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Októberi megemlékezések
Kérjük Pesterzsébet lakóit, hogy 
ajánljanak olyan helyi kisvállalko-
zókat, szakembereket, akik több 
évtizede közmegelégedésre, meg-
bízhatóan végzik tevékenységüket. 
Személyes bemutatkozó levéllel 
jelentkezhet az a mester is, aki kör-
nyezete visszajelzése alapján saját 
munkáját a jók között is a legjobb-
nak ítéli. Ajánlásukat, illetve bemu-
tatkozó leveleiket 2013. november 
18-ig juttathatják el postai úton 
Szabados Ákos polgármester részére 
(Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp., 
Kossuth tér 1.) vagy e-mailben a 
protokoll@pesterzsebet.hu címre.
Kérjük, hogy a felterjesztő leve-
lében jelölje meg saját telefonos 
elérhetőségét vagy e-mail címét is. 
A 

”
Pesterzsébet Aranykezű mes-

tere” elismerést az önkormányzat 
a vállalkozók napja alkalmával 
decemberben fogja átadni. 

Aranykezű 
mestereket keresnek

Pesterzsébet Önkormányza-
ta és a Pesterzsébeti '56-os 
Szövetség megemlékezéseket 
tart októberben az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
57. évfordulója alkalmából. 
A megemlékezések részeként 
október 25-én 15 órakor az 
egykori Atra gyár falán lévő 
'56-os emléktábla koszorúzá-
sára, november 4-én 15 óra-
kor gyásznapi megemlékezés-
re és koszorúzásra kerül sor 
a Pesterzsébeti temetőben.  
Aznap 16.30-kor levonják az 
'56-os lyukas zászlót az Or-
szágzászlónál. 
A lapzárta után lezajlott ese-
ményekről következő lapszá-
munkban olvashatnak, illetve 
a beszámolókat nyomon kö-
vethetik a www.pesterzsebet.hu 
honlapon.

T Á J É K O Z T A T Ó

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata elnyerte a Ne-
velési intézmények fejlesztése c. pályázati kiíráson a Nyitnikék Óvoda fej-
lesztését (KMOP – 4.6.1-11-2012-0018). A munkálatok 2013. július 2-án 
elkezdődtek és 2013. október 3-án realizálódott a műszaki átadás-átvétel.
A pályázat keretein belül egy új csoportszoba, öltöző, mosdó, orvosi szoba, 
elkülönítő és tornaszoba valósult meg. Az energetikai korszerűsítés révén két 
csoportszoba és a hozzátartozó öltöztető és szociális blokk felújítása, nyílás-
zárók cseréje készült el, a homlokzat és a lapostető utólagos hőszigetelést 

kapott, valamint az akadály-
mentesítés jegyében a belső ud-
vari szekcióba minden igényt 
kielégítő lift került. A játszóud-
var is megújult a projekt során, 
a nyári meleg könnyebb visel-
hetősége érdekében esőztető 
kaput helyeztünk el, valamint 
a gyermekek fő kedvencét, a 
mászó-falat.
A projektzáró rendezvény 

egyben az ünnepélyes átadás 2013. november 14-én 14.00 órakor lesz az 
Nyitnikék Óvodában. A rendezvényen a gyermekek műsorral kedvesked-
nek, s az intézményvezető körbekalauzolja a meghívottakat és a kíváncsi 
látogatókat. A záró ünnepségre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A projektről a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. honlapján 
(www.pvf.hu) tájékozódhatnak: 

www.pvf.hu Pályázatok  Nevelési intézmények fejlesztése 
Nyitnikék Óvoda

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Testületi ülésen történt

képviselő-testület1október 
10-ei ülésén támogatta 311 
fő ideiglenes, a téli hónapok-

ban való közfoglalkoztatását. Dön-
töttek arról is, hogy a Tátra téren új 
parkolóhelyeket alakítanak ki, illetve 
ehhez kapcsolódóan megváltoztatják a 
forgalmi rendet, valamint támogatták, 
hogy a Vörösmarty téri piac pénteken-
ként használtcikk-piacként üzemeljen.

Téli közfoglalkoztatás

Országszerte több százezer ember-
nek okoz gondot a téli hónapokban 
a közfoglalkoztatási lehetőségek be-
szűkülése és jövedelmük csökkenése. 
Ezt a problémát kívánja orvosolni a 
kormány azzal a döntéssel, hogy a 
2013. november 1. és 2014. április 
30. közötti időszakban 200 ezer fő 
folyamatos, egyidejű közfoglalkoz-
tatását támogatja. Pesterzsébeten 
ezzel 311 fő átmeneti foglalkozta-
tására nyílik lehetőség, akik többek 
között a zöldterületek fenntartásá-
ban, a közterületek takarításában, 
síkosságmentesítésében, a közterületi 
eszközök karbantartásában vehetnek 
részt. A közfoglalkoztatottak bérét és 
járulékait teljes mértékben az állam 
fedezi, az önkormányzatot az ideig-
lenes munkaerőket felügyelő öt fő 
munkavezető béreinek és közterhe-
inek, valamint az időnkénti hétvégi, 
illetve egyéb többletmunka kifizetésé-
nek költségei terheli majd.

Megoldódnak a 
Tátra tér parkolási gondjai

A képviselő-testület májusi ülésén fo-
gadta el a Tátra tér parkolási gondjait 
feltáró, illetve a megoldás irányait felvá-
zoló beszámolót. Ez alapján készült az 
a területrendezési koncepció, ami rész-
ben a beszámoló, részben új elképzelé-
sek alapján új parkolóhelyek kialakítá-
sát indítványozza, valamint korlátozná 
a parkolás időtartalmát a piac épülete 
körül, a 172513, 172505/1, 172505/2, 
172505/3 helyrajzi számú telkeken. A 
főépítészi iroda három megvalósítási 
ütemre tett javaslatot, amely összesen 
170 új parkolóhely kialakítását tartal-
mazza. A képviselők az első ütem meg-
valósítását fogadták el, így a Tátra téri 
piac környékén összesen 64 új parkoló-
hely létesül a közeljövőben, mégpedig a 
Tátra téri iskola udvarán, közterületen 
a 172539/7 helyrajzi számú telken, va-
lamint a Tátra utcában, a piac és a Tátra 
téri iskola között. Amennyiben igény-
ként merül fel további parkolóhelyek 
kialakítása, a további két ütem megva-
lósításáról is döntenek majd.

Péntekenként bolhapiac a 
Vörösmarty téren

A Vörösmarty téri piac környékén évek 
óta problémát jelent az illegális árusítás: 
a portékájukat kínálók nemcsak a köz-
lekedést akadályozzák, de gyakran saját 
testi épségüket is veszélyeztetik, rend-

szeresen szemetet hagynak maguk után, 
zajongásukkal pedig zavarják a környé-
ken élők nyugalmát. Erre keresett és ta-
lált megoldást az önkormányzat azzal a 
határozati javaslattal, amely szerint no-
vembertől péntekenként használtcikk-
piacként működhetne a létesítmény. 
Kisebb vita alakult ki arról, hogy a napi 
445 forint/négyzetméter helypénz nem 
túl nagy teher-e az árusoknak, de végül 
a képviselők egyhangúan elfogadták az 
említett összegű helypénzt tartalmazó 
javaslatot.

Mindennapok

A kutyafuttatók állapotának javításá-
ra, a járdafelújítások szükségességére, a 
kátyúk kijavítására hívták fel az önkor-
mányzat figyelmét a képviselők a bi-
zottsági beszámolók, tagcserék, kérdé-
sek, bejelentések, interpellációk napi-
rendi pontban. A képviselők felkérték 
továbbá az önkormányzatot arra, hogy 
kérjen tájékoztatást az illetékes szakha-
tóságtól az egykori vegyiművek terüle-
tén történt szennyeződés kármentesí-
téséről. Ez ugyanis a 2012. december 
31-ei határidőre nem valósult meg, a 
szennyezett talajvíz azonban átfolyik 
kerületünkbe. Önkormányzatunk az 
FTSZV Kft.-vel is felveszi a kapcso-
latot, ugyanis annak gépjárművei fel-
tehetően útvonalengedély nélkül szál-
lítják a szennyvizet kerületünkön át a 
Cséri-telepre.         

 SzA

A

Tisztelt 
Pesterzsébeti Polgárok!

2014. az általános választások 
éve lesz. Jövőre választják meg 
az országgyűlési képviselőket, 
az Európai Parlament tagjait, 
az önkormányzati képviselőket 
és polgármestereket, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati kép-
viselőket. A választások pontos 
időpontja még nem ismeretes. 
A választások lebonyolításához 
a következő választási ciklusra 
szavazatszámláló bizottsági tagok 
jelentkezését várjuk.

A szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjainak elsődleges fel-
adata a választás szavazóköri 
eredményének megállapítása, 
a választás tisztaságának, tör-
vényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és 
szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása. 
A szavazatszámláló bizottság 
tagjait, illetve a póttagokat a 
képviselő-testület választja meg.
Várjuk mindazon XX. kerüle-
ti lakóhellyel és választójogo-
sultsággal rendelkező lakosok 
jelentkezését, akik a 2014-től 
2018-ig terjedő időszakban a 
szavazatszámláló bizottságok 
munkájában tevékenyen részt kí-
vánnak venni. Jelentkezni szemé-
lyesen a Budapest Főváros XX. 
Kerület Pesterzsébeti Polgármes-
teri Hivatalban működő Helyi 
Választási Irodában lehet.

Jelentkezési határidő: 
2014. január 15.

A jelentkezéshez szükséges nyom-
tatványok átvehetők a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Bp. XX., 
Kossuth L. tér 1.), illetve letölthe-
tők Pesterzsébet honlapjáról 
(www.pesterzsebet.hu).
A nyomtatványon leadott je-
lentkezésüket a következő cím-
re várjuk:
Polgármesteri Hivatal Szervezé-
si Osztály (Budapest, XX., Kos-
suth L. tér 1. I. emelet 71.)

Felvilágosítást a következő tele-
fonszámon kérhetnek: 289-2548

Dr. Kiss Irén  
címzetes főjegyző

választási irodavezető

Pesterzsébet Önkormányzata az idén is szeretné ün-
nepélyesen köszönteni a kerületben élő 50 éves há-
zassági évfordulójukat ünneplő párokat. Kérjük a 
fél évszázados jubileumot tartó házaspárok jelentke-
zését 2013. november 4-ig a Polgármesteri Titkársá-
gon (Bp. XX., Kossuth tér 1. I. 69., telefonon: 283 
0549). Az ünnepséget 2013. november 21-én 12 
órakor, az Erzsébet Napok keretében rendezzük a 
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Jubiláló házaspárok jelentkezését várják!
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Az 1849-ben Aradon kivégzett tizen-
három honvéd tábornokra emlékez-
tünk október 4-én a Vécsey lakótele-
pen, az Emlékkőnél. A fanfártrió után 
huszárok  álltak díszőrséget. A Pester-
zsébeti Közgazdasági Szakközépisko-
la Gyöngyvirág Néptánccsoport tagjai 
a mártírhalált halt honvéd táborno-
kok arcképeivel, mécsesekkel és fehér 
rózsaszálakkal érkeztek. Előadásuk 
méltósága, hangulata visszaidézte a 
fájdalmas történelmi sorsokat.

Hegedűs D. Géza Jászai Mari- és 
Kossuth-díjas színművész előadásá-
ban elhangzott Vörösmarty Mihály 
Emlékkönyvbe című költeménye, 
majd Földesi Gyula országgyűlési 
képviselő szólt az egybegyűltekhez:
– Nem csupán névtelen hősök-
re, ismeretlen arcokra, hanem 
a 13 aradi vértanúra, s azokra a 
mártírokra is emlékezünk, akik 

életüket, fiatalságukat és jövőjüket 
adták a szabadságért. Magyaror-
szág első miniszterelnöke, Bat-
thyány Lajos a halál árnyékában 

sem tagadta meg a haza szeretetét 
és a szabadságba vetett hitét. Ezek 
a hősök bebizonyították: a magyar 
nemzet 1848 márciusában talpra 
állt. A magyar nemzeti független-
ség továbbra is az az erős 
talapzat, amelyre építeni 
lehet az ország jövőjét. A 
magyarok számára a sza-
badság soha nem pusztán 
annyit jelentett, hogy fel-
lázadunk valami ellen. A 
magyarok számára a sza-
badság azt jelentette, hogy 
kiállunk valamiért. Fontos 
a nemzet, a nemzeti ösz-
szetartozás, a nyelvünk, a 
kultúránk, a mi földünk, az eu-
rópai keresztény hagyományaink; 
fontos a család eszménye, a hűség 
és a becsület, hiszen ez a magyar 
szabadság. A magyar szabadság és 

a függetlenség eszménye az 
építés, az alkotás és az érték-
teremtés eszménye. A szabad-
ság az, amikor teljes szívvel 
hiszünk és teljes szívvel cse-
lekszünk hazánk és nem a ha-
talomvágy érdekében. 
A magyar szabadságharc és 
vértanúi közös értékek mel-
lett tettek tanúbizonyságot, 
életükkel és halálukkal egy-
aránt. Az 1848-as vértanúk 
egy eszméért áldozták fel 
életüket. A magyar nemzet 
eszméje a magyar szabadság 
és függetlenség eszméje volt, 
amiért ők hittel és hűséggel 
harcoltak az utolsó leheletü-
kig – mondta. 
Az ünnepi műsorban közre-

működött a Pesterzsébeti Városi 
Fúvószenekar Jakab Gedeon ve-
zényletével, a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar Pálffi Krisztina vezeté-

sével, a Pesterzsébeti Közgazdasá-
gi Szakközépiskola Gyöngyvirág 
Néptánccsoportja, a Wisocky Lé-
gió Hagyományőrző Egyesület.

ILMA

Földesi Gyula: A magyar nemzeti függetlenség erős talapzatára építhetjük az ország jövőjét

Közösen emlékeztünk az aradi vértanúkra 

FELHÍVÁS
a  Budapest XX. kerületében állan-

dó lakóhellyel rendelkező, 
felsőoktatási intézményekben ta-

nulmányokat folytató hallgatók és 
a felsőoktatásban tanulmányaikat 
kezdeni kívánó fiatalok részére!

Pesterzsébet Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve 2014. évre ezennel 

kiírja az „A” és „B” típusú

BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot, 

valamint 2013. évre az egyszeri, 
egyösszegű

 „Helyi Felsőoktatási Támogatás”  
pályázatot.

A pályázó csak egy támogatásban 
részesülhet, de célszerű mindkettőt 

megpályázni.

A pályázat benyújtásának módja és 
határideje 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott 
formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani. 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályáza-
ti évben regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati 
űrlapot minden évben újra fel kell tölte-
ni! A személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését és feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települé-
si önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 

kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. 

A részletes pályázati tájékoztató és Helyi 
Felsőoktatási Támogatás űrlapja Pester-
zsébet honlapjáról letölthető.

Kérdéseikre az oktatas@pesterzsebet.hu 
címen kaphatnak választ.

A pályázatokat postai úton vagy szemé-
lyesen, átvételi igazolással lehet leadni.

Levélcím: Pesterzsébet Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 
1. félemelet 50., 51., 52. 
A borítékra írják rá: „BURSA 2014” 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2013. november 15.
Fellebbezési lehetőség nincs!

Szabados Ákos polgármester
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Dr. Vas Imre alpolgármester, Szabados Ákos polgármester, Juhász Lajosné alpolgármester koszorúzott

Földesi Gyula országgyűlési képviselő is tisztelgett a hősök előtt
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Idén főként az óvodákban zajlottak 
kisebb-nagyobb felújítások, elkezdőd-
tek a járdaépítések, valamint befejező-
dött a Vas Gereben és a Madách utca 
felújítása. Elkészült a Jókai utcában a 
villamosvágány is, s a remények sze-
rint jövőre a Vörösmarty utcai pálya-
szakasz, illetve a Török Flóris utca egy 
része is megújulhat – sorolta az elmúlt 
hónapok fejlesztéseit, beruházásait 
Szabados Ákos polgármester.

