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Április 6-án
parlamenti választás

Kilencven éve kaptunk városi rangot

Fotó: Szekér Gyula

Fotó: Bajnoczi István

Áder János köztársasági elnök bejelentette: április 6-án lesz a parlamenti
választás.

Pesterzsébet életében az idei év különlegesnek
számít, hiszen 90 évvel ezelőtt kapott városi rangot. Ennek apropóján idén a házasságkötések,
a születések kiemelt szerepet kapnak: az önkormányzat támogatja a fiatal párok esküvőjét, csatlakozott a Születés Hete programhoz, illetve egy

bankkal közösen facsemetéket ültetnek az újszülött babáknak – jelképezve ezzel a gyermekáldást,
az új életet. Pesterzsébet első babája 2014. január
2-án született: Kromer Margit Andrea adott életet
kislányának, Tímeának a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórházban.

Csemeték márciusa
Ültessen fát újszülött gyermekének
a MagNet Bank és a Pesterzsébeti
Önkormányzat közös programja keretében!
Minden XX. kerületi család, ahol március folyamán baba születik, választhat egy facsemetét a MagNet Bank pesterzsébeti fiókjában.
A kiválasztott fát egy vidám tavaszi rendezvény keretében, az Önkormányzat által kijelölt közterületen, a családokkal együtt ültetjük majd el.
A közös faültetés egyszerre jelképezi a gyermekáldással megkezdődő új
életet, és a hasonló élethelyzetben lévő, kisgyermekes szülők összefogását
egy egészségesebb, szebb környezetért.

Következő megjelenés:
február 25., kedd
Lapzárta:
február 12., szerda

Az eddigi 386 helyett csak 199
képviselő kaphat mandátumot: 106an egyéni választókerületből, 93-an
az országos listákról juthatnak be. A
választás egyfordulós lesz. A Nemzeti Választási Iroda a szavazás előtt 48
nappal mindenkinek értesítőt küld
arról, hogy ki melyik szavazóhelyiségben szavazhat. Ez azért lényeges,
mert a választókerületeket újrarajzolták, ezért változás is elképzelhető. Az
ajánlószelvényes rendszer megszűnt,
idén a jelölteknek támogató aláírásokat kell gyűjteniük, erre két hét
áll rendelkezésre. Az aláírásokat nem
lehet iskolákban, közhivatalokban, a
rendészeti szerveknél és a kórházakban sem gyűjteni.
Tilos kampányolni a szavazókör
bejáratától számított 150 méteren
belüli közterületen.

Virágzó január

A faültetési programra március 1. és április 15. között jelentkezhetnek
azok a XX. kerületi lakosok, akiknek gyermeke 2014. március 1–31. között
született.
A MagNet Bank az élet bankja.

Erzsébeti fiók
1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 21–29.
Telefon: 428-8818
Nyitva tartás:
H-K 8.00-16.00
SZ 8.00-17.00
CS 8.00-16.00
P 8.00-14.00

Karácsonykor hó nélkül maradtunk, azonban a természet kárpótolt bennünket: havas táj helyett januárban hóvirágok és virágzó
aranyesőbokrok pompáztak több helyen is Pesterzsébeten. A virágzó
aranyesőbokrot Eszes Zoltán festőművész fedezte fel és fotózta le a
Hajós Alfréd Általános Iskola előtti parkban, a hóvirágról készült
felvételt Hegoczki F. Zsolt készítette szintén a kerületben.
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A polgármesteri hivatal adóhírei
Tisztelt Állampolgárok! Tájékoztatjuk
Önöket a helyi adókkal kapcsolatban
2014. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve az adózással kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét nem módosította, így 2014. január 1-jétől az építményadó évi mértéke továbbra is 1658 Ft/m2, a telekadó évi mértéke 301 Ft/m2.
Az építmény- és telekadóról az egyenlegértesítőt és csekket februárban
küldjük az adóalanyok részére.
Az Országgyűlés 2013. november 18án fogadta el az egyes adótörvények
és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényt,
mely tartalmazza a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény módosítását is.

építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.
Megszűnt az erdő művelési ágban
nyilvántartott telek adómentessége,
mivel a telek fogalmi meghatározásából kikerült.
Új mentességként került beiktatásra, és mentes a telekadó alól:
– a belterületen fekvő, az ingatlan"
nyilvántartásban művelés alól kivett
területként nyilvántartott, 1 hektárt
meg nem haladó nagyságú földterület,
feltéve, ha az adóévben annak teljes
területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése
szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja"
– az adóalany termék-előállító üze"
méhez tartozó, jogszabályban vagy
hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve,
ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább
50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik".

Telekadó:
2014. január 1-jétől a telekadó-kötelezettség keletkezésére, változására,
illetve megszűnésére vonatkozó törvényi szabályozás pontosabbá válik, összhangban az ingatlan-nyilvántartási szabályokkal és a földügyi szabályozással. Februárban érkeznek a csekkek
A 2014. január 1-jei állapot alapján a
A telek fogalmi meghatározása az hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalábbiakra változott:
alanyok részére a gépjármű egyenlegtelek: az épülettel, épületrésszel be értesítőt, határozatot, csekket 2014.
"
nem épített földterület, ide nem értve februárban kezdjük küldeni.
a) a belterületen fekvő termőföldet, Felhívjuk figyelmüket, hogy a talajfeltéve, ha az tényleges mezőgazdasági terhelési díj bevallását a 2013. évi
művelés alatt áll,
vízfogyasztásról 2014. március 31-ig
b) a külterületen fekvő termőföldet,
kell benyújtani és a díjat megfizetni. A
c) a tanyát,
bevallási nyomtatványt és csekket febd) a közút területét,
ruár elején küldjük ki a nyilvántartás
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tarto- szerinti díjfizetők részére.
zékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szó- Egyéb fontos tudnivaló:
ló törvény temető fogalma alá tartozó Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóföldterületet,
kötelezettség keletkezését, változását
g) a halászatról és horgászatról szóló az adóhatóság felhívása nélkül önként,
törvény szerinti víztározó területét,
bevallás benyújtásával kell bejelenteni
h) az erdőt,
építményadó, telekadó és talajterhelési
i) az ingatlan-nyilvántartásban mo- díj ügyekben. Gépjárműadó esetén a
csárként nyilvántartott földterületet". jármű eltulajdonítását, mentességgel
kapcsolatos változást ugyancsak bevalA korábbi szabályozásnak megfelelően lás útján kell bejelenteni.
továbbra is mentes a telekadó alól az Korábbi tájékoztatásainkban is hírt
épület, épületrész hasznos alapterüle- adtunk arról, hogy az építményadó
tével egyező nagyságú telekrész és az esetében az adó tárgya a lakás és a

VÁLASZTÁSI
KÖZLEMÉNY

nem lakás célú épület, épületrész.
A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül
mentes a valamennyi magánszemély
"
tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli
hozzátartozója által lakott olyan lakás,
ahol a magánszemély tartós ottlakásra
rendezkedett be, életvitelszerűen ott
lakik és egyben a bejelentett lakóhelyének címe is".
A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni. A bejelentett
tartózkodási hely nem eredményez
adómentességet, csak az állandó bejelentett lakóhely.
A bevallási kötelezettség késedelmes
teljesítése mulasztási bírság kiszabását
vonja maga után.
Amennyiben adóellenőrzéssel kerül
megállapításra az adó, illetve a díj, úgy
az adóhiány mellett a törvény szerinti
adóbírság és késedelmi pótlék is kiszabásra kerül.
Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy
az adóügyi nyomtatványok (bevallások), rendeletek letölthetők a www.
pesterzsebet.hu honlapról. Az építményadó-rendelet száma: 40/2012
(XII.07.), a telekadó-rendelet száma:
41/2012. (XII.07.).
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Adó Osztály
Adócsoportja

További információ
Várjuk szíves érdeklődésüket személyesen (1201 Budapest Kossuth L.
tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:
Helyi építmény- és telekadó:
283-0640/1250, 1252, 1254
Gépjárműadó:
283-0640/1258, 1257, 1025
Talajterhelési díj:
283-0640/1250,1225

Köszönjük!
Ezúton mondunk köszönetet azon
állampolgárainknak, akik bevallási és
adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.

A Pesterzsébeti Helyi Választási
Iroda vezetője:
Dr. Kiss Irén
Címzetes Főjegyző
A Pesterzsébeti Helyi Választási
Iroda vezetőjének helyettesei:
Jogi helyettes:
Kócziánné Dr. Pohl Mónika
Aljegyző,Vagyongazdálkodási
Osztályvezető
Általános helyettes:
Kovács András
Szervezési Osztályvezető
A választásokkal kapcsolatos
ügyekben a Pesterzsébeti Választási Iroda Információs Szolgálat
(VISZ) ad felvilágosítást.
A VISZ elérhetősége:
Budapest XX. ker. Kossuth
Lajos tér 1. I. emelet 61. szoba
(Kisterem)
Email cím:
viszbp20@pesterzsebet.hu
Telefon: 289-25-48 vagy 28306-40/2611. Fax: 289-25-50
Dr. Kiss Irén sk.
Pesterzsébeti Helyi
Választási Iroda Vezetője

Tisztségviselők
fogadóórái
Szabados Ákos
polgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas Imre
alpolgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné
alpolgármester
Városháza – Minden hónap
második keddjén, 14–16 óráig.
Bejelentkezés: 289-2607

Dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző
Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika
aljegyző
Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335
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Számos programmal ünnepel
a 90 éves Pesterzsébet

– Milyen programokkal, eseményekkel készül Pesterzsébet az
évfordulóra?
– A megemlékezések és az ünnepi
események elsősorban a kulturális
területen dolgozók szervezésében
zajlanak majd, de azokon természetesen oktatási intézményeink,
iskoláink és az önkormányzat is
részt vesznek. Az elmúlt 90 év bemutatása ugyanis sokkal több mint
kulturális visszaemlékezés, érinti
az élet más területeit, így például a gazdaságot és a közigazgatást.
Néhány konkrétum: idén lesz tíz
éve, hogy testvérvárosi megállapodást kötöttünk Olgiate Comasco,
Frankfurt am Main 10. kerülete és
Bölön vezetésével. Ezeket idén megújítjuk, és természetesen vendégül
látjuk a delegációkat. Az augusztus
20-ai rendezvényünkön ezúttal várhatóan tűzijáték is lesz majd, s két
új rendezvényhez is csatlakozunk
2014-ben: a Házasság Hetéhez és a
Születés Hetéhez.

Fotó: Bajnoczi István

Kiemelkedő a 2014-es esztendő a
kerület életében, hiszen 90 éve lett
önálló város Pesterzsébet. Ebből az
alkalomból számtalan eseményre készülnek a kerület közösségei. A jubileum okán a városvezetés széles körű
összefogásra számít, amely az elmúlt
évtizedeket is jellemezte – mondta
évnyitó beszélgetésünkön Szabados
Ákos polgármester.

– Az ünneplésen túl, milyen év
előtt áll a XX. kerület?
– Mindenképpen sikeres évre számítok, ennek alapját adja a 2013as költségvetés pozitív zárása.
Tervezünk további fejlesztéseket és
beruházásokat, amelyek a 90. évfordulóhoz köthetők. Folytatódik
a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés azokban az óvodákban, ahol
ez a program tavaly elkezdődött,
valamint az Ady Endre utcai szakrendelő felújítása. Tovább bővítjük a térfigyelő kamerarendszert,

V árosunk kezdetben hazánk nagyjait magasztalta,
így lett neve Erzsébet- és Kossuthfalva.
A hogy telt-múlt az idő, korszakok változtak,
rendszerek épültek és összeomlottak.

H áborúk sora sújtotta a népet,
míg végül létrejött Pesterzsébet.
A Városháza tornyai ugyan leomlottak,
de most helyette sorra harangoznak.
Radnai Dóra

gyakornokokat keres!
Egyetemisták, főiskolások jelentkezését várjuk,
elsősorban Pesterzsébetről.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

– Tősgyökeres XX. kerületiként önnek melyek azok a változások,
amelyeket kiemelkedőnek tart az elmúlt
évtizedekből?
– Számomra is jelentős
megálló 2014, hiszen
éppen húsz esztendeje
kerültem a város vezetésébe, de azt megelőzően
is részt vettem a kerület közéletében, hiszen
itt tanítottam. Amikor
húsz éve elkezdtem ezt
a munkát, azzal az elhatározással és szándékkal
tettem, hogy a múlt értékeit megőrizve élhetőbb, szerethetőbb várost építsünk. Az elmúlt
két évtized ebből a szempontból
sikeres, az itt élők együttműködése példaértékű. Ez nem öndicséret, hiszen, mint több fórumon is
hangsúlyoztam, csak a közös gondolkodás és a közös munka visz
előre. Mára nemcsak a városkép
változott meg jelentősen, hanem
teljes lett a csatornázottság, minden utcánk szilárd burkolatú, új
sportlétesítményeket építettünk,
megugrott az új lakások száma.

