesztôségünket, és
Andrea elérhetôségei után érdeklôdött, ugyanis
szeretné a katonanôt valamelyik legközelebbi
nemzeti ünnepen felkérni a szereplésre.

Mikulás,
Mikulás,
kedves
Mikulás!
A Mikulást nagyon sok kisgyerek
várta a Városháza elôtt. A gyerekek ajándékot kaptak tôle. Bár
volt, akinél eltörött a mécses,
megijedt a fehér szakállú Mikulástól, de a legtöbben bátran beszélgettek vele. A jóság kalács
és a vidámság kakaó azonban a
pityergôket is dalra fakasztotta.

Fotó: Bajnóczi István

Ajándékainkban ott lapul a szeretet Adventi
gyertyagyújtás
a Kosutiban

Fotó: Bajnóczi István

ÜNNEP
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A Mikulás a kerületi karácsonyfa
tövében felállított trónuson foglalt
helyet, amit a gyerekek pillanatok
alatt körbevettek.
Énekeltek, szavaltak neki, amiért szaloncukor volt a jutalom. De
a jóságos Mikulás szívesen hallgatta a gyerekek egyéb felvetéseit, kívánságait is, és kivétel nélkül
kapható volt egy közös fotó elkészítésére.
A Zûrzavar együttes gondoskodott a vidám hangulatról. A lelkesen
éneklô és táncoló apróságok és
szüleik közremûködésével felcsendültek a jól ismert ünnepi dalok.
A Csili Étterem a gyerekeket lágyan foszló kaláccsal és forró kakaóval, a felnôtteket forralt borral
kínálta.
RA

ÜNNEP

– Igyekeztünk úgy meghatározni a
jogosultak körét, hogy magába foglalja az alacsony jövedelmûeket,
az egyedül álló nyugdíjasokat és
nagycsaládosokat is – mondta Juhász Lajosné, szociális ágazatért
felelôs alpolgármester.
– Mindenképpen olyan csomagot szerettük volna átnyújtani,
amit fel lehet használni az ünnepi
készülôdés során. A csomagosztás arra is lehetôséget adott, hogy
váltsunk néhány szót a lakókkal,
elbeszélgethessünk az ôket érintô
mindennapi problémákról – mondta az alpolgármester.
RA

Nyugdíjasokhoz
készülnek
a klubtagok
A Pacsirta Nyugdíjas Klub kórusa
felkeresi a Virág Benedek utcai Idôsek Otthonát, valamint a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi
Központ Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központját, hogy versekkel
és karácsonyi énekekkel vidítsák
fel idôs társaikat.

A Pesterzsébeti Múzeum és a 20 éves Kossuth Társaság közös adventi estet rendezett december 5-én, ahol dr. Sturcz Zoltánné, a Kossuth Társaság elnöke köszöntötte
az egybegyûlteket a Gaál Imre Galériában.
– Amikor a karácsonyra készülünk, azok a gondolatok, amelyek a gond, a bánat, a szomorúság köré csoportosulnak, háttérbe szorulnak.
Olyan érzések születnek meg a lelkünkben,
szívünkben, amelyek mögött nagyszerû érzelmek állnak: az öröm, a boldogság. Ebben a
hónapban a karácsonyra készülünk, és a családok együvé tartozása erôsödik. De egyben emlékezünk azokra, akik nem lehetnek közöttünk.
Ilyenkor azonban nem a szomorúság, hanem a
szép emlékek, boldog pillanatok jelennek meg
elôttünk. Napjainkban a karácsony fogalma is
átértékelôdött. A magyar karácsony, az ünnepi
asztal, maga az ünnep napja, a bôségrôl is szólt.
A régi könyvekben azt írták, hogy a karácsonyi
teríték fehér abroszát eltették, s a földmûvelô

emberek tavasszal kimentek a földekre, és azzal vetették el az elsô magvakat, hogy gazdag
termés szülessen. Ezen gondolatok tudatában
kívánok önöknek áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket, és sikerekben, boldogságban, egészségben gazdag új évet – mondta
Földesi Gyula országgyûlési képviselô.
Ezután D. Udvary Ildikó „Mennybôl az angyal” címmel tartott elôadást a karácsonyi
ünnepkör szimbolikájáról.
Jézus születését a IV. századtól ünneplik.
Számos mûvészt megihletett, de már tudni
lehet, hogy a rómaiak korában is ültek a karácsonyhoz hasonló ünnepet. Magyarországon
az elsô karácsonyfát Brunszwik Teréz állította
1824-ben Aszódon. Ezt követôen terjedt el fokozatosan ez a szokás. Almát, gyümölcsöt tettek
a fa alá. Annak ellenére, hogy a karácsony egy
tradicionális ünnep, sok nem keresztény ember
ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.
A rendezvény zárásaként fellépett a Csili Népdalkör Szeghalmi Ágnes vezetésével.

40 nagycsaládot lepett
meg az önkormányzat

Friedrich Antalné Ady Endre Karácsony címû
versét szavalta el, majd Bella Péter játszott tekerôlanton, Pócsik Viktor furulyázott. A Senza
Dirigente kamarazenekar Balásházi Bálint vezetésével többek között Johann Sebastian Bach
oratóriumának részletét adta elô Barlay András
operaénekes közremûködésével. Egy érdekes
kísérletre is sor került: a klasszikus zenét ötvözték a tekerôlanttal, s a magyar karácsonyi
dalok feldolgozásából így egy csokrot adtak elô.
Végezetül a Canto Armonico kamarakórus énekelt Rózsavölgyi Ildikó vezetésével:
felcsendültek Kodály, Harmat Artúr, Cosetti,
Crüger és Young mûvei.
ILMA

Felmelegítették a szíveket
A kapitánypusztai nappali melegedôben Szabados Ákos polgármester az ünnepek elôtt idén is Pintér Gyula mecénással együtt,
a mecénás adományát – gyümölcsöt, szaloncukrot, üdítôt –
nyújtották át a rászorulóknak.

Fenyôfát ajándékozott
Földesi Gyula
Az érkezôket Kaszab Tibor énekes-gitáros fogadta.
– Azt kívánom, hogy áldott,
békés ünnepekben legyen részük, legyen a jövô évünk sokkal
könnyebb, mint amilyen a 2012es év volt. Remélem, hogy a szerény ajándékkal fényesebbé tudjuk tenni a karácsonyt a gyerekek
számára. Nektek, gyerekek, azt
kívánom, hogy minél szebben
teljenek a téli vakáció napjai,
minél több ajándék kerüljön a
karácsonyfa alá. Amit leginkább
kívánok: az ünnep békés és sze-

retetteljes legyen valamennyiünk
számára. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánok önöknek – mondta Szabados Ákos polgármester,
aki után a Kincses Színház tartott
humoros elôadást a kicsiknek.
Az apróságok nagy érdeklôdéssel hallgatták Körte bohócot,
aztán a krampusszal együtt énekeltek, a bûvész tojást varázsolt a
csodazsákba.
A mûsor végén a szülôk átvették
az önkormányzat ajándékát, a tartósélelmiszer-csomagot.
ILMA

A piacon is
felbukkant a Télapó
Fotó: Szerzô

Fotó: Bajnóci István

Tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztottak
a képviselô-testület tagjai a
lakásfenntartási támogatásban részesülôknek a Családsegítô Szolgálatban.

Karácsonyi készülôdés

Fotó: Szerzô

Csomagosztás
a családsegítôben
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A Tátra téren is járt a Mikulás, az Integrit-XX. Kft. ezzel a gesztussal kedveskedett a gyerekeknek. A hangszórókból karácsonyi dallamok szóltak,
a felállított karácsonyfát gyereksereg
vette körül, akiket forró teával, pogácsával és szaloncukorral kínáltak a
szervezôk.
SzA

Átvették Földesi Gyula országgyûlési képviselô ajándékát,
a fenyôfákat a kerület 14
óvodájában, ahol a gyerekek
örömmel sereglettek a képviselô köré, hogy elmondják
neki, milyen szépen fel fogják
öltöztetni a fákat. A képviselô
jövôre dézsás fenyôt szeretne
felajánlani, hogy az ünnepek
után kiültethessék azokat az
intézmények udvarára.

Olyan jó, hogy figyeltek ránk!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
adományukkal segítették a
rászorulókat, hogy meleg ruhához és takaróhoz jussanak.

Köszönet dr. Szabó Istvánnak,
aki minden hétfôn ellátogat
hozzánk és egészségügyi
kérdésekben tanácsot ad;
Julius Athinának (képünkön),
a Pesterzsébet újság szerkesztôjének, aki ingyen nyírja
hajléktalanjaink haját, illetve
rendszeresen ruhákat hoz; valamint két vállalkozónak, akik
évek óta pékárúadománnyal
segítik a rászorulókat.
A Keresztény Advent
Közösség nevében:
Varga Henrietta
szociális munkás

