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Fotó: Bajnóczi István

Pezsgô mûvészeti szalon

Újévi koncert

Hírek
Jótékonysági hangverseny

Március 3-án jótékonysági hangverseny lesz
a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskolában, az intézmény alapítványa javára. Horváth
Kornél megbecsült tanára az intézménynek, a
komolyzene, a dzsessz és a szórakoztató zene
szakavatott tolmácsolója. Az ô és volt diáktársa, Stuller Gyula kiváló hegedûmûvész elôadásában hallhatjuk Bach C-moll szonátáját,
Beethoven F-dúr „Tavaszi” szonátáját és Grieg
C-moll szonátáját.

De nehéz az iskolatáska!

Ebben az évben is összeállította a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a beiratkozás elôtt álló
gyerekek szülei számára a kerületi általános
iskolákról és a beiratkozással kapcsolatos
tennivalókról szóló tájékoztató kiadványt. Idén
csak online formában jut el az érdeklôdôkhöz,
a kerületi óvodákhoz.

Felakasztotta magát a testépítô bajnok

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2011. évi
adójuk 1%-val a Köztársaság téri bölcsôde Babarózsa Alapítványát (adószám: 18055579-1-43) támogatták. A Babarózsa Alapítvány Kuratóriuma.

A nemzetiségi mûsorszámok mellett felcsendültek közkedvelt, hagyományos operett slágerek a Jakab Gedeon karnagy
vezette Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, valamint a kerülethez hosszú évek óta kötôdô szólista énekmûvészek és táncosok
fôszereplésével.
A rendezvény részletes beszámolója és fotók a www.pester
www.pesterzsebet.hu oldalon!

Támogassuk a kerület sérültjeit
nevelô-oktató intézményt!

Aranka néni

Fotó: Szerzô

A 2013-as év köszöntésére rendezett hagyományos újévi
mûsoros koncerten, az év második szombatján találkoztak a
kerület közéletének képviselôi, hogy együtt köszöntsék az új
esztendôt és egymást.
Az idei rendezvényen a helyi nemzetiségi önkormányzatok
ajándékoztak egy-egy mûsorszámot Pesterzsébetnek, melyeket
a hagyományaikat méltóan képviselô mûvészek adtak elô.

Barna Róbert több helyen is tartott a kerületben edzéseket. Többek között itt edzette az
Argo fôszereplôjét, Kovács Lajost is. A 39 éves
sportoló, aki 23 évig foglalkozott ezzel a sporttal, sokáig a legjobb magyar nehézsúlyú testépítô volt. Sokszoros magyar bajnok, abszolút
magyar bajnok, rangos nemzetközi versenyek
gyôztese, I.F.B.B. világbajnoki hatodik helyezett testépítô volt, hosszú évekig versenyzett
az élvonalban.

100. születésnapja
Ismét

Jótékonysági Bál

a Csili Mûvelôdési Központ
színháztermében
február 23-án, szombaton, 20 órától.
Jegyek elôvételben vásárolhatók a
Benedek Elek iskolában (XX., Magyarok Nagyasszonya tér 22.), Földiné
Huszti Juditnál. Tel.: 283-0377.
A belépô ára nem változott: 4 000 Ft
vacsora – showmûsor
zene/tánc – tombola

Pesterzsébet, XX. kerület Likeoljon!
Fent vagyunk
a Facebookon!

Ebbôl az alkalomból köszöntötte Szabados Ákos polgármester Höll Aranka nénit, akinek
anyakönyvi kivonatát még az
Osztrák–Magyar
Monarchia
apparátusa állította ki. Hoszszú évekig a Talajerô-gazdálkodási Vállalatnál volt vezetô
beosztásban, majd nyugdíjba
vonulását követôen a XIX. kerületi önkormányzatnál dolgozott – egészen 85 éves koráig.
A szépkorú hölgy aktív, kö-

zösségi ember hírében állt,
egyszersmind szenvedélyes
újságolvasó is volt, aki mindig
nagy figyelemmel kísérte a
napi eseményeket, és tájékozottságából adódóan módfelett
szeretett politizálni.
A Kövezô utcai Anikó-Napsugár Gondozó Otthon bensôséges
ünnepségén a pestszentlôrinci
Nemzetközi Sportóvoda nagycsoportosai adtak mûsort.
RA
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Következô megjelenés: március 5., kedd
Lapzárta: február 20., szerda

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
A 2013. január 16-i rendkívüli testületi ülésen a képviselôk véleményezték a 2013. évi fôvárosi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetet, amely a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek (helyi
iparûzési adó, idegenforgalmi adó,
üdülôhelyi feladatokhoz kapcsolódó
állami támogatás) idei megosztásáról intézkedik.
Lényeges változás, hogy 2013-ban a
megosztott bevételekből a Fővárosi
Önkormányzat részesedése a korábbi
47 százalékról 51 százalékra nő, míg
a kerületek részesedése 53 százalékról
49 százalékra csökken. (A főváros az
őt megillető 51 százalékból 4 százalékpontnak megfelelő összeget a helyi
közösségi közlekedési feladat ellátásra
köteles fordítani.) A 23 kerületi önkormányzat közötti részesedési arányok
ugyanakkor változatlanok maradnak.
Ezzel összefüggésben Szabados
Ákos polgármester elmondta, hogy a
fővárosi tervezet a jogszabályi feltételeknek megfelelően készült ugyan, ám
Pesterzsébet számára nem előnyös,
mivel a tavalyi forrásmegosztással
összevetve csökkenő végösszeget (a 3
milliárd 800 millió forinttal szemben
3 milliárd 300 millió forintot) tartalmaz. Az önkormányzattól január
1-jétől elkerülő feladatokra utalva a
polgármester megjegyezte: egyelőre
nem lehet meghatározni, hogy az 500

Rendkívüli testületi ülésen történt

millió forintos bevételkiesés okoz-e
hátrányt a kerület 2013. évi költségvetésének összeállításakor.
A fővárosi rendelettervezetet a testület 10 igen és 3 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett vette tudomásul,
ugyanakkor – dr. Vas Imre alpolgármester javaslatára – jelezte kifogását
arra vonatkozólag, hogy a Fővárosi
Önkormányzat alultervezte az iparűzési adóból származó bevételt.
Térítésmentesen juthat ingatlanokhoz az önkormányzat
A rendkívüli ülésen a képviselők
egyhangúan támogatták egy olyan
nyilatkozat megtételét, amely megteremti a lehetőséget állami tulajdonú,
használaton kívüli ingatlanok térí-

tésmentes önkormányzati tulajdonba
vételére.
A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára még
január derekán kereste meg a kerületi
önkormányzatot – jelezve, az ingatlanok átadásával az állam az önkormányzati feladatok ellátását kívánja
támogatni. A képviselők 18 ingatlan
– telek, udvar, lakás vagy lakóház –
átvételére tettek javaslatot, amelyeket

az önkormányzat településfejlesztés,
településrendezés, lakás- és helyiséggazdálkodás céljából használhat fel a
későbbiekben.
A testület kiegészítése értelmében a
polgármesternek módjában áll jelezni
a minisztérium felé, ha egy ingatlanról időközben kiderül, hogy ingyenes
átvétele nem szolgálja az önkormányzat érdekét.
Rácz Attila

INTERNETEN AZ ÜLÉS

A pesterzsébeti képviselô-testület január 31-én, csütörtökön tartotta rendes testületi ülését, melyrôl a beszámolót elolvashatják a www.pesterzsebet.hu oldalon.

Tisztségviselôk
fogadóórái

A hivatali ügyintézés 2013. évi változásai a kerületünkben

Szabados Ákos polgármester
Idôpont-egyeztetés: 283-0549

Budapest Fôváros Kormányhivatala XX. Kerületi
Hivatala 2013. január 1-jétôl történô kialakítása
következtében változott az ügyfélfogadás rendje
Pesterzsébeten is, azaz az ügyintézés megoszlik a
Polgármesteri Hivatal (1201 Budapest XX. kerület,
Kossuth Lajos tér 1.), valamint Budapest Fôváros
Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala (1201 Budapest, Vörösmarty utca 3. „A” és „B” épület) között,
az alábbiak szerint:

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.

Budapest Fôváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatalában:

Budapest XX., Vörösmarty utca 3. „A” épületében:
– Okmányügyek.
Budapest XX., Vörösmarty utca 3. „B» épületében:
– Gyámügyek;
– Lakcímnyilvántartás;
– A szociális támogatások közül:
– alanyi jogon megállapított, súlyosan fogyatékos,
illetve tartósan beteg 18 éven aluli személy ápolását ellátók részére megállapított ápolási díj,
– idôskorúak járadéka,
– alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
– hadigondozotti ügyek.

Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában:

Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti épületben:
– Építésügyek (2012. december 31-ig a Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „B” épületben intézték);
– Anyakönyvi ügyek (2012. december 31-ig a Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „B” épületben
intézték);
– Hagyatéki ügyek (2012. december 31-ig a Budapest
XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „A” épületben intézték);
– Kereskedelmi és iparügyek (2012. december 31-ig a
Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „A” épületben intézték);
– Állatvédelmi ügyek (2012. december 31-ig a Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „A” épületben
intézték);
– Közterület-foglalási engedélyek, hirdetmények, kompenzációs ügyek (2012. december 31-ig a Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 3. „A” épületben intézték).
Az ügyfélfogadás ideje a Polgármesteri Hivatalban a jövôben is változatlanul alakul, azaz
Hétfôn: 14.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–12.00

IMPRESSZUM: Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Társadalompolitikai és Szolgáltató lapja • Felelôs szerkesztô: Julius Athina
• Tervezés, nyomdai elôkészítés: Online Lapcsoport Kft. • Szerkesztôségi e-mail cím: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu • Kiadó: Budapest Fôváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. Kiadásért felel: Dr. Kiss Irén • Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága
Nyomdai Központ 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88) 541-631 • Felelôs vezetô: Horváth Gábor • Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • ISSN 2060-6044
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Dr. Veres Anikó:

Mindig a helyi közigazgatáshoz húzott a szívem
A járási rendszer év eleji bevezetése a közigazgatás minden szereplôje számára egy tanulási folyamat kezdetét jelenti, s ennek egyik
kulcsa a hatékony együttmûködés és a napi
szintû jó kapcsolat a kerületi polgármesteri
hivatallal – mondja dr. Veres Anikó, aki január
2-ától irányítja Budapest Fôváros Kormányhivatalának XX. kerületi hivatalát.
– Milyen szakmai előzmények után került a
hivatal élére?
– Pesterzsébeten születtem, itt jártam óvodába,
általános iskolába, majd gimnáziumba is. Az érettségi megszerzését követően a XX. Kerületi Tanács
Végrehajtó Bizottságánál kezdtem el dolgozni anyakönyvvezetőként. Öt évvel később a Művelődési
Minisztériumba kerültem, ahol egy évig dolgoztam, onnan pedig a kispesti polgármesteri hivatalba
vitt utam, ahol 21 évet töltöttem el. 2010-ben a
Belügyminisztérium Szabályozási Főosztályára kerültem mint a koordinációs osztály vezetője. Aztán
múlt év januárjában ismét a pesterzsébeti polgármesteri hivatalban kezdtem el dolgozni, ahol a közigazgatási és adó osztályt vezettem. Vagyis kezdettől
fogva a közigazgatásban tevékenykedem, javarészt
helyi szinten, de a központi közigazgatásban is kipróbálhattam magam. Ugyanakkor mindig is a helyi közigazgatáshoz húzott a szívem.
Január 2-ától hatályos a határozatlan időre szóló kinevezésem, amelyet 2012. december 17-én
kaptam meg Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter úrtól. Ráadásul az a megtiszteltetés is ért, hogy a központi ünnepségen,
amelyen a 175 járási hivatalvezető, valamint a 23
kerületi hivatalvezető esküt tett, én mondhattam
elő az eskü szövegét kollégáimnak.
– Mekkora kihívást jelent egy ilyen vezetői
pozíció elvállalása?
– A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Program keretében egy teljesen új hivatali struktúra kerül kialakításra. Ez minden hivatalvezetőnek igen komoly szakmai kihívást jelent – így
természetesen számomra is. Hiszen nemcsak a
polgármesteri hivataltól és a jegyzőtől átkerült
feladatok (okmányiroda, hatósági osztály, szociális ügyek, szabálysértések) tartoznak Budapest
Főváros Kormányhivatala XX. kerületi hivatalához, hanem a kerületi népegészségügyi intézet
és a munkaügyi kirendeltség mint szakigazgatási
szervek is. A szakigazgatási szervekkel együtt 94
kormánytisztviselő munkájáért felelek, ami önmagában is nagy kihívás.
– A polgárok mit érzékelhetnek a változásokból a napi ügyintézés során?

kapcsán is értesítünk arról, hogy bizonyos ügyek
intézésének helye megváltozott.
– Milyenek az első napok hivatali tapasztalatai?
– Január 2-án zökkenőmentesen megkezdtük
az ügyfélfogadást. Reméljük, hogy a továbbiakban is képesek leszünk tartani ezt a szintet. Megkezdtük az iktatást is, tehát elindult az ügyiratok
feldolgozása is.
– Adódhatnak-e működési nehézségek az
első hetekben, és ilyenkor mi a teendő?
– Egy teljesen új hivatali rendszer kezdte meg
működését, amelyben még nincsenek bejáratott
gyakorlatok. A fővárosi kormányhivatal utasításai
alapján ki kell alakítanunk azokat a gyakorlatokat,
amelyek megkönnyítik a mindennapos működést.
Nagyon sok mindent kell megtanulunk, nagyon
sok szabályzattal kell megismerkednünk. Egy folyamatos tanulási időszak elején járunk. Ha azonban
úgy adódik, a fővárosi kormányhivatal felé azonnal
tudjuk jelezni az üzemeltetési problémákat.
– Milyen a kapcsolat az új hivatal és a polgármesteri hivatal között?
– A múlt év végén, az átadás-átvétel előkészítésekor egyaránt nagy teher hárult Szabados Ákos
polgármester úrra, dr. Kiss Irén jegyző asszonyra
és a polgármesteri hivatal minden munkatársára.
A tényleges átadás-átvétel január 2-án kezdődött
el, és két nap alatt le is zajlott. Mint ismert, a hivatalunknak otthont adó Vörösmarty utca 1–3.
szám alatti ingatlanok az önkormányzat tulajdonát képezik, s azokat a kerületi önkormányzat
használatba adta a fővárosi kormányhivatalnak –
a használati jog bejegyzése hamarosan megtörténik. A folyamatban lévő ügyekben mindennapos
a kapcsolattartás a városházi munkatársakkal. Ezt
egyebek mellett az is indokolja, hogy még érkeznek oda postai küldeményeink. Szeretnénk, ha ez
a jó együttműködés megmaradna a jövőben is.
– Milyen célokat tűz ki saját maga számára
az új pozíció betöltésekor?
– Hivatalvezetői munkámat szeretném kinevezőim és a kerületi polgárok megelégedettségére
végezni. Úgy, hogy nyugalom és béke legyen bennem, s hogy elmondhassam, a legjobb tudásom
szerint teljesítek.
– Legszívesebben mivel tölti a hivatali munkán túli idejét?
– Van egy hatéves kislányom, Júlia, aki ősszel
kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Ha befejezem a napi hivatali munkát, vele szeretek lenni.
Nagyon szeretek neki mesét olvasni, sokat játszunk
együtt, szívesen kirándulunk és járunk színházba.
Rácz Attila

– Az imént említett Magyary Program egyik
kiemelt célja az egyszerűbb, könnyebb ügyintézés kialakítása, s ezzel az ügyintézési határidők
lerövidítése. Ennek jegyében január 1-jétől az
útlevél-ügyintézés a korábbi 30 napról 20 napra rövidült. A korábbi két órával szemben pedig
napi hat óra áll ügyfeleink rendelkezésére, hogy a
www.magyarorszag.hu honlapon keresztül előzetesen időpontot foglaljanak. Erről a lehetőségről
naponta többször is tájékoztatjuk a várakozókat.
Kisebb, de remélhetőleg örvendetes változás az is,
hogy – tekintettel a hideg időjárásra – az ügyfelek
már negyed 8-tól bejöhetnek az Vörösmarty utca
3/A alatti okmányirodai váróba, hogy ne az épület előtt kelljen fagyoskodniuk.
Egyébként a hivatal ügyfélfogadási ideje egyelőre megegyezik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejével. Várható, hogy az első negyed
év tapasztalatai alapján a fővárosi kormányhivatalban ezt felülvizsgálják, és megállapítanak egy
egész Budapestre kiterjedő, egységesebb ügyintézési, ügyfélfogadási időintervallumot.
– Munkatársaival hogyan látják, a pesterzsébeti polgárok tisztában vannak a közigazgatási rendszer átalakításával?
– Úgy vesszük észre, hogy a polgárok tudnak
a változásról, arról hirdetményt tett közzé a polgármesteri hivatal és beszámolt a kerületi újság.
Az átalakításról számos hír jelent meg az országos
médiában is. Akiket tudunk, a személyes ügyük

Február 1-jével változtak a Pesterzsébet újság hirdetési tarifái
8. szám

2012. szeptember 25.

ztus 28.
2012. augus
XXXIII. évfolyam
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2012. novem
ber 20.
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5.000,- Ft + ÁFA (Keretben jelenik meg a szöveg.)
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XXXIII. évfolyam

Fotók: Bajnóczi István

közlésre kerül a március 5-én megjelenô Pesterzsébet újságban.
A keretes hirdetések díjának változásáról az
alábbi telefonszámon érdeklôdhet: 20/392-3383

Fotó: Bajnóczi István

Budapest Fôváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Informatikai és Média Bizottsága
a 2013. január 29-i ülésén döntött a Pesterzsébet
újság hirdetési szolgáltatás árainak módosításáról, 2013. február 1-jei hatállyal. Az errôl szóló
határozat megtalálható a honlapon: www.pesterzsebet.hu
A tarifák kifüggesztve megtalálhatók a Városháza hirdetôtábláján, Pesterzsébet önkormányzatának honlapján, www.pesterzsebet.hu, illetve

on http://qrcode.littleidiot.be
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Tisztelt Állampolgárok! Tájékoztatjuk Önöket a helyi adókkal, valamint a gépjármûadóval
kapcsolatban 2013. január
1-jén hatályba lépô változásokról, illetve egyéb adózással
kapcsolatos tudnivalókról.

yenlegértesítôjét,

Az építmény- és telekadó eg

A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem módosította, így 2013.
január 1-jétől az építményadó évi
mértéke továbbra is 1658,- Ft/m2,
a telekadó évi mértéke 301,- Ft/m2.
Az építmény- és telekadóról az egyenlegértesítőt, csekket február hónapban küldjük az adóalanyok részére.
Az Országgyűlés 2012. november 19-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról
szóló törvényt, mely tartalmazza
a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény módosítását, a gépjárműadóról szóló törvény módosítását.
Telekadó: a telek fogalmi meghatározása változott, mely az alábbi:
„telek: az épülettel be nem épített
földterület, ide nem értve
a) a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerint
mező-, erdőgazdálkodási művelés alatt álló belterületi földnek minősülő földterületet,
feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a termőföldet,
c) tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya
tartozékai által lefedett földterületet,
f ) a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény temető fogalma
alá tartozó földterületet,
g) a halászatról és a horgászatról
szóló törvény szerinti víztározó
területét.”