– Milyen további feladatok állnak a városvezetés előtt?
– Egy város építését, szépítését folyamatosan lehet végezni, amíg az
embernek vannak elképzelései, s
képes meghallani azoknak a szavát,
akik itt élnek. Jelen pillanatban például fontos feladatnak tekintem a
járdák felújítását, az óvodák és bölcsődék korszerűsítését, a közbiztonság erősítését.
– Magánéletében is jelentős változás előtt áll 2014-ben…
– Várom április első hetét, hiszen
akkor fog megszületni a kisfiam. Büszkén mondhatom, hogy
nagycsaládos vagyok, hiszen felnőtt gyermekeim mellett két kicsit is fogunk nevelni. Mindenki
örül kisfiunk születésének a családban, különösen 4 és fél éves
kislányunk várja testvérét, akinek
így életkorban is lesz közvetlen
társa a jövőben. Remélem, lesz
erőm és egészségem felnevelésükhöz. Ezért is bízom az előttünk
álló sikeres és eredményes években, melyek nemcsak nekünk, de
gyermekeink számára is kulturált, nyugodt lakóhelyet, összetartó közösséget, újabb sikeres 90
évet hozhatnak.
SzA

Mottó: ”Mutassuk fel közös múltunkat, fedezzük fel közös
jelenünket, tervezzük meg közös jövőnket!”

Pesterzsébet

A Pesterzsébet újság

segítjük a rendőrség
épületének1részleges
felújítását, ezzel is javítva a közbiztonságot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
rendezvények szervezésére
Pesterzsébet Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé Pesterzsébet
várossá nyilvánításának 90. évfordulójának közös ünneplésére, rendezvények szervezésére, lebonyolítására.
Várjuk azon kerületi társadalmi
és civil szervezetek, egyházak, oktatási-nevelési intézmények, alapítványok, művészek, alkotó és művészeti
csoportok, sportegyesületek pályázatait, akik ötleteikkel, programjaikkal,
rendezvényeikkel kapcsolódnának a
jubileumi rendezvénysorozathoz.
A megvalósításra érdemes rendezvényeket az önkormányzat támogatásban részesíti.
Előnyben részesülnek azok
a pályázók, akik több hasonló

szervezettel közösen terveznek
rendezvényt (pl. civilek hétvégéje,
művészek utcája, alapítványok bemutatkozó napja, testedzés anno –
sportbemutatók, stb.).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a tervezett rendezvény részletes leírását, forgatókönyvét és költségtervét,
a pályázó nevét, elérhetőségeit.
Beadási határidő:
2014. március 20.
A pályázatokat levélben a Polgármesteri Hivatal, 1201 Bp. Kossuth
tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság, vagy e-mailben a protokoll@
pesterzsebet.hu címre várjuk.
Szabados Ákos polgármester
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A Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelői

reggel 6 és este 10 óra között járőröznek
Január 20-án adták át a Polgármesteri Hivatal új osztályát, a Rendvédelmi
Osztályt, Pesterzsébet közterület-felügyeletét, ami a Kossuth Lajos u. 2224. szám alatt kapott helyet. Elsődleges feladata az önkormányzati vagyon
védelme, a hatályos közlekedési szabályok betartatása, a szabályszegések és
-sértések megelőzése, megszakítása, helyszíni bírság kivetése, vagy eljárás
kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
Most jutottunk el odáig, hogy
sikerüljön elegendő forrást biztosítani az önálló felügyelet létrehozására – mondta Szabados Ákos
polgármester, aki megköszönte

Dr. Vas Imre és Juhász Lajosné alpolgármesterek, Földesi Gyula országgyűlési
képviselő és Szabados Ákos polgármester adták át a hivatal új osztályát

Ünnepek nagyobb bűncselekmények nélkül
A pesterzsébeti polgárőrök decemberben a XX-XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság felkérésére
továbbra is vigyáztak az iskolába igyekvő gyerekekre, ügyeltek
az oktatási intézmények közelében lévő gyalogátkelőhelyeken a
biztonságos átkelésre.
Szintén a kerületi rendőrkapitányság felkérésére közreműködtek
december 20-án az Árpád-házi
Szent Erzsébet-templomnál Benkó Dixieland Band: Karácsonyi
mise című rendezvényének bizto-

sításában – tudtuk meg Szászvárosi
Zsolttól, a polgárőrség elnökétől,
aki elmondta azt is, hogy rendszeresen részt vesznek a rendőrökkel
közös szolgálatokon, közlekedési
akciókban, amelyeken az év utolsó

hónapjában szerencsére nem történt rendkívüli esemény.
A Pesterzsébeti Polgárőrség önálló
szolgálat keretein belül járőrözött
a karácsonyi időszak előtt a bevásárlóközpontok környezetében,
hiszen a tapasztalatok szerint az
ünnepek előtt megszaporodnak a
lopások, az autófeltörések. Abban,
hogy a mögöttünk álló ünnepek
során nem fordultak elő nagyobb
bűncselekmények, szerepet játszott a folyamatos jelenlétük is.
– Polgárőreink a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a NAV szervezésében oktatáson
vettek részt, melyen a NAV és a
polgárőrség közös
munkájával kapcsolatos együttműködésről,
segítségnyújtásról
eset szó. Egy esetben a NAV felkérésére segítséget
nyújtottunk egy
pesterzsébeti lakcímellenőrzésben
is, amelyet illegális dohánytermékforgalmazás gyanúja miatt rendeltek el. Ez az ellenőrzés részben
vezetett eredményre – tette hozzá
az elnök.
		
ya

Fotó: Szerző

– Pesterzsébet önkormányzata
és képviselő-testülete hosszú
évek óta szerette volna, hogy
a kerület közterületein lényegesen nagyobb legyen a rend.

Földesi Gyula országgyűlési képviselőnek, az osztály névadójának
az előkészítő munkát, dr. Vas Imre
alpolgármesternek és dr. Kiss Irén
jegyzőnek, hogy zökkenők nélkül
sikerült megoldaniuk az osztály
létrehozásához szükséges feladatokat, Kovács András osztályvezetőnek pedig a Szervezési Osztály
közreműködését, amelynek során az új helyiséget felszerelték és
berendezték.
– Azt kérem az itt dolgozóktól,
hogy igyekezzenek az önkormányzat által megfogalmazott elvárások
szerint végezni munkájukat, és

elsősorban a közterületi rend
megteremtésére, a megelőzésre
és a lakosság figyelmeztetésére helyezzék a hangsúlyt. Nem
az a cél, hogy a büntetésekből
befolyó összeg kompenzálja a
bekerülési összeget. Az illegális
szemét- és építési törmeléklerakások felszámolására, az
engedély nélküli közterületfoglalókra fokozottabban nagy
hangsúlyt kell fektetni – magyarázta a polgármester.
A közterület- felügyelők autóval, gyalogosan és robogón is
járőröznek majd.
SzA

Álló kocsinak csapódott és

szörnyethalt a kerékpáros

Meghalt az a kerékpáros, aki egy parkoló autónak ütközött a Nagykőrösi úton. Az 58 éves férfi kerékpárral közlekedett, majd ismeretlen okból nekiütközött egy parkoló személyautónak. A Budapesti
Rendőr-főkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

2013. szeptember 5-től, a
Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztő 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 csütörtökön
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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Pesterzsébeti lett Budapest

egyik legtakarékosabb panelháza
Az 1983-ban épült, Török Flóris utca
2/A szám alatti 65 lakásos társasház
lett a Fővárosi Távhőszolgáltató (Főtáv) Zrt. I Love Panel – Legtakaré"
kosabb épület" pályázatának egyik
nyertese. Az elismerést a cég 1 kW napelemmel díjazta. Az épület energetikai
korszerűsítését 2007-ben végezték
el, azóta a lakásonkénti átlagos
fűtési energiamegtakarítás
54 százalék – tudtuk
meg a ház közös
képviselőjétől, Bitó
Lajostól.

– Egy társasház jó működésének
alapfeltétele az összetartó tulajdonosi
közösség. Ahol ez nincs meg, lehetetlen bármilyen fejlesztés felé, pályázati irányba elindulni. Elég egy-két
mindennel elégedetlen tulajdonos,
aki rendszeresen hangot is ad véleményének, s máris elindul a közösség
bomlasztása – kezdi a beszélgetést Bitó Lajos.
– Nekem szerencsém
volt, egy különleges közösség
tagja vagyok,

NEM MARADTAK VÍZ NÉLKÜL

Épületen belüli vízcsőtörés miatt megszűnt az ivóvízellátás január 8-án este a Török Flóris utca 98-102. szám alatti tízemeletes társasház három lépcsőházában.
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anel

amelynek majdnem a fele a mai
napig „őslakos", s ráadásul sikerült
ráhibáznom arra is, hogyan lehet
a tulajdonosok bizalmát elnyerni
– mondja.
E kettő eredményeként nyújthatott be 2006-ban a társasház energetikai korszerűsítésre pályázatot,
amelyen jelentős, 1/3 + 1/3 állami és
önkormányzati támogatást nyert. Az
összegből egy évvel később, 2007-ben
elvégezték az összes ablak cseréjét, bővítették az épület külső szigetelését,
kicserélték a fűtési csöveket, új radiátorokat szereltek be, azokra pedig
termosztatikus radiátorszelepeket.
Minden lakásba központi termosztát
került, a folyosókon lakásonként egyegy hőmennyiségmérőt szereltek fel.
A fűtési rendszer korszerűsítésével
lehetővé vált a felhasznált távhő lakásonkénti mérése és elszámolása,
így a házban mindenki tényleg an�nyit fizet, amennyit fogyaszt. A termosztáton be lehet állítani a
kívánt hőmérsékletet, a
rendszer pedig ahhoz
igazodóan kapcsol ki
vagy be. A radiátorszelepek segítségével az
egyes helyiségek esetleg
eltérő hőmérsékletét is
ki lehet egyenlíteni. A tulajdonosok
minden
hónapban a
hirdetőtáblára

NEM LEHET NAGY VÉSZ,

ha telefonján eléri a VÉSZ-t
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére
egy új lakosságtájékoztatási rendszer
kifejlesztésére került sor, mely a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás
(VÉSZ) megnevezést kapta.