EGYHÁZ
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Pesterzsébetre látogatott
Generációváltás dr. Erdő Péter bíboros
Hajnali misék
a karácsonyi idôszakban

a templomban

Fotó: Szerzô

Nem készült papnak, hittanra járt, miséken szeretett ministrálni.
–1991-ben látogatott Magyarországra II. János Pál pápa, ekkor vettek
fel a Bánki Donát Mûszaki Fôiskolára,
és szerveztek egy ifjúsági találkozót a
Népstadionban, ahol megjelent a pápa
is. Itt döntöttem el, hogy jó keresztény
leszek. Rendszeresen jártam ifjúsági
misére is. Egy vasárnapi mise végén
imádkoztam, egyszer csak nagy békességet éltem át. Megszólalt bennem
egy hang, hogy legyek pap. Világossá
vált számomra, hogy mi Isten szándéka
velem – mondta Czap Zsolt, aki elôször
szervezési és informatikus mérnöki
diplomát szerzett.
– A küldetésem mindenkihez szól.
A kereszténységet meghívásnak tekintem, így lehetôségem van Istennel közelebbi kapcsolatba kerülni. Hirdetem,
ami a kereszténység alapját jelenti:
Isten jó, Isten maga a szeretet, és az
örök életre mindenki meghívást kap magyarázta az atya, aki megerôsítette,
hogy Isten létérôl meggyôzôdni belsô
tapasztalást jelent.
Czap Zsolt plébánost megkérdeztük arról is, hogyan érzi magát a kerületben? Mit tapasztalt az eddig itt
eltöltött idôszakban?
– Elkezdtem az emberekkel, a
környékkel, a kerülettel ismerkedni.
A plébánia és a templom nagyon szép.
A hívek kedvesek, a legtöbb hívô nyitott szívvel fogadott. Többségben vannak az idôsebbek – mondta.
Újítása a roráte mise.
Ez hajnali misét jelent a karácsonyi
idôszakban. Reggel 6 órakor kezdôdik,
csak gyertyák égnek. Ez szép dolog,
az emberek szeretik. Amikor vége a
misének, akkor zsíros kenyeret és
meleg teát kapnak a hívek. Így szépen
indulhat a napjuk.
IM

Fotó: Szerzô

A Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban – dr. Zsóka Sándor nyugdíjba vonulása után – Czap Zsolt plébános irányítja a hitéletet. Zsolt atya
Pestszentlôrinc-Szemeretelepen
volt plébános, mielôtt Pesterzsébetre került.

bados Ákos polgármesterrel.
Emellett meglátogatott egy
beteget a plébániához tartozó hívek közül – mondta
Czap Zsolt plébános, aki
elárulta, a bíboros itt-tartózkodása nagyon jó hangulatban zajlott
– Áttekintettük vele a
gondokat és az örömöket.
Öröm, hogy szép számmal

A Szent Erzsébet Fôplébániára látogatott dr. Erdô
Péter bíboros, Esztergombudapesti érsek. A hívek
december 1-jén közösen
imádkoztak a bíboros
atyával, aki ünnepi szentmisét celebrált.
A bíboros már korábban
eldöntötte, hogy végiglátogatja az egyházmegye plébániáit. Ez két éve zajlik, most
került sor a pesterzsébeti
plébániára.

– Dr. Erdő Péter találkozott a plébánia csoportjaival, a hitoktatókkal, a karitásszal, az ifjúsággal és Sza-

vannak hívek a templomban, viszont fiatalból és
gyerekből nincs olyan sok.
Szintén öröm, hogy a plé-

bánia és a templom freskói szépek, fel van újítva a
templom belseje, de meg
kell oldani, hogy ne vizesedjen a fal – sorolta a plébános
a látogatás részleteit, majd
így folytatta.
– Ez egy kivételes, ünnepi
alkalom volt számunkra, a bíboros látta, hogy mi történik
nálunk, milyen helyzetben
van a plébánia, tájékozódott
az anyagi, a hitoktatási és a
kulturális helyzetről, a lélektani állapotról, és szociális
kérdéseket is megvitattunk.
Összességében minden olyan
dolog érdekelte, ami a plébániához kötődik – tette hozzá
az atya.
Ilonka Mária

Egyházak karácsonya a kerületben
Pesterzsébeti Evangélikus
Egyházközség lelkipásztora,
Gyôri János Sámuel
– December 23-án a Gyôri
János Sámuelné lelkészaszszony által komponált különleges gyertyakoreográfiás
mûsorral lépnek fel gyermekeink a 16 órakor kezdôdô
ünnepélyen. Templomunk
felszentelésének 86. évfordulója karácsonyra esik, ezért
december 26-án 10 órakor
kezdôdô istentiszteletünkön
az Oratorium Incarnationisbôl
hangzanak el zenei részletek,
dr. Márkus Jánosné vezetésével. Az idén is kiemelt figyelmet fordítunk a hajléktalanszolgálatra. Vasárnaponként
13–15 hajléktalant látunk el
élelemmel és ruhákkal.
Klapka téri református
gyülekezet lelkipásztora,
Veress Gábor
– A színpad templomunk
egyik adottsága, kihasználjuk ilyenkor. Ebben az évben
nem színdarabot tervezünk,
hanem egy verses-zenés öszszeállítást a magyar költészet
legszebb karácsonyi verseibôl,

a Színjátszó Kör elôadásában.
A felsôs hittanosok pedig a
kicsiknek betlehemes bábjátékkal készülnek. Az óvodások
versekkel, énekekkel dicsôítik a megszületett Megváltót.
A december 16-án, vasárnap,
16 órakor kezdôdô gyülekezeti
karácsonyest szeretetvendégség keretében zajlik.
Szent Erzsébet
Fôplébániatemplom
plébánosa, Czap Zsolt
– Betlehemes játék mindenképpen lesz, ezenkívül épített
Betlehem és karácsonyfák
feldíszítve. A betlehemes játékot az ifjúsági csoport szervezi, Három királyokra épített
történetet adnak elô december 23-án, vasárnap este. December 24–25-én szentmise
lesz a templomban.
Szent Lajos-plébánia,
Szláby Tibor atya
– Pásztorjátékkal készülünk
a karácsonyra. A gyerekek
és a fiatalok Jézus születésének felidézésére összeállítottak egy mûsort. A mûvet a
20 éves Hegedûs Helga írta,

és ô is rendezi. Az angyaljelmezeket a szülôk készítik,
lesznek énekek és zenei betétek, hangszeres kísérettel.
Budapesti Zsidó Hitközség
dél-pesti körzetének
elnöke, Kerényi András
– A zsidó vallás nem karácsonyt ünnepel, hanem az
év hasonló idôszakára esô
Hanukkát, amely a fény ünnepe. Szokás ilyenkor ajándékot
adni, elsôsorban a gyermekeknek, és olajban sült éte-

leket fogyasztani: különféle
fánkokat, krumpliból készült
hremzlit. Közösségünk idén
is megtartja ezt az ünnepet.
Elôször Pesterzsébeten az
imatermünkben kölcsönösen
megajándékozzuk egymást
apró figyelmességekkel. Aztán, az ünnep befejezéseként,
a soroksári Táncsics Mihály
Mûvelôdési Házban kántorkoncerttel tesszük emlékezetessé a fény csodáját. ILMA
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu
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Egyházzenei kórushangverseny Jobban látnak és

Kodály Zoltán emlékére

A koncerten közreműködött a Bella Musica
Nőikar, Lestákné Czeróczki Judit vezényletével; az
Árpád-házi Szent Erzsébet

Földesi Gyula országgyűlési képviselő nyitotta meg a
hangversenyt.
– 21 éve hagyományosan
Pesterzsébet legszebb templomában tartják meg az
egyházzenei kórushangversenyt. Ez azért különleges,
mert egybeesik a nagy zeneszerző születésének 130.
évfordulójával. Lehet élni
zene nélkül is, de mi azt
akarjuk, hogy az ember ne
úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át,
hanem mintha virágos rétre
érkezne. Amikor önök beléptek ebbe a templomba,
és becsukták maguk mögött
a kaput, akkor a keserűséget, bánatot egy kicsit hát-

Énekkar, Medgyes Sándor
vezetésével; a Soroksári
Pedagógus Kórus, Féth Istvánné irányításával; a Canto Armonico kamarakórus,
Balásházi Bálint és Rózsavölgyi Ildikó vezényletével;
az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa, B.
Horváth Andrea; a Vox Voluptatis Kórus, Ráduly Ildikó vezényletével. A fellépők
Kodály, Bach, Bárdos, Beethoven, Crüger, Harmat,
Södermann műveiből adtak
elő. Kodály Adventi énekét
az összkar énekelte, vezényelt: Takács László.
Ilonka Mária

Korszerûsítették a világítást, a
hangtechnikát és a fûtést is a Szent
Lajos templomban. Adományokból
vásárolták meg a készülékeket és
a szükséges anyagokat. Magánszemélyek önzetlenül, szabadidejükben segítettek a munkálatokban.

Fotók: Bajnóczi István

Fotó: Szerzô

A hangversenyt a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban november 24-én tartották. Rózsavölgyi Ildikó karnagy köszöntötte az esemény résztvevôit, a képviselôket, a kerület lakosait, a díszpolgárokat. Egyúttal megköszönte Czap Zsolt plébánosnak a lehetôséget, hogy a templomban koncertet szervezhettek, valamint az
önkormányzat és a Csili Mûvelôdési Központ támogatását.

hallanak a hívek

térbe szorították. Miután
meghallgatták Kodály műveit, a boldogság, a szeretet
és az öröm gondolataival
tudnak majd távozni. Ez az

a három dolog, mely megerősíti a hitet, a reményt.
Örömmel és büszkén nyitom meg ezt az egyházzenei
koncertet – mondta.

Több kép: www.pesterzsebet.hu

A reflektorokba energiatakarékos
égôk kerültek, és megfelelô irányba
állították ôket, ezáltal jobban megvilágítják a templombelsô boltozatát,
így már a freskók teljes pompájukban
láthatók. Jobban megfigyelhetô a
fôoltár kompozíciója, illetve a templom védôszentjének, Szent Lajos királynak a szobra.
A hívek tisztábban hallják a mise
szövegét is, ugyanis az egycsatornás
erôsítôt egy 4 csatornás, keverôs erôsítôre cserélték.
A hideg idô beálltával jobban kell
fûteni, ezért a meglévô fûtési lehetôséget kiegészítve gázhôsugárzókkal
és a padokban alkalmazott elektromos
melegítôkkel szükség szerint növelik a
hôérzetet. Energia- és költségmegtakarítást remélnek az újításoktól – tájékoztatott Szláby Tibor plébános.
IM

Az orvosi rendelôkben beszédesek az idôsek, ezt használják ki a bûnözôk
Bûnmegelôzési délutánt tartott
a Szent Erzsébet Fôplébánián
Makádi Katalin, XX–XXIII. kerületi rendôrkapitány.