– Mikor kezdődhetnek a Duna-
parti munkák, amelyekre pályá-
zati pénzt nyert az önkormányzat?
– A terület eddigi használójával, a 
Magyar Evezős Szövetséggel mó-
dosítottuk a szerződésünket, így a 
szövetség nem viszi el a központját 
Pesterzsébetről, hanem a Sirály csó-
nakházba teszi át székhelyét. 
Dr. Regényi Tamás, a szövetség elnö-
kének tájékoztatása szerint jelentős 
támogatást kaptak a vízitelep fejlesz-
tésére, amelyből 40 millió forintot 
jövőre felhasználnak. Ha ehhez hoz-
záadjuk a mi pályázaton nyert pén-
zünket az önrésszel, akkor összessé-
gében mintegy 300 millió forintos 
beruházás valósulhat meg jövőre a 
Duna-parton. Ezzel a terület olyan 
közösségi térré alakulhat, amely le-
hetőséget ad majd az erzsébetieknek 
a sportolásra, a szabadidő eltöltésére, 
a családi sétákra. A Zodony utcában 

a jégcsarnok ügyét sikerült szintén a 
nyáron rendeznünk, az uszoda zök-
kenőmentesen üzemel. A mellettük 
lévő futballpályát is szeretnénk idő-
vel úgy átalakítani, hogy az ne csak 
a verseny-, hanem a tömegsportot is 
ki tudja szolgálni. Mindezek mellett 
tervezzük, hogy saját forrásból jövő 
tavasszal rendbe tesszük a Duna-
part Gubacsi híd felé eső, bárki által 

látogatható szakaszát. Nem terve-
zünk jelentős átalakítást, csupán a 
zöldterület felújítását, a környezet 
európaibbá tételét és kiemelt idősza-
kokban a terület őrzését.
A csónakházak és a part rendbe-
tételével a jelenleginél lényegesen 
biztonságosabb környezetet és spor-
tolási lehetőséget nyújt majd a folyó 
menti terület.

– A Duna-part kapcsán adódik a 
régi kérdés: mi a helyzet a jódos-
sós gyógyfürdővel?
– Levélben megkerestük Szeneczey 
Balázs1főpolgármester-helyettest 
és a fővárosi közgyűlés képviselőit 
azzal, hogy viseljék gondját a volt 
fürdő épületének és környezetének. 
A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei 
Zrt. a fürdő tulajdonjogát nem adja 
át a kerületnek, ezzel együtt az ön-
kormányzat hatóságként partner 
tud és szeretne is lenni a létesítmény 
hasznosításában, természetesen ere-
deti funkciójának megőrzésével, és 
csak akkor, ha azt a pesterzsébeti 
lakosok is igénybe vehetik.
– Milyen további tervek, felada-
tok előtt áll az önkormányzat?
– Régi-új stratégiánk szerint a két 
legfontosabb terület az egészségügy 
és a közbiztonság erősítése. En-
nek egyik lépése volt a nagy sikerű 
Egészségváros, ami további együtt-
működésre sarkall bennünket a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházzal, 
így jövőre közös finanszírozással 
felújítjuk az Ady Endre utcai szak-
rendelő egy részét. A közbiztonság 
erősítésére új térfigyelő kamerákat 
szeretnénk kihelyezni, támogatni 
kívánjuk a rendőrség szolgálati szál-
lásának felújítását, valamint a meg-
újult Pesterzsébeti Polgárőrséget.

Szkotniczky Andrea

Már nem álom: jövőre közösségi térré alakul a Duna-part
Interjú Szabados Ákos polgármesterrel

Az önkormányzat két részprojektre, 
a Helsinki úton átívelő gyalogos- és 
kerékpároshíd, valamint a Hullám 
csónakházak felújítására nyújtott 
be a fővároshoz egy pályázatot, 
300-300 millió forint értékben. A 
bírálók tetszését végül a Hullám 
csónakházak revitalizációs tervei 

nyerték el, amelyet a Blokk Építész 
Stúdió készített. A koncepcióterv 
szerint a terület sport- és rekreációs 
funkciója erősödne, modern, szel-
lős terekkel, csónak- és kabinbérlési 
lehetőséggel. A tervezők egy vizes 
játszóteret, egy közösségi teret és egy 
tankertet is álmodtak a Duna-partra. 

A csónakházakban a jelenleginél 
tágasabb kabinszobákat alakítaná-
nak ki, valamint alkalmi, „fapados" 
szálláshelyeket az odaérkező gyer-
mekcsapatoknak, vízitúrázóknak, 
megfizethető éttermet, kereskedel-
mi egységeket, a part mentén pedig 
stégrendszer épülne.

A látványterveket az érdek-
lődők a városháza épületében, a 
főépítészi iroda előtti folyosókon 
tekinthetik meg október közepétől.

A Fővárosi Önkormányzat 220 
millió forinttal támogatta a terve-
ket, amelyhez Pesterzsébet Önkor-
mányzatának 20 százalék önrészt, 
azaz 55 millió forintot kell biztosí-
tani. Ez azt jelenti, hogy 25 millió 
forinttal kevesebb áll rendelkezésre 
az elképzelések mindegyikének 
megvalósításához. 

– Az, hogy a projekt mely 
elemeit kell most kihagynunk, a 
pályázat kiírójával és a kerület ve-
zetésével való egyeztetés után derül 
ki – mondta a főépítész.

A1beruházás1ütemezésével 
kapcsolatban Trummer Tamás el-
mondta: a fővárossal a támogatási 
szerződést várhatóan még idén si-
kerül megkötni, ezután indulhat 
a koncepcióterv alapján a tervezési 
folyamat. A szükséges engedélyek 
megszerzése után, ha minden jól 
megy, elkezdődhetnek a tényleges 
építési munkák a Duna-parton.

SzA

Új életet lehelnek a Hullám csónakházakba
220 millió forintot nyert önkormányzatunk a Hullám csónakházak létesítményeinek és területének megújítására a 
Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatán. A kapott összeg mintegy 10 százalékkal kevesebb az igényeltnél, így a 
tervezett feladatok nagy része megvalósulhat – tudtuk meg Trummer Tamás főépítésztől. 
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Ismerek egy olyan 
embert…

Amennyiben környezetében 
ismer olyan értékes, érde-
kes, különleges embert, 

akit szeretné, hogy mások 
is megismerjenek, ajánlja 

figyelmünkbe! 

Ajánlás: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

– Továbbra is sokan válnak a 
bevásárlóközpontoknál bűncse-
lekmények áldozatává. A bevásár-
lókocsira vagy a csomagtartóba 
pakolás közben az autó első ülésé-
re tett táska, retikül kínálja magát 
az elkövetőknek, nem beszélve a 
járműben hagyott értékekről – 
sorolta a veszélyforrásokat Maká-
di Katalin rendőrkapitány a rend-
őrségi  lakossági fórumon.

Nyakláncletépésekből is sok 
van, ezért érdemes megfontolni, 
hogy arany ékszer helyett inkább 
bizsut hordjunk.

Lakásunk biztonságára, szom-
szédainkra jobban oda kellene 
figyelnünk.

– Ma már nem „tippre” men-
nek a tolvajok, minden alkalmat 
megragadnak. Még akkor is be-
mennek a lakásba, házba, amikor 
a tulajdonosok otthon vannak 
– ismertette az elkövetők szoká-
sait Kiss László rendőr alezredes, 
bűnügyi osztályvezető.

Kesik Róbert rendőr alezre-
des, a rendészeti osztály vezetője 

jó hírrel szolgált: szeptember 
1-jétől huszonöt tanulóval bő-
vült a kapitányság állománya. 
Ennek köszönhetően októbertől 
négy-öt járőrautó járja Pester-
zsébet utcáit.

A másik jó hír egy lakossá-
gi panasz kapcsán hangzott el, 
amely szerint a Vágóhíd utca 
elején lévő ABC előtt italozók 
rendszeresen zavarják a környé-
ken élők és az arra járók nyu-
galmát. Kesik Róbert elmondta, 
hogy szeptember 1-jétől válto-
zott a szabálysértési törvény, így 
a rendőröknek végre joguk van 
fellépni a közterületen alkoholt 
fogyasztók ellen. Ez azt jelenti, 
hogy a tiltott helyen alkoholizá-
lókat előállítják, majd szabály-
sértési eljárást indítanak ellenük.

A rendőrök egyik fontos fel-
adata lesz az elkövetkező idő-
szakban, hogy végigjárják azt a 
több mint 60 kis közértet, ahol 
az egyik fő bevételi forrás az 
alkoholárusítás.

SzA

Szeptembertől huszonöt tanulóval bővült a kerületi kapitányság állománya, 
így több autóval járőröznek. Mindemellett sok olyan lakó fellélegezhet, akinek 
otthona sörözők, italt árusító kisboltok közelében van: a szabálysértési törvény 
változása ugyanis feljogosítja az egyenruhásokat arra, hogy a közterületen alko-
holt fogyasztók  ellen fellépjenek.

Drága lehet 
az utcai szeszelés 

Razziát indítanak a közterületen italozók ellen

A halottak napja, mindenszentek 
közeleg, amikor – a járőrszolgálat 
biztosítása mellett – a Pesterzsébeti 
temetőnél a napi forgalmat bizto-
sítják a pesterzsébeti polgárőrök.

Ilyenkor saj-
nos a legtöbb 
tolvaj a te-
m e t ő k b e n 
ólálkodik. 
– Az elkövetők 
a megemléke-
zők figyelmetlenségét használják 
ki. Nemegyszer előfordul, hogy a 
temetőbe látogatók nyitva hagy-

ják autójukat, illetve miközben 
a síremlékek körül ténykednek, 
táskájukat őrizetlenül hagyják. 
Ezeket a figyelmetlenségeket 
használják ki a tolvajok – int 
óvatosságra Szászvárosi Zsolt, a 
kerületi polgárőrség elnöke. 
Szeptemberben a Mártírok útja 
205. előtti zebránál, valamint a 
Topánka utcainál is segítették az 
iskolába igyekvő diákok úttesten 
való áthaladását. 

Számos közlekedési akcióban és 
járőrszolgálatban is részt vettek a 
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság munkatársaival.  
A Pesterzsébet újság előző számá-
ban közzétett felhívásukra közel 

30 önkéntes 
je lentkezett , 
a meghallga-
tások jelenleg 
i s  za j l anak. 
Ezzel együtt a 
pesterzsébeti 

polgárőrök továbbra is várják 
olyan nők és férfiak jelentkezé-
sét, akik önkéntes munkájukkal 

szeretnének hozzájárulni kerüle-
tünk biztonságosabbá tételéhez, 
valamint tenni szeretnének köz-
vetlen környezetükért. 
A feltétel magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet és betöl-
tött 18. életév. Jelentkezni a 
06-30/932-93-44-es1telefon 
számon vagy a pesterzsebeti.
polgarorseg@gmail.com e-mail 
címen lehet.

SzA

Polgárőrök is biztosítják a temetői rendet
A Pesterzsébet újság is segített a toborzásban

Temetői nyitvatartás

Október 31-től november 3-ig a 
Pesterzsébeti temető 7 órától este 
nyolc óráig tart nyitva.
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Teherautó, furgon 
és terepjáró karambolozott
A Hyundai IX35 terepjáró a 
Zilah utcából kanyarodott ki 
a Baross utcába, ám nem adta 
meg az elsőbbséget a Baross 
utcában Soroksár felől érkező 
Nissan furgonnak. 
Az ütközéstől a furgon átsod-
ródott a szemközti sávba, ahol 
frontálisan ütközött a szemből 
érkező Mercedes teherautóval. 
A teherautó sofőrje, valamint 
a furgon vezetője és utasa meg-
sérült.
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A közbiztonságra panaszkodtak a 
legtöbben az önkormányzat által 
szervezett közmeghallgatáson: a 
kerület szinte egészében problémát 
jelentenek azok az elmúlt években, 
hónapokban a kerületünkbe köl-
tözött családok, amelyeknek tagjai 
– úgy tűnik – semmi hajlandóságot 
nem mutatnak a beilleszkedésre, a 
békés egymás mellett élésre.

– A kerületben születtem, itt nőt-
tem fel, gyerekként az utcán ját-
szottunk. Most ott tartunk, hogy 
nem merem kiengedi a 13 éves 
fiamat biciklizni, mert olyan em-
berek költöztek a környékünkre, 
akik miatt egy cseppet sem érez-
zük magunkat biztonságban – pa-
naszolta egy fiatal anyuka. Hason-
ló tapasztalatairól számolt be egy 
idős asszony is a kerület másik 
végéből. Szomorúan mondta el, 
hogy rendszeresen csúfolják őt az 
5-8 éves gyerekek.
Az említett családok többségére 
jellemző, hogy gyakran tucatnyi-
an laknak egy kis alapterületű 
ingatlanban; s a házat, amelyben 

lakáshoz jutottak, amortizálják, az 
ott élőket pedig terrorizálják – de-
rült ki.
– Ez a probléma megoldásra vár, 
az önkormányzatnak valamilyen 
módon tudnia kell kezelni ezt a 
helyzetet, és megoldani a lema-
radók, leszakadók társadalomba 
illeszkedését – mondta Szabados 
Ákos polgármester, aki hozzátette: 
a másoknak sokszor bosszúságot 
okozó  lakók magántulajdonú in-
gatlanokba költöznek, nem pedig 
önkormányzati bérlakásokba.
Továbbra is sok helyen okoznak 
gondot a szelektív hulladékgyűjtők 

körüli illegális hulladékhegyek. 
Lászik Attila, a Városfejlesztési 
Osztály vezetője elmondta: bár az 
FKF Zrt. elkezdte a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést, a pro-
jekt megvalósítása csúszik, mert 
a cég nem tud elegendő gyűjtő-
edényt biztosítani. Pesterzsébe-
ten jövő tavaszra ígérték a háznál 
gyűjtés teljes körű megvalósítását. 
A  legújabb információk szerint jó 
esetben nyárra érkeznek meg az új 
kukák, a gubacsi részre pedig csak 
jövő ősszel. A csúszás miatt fel kell 
függeszteni a szelektív szigetek 
felszámolását.

A Hársfa játszótér környékén élő-
ket nagyon zavarja az a zaj, amit 
a focipálya acélkerítéséhez csapó-
dó labda okoz, jelezték a lakók. 
Lászik Attila ezzel kapcsolatban 
megnyugtató válasszal tudott szol-
gálni, ugyanis az önkormányzat 
már megkötötte a kiviteli szerző-
dést a pálya körül védőháló épí-
tésére, így a munka hamarosan 
elkezdődhet.
Régi panasz a kerület több pont-
ján érezhető csatornaszag, ami 
különösen a nyári és őszi időszak-
ban erősödik. A városfejlesztési 
osztályvezető tájékoztatása szerint 
ezt a problémát az okozza, hogy a 
kerület csatornahálózatának nagy 
része egycsöves, s ez szállítja a 
szennyvizet és a csapadékvizet is. 
A probléma megszüntetésére az 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
több mint 60 helyen bűzelzárót 
épített be a csatornába, ezek azon-
ban nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. 
– Jelen helyzetben jó megoldás 
nem látszik – mondta Lászik At-
tila.          SzA

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület 

A kormány az év eleje óta 10 
százalékkal mérsékelte a gáz, a vil-
lany, a távfűtés, a víz, a csatorna és 
a pb-gázpalackok árát, míg a hulla-
dékszállítás díját 10–60, a kémény-
seprését pedig 10–90 százalékkal.

– Azt, hogy a szolgáltatóknak 
milyen módon kell feltüntetniük a 
számlákon a kedvezményt, jogsza-
bály írja elő. Az elmúlt időszakban 
végzett ellenőrzések során kiderült, 
hogy több közműcég nem vagy 
nem megfelelően teljesítette ezt a 
kötelezettségét, ezért rájuk súlyos, 
bizonyos esetekben több 100 mil-
lió forint bírságot, pontosabban 
kötbért róttunk ki. Kötbért, mert 
annak összegét teljes egészében 

visszakapják az érintett szolgálta-
tási területen élők, méghozzá 10 
ezer forintos számlajóváírás formá-
jában – mondta a rezsicsökkentő 
fórumon Tarnai Richárd kormány-
megbízott, Kispest országgyűlési 
képviselője.