Miután a meghibásodott alkatrészt a késői órán nem tudták pótolni, a
katasztrófavédelem és a pesterzsébeti önkormányzat segített a víz nélkül
maradt százhúsz családnak oly módon, hogy megnyitották a ház előtti
tűzcsapot – innen a lakók mosogatáshoz, tisztálkodáshoz, főzéshez vihették vizet –, az önkormányzat pedig 48 karton palackozott ásványvizet vásárolt, amit szétosztottak a lakók között. Másnap délelőtt a hibát
elhárították.						
SzA

kifüggesztve értesülnek az előző havi
tényleges hőfogyasztásukról.
– Az, hogy mennyi megtakarítással járt, illetve jár a korszerűsítés,
az egyedi igényektől is függ. Azok a
lakók, akik fázékonyak, és 26 fokban érzik jól magukat, csak annyival
fizetnek kevesebbet, amennyivel a
közös épületrészek fűtésének rájuk
eső díja csökkent. Ezzel együtt fűtési
energiamegtakarításban átlagosan 54
százalékot produkál a társasház – tudjuk meg Bitó Lajostól.
A Főtáv pályázatán elnyert napelemek a lift működésébe, a lépcsőház
világításába, valamint a szellőzőmotorok működésébe fognak besegíteni.
Ezek fogyasztását közös villanyóra
méri, és havonta 65-70 ezer forint
kiadást jelent a társasháznak. Az 1
kW-os napelemmel havi 10-15 ezer
forintot tudnak majd megtakarítani a ház lakói. A nyári hónapokban
viszont, amikor az elem „dolgozik",
nincs fogyasztás, a termelt áramot az
Elmű féláron átveszi majd a háztól.
Amint a közös képviselőtől megtudtuk, a korszerűsítésnek még nincs
vége. Jövőre jár le ugyanis az a hitel,
amelyet az energiakorszerűsítési pályázathoz szükséges önrész biztosításához vettek fel. A költségvetésből
ilyen módon felszabaduló pénz három év múlva elegendő lesz ahhoz,
hogy a társasház biztosítsa az önrészt
egy újabb állami pályázathoz, napkollektorok létesítéséhez. Ezek a vízmelegítésbe tudnak majd besegíteni,
méghozzá jelentősen csökkentve annak jelenlegi költségeit.
SzA

Az Android, a Windows 8 és
Windows Phone mellett elkészült az alkalmazás iOs operációs
rendszerre optimalizált verziója
is, mely okostelefonokra, táblagépekre bárki számára ingyenesen
letölthető.
A rendszert azért fejlesztették
ki, hogy használói a lehető leggyorsabban, hiteles forrásból értesüljenek az ország egészét vagy
egy-egy adott területet érintő veszélyhelyzetről, káreseményekről

a nap huszonnégy órájában. Az
alkalmazás értesítései maximálisan személyre szabhatók, eszerint a felhasználó maga döntheti
el, hogy mikor, mely területeket
érintő és mely tartalmakról kíván
azonnal értesülni.
A rendszert a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
szakemberei kezelik és látják el
tartalommal, a felhasználók így
nem csupán a katasztrófavédelem
jelentősebb, éppen zajló beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti balesetekről
és útviszonyokról, Magyarország
aktuális időjárási körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket
érintő tudnivalókról és teendőkről
is első kézből értesülhetnek.

KÖZÉLET
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Német nemzetiségi farsang is lesz idén
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP) hosszú évek
óta sokrétű és alapos munkát végez
annak érdekében, hogy a kerület a
német nemzetiségi hagyományápolás,
a nemzetiségi kultúra és nyelvoktatás támogatásával biztosítsa a német
nemzetiség létjogosultságát.		
				
A kerületi német nemzetiségi önkormányzat tevékenysége három
nagy területre osztható. Az első a
német nemzetiségi hagyományápolás, amelynek részeként 2013-ban
is számos eseményen, illetve azok
szervezésében vett részt. Az újévi
koncerten a Taskonyi Fiúk –Taxer
Inselbuam zenekart léptette fel, áprilisban megrendezte hagyományos
húsvéti sváb bálját a Csiliben.
A képviselő-testület hagyományápoló és egészségmegőrző kiránduláson vett részt Pannonhalma
és Komárom kulturális értékeinek
megtekintésével. Pesterzsébet Önkormányzatának nemzetiségi
napján a német hagyományokkal
ismertették meg a kerület vendégeit,
a rendezvényen készített hagyományos sváb ételt pedig az árvízi védekezésben részt vevő egységeknek
ajánlották fel.
A másik fontos terület a kerületben
zajló német nemzetiségi pedagógiai
munka támogatása. A kisebbségi

A hagyományos Októberfest a József Attila Általános Iskolában

önkormányzat képviselői részt vettek óralátogatásokon és különböző
intézményi programokon, nemcsak
Pesterzsébeten, hanem a dél-pesti
régióban.
Az NNÖP 2013-ban is átadta az
általa alapított díjakat a kerületi
pedagógusnapi ünnepségen. Az év
német pedagógusává tavaly Elsässer
Hajnalt, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
pedagógusát választották, a Német
Kulturáért díjat pedig Csordásné
Teleki Krisztina, a Hajós Alfréd Általános Iskola pedagógusa vehette
át.
A kisebbségi önkormányzat harmadik fő tevékenysége a kultúra, illetve
a német nyelv oktatása és használata.

– Önkormányzatunk 2013-ban
hat különböző szintű és célú szavalóversenyt szervezett a Pesterzsébeten német nyelvet tanuló diákok
részére. Ezenkívül támogattuk a
gyermekjátékok és gyermekdalok
fesztiválját mintegy négyszáz gyerek fellépésével, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
Színjátszó Csoportjának jubileumi
ünnepségét, valamint a József Attila iskola diákcsereprogramját, amit
Pesterzsébet testvérvárosával, Frankfurt am Main 10. kerületével tart
fenn. A programon belül sportrendezvények rendszeres megtartásáról szerződtek. Első alkalommal a
floorballmérkőzést tartottak, amit a
magyar gyerekek nyertek – mondta

dr. Fekete Károlyé, a NNÖP elnöke.
Júniusban megszervezték az
„Internationales1Kindertreffen”
programot, amelyen a német vendégdiákok is műsort adhattak. Az
összesen kétszázhatvan fellépő gyerek óriási sikert aratott.
A német nemzetiségi önkormányzat képviselői tavaly is részt vettek
a beiskolázási döntésekben, és a német nemzetiségi első osztályosokat
Schultütével, édességgel töltött zacskóval ajándékozták meg.
Szeptember 27-én részt vettek a
Fővárosi Német Önkormányzat
Európa-napján, október 5-én pedig megrendezték a hagyományos
Oktoberfestet, ahol a német nemzetiségi nevelésben és oktatásban részt
vevő gyerekek mutatták be tudásuk
legjavát. November 11-én tartották
a szintén tradicionális Márton-napi
ünnepséget, melyen a gyermekek
lámpással vonultak a Városháza elé,
és zeneszó mellett emlékeztek Szent
Mártonra.
– Idén minden eddigi rendezvényt
ismételten szeretnénk megtartani,
emellett új hagyományt is szeretnénk teremteni a kerületben, megünnepelve a farsangot – tudtuk meg
dr. Fekete Károlynétól.
Sz

Segítség határon innen és túl
található Pesterzsébet önkormányzata, a Knorr-Bremse, valamint helyi vállalkozók is.
Január elején, Földesi Gyula országgyűlési képviselővel együttműködve, Bánó Miklós képviselő
harminc pesterzsébeti családnak,
illetve idős, egyedül élő embernek
tartós élelmiszercsomagot adott
át. Ezt az akciót szintén a „Zöld
Út” Caritas, a Nemzeti Fórum
kerületi szervezete, valamint több
vállalkozó és maga a képviselő is
támogatta saját tiszteletdíjából.
-i-

Fotók: Magánarchívum

Karácsony előtt Bánó Miklós önkormányzati képviselő összegyűjtött ajándékokat vitt Erdélybe,
többek között a kerület testvérvárosába, Székelykeresztúrra, de az
adományból jutott Csekefalvára
és Makfalvára is. A kedei unitárius templom felújítására további pénzadományt is eljuttatott,
amit a gombás faszerkezet cseréjére fordítanak. A csomagok
összeállítását a „Zöld Út” Caritas
pesterzsébeti szervezete, valamint
a Nemzeti Fórum kerületi tagjai
segítették. A támogatók között

Székelykeresztúr unitárius lelkésze,
Szombatfalvi József és felesége
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FŐVÁROSI SZABÓ
ERVIN KÖNYVTÁR
XX/2. sz. könyvtára
Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872
Nyitva: H, Sz, P: 13–19 óra, Cs: 9–16
óra, Szo: 9–14 óra
Rendezvényeink:
Irodalmi est: Csillag Lőzsu költő irodalmi estje február 19-én, 16 órakor
Kézműves Kuckó január 31-én, és
február 28-án 17 órakor.
Farsangi Baba-mama klub: Énektanulás, játékok a csöppségeknek
február 6-án, 10 órától, Káposztásné
Kosztya Henrietta óvópedagógus vezetésével. Aki jelmezben jön, ajándékot kap!
Játékkészítők klubja: szerdánként
15 órától Attila bácsival.
Társasjáték klub: Ha van kedvenc
társasjátékod, azt is hozd magaddal!
Február 21-én 17 órakor várunk a
könyvtárban!
Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő
energiák” címmel Frisch Tibor ezoterikus beszélgetése február 12-én, 17
órától.

Kiállítás: Tárlóinkban Oravecz
György grafikáit tekinthetik meg
„Színészportrék” címmel, galériánkban pedig Csillag Lözsú festményeit
nézhetik meg.

XX/4. sz. könyvtár
Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
Nyitva tartás: H: 13–19, K: zárva, Sz:
13–19, Cs: 9–15, P: 13–19, Szo: zárva
„Legyél Te is állatvédő!”
Élőkutyás interaktív nevelés a felelős
állattartásra a Spániel Fajtamentés
önkénteseivel, február 5-én 16.45-től
Alkossunk együtt! Játszóház 2–8 éves
gyerekeknek Rádics Ágnessel, páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
Egészség óra Életmód- és diétás tanácsadás. Válaszol: Horváthné Pozsgai Ilona, február 14-én 17 órától
Hímző, kötő, horgoló kézimunkakör és GasztroPacsirta Főzőcske Klub péntekenként 15.30-tól
Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
Hétfőnként 9.30: Mondókás móka;
10.10: Bábos torna
Szabados Ákos polgármester fogadóórája: február 26., 18 óra

Pesterzsébeti Múzeum
Időszaki kiállítások
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.

„Pesterzsébetiek a nagyvilágban a
XX. század első felében” helytörténeti
kiállítás a Pesterzsébeti Múzeumban.
Megtekinthető 2014. március 30-ig,
hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért
festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Magyar kultúra napja – Baksay József
festőművész kiállítása
a Gaál Imre Galériában március 2-ig
látogatható, hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
emlékszoba;
- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra”
helytörténeti kiállítás.

Ádám Judit festőművész kiállítása a
Gaál Imre Galériában megtekinthető
február 5. és május 11. között, hétfő
kivételével naponta 10–18 óráig.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
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
1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324.
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.
GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu

Plakátkiállítás készülőben
Február–márciusban plakátkiállítást
szervez Bánó Miklós önkormányzati
képviselő, akinek több ezer plakátja
van a rendszerváltás idejétől kezdve napjainkig. A képviselő 1989-től
gyűjti e kordokumentumokat, melyek eszmei és helytörténeti értéke is
igen jelentős.
Gyűjteményéből az elmúlt
két évtizedben vidéken
és Budapesten
egyaránt több
kiállítása volt.
A gyűjtemény
legismertebb
darabjai között szerepel az 1990
februárjából származó 'Tovariscsi
konyec' (Elvtársak, vége!). Ezt akkoriban az egész ország jól ismerte, s időben jóval megelőzte a szovjet csapatok
kivonulását. Az 1980-as végén, 1990es évek elején készült plakátok zöme
a demokratikus átalakulást örökítette
meg. Ezek ma már nemcsak helytörténeti szempontból, hanem művészeti hatásukat tekintve is különlegesek.
Útjai során elsősorban a határon túli
magyarlakta és szórványterületekről is
sikerült gyűjtenie különböző plakátokat, melyek zöme szintén a társadalmi átalakulást mutatja be.
ILMA
Fotó: Magánarchívum

Idegennyelvi klubok: Angol klub
február 17-én, 17 órától. Német
klub február 10-én 17 órától. Az
orosz klubban február 26-án 17 órakor Németh Mária várja a nyelvgyakorlókat.
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Kilenc évtizedet ölelt át az újévi koncert
Különleges volt az idei újévi koncert, amelynek január 4-én a Csili Művelődési
Központ adott otthont. Ez volt a 15. ilyen rendezvény, amely egyben megnyitója is volt Pesterzsébet 90 éves születésnapja alkalmából 2014-ben szervezendő
ünnepségsorozatnak. Ebből az alkalomból az elmúlt 9 évtized legismertebb zeneszámait és táncait hallhatták-láthatták a vendégek.
elmúlt 90 év legközismertebb dalaiból, és ő választotta ki azokat
a művészeket, akik szerinte

nagynevű, örökifjú sztárok, azaz
Pitti Katalin és Poór Péter. Az elmúlt 9 évtized divattáncait pedig a
gödöllői Sway Sporttánc Egyesület
országos és Európa-bajnok táncosai
mutatták be. 		
SzA

Fotó: Bajnoczi István

– A 2014-es év köszöntésére rendezett, hagyományos újévi koncertünk
nyitányára Pesterzsébet kék-fehér
zászlaja a magasba kúszott, így jelezvén, hogy ma este nemcsak egy
új, reményteljes esztendő kezdetét,
hanem lakóhelyünk városi rangra
emelésének kerek 90. évfordulóját
is köszöntjük – hangzottak a műsor
elején Ecsedi-Nagy Andrea sajtó- és
protokollfelelős bevezető szavai.
Szabados Ákos köszöntőjében
kiemelte:
– A 2013-as évet költségvetés
szempontjából pozitívan zártuk,
ami nagy eredmény annak tükrében, hogy a vállalt feladatok döntő
részét sikerült végrehajtani, csakúgy, mint a gazdasági programban
időarányosan meghatározott célokat, valamint a kormány által az
önkormányzatra rótt feladatokat.
A koncert műsorát az újévi
koncertek állandó szereplője, a
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar karmestere, Jakab Gedeon
állította össze. Ő válogatott az

méltóan reprezentálják a zenei műfajokat, korszakokat. A koncerten
teret kaptak a tizen-huszonéves ifjú tehetségek, akiket Józan Vivien,
Sárkány Krisztián és Újhelyi Andrea képviselt, a már sikereket elért
előadók, mint Kapócs Zsóka, valamint a világot bejárt,

Több kép: www.pesterzsebet.hu

A legboldogabb pillanat, amikor
a lakók albérletbe vagy családba költöznek

BB Musica

Tüllszoknyás tündérek, bogárkák és rigók készülődtek izgatottan az anyaoltalmazó karácsonyi ünnepségére, mely a vendégek érkezése után meghitt hangulatban telt el. A kis girbegurba fenyő című mesét adták elő, majd mindenki
megkapta azt az ajándékot, amelyre már régóta vágyott.