Makádi Katalin rövid bevezetőjében szólt arról, hogy leginkább a gyerekek és az idősebb
generáció tagjai vannak kitéve
a bűnözőknek, ők számítanak
leginkább védtelennek. Sok
nyugdíjast becsapnak, kirabolnak.
Az elkövetők vadásznak
az áldozatokra. Kinézik maguknak, hogy ki az idős vagy
a gyenge, van-e a nyakában
aranylánc, amit aztán leszakítanak, és elszaladnak vele. Nem
lehet őket utolérni, és gyakran

a sokkhatás miatt az áldozatok
nem tudnak személyleírást
sem adni. Vannak olyan esetek, amikor a bűnözők önkormányzati dolgozóknak adják
ki magukat és azt mondják,
hogy segíteni akarnak és szeretnék felmérni a lakást.
Az idősek hamar megbíznak mindenkiben. Ilyenkor el
kell kérni az igazolványt vagy
fel kell hívni az önkormányzatot, érdeklődni kell, hogy
mindez igaz-e. Amennyiben
már megtörtént a baj, akkor
sem kell félni, be kell menni a
rendőrkapitányságra tanúvallomást tenni.
A bejelentő adatait titkosan kezelik. Vannak szezoná-

Fotó: Szerzô

Nyugdíjasoknak adott tanácsokat a kapitány

lis bűncselekmények, nyáron
a nyaklánclopás, ősszel és
télen pedig a táskaletépés.

A piacon a kosarak tetején
vannak a pénztárcák, ettől is
vérszemet kapnak a bűnözők.

A zsebtolvajok a karácsonyi
bevásárlások idején szintén
előreszeretettel lopják el a
pénztárcákat.
Sajnos, az orvosi rendelőkben nagyon beszédesek
az idősebbek, elmondják
egymásnak és az ismeretleneknek is a bajukat, anyagi
helyzetüket.
A beszámolókat gyakran
hallgatják illetéktelen fülek is,
akik aztán tippként továbbadják a bűnözőknek, hová
lehet betörni.
A rendőrkapitány azt javasolta, hogy az idősebb emberek este csoportosan menjenek a rendezvényekre.
ILMA
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Egy 50 éve házas pár küldött levelet, amelyben megköszönték az
önkormányzatnak azt a figyelmességét, amelyet az 50 éves házasok
iránt mutattak. Íme a levél:

A mindennapi gondok, bajok között
élve úgy gondolom, hogy valamennyi
ünnepelt részére nem kis örömöt és
némi meghatottságot okozott a MEGHÍVÓ, melyet az „50 éves házassági
évfordulójukat ünneplôk köszöntésére” kézbesített a posta. A feladó Pesterzsébet Önkormányzata volt.
A megadott napon (november 22én), délben, a hivatal házasságkötô
termében kedves fogadtatásban
részesültek azok a párok, akik fél
évszázaddal ezelôtt mondták ki a
„boldogító igent”, és együtt élték le
jóban-rosszban eddigi életüket.
A jól szervezett, kedves ünnepségen Szabados Ákos polgármester
úr köszöntötte a párokat. Az ünnepség igen hangulatos, profi módon
szervezett, jól megkomponált volt.
Megismétlôdött az 50 évvel ezelôtt
történt fogadalomtétel és bizony,
könnyeket csalt ki a szemekbôl.
50 év nem kis idô! Megannyi szép,
megismételhetetlen óra, napok, évek
összessége. Munka, sikerek, megpróbáltatások, gyerekek, unokák felcseperedése, egy gazdag, együtt leélt
sorsközösség tanúbizonysága.
A világhírû dallamok emlékeket
idéztek, miként az a szép plakett és
rózsaszál, és az ilyenkor szokásos
pezsgôs köszöntô is, amivel a vendéglátók lepték meg a meghívottakat.
Az emlékezetes nap a Csili Étteremben tovább folytatódott. Újabb
pohárköszöntô után igazi vendéglátásban részesülhettek a vendégek.
Az alkalomhoz illô zenei élmény is
hangulatteremtô volt.
Így feledésbe merültek a testilelki bajok, a napi gondok. Fakult, de
szép emlékek törtek fel. Ismerkedésre, baráti beszélgetésekre került sor.
Sok volt a közös téma, hiszen a „kortársak” egymásra találtak, és abban
mindenki egyetértett, hogy szép és
felejthetetlen nappá változott ez a
borongós november 22.
Köszönjük ezt vendéglátóinknak,
akik – ha rövid idôre is – kései napfénnyel és örömmel ajándékoztak
meg bennünket.
G.I.

Ismét kimondták: Igen!
Az ötvenedik és hatvanadik házassági évfordulójukat az idén ünneplô
párokat köszöntöttek az
Erzsébet Napok keretén
belül.
– Kiemelkedô esemény ez
nem csak az önök, hanem
a kerület életében is, hisz’ a
minden ember életében jelen
levô – kinek kisebb, kinek
nagyobb – nehézségek ellenére, fiatalkori elképzelésü-

ket véghezvíve, egymás iránt
érzett szeretetben, tapintható lelki nyugalomban ülnek
most itt; példaképként. Szeretnék én is az önök nyomába lépni – mondta Szabados
Ákos polgármester, aki idén
huszonhat párt köszöntött.
Az ünnepeltek emlékplakettet és egy szál fehér rózsát
vehettek át tôle, és dr. Vas

Imre és Juhász Lajosné alpolgármesterektôl.
Ficsorné Garas Zsuzsa
anyakönyvvezetô meggyújtotta az együtt töltött éveket
jelképezô gyertyát, melyet
a kéz a kézben, egymással
szemben elmondott „igen”
és az ünnepi pezsgô elfogyasztása követett.
SzA

1200 nyugdíjast láttak vendégül
karácsony alkalmából
Háromnapos nyugdíjas karácsonyt szervezett december 10-én, 11-én és 13-án
az MSZOSZ pesterzsébeti
területi és nyugdíjas alapszervezete. A három nap
alatt mintegy 1200 nyugdíjast láttak vendégül.

Székler Zoltán, a szervezet
titkára köszöntötte a résztvevőket, majd Szabados
Ákos polgármester kívánt
békés ünnepeket a megjelenteknek.
– Kívánom azt, hogy áldott, békés ünnepeket töltsenek együtt családjuk körében. Remélem, hogy a
következő esztendő sokkal
több jót hoz valamennyiünk
számára, mint amely évet

magunk mögött hagyunk.
Szerintem ennél többet és
jobbat nem is tudok mondani. Az önkormányzatnak sem
volt könnyű éve. Azt nagy
eredményként könyvelhetjük
el, hogy ha minden igaz, akkor talán egyensúllyal zárjuk

a 2012. évet, nem lesz hiánya
az önkormányzatnak. Ennek
komoly árát fizettük meg.
A kiadásainkat rendkívül mértékben vissza kellett fogni.
Számos eddig ellátott feladatot lemondtunk, mindezek
figyelembevételével annak a
reményemnek adok hangot,
2013-ban lesz lehetőség némi
előrelépésre. Három fontos
területet szeretnék megjelölni, amelyet az előttem lévő

két évben kiemelten szeretnék kezelni, és ehhez kérem
az önök támogatását is: az
egyik a közbiztonság erősítése, úgy ítélem meg, hogy
erre komoly szükségünk van
Pesterzsébeten is. A másik,
hogy rendkívül rossz a járdáink állapota. Nagyon sok panasz volt ezzel kapcsolatban.
Idén is folytattuk az egészségügyi alapellátásban a létesítmények fejlesztését. Ezek
reményében kérem az önök
segítségét és támogatását is,
ahogy azt szoktam tenni,
minden év végén, a következő esztendőre is. Megköszönöm, hogy elfogadták a
mai napra szóló meghívást,
és ötleteikkel, véleményükkel segítették és támogatták a
munkánkat – mondta.
A műsort Dömsödi Farkas Bálint szolgáltatta, zenés
összeállításában örökzöld
slágereket, operetteket, magyar nótákat és karácsonyi
énekeket hallhatott a közönség. A talpalávalót Hellebrandt Attila játszotta
szintetizátoron.
A műsor létrejöttét részben az önkormányzat, valamint magánemberek szpon-

Fotó: Szerzô

Fakult, de szép
emlékek törtek fel

Fotók: Szerzô

Postaláda

zorálták. A karácsonyfa is
Losonczi Ottó díszpolgár
adomány volt, aki több éve
jelentős mértékben járul
hozzá a szeretet ünnepén az
idősek és rászorulók támogatásához.
Az ünnepségen részt vett
Ozsegovics Ágnes, a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ (PSZGYVK)
vezetője, Szedlacsek Ferenc,
a kerület mecénása, Barabás
Tiborné, a Tisztelet Társaságának elnöke, valamint Makádi Katalin kerületi rendőrkapitány is.
IM
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A 100 éves Berta nénit köszöntöttük Doviczin
Elbúcsúztunk

100. születésnapja alkalmából köszöntötte
december 6-án Szabados Ákos polgármester
Hollósi Jánosné Berta nénit – Hollósi Frigyes
színmûvész édesanyját – az Elôd utcai Csendes
Békés Otthonban.

Fotó: Szerzô

– Kedves Berta néni! Fogadja gratulációmat 100.
születésnapja alkalmából, jó egészséget és békés,
szerettetteljes életet kívánok önnek az otthon lakó-

Jánostól

közösségében – köszöntötte az ünnepeltet a polgármester, aki átnyújtotta a képviselő-testület nevében
az üdvözlőlapot, valamint egy nagy csokor virágot,
ajándékkosarat, majd a születésnapi tortán meggyújtotta a gyertyákat.
Berta nénit unokája is köszöntötte. Az ünnepi
tortából kóstolót kaptak az otthon lakói is, akik Halász Judit Boldog születésnapot című dalát énekelték
IM
Berta néninek.