2013. január 1-jétől a telekadókötelezettség keletkezésére, illetve
megszüntetésére vonatkozó szabályozás pontosabbá válik, összhangban az
ingatlan-nyilvántartási szabályokkal.
Gépjármûadó: A gépjárműadóról szóló törvény módosítása alapján a gépjármű régi tulajdonosának
változásbejelentési kötelezettségére
nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítja, nevezetesen a változás
évének utolsó napját közvetlenül
követő év 15. napjáig teljesíthető
az átruházás tényének bejelentése.
A 2013. január 1-jei állapot alapján a
hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjárműegyenlegértesítőt, határozatot, csekket 2013.
február hónapban kezdjük küldeni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a talajterhelési díj bevallását a 2012. évi
vízfogyasztásról 2013. március 31-ig
kell benyújtani és megfizetni. A bevallási nyomtatványt és csekket február elején küldjük ki a nyilvántartás
szerinti díjfizetők részére.
Egyéb fontos tudnivaló: Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adókötelezettség keletkezését, változását az
adóhatóság felhívása nélkül önként,
bevallás benyújtásával kell bejelentenie építményadó, telekadó és talajterhelési díj ügyekben. Gépjárműadó
esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak bevallás útján kell bejelenteni.
Korábbi tájékoztatásainkban is
hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás

és a nem lakás célú épület,
épületrész.
A törvényi mentességeken túl kerületünkben a
lakás célú építmények kö-zül mentes a „valamennyi
magánszemély tulajdo-nos, haszonélvező, illetve
közeli hozzátartozója által
lakott olyan lakás, ahol a
magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be,
életvitelszerűen ott lakik
és egyben a bejelentett
lakóhelyének címe is”.
A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni.
A bejelentett tartózkodási hely nem eredményez adómentességet,
csak az állandó bejelentett lakóhely.
elmu
A bevallási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése
mulasztási bírsággal jár. Amennyiben adóellenőrzéssel kerül megállapításra az adó, úgy az adóhiány mellett a törvény szerinti adóbírságot és
késedelmi pótlékot is kell fizetni.
Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy
az adóügyi nyomtatványok (bevallások), rendeletek letölthetők a pesterzsebet.hu honlapról (az építményadó
száma: 40/2012 (XII.07.), telekadó
száma: 41/2012. (XII.07.).
Várjuk szíves érdeklődésüket személyesen (1201 Budapest, Kossuth
L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a
következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó:
283-0640/1250, 1252, 1254.
Gépjármûadó:
283-0640/1258, 1257, 1225
Talajterhelési díj:
283-0640/1250.
Ezúton mondunk köszönetet
azon állampolgárainknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik
munkánkat.
Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási és Adó Osztály
Adócsoportja
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Értékelték az értékeket
vált csapat az értékek három típusát különböztette meg.
– A társadalmi értékek közé
sorolhatók a különféle szokások, hagyományok, a régóta működő civil
szervezetek, a helyi összejövetelek,
de akár egy terület iskolázottsága,
szakértelme is. Egy hatékonyan

Fotó: hazaitajak.hu

A kerület társadalmi, gazdasági,
természeti és építészeti értékeit
veszi górcsô alá Pesterzsébet
nemrég elkészült értékalapú
fejlesztési koncepciója, amelyet a Helytörténeti Klub januári
rendezvényén ismerhetett meg
a helyi közvélemény.

– Minden településnek vannak
hagyományai és értékei, amelyek
meghatározzák a karakterét. Ezek
az értékek képezik a jövő alapját. A városrendezésben és a városépítészetben kulcsfontosságú,
hogy a múltra éppúgy építsünk,
mint a jelenre – mondta Kerekes
György építész, a CDC Településfejlesztő Tervező és Tanácsadó
Kft. ügyvezetője. A cég még tavaly
ősszel, egy közbeszerzési eljárás
megnyerését követően kezdte el
az értékalapú fejlesztési koncepció
kidolgozását. A városépítészekből
és társadalomtudósokból verbu-

működő helyi üzem fontos gazdasági értéket képvisel. Erre az értéktípusra jó példa lehet az egykori
pesterzsébeti kézműipar is, amely
ma már csak kevéssé funkcionál,
ám nagyon jó lenne visszaállítani.
Az épített és természeti környezetet
a műemléki vagy műemlék jellegű
épületek, házak, továbbá a védelemre érdemes területrészek (lásd Kosuti, Duna-part, a sajnos már évek óta
nem üzemelő jódos-sós gyógyfürdő) jelentik – magyarázza az építész.
A 2012 decemberére elkészült,
200 oldalas tanulmány mindazonáltal nem merül ki a kerületi

értékek felsorolásában, leltárba vételében.
– Úgy gondoltuk, hogy ezek az
értékek akkor tudnak szervesülni
a jövőben, ha értékeket rendelünk
hozzájuk. Úgy is fogalmazhatnék,
hogy értékeltük az értékeket. Kitaláltunk egy úgynevezett „változtathatósági indexet”, amelyek
iránymutatást jelentenek a jövőre
nézve. Ahol alacsony a mutató,
ott nem kell túl sokat változtatni, és inkább a rá leselkedő
veszélyektől kell megóvni. Például
Kossuthfalva egy nagyon jól működő településrész, ahol csak kevés
beavatkozás indokolt. A Dunapart lerobbant részei viszont ötös
osztályzatot kaptak, hiszen ott komolyabb építészeti változtatásokra
lesz szükség. A későbbiekben ezeket az indexeket kell elővenni, és
segítségükkel meghatározni, hogy
a kerület milyen városépítészeti
célokat tűz ki maga elé.
Az év végére elkészült koncepciót első alkalommal a Helytörténeti Klub január 8-i összejövetelén
ismerhették meg a pesterzsébetiek.
– A társadalmi fogadtatás egyértelműen pozitív volt. Elszabadult
indulatok, ellenérzések helyett nagyon sok fontos észrevételt tettek
a hozzászólók – tekintett vissza a
rendezvényre Kerekes György.
A tervezési munka a kerület
középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítésével és egy településszerkezeti terv kidolgozásával folytatódhat. A célok között
szerepel egy új városrendezési és
városépítészeti szabályzat megalkotása is, amely hosszabb távra kijelöli a kerület jövőjét.
Rácz Attila

A lassító beépítésével elveszne az útra kapott ötéves garancia

Egyelőre nem lesznek fekvőrendőrök a Fiume utcán
A Fiume utca lakói mind
gyakrabban panaszkodnak arra, hogy a házaik
elôtt húzódó, nemrég leaszfaltozott útszakaszt
az autósok elôszeretettel használják „versenypályának”.

– A kerület legszélén fekvô
Fiume utca hosszú ideig
egy kátyúk szabdalta földút
volt, s csak a közelmúltban,
a csatornázási munkálatok
befejezését követôen kapott aszfaltburkolatot. Úgy
tûnik, hiába helyezték ki a
30 km/órás sebességkorlátozó táblát, és mérnek errefelé idôrôl idôre a rendôrök,
az esztelen száguldozásnak
egyelôre semmi sem szab
gátat. Különösen kritikus a
helyzet a Mártírok útja és a
Brassó utca közé esô szakaszon. Itt ugyanis a Nagykôrösi út felé autózókat
még csak jobbkezes utcák
sem kényszerítik lassúbb,
körültekintôbb haladásra –

mondta el lapunknak Sztanyek Zoltán út- és közterület-ellenôr.
A panaszokkal összefüggésben a lakók már
kezdeményezték a polgármesteri hivatalban, hogy az
önkormányzat gondoskodjon forgalomlassító küszöbök, közkeletû néven „fekvôrendôrôk”, beépítésérôl.
– Ennek kivitelezése jelenleg nem áll módunkban.
Ha ugyanis megbontanánk
az aszfaltcsíkot, és abba
beleépítenénk a lakók által
igényelt tárgyakat, akkor
elveszítenénk az ötéves garanciát az útra a kivitelezôvel szemben. Egyelôre tehát
meg kell várni ezt az öt évet,

s csak utána lehet elgondolkodni a forgalomlassító
küszöbök elhelyezésérôl.
A forgalomlassító küszöböket egyébként meg kell
terveztetni, és csak a Közlekedési Hatóság jóváhagyása után lehet megvalósítani
„Tempó 30”-as övezeteken
belül. Ennek az átfutási ideje hosszadalmas és költségei is magasak. Addig elsôsorban rendôrségi feladat a
száguldozók megfékezése.
Mindenesetre a problémáról
rendszeresen tájékoztatjuk a kerületi rendôrkapitányságot – jegyezte meg
a Városfejlesztési Osztály
munkatársa.
Rácz
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Borsos ára lehet
a havas járdának
A járdák síkosság- és hómentesítése az
ingatlan tulajdonosának vagy kezelôjének a feladata. Ha önhibánkon kívül
baleset ér minket egy csúszós járdaszakaszon, akár kártérítési eljárást is kezdeményezhetünk.

A járdák síkosság- és hómentesítését a fôváros köztisztaságát szabályozó, 48/1994. számú
fôvárosi rendelet írja elô. A magáningatlanok
esetében a tulajdonos feladata annak biztosítása, hogy ne csússzon a telekhez tartozó járdaszakasz. A társasházaknál a közös képviselô
feladata, hogy legyen egy megbízott személy, aki
eltakarítja a havat és a jeget. A közintézmények
elôtti járdafelületek tisztán tartásáról a közintézményeknek kell gondoskodnia. A kerületi iskolák
és orvosi rendelôk síkosság- és hómentesítését
az önkormányzat biztosítja egy szerzôdött cégen
keresztül, míg a sétálóutcát és a polgármesteri
hivatal környékét a Szociális Foglalkoztató munkatársai takarítják.
A téli teendôre bármilyen anyag használható,
ami nem károsítja a környezetet. Néhány éve tilos sózni! A környezetbarát szóróanyagok beszerezhetôek a nagyobb barkácsáruházakban.
A hó- és jégmentesítés elmulasztása akár
jogi szankciókat is vonhat maga után. A Fôvárosi
Közterület-felügyelet munkatársai ugyanis megbírságolhatják a gondatlan ingatlantulajdonosokat, vagy velük szemben szabálysértési eljárás
megindítását kezdeményezhetik.
Ha egy járókelô elcsúszik egy jeges, havas járdaszakaszon, az az ingatlan tulajdonosának vagy
kezelôjének a felelôssége. Komolyabb sérülés
esetén az önhibáján kívül balesetet szenvedett
fél kártérítési eljárást kezdeményezhet, amely a
társadalombiztosításon keresztül zajlik. Ilyenkor a
táppénz és a fizetés közötti különbség igényelhetô
vissza, valamint a baleset okozta járulékos költséRA
gekre nyújthatunk be kártérítési igényt.

Közlekedjen körültekintôen!
A téli idôjárás akkor kezelhetô eredményesen, ha a
lakosság is minden tôle telhetôt megtesz a balesetek
elkerülése érdekében. Utazás elôtt mindenképpen
tájékozódjanak a várható idôjárási és útviszonyokról,
elôrejelzésekrôl az Országos Meteorológiai Szolgálat
(www.met.hu) honlapján. A katasztrófavédelem folyamatos tájékoztatást nyújt internetes felületén, így
frissülô információ érhetô el az FKI (www.fovaros.
katasztrofavedelem.hu) és az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu)
honlapján, valamint a megyei honlapokon.
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Postaláda
Az egyik szombaton kicsit késve elin
elindultam hétvégi kenyérvásárlásomat
lebonyolítani a Kosutiba, a Kemence
Pékségbe. Ahogy beléptem, láttam, hogy
a kedvenc kenyerem elfogyott. Mélán álltam, és éppen azon kezdtem gondolkodni, hogy választok egy másikat helyette.
Elôttem a következô párbeszéd zajlott le:

– Hozd ki! Nem hozom! Hozd ki! Nem
hozom!
Majd a velem szemben álló eladó
hölgy bement a raktárba és kihozott becsomagolva abból a kenyérbôl, amit vásárolni szoktam.
74 éves koromra könnybe lábadt a
szemem. Pedig ez velem nem szokott
elôfordulni. Miért?
Az eladó hölgy három gyermekes
anyuka. Család- és emberszeretetébôl
adódhat, hogy inkább kihozta nekem
azt a kilós kenyeret, amit a családjának
vitt volna haza.
A hölgyet Évának hívják.
Kérem, adják közre ezt a pár sort,
hogy mások is lássák: igenis, vannak
jószívû emberek!
Tisztelettel: Kun Attila
ny. mûszaki tanár

Keresik

a fajtalankodót!
A keresett férfi még
tavaly nyáron a
pesterzsébeti Tátra téri piac mellékhelyiségében fajtalankodott egy gyermekkel, aki el akarta hagyni a wc-t,
de az illetô nem engedte ki.
A gyermek segítségért kiabált, és a vécés nénik törték rájuk az ajtót. A férfi elmenekült, a Budapesti Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi Fôosztály Életvédelmi
Osztálya keresi.
A bûncselekménnyel kapcsolatban
keresik a grafikai rajzon látható 40
év körüli, 180 cm magas, kövér testalkatú, rövid, sötét hajú férfit, aki a
bûncselekmény elkövetésekor fekete
keretes szemüveget viselt.
Aki a bûncselekménnyel, valamint
a grafikai rajzon látható személlyel
kapcsolatban érdemi információval tud
szolgálni, jelentkezzen a BRFK Bûnügyi
Fôosztály Életvédelmi Osztály 443-5269
telefonszámán.
Bejelentéseiket megtehetik továbbá
a Budapesti Rendôr-fôkapitányság ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107
vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A közterületen veszteglô autókat elszállítják és szétbontják

Felgyújtották, majd bejelentés után
ellopták a Trabit
„Január 2-án, Pesterzsébeten,
a Kakasdombnál kutyasétáltatás közben egy kiégett autóra
lettem figyelmes. Közelebb
mentem, hogy megnézzem, és
láttam, hogy ez egy Trabant.
Eszméletlen, hogy milyen emberek vannak!” – fordult lapunkhoz Parák Ferenc.
A kerületi rendôrkapitányság
munkatársai helyszíni szemlét tartottak, majd lefolytatták
a szükséges eljárást, hogy
megállapítsák, történt-e bûncselekmény vagy önmagától
gyulladt ki az autó. A roncs
elszállítására azonban nem került sor – idôközben ellopták.
A rendôrségi vizsgálat egyébként kiderítette, hogy a Trabant
tulajdonosa már nem él – kaptunk tájékoztatást a Városfejlesztési Osztálytól.
A pesterzsébeti közterületeken százával vesztegelnek
olyan jármûvek, amelyeknek
nincs érvényes mûszaki vizsgája, holott ezek tulajdonosai
szabálysértést követnek el. A
KRESZ elôírja, hogy a mûszaki

vizsga lejáratát követôen legfeljebb 10 napig tárolható egy
gépjármû közterületen.
A Városfejlesztési Osztály
munkatársa rendszeresen figyeli a kerület gépkocsiparkját. Ha
egy autó rendszámán a matrica
arról árulkodik, hogy a mûszaki
vizsga érvényessége lejárt, a
tulajdonos figyelmeztetést kap.
– Felragasztok egy nyomtatványt a gépkocsi szélvédôjére, jelezve a szabálysértés
tényét. Ezen rajta van a nevem
és az elérhetôségem. Éves
szinten kb. 400 autótulajdonost szólítok fel így. Volt olyan,
hogy 300 méteren belül öt lejárt mûszakis kocsit találtam.
Sokan azt hiszik, hogy a házuk
elôtt minden további nélkül

parkolhatnak
az ilyen autókkal,
ám tévednek. Nekik is meg kell
érteniük, hogy nem lehet rozsdatemetôt csinálni a kerületbôl
– mondta Sztanyek Zoltán útés közterület-ellenôr, aki azt is
megjegyezte, hogy a szigor dacára van mód méltányosságot,
türelmi idôt kérni.
– Megértjük, ha a tulajdonosnak nincs pénze egybôl levizsgáztatni a kocsit. Ám csak kevesen veszik a fáradságot, hogy
ebbôl kifolyólag megkeressenek.
Ha tíz napig nem érkezik visszajelzés, egy önkormányzatunkkal
szerzôdött vállalkozó elszállítja
az autót, amelyet 90 napig tárol-

nak a cég kôbányai telephelyén.
Ha a tulajdonos nem jelentkezik
a három hónap során, a jármûvet
környezetbarát módon szétbontják, és alkatrészeit szétválogatják – fûzte hozzá az út- és közterület-ellenôr.
Az osztály adatai szerint
míg korábban 80-90 személygépkocsit szállítottak el évente,
addig tavaly csupán 39 jutott
erre a sorsra. Az elszállításról
a kerületi rendôrkapitányság is
tájékoztatást kap, így ha egy
polgár bejelentést tesz eltûnt
autójáról, elôbb az önkormányzathoz, majd onnan a cég telephelyére irányítják.
RA

Huszadszor is ifjúsági verseny

Idén is megrendezik a
felmenô rendszerû országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt,
melyen szövetségek,
szervezetek, egyesületek, általános iskolák
és középiskolák csapatai vehetnek részt.

A négyfős csapatok nevezését általános (5–8.
évfolyam) és középiskolás korcsoportban (9–13.
évfolyam) várják. A csapatok a helyi szintű versenyekre az illetékes járási,
fővárosi katasztrófavédelmi megbízottnál, az ott

megjelölt határidőig jelentkezhetnek.
A verseny szabályzata
és további információk a
www.katasztrofavedelem.
hu, a www.mpvsz.hu oldalon, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok
honlapjain érhetőek el.