Évek óta Hermán Józsefnek
köszönhetik1az1anyaotthonban
lakó gyermekek a karácsonyi
meglepetést.
Haraszti István, az Anyaoltalmazó Alapítvány titkára mondott
ezt követően ünnepi köszöntőt,
melyben említette, hogy már
22. alkalommal áll az otthon

karácsonyfája előtt, és mindig újabb
és újabb arcokat lát, ami sajnálatos,
mert akikhez beszél, olyan helyzetbe kerültek, hogy ide kellett
költözniük.
Ugyanakkor kaptak egy lehetőséget, és fontos, hogy ezzel éljenek, és ne visszaéljenek. Haraszti
István megköszönte az anyaotthon

dolgozóinak, az Önkéntes Központnak és a Vodafone képviselőinek, hogy megszépítették az
otthont, hiszen a falakon látható
sok-sok vidám festmény az ő ajándékuk. Zárószavaiban az alapítványi titkár hangsúlyozta, hogy a
dolgozóknak és lakóknak egyaránt
az a legboldogabb pillanat, amikor
az anyaotthon lakóinak sikerül albérletbe vagy családba költözniük.
Az örömteli perceket közös vacsora követte, melyet a dolgozók
főztek, sütöttek és tálaltak.
Nagy Ágnes, az Anyaoltalmazó
Otthon szakmai vezetője elmondta, míg régebben a leggyakrabban
családi bántalmazás és családi krízis miatt kerültek az otthonba az
édesanyák gyerekeikkel, ma már
igen gyakori ok a lakhatás: a családok utcára kerültek, mert nem
tudták a rezsit vagy az albérletet
fizetni. Az anyaoltalmazóban egy
évet tölthetnek, ez idő alatt szakemberek segítségével rendezniük
kell az életüket. Péhl Gabriella

Fotó: Zehetmayer János

Karácsonyi ünnepség az Anyaoltalmazó Otthonban

A Gaál Imre Galériában Balásházi
Bálint zongoraművész, zenepedagógus és két fiatal énekművész,
Barlay András és Újhelyi Andrea
operarészleteket, örökzöldeket,

operettáriákat és duetteket adott
elő. A rendezvény szeretetvendégséggel, beszélgetéssel zárult.
Ilonka Mária
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Fotó. Bajnóczi István

Felnőtt mesék a magyar kultúra napján

Berecz András Kossuth-díjas mesemondó Felnőtt mesék címmel tartott előadást a magyar kultúra napja alkalmából a Csiliben. Bár a
rendezvény belépős volt, mégis annyian voltak kíváncsiak a művész
sziporkázó, ízes előadására, hogy alig lehetett elférni. A színháztermet
betöltötte a harsány nevetés. Berecz András minden szavát szinte itta

a közönség, olyannyira, hogy többen a könnycseppeket törölgették
arcukról, annyira nevettek a történeteken és az előadó természetességgel fűszerezett előadásán. Nyelvezetével, székely anekdotáival
lehengerelte a pestiül értő " közönséget, a nagy számban jelen lévő
" még az ifjabb korosztályt is.
20 év körüli, de

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Így állunk itt, őrizve a várost mi ketten
Amint társaim mondják, 1860
tájt lehetett, amikor a két telep megalakult, Erzsébet- és Kossuthfalva.
Kezdetben sorra parcellázták a területeket, a vadregényes tájat elkezdték megművelni és benépesíteni
az emberek. Kezdetben csak
néhány család élt itt, mígnem
Erzsébetfalva néven létrejött a
község. Ekkor még volt helye
bőven embernek és fának, s ne
csak magunkat említsem, az
egész természetvilágnak. Majd
tízévente megduplázódott a
népesség, ezzel csökkentve társaim életterét. Nem is csoda
hát, hogy hamarosan várossá
vált a kis település.
De hogy elmondjam, mit
saját magam láttam, elkezdem
az én történetem. Csemete
voltam csupán, mikor a Városháza elé ültettek Pesterzsébet megalakulásakor. Ahogy
telt az idő, úgy voltam tanúja
a nagy változásoknak. 90 év még
nekem is hosszú idő, bár ráncok
nem borítják arcom, kérgem és
háncsom őrzi az eltelt évtizedek
karcolatait. Kezdetben a városrész

macskaköves utcáit lovas kocsik
robogása töltötte be időnként, és
a nyüzsgő emberek zsivaja a tér
közepén. Idővel jött a háború, s
a magasodó tornyok leborultak.
De mint minden éjszaka után,

majd hamarosan Szent Erzsébetnek ajánlották. Sajnos hiába volt
a szent kezébe tétel, négy bomba
sújtotta a várost. Szerte visszhangzott a szirénák hangja, emberek
szaladtak menedéket keresve. A

úgy itt is felvirradt az új nap, s a
település újjáéledt. Ám mindez
még sok időbe és könnybe telt,
előtte a vörös hullám után Leninvárosnak nevezték otthonom,

magasban gépmadarak szálltak,
és sorozták kíméletlenül szépséges
hazámat. Amint megállt az idő,
egy pillanat alatt megsemmisült és
omlott le a tornyokkal az óra.

Csoda, hogy túléltem mindezt,
s még csodásabb, ahogy az emberek talpra álltak. Nemes lélekkel
megrázta magát a jó nép, szemem
láttára virágzott fel újra a vidék.
Nem is reméltem, hogy ilyen szépséges lesz valaha a környék.
Eljött az ezredforduló, az emberek ruhája ugyan változott,
de a sürgés-forgás csak fokozódott. Köröttem meseszép park
épült, rózsaszín pelyhekként
hulltak tavasszal a fák szirmai,
s illatukkal mindent beborítottak. Éppen velem szemben
épült egy szökőkút is, melyben
madarak és gyermekek hada
játszik és fürdőzik. Mellettem
hazánk nagyjának emeltek
szobrot, így mindig körülöttem állva tisztelegnek.
Így állunk itt, őrizve a várost
mi ketten, a Kossuth-szobor és
én, az öreg platán. Korokat és
embereket áthidalva hirdetjük,
hogy éljen soká otthonunk, mert
mi vigyázunk rád, Pesterzsébet.
Radnai Dóra
a Városfejlesztési Osztály
munkatársa
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A Bella Musica Női Kar elnyerte a Fesztiválkórus címet
A kerületünkben 14 éve működő Bella Musica Női Kar múlt év őszén az
egri országos minősítésen nyerte el a
címet. Az énekkar főként a Lázár Vilmos Általános Iskola egykori
zenei tagozatos diákjaiból és
azok szüleiből tevődik össze.
A próbákat kedd esténként
fél 6-tól tartják az iskolában.

soroksári Szent István király plébániatemplomban (Fatimai
Szűzanya) tartják, amelyen neves művészek is közreműködnek.

házzenei
kórushangversenyén,
a Lázár Vilmos Általános Iskola
karácsonyi koncertjén. Önálló
karácsonyi hangversenyeiket a

2010-ben jelent meg első CD
lemezük, 2011-ben pedig Pergolesi Sabat Materének a DVD
változata.

Fotók: Magánarchívum

Zenei1repertoárjuk
igen széles: a reneszánsz
zenétől a kortárs muzsikáig, világi, egyházi és a
könnyedebb műfaj igényes darabjaiig mindent
szívesen énekelnek. Gyakran adnak elő idegen nyelven, ám a legfontosabbnak
mégis azt tartják, hogy a
magyar zeneszerzők műveit népszerűsítsék.
A női kórus számos kiállítás megnyitóján és jótékonysági koncerten vett
és vesz részt. 2004-ben a
budapesti kamarafesztiválon arany minősítést és
nívódíjat kaptak. Énekeltek az Aggteleki-cseppkőbarlangban, az esztergomi bazilikában,
2005-ben pedig az olaszországi
Assisiben adtak koncertet. Ötödik

éve közreműködnek oratórikus
művek előadásában a Művészetek Palotájában. Rendszeresen
fellépnek az Erzsébet napok egy-

Méltókának hívták feleségei Littkey Antalt
A decemberi Pesterzsébet újságban
beszámoltunk Littkey Antal festőművészről, akinek képeiből kiállítás nyílt
a Gaál Imre Galériában. Viszonylag kevés információ állt rendelkezésre a művészről, azonban a cikket követően egy
olvasó több adattal szolgált életéről.

Pipike

háború idején halt meg – mondta
olvasónk.
A festőművész második felesége, Gyaraki Julianna Budán lakott,
de sokat járt a Pesterzsébeti temetőbe, a villamoson találkoztak. Eleinte
modellje volt Littkeynek, később
feleségül vette. A festő 1954-ben

Jótékonysági bált
szervez
a Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet
a fogyatékkal élő
hátrányos helyzetű
gyerekek javára

Gyaraki Julianna

Fotó: Ilonka Mária

Soroksár-újtelepi1olvasónk
családja 1959-ben vásárolta meg
Littkey Antal festő özvegyétől azt az újtelepi ingatlant, ahol a művész is élt és
alkotott.
– Azzal a záradékkal
vettük meg a házat, hogy
Littkey mama élete végéig a

házban marad. A festőművész annak
idején a 25 négyzetméteres nagyszobát használta műteremnek. Úgy
tudom, hogy Littkey Antal csak
festészetből élt, számos támogatója, mecénása akadt. Littkey mama
Futaki Bernátot, Bereczki Ferenc
nevét említette. Julianna nénitől
tudom, hogy Littkey első feleségét
Pipikének becézte, aki 1944-ben a

Az utóbbi évek két legnagyobb
eseménye a tavalyi országos minősítés, amely 14 évi munkájukat
fémjelezte, valamint hogy egy évvel
ezelőtt meghívást kaptak
Spanyolországba. Énekeltek a barcelonai Zenepalotában, és lehetőségük volt
a montserrati apátságban
is koncertet adni.
– Önfenntartóak vagyunk, mi határozzuk meg,
hogy milyen és hány fellépést vállalunk. Terveink
szerint tavasszal az Andor
Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusával közösen tartunk koncertet a Gaál Imre
Galériában. Készülünk a
piliscsabai egyházi napokra,
és Haydn Teremtés című
oratóriumának előadására
több kórussal a Művészetek
Palotájában, az Énekel az
ország program keretében.
Kapcsolatban állunk egy
olaszországi népi kórussal,
akikkel nyáron csereprogramot bonyolítunk le. Várunk érdeklődő énekeseket, akik
szívesen csatlakoznának a kórusunkhoz – mondta befejezésül Lestákné
Czeróczki Judit karnagy.
IM

hunyt el, a Pesterzsébeti
temetőben nyugszik. A
művész egyik házasságából
sem született gyermek.
– Második felesége
gyakran1anekdotázott,
tőle tudom, hogy a férjét Méltókának becézte ő
és első feleség is. A házat
építő Kaiser Feri bácsit személyesen ismertem, azt mondta: amikor
a művész eladta egy-egy alkotását,
árát a ház bővítésére fordította - osztotta meg ismereteit olvasónk, aki
őriz néhány Littkey-képet, amiket
ajándékba kapott a művész második
feleségétől. 		
ILMA

február 22-én
20 órától a
Csili Művelődési Központ
színháztermében.
A meghívó ára: 4000 Ft/fő
Támogatójegy ára: 1000 Ft
Sztárvendég:
Bagi/Nacsa humorista páros
Zene: Night Trió
Meghívó elővételben rendelhető/vásárolható az iskolában 283-0377 és Huszti
Judit kuratóriumi elnöknél a 0620/288-3898-as
telefonokon.
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Háromszázötven erzsébeti vesz részt a téli közfoglalkoztatásban
2013. november 1-jén indult a kormány téli közfoglalkoztatási programja,
amelynek keretében Pesterzsébeten összesen 436 fő átmeneti közfoglalkoztatására nyílik lehetőség. Január elején háromszázötvenen voltak a szociális foglalkoztató alkalmazásában, a hónap végére ez a szám négyszáz fölé nő majd
– tudtuk meg Adorján Csillától, a foglalkoztató vezetőjétől.