– A legfrissebb adatok szerint 
15 százalékkal csökkent azok szá-
ma, akik nem fizették be közüzemi 
tartozásaikat. Mindez azt mutatja, 
hogy nagyon sokan nem azért nem 
fizettek, mert nem akartak, hanem 
mert nem tudtak. A rezsicsökken-
téssel mindenki jól jár – tette hozzá 
Tarnai Richárd. Jól jár az állam-
polgár, mert kifizethetővé váltak 
számára a közüzemi díjak. Jól jár 

az állam is, amely köztu-
lajdonba fogja venni ezeket 
a cégeket, hiszen bevételei 
nőnek, s közben a gazdaság 
is egyre fehérül.

A megjelenteket Jó-
kai Anna is köszöntötte, 
aki – mint mondta magá-
ról – spirituális lelkületű, 
ezzel együtt az anyagiaktól 
nem tud elvonatkoztatni, 
hiszen az határozza meg 
a mindennapokat. A leg-
több pénz pedig azokra az 
alapvető dolgokra megy el, 
amik nélkül nem tudunk 
élni. Az írónő közös játékra 
is invitálta a résztvevőket: 
ha meg tudják tenni, írják 
ki, sőt, tegyék be egy régi 

malacperselybe azt az összeget vagy 
annak egy részét, amelyet a rezsi-
csökkentés révén tudhatnak magu-
kénak. Karácsonykor pedig vegyék 
elő az összegyűlt pénzt, és gondol-
janak arra, hogy mégis hozott vala-
mit a Jézuska.

– Jár az embernek, aki dolgozik, 
hogy be tudjon fűteni, s jár a re-
mény is, hogy ennek lesz folytatása 
– mondta Jókai Anna.

Az írónő beszédét követően Föl-
desi Gyula országgyűlési képviselő 
köszönte meg annak a több mint 
18 ezer embernek a támogatását, 
akik ebben a választókerületben 
csatlakoztak aláírásukkal a rezsi-
csökkentéshez. Külön köszöntötte 

Szabados Ákos polgármestert, aki 
baloldali politikusként támogatta 
az aláírásgyűjtési akciót.

– November 1-jén folytatódhat 
a kezdeményezés egy 11,1 százalé-
kos csökkentéssel a villany, a gáz és 
a távfűtés terén, így éves szinten el-
érheti a 20 százalékot. Ehhez azon-
ban még küzdenünk kell – tette 
hozzá az országgyűlési képviselő.

Czomba Sándor foglalkozatá-
sért felelős államtitkár óriási do-
lognak tartotta, hogy végre van 
Magyarországon egy olyan ügy, 
amelyhez pártállástól függetlenül 
lehet csatlakozni. Mint mond-
ta, példaértékű az az összefogás, 
amelynek köszönhetően megvaló-
sulhatott a rezsicsökkentés első lé-
pése, hiszen az aláírók között szép 
számmal voltak olyanok is, akik 
nem a Fidesz szimpatizánsai.

A rezsicsökkentéssel a kor-
mány célja, hogy pénzt hagyjon az 
emberek zsebében, amelyeket ők 
fogyasztásra tudnak majd fordí-
tani. A novemberi rezsicsökkenés 
havonta átlagosan 3 ezer 500 fo-
rintot jelent egy családnak, a teljes 
csökkentéssel éves szinten akár 100 
ezer forintot is meg lehet takarítani 
háztartásonként. Bár a költekezési 
kedv még nemigen jelentkezik, a 
kormány bízik abban, hogy a re-
zsicsökkentéssel, a reálkeresetek 
növekedésével, a pénz vásárlóere-
jének növekedésével ez a tendencia 
megváltozik.                  SzA
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Rezsicsökkentő fórumot szervezett a XIX. és XX. kerületi Fidesz annak a több mint 
18 ezer embernek, akik az elmúlt hónapokban a 16. választókerületben aláírásukkal 
támogatták a kormány rezsicsökkentésre vonatkozó petícióját. A legfrissebb adatok 
szerint 15 százalékkal csökkent azok száma, akik nem fizették be közüzemi tartozása-
ikat, ez pedig egyértelműen az intézkedés kedvező hatásának tekinthető.

Jövőre a családok 
100 ezer forintot is spórolhatnak
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Az idejében 
felismert melldaganat 

gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mam-

mográfiás szűrővizsgálat.
A XX. kerületben lakó 45–65 éves 
nők, akiknek az utolsó mammo-
gráfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 

névre szóló meghívót kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják őket a 
MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán

(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., 
Szakrendelő mögötti parkoló

tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott 
tartózkodás ideje alatt) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a 
mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve

Tel.: 06 (1) 465-3823
2013. november 15–22.

INGYENES EGÉSZSÉGNAPOT

rendez Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Humán Szolgál-

tatások Intézményének Család-
segítő Szolgálata 

november 12-én 
10–18 óra között 

Helyszín: 
Nagy Győry I. utcai Szociális 

Szolgáltató Központ 
(1201. Bp. Nagy Győry I. u. 29-31/a)

Ingyenes vizsgálatok (test-
analízis, hallásvizsgálat, sze-
mészet, vérnyomásmérés) és 

termékbemutatók.

A Magyar Vöröskereszt vér-
adást szervez a helyszínen 

15–18 óra között.

Mindenkit szeretettel várnak
a pesterzsébeti Családsegítő 

Szolgálat munkatársai!A rendezvényt a Pesterzsébe-
ti Közgazdasági Szakközépiskola 
mazsorettcsoportja nyitotta meg a 
városháza előtt felállított színpadon, 
majd Jaksity Kata, televíziós műsor-
vezető köszöntötte a pester-
zsébetieket. Őt 
a polgármester, 
Szabados Ákos 
követte, aki sze-
rint nagyszerű 
dolog, hogy a 
kerületből ennyi 
ember kíváncsi 
a rendezvényre. 

– Pesterzsé-
bet számára két 
fontos stratégiai terület van: a köz-
biztonság és az egészségügyi ellátás 
színvonalának jelentős mértékű javí-
tása. Az ezek érdekében tett lépések 
közé tartozik a mai rendezvény ven-
dégül látása is itt, a városközpontban 
– fogalmazott a polgármester, majd 
köszönetét fejezte ki a szervezőknek.

Köszöntőjében dr. Ralovich 
Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház főigazgatója azt hangsúlyozta, 
hogy mennyire fontos rendszeres 
időközönként szűrővizsgálatokra 
járni, hiszen a vizsgálatok alig pár 
percet vesznek igénybe, ám e pár 
perc, ha valamilyen betegségre fény 
derül, sokszor életet menthet.

– Az orvos csak akkor tud segíte-
ni, ha a beteg maga is foglalkozik a 
betegségével. Örülök, hogy az utób-
bi időben számtalan kezdeményezés 

látott napvilágot, köztük ez a prog-
ramsorozat is, az egészségtudatos 
életmód népszerűsítése érdekében. 
Ha a lakosság nagy része részt ven-
ne ilyen szűrőprogramokon, évente 

több ezer ha-
lál ok lenne 
megelőzhető 
– mondta a 
főigazgató.

 A z 
Egészségvá-
ros fővédnö-
ke, Rudolf 
Péter Kos-
suth-díjas 

színművész a szűrővizsgálatok mel-
lett az egészséges életmód jelentősé-
gére hívta fel a figyelmet.

– A legfon-
tosabb dolog a 
mozgás .  Kis-
srác korom óta 
szeretek fociz-
ni .  Amel lett 
a munkám is 
megköveteli a 
jó kondíciót. 
Végigszaladgál-
ni egy előadást, 
le föl rohangálni tizenhatszor a lép-
csőkön, mint a Pletykafészkek című 
darabunkban, elég megerőltető do-
log. Én pedig szeretem jól csinálni. 
Emellett a feleségem szoktatott rá 
a futásra, aki ráadásul atlétamúlttal 
is rendelkezik. (Rudolf Péter felesé-
ge Nagy-Kálózy Eszter színésznő.) 

Úszni nem nagyon szeretek, viszont 
néha arra is muszáj rávenni magam 
– nyilatkozta a népszerű színművész 
lapunknak.

A programok közül Rudolf Pé-
ter interaktív előadására voltak kí-
váncsiak a legtöbben. A Richter a 
Nőkért sátorban találkozhattak Ke-
leti Andrea táncművésszel és Dobó 
Kata színésznővel is.  Ugyancsak 
mozgalmasra sikeredett a délután: 
Katus Attila aerobikóráján minden-
ki a saját bőrén tapasztalhatta meg a 
mozgás felszabadító érzését. 

Az Egészségváros elérte célját. 
Beke Zsuzsa, a Richter PR-vezetője 
elárulta, hogy a nap folyamán több 
mint kétezer szűrővizsgálatot végez-
tek el, és ötszáz esetben javasoltak 

szakorvosi ellátást. Mindeközben 
a pesterzsé-
beti lakosok 
1 717 500 
forintot gyűj-
töttek össze 
a részvételért 
kapott pon-
tokkal. Így a 
Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kór-

ház igaz- gatója, 3 717 
500 forintot vehetett át a nap végén. 
Mint megtudtuk, az adományból 
egy hordozható lélegeztető készülé-
ket és egy sürgősségi kocsit vásárol-
nak.

VR
Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Benépesült az Egészségváros Pesterzsébeten
Szeptember 21-én kerületünk adott otthont az országot öt éve járó Richter Egészségváros Programnak. A tanácsadásokra 
és az ingyenes szűrővizsgálatokra több mint kétezer ember volt kíváncsi a Kosutiban. A résztvevők minden egyes vizsgála-
tért, kitöltött tesztért 300-300 forintot érő matricát kaphattak gyűjtőfüzetükbe, amellyel a gyógyszercég által felajánlott 
2 millió forintos alapadományt gyarapíthatták.

A
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Czap Zsolt lelkipásztor köszön-
tötte a megjelenteket.
– Jézus maga is szerette a mu-
latságokat, részt vett mások 
örömében. Az első nyilvános 
csodatételét a Bibliában leírt 
menyegzőn tette. Örül az Úr an-
nak, ha mi is örülünk, s vidám 
szívvel jól tudjuk magunkat 
érezni. Lélekben meghívjuk ide 
magunk közé, emeljük poharun-

kat egymásra – mondta az atya. 
 A mulatságot keringővel kezd-
ték, majd gyimesi lánctáncokat 
mutattak be, amit a bál részt-
vevői meg is tanultak. Éjfélkor 
eljárták a Gyertyafénykeringőt. 
A tombolán értékes ajándékok 
találtak gazdára. 

ILMA
Még több fotó: 
Soroksár Online Facebook

Örül az Úr annak, ha mi is örülünk!

A szentmisénél az oltár előtt mintegy 
40 kisgyermek foglalt helyet. Szláby 
Tibor plébános az óvodás nagycsopor-
tosoknak és általános iskolásoknak 
rendszeresen tart hittanórát a Gyulai 
István Általános Iskolában, illetve a 
templomban. 

– Régóta gazdagítjuk a liturgiát, 
ahogy annak szabályai megen-
gedik – a gyermekekre összpon-
tosítva –, így ők is részt vesznek 
a felajánlási körmenetben, úrfel-
mutatáskor pedig együtt csenget-
nek a ministránsokkal. Azután 
megfogjuk egymás kezét, és kör-

bevesszük az oltáron közénk jött 
Úrjézust a Miatyánk elmondása 
alatt. Végül kis keresztet kapnak 
áldásként a homlokukra azok, 
akik még nem voltak elsőáldozók. 
Most teljesen új dolog történt: az 
áldoztatás és kiskereszt-adás után 
a gyerekek a szentélybe csendben 
letérdelve imádkoztak egy külön-
leges lelki élmény reményében, 
amely az Úrjézus közelségéből 
fakadhat. Ilyen nagy létszámú 
gyermeksereglet még nem volt a 
templomban, amióta ezen a plé-
bánián szolgálok – mondta Tibor 
atya. A gyerekek nagyon figyeltek 

mise közben a plébános minden 
szavára, és akkor csengettek, ami-
kor azt a liturgia megkövetelte, 
ezért dicséretet is kaptak.
A nyitott napot bábszínházi elő-
adással folytatták. Vadnai Tünde 
bábművész és segítője tette a gye-
rekek számára felejthetetlenné ezt 
a napot.
 A vendégeket, a látogatókat, a ki-
csinyeket, valamint az őket kísérő 
szülőket vendégül látták házilag 
készített süteményekkel, szend-
viccsel.

Ilonka Mária  
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Nyílt napot tartottak a Szent Lajos-templomban
Szeptember utolsó hétvégéjén ga-
bonaszentelést tartottak a Szent 
Erzsébet-főplébániatemplomban. 
Várhelyi Márta kerületi lakos im-
máron másodszor készítette el őszi 
terményekből Krisztus keresztjét, 
a napot és a szívet. A több figurát 
tartalmazó képhez burgonyát, pa-

radicsomot, sárga- és fehérrépát, 
szilvát, almát, szőlőt, kukoricát 
használt fel. Mintegy két órába 
telt, amíg kirakta az oltár előtt az 
élet jelképeit, amelyet a vasárnapi  
délelőtti szentmisén Czap Zsolt 
plébános megszentelt.         IM 

Az élet jelképei 
őszi terményekből

Búcsút tartottak október 6-án a pacsirtatelepi Magyarok Nagyasz-
szonya-templomban.  A szentmise főcelebránsa dr. Gál Endre esz-
tergomi prépost, valamint Almásy László plébános volt. Az isten-
tiszteleten részt vettek még a kerület római katolikus lelkipásztorai. 
A mise alatt szenténekek, valamint koncertművek hangzottak el, 
többek között népénekek, Jose Frank Tengernek fényes csillaga és 
Frans Olivier Harangszó című műve, amelyeket Tóth Ernő László 
kántor játszott orgonán. A búcsút körmenet követte.         ILMA

 Templombúcsú Pacsirtatelepen
Pezsgős koccintással nyitották meg október 11-én a harmadik dél-
pesti katolikus bált, amelyet az idén a pesterzsébeti katolikus főplé-
bánia rendezett a Soroksár-Újtelepi Szent István-plébánia közösségi 
termében.
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Régen az emberek a Szent Mihály-
napi tűz köré gyűlve ünnepeltek, 
felelevenítve településük hagyomá-
nyait. 
– Sokat gondolkodtam azon, hogy 
mit jelent a tűzgyújtás számunkra. 
Eszembe jutott egy mondás, misze-
rint az emberek három dolgot sze-
retnek nézni: a tüzet, a vizet és azt, 
ha valaki dolgozik. Mind a három 
az életről szól. Ha valaki dolgozik, az 
életért teszi, a víz az élet alkotóele-
me, az este főszereplője pedig a tűz. 
Minden ember szeret a tűz mellé 
húzódni, főleg hideg, téli estéken. 
Körülülni a tüzet azt jelenti, hogy 
összetartozunk. A tűz fénye világít, 
ereje megmelegít bennünket. 

Az ember életének nem-
csak külső, hanem belső 
tűzre is szüksége van. Ak-
kor vagyunk boldogok, ha 
belül is lángol a szeretet, az 
öröm melege és a világossá-
ga beragyogja  lelkünket. A 
Szent Mihály-napi tűzgyúj-
tás jó alkalom arra, hogy ezt 
a fajta összetartozást megél-
jük. A Bibliában az angya-
lok úgy jelennek meg, mint 
akik kapcsolatot teremtenek. Ha le-
ülünk a tűz mellé, akkor egymással 
is kapcsolatot akarunk teremteni. 
Mihály angyal nevét arról ismerjük, 
hogy le lehet győzni a sötétséget, 
hogy van örök világosság. Istennek a 

szeretete, a jósága, az ereje nagyobb 
a gonoszság erejénél – hangsúlyozta 
Czap Zsolt plébános.
A pesterzsébeti Mihály-napi tüzet 
Szabados Ákos polgármester, Föl-
desi Gyula országgyűlési képviselő, 
Juhász Lajosné alpolgármester, dr. 
Veres Anikó, a pesterzsébeti kor-
mányhivatal vezetője, Komoróczy 
László képviselő, valamint Czap 
Zsolt atya gyújtotta meg. 
Fellépett a Hun Kun Dance tánc-
együttes, bemutatót tartott egy 

tűzzsonglőr is változatos zenei kísé-
rettel. Fellépett a Csili Népdalkör 
továbbá Pállfi Krisztina gitár- és 
Bobély Bence Regő akkusztikus kí-
séretére együtt énekelt a közönség is. 