Szabó Gyulát bízta meg az FKI
Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság vezetésével Varga Ferenc tûzoltó
ezredes, a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
A fôhadnagyot parancsnoki kinevezésével egy idôben a BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság fôigazgatója tûzoltó
századossá léptette elô.

Hirdessen
a Pesterzsébet újságban!

KULTÚRA
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Mûvész a mûvében

A kultúra valamennyiünk közös ügye

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató köszöntôje után Horváth
Kornél zongoramûvész, Pesterzsébet díszpolgára és Csóka
Gabriella fuvolamûvész, a Lajtha
László AMI zenepedagógusai
komolyzenei koncerttel örvendeztették meg a vendégeket.

élményeket nyújtson és építse
ezt a közösséget, adjon lehetôséget ennek a kerületnek és az
országnak az épülésére. Ezúton

Fotó: Szerzô

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál
Imre Galériájában január 23án nyílt meg Tóth József Füles fotómûvész Szentendrei
festôk arcképcsarnoka címû
kiállítása, amelyet március
3-ig látogathat a közönség.
A megnyitóval egy idôben a
múzeum is tisztelgett a magyar kultúra napja elôtt.

Szabados Ákos polgármester gróf Teleki Pál idézetével
kezdte megnyitó szavait:
– „Ha mi nem tartjuk a magunk mivoltát, a magunk
lelkiségét, a nemzetnek
a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt
ezen a helyén a világnak,
ebben az idôben és térbeli tájban az egyedüli
lehetô, földrajzilag és
népileg adott, abban az
esetben megszûnik a
nemzet, Európának egyik
nemzete,
alkotóeleme
lenni. Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjel
hullunk és soha többé felismerhetôk nem leszünk.” A mai
napig megszívlelendôek a mondatai. Azzal a büszkeséggel és
örömmel olvastam fel ezeket
a szavakat, hogy itt Pesterzsébeten sokat tettünk az elmúlt
évtizedekben annak érdekében,
hogy ne csak porszemekként
éljünk e világban, hogy a kulturális élet a helyiek számára

szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik küzdelmet
folytattak annak érdekében,
hogy a kultúra és a mi kerületi
kultúránk életben maradjon. Szeretném megkö-

szönni a pedagógusoknak és
mindazoknak a munkáját, akik
erre nevelik a felnövekvô nemzedéket. A kultúra valamennyiünk közös ügye – mondta.
Tóth József Füles köszönetet mondott a Magyar Mûvészeti
Akadémiának a támogatásért,
amelynek segítségével elkészült a kiállítás katalógusa.
Külön megköszönte az önkormányzat támogatását is.
Szentendrén 37 festômûvész
él és dolgozik. A fotómûvész
valamennyit felkereste és az
arcképüket – a számítástechnika segítségével – beleillesztette egy-egy festményükbe. Ezzel
egy másik mûvet hozott létre.
A mûvek megalkotására
biztatta D. Udvary Ildikó mûvészettörténész, igazgató is.
– Fantasztikus embereket
ismertem meg. Az én életemben
a fényképezés csak egy „alibi”,
szeretek különbözô helyeken,
különbözô emberekkel megismerkedni – mondta Tóth József.
ILMA

A magyar kultúra napja a Csiliben

rának nevezhetünk. A kultúra
szó eredeti jelentése szerint
ápolást, megőrzést jelent: azt,
hogy gondot viselünk valamire. Itt, Pesterzsébeten az
otthonosságunkat mutatja.

Fotók: Szerzô

A Csili Mûvelôdési Központ
Bubik István-termében január 22-én a magyar kultúra
napjára emlékeztünk. A rendezvény a Himnusz eléneklésével kezdôdött.

Szabados Ákos polgármester
köszöntötte a közönséget és a
fellépő művészeket:
– A Csili a kerületi kulturális események egyik fellegvára. Az intézmény megépítése
is a pesterzsébeti lakosokhoz,
a munkásokhoz kötődik.
A múltban is volt igénye az
embereknek arra, hogy a helyi kulturális életet jobbá és
magyarabbá tegyék. A magyar
kultúra napján a Himnusz
születésére emlékezünk, és
mindarra, amit magyar kultú-

Az, hogy ez a kerület lakhatóvá válhatott, ennek alapjait
elődeink teremtették meg, és
azért büszkék lehetünk arra,
hogy Pesterzsébet határain túl
nyúló módon járultunk hozzá
a magyar kulturális élet fejlődéséhez. Ápoljuk mindazokat
a hagyományokat és örökséget, amelyek jellemzőek az itt
élőkre. Jó példa erre az egykori
Világosság moziban működő Rátkay-Átlók Galéria, a
Gaál Imre Galéria és a Szent
Erzsébet-főplébániatemplom

nagyszerű freskói. Említhetem
Hartung Sándor festő és Benkó Sándor zenész tevékenységét. De megemlítem Kárpáti
Kamil író és költő munkásságát, aki mindig azt hangsúlyozza, hogy a kultúra az, ami
mindenen átlép (politikán,
bánaton, örömön) és közösséget tud teremteni.
Várhalmi András, a Csili
igazgatója felhívta a figyelmet
arra, hogy az intézmény a 95.
születésnapját ünnepli. Ebből
az alkalomból több ingyenes
rendezvénysorozatot is szerveznek. Ennek első állomása volt a
magyar kultúra napján fellépő
Rackajam, Ferenczi György vezetésével, aki a kerület szülötte,
itt járt zeneiskolába. Amióta
együttese megalakult, most
először játszott a kerületben.
Az együttes 21 évvel ezelőtt
jött létre és három pesterzsébeti zenész is muzsikál benne. Repertoárjukban country, blues,
funky, hip-hop és rock 'n' roll
dalok, valamint magyar népzenei művek egyaránt megtalálhatók. A műsorban szerepeltek
Petőfi Sándor és Gérecz Attila
megzenésített versei is.
Ilonka Mária

Fotó: Szerzô

Ápoljuk mindazokat a hagyományokat,
örökséget, melyek jellemzôek az itt élôkre

Mûvészeti versenyekre
készül a vegyeskar
A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar idén is gazdag zenei programmal készül. Kerületünk határain túl is
bemutatkoznak. Tavasszal Mascany Parasztbecsületébôl adnak elô részleteket.
A kerületi kórustagok 80 százaléka fellép május
első hétvégéjén az Énekel az ország produkcióban a
Művészetek Palotájában. Mozart Requiemjét és Kodály Psalmus Hungaricusát fogják énekelni még több
kórussal együttműködve, összesen 300-400 fővel. Az
összevont kórust Hollerung Gábor Liszt-díjas karnagy
vezényli majd.
A kerületi vegyeskórus első félévben készül egy keszthelyi zenei versenyre, ahol 1500 énekes és kórus között
fognak bemutatkozni. Június 21-22-én egyúttal itt tartják sajátos kórustáborukat is.
IM
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10 év a betûk szentélyében

Egy évtizede nyílt meg az olvasók elôtt

Pályázat a Bíró
Mihály utcai könyvtár
10. születésnapja
alkalmából
10 évesek leszünk az idén!
2003. január 23-án nyílt
könyvtárunk. Ebbôl az alkalomból
pályázatot hirdetünk: keressük,

hogy ki a legtöbbet
kölcsönzô olvasónk!
Pályázni a kölcsönzéskor kapott elismervények összegyûjtésével lehet, értékes nyereményekért! Eredményhirdetés az októberi
könyvtári napokon lesz. Az év folyamán több
pályázatot, játékot is hirdetünk majd, érdemes
figyelni honlapunkat, Facebook oldalunkat.
Könyvtár

Tízéves a FSZEK Bíró
Mihály utcai könyvtára.
Ezen idôszak alatt több
tízezer olvasó fordult meg
az intézményben. Havonta átlagosan 4500-an
látogatják. Tavaly a kölcsönzések száma összesen 27 304 volt. Jelenleg
2933 olvasónak van érvényes tagsága.
A legemlékezetesebb pillanatok azok, amikor egyegy ismert ember látogat
el hozzájuk.
– Az előadáson kívül beszélgetni lehet velük, közelebbről lehet megismerni a
hírességeket. Nagy élmény
volt Csukás István látogatása, aki örömmel olvasott
fel műveiből a nagy számú
közönségnek. Ugyanígy
jó volt hallgatni Darvasi

Fotó: Könyvtár

Ki a legtöbbet
kölcsönzô olvasónk?

a Bíró Mihály utcai könyvtár

Oravecz Krisztina könyvtárvezető és Csukás István író

Lászlót, a kortárs irodalom
meghatározó szerzőjét, akit
a gyerekek Trapiti kaland-

jairól ismernek, a felnőttek
pedig az év könyvének is
megválasztott Virágzabá-

lókról. Döbrentey Ildikó,
Gévai Csilla, Pálffy István,
Nógrádi Gábor, Békés Pál
irodalmárok, Fodor Zoltán
olimpiai ezüstérmes birkózó is szép emlékeket idéz
fel bennünk. De a gasztronómiai kóstolók is nagyon
népszerűek voltak könyvtárunkban – emlékezett
vissza Oravecz Krisztina
könyvtárvezető.
– Akadt olyan idősebb
olvasónk, aki visszajött, és
megajándékozott egy szál
virággal a segítségért. De
olyan is előfordult, mikor
egy bácsinak késedelme
volt, elfelejtette időben
visszahozni a könyveket,
és egy fiatalabb olvasónk
kifizette helyette a késedelmi díjat – mesélte a kedves
történeteket.
ILMA

Beszélgetés Fischer Ernő
Gurul a gömböc,
képzőművész pedagógusról
tudhatjuk, hol áll meg

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Fotó: Szerzô

Mátyás Ferenc Attila segített elkészíteni azt a dodekahedront, amire a 10 éves Bíró Mihály utcai könyvtárban készült képek kerültek. Események, rendezvények, klubok
láthatók a fotókon. Elsô alkalommal a Pesterzsébeti Múzeumban kapott helyet. A 10 év 10 hely sorozatban minden hónapban másik kerületi kulturális intézménybe
viszik majd el.

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában olyan beszélgetésre került sor,
amelyben a mûvész pedagógiai munkássága is elôtérbe került, a vele kapcsolatos személyes emlékek felidézésével.

A beszélgetés résztvevői között volt Alföldi László képzőművész, Lajta Gábor
festőművész, Sipos Endre vezető tanár, a
moderátor pedig Sinkó István képzőművész, művészeti író volt.
A szép számmal összegyűlő közönség
sorai között ültek Fischer Ernő festőművész és pedagógus tanítványai, képzőművész pályatársak, a művészet iránt érdeklődő pesterzsébetiek.
Az elhangzottakból kiderült, hogy
Fischer Ernő nemcsak kiváló képzőművész, hanem emblematikus figurája volt
a magyar művészetpedagógiának. Tíz
éve halálozott el, nagy űrt hagyva maga
után. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Rajz Tanszékét vezette. Pedagógiai
módszere és a belőle érződő kisugárzás
elevenedett meg. Nagyon jól értett a filozófiához, akár filozófiai tanszéket is vezet-

hetett volna. Számtalanszor jelenített
meg szakrális témát
a vásznain. Hónapokig készült az adott
téma történeti hátterének tanulmányozásával, a tanítványai mindig könyveket
láttak a műtermében. Amikor a diákjaival, későbbi pályatársaival találkozott,
személyre szabottan tudott útmutatást,
tanácsot adni a hogyan továbbról: finoman és határozottan orientálta diákjait,
képzőművész társait, barátait.
A Pesterzsébeti Múzeum munkatársai
D. Udvary Ildikó igazgató vezetésével
méltó emléket állítottak Fischer Ernőnek a tárlat és a kerekasztal-beszélgetés
megszervezésével. A résztvevők számára
ismertté vált, milyen ember volt a képzőművész, hogyan fejlesztette több generáció tehetségét.
ILMA
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700-800 ember fordul meg Túláradó érzelem
naponta a művelődési központban és a hûség

Csili 95

– Mit lehet tudni az intézmény 95 évvel ezelőtti
megalapításáról?
– 1917 őszén egy kis írás
tudósított a helyi lapban arról, hogy a helyi vasasok megvásárolták a Csillag utca 2.
szám alatti kis házat, amelyet
– az átalakításokat követően –
1918. március 2-án nyitottak
meg. A ház mellé folyamatosan további telekrészeket
vásároltak, hozzáépítettek egy
nagyobb termet, majd idővel
összekötötték az épületeket.
A munkásotthon csakhamar
a település életében meghatározó szervezett munkásság
fellegvárává, kedvelt mozgal-

mi, művelődési és szórakozási
hellyé vált.
– Milyen számokkal, mutatókkal írható a mai Csili
működése?
– Mostanság három épületben, 4500 négyzetméteren,
több mint 20 helyiségben zajlik az élet és a munka. 23 és fél
státusz áll rendelkezésünkre – a
stábot közművelődési szakemberek, könyvtárosok, műszaki
munkatársak és a gazdasági
ügyekért felelős kollégák alkotják. Általában tizenöt-húsz
program zajlik naponta, amelyeken átlagosan 700-800 em-

ber fordul meg. Nem minden
rendezvény saját szervezésű, hiszen bérlőink is vannak. Teret
biztosítunk a kerületi rendezvényeknek, az iskolai ünnepségektől kezdve az önkormányzati rendezvényeken át a különböző művészeti bemutatókig és
seregszemlékig. Megszámlálni
is nehéz, hogy hány közösségnek adunk otthont.
– Hogyan ünnepelik meg
az intézmény születésnapját?
– Egy ingyenes rendezvénysorozattal szeretnénk kedveskedni a kultúrát kedvelőknek
és a Csilit szeretőknek. Ennek

első állomása január 22-én, a
magyar kultúra napján volt,
amikor Ferenczi György és
a Rackajam adott koncertet.
Február 8-án egy „kultúrházi
bulit”, afféle nyílt napot tartunk, amelyen bemutatkoznak
a művészeti csoportjaink, és az
érdeklődők betekinthetnek a
tanfolyamokba. Március 2-án
a legendás Benkó Dixieland
Band ad koncertet. Az ünnepi
eseménysorozat április 12-én
zárul, amikor a 90. születésnapját májusban ünneplő
Kispesti Munkásotthon Művelődési Házba látogatunk. Délelőtt egy közös konferenciát
tartunk a közművelődési intézményrendszer elmúlt száz
évéről, délutánra pedig szabadtéri programokat – művészeti
bemutatókat, kézműves foglalkozásokat – szervezünk. Ezek
helyszíne Kispesten a Templom tér, Pesterzsébeten pedig a
sétálóutca lesz.
RA
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Benkó-koncert a Csili-jubileumon
maival készülünk. Különlegesség, hogy
zenekar erzsébeti kötôdésû kollégákkal
egészül ki. Szájharmonikán és hegedûn
közremûködik Ferenczi György, kürtön
Bizják Zoltán, harmonikán pedig Orosz
Zoltán. Szintén csatlakozik hozzánk a
zongorista Horváth Kornél és a gitáros
Bernáth Ferenc – árult el részleteket a
zenekarvezetô, Benkó Sándor.
A koncert ingyenesen látogatható.

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013

Hagyomány és Innováció

Közel 14 000 000 forintot nyert
munkatársai továbbképzésére a Csili
Idén március 2-án
születésnapját ünnepelő Csili Művelődési Központ ebben az évben uniós pályázatot
nyert, melynek célja, hogy a programszervező és könyvtáros munkatársak tovább
fejleszthessék szakmai tudásukat, fejleszteni
tudják az intézmény szolgáltatásainak minőségét, s mindezzel magasabb szinten tudjuk
kiszolgálni látogatóink igényeit – nyilatkozta Várhalmi András igazgató.

Az Új Széchenyi Terv keretében lezajló projekt időtartama 2013. január 1-jétől
2015. január 31-ig tart, és ez idő alatt 11 kolléga fogja tudását bővíteni. A megnyert összeg
13 718 743 Ft, ami 100 %-os finanszírozású,
tehát nem volt szükség önerő hozzáadására.
A pályázat során munkatársaink többek
között szervezetfejlesztést, biblioterápiát, nyelveket, alkalmazott grafikát, az egész életen át
tartó tanulás támogatásának eszköztárát, közösségfejlesztést fognak tanulni.
Csili

„Múlt és jelen” címmel nyílt meg a
Csili Mûvelôdési Központban Tajta
Péter amatôr grafikusmûvész kiállítása. Tajta Péter kötôdik Pesterzsébethez. Gépszerelôként dolgozott a
Sasad Tsz Nyáry Pál utcai és a Sas
utca sarkán mûködô kirendeltségén.
Mindig jól festett, rajzolt. Amikor nyugdíjas lett, a felesége biztatására kezdett festészettel és rajzmûvészettel
foglalkozni. Megígérte neki, ezt mindig
folytatja. Amikor a felesége eltávozott,
a szeretett lényre való emlékezést
megkönnyítette a rajzolás, a grafika.
A grafikák egy 33 éves életközösség
történetét mesélik el, a házasságkötéstôl kezdve a gyerekek megszületésén át
a végkifejletig.
– A születés, élet, halál egy tökéletes körforgás, de közte megélni az
idôt fájdalmas – mondta el az amatôr
grafikusmûvész. Munkáiban érzékelhetô a túláradó érzelem és a hûség.
Lánya történész lett, a fia informatikát tanult. Mindketten örökölték
a papától a tehetséget, és elkísérték
édesapjukat a megnyitóra is.
A kiállítást február 12-ig láthatják
az érdeklôdôk.
ILMA
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Ikonok a falakon

Fotók: Szerzô

– A Benkó Dixieland Band 1959-tôl
az 1960-as évek közepéig a Csili házi
zenekarának számított. Szinte azóta
sincs év, hogy ne játszanánk itt. Az idei
koncert idôpontjának kitûzése elôtt Várhalmi András igazgató azzal az ötlettel
fordult hozzánk, hogy mi lenne, ha arra
március 2-án, a Csili 95. születésnapján
kerítenénk sort. A koncert két részbôl
áll majd, és a mûfaj legnépszerûbb szá-

2B-s ceruzával

Fotó: Szerzô

A Vas és Fémmunkások Csillag utcai otthonaként jött
létre, aztán rövid idô után
már csak Csiliként becézték
– mondja a Csili Mûvelôdési
Központról Várhalmi András
igazgató, aki 23 éve irányítja a pesterzsébeti kulturális
központot.

Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Az Ikonfestôk Klubja karácsonyi kiállításának témája a keresztény kultúrkör, elsôsorban Jézus születése, élete volt.
A klub tagja négy pesterzsébeti alkotó: Svachulayné Dragon
Éva, Tóthné Nagymarosi Mária, Goricsnigg Emil, Bajusz Pálné Györgyi, valamint Harasztiné Polló Edit kispesti mûvész.
A megnyitón közremôködött a Csili Népdalkör.
ILMA
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programajánló

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.
•K
 ÖLYÖK KUCKÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal, zenével, kézmûves programmal páros
heteken péntekenként 15–17 óra között. Legközelebb február 8-án és 22-én, március 8-án.
• J átszóház! Páros heteken szerdánként 16.30–
18.30 között. Kézmûves foglalkozás Rádics
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb
február 6-án és 20-án, március 6-án.
•K
 erekítô foglalkozás: hétfônként, heti rendszerességgel látogatható. 9.30-tól: Mondókás
móka; 10.10-tôl: Bábos torna. Vezeti: SzabóBellán Tímea.
• S zabados Ákos polgármester minden hó utolsó szerdáján 18 órától tart fogadóórát. Legközelebb február 27-én.
• F öldesi Gyula országgyûlési képviselô fogadóórája a könyvtárban minden hónap 3. szerdáján, 17–18 óra között. A legközelebbi alkalom:
február 20.
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu
Nyitva: H., Sz., P.: 13–19 óra, Csüt.: 9–16 óra,
Szo.: 9-14 óra.
•B
 aba-mama klub: Havonta egy alkalommal,
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a csöppségeknek. A következô foglalkozást február 7-én, 10 órai kezdettel tartjuk,
Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagógus
vezetésével.
• T udós Klub: gyerekeknek szóló programunkon
ismeretterjesztô kutakodásban vehettek részt
minden hónap utolsó elôtti péntekén, 17 órától. Február 15-én a karneválok hangulatával
ismerkedhettek meg.
•K
 ézmûves Kuckó: az alkotni szeretô gyerekeket várjuk minden hónap utolsó péntekén egy
kis kézmûveskedésre, február 22-én a Tudós
klubhoz kapcsolódva karneváli álarcot készítünk, 17 órakor.
• J átékkészítôk 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, február 13-án és 27-én!
• Ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a
könyvárban! „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 február 13-án, szerdán, 17–18 óráig.
• I degennyelvi klubok: Hétfônként várjuk a
nyelvgyakorlókat könyvtárunkban! Német társalgási klubunkban február 11-én, 18 órakor
várja kedves olvasóinkat Csizmadia Ágnes.
Az angol klub február 18-án lesz, 17 órától.
Az olasz klubba pedig február 25-én várjuk a
gyakorlókat, 17 órától. Mindkét klubot LaczkóJuhász Mónika vezeti.
• S zínházjegy árusítás: Budapest színházainak
jegyeibôl válogathatnak könyvtárunkban minden pénteken, 17 órától.
•K
 iállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Temesvári
Mónika fából készült alkotásaiból rendezünk
kiállítást. Galériánkban Fejes-Tóth Gábor festménykiállítását tekinthetik meg.

APRÓK SZÍNHÁZA
Vitéz László
– Fabula Bábszínház
Február 19., kedd, 9 és 10.30 óra
Belépô: 900 Ft
GYERMEKSZÍNHÁZ
Február 21., 15 óra:
Bôrönd mese – mesemusical –
Gergely Theáter
Belépô: 800 Ft
FELNÔTT SZÍNHÁZ
Mûsor- és idôpontváltozás!
Értesítjük a Csili Felnôtt Színházának bérleteseit, hogy a
2012/2013-as bérleti sorozatban
a január 27-én elmaradt Búcsú
a szerelemtôl címû elôadás
helyett a sorozat 3. darabjaként
február 17-én, vasárnap 15
órától Csepreghy Ferenc: Piros bugyelláris címû elôadását
láthatják a Körúti Színház elô
adásában. Fôbb szerepekben:
Esztergályos Cecília, Makrai Pál,
Király Adrián. A már megváltott
bérletek és belépôjegyek erre az
elôadásra érvényesek.
Jegyárak: 2900, 2200,
1900 és 1000 Ft

CSILI KÖNYVTÁR
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek:
13–19 óráig, kedd, csütörtök:
9–13 óráig. Szolgáltatásaink körét
szkenneléssel bôvítettük.
e-Magyarország pontként, szakképzett e-tanácsadóval segítséget nyújtunk az elektronikus ügyintézésben.
Pályázat: Emlékek a 95 éves
CSILI-rôl témakörben várunk fotókat, emléktárgyakat, feljegyzéseket a múlt felidézése céljából,
melyeket a késôbbiekben kiállítunk, ezután visszaadunk.
Beküldési határidô: március 29.
Helytörténeti Klub
Február 12., 17 óra:
Várhalmi András: A Ratkó család
Március 12., 17 óra:
Gyôri János Sámuel:
A Pesterzsébeti Evangélikus
Egyház lelkészei
Gyôri János Sámuelné:
Leporolt írott emlékek
NYELVTANFOLYAMOK
BEIRATKOZÁS, INGYENES
SZINTFELMÉRÉSSEL
Február 13.,15., 16–19 óra
– K ezdô, újrakezdô, haladó, nyelvvizsgára felkészítô kurzusok ANGOL, NÉMET nyelvbôl.
– Á ltalános iskolásoknak szakkör
jellegû, felzárkóztató, középiskolai felkészítô foglalkozások.
Induló létszám: minimum 6 fô.

Bérleten kívüli elôadás:
Noel Coward: Vidám kísértet
(komédia két felvonásban)
Március 10., 15 óra
A Bánfalvy Ági International
Studio elôadása.
Fôbb szerepekben: Bánfalvy Ági,
Harmath Imre, Bicskei Kiss László

Velünk gyerekjáték az
informatika tanulása!
Folyamatosan fogadunk jelentkezést kezdô és haladó szintû számítástechnikai tanfolyamainkra.
Információkeresés, NET-, @kommunikáció, @-ügyintézés, alapvetô irodai
alkalmazások, egyes ingyenes programok használatára, napi karbantartás.
Elôzetes regisztráció a 2013. évi
„Kattints rá, Nagyi! – tanfolyamra
Jelentkezési feltétel: XX. kerületi
lakos, nyugdíjas, vagy rokkantnyugdíjas lét, 1000 Ft/fô befizetése.
Nedeczeyné Helga
06-1-283-0230; 06-30-466-6693
nedeczeyne.helga@csili.hu

TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Szerdánként 18–22 óráig
Budapest egyik legrégebbi táncos
klubjában, ragyogó zene és jó társaságban töltheti el szabadidejét.
Szülinapokra, névnapokra, összejövetelekre kiváló alkalom.
Játszik: a Kristály Duó
Belépô: 700 Ft
Farsangi Bál a Társaság Kedvelôk
Klubjában!
Február 20. szerda, 17–22 óráig
Jelmezverseny, meghívott vendég
elôadó, vetélkedôk.
Belépô: 700 Ft.

PesterZSébeti Múzeum

Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében
várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelentkezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen
szállítunk házhoz olvasnivalót.

Idôszaki kiállítások
„Szóljon hangosan az ének”, Dalköri élet
Erzsébeten c. helytörténeti kiállítás megtekinthetô a Pesterzsébeti Múzeum épüle
tében (Baross u. 53.) április 7-ig hétfô kivételével naponta 10–18 óráig.
Tóth József Füles: „Szentendrei festôk
arcképcsarnoka – Füles mester kisded
játékai” c. idôszaki kiállítás megtekinthetô

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.

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!

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

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Bp. XX., Baross u. 53. Telefon: 283-1779
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10–18-ig.

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉrIA
Bp. XX., Klapka utca 48. Telefon: 284-7324
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig 10–18-ig,
december végéig 12-16-ig.

a Gaál Imre Galériában március 3-ig, hétfô
kivételével, naponta 10–18 óráig.

GYEREKSAROK

Iskolakezdési
vizsgálatok 2013
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Ebédbefizetések idôpontjai és módja
Lehetôség van:
• hagyományos módon, készpénzben befizetni az adott napokon
(havonta kétszer) az összeget;
• utalást indítani;
• bármelyik bankban, személyesen
is utalás kezdeményezhetô.
Utalásnál mindig azt a pontos összeget kell elindítani (semmiképpen ne kerekítsék
az összeget), melyet a gazdasági ügyintézô tájékoztatásul közöl.
Utalásnál – a gyermek könnyebb beazonosítása érdekében – meg kell jelölni az
iskolát, ahová a gyermek jár, a gyermek nevét és osztályát.
Utalást kizárólag a GAMESZ költségvetési számlájára, 11784009-15520023 lehet
kezdeményezni!
Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ

EBÉDBEFIZETÉSI IDÔPONTOK
MÁRCIUS HÓNAPRA

A nevelési tanácsadó március folyamán szervezi meg az iskolakezdési
vizsgálatokat. Az iskolakezdési vizsgálatok 1,5–2 órát vesznek igénybe, ami
a gyerekek számára az életkoruknak
megfelelő feladatok megoldását jelenti csoportos és egyéni helyzetben barátságos, támogató légkörben. A vizsgálatokat a szülővel/szülőkkel történő
megbeszélés zárja le.
A vizsgálatról minden esetben
szakvélemény készül melyet a szülők
és az intézmények (gyermek óvodája,
körzeti iskolája) kapnak meg.
Jelentkezni:
a nevtan20@nevtan20.axelero.net
email címen bármikor, a 283-45-42-es
telefonszámon vagy személyesen
11–16 óráig, hétfőn 11–19 óráig a
nevelési tanácsadóban lehet, Czagányné Gadányi Réka irodavezetőnél.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket.
dr. Szakács Katalin igazgató
Boda Kamilla
igazgatóhelyettes, iskolakezdési felelős

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ
1205 BUDAPEST, MÁRTÍROK U. 51. TEL./FAX:283-45-42
nevtan20@nevtan20.axelero.net, http://www.nevelesitanacsado-20.hu – OM 101804

Lajthás zenei és mûvészeti sikerek
A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Intézményben szép sikereket értek el a tanulók az elmúlt idôszakban.
Az iskola zongorista növendékei sikeresen szerepeltek a Biatorbágyon rendezett
III. Papp Lajos regionális területi zongoraversenyen.
Az elsô korcsoportban Miskey Alfréd 3. helyezést ért el, tanára Baksainé Csitári Ilona. A második korcsoportban 3. helyezést ért el Tomerle Fanni, akinek tanára
Horváthné Farkas Katalin. A negyedik korcsoportban 2. helyen Mizsák Benjámin
végzett, akinek tanára Andrásiné Karmanóczki Tünde.
Az országos klarinétverseny területi válogatóján Bana Adrienn ezüst díjat
nyert, ezzel tovább jutott az országos versenyre, tanára Tassonyi Zsolt, korrepetitora Tomasovszki Katalin.
A Szívünk napja országos rajzversenyen 2. helyezést ért el Bozsó Kinga Hajnalka. A tanulót felkészítette Vida Béláné, az iskola képzômûvész tanára.
IM

Ebédbefizetés
február 14. 7.00–15.00
február 13. 7.00–17.00
február 11. 7.00–12.00
február 12. 7.00–17.00
február 12. 7.00–17.00
február 06. 7.00–17.00
február 12. 7.30–17.00
február 11. 7.30–15.30

Pót-ebédbefizetés
február 21. 8.00–14.00
február 18. 7.30–17.00
február 20. 12.00–17.00
február 21. 13.00–17.00
február 19. 7.00–17.00
február 20. 7.00–16.00
február 19. 7.30–14.00
február 18. 7.30–15.30

Elindult a mintamenzaprogram
A közétkeztetés teljes megújítását célul kitûzô program során az egészséges,
magyar alapanyagokat és a modern konyhatechnológiát részesítik elônyben,
hogy az ételek minél nagyobb mértékben megôrizzék vitamin- és ásványianyagtartalmukat. A kormány idén megemelte a közétkeztetésre fordítandó forrásokat:
a tavalyi 68 ezer forintról 102 ezer forintra nôtt az éves fejenkénti keret.

Fotó: MTI

Minden évben januártól kezdődik az
óvodákban a tankötelessé vált kisgyermekek fejlettségével és az iskolakezdéssel kapcsolatos döntések kialakítása
és a szülőkkel való egyeztetése. Mivel
az elmúlt években új törvény és rendeletek születtek, amelyek szabályozzák
a tankötelezettséget és az iskolakezdési
vizsgálatot, fontos lehet ezek áttanulmányozása az érintettek (óvoda, szülők) számára. A Nevelési Tanácsadó
azzal is segíti a tájékozódást, hogy
honlapunkon (http://nevelesitanacsado-20.hu) idejében közzétesszük az
aktuális tudnivalókat, jogszabályokat.
Az óvoda minden tankötelessé vált
gyermek szülőivel egyezteti a kisgyermekkel kapcsolatos óvodai döntést,
és azt is, ha szükségesnek tartja a nevelési tanácsadó vizsgálatát, és ekkor
beküldi a vizsgálati kérést a nevelési
tanácsadóba. A szülők önként is kérhetik a tankötelessé vált kisgyermekük
vizsgálatát a nevelési tanácsadóban.
A szülők számára a jelentkezési határidő: február 22.

Intézmény
Ady Endre Ált. Isk.
Hajós Alfréd Ált. Isk.
József Attila Ált. Isk.
Lázár Vilmos Ált. Isk.
Gyulai István Ált. Isk.
Tátra Téri Ált. Isk.
Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
Zrínyi Miklós Ált. Isk.

A mintamenzaprogram keretében készített ebédet tálalnak a Benedek Elek Általános Iskolában

PORTRÉ
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Fotó: Szerzô

A petlawadi nôi szerzetesrendet Árpád-házi Szent Erzsébetrôl nevezték el

Múlt év augusztusa óta a
Szent Erzsébet-fôplébániatemplomban szolgál Mahimai Raj Anthony, Mahi atya.
A hívek hamar elfogadták a
halk szavú, jókedvû lelkipásztort. Dél-Indiában született és nôtt fel, majd egy
északi egyházmegyében lett
pap. Indiában, Petlawadban
volt plébános, misszionáriusként egy szerzôdés keretében került Magyarországra
– öt évig lesz velünk.

Mahi atyának segítenek magyarra
fordítani prédikációi szövegét

mazik innen – meséli a helyrôl,
ahol született.
– Gyermekkorom óta járok
templomba, és ott láttam, hogyan misézik a pap. Volt egy
érzésem, hogy én is pap leszek,
ez csak egy érzés volt. Kérdeztem anyukámtól, hogy mit
gondolna róla, ha pap lennék?

Édesanyám biztatott és mindig
segített imádkozni, hogy pap
lehessek. Érettségi után szemináriumba mentem és tanultam
az angol nyelvet, majd elvégeztem a teológiai egyetemet.
Kb. 6 nyelven beszélek, másfél
éve tanulok magyarul – mondta
Mahi atya.

Indiában, Tamil Államban született, olyan faluból származik,
ahol több mint 500 éve élnek
keresztények. A helységben
megközelítôen 1000-en laknak,
és mindenki keresztény Xavéri
Szent Ferenc látogatása óta.
– A családomban nem voltak papok, de jelenleg 65 olyan
pap teljesít szolgálatot, aki a
falumból került ki. Úgy érezzük,
hogy abból a közösségbôl Isten
meghívja a fiúkat, a lányokat a
szolgálatra. Több mint 200 keresztény szerzetesnôvér is szár-

A kérdésre, hogy milyen különbségeket lát a magyar és az
indiai szokások között, a következôkrôl számolt be: Magyarországon többet gyónnak az
emberek, illetve, hogy Indiában
fehér a papi reverenda színe.
Mahi atyának a beilleszkedés nem okozott gondot, bár a
magyar nyelv elmondása szerint nehéz.
– Az egyházmegyémben
volt egy idôs pap, aki sokat tud
Európáról. Ô mondta nekem:
olyan országba mész, ahonnan
sok szent származik. Biztos jó
lesz az élet neked, mert fejlett
a keresztény kultúra. Olvastam
Szent Istvánról és Szent Erzsébetrôl. Ahol én voltam plébános
Indiában, Petlawadban, ott van
egy nôi szerzetesrend, amit
Árpád-házi Szent Erzsébetrôl
neveztek el. Érdekes véletlen –
gondolkodik el és hozzáteszi:
– A prédikációimhoz az életbôl veszem a példákat. Angolul
folyamatosan írok, utána segítenek lefordítani magyar nyelvre a prédikáció szövegét. Sajnos

a magyar nyelv most is nehezen
megy, ha meditálok, jobban jönnek a gondolatok – vallja be az
atya, aki úgy tapasztalta, Magyarországon sok keresztény
templom van, de mégsem járnak sokan templomba.
– Szerintem minden embernek tartoznia kell valahová.
Tisztelni az Istent, hálát adni
neki, közösségben és templomban lehet igazán. Azt szeretném, ha mindenki úgy élné
az életét, abban a szeretetben
és békességben, mint mikor
például a karácsony közeledik –
mondta Mahi atya.
Ilonka Mária

Karen a Fülöp-szigetekről érkezett tanítani
Szívesen gondol vissza a Hajósra és Budapestre a fülöp-szigeteki Karen
Ceballos, aki még az ôsz folyamán tartott rendhagyó angolórákat a XX.
kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola diákjainak.