A jelenleg foglalkoztatottak nagyobb része, mintegy kétszázan
képzésben vesznek részt.
– Az egyetemi, főiskolai diplomával rendelkezők jellemzően OKJ
szintű, pénzügyi, közbeszerzési
vagy számviteli tanfolyamra járnak a főváros különböző pontjaira,

attól függően, hol
hirdették meg az
adott képzést. A
kerületben jelenleg
az alapkompetenciákat fejlesztő tanfolyamok zajlanak,
az ezek indításához
szükséges feltételek
megteremtésében
önkormányzatunk
jelentős szerepet
vállalt – hangsúlyozta Adorján
Csilla.
Az általános iskolát nem végzettek
számára a Tátra Téri Általános Iskolában alakítottak ki egy osztálytermet. Két termet biztosítanak
az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolában, az eddig
üresen álló, Ónodi utcai egykori alapítványi iskolában pedig az

önkormányzat négy tantermet
szerelt fel, s újította fel a fűtési és
a vízvezetékrendszert, a mosdókat.
A négy teremből egyet a soroksári
közfoglalkoztatottak használnak.
Mivel nemsokára indulnak a középszintű kompetencia-tanfolyamok, amelyeken a középfokú
végzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak vesznek majd részt,
az Ónodi utcában további négy
tanterem rendbetételét és felszerelését is elkezdte az önkormányzat.
A képzés résztvevői napi 6 órát
tanulnak, s a közfoglalkoztatási
alapbért kapják meg.
– Az év első hónapjában általában
huszonöt-ötven közfoglalkoztatott szokott a kerület közterületein
dolgozni. A téli közfoglalkoztatásnak köszönhetően jelenleg kétszer
ennyien vannak az utcákon. Fő
feladataik közé tartozik a takarítás,
az illegális szemét összegyűjtése, a
szelektív hulladékgyűjtők környékének rendben tartása, kertészeti
munkák – így a levélgyűjtés és a
metszések – fejtette ki Adorján
Csilla.
Sz

Fotó: Szerző

Pesterzsébeti és soroksári anekdoták
A Csili Helytörténeti Klubjában
Galler Péter műkedvelő helytörténész
anekdotázásával kezdődött az új év.
IM

Hirdetőtáblának öltöztették
Farsangi bált rendeztek az Ady Endre
Általános Iskolában a 60-as évek elején.
A diák édesanyjának se kézügyessége,
se fantáziája nem volt. Különböző
újságokból hirdetéseket vágott ki,
és hirdetőtáblának öltöztette a kislányt. A hirdetéseket rátűzte gombostűvel a lányka ruhájára, aki így
se menni, se ülni nem tudott, mert
össze-vissza szurkálták a gombostűk.
Szegénykének örök életében
fájó emlék maradt az egyébként vidám farsang.

Az ebéd elmaradt
A 80-as évek elején egy soroksári atya elhatározta, hogy a Vágóhídtól a Hősök teréig utazik
feldíszített HÉV-kocsiban, majd ebédet ad a
plébánián. Megérkezett a szerelvény Soroksárra, fúvószenekar köszöntötte, és a kerület
elöljárói fogadták. Kinyílt a szerelvény ajtaja,
ám az atya helyett a jól megtermett házvezetőnője jelent meg, aki elkiáltotta magát: – Az
apát úr reggelre ágynak esett, én képviselem,
ebéd nem lesz!

A szundikálós öregúr
Amikor még Soroksár és Pesterzsébet egyben volt, Farkas
Béla katolikus tisztelendő idejében nyolcvanéves lett
az idős pesterzsébeti polgár.
Felesége unszolására beült
az egyik templomi misére. A
pap arról prédikált, hogy a híres, nagy emberek éppen úgy
meghalnak, mint az egyszerűek. Prédikáció közben feltette
a kérdést: – Hol vagy, Napóleon? Hol vagy, Julius
Cézár? Hol vagy, Nagy
Sándor? – Erre ébredt
fel az öregúr, akit éppen
Nagy Sándornak hívtak,
és zavartan válaszolt: – Itt
vagyok kérem, csak egy kissé
elszundikáltam!

Nem mutatták be őket
A század elején két idős hölgy ment a téli
utcán, az egyik hanyatt esett a jeges úton, ám a másik nem tudta
felsegíteni, ezért szaladgált jobbrabalra segítséget kérni. Éppen arra
jött két fiatalember, azoknak szólt,
hogy segítsék fel barátnőjét, aki a párbeszédre felemelte a fejét, és azt mondta: – Uraim, önöket nem mutatták be
nekem, és ezért nem is segíthetnek nekem
– mondta, majd visszatette a fejét a földre.
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Kézzel készített babákat
kaptak a kis betegek

A Nagy Győry utcai Idősek Klubja
nemrégiben a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézetbe
látogatott. Még tavaly találkoztak
egy felhívással, melyben kórházakba önkénteseket kerestek meseolvasásra, akik így segítenek a
gyermekeknek elviselhetőbbé tenni a kórházi ottlétet.
Felvették a kapcsolatot a hozzájuk legközelebb eső, Gottsegen
György Országos Kardiológiai
Intézettel, ahol nagyon örültek
megkeresésüknek, viszont a túljelentkezés miatt már nem tudták fogadni őket.
– Időseink tenni akarása azonban nem lankadt, mindenképpen szerettek volna segíteni.
Új ötletünk támadt: mi lenne,
ha kézzel készített babákkal
ajándékoznánk meg a kis betegeket? Ercsei-Veres Erzsébet,
a gyermekkardiológiai osztály
főnővérének személyében is támogatóra találtunk. Szeretettel
átszőtt, szebbnél szebb babák
születtek a szorgos kezek között.
Közel 80 babát készítettünk el –
tudtuk meg a Nagy Győry utcai
Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjétől, Kovács Nórától és
Szabó Gabriella klubvezetőtől.
A Haller utcai intézetben a főnővér fogadta a felajánlók képviselőit, és meleg szívvel mondott
köszönetet nekik a babákért.
– Nagyon megható volt látni a
sok kis beteget, viszont pozitív
élményként éltük meg, hogy
ezek a gyerekek gyermekbarát környezetben, megfelelően
szakképzett és elhívatott szakemberek által kapnak esélyt a
gyógyulásra. Bízunk benne,
hogy apró ajándékainkkal újabb
mosolyt csalhatunk a gyermekek arcára – mondták.

Nem kapja meg a
Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu
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Erzsébet királyné és a cirkusz világa a „Sissyben”
Erzsébet-napokat tartottak tavaly év
végén a fodrászok és kozmetikusok
nívós képzésében évtizedek óta kiemelkedő szerepet vállaló Erzsébet
Királyné Szépészeti Szakközépiskolában, ahol hagyományosan
három napot szentelnek a tanárok és a diákok az iskola névadójának tiszteletére.
Az első két nap
délutáni óráiban
és a zárónap délelőttjén vetélkedők, bemutatók,
kiállítások, sportversenyek zajlanak,
a legnépszerűbbek
és leglátványosabbak azonban az
utolsó nap szakmai
versenyei, melyek
minden évben valamilyen konkrét témához
kapcsolódnak.

Kerületünk névadója, Erzsébet
királyné köztudottan kiváló lovas
volt: a gödöllői kastély lovardájában a műlovaglásnak is hódolt,
cirkuszi lovasmutatványokat
is
gyakorolhatott,
az 1870-es években
rendszeresen órákat
vett a Renz-cirkusz
műlovarnőitől.
Az idei tanévben a cirkusz világa volt a mottó.
A választás
kiváló lehetőséget adott
a frizurák, a
sminkek, a
jelmezek kreatív megálmodására és a látványos
megvalósításra.
A fodrász- és
kozmetikusversenyeken külön – junior

Fotó: Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola tanulói

– kategóriában indultak a szakmai
alapozásban részt vevő alsóbb évesek,
és külön a szakképző évfolyamosok.
Részt vettek a versengésben és a többi programon a sepsiszentgyörgyi
testvériskolából ezen a héten az intézménybe látogató tanulók is.
2013-ban először hirdetett az
iskola csapatversenyt: egy fodrászés egy kozmetikustanuló dolgozott
közösen egy modellen, az ő kettősük
alkotását értékelte zsűri, melynek európai hírnevet szerzett, az iskolában
végzett szakemberek is tagjai voltak.

A közismereti és szakmai versenyeket s egyben az iskolai Erzsébet-napokat ünnepélyes díjkiosztó
gála és műsor zárta, ahol nagy sikert
aratott a versenyek résztvevőinek divatbemutatót idéző zenés felvonulása
a pódiumon. A versmondó verseny
két győztesének közös gálaprodukciója, melyet Galkó Balázs színművész,
a zsűri elnöke hangolt össze, áhítatos csendet varázsolt a nézőtérre, az
énekverseny két győztesének produkcióját követően ovációban tört ki
a közönség.

Helyezettek
Kategória
kozmetikus junior
kozmetikus
fodrász junior
fodrász
csapatverseny

1. helyezés
Csonka Izabell
Ballók Ildikó
Boldis Boglárka
Nagy Ingrid Henrietta
Gyuris Beáta – Gyuris Vivien

Ismerek egy
olyan embert…
Amennyiben környezetében ismer olyan értékes,
érdekes, különleges embert, akit szeretné, hogy
mások is megismerjenek,
ajánlja figyelmünkbe!
Ajánlás: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

?
Kerületi friss hírek
mindennap!
www.pesterzsebet.hu

2. helyezés
Papp Dóra
Varró Klaudia
Bakos Dominika
Konkoly Roxane – Palásti Petra

3. helyezés
Virth Noémi
Bar Ákos
Faragó Regina
Bajkai Mariann – Bacskai Klaudia

Elindult a Kerületünk KönyvKirálya program
A 2013/14-es tanév nem csak az iskolások életében hozott változásokat, hiszen az
új törvények, rendelkezések a pedagógusok munkáját is nagymértékben érintették, érintik. Nem véletlen hát, hogy rendkívüli érdeklődés övezte azt a pedagógiai
napot, amelyet tavaly év végén szervezett a Pesterzsébeti Pedagógia Intézet (PEPI).
A Budapest XX. Kerületi Gyulai István
Általános Iskolában mintegy háromszáz szakember gyűlt össze.
A szakmai nap dr. Nagyné Koczog
Tünde, a KLIK XX. Tankerület igazgatójának köszöntő levelével kezdődött, melyet Vasas Dezsőné, a PEPI
intézményvezetője tolmácsolt a konferencia résztvevőinek.
Ezt követően dr. Pompor Zoltán
szakértő indította útjára a Kerületünk KönyvKirálya olvasásnépszerűsítő programot.
A játék jóvoltából a kerületi gyerekek (óvodásoktól a középiskolásokig) megismerkedhetnek a kortárs
gyerekirodalommal. Az újszerű kezdeményezés lényege, hogy a gyermekek és tanulók szavazhatnak
arról, hogy melyik könyv kapja meg
az adott korosztály legnépszerűbb
könyve díjat.
A megnyitón Tsík Sándor, a
program szakmai támogatója, a
Rainbow Könyvközösség képviselője

elmondta, hogy a 2013/2014-es
tanévben 14 kiadó 67 könyvéből
összesen 335 példány kerül be a programba, melyek mindegyikét ingyenesen ajánlották fel a kiadók. A könyvek
a program végén bekerülnek az óvodai és iskolai könyvtárak állományába. A játék szakmai koordinátora
kerületünkben a PEPI munkatársa,
Simon Krisztina.
A program további részében a
TÁMOP 3.1.5. kiemelt uniós projekt szakmai vezetője, Tóth Mária
(Oktatási Hivatal Projektigazgatóság)

a1pedagógus-életpályamodellhez
kapcsolódó minősítési folyamatot
ismertette lépésről lépésre a pedagógusoknak. Bemutatta a jogszabályi
hátteret, az egyes kategóriák kritériumait, az értékelési rendszert. Példákkal
illusztrálta a pedagógus
e-portfólió tartalmát, a
kötelező és választható
elemeket, a reflexióban
megválaszolandó kérdések
tárgykörét.
A minősítési folyamatban
a pedagógus külső támogató partnere a szaktanácsadó lesz – derült ki előadásából.
A szakember felhívta a pedagógusok
figyelmét a folyamatos tájékozódásra, valamint arra is, hogy egységes és
nyilvános útmutató nyújt segítséget
a minősítési rendszer által meghatározott feladatok elvégzésében. A
kiadvány többek között tartalmazza a nyolc kompetenciaterülethez
kidolgozott indikátorokat, melyek
segítségével megállapítható, hogy az
adott kompetenciaterületen milyen
szinten áll a pedagógus.
SzA
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Kincseket hozott a Mikulás előtt a Holdtündér
Óvodások éjszakája