Ilonka Mária

A Szent Erzsébet téren lobbant fel a Szent Mihály-napi tűz „SISI A VERSEKBEN ÖRÖKKÉ ÉL”
címmel NÉMET SZAVALÓVER-
SENYT szervez november 13-án 15 
órától a Lajtha László AMI-ban a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Pest-
erzsébet.

Versenyfeladat:
Egy szabadon választott vers ki-
fejező előadása német nyelven, a 
német irodalom klasszikusaiból, a 
magyarországi német költők művei-
ből, a mai modern német irodalom 
alkotásaiból, valamint Sisi németül 
írt verseiből. Az előadott mű hossza 
minimum 12 sor lehet.

A versek felolvasását a zsűri nem 
tudja értékelni.

Egy iskolából, egy korcsoportból 
(kategória) maximum két versenyző 
regisztrálható.

Értékelés:
1. általános iskolás kategória: 

5-6. osztály

2. általános iskolás kategória: 
5-6. osztály német nemzetiségi 

tagozat

3. általános iskolás kategória: 
7-8. osztály

4. általános iskolás kategória: 
7-8. osztály német nemzetiségi 

tagozat

5. középiskolások

Jelentkezési határidő: november 8.

Jelentkezési lapok a szervezőktől 
kérhetők, amit kitöltve a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Pester-
zsébet címére kell küldeni: 

1204 Budapest, Dessewffy u. 56. 
(Tel:  +3620/580-4997)

Elektronikus regisztráció a jelentke-
zési lap szerinti adatokkal lehetséges: 
nemetkisebbseg@pesterzsebet.hu

Információ:  Szabóné Kerepesi 
Irén (szerdai napon 9–12-ig).

Dr. Fekete Károlyné s.k. elnök

Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! programsorozat keretében Pesterzsé-
beten is fellobbant  a Szent Mihály-napi tűz, melyet sok kerületi állt körbe.

Mint mondja, rengeteg 
minden zajlik most kö-
rülötte. 
– Beindult a színházi 
évad, a forgatások, fo-
tózások és a fellépések 
időszaka. A futó da-
rabok felújító próbái 
mellett újakat is próbá-
lunk, ami mindig nagy 
újjászületés. Ez nagyon 
izgalmas időszak, több 
formálódó karakteren is 
dolgozom egyszerre, és 
ez a belső munka a már 
meglévő darabokon is 
meglátszik. A régen ját-
szott karakterekben is 
új színeket fedezek fel – 
meséli munkájáról a szí-
nésznő, akinek ez a nagy 
nyüzsgés a nyári pihenés 
után ugyan fárasztó, de 
nagyon jóleső fáradság 
számára.  

– A legújabb darab, amit próbálok 
a „Katyi” című magyar film szín-
padi átirata, mellyel a Csili Műve-
lődési Központ  bérletsorozatában 
is színpadra lépünk. Az eredeti 

mű 1942-ben készült, és ez 
a korszak, a legendás magyar 
filmek időszaka nagyon kö-
zel áll hozzám. A Meseautó 
után ez a második olyan da-
rab, amit gyermekkorom-
ban imádtam nézni. Ezek 
a művek azt a hangulatot 
idézik fel bennem, amikor a 
nagymamámmal kézen fog-
va elsétáltunk a moziba, és 
megnéztük a nagy magyar 
színészeket: Tolnayt, Jávort, 
Bilicsit, Kabost. Nem tu-
dom, hogy már akkor szí-
nész akartam-e lenni, de a 
fekete-fehér filmek iránti 
vonzalmam máig megma-
radt, és az évek során ösz-
szegyűjtöttem őket – árulja 
el Gyebnár Csekka, aki úgy 
fogalmaz:  az ősz a színészek-
nek a változás kora, hiszen 
minden este mások lehetnek 
a színpadon. 

Gyebnár Csekka sokak számára a Barátok közt című tévésorozatban vált ismert-
té. Kevesen tudják róla, hogy mennyire izgalmas és sokszínű karakter a színpa-
don. Játszik vígjátékot és kamaradarabot, operettet és társadalmi drámát is. Kor-
talan alkata miatt nagyon jól formálható, és ő maga is nagy átalakulóművész.

A Katyiban, a Csili bérletsorozatában láthatjuk a színésznőt
Gyebnár Csekka, az átalakulóművész
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Bővebben: www.csili.hu

FőVÁROSI SZABÓ 
ERVIN KÖNYVTÁR

XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu

Nyitva: H, SZ, P: 13–19 óra,  
CS: 9–16 óra, Szo: 9–14 óra  
November 1-jén, 2-án a könyvtár zárva!

Ezoterikus klub: beszélgetés Frisch 
Tibor ezoterikussal november 20-án, 
17 és 18 óra között.  

Baba-mama klub: Havonta egy 
alkalommal, csütörtök 10 órától. 
A következő foglalkozás november 
7-én, Káposztásné Kosztya Henrietta 
óvópedagógus vezetésével.

Angol gyerekeknek: Minden hó-
nap utolsó előtti péntekén. Következő: 
november 22. 17 óra.

Kézműves Kuckó: lámpást készí-
tünk október 25-én 17 órakor.

Játékkészítők klubja: szerdánként, 
15 órától Attila bácsival.

Idegennyelvi klubok: Az orosz 
nyelvet gyakorolókat október 30-án 
17 órakor Németh Mária, a német 
társalgási klub tagjait november 11-
én, 18 órakor Csizmadia Ágnes várja. 
Angol klub november 4-én, 17 órától. 
Olasz klub november 18-án, 17 órától. 
Mindkét klubot Laczkó-Juhász Móni-
ka vezeti.

Színházjegy-árusítás péntekenként 
17.30-tól.

November 4-től Majlinger Andrea 
gyöngyékszereit, valamint Frisch Bi-
anka festményeit, grafikáit tekinthetik 
meg.

XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 fszek2004@fszek.hu

Nyitva tartás: H: 13–19, K: zárva, Sz: 
13–19, Cs:  9–15, P: 13–19, Szo: zárva
November 1-jén a könyvtár zárva!

Új foglalkozásvezetőkkel, több ku-
tyával, időnként egyéb házi kedvenccel 
folytatódik a tavaszi „Állatvédő”. Fog-
lalkozásvezetők: a Spániel Fajtamentés 
önkéntesei. Első alkalom: október 30-
án, 16.30-tól. Előzetes jelentkezéseket 
kérünk!

Alkossunk együtt! Játszóház 2–10 
éves gyermekek részére. Foglalkozásve-
zető: Rádics Ágnes. November 6-án, 
20-án 16.30-tól, október 31-én, nov-
ember 14-én 10 órától.

GasztroPacsirta Klub november 
6-án és 20-án 15 órakor.

Egészségóra november 8-án, 
17 órakor

Életmód- és diétás tanácsadás:
felmerülő egészségügyi kérdéseikre 

válaszol Horváthné Pozsgai Ilona.
Keresztszemes hímzőkör novem-

ber 8-án, 15.30 órakor Horváthné 
Pozsgai Ilona vezetésével.

Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával  
hétfőnként. 9.30-tól mondókás móka; 
10.10-től  bábos torna

Szabados Ákos polgármester 
fogadóórája: október 30., 18 óra.

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria

- Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása;

- Rátkay Endre 
festőművész kiállítása;

- Gaál Imre 
festőművész kiállítása;

- Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
 emlékszoba;

- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra” 

helytörténeti kiállítás.

Gaál Imre Galéria programjai
Erzsébet Napok rendezvénysorozat. 

Megnyitó: november 6., 17 óra.

Művészeti Szalon. Neményi Lili-est 
november 20., 16 óra. 

„Rejtőzködő Budapest” 
Tóth József Füles előadása november 27., 17 óra. 

Időszaki kiállítások
„Pesterzsébetiek a nagyvilágban 

a XX. század első felében” 
helytörténeti kiállítása a 

Pesterzsébeti Múzeumban. 
Megtekinthető 2014. március 30-ig, 

hétfő kivételével naponta 10–18 óráig. 

Polgár Rózsa Kossuth és Munkácsy-
díjas kárpitművész kiállítása a Gaál 

Imre Galériában. 
Megnyitó: november 6., 17 óra. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. 
november 6. – 2014. január 12. 

között, hétfő kivételével naponta 10–
18 óráig. 

Littkey Antal festőművész kiállítása 
a Gaál Imre Galériában.  

Megnyitó november 13., 17 óra. 
A kiállítás megtekinthető: 

november 13. – 2014. január 12. 
között, hétfő kivételével naponta 

10–18 óráig.

Pesterzsébeti Múzeum

1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284-7324

Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283-0031

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig
info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu 

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

GAÁL IMRE GALÉRIA

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
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V. Reformkori Nap

Délelőtt a Pesterzsébe-
ti Múzeum Gaál 
Imre Ga-
lériában 
M a r -
t o n 

S á n -
d o r n é , 
az Oktatási 
és Kulturális 
Bizottság elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt, majd  
dr. Strucz Zoltánné, a Kossuth Tár-
saság elnöke és egyben a Reformkori 
Nap ötletgazdája, köszöntötte a meg-
jelent érdeklődőket, díszpolgárokat.
A Szegedi Egyetem oktatója,  
Pelyach István Kossuth Lajos emig-
rációban eltöltött éveiről beszélt. 
Az előadás után tizen-
hatan kaptak ha-
gyományos em-
lékplakettet a 
reformkori 
nap szer-
vezéséért, 
segítésé-
ért. A 
Széche-
nyi-szo-
b o r n á l  
virágo-
kat he-
lyeztek el, 
miközben a 
Pesterzsébeti 
Városi Fúvós-
zenekar indulókat 
játszott, előttük mene-
telve mazsorettek tartottak 
bemutatót. A Városháza előtti Kos-
suth-szoborig vezető úton jelentős tö-
meg kísérte a látványos menetet.
Dr. Sturcz Zoltánné megköszönte 

a lehetőséget az önkor-
mányzatnak, hogy 

közösen pá-
lyázhat-

tak, és 
ismét 

m e g -
v a l ó -

sulhatott a 
program. Nép-

tánc, majd örömzene 
követte a beszédeket. Mindeköz-

ben üvegfestők, festők is bemutatkoz-
tak a Kosutiban, a gyerekek számára 
kalandjátékot szerveztek „Kossuth 
Lajos azt üzente” címmel, a Nemzeti 
Múzeum munkatársainak közremű-
ködésével. A nap folyamán kézműves-
bemutatókat (szövés, babakészítés, 

üvegfestés, gyöngyözés, 
mézeskalács-készítés) 

tartottak az ér-
deklődőknek.

A reformko-
ri ebéd elfo-
gyasztását 
követően 
a sétáló-
utcában 
a Pest-
erzsébeti 
L o v a s -
i s k o l a , 

M a k a i 
Dezső lo-

vasai, dáma 
lovasok és hu-

szárok vonultak fel, 
közben a Pesterzsébeti 

Közgazdasági Szakközépis-
kola Gyöngyvirág Néptánccsoportja 
teremtett igazi magyaros hangulatot 
tánccával. 
 Ilonka Mária 

Az idén is nagy látványossággal indult az V. Reformkori Nap a Kosutiban. A Kos-
suth Társaság által szeptember 28-án megszervezett rendezvény része volt az „Itt-
hon vagy! Magyarország, szeretlek!” rendezvénysorozatnak. Reformkori ruhákba 
öltözött hölgyek és urak sétáltak a gyönyörű őszi napon.

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában Földesi 
Gyula országgyűlési képviselő nyitotta meg a délutáni 
koncertprogramot, melyet Verdi és Wagner születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából rendeztek: 
- Amikor ezt a megemlékezést rendezzük, az idő 
mindig napsütéses és vidám. Kicsit hasonlít a re-
formkorra is, amely színes és érzelmekben pezs-
gő korszaka volt a magyar történelemnek. A 
magyarok akkor is bebizonyították, hogy képe-
sek összefogásra, képesek arra, hogy a céljaikat, 
amelyeket megálmodtak, megvalósítsák. Kerü-
letünkben hasonló reformtevékenység folyik ma is: 
példának említhetem a Duna-part fejlesztését vagy 
egyik óvodánk megújulását. Ahhoz, hogy az álmainkat 
megvalósíthassuk, hogy a reformokat végre tudjuk haj-
tani, ahhoz a reformko- r i magyarok példájá-
ból kell e r ő t merítenünk. Azt 
k í - vánom ennek az 

országnak - 
pár tá l l á s tó l 
függetlenül -, 
hogy tovább 
fejlődjön azon 
az úton, ame-

lyet reform-
kori elődeink el-
kezdtek.

Az Ide Süss! versenyre Kemenczei 
Zsolt és testvére, Petra egy nemzeti-
színű tortát készített: piros és zöld pis-
kótaréteg között fehér krémmel; Kas-
sai Éva, Kóténé Nyírő Ica és Tóthné 
Nagymarosi Mária hoztak még sü-
teményeket. A kóstoló zsűri elnöke, 
Komoróczy László képviselő mindenkit 
megdicsért. A verseny résztvevői szép-
művészeti könyvet kaptak az önkormányzat 
jóvoltából. D. Udvary Ildikó múzeumigazgató 
és munkatársai vendégül látták a koncert végén a sze-
replőket és a közönséget.

Fotó: Bajnóczi István Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

A Csili Étterem készítette a reformkori ételt Unger Károly Os-
car-díjas szakács receptje alapján: pulykamell Gróf Széchenyi 
István-módra. A grófnak mindezt fácánmellből készítették el 
Nagycenken, amikor Széchenyi István gróf meghívta vacsorára 
barátait. Pestről, Budáról és Bécsből a három legkitűnőbb kony-
hafőnök vett részt a vacsora elkészítésében. A Csili Étterem séfje 
meglepetésédességgel kedveskedett a vendégeknek, ez puffancs volt 
ribizlimártással, közben felkínálták 
a Kossuth- kiflit, amelyet 
h a g y o - mányosan a 
Kossuth T á r s a s á g 
t a g j a i sütöttek. Ez 
a süte- m é n y  P o-
zsonyból indult hódító 
ú t j á r a , ahol részben a 
reformko- ri Országgyű-
lés ülésezett.

Reformkori ebéd:
 pulykamell Gróf Széchenyi István-módra

Iide süss! verseny

A reformkori magyarok
 példájából kell erőt merítenünk

Úgy építjük a jövőt, hogy abban Pesterzsébet 
igazi lokálpatriótákkal rendelkezzen
- „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!„ program egyik ki-
emelkedő eseménye az V. Reformkori Nap. Igazán az 1848-at 

követő időszakban és a kiegyezés éveiben 
indult fejlődésnek a kerület település-

elődje, de mégiscsak a gyökereink 
a szabadságharchoz, az abban 

résztvevőkhöz, Kossuth La-
joshoz fűznek és kötnek ben-
nünket. Ezt a hagyományt 
ápoltuk itt az elmúlt évtizedek 
során oktatási intézménye-
inkben (Kossuth Gimnázium), 

vagy akár a társadalmi szer-
vezeteinken keresztül (Kossuth 

Társaság). Próbáljuk a tudásun-
kat továbbadni az előttünk lévő ge-

nerációnak, és úgy építeni a jövőt, hogy 
Pesterzsébet igazi lokálpatriótákkal rendelkezzen, 

akik büszkék annak a kerületnek a történelmi hagyományaira, 
ahol élnek. Olyan tudás birtokába kerülhetnek, amely igazán azt 
az érzést erősíti a lelkükben, amely a mai napnak is mottója: Sze-
retlek, Magyarország! Szeretlek, Pesterzsébet! - mondta Szaba-
dos Ákos polgármester.
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Már nyáron elkezdtünk készülődni a 
jeles napra. A szervezés szakmai részé-
ben segítséget kaptunk a Pesterzsébeti 
Pedagógiai Intézettől, annak m.b. 
igazgatójától, Vasas Dezsőnétől. 