A dél-kelet ázsiai lány egy nemzetközi
gyakorlatcsere-program keretében érkezett Pesterzsébetre.
Karen szülőhazája fővárosában, az
Ateneo de Manila Egyetemen folytatta pszichológia szakos tanulmányait, s
mint mondja, nagyon szerette volna
kipróbálni magát tanárként.
– Nagyon szeretek gyerekekkel lenni és nagyon szeretek utazni is. Az volt
a célom, hogy egy külföldi országban
tanítsak. Szerettem volna tapasztala-

tokat szerezni Közép-Európáról,
Magyarország
pedig különösen érdekel – vázolta indítékait a
lány, akinek pesterzsébeti
elszállásolásáról négy helyi
család gondoskodott az öthetes szakmai gyakorlat ideje
alatt.
Ami a tanítást illeti: az egyetemista délelőttönként a felső tagozatosoknak tartott nyelvórákat,

délutánonként pedig az alsósok nyelvkészségét fejlesztette játékos foglalkozásokkal. Nagy sikere volt annak a
power pointos előadásnak is, amellyel
a 300 négyzetkilométer alapterületű,
92 milliós lélekszámú Fülöp-szigeteket
mutatta be a gyerekeknek.
– Az iskola angoltanárai, Zsidóné
Zsidóné
Szalai Zsuzsanna és Brech Csilla na-

gyon kedvesek voltak, egyből bevontak
a szakmai munkába. A nyelvi korlát
ugyan nagy kihívást jelentett, másrészt
mulatságos is volt. Amikor a tankönyvi
feladatok nem voltak elég hatékonyak,
különféle játékokkal próbáltam lekötni
a gyerekek figyelmét. Jó volt látni, hogy
miképpen próbálnak segíteni egymásnak, amikor nem értik, hogy mit mondok. Egymástól is sokat tanultak, ami
nagyszerű dolog. Remélem, hogy jelenlétem az iskolában arra bátorította őket,
hogy magabiztosabban beszéljenek angolul – mondja bizakodva Karen.
A szakmai gyakorlat keretében természetesen lehetősége nyílt Budapest
felfedezésére is.
– Szerintem Budapest a világ egyik
legszebb városa. Itt nyílik a legszebb
kilátás a Dunára, a panoráma különösen éjszaka lenyűgöző. Valósággal
rabul ejtett a Parlament, a budai Vár
és a Mátyás-templom látványa. A magyarok pedig igazán vendégszeretőek.
Csak néhány kifejezést tudok magyarul, de a helyiek mindig felderültek,
amikor ezeket használtam; sokra értékelték a próbálkozásaimat. Bár csak
öt hetet töltöttem Pesterzsébeten, de
így is otthon éreztem magam. Biztos
vagyok benne, hogy hamarosan viszszatérek! – zárta élménybeszámolóját a
fülöp-szigeteki fiatal.
RA

KOTTA
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Fotó: Szerzô

Pálffi Krisztinával, a Csili Mûvelôdési
Központ Pesterzsébeti Városi Vegyeskarának vezetôjével a Lázár Vilmos
Általános Iskolában, a Dobray Istvánteremben beszélgettünk. Dobray István karnagy úr –
Krisztina nagypapája – 1937-tôl 1954-ig ebben az iskolában tanított, a vitrinekben megtalálhatók kórusmûvei,
kottái, az akkori énekórákra kialakított tanmenetek.
– Nagypapa 1937-től 1954ig tanított a Lázár Vilmos
Általános Iskolában. Leginkább zenepedagógusnak
tartotta magát. Büszke volt
arra, hogy az óvoda kivételével minden területen tanított – meséli a karnagy.

Dobray István nagyon
szerette a kórusokat. Volt
olyan időszak az életében,
amikor egyszerre 10 kórus
karnagya volt.
– Hatéves koromig egy
lakásban laktunk a nagyszüleimmel. Amikor beszélni

kezdtem, az első szavam a
,,lala” volt. Nagyapám állandóan énekelt hozzám, az
ő beceneve is a Lala lett.
A nagypapa napi szinten
foglalkozott velem és az 1–6
éves koromig tartó zenei játékokból, tanulmányokból
zeneakadémiai
tananyag
lett: A zenehallgatás módszertana, illetve a kisgyermekben hogyan lehet a zene
iránti szeretet felébreszteni.
Ez ma is tananyag, nemcsak
a pesti, hanem a bécsi zeneakadémián is. Ma már közismert az a módszer, hogy
énekelnek a „pocaklakóknak”, és a gyerekek ezeket
a dallamokat megismerik,
amikor megszületnek, ezeket hallgatva megnyugszanak. Ez egyébként Kodály
Zoltánnak a módszere,
nagyapám tanára pedig Kodály Zoltán és Bárdos Lajos
volt. Amikor elkezdtem zongorázni, készített nekem egy
kottás könyvet, Bubu dalai
címmel. Amikor megszületett Bence kisfiam, ővele is
sokat foglalkozott a nagypapa, és valóban igaz, a kisfiam
is örökölte a zenei tehetséget
– mesél tovább a karnagy.
– Nagypapa az általános
iskolai tanítás után a Zene-

akadémián oktatott, 1974től a módszertani tanszéken
tanított. Híres-neves karnagyokat nevelt – emlékezett
vissza Pálffi Krisztina, majd
így folytatta:
– Az Artisjus Szerzői
jogvédő Egyesület jelenleg 5 ezer kórusművet tart
számon tőle. Az élete volt
a kórusmuzsika. Példaként
említem, hogy ő indította
el a Habselyem Kötöttárugyár énekkarát. A Bagi Ilona Gimnázium kórusát ő
szervezte meg, és vezényelte
nyugdíjasként a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola énekkarát, majd
az egyik évben megnyerte
velük az év kórusa díjat. 83
éves koráig folyamatosan
dolgozott. Máté Jánossal, a
Lajtha AMI egykori igazgatójával jó barátok voltak.
A Budapesti Műszaki Egyetem, a fővárosi énekkar és
az ÉDOSZ központi énekkarát is vezényelte. A 2006
előtt minden fellépésemre
elkísért a Pesterzsébeti Városi Vegyeskarral. Tőle tanultam meg, hogyan lehet
a líraibb hangzású kórusműveket előadni – mondta
végezetül Pálffi Krisztina.
Ilonka Mária

A futballpálya helyett a színpadot választotta
Sportos családból származik, tizenegy
évig maga is futballozott, ám végül a
színpad lett az igazi világa. A pesterzsébeti Harót Balázs táncosként
és énekesként is szép sikereket ért
már el. Utóbbi minôségében a közelmúltban a Voice címû tehetségkutató
tv-mûsorban is láthattuk-hallhattuk,
és bár vitatható körülmények között
búcsúznia kellett a versenytôl, nem
szomorkodik, tovább dolgozik céljai
megvalósításán.
A Harót név jól cseng a magyar sportban: idôsebb Harót János 1970 és 1980
között volt a Ferencváros ügyvezetô
elnöke (a szurkolók a mai napig tisztelettel beszélnek róla), míg János fia
a Fradiban töltött évek után több csapatban is futballozott, majd az Erzsébeti SMTK elnöke lett. A piros-fehérek
vezetôjének fiai, Zoltán és Balázs szintén sportoltak, ám az atlétikai pályáról,
illetve az ESMTK labdarúgócsapatából
a színpad felé vezetett az útjuk. Mindketten táncolnak és énekelnek, itthon
és külföldön számos fellépésük volt különbözô mûfajokban. Az ifjabbik, Harót
Balázs nemrég az egyik kereskedelmi
tv-csatorna Voice címû tehetségkutató
mûsorában is énekelt.

– Már egészen fiatalon érdekelt a
zene, a tánc, és még futballistaként
jelentkeztem a kôbányai zeneiskolába,
ahol neves tanárok irányítása mellett
tanultam énekelni és zongorázni –
idézte fel a kezdeteket Harót Balázs. –
Késôbb egy óceánjáró hajón dolgoztam,
majd 2007-ben régi zenésztársaimmal
létrehoztam saját együttesemet, a Glamorous Companyt. A héttagú bandával
alapvetôen napjaink slágereit dolgozzuk
fel, de élô koncertjeinken a helyszíntôl
függôen játszunk dzsesszt, popot, hiphopot is, többnyire hosszabb blokkok-

ban. A csapat számos neves elôadót
kísért már, illetve jó néhány ismert énekes lépett fel velünk. Jómagam táncoltam és énekeltem a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Robin Hood címû
elôadásban is.
A harmincéves Harót Balázs táncosként szerepelt az X-Faktor 2010-es
és 2011-es sorozatában, majd a Voice
indulásakor felvetôdött, hogy szólóénekesként is próbálja ki magát. Mestere
Caramel lett, akivel szintén lépett már
fel. A tv-mûsorban a nagyközönség is
megismerhette a hangját, és a 24 közé
jutásért vívott párbajban maradt alul –
sokak szerint jobban megérdemelte volna a továbbjutást, mint vetélytársa.
A kiesés ennek ellenére nem boszszantotta különösebben, mint mondta,
a szakmában eddig is sokan elismerték
a tudását.
– Továbbra is tanítok táncot a Pesterzsébeti Mûvészeti Stúdióban, lesznek
fellépéseink a Glamorous Companyvel,
és nem adom fel az egyéni éneklést sem,
szeretnék több dallal megjelenni a videómegosztókon. Az embernek szorgalmasnak kell lennie, és akkor elérheti a céljait.
Jó példa erre Caramel vagy Takács Nikolas pályafutása – tette hozzá.
MS

Vicziánné Simándi Évával beszélgettünk

A népzeneoktatás
lehetôségét is
szeretné
szélesíteni

Fotó: Szerzô

Az elsô szó, amit kimondtam, a ,,lala” volt

Tavaly december közepétôl új vezetôje van a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskolának Vicziánné
Simándi Éva személyében. 1986ban diplomázott a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskola fuvola, szolfézs és általános iskolai énektanár
szakán. A fôiskola elvégzése után a
Kispesti Zeneiskolában kezdett tanítani – ott, ahol gyerekként tanult.
27 évig dolgozott a zeneiskola fuvolatanáraként, az utóbbi 12 évben a
kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola
kihelyezett tagozatán tevékenykedett. Sokszor szerepelt a növendékeivel hangversenyeken. A Lázár és
a József Attila Általános Iskola koncertjén is a tanárok és diákok közötti
együttmûködést tapasztalta.
– Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne, ha például
az Erkel, a Lázár vagy a József Attila
Általános Iskola kórusai, illetve a Lajtha AMI zenekara, a képzômûvész gyerekeink és a drámát tanulók a kerület
általános iskolájából közös alkotásban
vehetnének részt. Bízom benne, hogy a
kollégák is meglátják az ebben rejlô lehetôséget, így a két kerület között szoros kapcsolat alakulhatna ki – mondta
az igazgatónô.
A fuvolatanítás mellett oktatott szolfézst is. Elsô megbízatása – a ma már
a Lajthában tanító – Maróczy Gabriella
tanárnô helyettesítése volt, de tanított
középiskolában éneket is. Fontos szerepet játszott életében az éneklés.
A Budapesti Tomkins Énekegyüttesben ismerkedett meg Lenkey Idával,
a Lajtha AMI kiváló énektanárával, de
énekelt a Magyar Rádió Énekkarában
is. Sajnos a kettôt nem tudta együtt vállalni, és a fuvolatanítás mellett döntött.
– A Lajthában való munkám során
kiemelt figyelmet kívánok fordítani az
együttesek és zenekarok támogatására. A népzeneoktatás a másik terület, aminek lehetôségét szélesíteni
szeretném. A népzene az anyanyelvünkhöz hasonló érték. Lajtha Lászlót
így summázta: „A népzene nemcsak
egy lepréselt virág, hanem élet is.”
A népzenetanítás alapköve már megvan az iskolában, hiszen eredményesen mûködô citeraoktatás folyik. Ha a
fenntartónk engedélyezi, bôvítenénk a
népzeneoktatást a népi ének bevezetésével, majd késôbb lehetôség szerint a
többi népi hangszer oktatásával. Hoszszú távon mindenki hasznára válna, és
újabb együttesek megalakulására is
mód nyílna – tette hozzá az igazgató.
Ilonka Mária

fôleg, ha hagyják magukat
A Munkás Szent József
Keresztény Kultúrcentrumban a közelmúltban
bûnmegelôzési elôadást
tartott Makádi Katalin
rendôrkapitány a Sissi
Nyugdíjas Társaságnál.
Az idôsek érdeklôdéssel
hallgatták, hogyan ismerhetik fel a rossz szándékú
embereket, a zsebtolvajokat és a rablókat. A bû
nözôk is tudják azt, hogy
az idôsebb emberek reflexei lassabbak, a figyelmük
olykor szétszórt, például
a tömegközlekedési jár
mûveken. Ezt alaposan ki
használják a zsebesek, és
könnyedén ellopják a pénztárcákat. A fórum résztvevôit az is érdekelte, ho
gyan viselkedjenek a betörôkkel szemben, vagy
hogyan kezeljék azokat a
helyzeteket, amikor ismeretlen férfiak és nôk csöngetnek be valamilyen ür
üggyel azért, hogy bejuthassanak a lakásba.
A gyengébb emberekkel
szemben szintén gyakrabban hajtanak végre támadásokat. Errôl számolt be
az egyik nyugdíjas, akinek
a kezébôl kitépték ugyan
a táskáját este az utcán,
de kiabálni kezdett, mire a
rabló megijedt, elhajította a
táskát.
Ritz Magdolna, a szervezet vezetôje saját tapasztalatát mondta el:
– Szerintem nagyon sok
múlik az idôs ember helyzetfelismerésén, lélekjelen
létén. A fiam katonatiszti fôiskolát végzett, vele
együtt tanultam az önvédelmi fogásokat, hogy támadás esetén melyik testrészre kell rúgást leadni,
amellyel „hatástalanítani”
lehet a bûnözôt. Természetesen legjobb elkerülni a
támadásokat, de szerintem
megijedni sem kell, mindenképpen meg kell tanulni védekezni. Feljelentést
pedig mindig tegyenek az
áldozatok.
Ilonka Mária

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Mûvészeti est Dalos László tiszteletére
Folytatva az utóbbi esztendôk nemes hagyományát, a Kossuth Lajos Gimnázium öregdiákjait összefogó P. KOBAK Egyesület tavaly év végén megrendezte
mûvészeti estjét. A program elsô része az egy évvel ezelôtt elhunyt Dalos Lászlónak állított emléket, aki életének utolsó pillanatáig ragaszkodó kossuthos diák
maradt, és egykori alma materéhez fûzôdô bensôséges kapcsolatát minden lehetséges alkalommal, legemlékezetesebben a gimnázium 90. évfordulójának
tiszteletére rendezett díszelôadáson vallotta meg.

Az összeállítás ötletét dr. Dalos Gábor, az
aranytollas hírlapíró fia dédelgette magában, ő vázolta fel az emlékezés egyes stációit,
amelyek kidolgozásában, megvalósításában a
professzionális és amatőr művészek, az egyesület elnöksége, valamint az intézmény vezetői vállaltak oroszlánrészt.
A művészeti estek szokásos helyszíne, a
ne tanterme zsúfolásig
gimnázium ének-ze
megtelt a november 16-ai alkalomra. A kö
zönséget, köztük jó néhány nyolcvanas éveit
taposó tagtársat, Horváth Gábor igazgató
üdvözölte.
Elsőként Hormai József, a Magyar Állami
Operaház nyugalmazott magánénekese énekelte el Laci bácsi örökzöld szerzeményét,
A vén budai hársfák című dalt.
Dalos László személyét az igazgató meghatott szavakkal méltatta:
„Laci Bácsi!
Értő krónikása voltál a magyar operajátszás, színművészet és film feledhetetlen
korszakainak; emellett író, költő, opera- és
dalszövegek szerzője, regények, költemények
avatott fordítója, szülővárosod életének megörökítője. Ami személyiségedben leginkább
izgatott: végtelenül szelíd és emberi maga-

Fotó: Jenei Tamás fotómûvész

Az idôsekkel
könnyebben
elbánnak a rablók,
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tartásoddal hogyan eveztél át türelmetlen és
kegyetlen világunk utolsó nyolc évtizedén.
Sok szép könyved megkoronázásaként
Gábor fiad tervezi utolsó novellafüzéred,
s életed fotódokumentumainak kiadását.
Nevedet pedig mától ez a terem viseli,
amely gimnáziumunk kulturális életének
színhelye.”
Dalos László személyét a háttérben vetített fényképek idézték fel, mozgóképen pedig az országos magyar irodalmi tanulmányi
versenyen aratott győzelmének történetére
emlékezett.
A művészeti est ősbemutatók sorával
folytatódott. Márton Ottília olvasta fel
Dalos László Kamarazene című novelláját.
Ennek alapján komponálta Horváth Bálint
zeneszerző trombitára, harmonikára és gitárra a Szerenád című művet, amelyet Báthori
János, Helfrich Ferenc és Horváth András
szólaltattak meg.
Ezt követően Hajdú Zsolt, a gimnázium
igazgatóhelyettes mondta el Laci bácsi há-

rom versét. A vers neked és a Farigó kötetben is megjelent, ám a Ha nem volnál csak a
közelmúltban került elő a hagyatékból.
Harmadik ősbemutatóként egy páros dal
került színre. Ezt Kemény Egon zeneszerző
komponálta az ötvenes években, Dalos László Fúj a szél című versére és hitvese, Gabika
válasz-poémájára. A duettet Hormai József
és tanítványa, Jakobicz Eszter adták elő.
A rövid szünet után következő második
részben Soltész István hegedűművész-tanár;
leánya, Soltész Ágnes hegedűművész, a Magyar Állami Operaház zenekarának koncertmestere; és az ő gyermeke, Kovács Kincső
zeneiskolai tanuló szórakoztatta a közönséget Bach, Couperin, Massenet és Brahms
művei
nek előadásával. Zongorán Sagyebo
Ferenc zongoraművész kísért.
Hormai József is visszatért a színpadra.
Két tanítványa, Jakobicz Eszter és Csörsz Lili
társaságában Lehár Ferenc, Kálmán Imre és
Jacobi Viktor népszerű operett dalait adta
elő, Gyönyör Béla zongorakíséretével.
Az emlékezetes programot fehér asztal
melletti hosszú beszélgetés követte.
Horváth Gábor

Legyen ön is P. KOBAK-os!

Az egyesület iránt érdeklôdôk jelentkezését továbbra is az alábbi telefonszámokon várjuk:
dr. Székely Ferencné, Fehér Lujza, alelnök 06-20/955-2547; dr. Ila Lajos pénztárnok 06-30/9917019.

Juci néni kisebb javításokat még elvégez
Kálmán utcai otthonában köszöntötte Juhász Lajosné alpolgármester
a 90 éves Geri Istvánnét, aki évtizedeken keresztül szabómesterként tevékenykedett. Két gyermeke
született – mára három unoka és
hat dédunoka büszke nagy–, illetve
dédmamája.

ám ha úgy alakul, kisebb javításokat még
mindig szívesen elvégez a családtagoknak.
Juci néni derûsen elmondta: már nagyon várja lapunk következô számát s
benne a köszöntésérôl szóló tudósítást. Az
újságból ugyanis küldeni szeretne egy példányt Belgiumban élô 87 éves öccsének.
RA

Juci néni 1936-tól pesterzsébeti – jelenlegi
lakóhelyére, a Kálmán utcai családi házba,
1955-ben költözött.
A szépkorú hölgy a nyugdíjba vonulást
követôen is sokat varrt és rengeteget kötött; keze munkáját – egyebek mellett – a
nappaliban található párnahuzatok dicsérik. Manapság leginkább tévézni szeret,

További köszöntések
Fotó: Szerzô
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Az önkormányzat januárban köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Pados Juliánna Teréziát, a Vizisport u.
21., valamint Angi Ferencnét, a Baross u. 45. szám alatt.