A Nyitnikék Óvoda Méhecske csoportja hallott a Holdtündér történetéről, ami
arról szól, hogy a Holdtündér évek óta figyelte és irigyelte a Mikulást, aki minden évben örömet szerez ajándékaival a gyerekeknek. Elhatározta, hogy megelőzi őt, és különböző kincseket fog elrejteni az óvoda udvarán.

A mesét a valóság követte. Elhatároztuk, hogy mindenki egy elemlámpát
hoz magával az óvodába, és figyelni
fogjuk az ablakból a Holdtündért,
majd miután elmegy, összegyűjtjük
a kincseket. Tervünkbe a szülőket is
bevontuk, akik nagyon lelkesek voltak, és mindenben segítettek.

hajgumi, kisautó, plüssjátékok.
Az apró meglepetések elosztása után
diszkót tartottunk az elemlámpák fényében, és párnacsatáztunk, de arról
sem feledkeztünk meg, hogy hajnalban érkezik a Mikulás, így ügyesen
minden óvodás fényesre pucolta
kiscsizmáját. Lefekvéskor előre meg-

Jó iskolába járni!

Ovi-suli buli a Nyuszi csoportban
Találkozóra hívtuk az iskolásokat
azzal a céllal, hogy osszák meg iskolai élményeiket az óvodásokkal,
hogy ezzel is kedvet csináljunk a kicsiknek az iskolához.

iskolában, és mindent megtesznek
a jó eredményért, dicséretért.
Voltak iskolások, akik verssel is készültek. A beszámolók után az iskolások átadták rajzaikat pajtásaiknak.

A kitűnő tanulóknak gratuláltunk,
megtapsoltuk őket, majd minden
kisiskolás elmesélte élményeit. Például azt, hogyan jutalmazzák őket
a tanítók, milyen eredményt értek
el a tanulmányaikban. Volt, aki a
tájékoztató füzetét is megmutatta.
A másodikosok már tanulmányi,
rajz-, sportversenyeikről és eredményeikről is beszámoltak.
Összességében kiderült: mindannyian jól érzik magukat az

Az óvodások az általam készített
nyuszis nyakláncot adták az iskolásoknak, míg Éva néni textilből készült rózsát adott ajándékba.
Az ajándékozás után közösen fogyasztottuk el az oviban sült almás
süteményt, szörpöt.
Süveg Miklósné
Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Csütörtök este mindenki visszajött az óvodába, hozták lámpáikat
és kedvenc vacsorájukat. Miután
megvacsoráztunk, feltűnt a Holdtündér az udvaron, aki kosarából
szórta a kincseket, amik között volt

beszéltük, aki leghamarabb felkel és
észreveszi, hogy itt járt a Mikulás,
szól a többieknek. Dani vette észre
a cipőkben a csomagokat, rögtön
visszaszaladt, és hangosan kiáltotta:
„Megjött a Mikulás!”
Azokat a csillogó szemeket, hangos
kacagást még sokáig fogjuk emlegetni. Megbeszéltük a gyerekekkel,
hogy levelet írunk a Holdtündérnek,
és megkérjük, hogy tavasszal a nyuszit is előzze meg, és hozzon nekünk
még sok szép kincset.
Marika néni, Margó néni,
Juci néni és a Holdtündér

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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A legfontosabb szempont,
hogy a gyermek érezze jól magát!
átszervezésével meg tudjuk oldani
az elhelyezésüket – mondta Baksa
Ágnes bölcsődevezető.
A csoportszobák felszerelése,
bútorzata és játékkészlete az ide
járó gyermekek életkorának megfelelő, berendezését pedig a kisgyermeknevelők alakítják ki,
mint ahogy a díszítését is.
Az öltözőkben kihelyeA bölcsődében az OÉTI ajánlása
zett faliújságon kapalapján állítják össze az étlapot, ami
nak helyet a kicsik
azt jelenti, hogy a kisgyermekek az igéalkotásai, amelyenyüknek megfelelő minőségű és mennyiségű
ket az úgynevezett
ételt kapnak. A gyermekek szakszerű gondo„Kezdeményezés"zásban és ellátásban részesülnek, megtanulnak
en készítenek. Itt
alkalmazkodni egymáshoz, az őket körülvevő
kézműveskednek,
világhoz és a szabályokhoz. A bölcsis gyermefe s te n e k, r ajzo lkek hamarabb válnak önállóvá, s a tapasznak, gyurmáznak a
talatok szerint gyorsabban, könnyebben
gyerekek.
beilleszkednek az óvodába, ott keveSok szülő ódzkosebbet lesznek betegek, mint azok
dik attól, hogy hároma társaik, akiknek az ovi az
éves kora előtt közösségbe
első közösségük.
A Az
z
adja gyermekét, mégsem
idén 30 éves
tehetik meg, hogy otthon
intézmény 136 férőhelyes, jelen- maradjanak.
leg 118 gyermek jár ide, a jelent– Ha a gyermekezőket folyamatosan fel tudják ket bölcsődébe kell
venni.
vinni, azt ajánlom, az
– A bölcsiben 5 egység 10 anyuka nézzen szét a
csoporttal működik, az egyik egy- környékbeli intézméségbe járnak a csecsemő és tipegő nyekben, ismerkedjen
korosztály tagjai. A jogszabály a meg a környezettel
létszámot is előírja, így egy cso- és a kisgyermekneportba 12-14 gyermek járhat. velőkkel. A legfonLegfeljebb 12 fő akkor, ha akár egy tosabb szempont,
is közülük fiatalabb kétévesnél. A hogy a gyermek jól
jelenlegi egy egység elegendő a érezze magát, hiszen
legfiatalabb korosztály ellátására. ez a fejlődés rugója,
Azonban évről évre nő az egyéves alapja – mondja a vezekörüli gyermekek száma, s szá- tő, aki hozzáteszi: az Ady
mítunk arra is, hogy a gyed extra bölcsiben bármikor szíveinspirálóan fog hatni az anyuká- sen fogadják az érdeklődő
ra, így ha szükséges, csoportok szülőket.
A gyed extra január 1-jei bevezetésével az anyáknak lehetőségük van arra,
hogy gyermekük egyéves korától újra munkába álljanak. Az Ady Endre
Utcai Bölcsőde felkészülten várja az
esetleges létszámnövekedést.
Miért
jó a bölcsi?

Több mint egy játszótér

Angoltanulástól a tanácsadásig

A Hársfa játszótér címe: Hársfa sétány 15. (az Ady Endre utcai orvosi rendelővel srégen szemben, a tízemeletes panelház mögött)

Azért,
hogy1a
gyermek minél
könnyebben és gyorsabban beilleszkedjen az új közösségbe, még a beszoktatás előtt egy
„bölcsődekóstolgató"1délutánon
vesznek részt az édesanyával együtt.
A bölcsi a szülővel történő beszoktatással kezdődik, amely lehetőséget ad a gyermekeknek a fokozatos
alkalmazkodásra az új környezethez, személyekhez, ingerekhez.
Az oviba készülőket évről évre átviszik a szomszédos Bóbita
Óvodába, ahol megismerkedhetnek az óvodás hétköznapokkal.
Az anyukáknak és apukáknak
pedig szülőcsoportos beszélgetést szerveznek, amelyen a Bóbita egy-egy óvodapedagógusa tart
tájékoztatót.
SZA
Több kép: www.pesterzsebet.hu

Szinte a hét minden napjára jut
program a Hársfa Baba-mama
Körben, amelynek a Hársfa játszótér szolgáltató épülete ad otthont
a térítésmentes foglalkozásoknak.
Hétfőnként English Chat
Club várja a szülőket, ahol hatékony nyelvtanulási módszerekkel, technikákkal ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. Dóczi Vali,
a kismamák kedvelt angoltanára, társaságában felszabadító és
örömteli a nyelvgyakorlás.
Minden hónap második
keddjén a Hordozós klubot Nagy
Tímea fogja össze. Az együttlétek főként babahordozós témákról szólnak. Lehetőség van
egymás babahordozó eszközeinek kipróbálására, a különböző

fortélyok, praktikák elsajátítására.
Szerdánként és péntekenként
zenés-mondókás torna várja a kicsiket és szüleiket, a foglalkozást Póth
Mariann vezeti.
Ha csütörtök, akkor pedig
„Szakértő válaszol”.
Létrejött a Hársfa Baba-mama
Kör szülői minikönyvtára, amelyben életvezetéssel, családdal, neveléssel, a női karrierrel kapcsolatos
kötetek kapnak helyet.
A programok mindennap 10
és 11 óra között zajlanak, a belépés
ingyenes.
A klubban szeretettel várják
a kisgyermekes mamákat, természetesen1csemetéikkel együtt
– tudtuk meg Nagyné Patkós
Krisztinától, a klub főszervezőjétől.
ya
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Pesterzsébeti pedagógus kutatók elismerése

Pesterzsébetről indul útnak
a gyerekekhez a Vándor Meseíró

igazgatóhelyettese pedig „Bethlen
Gábor fejedelem a Német-római
Birodalom korabeli nyilvánossága
előtt német nyelvű nyomtatványok
tükrében” című kutatásával vívta ki
a rangos elismerést.
A Magyar Tudományos Akadémia
Pedagógus Kutatói
Pályadíjára a legalább
öt éve oktató, főállású
középiskolai tanárok
pályázhatnak olyan kutatási eredményekkel,
amelyek előrelépést jelentenek egy tudományos téma alaposabb
feltárásában. A pályadíj
három kategóriában
– a humán- és társadalomtudományok,
a matematika és természettudományok,
valamint az élettudományok területén végzett kutatómunkával
– érdemelhető ki. Odaítéléséről az
illetékes akadémiai kutatóintézet
vagy szakbizottság véleménye alapján a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára dönt.
Sz

A Vándor Meseíró, Böde Péter mesekönyveivel, verseskönyveivel vezeti be
a gyerekeket a fantázia világába. Iskolákban, óvodákban, könyvtárakban
tart író-olvasó találkozókat.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 17. alkalommal ismerte el Pedagógus Kutatói Pályadíjjal a jelentős tudományos tevékenységet végző
középiskolai tanárokat. Az ünnepélyes átadón tizennégyen vehették át a kitüntetést, közülük ketten a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium és
Kollégium tanárai.