A témához kapcsolódóan rajzpá-
lyázatot hirdettünk a kerület óvo-
dásainak, a beküldött munkákból 
kiállítás nyílt a Mákvirág óvoda 
„Ovi-galériájában”.
A rendezvényt Földesi Gyula or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg. 
Vendégeink voltak kerületünk is-
kolaigazgatói, óvodavezetői és a 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 
vezetői.
A délelőtt állatsimo-
gató, kéz- műve s 
- fogla l - kozá-
sok, báb- j á -
ték, új-
r a -

hasznosított anyagokból készült 
interaktív játékok, szenzitív játé-
kok, mozgásos játékok várták az 
előzetesen bejelentkezett óvodás 
csoportokat. 
A délután első részét a szakmai 
fejlődésnek szántuk, meghívott 
előadónk Sebők Éva, a terület ki-
váló ismerője volt, akinek sikerült 
elvarázsolnia a megjelenteket, kör-
nyezetvédelmet, környezetmegóvó 
gondolkodásmódot népszerűsítő 
előadásával, ami által ismét megta-
pasztalhattuk, hogy „mi vendégek 
vagyunk a természetben”. Amíg a 
szakmai előadáson vettünk részt, 
a csoportszobákat iskolások vették 
birtokba, ahol ők is kipróbálhatták 
ügyességüket, kreativitásukat.
A délután második részében óvo-
dásaink szüleikkel vehettek részt a 
programokon, ahova a belépő egy 
doboz vagy zacskó állateledel volt, 
amit a Noé Állatotthon lakóinak 
ajánlottunk fel.
Óvodapedagógusként lehe-
tőségünk van arra, hogy a 
gyerekek számára naponta 
biztosítsuk a világra való 
r á c s o -

dálkozás, felfedezés lehetősé-
geit. A környezet megismerésére 
nevelés óvodánk egész napi életébe 
illeszkedik, és komplexen kapcso-
lódik más tevékenységformákhoz. 
Ez a nap azonban mégis más volt, 
több volt, mint a sima hétközna-
pok, ünnep volt, ahol állat, ember 
jól érezte magát, minden résztvevő 
kapott valamit: szeretetet, odafi-
gyelést, barátságot és igényt arra, 
hogy ezt a programot folytassuk, 
továbbgondoljuk.
Az egész napos program megren-
dezéséhez köszönetet mondunk a 
Pesterzsébeti Tescónak, a Noé Ál-
latotthonnak, a Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskolának, a Kőrösi Csoma 
Sándor Két Tannyelvű Általános 
Iskolának és a szülőknek, akik ado-
m á n y a ikkal támo-
gatták az otthonban 
é l ő állatokat. 

Tóth Katalin 
óvodapedagó-

gus, 
intézményfej-

lesztési 
csoportvezető

Állatok világnapja a Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodájában

A Baross Óvoda népi és nemzetiségi 
tánccal, sok-sok játékkal ünnepelte  
a Teréz-napot, mely napon  a szüreti 
mulatság a betakarítás népi hagyomá-
nyához kapcsolódik.

A mulatság résztvevőit Bárká-
nyi Judit, a Fővárosi Német 
Kisebbségi1Önkormányzat 
elnöke is köszöntötte.

– Régen az emberek 
ilyentájt fejezték be a sző-
lőkben és a földeken a 
munkákat, betakarították a 
terményt, telerakták a kam-
rákat. Mindezt pedig közös 
szórakozással, vidám együtt-
léttel ünnepelték meg – ele-
venítette fel az emlékeket 
Bélteczkyné Szende Hilda 
óvodavezető. 

A magyar csoportok népi 
gyermekjátékai és táncai 
után az óvoda négy német 
nemzetiségi csoportjának 

kis fellépői álltak a közönség elé, 
akik először mutatták be közösen 
tudásukat.

A nap folyamán a kicsiknek lehe-
tőségük nyílt terménybábkészítésre, 
kézműveskedésre, részt vehettek 

népi ügyességi játékokon. A kiseb-
bek körében nagy sikere volt a tom-
bolának, a szülőknél pedig a sokféle 
színű és fajtájú vecsési savanyúság-
nak, amiből kóstolás után vásárolni 
is lehetett.            SzA

Óvodánkban évek óta ünnepel-
jük az állatok világnapját, amely-
re idén, hagyományőrző pályázat 
útján, sikerült anyagi támogatást 
nyernünk. Ennek köszönhetően 
nemcsak a saját óvodásaink vehet-
tek részt ezen az ünnepen, hanem 
nyitva volt a kapunk a kerület töb-
bi óvodája számára is.

A gyerekek a különböző állomá-
sokat bejárva állatmozgást után-
zó versenyjátékokban vehettek 
részt, célba dobással etethették 
az erdőlakókat, nagy csipesszel 
kígyót-békát foghattak, óriás 
kockákból katicát, csigát rakhat-
tak ki, magnóról állathangokat 
ismerhettek fel, talpukkal érez-
hették a különböző anyagokat, 

pecázhattak a 
medencében, állatbábot készít-
hettek, békát hajtogathattak. Az 
épületben az állatokkal kapcso-
latos információs kiállításunk 
és az óvodásaink által készített 
munkák várták a gyerekeket. 
Végül az óvó nénik eljátszották 
„Az aranyostarajos kiskakas” 
című mesét.
Reméljük, élménygazdag dél-
előttben volt része azoknak, akik 
meglátogatták óvodánkat.

Sörös Erika
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

„Zöld ovi” Torontál utcai telephely

Teréz-napi mulatság a Baross Oviban

Így ünnepeltük 
az állatok 
világnapját

öó

Nem kapja meg a 
Pesterzsébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Itt az ősz újra, így eljött az ideje a 
Mihály-napi vásárnak is a Nyitnikék 
Óvoda Lila tagóvodájában.

A frissen elkészült, térköves elő-
téren gyűlt össze az óvoda apra-
ja-nagyja, hogy szorgos munká-
val készült portékait a szülőkből, 
nagyszülőkből, rokonokból álló 
becses közönségnek ajánlja.
A vásárfiákat – kis segítséggel – az 
ovisok kínálták, az egybegyűltek 
pedig felajánlásokat tehettek cse-
rébe. A vásárban idén is változatos 
portékák voltak kaphatóak: volt 
itt lufimalac, tobozmalac, nyak-
láncok, karkötők, fakanál bábok, 
szélforgók, még lekvárok is, az 
ovisok pedig kofákat megszégye-
nítő lelkesedéssel kínálták ezeket.
Az így befolyt adományok – 
ahogy eddig is – a gyerekek javát 
szolgálják. Tavaly minden óvodás 
ingyen jutott el a Fővárosi Állat- 
és Növénykertbe az alapítványhoz 
befolyt összegből.

A szülők nevében: Wirth Tímea
Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Kofákat megszégyenítő 
lelkesedéssel kínálták 
portékáikat az óvodásokSzüreti mulatságot rendeztek 

szeptember 20-án a Fővárosi 
Sztehlo Gábor Gyermekotthon 
Vas Gereben utcai intézményé-
ben. Az otthon lakói már feszült 
izgalommal várták a fellépőket, 
akikkel egy jó hangulatú délutánt 
töltöttek együtt.

A mulatságot a Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szakközépiskola1mazso-
rett-csoportja nyitotta meg, utánuk 
a szintén szakközépiskolás Gyöngy-
virág Néptánccsoport következett 
üvegezős tánccal és legényessel.  
A Lajtha László Alapfokú Művészeti 

Iskola zenetagozatá-
ról érkezett Cziráki 
Melinda énekelt a 
gyerekeknek, akik na-
gyon élvezték, mikor 
Melinda el is játszotta 
Ákombákom történetét. 
A gyermekotthon két 

lakója egy szüreti versikével köszön-
tötte az ünnepségen résztvevőket. 
Az előadáson az intézmény egyik 
dolgozója, Bak Barbara is fellépett. 
A gondozónő nemcsak énekelt, ha-
nem egy társastánc-bemutatóval is 
kedveskedett az intézmény la-

kóinak. Zárásként 
a dömsödi Ju és 

Zsu együt-
tes énekelt a 

gyerekeknek.
Gáspárné Pus-

kás Krisztina, a 
Fővárosi Sztehlo 

Gábor Gyermekotthon 
és  Fogyatékoso-
kat Befogadó Gyer-

mekotthonok vezetője 
hangsúlyozta, hogy bár az 

intézmény fenntartója a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság, Pesterzsébettől is sok segítséget 
kapnak. A rendezvényre például a 
kerületi Kulcsár utcai cukrászda tu-
lajdonosa, Szabó Ferenc két tortát 
küldött ajándékba, Pintér Gyula 
kerületi vállalkozó pedig üdítővel 
és szőlővel kedveskedett a gyerekek-
nek.
– Tizenegy szakmai egységből áll az 
intézmény, ahol részint szülőktől, 
részint állami gondozásból idekerü-
lő gyerekeket ápolunk és nevelünk. 
Az otthonok nagy előnye, hogy a 
dolgozók a szerény anyagi megbe-
csülés ellenére nemcsak mindenna-
pos munkának, hanem hivatásnak 
tekintik az itt eltöltött időt, mert na-
gyon szeretik a gyerekeket – mondta 
el a gyermekotthonok igazgatója.   

VR

Szüreti vigadalom a gyermekotthonban

A kerületi József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskolában 
október 5-én tartották a Pesterzsé-
beti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében a hagyomá-
nyos Oktoberfestet, ahol felléptek a 
kerület német nemzetiségi oktatási 
nevelési intézményeibe járó gyere-
kek. A szülők az alkalomra jellegze-
tes német ételeket készítettek.

Szabados Ákos polgármester meg-
köszönte a szervezőknek, a kisebb-
ségi önkormányzatnak a rendez-
vény lebonyolítását, a gyerekeknek 
pedig azt, hogy tudásuk legjavát 
bemutatják. 
Felléptek a Német Nemzetiségi 
Gimnázium táncosai, a Baross Ovi 
– Kindergarten Baross óvodásai, 
valamint a házigazda iskola  német 
nemzetiségi osztályai. Zenélt a Laj-
tha László Alapfokú Művészeti Is-
kola fúvószenekara és a Hermann 
Antal Harmonikazenekar. 
A délután többi része a felnőttek-
nek a kötetlen beszélgetés, barát-

kozás, a gyermekeknek 
pedig a szabad játék jegyé-
ben telt. Az óvodás cso-
portokba és az osztályok-
ba járó gyermekek szülei 
jellegzetes német ételeket 
készítettek, volt például 
elzászi lepény, káposztás 
bab csülökkel, krumplis 
tészta babbal és mákos 
nudli.    SZA

Jellegzetes német ételek az Oktoberfesten
A német hagyományok jegyében telt a délután

Harminc éves 
a zenei tagozat
A Lázár Vilmos Általános Iskola  
novemberben ünnepli a zenei ta-
gozat megalakulásának harmin-
cadik évfordulóját. Az elmúlt 
három évtized alatt mintegy 600 
diák végzett a zenei tagozaton, 
akik közül nagyon sokan hiva-
tásos zenészek lettek. November 
6-tól az intézményben közös kó-
ruspróbákat tartanak 18 órától. 
Az iskola két kórusával együtt a 
közös karácsonyi koncerten sze-
retne fellépni a régi növendékek-
kel együtt. Régi diákok jelentke-
zését várják a  palffi@freemail.hu 
címen.            
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Szeptember 30-án a Csili könyvtár-
ban Benedek Elek születésnapján tar-
tott népmesenapi rendezvényen a gye-
rekek egymásnak mondtak mesét. Az 
eredményhirdetés előtt Gieler Ferenc 
színművész és az általa vezetett Lázár 
Ervin meseház egy Mátyás királyról 
szóló mesét adott elő. 

Két kislány nevét kiemelte Kele-
menné Farkas Zsuzsa könyvtárve-
zető: Lázár Enikőét, aki a Tátra Téri 

Általános Iskolából A 
becsület című saját me-
séjét adta elő, valamint a 
Lurkóház Óvodába járó 
Nuridcsány1Tamarát, 
aki a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című mesét 
mondta el hibátlanul. 
A fődíjat, a népmese-
motívumokkal díszí-
tett tortát, a műtermi 
meserajzverseny verseny-
zői, a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola 3. b osztály 
tanulói nyerték. A díja-

kat Marton Sándorné, az 
Oktatási és Kulturális Bi-
zottság elnöke adta át. 
A meseillusztrációs rajzpá-
lyázatot Tóth Efraim, Var-
ga Tamás, Havasi Andrien, 
az Ady Endre Általános Is-
kola tanulói nyerték. 
Különdíjat kaptak: Bo-
tos Kata, Homoki Vivien 
(Ady Endre Általános Is-
kola).
Mesemondásban díjat 
nyertek: Lázár Enikő, 
Harasztosi Judit,  Bernáth 
Adrien (Tátra Téri Álta-

lános Iskola), Návai Aurél Dániel 
(Tátra Téri Általános Iskola), Kacs-
ári Alfréd (Hajós Alfréd Általános 
Iskola), Faragó Anna, Nuridsány 
Tamara (Lurkóház Óvoda).
A helyszínen megtartott csopor-
tos meserajzversenyen nyertek: 
Lurkóház Óvoda a Gyermekkert 
tagóvodája, Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola, Hajós Alfréd Általános 
Iskola.
A mesetotóban 13 találatot ért el 
Fekete Zoltán és Uri Kornél a Ha-
jós Alfréd Általános Iskolából.  

ILMA

Egész nap csak meséltek egymásnak a gyerekek
Mese, mese, mátka Népmesenap a 

Bíró Mihály utcában

Kárpátaljáról választottak nép-
mesét a Bíró Mihály utcai 
könyvtárban. Az Ady Endre és 
a Hajós Alfréd Általános Isko-
lából érkeztek tanulók, hogy 
meghallgassák a vásárokat járó 
ember történetét. Temesvári 
Mónika önkéntes segítő citerán 
népdalt játszott.
– Három csapatra osztottuk 
a gyerekeket, akik három ál-
lomásra mentek. Az elsőnél 
Molnár Éva, a Pacsirta utcai 
könyvtár nyugalmazott veze-
tője a népviseletekről mesélt, 
majd babákat mutatott nekik, 
melyek ruháját ő maga varrta. 
A másik állomáson rózsát ké-
szítettek papírból, a harma-
dikon pedig kígyót vágtak, és 
egy ötletes dobozt hajtogattak 
neki. Mindkettő a mese szerep-
lője volt. A gyerekek ügyesen 
dolgoztak és jól érezték ma-
gukat nálunk – számolt be a 
történtekről Oravecz Krisztina 
könyvtárvezető. 

IM 

Pesterzsébeten tartotta őszi taggyű-
lését a Környezetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövetsége 
(KOKOSZ), melynek tagjai közé 
olyan zöld óvodák, ökoiskolák, gim-
náziumok, főiskolák tartoznak, akik-
nek pedagógusai elhivatottak a kör-
nyezetvédelem, a természet szeretete 
iránt. 

Ezen intézmények dolgozói azon 
munkálkodnak, hogy tudásukat oly 
módon adják át a náluk tanuló fia-
taloknak, hogy bennük is kialakul-
jon az igény a természeti és társadal-
mi környezet értékeinek védelmére, 
megóvására.
Az országos konferencia programjá-
nak részeként a résztvevők szakmai 
látogatást tettek Budapest két zöld 
óvodájában, egy ökoiskolában, a 
Sas-hegyi Természetvédelmi terüle-
ten és a Parlamentben. 
A szakmai színvonalat emelte, hogy 
a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 
„Zöld ovi” Torontál utcai telephelye 
óvodapedagógusai „Zöld játékok” 
című kiállítást rendeztek az általuk 
készített olyan játékokból, melyek a 
környező világ tevékeny megismeré-
sében segítik a gyermekeket.