Báloztak a pacsirtások

Távoli országokban is élt a
90 éves Ica néni

Fotó: Szerzô

Matus Mihály tárogatós katonadalokat játszott. Operettrészleteket adott elő Kármán
Adrienn és Sárkány Krisztián:
a Ringó vállú csengeri violám
különösen nagy sikert aratott.
Horváth Gabriella örökzöld
dallamokkal, Osváth Magda

Problémás családokkal foglalkozott

Fotók: Magánarchívum

A Pesterzsébeti Pacsirta
Nyugdíjas Klub november
18-án tartotta összevont
Erzsébet–Katalin bálját a
soroksári Táncsics Mihály
Mûvelôdési Házban.

Életének 71. évében, 2012. november 24én elhunyt Doviczin János. Pesterzsébet
társadalmi életében aktívan vett részt: az
1970-es években a helyi Vöröskereszt titkára volt, majd az önkormányzat jogelődjének, a XX. kerületi tanácsnak elnökhelyetteseként dolgozott a lakosságért.
Az oktatás, az egészségügy és a humánpolitika területén tevékenykedett.
A rendszerváltás után 2006-ig vezette az
önkormányzat cégének, az Integrit-XX.
Kft.-nek export-import joggal rendelkező
textilrészlegét.
Minden beosztásában lelkiismeretesen, tudása legjavát adva dolgozott.
Nyugdíjba vonulása után sem szakadt
meg a kapcsolata egykori kollégáival. Bár
Csepelen lakott, rendszeresen vett részt
kerületünk rendezvényein, vallotta, hogy
szívében Pesterzsébethez kötődik.
December 6-án vettünk tőle végső búcsút a Csepeli temetőben.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.
Pesterzsébet önkormányzata

Kalandos életutat járt be
tengerészkapitány férje révén Rajz Henrikné, akit a napokban köszöntött 90. születésnapja alkalmából Juhász
Lajosné alpolgármester.
Az Erzsébet–Katalin bál vidám pillanatai

pedig operettekkel örvendeztette meg a közönséget. Lakatosné Jutka és Tóth Sándor
duettet énekeltek, Gergely
Péter hegedűn kísérte őket.
A csepeli Tóth Anna és Gál
Bence tangót, angol keringőt,

rock and rollt, cha-cha-chát
táncoltak.
Friedrich Antalné paródiája egy család életét mutatta
be. A humoros előadást nagy
kacagással és hatalmas tapssal
jutalmazták.
ILMA

Ica néni Pesterzsébeten született. Elemi iskolai tanulmányait
a kerületben végezte, késôbb
polgári iskolába járt, ezt követôen pedig elvégezte a pedagógiai fôiskolát. Tanított a
Kossuth Lajos Gimnáziumban,
de hosszú éveken keresztül
gyámügyesként dolgozott.

– Biciklivel jártam be Erzsébetet és Soroksárt, hogy a problémás családoknál környezettanulmányt végezzek – meséli.
Két éve elhunyt férjével két fiúgyermeket nevelt, egyikükkel
most is együtt él.
Mint mondja, fiai megszületése elôtt évekig külföldön élt
férjével.
– Tengerészkapitány férjemmel négy évet Afrikában,
Guineában, szintén négy évet
Athénban, két esztendôt pedig Bejrútban töltöttünk – sorolja az országokat, és ahogy

az ember hallgatja, elmerül az
ôt körülvevô tárgyak hangulatában, amelyek a távoli országok
kultúrájáról mesélnek.
Pedagógiai tanulmányainak
nagy hasznát vette, hiszen mikor már gyermekeik megszülettek és még külföldön tartózkodtak, ô tanította fiait.
Ica néni 1931-ben költözött
be abba a házba, ahol jelenleg
is lakik, éppen akkor, mikor az
utcát nyitották. Három unoka
és egy másfél éves dédunoka
aranyozza be napjait. Rendszeresen látogatja a Klapka téri
templom istentiszteleteit.
Rajz Henriknének születésnapja alkalmából Juhász Lajosné alpolgármester virágot,
ajándékcsomagot és egy miniszterelnöki kézjeggyel ellátott
emléklapot nyújtott át.
SzA

Köszöntés

Ugyancsak decemberben köszöntötte Juhász Lajosné a 90
éves Fodor Jánosnét, a Közmûhelytelep u. 12. szám alatt.
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Szolgálat földszintjén, melyhez
most már saját váró tartozik.
A két épület között több
mint fél méter szintkülönbség
van, a kialakított új rendelőterületekhez a meglévő váróból
csúszásmentes lépcső vezet.
A mozgáskorlátozottak részére korlátliftet építettek ki.
Az új váróból akadálymentes
WC-mosdó helyiség nyílik, és

Pesterzsébet önkormányzata
azért kezdeményezte az épület
átalakítását, mert a régi kialakítás korszerűtlen volt és nem
felelt meg a népegészségügyi
szabályoknak. Az épületben
az orvos és a nővér egy szobában dolgozott, a mosdók nem
voltak akadálymentesítve, és a
személyzeti öltöző és váró sem
volt megfelelő. A munka során
három orvosi és nővérszobából álló egységet alakítottak
ki, kettőt a meglévő orvosi
rendelő területén, egy további
egységet pedig az Egészségügyi
A világ jelenleg legnagyobb
ún. „Élôgépek” technológiájú rendszere készült el a Fôvárosi Csatornázási Mûvek
(FCSM) dél-pesti szennyvíztisztítójában. A botanikus kertekre emlékeztetô
végeredmény segítségével
tovább javul a szennyvíztisztítás hatásfoka, és a szagok
is jobban megfékezhetôk.

az új ajtók méretének kialakítása
is a mozgáskorlátozottak könynyebb közlekedését szolgálja.
Az átalakítás az épület több
részét is érintette, az utcai
szárny földszintjének másik
részén külön női és férfi személyzeti öltözőt, teakonyhát,
takarítószer-kamrát hoztak
létre. Az udvari épületszárnyban pedig a jelenlegi labort
bővítették az EKG készüléket elhelyezése érdekében.
A nagyobb átalakításokon
kívül cserére került sor az orvosi és nővérszobákban, ahol

a padlóburkolatot cserélték, a
vizes helyiségekben pedig csúszásmentes greslapot tettek le.
Az udvarra néző elavult nyílászárókat kicserélték magas
hőszigetelésű üvegezésű műanyag ablakokra. Ez a homlokzat teljesen új külső vakolatot
kapott, a meglévővel azonos
színben. Az összes helyiségben
elvégezték a festő-mázoló felújítási munkálatokat is.
Az ünnepi átadás résztvevőit Bárány Zsolt, a Pesterzsébeti Egészségügyi Szolgálat
vezetője köszöntötte, majd
Szabados Ákos szólt a beruházás jelentőségéről.
– Nagyot léptünk előre,
az idelátogató betegek jobb
közérzettel távoznak. Még
lenne fejleszteni való, de a
lehetőségeink behatároltak.
Köszönöm mindazoknak a
munkáját, akik ebben részt
vettek. Név szerint Udvarhelyi
doktor urat emelem ki, aki 6
éve folyamatosan szorgalmazta a rendelő felújítását. Ezt a

témát a korábbi alpolgármester, Földesi Gyula, és a jelenlegi, Juhász Lajosné is gondozta.
A kivitelezők munkáját is szeretném megköszönni. A kerületi háziorvosi rendelők viszonylag jó állapotban vannak,
de folyamatos karbantartást
igényelnek. A közeljövőben
várható szervezeti átalakítás
következtében a szociális ellátás és a bölcsődei szolgáltatás
is egy irányítás alá kerül. Ettől
azt reméli a testület, hogy hatékonyabb és gazdaságosabb
lesz a munkavégzés – mondta.
Dr. Udvarhelyi Miklós megköszönte a kerület vezetőinek
fáradozását. Udvarhelyi doktor
praxisát átvevő dr. Menczel
Krisztina elmondta, az orvosok
és szakdolgozók is segítették
szabadidejükben az épület kitakarítását, hogy minél hamarabb
rendezett körülmények között
tudják fogadni a betegeket.
IM
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Szennyvíztisztítóból botanikus kert

2 milliárd forintot költöttek
környezetünk érdekében

A szennyvíztisztításban reformnak számító, önmagában 1,3 milliárd forintba kerülô, úgynevezett
Organica® Élôgépek rendszer,
vagyis élô növényzet tisztítja a
szennyvizet. A dzsungelszerû
növényzet 1,5–2 méter hosszú
gyökérzete, és az azt kiegészítô
mesterséges gyökérrendszerként mûködô, 3D struktúrában
elhelyezett biotextil, természetes
élôhelyet biztosít a rendszerben
burjánzó különféle ökoszisztémáknak. Az összetett biológiai
sokféleség együttmûködésében
a szennyezô anyagokat táplálékként feldolgozó mikroszkopikus
élôlényeket magasabb rendû
szervezetek „vadásszák le” és
fogyasztják el a lánc végén. Így a
tisztítás hatásfoka minden eddi-

Álmából is felkelti

a CO-riasztó
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb
háztartási baleset, amelyet
legtöbbször a nem megfelelô mûszaki állapotú, vagy
a helytelenül használt tüzelôberendezés okoz.

Fotó: Bajnóczi István

Megújult a Jókai Mór utcai orvosi rendelô, külön
szobát kaptak az orvosok,
illetve a nôvérek. Az épületszárnyat úgy alakították
át, hogy a mozgáskorlátozottak is fel tudnak jutni
a rendelôbe. Jelenleg hat
háziorvos havonta hatezer
járóbeteg ellátásáról gondoskodik.

a Jókai Mór utcai orvosi rendelô

ginél jobb, csökken a szennyvíziszap mennyisége, s nem utolsó
sorban a szennyvízzel teli medencék látványa helyett esztétikus botanikus kertek fogadják
az odalátogatókat. Az üvegházak
tetejére épített napelemek segítségével pedig energiatakarékosan üzemeltethetôk az automata
öntözô-, párásító- és szellôztetôrendszerek.
Jelenleg ez számít a legfejlettebb szennyvíztisztítási technológiák egyikének a világon.
Az Organica® Élôgépek technológiának nevezett üvegházas
megoldás már több országban –
többek között Franciaországban
és Kínában – mûködik, de a délpesti telepen megvalósult beruházás ezek közül a legnagyobb.