élettér

15

Óváry Gábor vezeti a Budapesti Városvédô
Egyesület pesterzsébeti csoportját

Amikor átvette a csoport vezetését, arra
gondolt, hogy a hagyományőrző kerületi embereknek szükségük van egy
olyan fórumra, ahol elmondhatják véleményüket, feltehetik kérdéseiket, így a
városvédő csoport tagjaiból és a szimpatizánsokból kialakulhat egy társadalmi
összefogás a helyi értékek védelmére.
– Anyai és apai ágon is régi pesterzsébeti család tagjaként születtem
Pestszenterzsébeten. Édesanyám évtizedeken keresztül a XX. Kerületi Tanács
dolgozója volt, a hagyományőrző pesterzsébetiek közül sokan tisztelettel és
szeretettel gondolnak rá. Építészeti érdeklődésemet nagyapám, Óváry Arthur
(1884–1962) pesterzsébeti műépítész
munkáiból merítettem – mondja Óváry Gábor nyugdíjas villamosmérnök.
– Eddig tíz előadást tartottam, és
mindegyik előadás az építőművészetről, történelemről, Pesterzsébetről és
nagyapám munkásságáról szólt. Többek között a Budapesti Városvédő
Egyesület központi vetítőtermében is

Fotó: Szerzô

A Budapesti Városvédô Egyesület
pesterzsébeti csoportjának vezetésérôl múlt év decemberben lemondott Molnár Éva. A csoport vezetôjének Óváry Gábort választották, aki
ismert szereplôje a pesterzsébeti
közéletnek. Nagyapja a híres építész, Óváry Arthur volt, akinek nevéhez számos kerületi épület megalkotása fûzôdik.

előadtam a Magyar építészet fénykora;
A magyarság népi és nemzeti építészete; A századforduló bérpalotái címmel.
Sajnálatos módon Óváry Arthur szellemi örökségével családunk nem foglalkozott, mint munkamániások csak a
jelennek éltünk, és ennek a csodálatos
egyéniségnek a történelmi munkáit
csak most próbálom összegyűjteni. Egy
kartondoboznyi tervmásolatot adományozott Óváry Arthur leánya, Óváry
Edit az 1960-as években a Pesterzsébeti Múzeumnak. Az általam megtartott 10 előadásból is következik, hogy
Pesterzsébet szinte minden utcájában
fellelhető – közvetlenül vagy közvetve
– Óváry Arthur szellemi öröksége. Természetesen a kutatást folytatom, gyűjtöm a morzsákat, amelyekből további
előadások, illetve jelentős fényképekkel
rögzített, írott dokumentumok születnek majd – mondja és hozzáteszi:

– A művészetek megjelenési formáinak értelmezésénél – mint városvédő
– Koós Károly értelmezésével értek
egyet, aki úgy fogalmazott: a művészet
feladata, hogy az emberekben felkeltse a szépség megismerésére irányuló
igényt. Úgy gondolom, hogy az értékek megőrzése érdekében törekedni
kell a különleges épületek bemutatására és védelmére, a hagyományok és
szokások felderítésére, a környezetvédelemre és a helyi gazdasági struktúra
elemzésére. Előadássorozatunk március 26-án 17 órakor kezdődik a Gaál
Imre Galériában, első előadó Stefanovits Péter Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, a Magyar Köztársaság érdemes művésze lesz. Előadásának címe
„Grafikai technikák a középkortól napjainkig”, amelyre minden érdeklődőt
várunk – invitált Óváry Gábor.
ILMA

Elfeledett családnevek

Elődeink útjait rójuk nap mint nap

A Pesterzsébeten lakó emberek azt tapasztalják, hogy sok
a személy és keresztnévrôl
elnevezett utca. Azt már kevesebben tudják, hogy ezeknek
az utcanévadóknak a tulajdonosai valaha megbecsült polgárai voltak a településnek.
Galler Péter amatôr helytörténésszel néztük végig a térképen szereplô utcanévtáblákat.

Fotó: Szerzô

A János utca dr. Suda János
ügyvéd nevét viseli, aki
Erzsébetfalva egyik alapítója

A Géza utcát Hitel Márton fiáról,
Hitel Gézáról nevezték el

Erzsébetfalván a kezdetekben
az utcák névadói az ott letelepülô elsô emberek voltak. Az
1904-ben megjelent Erzsébetfalva nagyközségre vonatkozó
építési szabályrendelet kimondja, hogy „valamely teleknek

több száz helyre kívánt felosztása csak a községi képviselôtestület engedelmével történhet
meg. A felosztást kérelmezô telektulajdonos az utcák és terek
rendeltetésére kihasított területet a községnek ingyen tartozik
átengedni. Mindazon telektulajdonos, aki akár egyszerre,
akár részletekben legalább 10
kataszteri hold ingatlant oszt ki
házhelyül, tartozik a községnek
600 négyszögöl szabályos alakú
területet köztér céljára átengedni.” A község hálából az ezeken
a területeken kialakított utcákat
vagy a tulajdonosról, vagy családtagjaikról nevezte el.

A Ferenc, István, és Mátyás
utca neve az Engler családhoz
köthetô, ez a család adta Erzsébetfalva elsô bíráját, Engler
Józsefet.
Dr. Suda János ügyvéd Erzsébetfalva alapítóinak egyike,
1879-tôl aktív szerepet vállalt
a közügyek ellátásában. A János utca róla kapta a nevét.
A Kálmán, Mária, Emília utca
is a Suda család tagjainak keresztnevét viselik.
Hitel Márton szintén az alapítók egyike, az ô nevét is utca
ôrzi, valamint fiáét, a Géza
utca és leányáét, a mára már
megszûnt Izabella utca.

A Mária, Kálmán, Emília utcák
szintén a Suda család tagjairól
kapták a nevüket

Angyal János bornagykereskedôrôl az Angyal – ma
Hosszú utca – és fiáról a Gábor
utca kapta a nevét. Pesterzsébet leghosszabb utcája a Török
Flóris utca. A névadó Török
Flóris 1875-tôl Erzsébetfalva
helyettes bírája volt. Az egykori
Csillag utca Nagy Gyôry István,
Erzsébetfalva elsô fôjegyzôje
nevét viseli 1931-tôl.
Holczhauser Sebestyén Erzsébetfalva egyik legnagyobb
telektulajdonosa nevét a Sebestyén utca ôrzi. Ô volt Galler
Péter üknagyapja.
Kalmár Ilonáról, a pesterzsébeti leánygimnázium ala
pítójáról sétányt neveztek el.
Viola Antal törvénybíróról a Viola utca kapta a nevét. Az Ónodi
utcát Ónody Gusztáv iskolaigazgatóról keresztelték el.
(folytatjuk)
Ilonka Mária

Mûanyagot, gumit
égetni tilos!
Tudjuk jól, aki a tûzzel játszik, megégetheti
magát. Sajnos annak veszélyét már kevesebben látják be: nem mindegy, hogy mivel fûtünk
a téli hidegben. Jó tudni, nemcsak a saját és
családja egészségét teszi kockára, aki például mûanyag palackot, gumiabroncsot, hulladékká vált ajtó- és ablakkeretet tesz a tûzre,
hanem súlyos bírságra is számíthat.
– „Tilos a légszennyezés, valamint a levegô
lakosságot zavaró bûzzel való terhelése,
továbbá a levegô olyan mértékû terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.” – rögzíti
a levegô védelmérôl szóló kormányrendelet.
E rendelkezés súlyát jobban átérezzük, ha
eszünkbe jutnak a téli szmogriasztások, amik
miatt esetleg még autóval sem közlekedhetünk kedvünk szerint. Ám ha csak a saját
fûtésigényünkkel olvassuk a szigorú rendelkezést, akkor is beláthatjuk, hogy nem éri
meg a tüdôgyulladás, a daganatos megbetegedés kockáztatásával mindenféle háztartási
vagy lomtalanításból visszamaradt hulladékot
a kályhába tenni az olcsón felmelegített szoba
reményében – világított rá dr. Szamos Márton
Ádám, Budapest Fôváros Kormányhivatala
Hatósági Fôosztályának vezetô tanácsosa.
A fôvárosban is gyakori szomorú következmények alapján nem lehet elégszer hangsúlyozni: különösen a mûanyagok és a gumik
égetése súlyosan károsítja a környezetet és
az egészségünket. A háztartásokban kön�nyen felhalmozódó üres üdítôitalos palackok
és mûanyag zacskók mellett sokszor elôfordul
gumiabroncs, használt ruha, gyantát és festéket tartalmazó felesleges fa épületelem tûzre
vetése. Ezek elégetése során olyan mérgezô
gázok szabadulnak fel, amelyek belélegzésével különbözô mértékben szenvedhetünk
egészségkárosodást.
A fôvárosban tavaly még a kerületi önkormányzatok jegyzôi, idén már a fôvárosi kormányhivatal kerületi hivatalai járnak el levegôtisztaság-védelmi hatóságként, és akár több
százezres bírsággal is sújthatják a konok hulladékégetôket, de az ilyen jelenséget észlelô
szomszéd birtokvédelmi eljárás megindítását
is kérheti a jegyzôknél, a zavaró tevékenységtôl való eltiltás érdekében.
– Az összegyûlt különféle felesleges dolgainktól környezetkímélô módon is megszabadulhatunk, és a közeljövôben törvény is kötelez
majd erre mindenkit. Egyre többen vannak,
akik a hulladékgyûjtô szigetek megfelelô színû
kukáiba dobják a papírt, a mûanyagot, a fémet,
a fehér és a színes üveget. Ezt a környezettudatos magatartást a hulladékról szóló új, januárban hatályba lépô törvény 2015-tôl kötelezôvé
teszi – tette hozzá a tanácsos.
A városi környezet tisztán tartásával
is hozzájárulunk ahhoz, hogy megôrizzük
egészségünket. Ezt télen a levegôminôségen keresztül fokozottabban érezzük. Mielôtt
megtöltjük a kályhát, vagy az elsô kedvezô
helyen otthagynánk a hulladékot, gondoljunk
bele: nem csak „rossz fát” teszünk a tûzre,
hanem jóval többet kockáztatunk.
Ne terheljük a levegôt feleslegesen és
gyûjtsük szelektíven a hulladékot! Adjunk eg�gyel több esélyt magunknak, egymásnak és
gyermekeinknek, hogy a jövôben élhetôbb környezetben jobb közérzetünk legyen!
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Szociális hírek

Pesterzsébet Önkormányzata
és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja

Segítenek a lakhatásban

tisztelettel meghívja Önt
és barátait a hagyományos

Albérleti szobákat, lakásokat keres
(mérsékelt áron) ügyfelei részére, a
XX. kerületben vagy a szomszédos
kerületekben, a családsegítô szolgálat. A szolgálattal kapcsolatban
állók részére az albérlet-közvetítés
ingyenes. Jelentkezni személyesen
vagy telefonon: Családsegítô szolgálat, XX. ker., Kossuth Lajos u. 146.
Tel.: 283-0283; 06-20/514-8327,
xxker.csaladsegito@mail.datanet.hu

Ne dobja ki a megunt holmikat!

Megunt, felesleges, de jó állapotban lévô társasjátékokat, kézmûves
alapanyagokat vár idôsek részére,
a klubélet színesebbé tétele érdekében a Pesterzsébeti Szociális és
Gyermekvédelmi Központ. Felajánlásokat az intézményüzemeltetésen
elôre egyeztetett idôpontban tudnak fogadni.
Tel.: 283-4498, 06-20/599-8607

Vállalkozók
báljára
A bál fôvédnöke:
Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere
A bál védnökei:
Dr. Vas Imre,
Juhász Lajosné
Pesterzsébet alpolgármesterei,
TTarjányi János
BKIK Pesterzsébeti
tagcsoport elnöke.

Jó állapotban lévô ruhanemûket, cipôket, játékokat, könyveket, edényeket,
ágynemûket, plédeket, mûszaki cikkeket, kisebb bútorokat vár a rászoruló ügyfelek részére a családsegítô
szolgálat. Felajánlásokat az elôre
egyeztetett idôpontban tudnak fogadni. Az adományraktárba (XX. ker.,
Koppány u. 2-4.) szerdánként 15–16
óra között fogadják a felajánlásokat .
Idôpont-egyeztetés:
Családsegítô szolgálat,
XX. ker., Kossuth Lajos u. 146.
Tel.: 283-0283; 06-20-514-8327
xxker.csaladsegito@mail.datanet.hu
Forrás: pszgyvk.hu
Január 15-tôl lehet benyújtani a pályázatokat arra a nyolcvan családi
házra, amely a Pest megyei Ócsa
külterületén épül. A dokumentumok
beadására egy hónap áll rendelkezésre, azokat két példányban,
elektronikus úton és hagyományos
módon, postán is be kell küldeni.
Az ötven darab 50, a húsz darab
60, valamint a tíz darab 70 négyzetméteres ház új bérlôit az erre
létrehozott bizottság március 25-ig
jelöli ki. A pályázatokat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatnak címezve elektronikus úton és papíron
is be kell nyújtani. Jelentkezni a
www.ocsalakaspalyazat.hu címen
található adatlapot kitöltve lehet, a
kinyomtatott pályázatokat pedig –
aláírva – ajánlott postai küldeményként a szeretetszolgálat címére kell
küldeni (1255 Budapest, Pf.: 1).

Meghívó kapható:
az Ipartestület székházában:
Bp. XX., Baross u. 72.
Érdeklôdni lehet telefonon:
06-30/566-7939.
A belépôjegy ára:
7 500 Ft/fô, mely tartalmazza
a vacsorát és a mûsort is.
Zene: Black Magic Band

Elmarad, de pótolják
a jogi tanácsadást
Elmarad dr. Bôsze Lajos hétfô délutánonként tartott „ingyenes jogi tanácsadása” február 11-én. A tanácsadás
pótlólag megtartásra kerül február
15-én 8–12 óra között a megszokott helyen:
polgármesteri
hivatal,
félemelet 43.

A kéményellenôrzésk tervezett helyszínei
Március
Április
Május
Június

Vas Gereben, Kossuth Lajos utca, Zalán utca – Ipolyság – Kazinczy utca – Bessenyei utca
– Nagykôrösi út – Mártírok útja által határolt terület.
Balassa utca – Nagykôrösi út – Hosszú utca - Jókai Mór utca – Rákóczi út által határolt terület.
Mártírok útja, Nyári Pál utca – Köteles utca.
Jókai Mór utca – Hunyor utca – Nádor utca – Mártírok útja – Sas utca – Bem utca – Bajza köz
– Szent Imre Herceg utca – Bocskai utca Tátra utca által határolt terület.
Erdô utca – Határ út – Jókai Mór – Ilona – Sebestyén utca – Szent Imre Herceg utca
– Török Flóris utca által határolt terület. Vécsey utca, Szabadság, Alkotmány utca, Dessewffy utca.

A társasházkezelôk január 1-jétôl
a Tátra téri új csarnok I. emeletére költöztek,
amit az épület homlokzatán is feltüntettek.

NEM KAPJA MEG
AZ ÚJSÁGOT?

Hirdetési panaszok:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

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

2013. március 9-én 20 órára
a Csili Mûvelôdési Központ színháztermébe.
(XX., Nagy Gyôry István u. 4-6.)

Háztartási eszközök a rászorulóknak

Már pályázhatók az ócsai szociális házak

Ismerek
egy olyan
embert…

Van más
út is

Drog- és
alkoholproblémával
küzdôknek és
hozzátartozóiknak
nyújt segítséget
a Válaszút Misszió
Budapesten!

Tel.: 061/2240122,
Cím: 1122 Budapest, Csaba u. 3.
Integrit-XX. Kft.

honlap: www.valaszutiroda.hu, e-mail: valaszutiroda@freemail.hu
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Nem szokás alapján
megyünk majd orvoshoz

Paller Judit országos tiszti fôorvos
elmondta, hogy a fôvárosban és Pest
megyében a területi ellátási kötelezettség eddig nem volt pontosan meghatározva. Nem volt szabályozva, kinek
hová kell menni, így a beteg mostanáig
„szokás alapján” választott járóbetegszakellátó intézményt. Az életbe lépett
határozatok nyomán „egyértelmû, átlátható, átfedés- és hézagmentes” lesz
a járóbeteg-irányítási rendszer.

A most lezárult eljárás során a hivatal
minden, Budapesten és Pest megyében
mûködô közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást végzô egészségügyi szolgáltató
részére ellátási területet határozott meg.
Ennek keretében egyértelmûen kijelölték,
hogy egy-egy megbetegedés esetén a háziorvosnak melyik szolgáltatóhoz kell irányítania az adott településen, illetve kerületben élô embert szakorvosi vizsgálatra.
A területi ellátási kötelezettségek
megállapításakor az ÁNTSZ figyelmet fordított arra, hogy az adott területen élôket
lehetôség szerint a hozzájuk legközelebbi szolgáltatóhoz sorolja be, valamint
arra is, hogy az önkormányzatok által
fenntartott járóbeteg-ellátók az általuk
mûködtetett szakrendelésekkel az adott
települést, illetve kerületet elláthassák.
Azt is számításba vették, hogy az uniós
fejlesztési forrásból felújított rendelôintézetek a támogatási szerzôdésben vállalt
fenntartási kötelezettségüknek eleget
tudjanak tenni – közölte az ÁNTSZ.

Az említett követelményeknek a Pest
megyei, illetve a fôvárosi ellátási területek korábban nem tettek eleget – írta
az ÁNTSZ, példaként említve, hogy az V.
kerületi lakosok gyermekgyógyászati és
pszichiátriai vizsgálatát négy-négy szolgáltató, míg a II. kerületben a kardiológiai ellátást öt, az ortopédiait pedig négy
különbözô szolgáltató végezte. Akadtak
olyan települések is, amelyeket korábban egyik szolgáltatóhoz sem soroltak
be. A kialakult helyzetet jól jellemzi, több
panasz is érkezett amiatt, hogy egyes intézmények betegek ellátását utasították
el – tették hozzá.
Az ÁNTSZ kiemelte továbbá, nem állapíthattak meg ellátási területet egy-egy
adott szakmára annak az intézménynek,
amely arra nem rendelkezik ellátási jogosultsággal. Ilyen esetekben elôfordulhat, hogy a betegnek távolabbi szakrendelôt kell felkeresnie. Paller Judit ennek
kapcsán elmondta: kiemelt figyelmet
fordítottak arra, hogy a távolságokat jól

becsüljék meg, ne kelljen a betegeknek
sokkal messzebbre menniük.
Hangsúlyozta továbbá, a szolgáltatók
számára továbbra is adott a lehetôség
arra, hogy „területen kívülrôl” érkezô betegeket fogadjanak, ezzel együtt pedig a
megkezdett kezeléseket folytassák. A
beutalási rend mindössze azt határozza
meg, hogy mely betegeket kötelesek ellátni. A területi ellátási kötelezettség új
rendje nem borítja fel a kialakult betegutakat. Elôzetes tájékozódást követôen
a háziorvosok továbbra is beutalhatják a
betegeket ugyanabba járóbeteg-szakellátást végzô intézménybe, ahová eddig
is küldték ôket.
Az ellátási területek és a beutalási
rend megtalálható a www.antsz.hu internetes oldalon. Paller Judit kiemelte:
várják a szolgáltatók visszajelzéseit, a
szakmai észrevételeket a soron következô módosítás során mérlegelni fogják.