Sánta Ervinné Nyitnikék Óvoda

KOKOSZ-konferencia 
a kerületben A Könyvtár Kisegere a szivárvány csoportban

A cincogó kis vendég rögtön fel-
keltette a gyerekek érdeklődését. 
A szabályjátékokon keresztül 
lehetőségük nyílt megismerni 
a könyv részeit és azt is, hogy 
miként lehet megkülönböztetni 
a könyvtári, valamint az üzlet-
ben vásárolt könyveket. Kriszti 

néni „varázsdobozából” sok más 
a könyvtárakban megtalálható 
dolog is előkerült, mint például 
újság, CD, magnettakazetta és ba-
kelitlemez. A játékos tapasztalat-
szerzés után minden kisgyermek 
örömmel kapcsolódott be egy 
képzeletbeli könyvtárlátogatásba, 

ahol polcokká és könyvtárláto-
gatóvá válhattak. Befejezéskép-
pen mindenki elkészíthette éle-
te első újságját „Az én újságom 
címmel”. Természetesen nem 
maradhatott el a „Könyvtár Kis-
egerét” ábrázoló rajz sem.

Pedagógiai programunkhoz 
igazodóan a csoportunk életében 
fontos szerepet kap az olvasóvá 
nevelés. Ez a délelőtt bővítette az 
óvodában megvalósítható könyv 
és irodalom iránti érdeklődődést 
kialakító és megszerettető lehető-
ségek repertoárját.

Kuruczné Hegedűs Magdolna
Óvodapedagógus Pesterzsébeti 

Gyermekmosoly Óvoda 

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály úti Óvoda Szi-
várvány csoportjában október 9-én könyv és könyvhasználati fog-
lalkozást tartott a PEPI könyvtárosa, Simon Krisztina. Nem jött 
azonban egyedül, mert a hátizsákjából a gyerekek nagy örömére 
előbukkant a „Könyvtár Kisegere”.
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Margitka  28 évig bérelszámolóként 
dolgozott,  fiai születése után  Du-
naföldvárra költöztek.  64 éves korá-
ig dohányzott, de miután kórházba 
került, leszokott a füstölésről. Azóta 
még inkább odafigyel magára. 
– Keresztrejtvényt fejtek, sokat ol-
vasok. Régen sokat mozogtam, dol-
goztam, szerettem táncolni. Idősebb 
fiamék hozzám költöztek. Így jobb, 
hogy velem vannak – mondja az 
idős hölgy, akinek három unokája 
és egy dédunokája van.
 Mária néni a ferencvárosi tészta-
gyárban dolgozott, onnan 36 év 
után ment nyugdíjba. Angyalföldön 
lakik,  lánya minden szerdán elhoz-
za a foglalkozásokra. Egy fiú- és egy 

leányunokája van, dédunokája fél-
éves. A háztartásban elvégzi a mun-
kát, bevásárol, főz. Amikor pihen, 
kézimunkázik. 
– Mindig szerényen éltem, nem vol-
tam nagy igényű. Sosem rohantam 
sehová, mert úgy gondoltam, nem 
éri meg, és árt az egészségemnek. 
Beteg nemigen voltam, mindig bé-
kében éltem magammal és a kör-
nyezetemmel. A lányomat is arra 
neveltem, hogy abból gazdálkodjon, 
amit ad a Jóisten. A nyugodt lét a 
fontos, nem kell idegeskedni. Azt 
tapasztalom, a mai világban nagy 
türelem kell az emberekhez. Jó len-
ne, ha nem fölényeskednének, néz-
nék le egymást – mondta.      ILMA 

Kétszer 90!

nónő és mozigépész is. Ritkán be-
teg, de ha bekövetkezik, leginkább 
gyógyteákkal gyógyítja magát. 
Nevet, amikor azt mondja: mindig 
szeretett táncolni. Jól érzi magát az 
emberek társaságában. Hiszi, hogy 
van ott fent egy Gondviselőnk, aki 
vigyáz ránk.
Az a meglátása, hogy a legnagyobb 
baj manapság a tisztelet hiánya. 
– Csak annyi tiszteletet várhatunk 
el a másoktól, amennyit magunk 
is megadunk – mondja bölcsen. 
A köszöntőn unokahúga Éva, és 
szomszédja Sági Gyuláné Margó 
osztozott örömében.        IM

Október 13-án töltötte be 90. 
életévét Takács Józsefné, Erzsike 
néni, akit az önkormányzat nevé-
ben Juhász Lajosné köszöntött. Az 
alpolgármester Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével ellátott 
emléklapot nyújtott át a születés-
napos hölgynek.

– A háború nagyon nehéz idő-
szak volt. Az udvarlóm a Ferenc-
városban volt távírász. 1943-ban 
behívót kapott. Megbeszéltük 
az esküvőt, azt, hogy várok rá. A 
Don-kanyarba vitték, ott harcolt, 
és megírta az édesanyjának, hogy 
vegye meg a jegygyűrűket. Aztán 
nem érkezett tőle levél. Évekig 
vártam még rá, míg aztán találkoz-
tam egy hadifogságból szabadult 
katonatársával, akitől megtudtam, 
leendő férjem elesett. 1947-ben 
férjhez mentem. 39 évig éltünk 
együtt boldogságban. Sajnos gyer-
mekünk nem született –  sorolta 
emlékeit Erzsike néni, aki volt fo-

Van ott fent egy Gondviselőnk

A pesterzsébeti nyugdíjas-
házakban köszöntette az 
idősek világnapja alkalmá-
ból a nyugdíjasokat Föl-
desi Gyula országgyűlési 
képviselő és Juhász Lajos-
né alpolgármester, akik az alábbi 
gondolatokat fogalmazták meg:
köszöntötték azt a nemzedéket, 
amely kemény munkával és kitar-
tással megteremtette a feltételeket 
ahhoz, hogy a ma aktív korosztály 
végzettséget szerezzen, munkához 

jusson, demokráciában élhessen.
Szem előtt tartva az idősek megbe-
csülését, a politika erkölcsi köteles-
sége is gondoskodni róluk.
A kormány – Európa számos or-
szágával szemben – a válság elle-
nére megőrizte a nyugdíjak vá-
sárlóértékét, sőt, még növelte is 
azok összegét: a tavaly novemberi 
1,6%-os nyugdíj-kiegészítés után 

idén további 5,2%-kal magasabb 
nyugdíjat kapott közel 3 millió 
ember.
Ahogy vállalták, teljesítették: 40 év 
munka után nyugdíjba mehetnek 
a nők. Már több mint 108 ezer nő, 
édesanya élt ezzel a lehetőséggel. 

A politika erkölcsi kötelessége 
gondoskodni a nyugdíjasokról A Marót, a Vágóhíd, a Lajtha László és a Nagy Győri István utcai idősek 

napközi otthonának lakói és gondozói vettek részt a Civilházban tartott 
találkozón, melyen Juhász Lajosné alpolgármester mondott köszöntőt. 
Fellépett Szép Bence stand up humorista és bűvész, valamint Alex Ta-
más énekes. A tombolanyereményeket a Penzió-17 Közétkeztetési Kft., 
illetve a Humán Szolgáltatások Intézménye ajánlotta fel. A kerekes szé-
kesek is eljutottak a rendezvényre, őket busz szállította az összejövetelre 
és vissza otthonaikba.                 IM

Kedves ünnepség helyszíne volt a Csili Nyugdíjas Klubja szeptember  végén, 
amikor Németh Lászlóné Margitkát és Gémesi Istvánné Máriát köszöntötték 
90. születésnapjuk alkalmából.

Meg kell becsülni a nyugdíjasokat!

Napközi otthonosok találkozója

Évek óta hagyomány, hogy az 1991 
óta tartott idősek világnapját az 
MSZOSZ pesterzsébeti csoportja is 
megünnepli. Az idén is 3 napon át 
köszöntötték a kerület nyugdíjasait.

Székler Zoltán, az MSZOSZ pest-
erzsébeti csoportjának elnöke és 
Szabados Ákos polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Utób-
bi hangsúlyozta: meg kell becsülni 
a nyugdíjasok tudását, majd rövid 

tájékoztatást adott a Duna-part fej-
lesztéséről, amelynek eredményei az 
idős kerületiek tetszését is elnyerik 
majd a remények szerint. Fellépett 
Alex Tamás táncdalénekes, a Pest-
erzsébeti Nyugdíjas Klub asszony-
kórusa, Léka Klári és Hetzmann Pál 
énekes, valamint a La Stella Ének-
stúdió két növedéke: Sárkány Krisz-
tián, illetve Horváth Erika opera-
énekesek. A jókedvhez a zenét Varga 
Norbert szolgáltattatta.               IM 
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Juhász Lajosné köszöntötte Németh Lászlónét (balról) és Gémesi Istvánnét (jobbról)
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Már az iskolában is tanítják a biztonságos biciklizést

A Budapesti Városvédő Egyesület pest-
erzsébeti csoportja és a Pesterzsébeti 
Múzeum szeptember 22-én épületlá-
togató sétát szervezett. A rendezvény 
csatlakozott a Kulturális Örökség 
Napjai elnevezésű országos ren-
dezvényhez.

A gyülekezés a volt Kossuth Lajos 
Gimnázium, azaz a mai Eötvös 
Loránd Szakközépiskola és Szak-
iskola bejáratánál volt, a Török 
Flóris utcában. Az épületlátogató 
sétán nemcsak a Pesterzsébeti Vá-
rosvédők és a spontán érdeklődők 
vettek részt, hanem jelentős lét-
számmal jelentek meg a Kossuth 
Társaság, valamint a Pesterzsébeti 
Kossuthosok Baráti Kör Egyesület 
tagjai is. A rendezvény megnyitása 
és a sétával kapcsolatos tájékoztatások 
az épület földszinti nagytermében tör-
téntek.  A1rendezvényt Marton 
Sándo rné ,1a z 
Oktatási és Kul-
turális Bizottság 
elnöke nyitotta 
meg, Szentgyör-
gyiné Gyöngyö-
si Éva igazgató 
az iskola tevé-
kenységéről tá-
jékoztatta a je-
lenlévőket. Az 
épület bejárását 
megelőzően is-
mertetésre ke-
rült a Jánszky 
Béla–Szivessy 
Tibor-szerzőpáros által 
tervezett épületek története. A volt 
Kossuth Lajos Gimnáziumban, a 
Török Flóris utca 89. szám alatti 
épületében 1929 őszén kezdődött 
meg a tanítás. A középiskola a népi 

szecesszió stílusában készült, és a ter-
vezők az épület díszítéseit az erdélyi 
népi motívumok felhasználásával 
oldották meg.
 A középiskola legmagasabb pontján 

egy kilátótorony van, de eddig még 
senkinek nem jutott eszébe, hogy 
csoportok számára lehetővé tegye a 

toronyba való kijutást. 
A díszlép-
csőn haladó-
kat az igaz-
gató asszony, 
a mozgéko-
nyabb cso-
portot Závodi 
József tanár úr 
vezette.
Az épület ér-
tékei között 
említhető az 
eredeti falikút, 
a félkör alakú 
nagytermek, a 
könyvtár, a mű-

hely és a sportcsarnok. 
Az épületlátogató séta alkalmával 
alapvetően a tervezőpáros és Óváry 
Arthur helyi építész tervei alapján 
készült épületek kerültek megte-

kintésre, olyan épületek, amelyek 
a Mikulás-domb környékén jöttek 
létre, így könnyen elérhetők voltak. 
A szervezők egy meglepetéssel is 
szolgáltak, mert a középiskola mel-

letti egyik háztulajdonos, 
Tóth Árpád jóvoltából a 
résztvevők a belső udvar-
ról is megtekinthették az 
Óváry Arthur által ter-
vezett, Török Flóris utca 
79. szám alatt lévő egy-
emeletes családi házat, 
amely 1937-ben épült 
modern építészeti stílus-
ban.
A tervezőpáros által megtervezett 
református ház 1929-ben készült el,  
és a hagyományos szecessziós építé-
szeti stílus jellemzőit őrzi, a formák 
és színek gazdagságát. A látogatók a 
református házat és a Pesterzsébeti 
Központi Református Egyházköz-
ség épületeit a Török Flóris utca 84. 
szám alatt lévő kovácsoltvas kapun 
áthaladva érték el, és az udvari át-
járón jutottak a reformátusok épü-
leteihez. A résztvevőket ifjú Takaró 
Tamás lelkész fogadta, aki a reformá-
tusok történetéről, továbbá a jelenle-

gi feladatokról adott tájékoztatást. A 
templomot többször átépítették, de 
a templomtoronnyal és karzattal ki-
bővített épület 1922-ben készült el.
A Pesterzsébeti Evangélikus Egy-

házközség részéről Győri János 
Sámuel lelkész úr fogadta a lá-
togatókat, bemutatta az Óváry 
Arthur által megtervezett paró-
kiát és a Béke templomát, vala-
mint a résztvevőknek az épület-
látogató séta emlékeként egy-egy 
emléklapot adott át. A templom 
1926-ban, a parókia 1927-ben 
készült el, és mindkét épület a 
neoromán félköríves építészet 
stílusjegyeit őrzi.

Az épületlátogató séta a Kultu-
rális Örökség Napjai elnevezésű 
országos rendezvényhez csatlako-
zott, és mivel az országos rendez-
vény kiemelt témája a folyók és 
tavak védelme volt, a rendezvény 
Trummer Tamás, Pesterzsébet fő-
építészének előadásával fejeződött 
be, amelyben vetített képekben is-
mertette a Kis-Duna pesterzsébeti 
szakaszának átépítésére vonatkozó 
önkormányzati pályázatot.
A teljes beszámoló a www.
pesterzsebet.hu oldalon olvasható. 

Felvilágosító előadásokat tartanak a 
tanévben a BRFK munkatársai ké-
résre a fővárosi általános iskolákban, 
mert azt tapasztalják, ugrásszerűen 
nő a drótszamáron közlekedők szá-
ma, akik sok esetben nem rendelkez-
nek a közlekedési eszköz alapvető 
tartozékaival, vagy ha igen, némelyi-
kük olyan bódult állapotban teker, 
hogy bármelyik cirkuszban fő att-
rakció lehetne a mutatványuk.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
baleseti statisztikái azt mutatják, 
hogy egyre több a biciklis Bu-
dapesten, akik vagy sport-, vagy 
közlekedési eszközként használják 
kerékpárjaikat.

– A kerékpáros 
balesetek száma 
azokban a ke-
rületekben nőtt, 
ahonnan a bel-
várost meg lehet 
közelíteni, a pe-
remkerületekben 
– így Pesterzsé-
beten is – stagnál – tudtuk 
meg Szécsi Tibortól, a BRFK Forga-
lomszervezési és Megelőzési Osztá-
lyának vezetőjétől.
A rendőrség tapasztalatai szerint a 
szabálytalan közlekedés az egyirányú 
utcában, a hiányos felszerelés, vala-
mint az ittasság az a három dolog, 
amiért a biciklisek okolhatók egy 

balesetnél.
A kötelező felszerelés is sok esetben 
hiányos, gyakori, hogy nincs a bi-
ciklin első vagy hátsó lámpa, esetleg 
a kötelező két fék helyett csak egy 
működik. Talán nem sokan tudják, 
de 40 kilométer/órás sebesség felett 
a bukósisak is a kötelező felszerelés 
része.
–A kerékpárosokra is teljes alko-

holtilalom vonatkozik, ennek 
ellenére minden második, har-
madik ittasan biciklizik, ahe-
lyett, hogy maga mellett tolná 
a kerékpárját – mondta Szécsi 
Tibor.
A BRFK hetente tart „ittas-
akciót”, itt, Erzsébeten is. A 
szabálytalankodók akár 50 

ezer forintig terjedő bírságra is szá-
míthatnak. 
A balesetek elkerülésében fontos 
szerepe van a felvilágosításnak is, 
éppen ezért a BRFK az idei tanév-
től az érdeklődő általános iskolá-
soknak (pesterzsébetieknek is) elő-
adássorozatot tart a kerékpározással 
kapcsolatos tudnivalókról.      SzA

Közlekedési alapismeretek

Az új Nemzeti alaptantervben megjelent a közlekedési 

alapismeretek témája, amit a Technika, életvitel és gya-

korlat tantárgy keretén belül sajátíthatnak el az iskolások. 

Emellett külön kerettanterv készült például a kerékpáro-

zásra, ami hasznos ismereteket nyújt a tanulóknak.