A tisztítási folyamat végén
egy ultraibolya fénnyel mûködô
fertôtlenítô dolgozik, amely a
már megtisztított vizet fertôtleníti az élô vízbe történô bevezetés elôtt. Ez a technológia sokkal
környezetkímélôbb és biztonságosabb a korábbi klórgázos
megoldásnál. A környezetünk
érdekében történt beruházások
összértéke meghaladja a 2 milliárd forintot.

A szén-monoxid rendkívül
agresszív mérges gáz. Belélegezve a tüdôn át a vérbe
kerül, ahol kétszázötvenszer
intenzívebben kötôdik a vér
hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis megakadályozza
az oxigénfelvételt. A tragédiák
és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondoskodással
megelôzhetôek.
Azokat a helyiségeket,
amelyekben tüzelôberendezések találhatóak, rendszeresen
szellôztessük, így is megakadályozható a mérgezô gázok
felhalmozódása. A szellôzônyílásokat semmilyen esetben
sem szabad eltömni, elzárni,
szabad keresztmetszetüket
idôszakonként ellenôrizni kell.
Vásároljunk szén-monoxid-érzékelôt, amely azonnal jelzi a szén-monoxidkoncentráció emelkedését.
A CO-riasztó készülékek olyan
hangos jelzést adnak, hogy
álmából is felriasztják az embert. Olyan típusút válasszunk,
amely az EN 50 291 vizsgálati
szabványnak megfelelô.
Ha indokolatlan fejfájás,
szédülés, émelygés, látás- és
hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az ember,
szén-monoxid-mérgezésre
lehet gyanakodni. A gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki
kell szellôztetni a lakást. Tiszta levegôn a vérben lekötött
szén-monoxidnak mintegy fele
egy óra alatt távozik. Vagyis ha
a mérgezést szenvedett ember
elhagyja a szén-monoxiddal
telített helyiséget, enyhülnek
a tünetek.
A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy
gázüzemû vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén
fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelô szellôzônyílással legyenek ellátva. Fontos, hogy a szellôzônyílásokat
szakember szerelje be. Régebbi típusú nyílászárók esetén
felülvizsgálatot, ellenôrzést
érdemes végeztetni. Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó
berendezés mûködik. Ugyanis
a konyhai elszívó képes a
kéménybôl az égésterméket
visszaszívni a lakótérbe. Ha
azonban szabadok a szellôzônyílások, ez a depresszió nem
következhet be.
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

KÖZÉRDEKÛ

Transzponderrel
Talajterhelési díjról szóló tarthatók a kutyák
Január 1-jén lép hatályba

önkormányzati rendelet
A képviselô-testület a 2012.
november 8-i ülésén elfogadta a talajterhelési díjról szóló 38/2012. (XI. 19.)
önkormányzati rendeletet,
mely 2013. január 1-jén lép
hatályba.

lajterhelési díj egységdíjának
mértéke 1200 Ft/m³-re emelkedett, melyet a XX. kerület
esetében egy további, 1,5-es
szorzóval kell kiszámítani.
A fentiek alapján azoknak a kibocsátóknak, akik a
közcsatornára nem kötöttek
rá és helyi vízgazdálkodási,
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmaznak,
1 m³ ivóvízfogyasztás után
2013-ban 1800 Ft talajterhelési díjat kell fizetniük.
Nyilvántartásunk szerint ez
jelenleg 708 háztartást érint.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos mentesség esetei, továbbá az adatszolgáltatási és
eljárási szabályok változatlanok maradnak.
dr. Veres Anikó
közigazgatási és
adó osztályvezetô

A korábbi rendelet hatályon
kívül helyezését és az új jogszabály megalkotását többek
között az tette szükségessé,
hogy a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény módosítása miatt a ta-

Felhívjuk a kerület ebtartóinak
figyelmét a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) kormányrendelet új
rendelkezéseire, mely szerint
minden 4 hónaposnál idôsebb eb csak transzponderrel
(egyedi azonosító chip) megjelölve tartható.

Az ebek gazdáinak 2012. december 31-ig kell elvégeztetniük azt az állatorvosi beavatkozást, amely során egy rizsszem
méretű elektronikus szerkezetet ültetnek a kutya nyakába,
mely egy 15 számjegyből álló
egyedi kódot tárol. Az oltáshoz
hasonló pár perces művelet lehetővé teszi a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, ezáltal követhetőbb
lesz a hazai ebállomány, könynyebb lesz az elveszett, ellopott
állatok nyomára bukkanni, és
csökkenhet a kóbor kutyák
száma is.
Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi

XXVIII. törvény kimondja,
hogy a transzponder beültetéséért legfeljebb 3500,- Ft-ot
lehet kérni az állat gazdájától.
Ez az összeg magába foglalja a
transzponder árát és a beültetés díját, valamint az országos
ebadatbázisba való regisztrációt is (az állat és tulajdonosának pontos adatai), melynek
rendszerbe való felvezetéséről
a beültetést végző állatorvos
gondoskodik.

A transzponderrel megjelölt
eb tulajdonosának változása, az
állattartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása
esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni. Az adatbázisban
regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás
díjmentes.
Ügyfélszolgálati és
Okmányosztály

Társasház- és ingatlankezelôk, társasházban lakók figyelmébe!
2013. január 1-jétôl a 217/2009.
(X. 2.) korm. rendelet 1. §-a
alapján a Kormány az üzletszerû társasházkezelôi és
ingatlankezelôi tevékenység
tekintetében ingatlanvállalko-

zás-felügyeleti hatóságként a
fôvárosi és megyei kormányhivatal járási (fôvárosi kerületi) hivatalát jelöli ki.
Az üzletszerûen végzett
társasház-kezelôi és az

üzletszerûen végzett ingatlankezelôi tevékenység
folytatásának feltételeit a
30/2009. (XI. 3.) ÖM rende
rendelet szabályozza, mely alapján az üzletszerûen végzett

társasház-kezelôi, illetve
ingatlankezelôi tevékenységet folytatók bejelentési
kötelezettséggel tartoznak.
Felhívjuk Pesterzsébet
önkormányzata közigazga-

tási területén belül található, fenti tevékenységet ellátók (szolgáltatók) figyelmét
a bejelentési kötelezettsé
kötelezettségük teljesítésére!
dr. Kiss Irén, címzetes fôjegyzô

MÉDIAAJÁNLAT – Pesterzsébet újság
XXXIII. évfolyam 6. szám

• Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni!
• A hirdetés összegét megjelenés előtt kell
A megjelentetni kívánt keretes hirdetést a fenti
személyesen befizetni a Kossuth tér 1. szám alatt,
méretekben
kérjük PDF vagy JPG formátumban leadni
a polgármesteri hivatal pénztárában
APJA
S S ZO L G Á LTATÓ L
ALOMPOLITIK AI É
L E T É N E K TÁ R S A D
a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre abban az
(pénztári órák:
X . K E R Ü14.30–17.00,
O S Xhétfő
BUDAPE S T FŐVÁR
szerda 8.00–15.30), vagy átutalni.
Hírekesetben is, ha a hirdetési díj befizetése személyesen, a
hivatal pénztárában történik.
Átutalásnál a kedvezményezett: Pesterzsébet k a Bursa ösztöpolgármesteri
ndíjat
Utaltá
a 2012-ben
ányzat
APróHirdetéSi
Szelvény
Önkormányzatának Polgármesteri HivatalaPesterzsébet önkorm
OS
fôiskolai
BUDAPE S T FŐVÁR
több mint 120 egyetemi vagy
Hungarica FelHirdetését
a
lapban
található hirdetési szelvényen
Számlaszám: 11784009-15735832
hallgatót részesít Bursa
díjban.
sôoktatási Önkormányzati Ösztön
díjat azfel (fénymásolható), pontosan, olvashatóan
adhatja
Az átutalási megbízás közlemény rovatában annak
Az elsô negyedévre szóló ösztön
pták.
érintettek már megkakitöltve.
Az apróhirdetés leadását követően nem áll
a névnek (személy, cégnév) kell szerepelni,
zt
Költözik a Vöröskeres
módunkban
a szövegen módosítani!
akinek a nevére a számla kiállításra kerül.
május
ereszt helyi szervezete

ráti kupán küzdöttek egymássali
sterzsébet és Alusta sportoló

FELÜLET
1/1
1/2 fekvő
1/2 álló
1/4 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/8 álló
1/16
rvárosi együttmûködésre
sta város és Pesterzsébet testvé -én a Kruj Iván Sport21-22
hirdetés
k egyik állomásaként áprilisÜzleti
t-Alusta Kupát. A Gyermek
megrendezték a Pesterzsébe
sporVersenyen kiváló fiatal spor
ánpótlás Karate- és Birkózó Lakossági
apró
akik öt nael,
égekk
tehets
di
ék össze tudásukat a külföl

skedtek a kerületben.
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19. oldal

A Vörösk
utelsô heteiben elköltözik az Ady Endre
alá.
cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám
u,
A nemethandrea@voroskeresztbp.h
számon
vagy a 70/9338-502-es telefon
fogadják a megkereséseket.