Emberrôl emberre terjed, cseppfertôzéssel

A fertôzô agyhártyagyulladás
A Neisseria meningitidis (röviden
meningococcus) egy gennykeltô
baktérium. 13 fô típusa ismert.
Magyarországon a meningococcus
baktérium B és C típusa okoz megbetegedéseket: az orr vagy a torok
nyálkahártyáján keresztül bekerül
a keringésbe, majd az agyhártyákhoz jut el, ahol gyulladást okoz.
A meningococcus baktérium gyakran kimutatható az egészséges emberek orrüregének és garatjának nyálkahártyáján. Betegség csak ritkán alakul ki, bár a tünetmentes hordozás igen gyakori (5–50%),
különösen a fiatalok körében. A megbetegedettek a fertőzést legtöbbször tünetmentes hordozótól kapják el, aki nem is
tud baktériumhordozó állapotáról, csak
kevesen fertőződnek egy beteggel történt kontaktust követően. Kizárólag az
embert betegíti meg, emberről emberre
terjed, cseppfertőzéssel (pl.: köhögés,
csók, közös evőeszköz). Mivel a baktérium csak pár percig él a testen kívül, így
ez betegség nem olyan könnyen terjed,
mint pl. az influenza vagy a nátha, nem
vihető át étellel, itallal vagy uszoda vizé-

vel. Szoros kontaktus szükséges a fertőzés
átadásához, ennek megfelelően a nyálkacseppek direkt átadása (csókolózás),
vagy gyakori, ismételt kontaktus (zsúfolt
együtt lakás, együtt alvás) az előfeltétele.
A téli hónapokban előforduló különböző légúti fertőzések károsítják a légutak
nyálkahártyáját, ezzel utat nyitnak a meningococcus baktérium számára.
A zárt közösségek (óvoda, iskola, kollégiumok, diszkó, szórakozóhelyek) kedvező feltételei a járványos terjedésnek.
Tovább növeli a terjedés esélyét, hogy
ez a korosztály hajlamos megosztani ételét/italát egymással (közös pohár, közös
szendvics). Emiatt kisgyermekek és kamaszok között fordul elő leggyakrabban
a betegség. A dohányosok kockázata is
nagyobb, mivel a dohányzás károsítja a
nyálkahártyákat, így a kórokozó könynyebben lép be a szervezetbe. Emellett a
fizikai kimerülés, az alultápláltság, illetve
az immunrendszer gyengülésével járó
krónikus betegségek mind hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához.
A betegség előfordulása szezonális
jellegű, a téli, kora tavaszi hónapokban
a legmagasabb, emiatt a megbetegedé-

sek számának változását nem az éves
adatok alapján, hanem egy-egy téli szezonra vonatkozóan vizsgáljuk (július
1-jétől a következő év június 30-ig). A
2010–2011-es téli szezonban a betegség
járványügyi helyzete megváltozott: az
agresszívebb, gyors lefolyású megbetegedéseket okozó C típus lett domináns.
Ez együtt járt a megbetegedések és a halálozások számának emelkedésével .
A megfelelő higiénia, a megfelelő
magatartás kialakításán túlmenően a
megelőzés biztos és hatékony módja

Fotó ajándékba
A Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház fotózással ajándékozza
meg valamennyi újszülött családját. A kicsikrôl legjobban
sikerült fotókat a kórház honlapján, a Babagalériában
teszik közzé. A képek az elkészítésük másnapján már
elérhetôk, és a kép küldése gombra kattintva a nagyszülôknek, családtagoknak, barátoknak, ismerôsöknek
azonnal továbbíthatóak.

egyedül a védőoltás, mely hosszú távra nyújt védettséget. Az oltóanyagok
biztonságosak, élő kórokozót nem
tartalmaznak. A meningococcus négy
csoportja ellen van hatékony védőoltás.
A hazánkban előforduló C típus ellen
rendelkezünk oltóanyaggal, a B típus
ellen egyelőre még nem.
A védőoltásról, annak szükségességéről a háziorvos ad személyre szabott
tanácsot.
Dr. Boldizsár Györgyi
kerületi tisztifőorvos

Kerekasztal
megbeszélés
Az önkormányzat képviselôi a kerület
egészségügyi alapellátásában dolgozó
szakembereivel március 7-én, 13 órakor
tartanak konzultációt a Csili Mûvelôdési
Központ protokoll termében.
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Trillázók

Egy pesterzsébeti tenyésztô piros
kanárikkal 2011
decemberében 11 díjat szerzett
a hazai bemutatón. Ugyanígy tavaly a németországi Kasselben
rendezett kiállításon az egyik madara elôkelô pontszámot szerzett.
Schicktancz Béla madaraival
részt vett tavaly a spanyolországi almériai világbajnokságon is.
A hazai bajnokságon pedig összesen 4 díjat nyert meg októberben,
a budapesti Vajdahunyad várában
rendezett bemutatón.

serleggyûjtô

Számos madárnak még a dédnagymamáját is ô tenyésztette

Nagy sikerük volt a magyar kanáriknak
A tenyésztô mintegy 30 serleget gyûjtött
össze az elmúlt évek során. Korábban
postagalambokkal foglalkozott, napjainkban pedig kanárikat tenyészt szervezett formában. A budapesti H50 Díszmadár Egyesület tagja, és a külföldi baj-

nokságokra is e szervezet segítségével
juttatja el a kanárikat.
Korábban egy gyárban dolgozott mûszaki vezetôként, nyolc éve nyugdíjas, és
azóta a madarainak él. Jelenleg 50 kanárija van. A madárházat a kazánházban
alakította ki. Vannak világosabb és söté
sötétebb színû madarak.
A pesterzsébeti tenyésztônek piros
madarai vannak. Csicseregnek, énekelnek napestig.
– Minden madáron rajta van az egyesületi szám, a tenyésztôi szám, az évszám
és a sorszám, ez kötelezô. 20 évre visszamenôleg anyakönyvezve vannak. Számos
madárnak még a dédnagymamáját is én
tenyésztettem. Körülbelül 2-3 éves korukig
maradnak nálam, ha jó körülmények között tartják ôket, akár 5-6 évig is élhetnek.
Olyan hímkanárit tartok, amely 2008-ban a

kiállítás legszebb madara volt és a legtöbb
pontot kapta. Nagy becsben tartom, hiszen annyi örömet, büszkeséget adott ez a
madár. Amikor kimegyek a madaraimhoz,
csak velük foglalkozom, szinte egy másik
világban élek. Köszönök nekik, a legtöbbjük visszacsicsereg. Megsimogatom a fejüket, lepucolom a lábaikat. Amikor hazahozom ôket a versenyekrôl, nagyon örülnek,
hogy az otthonunkban vannak, be sem áll
a csôrük, rázendítenek a sajátos „örömódájukra” – meséli a kulisszatitkokat a
díjnyertes tenyésztô.
Ilonka Mária
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Tizennégy sorsdöntô mérkôzésre készülnek

Kemény tavasz vár az
erzsébeti labdarúgókra
megyei bajnokok egyikével a
bennmaradásért. Az 1+3 helyért az ötpontos előnnyel vezető Budaörs mögött hét csapat
küzd majd, a tavaszi tizennégy
összecsapáson tehát nagy jelentősége lesz minden pontnak.
Noha az időjárás nem igazán kedvez a szabadtéri futballnak, az ESMTK együttese
kitartóan küzd az elemekkel

Fotó: Dr. Takács György

Tavasszal legalább olyan jól
kell teljesítenie az NB III Duna-csoportjában az Erzsébeti SMTK labdarúgócsapatának a tagság megôrzéséhez, mint az ôsszel. Ennek
megfelelôen heti öt edzéssel és összesen tizenkét
felkészülési mérkôzéssel
hangolnak a piros-fehérek a
márciusi folytatásra.

Az Erzsébeti SMTK 26 ponttal a negyedik helyen áll a Duna-csoportban, három pontra
a második Videotontól. Az
ezüstérem biztos NB III-as
tagságot érne, ha a csapat a
3–5. hely valamelyikén végezne, osztályozót kell játszania a

az Ady Endre úti sporttelepen. Turi Zoltán vezetőedző
minden nap tart foglalkozást
a társaságnak, és január 26tól február 23-ig tizenkét felkészülési mérkőzésen lépnek
pályára a fiúk (az elsőn 1-1-et
játszottak a Törökbálinttal).

Pihenő csak a hétvégén van,
a meccsnaptól függően szombaton vagy vasárnap.
Ami a keretet illeti, néhány
változás ezúttal is történt. Az
eddig Erzsébeten futballozók
közül más csapatot választott
a középpályás Vörös Dávid,
aki az NB III Bakony-csoportjában szereplő Újbuda
TC-hez igazolt, az ősszel
kevés lehetőséghez jutó Bakos Bence az ugyanitt játszó
Doroghoz készül, és távozik
a piros-fehérektől Gálvölgyi
Márton is.
Ami az érkezőket illeti: az
Ady Endre úton folytatja pályafutását a 20 éves Lőrinczy
Soma. A békéscsabai származású csatár az elmúlt másfél évet
a szintén a Duna-csoportban
szereplő Pénzügyőrben töltötte, az ősszel öt gólt szerzett.

Az NB II-es BKV Előrétől
három középpályás szerződött
Pesterzsébetre. A 27 éves Gáspár Balázs korábban a Vasas II
csapatában is megfordult, a 22
esztendős Havlik Csabát már
tavaly nyáron is szerették volna
az Ady Endre útra csábítani a
vezetők, a 21 éves Rápó Csanád szintén hasznos tagja lehet
a csapatnak. A Videotonban
nevelkedett 21 esztendős bal
oldali védő, Kőbányai Levente, az NB II-es Baja után az
elmúlt félévet egy osztrák alacsonyabb osztályú együttesnél
töltötte.
A bajnokság március 3-án,
a Diósd elleni hazai mérkőzéssel folytatódik.
MS

A bajnoki rajt elôtt bô másfél hónapot dolgozik keményen az ESMTK kerete. Turi
Zoltán vezetôedzô az elsô
szakaszban a fizikai felkészítésre helyezte a hangsúlyt. Az edzômérkôzéseken azt kéri a játékosoktól,
hogy igyekezzenek hasznosan eltölteni a nekik jutott
idôt a pályán, az eredmény
most még lényegtelen.
– Ebben az idôszakban
kell megszerezni azt az erôt,
amely hozzásegíthet bennünket a célunk eléréséhez.
Az új fiúknak be kell illeszkedniük, és a tavaszi idény
kezdetéhez közeledve egyre
többet foglalkozunk majd a
taktikai elemekkel. Nehéz
meccsek várnak ránk a bajnokságban, a riválisok is komolyan erôsítettek – mondta
a szakember.

Út a tavaszi rajtig
Február 6., 19.00, XIII., Rozsnyai u., Hegyvidék SE
Február 7., 18.00, XIX., Puskás F. u.: Bp. Honvéd II
Február 9., 11.00, II., Kolozsvári T. u.: Maglód
Február 13., 19.30, XI., Hunyadi u.: Kelen SC
Február 15., 18.00, Dabas: FC Dabas
Február 17., 11.00, Soroksár-pálya: Pilis
Február 20., 19.00, XXII., Jókai u.: Budatétény
Február 23., 11.00, Taksony: Dunaharaszti MTK

PeLE Kupa
a Puskás-stadionban

A Pestszenterzsébeti Polgári Lö
Lö-vészegylet szervezésében tartják
március 9-én és 10-én a PeLE KuKu
pát a Puskás-stadionban, ahová az
egész országból várják a lövészelövésze
ket. A Pestszenterzsébeti Polgári
Lövészegylet hat kerületi ver-senyzôt indít.

Az erôgyûjtés hetei

A Magyar Sportlövôk Szövetsége kiemelt ranglistaversenyként kezeli az eseményt.
Március 9-én, szombaton délelôtt tartják a 40,
délután a 60 lövéses erômérôt légpisztolyokkal.
Másnap, március 10én, reggel kerül sor
a 40, délután pedig
a 60 lövéses ver
versenyre légpuskával.
Mindkét napon reggel
9 órakor kezdôdnek majd a lôversenyek.
– Az életben maradásért küzdünk, és
azért is rendezzük ezt a versenyt,
hogy bemutassuk az eredményein
eredményeinket. A huszonöt kerületi fiatal spor
sportoló tagdíjat fizet, azonban ez az
összeg a fennmaradásunkhoz ke
kevés. Sportszeretô támogatókra szá
számítunk – foglalta össze Gajzágó Imre
klubelnök, akitôl megtudtuk, hogy az
országos kupára a versenyzés eszkö
eszközeit – a fegyvereket és a lôlapokat is –
az egyesület biztosítja majd.
ILMA

Edzések a sporttelepen

A lövészegylet Pöltenberg utca 13-as
szám alatti sporttelepét 1938-ban épí
építették fel a pestszenterzsébeti lakosok
pénzébôl, itt edzenek, Czanik László edzô
segítségével. Kedden, csütörtökön, valamint
pénteken 14–19 óráig tartanak edzést, lég
légpuskával és légpisztollyal.
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Az is mutatja a szakosztály sikerességét,
hogy az évzáró ünnepség már a szülôk jelenléte nélkül zajlott, a szakosztály megnövekedett létszámának köszönhetôen.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, Harót János, az ESMTK elnöke,
Földesi Gyula országgyûlési képviselô,
Komoróczy László és Csaszny Márton önkormányzati képviselôk, Németh István, a
„Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatója, Kun Gábor osztályfônök.
Az értékelést Losonczi Ottó, az ESMTK
Birkózó Szakosztály elnöke tartotta, melyben kiemelte, hogy a szakosztálynak sikerült a 2011-es év eredményeit felülmúlnia.
– Évrôl évre jobb és jobb eredményeket könyvelhetünk el. Szakosztályunk az
országos rangsorversenyen az elôkelô 4.
helyen végzett,
sok neves szakosztályt megelôzve – mondta.
Az évértékelô
után került sor a
díjak átadására.
Az önkormányzat
nevében Szabados
Ákos, az ESMTK
Egyesület nevében Harót János adott át
díjat a kiemelkedô teljesítményt nyújtó
sportolóknak.

Az

ESMTK

Birkózó Szakosztály hírei

2012 – a siker éve

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hagyományához híven 2012 decemberében ismételten megrendezte karácsonyi ünnepségét, több mint 100 vendég részvételével.
2012-ben a szakosztály 77 versenyen vett részt, 537 érmet gyûjtöttek a sportolók,
ebbôl 228 arany, 155 ezüst és 154 bronzérem.

Diák II. korcsoport legeredményesebb versenyzôje Szilágyi Erik
Magyar bajnok
Kf.
Diákolimpiai bajnok
Kf.
Kétszeres Budapest bajnok Kf., Szf.

Fentrôl, balról jobbra: Szilágyi Erik,
Losonczi Ottó, Horváth Mihály,
Mester Milán, Racolta Eduárd,
Tösmagi Attila, Kreisz Ádám,

Goju-Ryu szeminárium Srí Lankán

A bécsi repülőtéren találkoztunk, és onnan együtt utaztunk Dohán át Srí Lankára.
Colombóban a reptéren
Sensei Manjula Vittharana és rangidős tanítványai
vártak minket. A hosszú és
fárasztó repülés után egy
pár órás autózás következett
Kurunegalába. Elfoglaltuk a
szállásunkat a Pinnavalában,
az Elefánt Hotelben. Másnap reggel egy elefántcsoport
lubickolására ébredtünk.
A szálloda a folyóparton, közvetlenül a víz mellé

Serdülô korcsoport legeredményesebb versenyzôje Racolta Eduárd
Kétszeres magyar bajnok
Kf., Szf.
Kétszeres országos
diákolimpiai bajnok
Kf., Szf.
Budapest bajnok
Szf.
Diák I. korcsoport legeredményesebb versenyzôje Losonczi Dávid
Kétszeres magyar bajnok
Kf., Szf.
Országos diákolimpiai bajnok
Szf.
Kétszeres Budapest bajnok Kf., Szf.

Harsányi László élménybeszámolója
Sikeres szemináriumot
vezetett a Srí Lanka-i GojuRyu Karate Do Sakura-Kai
Szövetség meghívásának
eleget téve Shihan Takeji
Ogawa (9. Dan) és Sensei
Harsányi Lászó (5. Dan).

Junior, Kadet korcsoport legeredményesebb versenyzôje Losonczi Ottó
Kadet magyar bajnok
Kf.
Junior magyar bajnok
Kf.
U23 magyar bajnok
Kf.

épült, amit rendszeresen látogattak az elefántpark nagy
testű lakói. A vendéglátóink Kandy ősi városába és
a királyi palotába is elvittek
minket, ami újra lenyűgözött. Másnap kezdődtek az

edzések, ahol a
barna és fekete
öveseké volt a
főszerep. Shihan
a korát meghazudtoló módon vezette le az egész napos
edzéseket.
A második napon Kurunegalában, egy helyi általános iskolában voltak az
edzések, ahol már a fogadtatásunk is meglepett minket,
ugyanis az iskola vezetői,
sportvezetők, körülbelül 120
karatéka és szülők fogadtak
minket ünnepélyesen.