Titkok és rejtélyek
A pesterzsébeti városvédők legköze-lebbi találkozójukat október 29-én 17 órakor tartják a Csili Művelődési Központ Vízvári termében Titkok és rejtélyek néhány pesterzsébeti épület körül címmel. Óváry Gábor bemutatásában láthatjuk a kerület legismertebb épületeinek eredeti terveit, előkerül néhány meglepő dokumentum is. 

A 20-as évek pesterzsébeti csodái

Az Óváry Arthur által tervezett egyemeletes családi ház

Házigazdáink:  (balról jobbra haladva) Závodi József tanár úr, Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva 
igazgató asszony és Óváry Gábor
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Juhász Lajosné alpolgármester és 
Rostagni Attila civil tanácsnok 
köszöntötte a résztvevőket, a ke-
rületben működő civilszervezetek 
résztvevőit, illetve a CIC szakértő-
it, Huszár Orsolya programveze-
tőt és dr. Benkő Ingrid ügyvédet, 
valamint Mráz-Horváth Edina 
civilkoordinátort.
Elhangzott: a CIC idén 120 főt 
képezett ki arra, hogy segítsen a 
szolgáltatások teljesítésében: rész-
ben a pályázatírás és projektme-
nedzsment; a civil jogi, gazdasági 
és közigazgatási ismeretek, illetve 
a civilszervezet-
vezetés és fejlesz-
tés területén. 
Szóba kerültek 
az alapítványi 
és  egyesület i 
jogszabályi vál-
tozások.  Ezek 
megtalálhatók 
a polgári tör-
vénykönyvben, 
valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint 

a civilszer-
vezetek mű-
ködéséről és 
támogatásá-
ról szóló tör-
vényben. 
Érdemes ta-

nulmányozni, hogy melyik szer-
vezet mikor jogosult a közhasznú-

ságra. A civil törvényben, illetve 
a közhasznúság egyes kérdéséről 
szóló 350/2011. (XII.30.) kor-
mányrendeletben választ találunk 
a gazdálkodásra, az adománygyűj-
tésre és a közhasznúság kérdései-
re. Sőt, érdemes tanulmányozni, 
hogy a civilszervezeteket miként 
tartja nyilván a bíróság. Számos 

esetben az újonnan bejelentkező 
civilszervezetek is kapnak hiány-
pótlásra való felszólítást. 
A szakemberek szerint minél ha-
marabb be kell nyújtani azokat 
a dokumentumokat, amelyeket 
kérnek. Amennyiben valaki nem 
érti a jogszabály szövegét, érdemes 
ügyvédhez fordulni, hogy miha-
marabb megtörténjen például egy 
szervezet működési módosításá-
nak bejegyzése. 
A megjelent civilszervezetek ve-
zetői számos kérdést tettek fel a 
közhasznúsággal kapcsolatban. A 
szakemberek elmondták: minden 
olyan tevékenység közhasznúnak 
számít, amely a létesítendő okirat-
ban megjelölt közfeladat teljesíté-
sét közvetlenül vagy közvetve szol-
gálja. Meg kell jelölni, hogy ebben 
a közfeladatban hogyan vállal sze-
repet a civilszervezet. 
Dr. Benkő Ingrid ügyvéd felhívta 
a figyelmet arra, hogy a mérleg 
leadása után a közhasznú jogállást 
a bíróság két év együttes mutatói-
nak vizsgálatát követően ítéli meg 
vagy vonja vissza. 
Részletes információk és nyom-
tatványok e-mailen kérhetők az 
önkormányzat alpolgármesteri tit-
kárságán.      ILMA 

A közelmúltban együttműködési megállapodás kötött Pesterzsébet önkormányzatának  képviselő-testülete a fővárosi 
Civil Információs Centrummal a kerületi civilszervezetek munkájának segítésére. Az együttműködés keretében október 
14-én fórumot tartottak az  önkormányzat dísztermében, ahol bemutatták a Budapesti Civil Információs Centrum (CIC) 
működését és szolgáltatását, továbbá szó volt a civil törvény, illetve a közhasznúsággal kapcsolatos aktualitásokról.

A civil törvény alkalmazása és a közhasznúság a gyakorlatban

A Gyulai István Általános Iskolában 
nagy hagyománya van a szelektív 
gyűjtésnek. Az iskola környezetvé-
delmi kampányai a 2013/2014-es 
tanévben is folytatódnak a papír-, 
kupak-, flakon-, használt elemek 
gyűjtésével. Újdonságként mostan-
tól használt mobiltelefont is gyűjte-
nek az intézményben.

Az előző tanévben az is-
kolások által összegyűjtött 
kuponok árából két rászo-
ruló tanuló táboroztatását 
tudta finanszírozni az is-
kola. A tanév végén több 
mint 300 kilogramm 
használt elemet szállítot-
tak el az iskolából.

Az iskola 
csatlakozott a PontVelem isko-
lai szelektívgyűjtő programhoz, 
amelynek keretében már nemcsak 
elemeket, hanem a használt mo-
biltelefonokat is le lehet adni. Egy 
darab használt telefon 500 gyűj-
tőpontot ér. Az elemeket speciális 
dobozban tudják a gyerekek gyűj-
teni, egy teli dobozért 100 gyűjtő-
pontot tartalmazó kupon jár. 
A pontokat a program  www.
pontvelem.hu honlapján tudják 
feltölteni a gyerekek. Az országos 
környezetvédelmi programhoz 
osztályonként és egyénileg is lehet 
csatlakozni. A diákok az akció vé-
gén ajándékokra, belépőjegyekre 
válthatják be pontjaikat. 

Megszüntette a szelektív szigetet a 
Dessewffy u. – Török Flóris u., illet-
ve a Határ út 1. parkoló sarkában az 
FKF Zrt. 

Bevonták 
a 1 p a p í r , 
műanyag és 
fémgyűjtő 
edényeket a  
Deák Ferenc 
tér – Kulcsár 
u. torkolat-
nál, az Eperjes u. 47.-tel szem-
ben, a Köteles u. 65. ABC előtt, 
a Magyarok Nagyasszonya téren, 
a Mátyás király tér 15.-nél, a  Ri-
maszombat u. 3.-mal szemben és 
a Vágóhíd u. 18-26. lakótelepen. 
Az üvegedények maradtak. 

A korábban megszüntetett Ba-
lassa – Nyáry Pál sarkára az üveg-
gyűjtő edényt visszahelyezték.

A szolgáltatató a lakók tü-
relmét kéri a szelektív kukák 
házakhoz történő kiosztásáig. 
A társaság honlapján a szelektív 
szigeteket ábrázoló térképen le-
het tájékozódni a szelektív szi-
getek hollétéről.

Felszámqlt 
szigetek

Használt mobilt is gyűjtenek a gyulaisok
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Ady Endre Általános Iskola
november 07.     0700– 1300

november 14.     1200– 1700

Hajós Alfréd Általános Iskola
november 11.    0700– 1300

november 18.    1200– 1700   

József Attila Általános Iskola
november 12.     0700– 1300

november 19.     1200– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
november 12.     0700– 1300

november 21.    1200– 1700

Gyulai István Általános Iskola
november 12.     0700– 1300

november 19.     1200– 1700

Tátra Téri Általános Iskola
 november 14.      0700– 1300

 november 21.     1200– 1700

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
november 12.     0700– 1300

november 19.     1200– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
november 11.     0730– 1300

november 18.     0800– 1200

december hónapra
Ebéd- és pótbefizetés

Minden fűtési szezon előtt ellenőriz-
tessük a tüzelő- és fűtőberendezéseket, 
illetve a kémények műszaki állapotát, 
karbantartottságát. Az ellenőrzést 
szakemberre kell bízni, aki a műszaki 
biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is 
jogosult.

Azokat a helyiségeket, amelyekben 
a tüzelőberendezések találhatók, 
rendszeresen szellőztessük, így is 
megakadályozható a mérgező gá-
zok felhalmozódása. A szellőző 
nyílásokat semmilyen esetben sem 
szabad eltömni, elzárni, és szabad 
keresztmetszetüket időszakonként 
ellenőrizni kell. 
A szén-monoxiddal kapcsolatos 
súlyos balesetek igen gyakran éj-
szaka történnek, amikor a gáz 
hatásának kitett ember alszik. A 
CO-riasztó készülékek azonban 
olyan hangos jelzést adnak, hogy 
az álmából is felriasztja az em-
bert. A szén-monoxid-érzékelők 

közül olyan típusút kell választa-
ni, amely az EN 50 291 vizsgálati 
szabványnak megfelelő.
Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, 
émelygés, a látás- és hallásképesség 
csökkenésének tüneteit észleli az 
ember, szén-monoxid-mérgezésre 

lehet gyanakodni. A gázkészüléket 
azonnal el kell zárni, és ki kell szel-
lőztetni a lakást. Tiszta levegőn a 
vérben lekötött szén-monoxidnak 
mintegy fele egy óra alatt távozik. 

A gázüzemű vagy vegyes tüzelésű 
fűtési technikák esetén fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az új típusú nyílászárók megfelelő 
szellőzőnyílással legyenek ellát-
va. A szellőzőnyílásokat szakem-
ber szerelje be. Régebbi típusú 

nyílászárók esetén 
felülvizsgálatot, el-
lenőrzést érdemes 
végeztetni. Ez külö-
nösen fontos azok-
nál az ingatlanok-
nál, ahol konyhai 
elszívó berendezés 
működik. Ugyanis 
a konyhai elszívó 
képes a  kémény-
ből az égésterméket 
„visszaszívni” a la-

kótérbe. Ha azonban szabadok a 
szellőző nyílások, ez a depresszió 
nem következhet be.

Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság

Megelőzhető a kéménytűz, 
a füst- és szén-monoxid-mérgezés

Csak a tűzoltók tudnak biztonsággal pincékből menteni!
Az ősz a szüretek, a borkészítés időszaka. Ilyenkor gyakran találkozhatunk mustgáz okozta mérgezések-
kel. A legelterjedtebb és legegyszerűbb módja a mustgáz felfedésének a gyertyapróba: a pincét térdmagas-
ságban elöl tartott égő gyertyával kell megközelíteni, ha az elalszik, akkor ott feltehetően nagy koncent-
rációban mustgáz van. Érdemes a járatokat rendszeresen szellőztetni, gázérzékelőt felszerelni. 

Senki ne próbáljon pincében rekedt, ájult ember segítségére sietni, 
hanem hívja a 105-ös segélyhívó számot!

Minden kisiskolást sok szeretet-
tel vár az INTEGRIT-XX Kft. 
a Tátra téri piac átrium előtti 
területen tartandó, halloweeni 
töklámpásfaragásra, és hogy 
együtt ünnepeljük a Halloweent! 

Aki időben, reggel 9 órára megje-
lenik a fent jelzett helyen, ta-
lán még láthatja, hogy 
a manók hozzák a 
faragásra váró 
tököket. Talán 
még látható 
lesz Vajákos 
Biri néne is, 
amint seprű-
jén megteszi 
az utolsó körét 
a piac felett, 
kedvenc de-
nevérei társasá-
gában! Mindenkit 
kérünk, igyekezzen a 
helyszínre, mert ezt 
a látványt csak egy év 

múlva élvezheti újra. Akik részt 
vesznek a faragóversenyen, jutal-
mul elvihetik a kifaragott töklám-
pásukat. Az iskolásokat teával, po-
gácsával várjuk.         

Jó szórakozást kíván az 
INTEGRIT-XX Kft.

Halloween party
október 25-én a Tátra téri piacon

DÉL-PESTI SZOLGÁLTATÓ IRODA

 Széchenyi Kártya hitelügyintézés

 Kötelező kamarai nyilvántartásba vétel
(regisztráció)

budapesti székhelyű gazdálkodó szervezetek részére

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDő

Hétfő: 08.00 - 12.00
Kedd: 08.00 - 12.00
Szerda: 08.00 - 12.00

Csütörtök: 08.00 - 12.00
Péntek: 08.00 - 12.00

 1201 Budapest, Baross u. 72.
Tel.: 06 1 289 0601

Mobil: 06 30 279 5374
  20ker@bkik.hu

Ügyintéző: Juhász Ildikó
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A nyári szünetben nagy volt a mozgás a 
Ferencváros-ESMTK jégkorongcsapa-
tának öltözőjében. Tíz játékos távozott 
Pesterzsébetről, és nyolcan érkeztek. 
Utóbbiak határozott erősítést jelen-
tenek, és ez meg is látszott a Mol-liga 
alapszakaszának eddigi mérkőzésein.

Az előző évad alapszakaszának 
48 meccsén 31 pontot szerzett a 
Ferencváros-ESMTK, míg a lapzár-
táig lejátszott 14 találkozón 
már 19-et, és a csapat 
játéka is sokat javult az 
utóbbi hónapokban. 
Csupán egyetlen olyan 

összecsapás volt, amelyen simán ki-
kaptak a zöld-fehérek, ám azon is 
döntetlenre álltak a mérkőzés feléig. 
Megszorongattak náluk nagyobb já-
tékerőt képviselő gárdákat, eközben 

kiütötték idegenben a Miskol-
cot, és magabiz-
t o s a n 

verték meg a Zodony utcai 
csarnokban a brassóiakat, illetve 
idegenben a címvédő dunaújvárosi-
akat. Támadójátékban és védekezés-
ben egyaránt sokat fejlődött Dobos 

Tamás vezetőedző 
csapata. Ami az 

utóbbit illeti, so-
kat jelent, 

hogy i s -
mét  a 
sokszo-

r o s 

válogatott Budai Krisztián őrzi a 
Ferencváros-ESMTK kapuját.
A jövő hasonlóan szép lehet, bár két 
súlyos sérülés nehezíti a folytatást. A 
második helyen álló érsekújváriak 
elleni hazai, az utolsó pillanatokban 
elveszített meccsen a svéd élvonal-
beli múlttal is rendelkező Rickard 
Erikssonnak egy durva ütközésnél 
elszakadt a térdszalagja, míg Kiss 
Gábor térde bedagadt egy szintén 
szándékos durvaság miatt. A játék-
vezetők által megtorlatlanul maradt 
brutális belépők miatt a szakosztály 

vezetője nyílt levelet írt a bírók 
első emberének.         MS

Előrébb léptek a hokisok

Gyula–Erzsébeti SMTK 
2-0 

Az erzsébetiek egyik meghatározó 
játékosuk nélkül utaztak Gyulára, 
Zimon Gábort vírusos betegség 
döntötte le a lábáról. Több lehető-
ségük is volt a piros-fehéreknek, ám 
ezek kimaradtak, és a szünet előtt az 
első, kapura tartó gyulai fejes utat 
talált a soroksári kapuba. A folyta-
tásban az öltözőben megbeszélteket 
betartva játszottak az erzsébetiek, de 
kevés helyzetüket nem tudták gólra 
váltani. Az utolsó negyedóra előtt 
egy lepattanó labdát a gyulaiak egyik 
román játékosa bombázott a jobb 
felső sarokba.

Erzsébeti SMTK–FC Dabas 
2-3 

Igazi hatpontos mérkőzés volt a két 
alsóházi csapat, az Erzsébeti SMTK 
és az FC Dabas Ady Endre úti össze-
csapása. A megtervezett nyomásgya-
korlás helyett sok hibával játszottak 
a piros-fehérek, és egy eladott labdát 
követően a kontratámadás nyomán 
megrezdült az erzsébeti háló. To-
vábbra is bizonytalankodtak a haza-
iak, és az első félóra végén egy dabasi 
nagy bedobás után megduplázódott 
az ESMTK hátránya.

A szünet után lendületesebb lett az 
erzsébetiek játéka. Egy kezezés mi-
att megítélt tizenegyesből sikerült is 
szépíteni, Zimon a bal felső sarokba 
bombázott. Az elfáradó vendégek el-
képzelés nélkül rugdosták el a labdát 
a 16-osuk környékéről, és több hely-
zetet követően a hajrában összejött az 
egyenlítés. Zimon ívelt előre szabad-
rúgásból, Pintér Dániel visszafejelte 
a labdát, és Fekete László a léc alá 
vágta. Hajtott az ESMTK a győztes 
gólért, de egy labdavesztés utáni da-
basi szabadrúgás végén a kipattanót a 
hálóba lőtték a vendégek.
 