Gyerekek teszik kortalannát
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ÁR
MÉRET
110 000 Ft + Áfa
212 mm széles, 315 mm magas
tek a Könyvmániások Könyv mm széles, 155,5 mm magas
56 000 Ft + ÁfaNyer
212
A József Attila Általános Iskola
ti
sok csapata nyerte a kerüle
si verse-mm széles, 315 mm magas
56 000 Ft + Áfamániá
104
diákok olvasási-szövegérté
zsébeti
nyét. A vetélkedôt a Pester
szervezzeti Stúdió Alapítványa
30 000 Ft + ÁfaMûvés
212
tet amm széles, 75,5 mm magas
te. A gyôztesek képviselik a kerüle
yen.
versen
a
Micsod
Mi
30 000 Ft + Áfafôvárosi
104 mm széles, 155,5 mm magas
16 000 Ft + Áfa
104 mm széles, 75,5 mm magas
LEM
YE
FIG
16 000 Ft + Áfa
50, mm széles, 155,5 mm magas
ÁS
10 000 Ft + Áfa VÁLTOZ 50!mm széles, 75,5 mm magas
A Pesterzsébet újság
3 000 Ft + Áfa
hirdetésfeladásának
helye és ideje
áltozott!
600 Ft + Áfa
20 szó
május 1-jétôl megvmaximum
Az ESMTK birkózói

ta

Seinchin KSE formagyakorla

Fotó: Ilonka Mária

Új cím:
Hat alkalom egyösszegű befizetésénél 10% kedvezményt
biztosítunk!

ÖZE

HOZZÁ!

SZOLGÁLTATÁS
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Az örömmel végzett munka jutalma

Angyalokra szabták a versenyt
A díjátadón modelljeikkel együtt vonultak fel a tanulók, fehér és fekete angyalaik kíséretében.
– Azt is vizsgáltuk, hogy a sminkhez milyen ruhákat viseltek a tanulók.
Mindenki olyan jelmezben lépett fel,
amely a legjobban illett a frizurához
vagy a sminkhez. A zsûri a kreativitást
is értékelte – mondta Aranyiné Farkas
Magdolna igazgató.

Aranykezû Mestereink

14 tantárgyból hirdettek versenyt,
amelyek között közismereti (például
ének, matematika, versmondás) tárgyakban is megmérettettek a diákok,
de elsôsorban a szaktárgyak kerültek
elôtérbe.
A zsûribe neves szakoktatókat és
végzett diákokat is meghívtak.
– Szakmai versenyeink közelítenek
ahhoz az elváráshoz, amely az országos
versenyeken zajlanak. 90 díjat osztottunk ki a szaktantárgyakban elért helyezések alapján, emellett 50 szakmai és
közönségdíjat ítéltünk oda – tette hozzá
az igazgató.
Ilonka Mária

Fotó: Bajnóczi Bianka

Közismereti és szakmai versenyeket rendezett az Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakközépiskola. A szakmai verseny témája a kozmetikusok és fodrászok számára az angyal megjelenítése volt.

Fotók: Szerzô

Ötödik alkalommal választották meg
a kerület Aranykezû Mestereit, akik
december 3-án vették át az önkormányzat és a lakosság elismerését
tanúsító okleveleket.

Még több kép és a díjazottak névsora: www.pesterzsebet.hu

Friss zöldség-gyümölcs,
hús- és hentesáruk mellett ruházati cikkek,
állateledel, táp-termény,
vegyi áru és sok más egyéb termékkel szolgálunk!

Kezdje a karácsonyi bevásárlást
a Tátra téri és Vörösmarty téri piacon!
Nálunk mindent megtalál!

Az Aranykezű Mesterek megválasztásának ötlete Szabados Ákos polgármestertől ered. Kezdeményezésére
az önkormányzat minden évben – a
vállalkozók napjához kapcsolódva –
elismerésben részesíti a lakosság közmegelégedésére több évtizede kitűnő
szakmai tevékenységet végző kisvállalkozókat, szakembereket.
Az első ilyen rendezvényre 2008-ban
került sor, azóta 68 személy rendelkezik
ezzel a kitüntető címmel. A lakossági
jelölések alapján idén további 21 mesterember érdemelte ki – a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara kerületi
Bajnóczi István fotós
Bálint Miklós kômûves
Budai Géza vízvezeték-szerelô
Csontos Csaba hentes
Csordás Zoltánné barkács-ezermester
Gáspár Zoltán autótechnikus
Guzdek Péter órásmester
Hajas Julianna pedikûrös
Hegedûs Dezsôné fodrász
Horváth Sándorné cukrász
Kerekes Miklós cipész

szervezetének szakmai jóváhagyásával –
az önkormányzati elismerést.
Szabados Ákos az ünnepségen a
helyi közösségekben rejlő értékek
szerepét hangsúlyozta, valamint méltatta mindazok munkáját, akik hozzájárulnak a helyi lakosok életének
jobbításához.
– Az ember elsősorban azért dolgozik, hogy biztosítani tudja a családja
megélhetését. De emellett legalább
ilyen fontos, hogy az a munka, amit
végez, örömet okozzon saját magának
és a környezete számára – fogalmazott
a polgármester, aki szerint a sikerrel
végzett munka a jól működő, együttérző emberi közösségek alapja.
A ceremóniát követően Varga Sándor és Sean De Jesus Peres zsonglőrök
léptek fel. Az est a Csili Étteremben
díszvacsorával zárult.
RA
Kovácsné Marton Zsuzsanna fodrász
Krisztián Gyula kulcsmásoló
Kurdi Sándor fodrász
Mizsei Zoltán mûszerész
Morcz László kerékpárszerelô
Nagy Attiláné fodrász
Pánovics István gépésztechnikus
Südi Tünde varrómô
Szabó Tünde varrónô
Tóbiás József Gyula szerszámlakatos
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

A kijelölt üzletekben az újságban található kuponnal kedvezményesen vásárolhat 2012. november 26-tól december 31-ig. Látogassák honlapunkat
is – www.erzsebetipiac.hu – ahol minden fontos információt megtalál.
Minden héten más és más AKCIÓK!
Szeretettel várunk minden régi és új vásárlót!

Kupon
kedvezmény
december 31-ig.
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XVII. WKF
Karate
Diákolimpia
A Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség november
24-én rendezte meg a XVII. WKF
Karate Diákolimpiát a soroksári
sportcsarnokban. A karate diákolimpiát a Seinchin Karate SE
indította el 16 évvel ezelôtt, azóta minden évben megrendezik.

A 7–21 éves korosztály számára tartott versenyen 42 egyesület 370 versenyzôje vett részt. A versenyt Kozma
Erzsébet, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke nyitotta meg.
A verseny a tervezett programnak megfelelôen 9-kor elkezdôdött
5 shiain, és a folyamatos eredményhirdetésnek, a bíróknak, a jegyzôkönyvvezetôknek és a szervezôknek köszönhetôen 16.30-ra zökkenômentesen befejezôdött – tudtuk
meg Harsányi Lászlótól, aki ezúton
mond köszönetet a támogatóknak,
si
akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A gyôzteseknek a díjakat
átadta Madaras Ádám öttusa
Európa-bajnok és világbaj
világbajnok, Szabados Ákos polgár
polgármester, Juhász Lajosné
alpolgármester, Fekete
Lász
László és Pálfi László képviselôk, Gémesi
Emese, valamint Rigl
Brigitta. A versenyen
megjelent Hámodi
Sán
Éva, Székely Sándor, Büki Péter,
Barcs István és
Kiss Gábor La
Lajos kerületi vál
vállalkozó is.
Seinchin Karate SE
Pesterzsébet eredmények
Gulyás Ádám
Gulyás Zsolt
Resch Marcel

kata III. hely
kata III. hely
kumite II. hely
kata III. hely

Részletes eredmények:
www.karateprogramok.hu
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Tavasszal nyolcszor játszunk itthon

Az erzsébeti futballôsz
örömei és csalódásai
A nemrég véget ért ôszi idényben néhányszor gálázott
az Erzsébeti SMTK a labdarúgó NB III Duna-csoportjában, de bizony elôfordult, hogy képtelen volt az ellenfél kapujába találni. Utóbbi ellenére a negyedik helyen
álló piros-fehérek lôtték a legtöbb gólt a mezônyben,
és jó eséllyel pályáznak a folytatásban a biztos bennmaradást jelentô második pozícióra.
A nyáron többen távoztak
az Ady Endre útról, és nyolc
új játékos érkezett (Bányai
János, Zimon Gábor, Pokorádi Dániel, Gálvölgyi
Márton, Dobray Zsolt, Bakos Bence, Gubán Tamás
és Szabó Balázs). Nem kis
feladatot kapott Turi Zoltán
vezetőedző, hiszen úgy kellett a régiekből és a frissen
igazoltakból csapatot építenie, hogy közben jöjjenek az
eredmények is.
– Rutinos és fiatalabb,
tehetséges futballisták egyaránt jöttek hozzánk, és mi
mindig türelmesek vagyunk
az új fiúkkal. Tudjuk, hogy
idő kell a beépülésükhöz,
és a tapasztalatunk szerint
a legtöbben tavasszal nyújtanak jobb teljesítményt.
A nyáron szerződtetett labdarúgók közül Bányai és Zimon vált biztos csapattaggá,
de amikor szükség volt rájuk, mások is bizonyítottak
– magyarázta Turi Zoltán.
A klubvezetés, a szakmai
stáb és a játékosok is tisz-

tában voltak azzal, hogy a
2012–13-as idényben nem
lehet sokat hibázni. A bajnoki rendszer átszervezése
miatt az NB III-ban csak
a bajnok és az ezüstérmes
helye biztos a következő
évadban is, három (esetleg
négy) csapat pedig osztályozón hosszabbíthatja meg
tagságát.
Ennek szellemében vágott neki az ESMTK a szezonnak. Turi hangsúlyozta,
hogy neki a hazai pálya
szent, az Ady Endre útra
rendszeresen kijáró szurkolókat ki kell szolgálni, éppen
ezért fájó pont, hogy az első
négy otthoni mérkőzéséből
csupán egyet tudott megnyerni az együttes. Pedig
ugyanúgy támadó szellemben játszott és győzelemre
tört a gárda, mint a sokkal
sikeresebben megvívott idegenbeli találkozókon. Aztán az idény végére javult
a hazai mérleg (57%), míg
vendégként éppen a hajrában „fékezett” az ESMTK