Nemcsak a Német Nemzetiségi
Gimnáziumot, de egész Pesterzsébetet büszkeséggel töltheti el,
hogy 2013-ban két gimnáziumi
tanárnő is a díjazottak közé került.
Dr. Sebők Melinda „A Nyugat

árnyékában – György Oszkár pályája” című munkájával érdemelte
ki a kitüntetést a humán- és társadalomtudományok területén végzett
kutatómunkájáért.
Varsányi Krisztina, az intézmény

Országnagyok és vitézek voltak az ősei
A pesterzsébeti Hegóczki Pál Imre azzal kereste meg lapunkat, hogy
elmesélje családja történet. A történelmi tudat, a magyarsághoz való
tartozás indította arra, hogy kikutattassa múltját.
A közgazdász megbízott egy családfakutatót, hogy derítsen ki mindent,
amit csak lehet az őseiről. Ennek a
kutatásnak a során kristályosodott
ki, hogy a Hegóczki család ősei az
1752–1758. évi Mária Terézia-féle betelepítés során érkeztek a mai
Magyarország területére. Korábban
Szepes vármegye déli részén, Lőcsétől délre élhettek. A betelepítéskor
már értettek a földműveléshez és
a kisipari mesterségekhez. A levéltári kutatások azt igazolják, hogy
Dánospusztán, Dányban, Üllőn
éltek. A Hegóczkiak és a Zuborok
házasság útján kerültek kapcsolatba
egymással.
A Zubor család ősei Olaszországból, illetve Dalmáciából
származnak. A család egyik őse
Damianus de Nassis Nagy Lajos
király udvarában Zadar város követe volt. 1402. szeptember 21-én
Zoelo Nassis Buda város várnagya
lett. Ő közvetítőként szerepelt egy
iraton Zsigmond király és a jádrai

polgárok közt Pag sziget visszaadása kapcsán. 1404. szeptember
11-én Zsigmond király neki, azaz
Zoellosnak és fivérének, Jánosnak
parancsba adja, hogy az erdélyi
kereskedőktől a vámot ne az egyes
áruk, hanem az összes kocsirakomány után szedjék be. Zoellus és
János Nassist – az országnagyok
sorába sorába felvett
férfiakat – Zsigmond király
1403-ban
anyagi elismerésben részesítette. A Pest
melletti

Szenterzsébet falut ugyanebben az
évben adományozta Zsigmond király a családnak, a következőképpen: fele részen Zoellus de Nassis
udvari vitéz és budai várnagynak, s
fivérének, Jánosnak. A korábbi levéltári kutatások azt igazolják, hogy
ez a mai Pesterzsébet területét jelenti. 1405. január 13-án Zsigmond
király már úgy említi Zoellust, mint
Fejér megye főispánját.
Később az iratok a családtagokat már Zubor néven említik,
mivel az egyik Nassis lány egy
Zubor nevű férfihoz ment feleségül. A Zubor család 1428-ban
kap nemesi kiváltságlevelet,
amit Mátyás király is megerősített 1458. március
2-án. Sőt, egy latin nyelvű oklevélben arról is
szó van, hogy a család
egyik tagja Mátyás
király tanácsadója.
A felmenők között
volt Tolna megye alispánja. A nemesi címerre
legalább 200 évet kellett várni.
1627-ben a Zubor család II.
Ferdinándtól kapott nemesi
címert. A családtagok különböző tisztségeket töltöttek be a nemesi közigazgatásban.
Im

Péter 8-10 évesen már képregényeket
készített, aztán kicsit messze került
a mesék világától. Na, nem olyan
messze, mint az üveghegy vagy az
óperenciás tenger – a kereskedelem
mérföldes világába vette az irányt,
ott próbált szerencsét, de úgy érezte,
hogy pályát kell váltania. Úgy gondolta, hogy számára az lenne az ideális, ha azt adná el, amit ő maga hoz
létre, és amiért ő is lelkesedik. Akkor
még nem gondolta, hogy saját maga
írt és illusztrált meséivel fog egyszer
kereskedni és hírnévre szert tenni.
Kisfiának születése után verseskönyvet írt, amit ő is illusztrált.
– Nekiindultam a nagyvilágnak,
hogy megtudjam, más is kíváncsi-e
kiadványaimra. 2006 óta tartok
író-olvasó találkozókat szerte az országban. Hét év alatt 210 magyar
településen voltam, évente 25 000
gyermeknek tartok interaktív előadásokat. Nagyon jó dolog tudni, hogy
szeretik azt, amit csinálok – mondja
a Vándor Meseíró, akinek a kezdet
egyáltalán nem volt valami mesébe
illő – annál inkább a folytatás.
– Nem találtam kiadót a mesekönyveimnek. Sorra kaptam az elutasításokat, míg végül beleuntam,
alapítottam egy céget, és azóta én
adom ki a könyveimet. Minden
munkafolyamatban ott vagyok. Ma
mát tisztán látszik, mindennek volt
értelme, ugyanis első könyvemnek
nemrég volt a 10 éves jubileuma. Eljutott már 17 országba, 4 földrészre.
Két mesekönyvem 26 iskolában lett
kötelező olvasmány – mondta büszkén Péter.
A Vándor Meseíró tele van ötletekkel
és tervekkel.
– Pár hónapja született meg a lányom, már neki is írok mondókákat,
altatókat, amit szintén szeretnék kiadni. Várom a nyarat is, mert ismét
indul a Vándor Meseíró – Alkotótábor. Sokan jelentkeznek a táborba,
ami azt jelenti, hogy a gyermekek
használják a képzeletüket, igénylik a
meséket, verseket, és alkotási lázban
égnek. 			
VR
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Nyugdíjas óvó nénik karácsonyi ünnepsége
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Nyugdíjasok, amikor összejönnek

A kerület nyugdíjas óvónői számára
rendezett karácsonyi összejövetelt az
óvodavezetők munkaközössége a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben.
Szabados Erzsébet, a munkaközösség vezetője köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót Földesi
Gyulának. Az országgyűlési képviselő megköszönte azt a munkát,
amit az óvó nénik évtizedeken keresztül végeztek a kerületi gyermekekért, családokért.

A Sissi Nyugdíjas Társaság karácsonyi ünnepségén Szláby Tibor katolikus plébános beszélt a
Biblia jelentőségéről, Jézus születéséről, korunkban betöltött
szerepéről, a szeretetről.

– Kérem, hogy Önök, akik részeseivé váltak az egyik legfontosabb
területnek, az oktatásnak, nevelésnek, mindazt a szakmai tudást,
tapasztalatot, amelynek birtokában vannak, adják át kollégáiknak. Azt a vidámságot, lelkesedést
pedig, amely jól látható, érezhető
Önökön, őrizzék meg! – kérte a
képviselő.

Baross Zöldalma csoportja betlehemes játékot mutatott be, majd Csinos Erika, a Mákvirág Óvoda korábbi

vezetője felidézte azokat az éveket,
amikor még Marton Sándornéval az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével együtt szerveztek
ilyen ünnepségeket,
ahol találkozhattak
azokkal a tapasztaltabb
munkatársaikkal, akiktől sok-sok mindent
tanultak.
Ezt követően a vendégek elfogyasztották
azokat az étkeket, amelyek a munkaközösség,
valamint Juhász Lajosné alpolgármester
jóvoltából kerültek az asztalra. A találkozó beszélgetésekkel, a régi emlékek
felidézésével zárult.
SzA

Ritz Magdolna klubvezető
verses imát mondott, majd a
Napsugár Anna Zenei Jeltánc
Társulat bemutatóját tekintették meg a tagok. Berecz György
szaxofonon és klarinéton örökzöldeket játszott.
IM
Fotók: Ilonka Mária

A Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross
Óvoda – Kindergarten

Fürdőbelépőre

A mértékletesség a hosszú élet titka pályázhatnak a nyugdíjasok
Századik születésnapján köszöntötte decemberben Szabados Ákos polgármester dr. Trischler Ferencné, Magdi nénit, aki több mint három évtizeden
át volt tanácstag, sokáig a tanács szociálpolitikai osztályán dolgozott.

Fotó: Bajnoczi István

addig maga vágta
a tüzelőnek valót.
Ma reggel pedig,
mielőtt megérkeztek volna, a feleségemmel németül
beszélt, majd gyakorolta a latint egyetlen dédunokájával.
Magdi néni a mai
napig saját kis lakásában él, magáról
gondoskodik.
Mint mesélte, soha életében egy
kortyot nem ivott, egy szál cigarettát sem szívott.
Az ünnepelt köszöntésekor kíváncsi volt arra, hogy a kerületben mennyi hasonló korú él,
mint ő. Amikor megtudta, hogy
tavaly négyen voltak, akik a századik születésnapjukat ülték,
csak annyit fűzött hozzá:
– Ezek szerint a hosszú élethez a
jó levegő is közrejátszik… sza

– Csak a fülem és a szemem,
azok koptak el. Pedig nem is
azokon járok, hanem a lábamon
– csillogtatta meg humorát Magdi néni, amikor Szabados Ákos
polgármester1jókívánságaival
együtt átadta neki a születésnapi
virágcsokrot az önkormányzat
nevében.
– Nyolcvanöt éves volt a dédi –
meséli unokája, Gábor – amikor
bevezettük hozzá a gázt, egészen

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében
– az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése
érdekében – nyugdíjasok számára
pályázatot hirdet.
A pályázattal elnyerhető támogatást az alapítvány gyógyfürdőkbe
szóló belépőjegyek formájában
nyújtja, melyekre kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő
kedvezményezettek jogosultak. A
támogatásban részesített pályázók
a jelen kiírásban rögzített, valamint
a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető fürdőszolgáltatók
köréből választhatnak, és a kiválasztott fürdőhelyszínre jogosultak
belépni.
Kedvezményezettek köre: azon
belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű ellátása nem
haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

Információ:
Telefon: 06 1 371 3242 – E-mail:
ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu
Tájékoztatjuk kerületi lakosainkat,
hogy a pályázat kitöltésében segítséget kérhetnek.
Családsegítő Szolgálat 283-02-83
1205 Bp. Kossuth Lajos u 146.
xxker.csaladsegito@mail.datanet.hu
A Szociális Szolgáltató Központok
gondozottjai:
Lajtha utcai SzSzK
Központvezető 1/284-3440 1201
Bp. Lajtha L.u. 5-7.
lajtha@xxgondozlmv.hu
Marót utcai SzSzK
Központvezető 1/285-1085 1202
Bp. Marót u. 10
marot@xxgondozlmv.hu
Vágóhíd utca SzSzK
Központvezető 1/283-0041 1201
Bp. Vágóhíd u. 26.
kozpontvezeto.vago26@
xxgondozlmv.hu
Nagy Győry utcai SzSzK
Központvezető 1/421-5598 1201
Bp. Nagy Győri István u. 31/a
kozpvezeto.nagygyori@xxgondoz.hu

EGYHÁZ

18

Karácsonyi Mise

a Szent Erzsébet-főplébániatemplomban
arra, hogy New Orleans zenei
hagyományát és az európai egyházak hagyományait és szokásait
kísérletképpen közelíteni próbálja
egymáshoz. Olyan transzatlanti
mű született, amely a legmagasabb művészi fokon épített hidat
az új- és az óhaza között. Európában mi megbánjuk bűneinket,
megpróbáljuk mindazt kipucolni
magunkból, amit mi bűnösnek ér-

önmagának, társainak, családjának
és a többieknek. Nagyon remélem,
hogy ez a mű, amely nagyon sokfelé bizonyított, önöknek is tetszeni
fog ebben a formában. Van számomra egy másik mondanivalója
is a most előadandó misének, ami
ennél egy kicsit több. Pesterzsébet
lakossága az egyház kezdeményezésére önmaga szervezve hozta létre ezt a misét. Itt vagyunk együtt,
többen is, mint gondoltuk, és ezt a nagyvilágban
mindenki láthatja. Most
olyan ünnepre készülünk,
amely méltó magához a
templomhoz is. Méltó advent hangulatához és ahhoz a szándékhoz is amit
maga az egyház vezetése,
illetve mi magunk gondoltunk – mondta Benkó
Sándor, aki megköszönte a
támogatóknak a nagylelkű
összefogást, amellyel megvalósulhatott a produkció.
A templomba legalább
700-an fértek be, állóhely
Fotó: Bajnoczi István

Az Árpád-házi Szent Erzsébetfőplébániatemplomban december 20án tartották a Benkó Dixieland Band
Karácsonyi mise című zeneművének
magyar nyelvű ősbemutatóját. A koncertet a templom előtt óriási kivetítőn
kísérhették figyelemmel mindazok,
akik a templomból kiszorultak. Az
előadást az interneten is követhették
a dixieland szerelmesei a világ minden
részén.