Dunaharaszti–Erzsébeti SMTK 
3-1

Dunaharasztiban a két azonos tu-
dású csapat mérkőzésén kevés hely-

zet volt. Az első félóra végén 
Vojtekovszki Ádám a tizenhatos vo-
nalánál ütközött a hazaiak egyik 
támadójával, a bíró tizenegyest 
ítélt, amelyet értékesítették a ven-
déglátók. Nem sokkal később Áder 
András iramodott meg a szélen, 
lefutotta a védőjét, beadását Fekete 
László öt méterről lőtte a hálóba. 
A fordulás után is ritkán kerültek 
veszélybe a kapuk. Egy erzsébeti 
labdavesztést követően meglódultak 
a hazaiak a bal oldalon, a beadásból 
a DMTK berobbanó csatára fejjel 
szerzett gólt. Ezután az erzsébetiek 
mindent megpróbáltak az egyenlítés 
érdekében, ám nem jártak sikerrel, 
sőt a hosszabbításban egy labdaszer-
zés után a dunaharasztiak ismét be-
találtak az ESMTK kapujába.

Erzsébeti SMTK–Orosháza 
1-1

A tabellán nyolc hellyel előrébb álló 
Orosháza ellen már az 1. percben 
megszerezhette volna a vezetést az 
ESMTK, de kimaradt a helyzet. 
A mérkőzés nagy részében az erzsé-
betiek birtokolták többet a labdát, 
Lőrinczy révén két lesgólt is elértek, 
Zimon eltalálta a kapufát, mégis be 
kellett érniük egy ponttal. Az első fél-
idő hajrájában egy vitatható szabad-
rúgás után kerültek előnybe a vendé-
gek, ám nem sokkal egyenlítettek a 
piros-fehérek. A látottak alapján az 
ESMTK jóval közelebb állt a győze-
lemhez.

Továbbjutás a kupában

Bár Lőrinczy Soma és Rápó Csanád 
góljai után úgy tűnt, magabiztos 
győzelmet arat az Erzsébeti SMTK a 
labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójá-
ban a Voyage SE ellen, egy osztállyal 
lejjebb játszó ellenfele a szünet után 
egyenlített, majd emberelőnybe ke-
rült. A hajrában ismét azonos lett a 
létszám, a piros-fehérek Lóránt Márió 
találatával kiharcolták a továbbjutást a 
legjobb 32 közé. A következő fordu-
lóban, október 30-án a 2012-es ma-
gyar bajnok, a legutóbbi kupasorozat 
győztese, a Debreceni VSC lesz az 
ESMTK ellenfele az Ady Endre úton.

ms

Még akadozik az erzsébeti gépezet
Három vereség után szerzett ismét pontot a labdarúgó NB III Középcsoportjában az Erzsébeti SMTK. A 
piros-fehérek valós tudásukhoz képest eddig gyengébben teljesítettek, s ez akkor is igaz, ha tudjuk, az idei 
bajnokság sokkal erősebb, mint az előző volt.
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Budapest Főváros Önkormányza-
tának legnagyobb elismerésében 
részesült két ESMTK-s birkózó. 
Az idén negyvenegyedik alka-
lommal átadásra kerülő „Élen a 
tanulásban, élen a sportban” ki-
tüntető címet vehette át Szentta-
mási Laura és Losonczi Dávid az 
új Városháza dísztermében. A dí-
jakat Dr. Simicskó István sportért 
és ifjúságért felelős államtitkár, 
Csomós Miklós oktatásért felelős 
főpolgármester, valamint Szentes 
Tamás1főpolgármester-helyet-
tes adta át. A díjakat kiemelkedő 

sportteljesítményeikért, valamint 
a kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeikért vehették át birkózóink. 
Nagyon büszkék vagyunk spor-
tolóinkra, hiszen kizárólag ket-
ten képviselték  sportágat, s kap-
tak elismerést birkózóként egész 
Budapesten.
Szakosztályunk mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett a tanulásra, 
mert egy esetleges sérülést  köve-
tően az élet más területén is helyt 
kell állniuk sportolóinknak. 

Gratulálunk díjazottjainknak!

Újabb elismerés az ESMTK birkózóinak!

Indul a közönségkorcsolyázás 
A jégcsarnokban elindult a közönség-
korcsolyázás, egyelőre csak néhány 
órában, de ahogy nő az érdeklődés, 
már nagyobb óraszámban is élvez-
hetik a jégen csúszás örömeit a ven-
dégek.  Jégdiszkó szombatonként 
19–22 óra között. 

Jégmester karbantartót keresnek 
Az ESMTK Pesterzsébet Jégcsar-
nok jégmester (rolbás) karbantartót 
keres. A karbantartói gyakorlattal 
és B jogosítvánnyal rendelkezők az 
esmtkjegcsarnok@gmail.com e-mail 
címen vagy telefonon, naponta 8-16 
óra között Palotás István létesítmény-
koordinátornál jelentkezhetnek a 06-
20/978-20-81-es telefonszámon.

JÉGHIDEG HÍREK

2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. műsor-
terjesztő hálózatán keresztül, 
a végponttól függően, az S11, 

vagy S12-es csatornákon, az esti 
főműsoridőben, 30 percben látható 

az ESTV pesterzsébeti adása, a 
következő időpontokban: 

18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30
22.30 – 23.00

Adásainkat minden hét csütörtö-
kön du. 18.00 órakor frissítjük. 

A videókat honlapunkon  – www.
centrumtv.hu – is megtekinthetik. 

Centrum Televízió 
www.centrumtv.hu 

Tel: 347-0974
E-mail: info@centrumtv.hu
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APRóhIRdEtéSI SZElvéNy  •  FéNyMáSoLHATó

A HIRDETéS UTóLAGoS JAVÍTáSáRA NINCS MóD!

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30

Figyelem!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk, 
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a 
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

CsAK Az APróHIrDeTésI
szeLVényeKen FeLADOTT 

HIrDeTéseKeT
TuDJuK eLFOGADnI!

Név:

Cím:

ár: érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJElENÉSI AlKAlOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rOVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  éPÍTőANyAG  •  GéP-SZERSZáM  •  ELEKTRoNIKA  •  HoBBI  •  JáRMű  •  BÚToR  •  RUHA  •  áLLAT

GyERMEKHoLMI  •  NÖVéNy  •  EGyéB  •  áLLáS  •  oKTATáS  •  TáRSKERESéS  •  SZoLGáLTATáS  •  VEGyES

PénzTár TÖLTI KI:

Szelvény feladásának időpontja: .......................................................................................................    Számla sorszáma: .............................................................

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZóIG 1500 FT + áFA, 11–20 SZóIG SZAVANKéNT 150 FT + áFA • KéRJüK, oLVASHATóAN, NyoMTAToTT BETűVEL TÖLTSE KI!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................    Aláírás: ................................................................................................................

AJÁNDÉK ÉS rEKlÁM
-Gravírozott és fényképes ajándékok,
-Reklámtáblák, 
kirakat-, autódekoráció.
-Ringtex gyorsvarrodai ruhajavítás
500Ft-tól.
Kossuth u.31/A, 
6-os üzlet a szökőkútnál.
Telefon: 283-59-01, 06-20-920-99-81
www.ringtex.hu

Készpénzért vásárolunk! 
Aranyat, ezüstöt, Herendit, festmé-
nyeket, órákat, Arany 7500-12000 Ft., 
Ezüst 18-360  Tekintse meg interne-
ten: www.wesselenyigaleria.hu. 
VII. Wesselényi u. 19. Tel.: 317-99-38

TÉVÉJAVÍTÁS, DIGITÁlIS ÁTÁllÁS! Min-
dig TV dekóder beüzemelés azonnal, hely-
színen garanciával! 06/20-471-8871

Festőmester vállal szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, penészes falak szakszerű 
rendbetételét, garanciával. tel: 285-2882, 
06/30-878-8977

Masszázs, mozgásterápia, mágnes-
terápia, egészségmegőrzésre, betegsé-
gekre akár otthonában is, elérhető áron. 
Tel.: 06/30-241-61-10

Dr. Sirkó Éva szakállatorvos Budapest 
XX., Lőcse u. 4/a. chip, veszettség és egyéb  
oltások, műtétek, UH. Betegellátás háznál 
is. Bejelentkezés: 06/30-752-6406

Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútor javítás is. Hívásra házhoz megyek. 
érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533

ÁllÁs
Teljes vagy részmunkaidős, időpont 
egyeztetőt keresek (érettségivel). Hív-
jon: 70-336-83-17, e-mail: trenyijutka@
gmail.com

Műkörmös kollégát keresünk XX. ke-
rületi szépségszalonunkba. érd.: 06/70-
338-4092 muhaagnes@gmail.com

INGATlAN
Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti 
környezetben műteremnek, vállalati tré-
ningnek, csendes vállalkozásnak alkal-
mas 100 m2-es helyiség, igény esetén 
30 m2-es lakással együtt. érdeklődni: 
06/30-222-84-50

Elcserélném kisebb pesterzsébetire, 
vagy eladnám 54 m2-es kettőszobás, te-
hermentes Balassagyarmati lakásomat. 
Irányár 4,9 Mft. Tel.:06/30-487-69-63

Eladó XX. ker. központjánál 38 m2-es 
gázfűtéses téglalakás költözhető, csere 
érdekel Szegedre. ár: 5,9 MFt.  
Tel.: 06/20-597-9611

A ZYZDA-VIllA a Mártonffy utcában 
eladó. Tel.: 06/30-450-5087

Helsinki úton 3 szobás 73m2-es örök-
lakás eladó. Új ablakok, beépített kony-
ha. Csere is érdekel. Ir. ár: 9,5 MFt. 
Tel.:294-2189, 06/30-202-4641

KIADÓ lAKÁS A FÁK FElETT XX.ker. Vé-
csey lakótelepen (a Dél-Pesti Kórházhoz kö-
zel) hosszútávra kiadó 58 nm-es, III. emeleti, 
2 szobás lakás 50.000 Ft/hó+rezsi-ért. 1 
havi kaució szükséges. ( A nagyszoba lég-
kondicionálóval felszerelve a park fái felett 
különleges kilátással.) Tel: 06 30 222 8450

sZOlGÁlTATÁs
Villanyszerelés, hibakeresés, villanyboj-
lerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Tel: 
260-70-90 Mobil: 06/30-296-5590 érd.: 
raczmi0711@citromail.hu

Bundák tisztítását vállalom. 
Ny.: 10-18-óráig. Nyugdíjas SZűCS. Tel.: 
282-42-47

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. 
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

Automata mosógép javítás ga-
ranciával. A hét minden napján. Ja-
vítás esetén ingyenes kiszállás Tel: 
06/20-28-85-148

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz 
Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
üzletünkben: mikró, takarítógép, porszí-
vó, más kisgépek szervízelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év 
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-
17 www.megoldasszerviz.hu

Számítógépek javítása helyszínen is. 
Vírusirtás, programok telepítése, al-
katrészcsere helyszínen is, hétvé-
gén is. Demeter Attila 256-8680, 
06/30-970-48-70

Díjmentes ügyintézés kedvezményes 
kamatozású hitelek, gyorskölcsön, hi-
telkiváltás. Önnek is elérhető állami tá-
mogatás önerőhöz, lakásvásárláshoz,  
felújításhoz. Válasszon! Jelezze igényé: 
06/30-985-5000

Kert-, telekrendezés gyepesítés, fa-
vágás, fűkaszálás, bozót irtás,  permete-
zés, tereprendezés, betonozás, kerítések 
építése, javítása. Tel.: 06-1-781-40-21, 
06-70-547-25-84

Gyógypedikür Erzsébet központjá-
ban! Problémás köröm és bőrfelületek 
speciális kezelése! Benőtt köröm, tyúk-
szem, gombásköröm szakszerű ellátá-
sa. Cukorbetegek kezelése!  Akció: okt. 
24-25 én! Házhoz megyek! ár: 2500 
Ft  Cím: XX. ker., Topánka u. 14. Alexa: 
06/20-985-4047

Szépségszalon sürgősen keres 
vendégkörrel rendelkező műkör-
möst, alkalmazottként! Bp., XX. 
kerület Wörösmarty utca 72-76. 
érd: 1 303-9928

Felsőfokú végzettségű gépírni tudó 
nyugdíjas, irodai munkát vállal számító-
gép használattal. Tel.: 06/20-389-2561, 
285-2037

OKTATÁs
DOBOKTATÁS: Dobtanulási lehetőség Er-
zsébeten, jól felszerelt stúdióban, a Dobos 
magazin szaktekintély munkatársánál. 
Tel.: 30/495-7470

Matematika, fizika, kémia oktatás, 
korrepetálás. Alap, közép, felső fokon. 
Tel: 06/30-644-47-76 Rakonczay Gábor, 
rakonczaister@gmail.com

eGYÉB
Gyűjteményt (bélyeg, pénz, képeslap, jel-
vény stb.), vásárol magángyűjtő. Díjtalan ki-
szállással ! Pál István Tel.: 06/20-947-39-28

 

ARANYFELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON

ZÁLOGJEGYEK VÉTELE

Rugalmas, megbízható ügyintézéssel

Egyéb szolgáltatások:

Záloghitel arany ékszerre

Befektetési arany tömbök elojegyzése 
(10- 1000 g)

Ékszer értékesítés, készítés, javítás

Gold Cover Kft.

1203 Budapest, Kossuth u. 21-29.

Tel.: 630-7739, 06-30-860-3109 

Nyitva tartás:
H-P : 8 - 17,  Szo: 8 - 12

Soroksáron, a Hősök 
terén is megnyitottunk!



TISZTELT KERESKEDŐK, VÁSÁROZÓK!
Az ESMTK rendezi a nagy hagyományokkal rendelkező és sikeres 

ERZSÉBET NAPI rendezvényt,valamint az azt követő
KARÁCSONYI VÁSÁRT Pesterzsébet sétáló utcájában, a Kosutiban.

Korlátozott számban bérelhetők 6-8 nm-es 
faházak, árusítás céljából.

Várjuk Tisztelt Kereskedők,Vásározók jelentkezését a 

0620 946 8029
telefonszámon.

A faházak bérleti díja:
360 000 Ft + ÁFA / 6 nm./ 
460 000 Ft + ÁFA / 8 nm./

Erzsébet napi rendezvény kezdete: 2013.11.11. és az azt követő Karácsonyi vásár 
befejezési ideje 2013.12.24.14. óra.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:2013.11.05
Jelentkezni a fent megadott telefonszámon, ill. személyesen hétfő, szerda, péntek 

10.00-14 00. óráig az Ady Endre úti sporttelepen.

  ERZSÉBETI SPARTACUS MUNKÁS TESTEDZŐ KÖR
1204.BP.Ady Endre u.150

Tel:06 20 946 8029

Bánó Attila Újabb 33 meghökkentő 
eset a magyar történelemből című 
könyvének bemutatója a Fidesz pest-
erzsébeti képviselői irodaházában 
november 26-án 18 órától. A kötet 
mintegy folytatása az 55 meghök-
kentő eset a magyar történelemből 
című korábbi munkának. A könyv 
számos olyan kutatási eredményre 
hivatkozik, amelyeket egykor hát-
térbe szorított, illetve „felülírt” az 
úgynevezett marxista történelem-
felfogás. A közreadott történetek jó 
része ezért sokak számára valóban 
meghökkentő lehet.

Meghökkentő esetek 

A jobb adásminőség érdekében 
az ES TV új  adáslebonyonyolító 
szoftver fejlesztésébe kezdett, 
emiatt előfordulhatnak adáshi-
bák. Aki hibát észlel, az alábbi 
hibabejelentő telefonszámon 
jelezze: 70/213-1223. 

Szoftverfejlesztés

Következő megjelenés: 
november 19., kedd

lapzárta: 
november 6., szerda

Október 27-én, vasárnap kell 
visszaállítani az órákat hajnali 3 
óráról 2 órára. A téli időszámítás 
kezdetén kapunk egy pluszórát. 

Óraátállítás vasárnap!