Turi Zoltán vezetőedző

(67%). A Duna-csoportban
a 14 mérkőzésen az erzsébetiek szerezték a legtöbb gólt
(36), és csak három rivális
kapott kevesebbet (16).
– A rúgott gólok számával elégedett vagyok, de az
elosztással már kevésbé, hiszen négy meccsen egyszer
sem találtunk a kapuba.
Ilyenkor mindig felmerül,

hogy miben kellene előrelépnünk, nos leginkább
a koncentráció területén.
A meccsek a fejben dőlnek
el, és több figyelemmel azokat a találkozókat is megnyerhetjük, amelyeken nem
játszunk jól – értékelte a
támadójátékot a vezetőedző.
A tavaszi idényre való felkészülés január 15-én kezdődik. Mindennap lesz gyakorlás, majd sok edzőmeccs
is szerepel a programban.
A szakvezetés a téli szünetben elköszön néhány játékostól, és már folynak a tárgyalások a kiszemeltekkel,
hogy a bajnokság második
felében még erősebb legyen
a csapat. Természetesen szeretnék megtartani az értékeiket – legfőképpen a csoport
góllövőlistáját 14 találattal
vezető Szakolczai-Sándor
Balázst.
MS

A konyhából ki vagyok tiltva
– A karácsony csak a családé, azaz rokonlátogatáson kívül
más programot nem tervezünk, és el sem hagyjuk Budapestet. A fenyôfa megvásárlása az én feladatom, van egy
állandó helyem a Lehel téren, mindig ott szoktam megvenni,
aztán pedig rám hárul a felállítása is. Ami az egyéb elôkészületeket illeti, a konyhából ki vagyok tiltva, sok hasznomat
nem vennék, ha a fôzésben, sütésben segédkeznék – mondta Turi Zoltán vezetôedzô.

A Mikulás előtt versengtek az ovisok
Immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg
az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport
Osztálya a Mikulás-napi
játékos sportvetélkedôt
a kerületi óvodásoknak.
A december 3-i viadalon tizenegy pesterzsébeti óvoda vett
részt. A hétfôs csapatok közös
énekléssel „csalogatták be”
a Mikulást a Csili Mûvelôdési
Központ színháztermébe.
A piros ruhás, fehér szakállú
vendég a színpadról kísérte
figyelemmel a versenyt.
Az egyik feladat például
az volt, hogy egy csapattagot Mikulás-ruhába kellett
öltöztetni a társaknak. Köszönhetôen az óvodai gyakorlásnak, a gyerekeknek
nem okozott gondot az sem,

amikor egy méretes szaloncukrot kellett tollasütôvel
egyensúlyozniuk. A játékos
vetélkedôn mindvégig a vidám együttléten és a közös
ünnepváráson volt a hangsúly – így gyôztest és helyezetteket sem hirdettek.
A lelkes és felettébb
ügyes gyerekeknek a délelôtt

zárásaként a Mikulás átnyújtotta a jól megérdemelt csomagokat. Nem távoztak üres
kézzel ugyanakkor a csapatokat a nézôtérrôl buzdító
gyerekek sem, akik óvodánként egy-egy doboz szaloncukrot vehettek át.
– Az ajándékokat az ESMTK
finanszírozta, Harót János

elnök jóvoltából. A helyszínt
pedig a Csili Mûvelôdési Központ bocsátotta térítésmentesen a rendezvényt szervezô
önkormányzat rendelkezésére
– mondta el lapunknak Varga
Sándor, az Oktatási, Kulturális
és Sport Osztály munkatársa.
RA
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Magyar bajnokság, Monor

Az ESMTK 8 fôvel indult a versenyen. Birkózóink az elsô fordulón – Atkári Tamás (76 kg),
Makula Ramón (58 kg), valamint
Takács János (63 kg) kivételével
– magabiztosan jutottak tovább.
A második fordulót mind az öt
versenyben maradt birkózónk
megnyerte. Az elôdöntôben Kurinka Richárd (84 kg) kiesett a
versenybôl, valamint Andrási József (50 kg) Árvai Márktól kapott
ki, végül bronzérmet szerzett.
Losonczi Ottó (63 kg) viszonylag könnyedén jutott a döntôig.
A Vasas, illetve a Kaposvár birkózóit is magabiztosan verte.
Ottó Tóth Martinnal birkózott
a döntôben, akit 3 menetben
legyôzött, így ifj. Losonczi Ottó
megszerezte szakosztályunknak
a nap elsô magyar bajnoki címét. Lakatos Attila (58 kg) ezen
a hétvégén kiemelkedô teljesítményt nyújtott, hiszen a dorogi
Torba Eriket, majd a döntôben
a Vasas versenyzôjét, Hor
Horváth
váth
Jánost sima két menetben 1:0,
3:0-ra magabiztosan verte. Lakatos Attila szerezte meg az
ESMTK második magyar
bajnoki címét. Racolta
Edu (76 kg) még a
serdülô korcsoporthoz tartozik, ennek
ellenére
fölényes
gyôzelmekkel jutott a
döntôbe, ahol végül
Tompa Miklóssal vívott

óriási küzdelem után ezüstérmet
szerzett. A versenyen csapatunk
lett a legeredményesebb.

Felnôtt NB II-es
csapatbajnokság

Idén elôször debütáltunk a felnôtt NB II-es csapatbajnokságon. A sorsolást követôen a „C”
csoportba kerültünk a Vasas,
a CSABI, és a Sziget SC csapataival. A sorsolás után tudtuk,
hogy nehéz dolgunk lesz, azonban kadet és junior korosztályú
válogatott birkózóink lelkesen
készültek az összecsapásra.
Az elsô fordulóban a Sziget
SC-vel kezdtünk, ahol birkózóink remek formát nyújtottak, és 14:10-re vertük csapatukat. Ezt
követte a Vasas,
aki a legesélyesebb volt
a gyôzelemre,
ennek ellenére
12:12-re óriási
küzdelemben sikerült a versenyt
döntetlenre hozni. A CSABI csapa-

tát 18:8-ra vertük. Rövid szünet
után következett a visszavágó,
melyet a Sziget SC csapatával
kezdtünk. Egy sérülés miatt
meggyengült Sziget SC-t ismételten le tudtuk gyôzni 13:10-re.
A Vasas ellen két egykori válogatott birkózónk, a jelenleg is
edzôi feladatokat ellátó, Kliment
László és Purczeld Gábor szállt
harcba, 17:9-re sikerült a nagy
riválist, a Vasast megvernünk.
Végül a CSABI csapata ellen
léptünk szônyegre, akit 20:8-ra
gyôztünk le. Csoportelsôként
végeztünk, Dél-Zseliccel, va
valamint Cegléd csapatával
döntô
fogunk küzdeni a döntôben. Csapattagok: And
Andrási József (55 kg),
Lakatos Attila (60
kg), Losonczi Ottó
(66 kg), Krasznai
Máté (66 kg), Fék
Szabolcs (74 kg),
Kliment László (74
kg), Purczeld Gábor (74
kg), Kéri Zoltán (84 kg),
Kurinka Richárd (84
kg), Bakos Attila (84 kg),
Va
Mertse Ádám (96 kg), VaHorvá
sas Zoltán (96 kg), Horváth Mihály (120 kg).

Diák I. kötöttfogású OB,
Pesterzsébet, Kruj Iván
Sportkomplexum

Szakosztályunkat hét súly
súlycsoportban 8 fô képviselte.
Szenttamási Tamás (38 kg)
fergetegesen birkózott,
végül a döntôben

Prominens személyiségek voltak az ob vendégei

Török Tamás ellen gyôzedelmeskedett. Kóczé Károly (46 kg)
nem a legjobb formáját hozta,
mivel a második és harmadik
mérkôzésén is kikapott, így kiesett a versenybôl. Hatszoros
magyar bajnokunk, Losonczi Dávid (46 kg) nagyon készült erre a
versenyre, hiszen szeretett volna visszavágni a diákolimpián
elszenvedett vereségért. A várva
várt döntôben Lévai Tamással
mérkôzött, akit a mérkôzés 10.
másodpercétôl tus helyzetben
tartott. Esélyt nem adva ellenfelének a 40. másodpercben a
bíró leütötte a tust, és ezzel Dávid megszerezte hetedik magyar
bajnoki címét. Mester Milánnak
nagyon erôs mezônnyel kellett
megküzdenie. A nagy ellenfeleket legyôzve a döntôig menetelt, ahol sajnos sérülése miatt
vereséget szenvedett, így Milán
második helyezést ért el. Szôke
Alex (58 kg), ötszörös magyar
bajnokunk, ellenfeleit simán
verte. A döntôben Bajkai Ábellel
csapott össze, akit magabiztosan, 2 menetben vert meg, meg-

szerezve hatodik magyar bajnoki címét. Molnár Tamás (63 kg)
a második meccsen kikapott, a
vígaszágon javított, így a 3. helyezést tudta megszerezni.
Balogh Miklós (69 kg) jó birkózással a döntôig menetelt,
ahol azonban Kismóni Botondtól
kikapott. Szilágyi Erik (+76 kg)
diák II. korcsoportú versenyzôként nagyon szépen helytállt, a
7. helyen végzett.
A verseny színvonalát emelte, hogy sok közéleti személyiség, többek között Szabados
Ákos polgármester, Földesi Gyula, dr. Hiller István országgyûlési
képviselô, Juhász Lajosné alpolgármester, Harsányi László,
Komoróczy László, Pálfi László,
Fekete László képviselôk, Harót János az ESMTK elnöke,
dr. Hegedüs Csaba, a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke, Gáspár Tamás, a Magyar Birkózó
Szövetség fôtitkára, Maróthy István a Magyar Birkózó Szövetség
szakmai alelnöke és Simita Zsolt
szakreferens is tiszteletét tette a
rendezvényen.

Bajnokok látogatása a Hajósban Szumósként is
A nyári londoni olimpia és paralimpia
magyar sportolói is jelen voltak a Hajós
Alfréd Általános Iskolában rendezett
olimpiatörténeti kiállítás megnyitóján.