Az edzések 2 csoportra
bontva indultak. Shihan a barna és fekete öveseket, jómagam
pedig a gyerek és a színes öves
csoportot tanítottam. Ebéd
után kumiteedzéseket tartottam, majd délután újra két csoportban folyt az oktatás.
A fárasztó nap után az iskola vezetői és a szülők által szervezett vacsorán vettünk részt.
Másnap egy másik helyszínen, szintén egy iskolában,
az előző napi program szerint
zajlottak az edzések. A szemináriumot danvizsga zárta, ahol

sikeresen vizsgáztak 1. és 2.
danokra. Meglepett a nagyfokú alázat, tisztelet és a tanulni
akarás. A szemináriumok után
Negambóba, a tengerpartra
mentünk, ami szintén gyönyörű volt.
Másnap utaztunk haza,
és egy fárasztó repülés után
Bécsben landoltunk.
Több kép: www.soroksaronline.hu

Gyermek korcsoport legeredményesebb versenyzôje Mányik Dávid
Kétszeres Budapest bajnok
Szf.
Kekenj Norbert, Pataki Csongor,
Alacs Flórián, Szenttamási Laura,
Mányik Dávid, Szenttamási Noémi,
Szenttamási Róza, Losonczi Dávid

További díjazottak listája:
www.esmtkbirkozas.hu

A 2012. év csapatbajnoka

a Real Tennis Sportegyesület lánycsapata
Sikeres évet tudhat maga mögött
a pesterzsébeti Real Tennis Sportegyesület. Versenyzôi az elmúlt évben összesen tizenhárom országos,
illetve két nemzetközi versenyen indultak, valamennyit dobogós helyezéssel zárva, nem egy alkalommal
az elsô helyen végeztek.
Nemzetközi mezônyben is kimagaslóan teljesített az egyesület két
versenyzôje – Kántor Anna (2004),
illetve Szilágyi Szonja (2003) – akik
szerb, román, ukrán versenyzôket
maguk mögé utasítva mindkét versenyen dobogóra állhattak, emellett
több országos versenyen az elsô helyen végeztek.
A Real Tennis Sportegyesület az
elmúlt évben is részt vett a Magyarországi Iskolai Teniszprogramban,
melyen két iskola – az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, valamint a Nagy László
Általános Iskola és Gimnázium – képviselte a kerületet. Pécsett, Gyöngyösön és két alkalommal Budapesten
kerültek megrendezésre a versenyek,
ahol valamennyi korcsoportban kiválóan szerepeltek az erzsébeti tanulók,
több mint negyven érmet hozhattak
haza. Gyöngyösön, az elsô osztályos
fiúk mezônyében, a dobogó valamennyi fokán az „adys” fiúk álltak.
Kántor Anna – a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 2. osztályos
tanulója – egyetlen versenyen sem

talált legyôzôre, így négyszer állhatott
a dobogó legfelsô fokára.
Októberben elsô alkalommal rendezték Magyarországon az országos
Play and Stay csapatbajnokságot.
A Real Tennis Sportegyesület leánycsapata – László Petra (2005), Kántor
Anna (2004) Szilágyi Szonja (2003)
– valamennyi korosztályban kimagaslóan szerepelt, megszerezve ezzel
a „2012. LEÁNY BAJNOKCSAPATA”
címet, és az ezzel járó kupát. Az egyesület fiúcsapata - Piti Ambrus (2005),
Lengyel Dániel (2004), Blocxk Medárd
(2003), Brázay Balázs (2002) – szintén
kitûnôen szerepeltek, egyetlen ponttal
csúsztak le a dobogóról, így a nagyon
elôkelô negyedik helyen végeztek.
A Real Tennis Sportegyesület
„legidôsebb” versenyzôje, Bernula
Klaudia (2000), a Gyulai István Általános Iskola 6. osztályos tanulója
2012-ben megkezdte versenyzését
az U14-es korosztályban, melyben
nagyon szép eredményeket elérve,
„beküzdötte” magát az ország elsô
ötven versenyzôje közé.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETÔK!

INGATLAN

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

PESTERZSÉBETEN a használtcikk piac közelében, csendes utcában, kétszobás, konvektoros, hôszigetelt családi ház eladó, 110 nöl
telekkel. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 06/30-946-1578.

ÁLLÁS
HA TAPASZTALATOD VAN értékesítési területen. Ha szükséged van jövedelemkiegészítésre, legyél a munkatársam. Jelentkezni:
06-30-210-26-14, Katya.toth@gmail.com
A DUNA HOUSE DÉL-PESTI IRODÁJA értékesítôket keres. Önéletrajzát leadhatja személyesen 1203 Bp., Kossuth L. u. 48–50.
e-mail: fejes.hajnalka@dh.hu

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
TAPASZTALT KÖZÉPISKOLAI TANÁR németnyelv-oktatást vállal minden szinten, közgazdasági szaknyelvet is.
Tel.: 284-94-82, +36-30-652-39-37.
KORREPETÁLÁS. Tanítónô többéves gyakorlattal fejlesztést, felzárkóztatást vállal, 1–6.
osztályos tanulóknak, minden tárgyból.
Tel.: 06-20-313-57-31.
ANGOLTANÍTÁS! Angoltanár angolnyelvoktatást vállal, egyénileg és csoportosan is,
Pesterzsébeten. mysmallvoice@yahoo.com
Tel.: 06-20-381-91-55.
ANGOL-NÉMET NYELVTANÍTÁS, korrepetálás diákoknak és felnôtteknek, Pesterzsébeten. Egyénre szabott módszerek, készségfejlesztés. Tel.: 06-30-229-57-14.
DOBOKTATÁS! Dobtanulási lehetôség Erzsébet központjának közelében, jól felszerelt
stúdióban, a Dobosmagazin szaktekintély
munkatársától. Tel: 30-495-7470, 215-7467.

EGYÉB
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK. Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra,
autóra, látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegzôk. Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet, a szökôkútnál. 283-59-01, 06-209-209-981.
VALENTIN NAPI AKCIÓK! Gravírozott, hímzett, fényképes ajándékok, pólómintázás,
lézergravírozás, bélyegzôkészítés, a kibôvített Személyreszóló Ajándékok Boltjában.
Kossuth u. 31/A, a szökôkútnál. 283-59-01,
06-209-209-981, www.ringtex.hu.

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!

TÁRSKERESÉS
MEGNYITOTTUNK! Garancia társközvetítô
iroda magas színvonalú szolgáltatással, fényképes adatbázissal, minden korosztály számára. Év eleji kedvezménnyel várja Schveiger Elvíra. Tel.: 06-30-217-51-51.

SZOLGÁLTATÁS
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával.
Telefon: 276-51-18 vagy 06/20-230-14-43.
AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁSA garanciával. A hét minden napján. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel: 06/20-28-85-148.
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén
is. Vírusirtás, telepítés, alkatrészcsere, új gépek.
Demeter Attila – 256-86-80; 06/30-970-48-70.
VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉS gyorsszolgálat!
Csôrepedés mûszeres keresése, javítása.
Teljes vezetékcsere lakásban és udvaron,
földmunkával is. Duguláselhárítás, kamerás
csatornavizsgálat. Érd.: 06-30-914-35-88.
VÍZ-FÛTÉS SZERELÉSI Gyorsszolgálat! Csôrepedések, ázások keresése, mosdók, mosogatók, WC-k, kerti csapok, vízvezetékek javítása,
cseréje, földmunkával is. Duguláselhárítás,
egyéb vízszerelési munkák. 06/70-227-62-91.
S.O.S VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, gyorsszerviz, csatornakamerázás, csôtörések bemérése, javítása, téli elzárók cseréje ásással, csapok-WC-k szerelése, hétvégén is, garanciával.
Gabona Róbert – Tel.: 06-30-200-9905.
ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás,
zárszerelés stb., akár azonnal. Ajtórácsok,
ablakrácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák rövid határidôvel. Tel.: 06-30-299-1211.
VILLANYSZERELÉS, HIBAKERESÉS, villanybojlerek javítása, vízkôtelenítése, régi bojler le-, az
új felszerelése. Rácz Mihály, 06-30-296-5590,
06-1-260-70-90; raczmi711@citromail.hu

Pizza diner

www.

.hu

Mobil: 0620-398-5022 Tel:396-7008

ítással!!
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Rendelésfelvétel
P-Szo. :10-21 óráig Vas.: 11-20 óráig

1238 Bp., Könyves utca 29.

MEGOLDÁS: DÉLPESTI GYORSSZERVIZ Lakásán: Mosógép, bojler, tûzhely, hûtô. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes
kiszállás, 1 év garancia! XX., Mártírok 218.
Nyitva: H–P: 8–17, Szo.: 9–12
Tel.: 285-34-88, 06-30-9-50-17-17.
www.megoldasszerviz.hu
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN: Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig. Vestel,
Schneider, Dual).
Érdeklôdni: 06/20-410-63-93.
CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK erkölcsi bizonyítvánnyal, referenciával rendelkezô takarítónôket, idôsgondozókat, bébiszittereket igény
szerint, akár bentlakással is. Empátia Balatin
Szolgáltató Iroda – www.empatiabalatin.net
06-1-336-1094, 06-20-465-8458. Fontos!
Bonyolításunk az Ön számára díjmentes!
ABLAK-AJTÓ biztonsági, redôny, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó. Nyári beépítéssel is
jelenlegi áron! Rendeléskor ajándék!
Mobil: 06/31-315-4788,
e-mail: biztosjo@gmal.com
MANIKÛR-MÛKÖRÖM-PEDIKÛR készítését
vállalom. Esztétikus díszítésû mûkörmök.
Esztétikai és gyógypedikûr, benôtt köröm,
tyúkszem szakszerû ellátása. Igény szerint
házhoz megyek. Ildikó tel.: 06-70-389-1210.

RUHA
TÜNDE VARRÓMÛHELYE CBA Erzsébet Áruházzal szembeni pavilonsor vállal ruhanemûk
átalakítását, méretre igazítását, cipzárcserét,
patentozást, függönyszegést, gyöngyékszer
átfûzését. Tel.: 285-6009.
Nyitva: H-P: 10–18-ig, Szo.: 10–13-ig.
RINGTEX GYORSVARRODA. Nadrág-szoknya: felhajtás 500 Ft, cipzárcsere 600-tól.
Igazítások, javítások. Munkafelvétel: Kossuth
u. 31/A, 6-os üzlet, a szökôkútnál. 283-5901,
06-209-209-981.

PESTERZSÉBETEN FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ 3
lakásos, 180 nöles telken öreg ház olcsón eladó. Esetleg kisebb lakást beszámítok.
Érdeklôdni: Bp. XX., Kálmán u. 22.
Telefon: 285-33-51.
PIACNÁL, KOSSUTH L. UTCÁBAN 57 m2-es
kétszobás, világos, házfûtésû üres, nem panellakás KIADÓ vagy ELADÓ Tel.:70/39-70-353.
XX. KER., TÁRSASHÁZ építésére alkalmas 576
m2-es telek, uszodával, áron alul eladó! Zöldövezet, jó közlekedés, szép kerítés, kovácsolt
kapuval. Érd.: 284-81-85, 06-20-98-376-98.
XX. KERÜLETBEN, a Pacsirta utcában, a VI.
emeleten 56 m2-es lakás eladó!
Érdeklôdni: 284-81-85, 06-20-98-37-698,
Irányár: 6,9 M Ft.
PESTERZSÉBETEN, KÉTSZINTES háromszobás, 116 m2-es családi ház felújítva eladó.
Dupla komfortos, klímákkal, cirkófûtéssel,
riasztóval, garázzsal. Különálló komfortos
lakás. Jó környezet, iskola, internet, közlekedés. Irányár 21,9 M Ft. Tel.: 06-20-244-35-35.
KERESEK ELADÓ, zöldövezeti, önálló, 3 szobás családi házat. Tel.: 06-30-878-8977.
XX. KER. KÖZPONTJÁBAN 300 m2-es telken
kétszobás családi ház, klímával, pincével, garázzsal, tárolóval eladó. Tel.: 06-30-200-7500
Irányár: 15,5 M Ft.

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
MANIKÛR-MÛKÖRÖM Molnár Virág 06-2095-94-453, Kozmetika Ilcsi. Kezelés: Molnár
Diána 06-20-32-02-392, Helsinki-János utca
sarok, fodrászatban. HÉV állomással szemben, Electro-UNO mögött.
GYÓGYPEDIKÛR Pesterzsébet Központban.
Problémás körmök és bôrfelületek speciális
kezelése. Tyúkszem eltávolítása fájdalommentesen. Cukorbetegek kezelése. Gyermek
pedikûr. Hívjon bizalommal! Házhoz is.
Ár: 2 500 Ft. Cím: XX., Topánka u. 14.
Tel.: 06-20-9854047.

HIRDETMÉNY
Budapest Fôváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselô-testülete a
hirdetmény 1–5. pontjaira vonatkozóan, valamint Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
hirdetmény 6–11. pontjaira vonatkozóan határozatában úgy döntött, hogy az 1–11. pontban
felsorolt ingatlanokat egyfordulós, nyílt pályázatban értékesíti:

Eladó
ingatlanok

Az ajánlatokat a Budapest Fôváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Vagyongazdálkodási Osztályához (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell
benyújtani 2013. február 20-án 12.00. óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyelven. Jelige a
megvásárolni kívánt ingatlan címe.
Bôvebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeirôl: www.pesterzsebet.hu weboldalon, valamint a
Pesterzsébet Városfejlesztô Kft.-nél, Ádovics Lászlóné ügyvezetôtôl (telefon: 284-7064).

Helyrajzi szám

Cím

Megnevezés

Méret

Minimum ár

1.

176767/0/A/5

Budapest XX., kerület Nagysándor József utca 96.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 113 m²

27 300 000 Ft

2.

171081/0/A/2

Budapest XX., kerület Kossuth Lajos utca 22–24. lh: I. fszt. 2.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 200 m²

32 210 000 Ft

3.

176538

Budapest XX., kerület Székelyhíd utca 23.

kivett iskola

Telekméret tulajdoni lap szerint: 4760 m²

200 000 000 Ft

4.

171081/0/A/52

Budapest XX., kerület Kossuth Lajos utca 26–28. II. lph. fszt. 1.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 433 m²
A hozzá tartozó pince alapterülete: 238,1 m²

56 000 000 Ft

5.

177219/2

Budapest XX., kerület Pöltenberg utca 13.

ingatlan

Telekméret tulajdoni lap szerint: 3608 m²
A hozzá tartozó ingatlan alapterülete: 64 m²

129 700 000 Ft

6.

171557/0/A/4

Budapest XX., kerület Ferenc utca 1.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 136 m²

20 300 000 Ft

7.

178377/0/A/3

Budapest XX., kerület Vörösmarty utca 126.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 173 m²

22 500 000 Ft

8.

170204/33/A/124

Budapest XX., kerület Bíró Mihály utca 6.

raktárhelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 60 m²

3 500 000 Ft

9.

172273/0/A/2

Budapest XX., kerület Ilona utca 26. (Jókai Mór utca 52.)

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 214 m²

15 000 000 Ft

10.

170224/12/A/79

Budapest XX., kerület Lajtha László utca 18–20.

irodahelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 76 m²

4 300 000 Ft

11.

170204/73/A/16

Budapest XX., kerület Ady Endre utca 82.

raktárhelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 49 m²

2 300 000 Ft

Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából dr. Vas Imre alpolgármester s.k.

Budapest, 2013. február 1.

✁

✁

APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY
FELHASZNÁLHATÓ
APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY

FÉNYMÁSOLHATÓ
FÉNYMÁSOLHATÓ!

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

Csak az apróhirdetési
szelvényen feladott hirdetéseket
áll módunkban elfogadni!

Cím:

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
Szöveg:
max.
20 szó Ft
• Kérjük,
olvashatóan,
nyomtatott
betűvel töltse
ki! Ft + ÁFA • kérjük, olvAshAtóAn, nyomtAtott betűvel töltse ki!
10
szóig
1.500,+ ÁFA,
11–20 szóig
szAvAnként
150,-

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenés
(megfelelő alkalom bekarikázandó)

1
4

2
5

3
6

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

JÁRMŰ
BÚTOR
TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS

RUHA
VEGYES

ÁLLAT

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

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

Szolgáltatásaink
A Pesterzsébet Városfejlesztô Kft.
új szolgáltatásokkal áll
cégek és egyéni vállalkozók
rendelkezésére:

– könyvelés
– bérszámfejtés
– pályázatírás és
tanácsadás
– társasházaknak is
– értékbecslés
– energetikai
tanúsítvány
készítése

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!
Keretes
hirdetések
feladása
20/392-3383

Érdeklôdni lehet:

06-1/284-7064
varosfejleszto@pvf.hu
Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket!

OMEGA SZIGET
Dél-Pest

Merre tartasz
2013-ban?

MAGYAR
BIOGAZDASÁGOK
ÁRUHÁZA
nyílt a Lôrinci vásárcsarnokban

Kizárólag minôsített
friss bioélelmiszerek

• zöldség-gyümölcs,
• biodéligyümölcs,
• biomangalica-,
szürkemarha-készítmények,
• adalékmentes parajdi
bányasó termékek,
• élesztômentes biopékáru,
• vecsési biosavanyúság,
• biotisztítószerek,
• bioborok,
• csírák-búzafû
• Paleóhoz bioalapanyagok stb.

ISTENTISZTELET
CSILI Művelődési Központ.
1201 Bp., Baross u. 55.

Tarts velünk
vasárnaponként 17h-kor!
www. pogy. shp.hu;
tel.: 06/70 779-7519

Kipufogó javítás!

facebook:
Délpesti-Biopiac
Nyitva tartás:
kedd–péntek: 9–17 óra
szombat: 8–14 óra
www.delpesti-biopiac.hu

ÁRUHÁZ
PATIKA

DR. KOVÁCS PÁL
Forvos a rendelését megkezdte

1202 Bp., Jókai Mór u. 102.
Rendelési id:H-P.: 7-11-ig
Tel.: 06-70/316-2646, 06-1/283-4135
•
•
•
•
•
•
•
•

Gépjárm vezet i alkalmassági vizsgálat
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Spirometriai vizsgálat
Audiológiai vizgálat
EKG
Infúziós és injekciós kezelés
Carotis és perifériás Doppler vizsgálat
TAJ-kártyára történ receptírás,
SORON KÍVÜL IS!

Safeguard sza
ppan 80g (12
37Ft/kg)
Colodent fehé
rítő fogkrém 7
5g (1320Ft/kg
Aloe Verás pa
)
pírzsebkendő
1
0
0 db, 3 rétegű
Complex felnő
(1Ft/db)
tt fogkefe
Questaplast se
btapasz 16 db
(6Ft/db)
Lip stick ajak
ír többféle ízben

Áruház Patika
1191 Budapest, Kossuth tér 4-5
(a Kispesti Áruház sarkán)
Nyitva: H-P: 8-19, Sz: 8-13
Az akció 2013. február 5.-től március 1.-ig, vagy a készlet erejéig tart.