Bereczki Dezsô és Pálos Péter paralimpikonok

A legemlékezetesebb pillanatokat felvillantó tárlatot maguk a „sikerkovácsok”
– Szabó Gabriella kajakozó, Dombi Rudolf
kajakozó, Pálos Péter és Bereczki Dezsô
pingpongozók – is megtekintették.
– Kiállításunk három olimpiát ölel át,
hiszen 1908-ban, 1948-ban és 2012-ben
rendeztek olimpiát az angol fôvárosban
– emlékeztetett rövid köszöntôjében Ôrfi
Krisztina igazgató.
A megnyitót követôen az élsportolók átvonultak a tornaterembe, ahol
– a Himnusz és az Olimpiai Himnusz
elhangzása után, valamint egy rövid
mûsort követôen – a diákok faggathatták
ôket a gyôzelemhez vezetô útról, az ötkarikás játékok miliôjérôl és a sikerek
megélésérôl.
A tematikus nap alkalmából a diákok
sporttörténeti kvízversenyen vettek részt,
díszes olimpiai tablókat készítettek, valamint megkoszorúzták az iskola elôtt a
Hajós Alfréd-emlékmûvet.
RA

remekeltek
A közelmúltban a lengyelországi Lublinban nemzetközi szumóversenyt rendeztek, amelyre
meghívást kapott Burij Anatolij, a
Pesterzsébeti Ukrán Nemzetiség
Önkormányzat elnöke, aki az európai szövetség egyik alapítója,
és egyben elismert bíró.
A sportvezető nem egyedül utazott
az ukrán határhoz közeli városba,
négy ifjú tehetség is elkísérte.
A fiatalok közül ketten „civilben” az Erzsébeti SMTK birkózói,
akik a szabadfogásban jeleskednek,
és időnként eljárnak az Érdi Spartacus szumóedzéseire is. A gyerekek helyt álltak a rangos nemzetközi viadalon, mindketten dobogóra állhattak. A 10 évesek 45
kg-os súlycsoportjában ifj. Burij
Anatolij a második helyen végzett,

Ifj. Burij Anatolij az ezüstéremmel és a kupával

míg a 38 kg-osok mezőnyében Kökény Norbert harmadik lett.
Burij Anatolij elmondta, a helyi
egyesülettel megállapodást kötöttek arról, hogy egy csereprogram
keretében lengyel gyerekek érkeznek Budapestre, míg a magyar
fiatalok Lublinban csiszolhatják
tudásukat ebben a tradicionális japán sportágban.
MS

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
MEGOLDÁS DÉL-PESTI GYORSSZERVÍZ!
Mosógép, bojler, tûzhely, hûtô. Üzletünkben: mikro, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX., Mártírok u. 218. Ny: h.–p.: 8–17., Szo.: 9–12
Telefon: 285-34-88, 06/30-950-17-17.
www.megoldasszerviz.hu
VÍZ-GÁZ-FÛTÉSSZERELÉS gyorsszolgálat! Csôrepedés mûszeres keresése, javítása. Teljes vezetékcsere lakásban és udvaron, földmunkával is. Duguláselhárítás,
kamerás csatornavizsgálat.
Érd.: 06-30-914-35-88.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN, minden tipus, hétvégén is, garanciával.
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43.
VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI GYORSSZOLGÁLAT!
Csôrepedések, ázások keresése, mosdók,
mosogatók, WC-k, kerticsapok, vízvezetékek javítása, cseréje, földmunkával is. Duguláselhárítás, egyéb vízszerelési munkák.
Tel: 06/70-227-62-91.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, helyszínen: Villamosmérnök végzettséggel, garanciával.
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig. Vestel, Schneider, Dual). Tel.: 06/20-410-63-93.
CÉGÜNK, A HENGL ÉS NAGY KFT., TÁRSASHÁZAK, szövetkezetek szakszerû
és magas színvonalú kezelését vállalja.
Mi Önnel, az Ön otthonával törôdünk!
Tel: 06-20-584-9141; 06-30-259-3935

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST vállalok!
Telefon: 06-30-2-279-616.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁST és vizsgára felkészítést vállalok. Általános, közép
és felsô szinten. Tel: 06-30-6-444-776;
Ár:1.500 Ft/50 perc.
rakonczaister@gmail.com

EGYÉB
RÉGI KÉPESLAPOT, PÉNZT, bélyeggyûjteményt vásárolok, értékelek. Báli Péter
06/20-587-72-18.
DIPLOMATALAKÁS BERENDEZÉSÉHEZ
Kádár-, Rippl-Rónai-, Czóbel-, Berényfestményt vásárolnánk.
Tel.: 06/30-949-29-00.
MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT KÖNYVEIT
boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedô. Tel: 06/20-956-40-84.

MEGNYITOTTAM A GARÁZSBOLTOM, amíg
a készlet tart: téli holmik, könyv, csecsemôgyermekruhák stb.. Ha kíváncsi; kedd, péntek: 13–17.30-ig, csüt.: 10–15 óráig. Jöjjön
el, nézzen körül! 1204 Bp., Vörösmarty u.
153. Tel.: 06-30-321-61-92.
VÁGYOM, úgy vágyom…
Örökké így ölelj! 9 !!!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETET MONDUNK mindazoknak,
akik szerettünk, Duró Tibor Sándor temetésén résztvettek. Sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek! A Gyászoló család.

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN A HASZNÁLTCIKK PIAC
KÖZELÉBEN csendes utcában, két szobás,
konvektoros, hôszigetelt családi ház eladó,
110nöl telekkel. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 06/30-946-15-78.

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!

Csak azokat a hirdetések áll módunkban megjelentetni, amelyeknek díja a
lapzárta idôpontjáig az alább közölt hivatali bankszámlaszámára megérkeztek. Átutalásnál a kedvezményezett: Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

11784009-15735832

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Telefon: 06/20-288-51-48

XX. KER. KÖZPONTJÁBAN 300 m²-es telken, kétszobás családi ház, klímával, pincével, garázzsal, tárolóval eladó.
Irányár: 15,5 millió Ft Érd.: 06/30-200-75-00
PESTERZSÉBETEN FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ 3 lakásos, 180 nöles telken öreg
ház olcsón eladó. Esetleg kisebb lakást
beszámítok. Érd.: Bp. XX., Kálmán u. 22.
Tel: 285-33-51.
TÁBORFALVÁN ELADÓ vagy budapesti garzonra cserélhetô családi ház. Közmûvek,
fúrt kút, betonpince. Iskola, vonat, busz
közelben. 1380 m²-es telken, 80 m²,
2 + ½ szoba. Ár: 6,5 millió Ft .
Érdeklôdni: 06/20-413-70-62, 284-42-90
vagy 06/20-995-44-44.
PESTERZSÉBETEN, LÁZÁR UTCÁBAN 3
szobás, összkomfortos, felújítandó családi ház, 80 nöles telken eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 06/30-846-43-83.
XX. KERÜLET KÖZPONTJÁBAN 43 M² -ES
1,5 szobás, gázkonvektoros téglalakás,
csendes helyen eladó. Földszinti, parkra
nézô. Ár: 8,6 millió Ft. Tel.: 70-326-6943.

ÁLLAT
KUTYÁK, MACSKÁK ÉS MÁS HOBBI ÁLLATOK ORVOSI ELLÁTÁSA, chipezése
a kedvencek otthonában. Dr. Sirkó Éva
kisállatklinikus, homeopata állatorvos
06/30-752-64-06.

Hirdessen a Pesterzsébet
újságban és legyen
még elégedettebb
vállalkozása sikerével!
Szeretném megköszönni a
hirdetési megjelenést! Egy
hirdetésbôl kézzel fogható
növekedésünk keletkezett. Az
eredmények miatt szeretnénk
a meglévô hirdetés mellett
szépségszalonunk hirdetését
is megjelentetni a kerületi
lapban. Örülünk, hogy Önöket
választottuk!
Köszönettel: Pandur Katalin,
ügyvezetô igazgató

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen is,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítés, alkatrészcsere, új gépek. Demeter Attila 25686-80; 06/30-970-48-70
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek javítása, vízkôtelenítése, régi
bojler le-, az új felszerelése. Rácz Mihály,
tel: 06-30-296-5590, 06-1-2-60-70-90;
raczmi711@citromail.hu
ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés stb., akár azonnal. Ajtórácsok, ablakrácsok, kapuk, keritések,
galériák készítése, egyéb lakatosmunkák
rövid határidôvel. Tel.: 06-30-299-1211.
S.O.S. VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás,
gyorsszervíz, csatornakamerázás, csôtörések bemérése, javítása, téli elzárók
cseréje ásással, csapok, WC-k szerelése,
hétvégén is, garanciával.
Gabona Róbert Tel.: 06-30-200-9905.
CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK erkölcsi bizonyítvánnyal, referenciával rendelkezô
takarítónôket, idôsgondozókat, bébiszittereket igény szerint, akár bentlakással is. Empátia Balatin Szolgáltató Iroda
www.empatiabalatin.net 061-336-1094,
0620-465-8458 Fontos! Bonyolításunk az
Ön számára díjmentes!
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Kipufogó javítás!

Hirdessen
2013-ban is
a Pesterzsébet
újságban!
Keretes hirdetések:
30/213-6627

Minden kedves
hirdetôpartnerünknek
kellemes ünnepeket,
boldog új évet
és sikeres hirdetést
kívánunk 2013-ban!

dr. Kovács Pál

rendelését megkezdte!
Soron kívüli rendelés is,
gépjármû vezetési munkaalkalmasság,
gépjármû alkalmassági, spirometriai vizsgálat
és audiológiai vizsgálat.
Rendelési idô: h.–p., 7–11 óráig.
Telefon.: 06-70-316-26-46, 283-41-35
Rendelési hely: 1202 Bp., Jókai Mór u. 102.