Czap Zsolt katolikus
plébános üdvözölte a
megjelenteket, majd
osztott meg néhány
gondolatot a karácsonyról, a miséről,
majd Benkó Sándor
folytatta:
– A Benkó Dixieland
Band 57 éves történetének jelentős pillanatához érkeztünk
el, s nem csak azért,
mert 10 750 koncert után pont egy
olyan templomban
játszunk, amelyet
szeretünk és hozzánk Még több kép és a támogatók névsora: www.pesterzsebet.hu
tartozik. Ez a mű két szempont- zünk, míg a Föld más részein a kö- is alig akadt. A templom előtti kiból jelentős: a Benkó Dixieland zönség felszabadult érzéssel próbál vetítőn legalább ennyien tekintetBand a világon először vállalkozott ezeken a miséken örömet szerezni ték meg a misét.		
IM

Házasság, hűség, hit
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
a február 9-én 15 órakor kezdődő
előadásra és szeretetvendégségre az
Evangélikus Egyházközség nagytermébe. (XX. ker. Ady E. u. 89.)

Győri János Sámuel lelkipásztor
Február 16-án vasárnap 10 órakor a
Klapka téri református templomban
(Bp. XX. Klapka tér 47.) műsoros
„Házasság vasárnapot” tartunk.

Veress Gábor lelkipásztor

Jó irányba halad
a kormány egyházpolitikája

Közreműködtek:
Benkó Dixieland Band;
Pesterzsébeti Városi
Vegyeskar és a Nemzeti
Énekkar egyesített kórusa
Pálffi Krisztina vezényletével;
– Berki Tamás (ének), Lázár
István trombitán, Varga
Tibor klarinéton, szoprán
szaxofonon, Mikó Ilona
harangjátékon;
– A magyar nyelvű szöveget
írta: Berki Tamás
– Producer és zenei rendező:
Benkó Sándor

Olvasói levél

Karácsonyi
csoda
Nem vagyok katolikus, de este
6 órakor már a mise előtt a padban ültem, hogy részese legyek
a Benkó Sándor és együttese által megvalósított csodának.
Örömmel töltött el, hogy Erdélytől Ausztráliáig kapják
ajándékul azt, amit mi élőben
élvezhetünk.
Mindig felemelő Benkóékat
hallgatni, de a mostani élmény
várakozáson felüli volt. Köszönet érte a szerzőknek, Benkó
Sándornak, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskarnak és vezetőjének, Pálffi Krisztinának, Czap
Zsolt atyának, s mindazoknak,
akik ötletadói, résztvevői és támogatói voltak az estnek.
Életemben másodszor fordult elő, hogy előadás után az
összes jelenlévő hosszan tapsolva, állva köszönte meg az
élményt. Jelen esetben ezt a karácsonyi ajándékot. Boldogan
vártuk és hallgattuk az utolsó
tétel ismétlését. Köszönjük!
Még egyszer köszönet az alkotóknak és a szereplőknek az
élményért!
FM
Kispestre látogatott Hölvényi
György egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár. A helyi vezetőkkel, köztük dr. Tarnai Richárddal, dr. György Istvánnal és
Földesi Gyula országgyűlési képviselőkkel egyeztetett a Dél-pesti
régiót is érintő egyházügyi kérdésekről. Megállapították, hogy
ugyan akad még tennivaló ezen a
területen is, de jó irányba halad a
kormány egyházpolitikája.
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Ebéd- és pótbefizetés

március hónapra
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Tanácsadással, pályázatfigyeléssel, előadásokkal

segítik a vállalkozásokat

A kötelező kamarai nyilvántartás alapján a XX. kerületben hozzávetőlegesen
8300 gazdálkodó szervezet (ebből 67 önkéntes BKIK-tagvállalkozás) működik.
Jellegét tekintve ezek többségében társas vállalkozások, melyek főként a kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, gépjármű kereskedelem) és a szolgáltatás
(jogi-számviteli-adószakértői, ingatlanügyletek, ügyviteli tanácsadás) terén végzik tevékenységüket.
Ady Endre Általános Iskola
február 06. 0700– 1300
február 13. 1200– 1700
Hajós Alfréd Általános Iskola
február 10. 0700– 1300
február 17. 1200– 1700
József Attila Általános Iskola
február 11. 0700– 1300
február 18. 1200– 1700
Lázár Vilmos Általános Iskola
február 11. 0700– 1300
február 20. 1200– 1700
Gyulai István Általános Iskola
február 11. 0700– 1300
február 18. 1200– 1700
Tátra Téri Általános Iskola
február 06. 0700– 1300
február 13. 1200– 1600
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
február 12. 0700– 1300
február 19. 1200– 1700
Zrínyi Miklós Általános Iskola
február 10. 0730– 1300
február 17. 0800– 1200

40 év felett még mindig
ingyenes a tüdőszűrés
Január 1-jétől megszűnt a járványügyi érdekből végzett kötelező
lakosságszűrés, mely a megelőző
évek megbetegedési adatai alapján
került elrendelésre.
Helyét a rizikócsoportok
célzott vizsgálata vette át. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.)
NM rendelet 2.sz. mellékletében
foglaltak alapján az ajánlott – térítésmentes – szűrés lehetősége
továbbra is megmarad: évente
egy alkalommal a 40 éves kor feletti biztosított jogosult igénybe
venni a felnőttkori szűrővizsgálatok keretében ajánlott térítésmentes szűrést.
Szakmailag nem indokolt,
ezért kérésre, csak orvosi javaslatra (beutalóval) végezhető el a 40
év alattiak szűrővizsgálata. Kivétel
ez alól a munkáltató által egészségügyi okból kért szűrővizsgálat.
Dr. Boldizsár Györgyi
kerületi tisztifőorvos

A BKIK Dél-pesti Szolgáltató
Iroda munkanapokon 8 és 14
óra között fogadja az érdeklődőket. (1201 Budapest, Baross
u. 72.) A Széchenyi-kártya hitelügyintézéshez előzetes telefoni bejelentkezés szükséges!
Tel.:289 0601
Tarjányi János a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XX.
kerületi tagcsoportjának elnöke
elmondta, a vállalkozások többsége azért kénytelen megszüntetni tevékenységét, mert nem tudja
kitermelni a vállalkozást terhelő
költségeket a válság miatt lecsökkent piacok mellett, vagy mert

nem tud megfelelni az új igényeknek, nem tud korszerűsíteni. A
pályázati forráslehetőségek pedig
egyre kisebb mértékben állnak
rendelkezésre a Közép-magyarországi régióban a mikro- és kisvállalkozások részére.
A kerületi irodákban közvetlenül igényelhetik a vállalkozók a
Széchenyi-kártya Program hiteltermékeit, valamint a budapesti
gazdálkodó szervezetek kötelező
kamarai nyilvántartásba vételét.
A BKIK központjában működő
tanácsadókon, szakértőkön keresztül segítséget tud nyújtani a
meglévő vagy leendő vállalkozásoknak adó- és számviteli, jogi,

Lepcsánka (tócsni, krumplifasírt)
Hozzávalók
4 személyre
1 kg burgonya
reszelve
30 dkg finomliszt
5 db tojás
1 tk őröltbors
1 tk só
1 tk pirospaprika
1 tk
szódabikarbóna
1 fej vöröshagyma reszelve
3 gerezd fokhagyma összetörve
Elkészítés
A hozzávalók összedolgozásával készített masszát
egy nagyobb méretű kanállal forró olajba tesszük,
és mindkét oldalát megsütjük. Étkezéskor ízlés
szerint tejföllel tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

Március 5-én 15 órától tervezik
megtartani az idei első rendezvényüket a Dél-pesti régióban,
melyen a 2014. évi adóváltozásokról, a vállalkozások által
igénybe vehető hitellehetőségekről, banki szolgáltatásokról,
munkaügyi aktualitásokról, valamint az ÁNTSZ egészségügyi
hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatairól adnak tájékoztatást.
A BKIK központi és régiós rendezvényeiről, eseményeiről
az irodákban lehet érdeklődni, de a www.bkik.hu honlap
eseménynaptárában, illetve külön-külön a régióhoz tartozó
tagszervezetek aloldalán is folyamatosan figyelemmel kísérhetők a tervezett rendezvények.
külgazdasági és innovációs, kereskedelmi (kül-, belkereskedelem,
vám, pénzügyi), vállalkozásindítási és szakképzési kérdésekben.
A pályázatfigyelő szolgáltatásuk
azt a célt szolgálja, hogy naprakész
információkat adhassanak az érintett vállalkozóknak.
A BKIK emellett tanulószerződés
megkötése, mesterképzés, okmányhitelesítés, vásárok és kiállítások
szervezése, gazdasági partnerközvetítés, üzleti ajánlatok, mediáció
témakörökben, illetve békéltető
testületi vagy választottbírósági
eljárások kapcsán is áll a vállalkozások rendelkezésére.
JÁ

Jó időtöltés lehet a piaci vásárlas
Januártól megújult árukészlettel várja vásárlóit a Tátra téri
és Vörösmarty piac. A kereskedők, kofák, őstermelők még
mindíg kedvező áron árulják portékáikat.
A piacokat
üzemeltető INTEGRIT-XX Kft.
lelkes kis csapata,
az évszakhoz és
az aktuális ünn e p hez igazodva – az elmúlt év
gyakorlatát követve – idén is különböző rendezvényekkel kíván kedveskedni a piacra látogató korosztályoknak.
A vásárlók már várják áprilisban a nyuszi érkezését, májusban a kék kengurut, aki a gyereknaposokat
köszönti, októberben a tökfaragó versenyt a mosolygó Zsuzsi bohóccal, decemberben a fogaton érkező
Mikulást és a karácsonyfa égőinek felkapcsolását, a
betlehemi kisállat simogatót, a kézművesek és iparművészek vásárát.
Kezdje a heti bevásárlást a Tátra téri és Vörösmarty téri piacokon!
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Készülnek a tavaszra az ESMTK labdarúgói
A gyenge kezdés után az őszi idény
második felében magára talált az
Erzsébeti SMTK labdarúgócsapata az NB III. Középcsoportjában, és
felküzdötte magát a középmezőnybe.
A 11. helyen álló piros-fehérek január 14-én kezdték meg a felkészülést
a tavaszi szezonra, és várhatóan több
változás is lesz a keretükben.
Bár januárban lapzártáig
nem
igazán
volt tél Budapesten, az Ady
Endre úti létesítményben
nem edzhetDobesch Bálint
tek az Erzsébeti
SMTK labdarúgói, hiszen a változékony időjárás miatt rendkívül
laza és nedves volt a talaj, és már
egy félórás tréning is tönkre tehette volna a pályát. Ezért a közeli
Soroksáron vezényel mindennap
foglalkozást a fiúknak Turi Zoltán
vezetőedző. A piros-fehérek a Haraszti úti stadion műfüves játékterén gyakorolnak.
Ami a keretben történő változásokat illeti, csupán egyetlen
konkrétumot tudott mondani a
szakmai vezető. A szintén a Középcsoportban szereplő Dunaharaszti MTK-tól érkezett Dobesch

Mozdulj velünk!
Családi sportnap január 25-én
8.45–13 óráig a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Mártírok u. 47.)
Programok: zumba, kispályás foci, asztalitenisz, teremhoki,
arcfestés, gyöngykarkötő-készítés,
kendőfestés, népi fajátékok, vérnyomásmérés, egészséges ételek
készítése, élő társasjáték.
Minden résztvevő családtag
tombolát kap!
A szervezők minden résztvevőt
megvendégelnek.

Kiadó

Bálint, a huszonkét
esztendős1támadó
fiatal kora ellenére
jelentős NB III-as
tapasztalattal rendelkezik. Mivel az átigazolási időszak csak
január 21-én kezdődött, ezért egyelőre
még nincs hír biztos
távozókról és további új játékosokról.
Többen próbajátékon vettek-vesznek
részt Pesterzsébeten,
közülük kerülhetnek ki azok, akikkel
a középpályás- és a
csatársort szeretnék
erősíteni az ESMTK
irányítói. Néhány
tehetséges labdarúgó iránt más klubok
érdeklődnek, az ő
sorsuk is várhatóan
február első felében
dől majd el; a szerződésekre legkésőbb február 21-ig
pont kerül.
Az erzsébetiek hetente két felkészülési mérkőzést – összesen
tízet – játszanak, a már említett
pályagondok miatt valamennyit
idegenben. Az első összecsapáson idény eleji játékot nyújtott a

csapat, Budafokon, villanyfényes
összecsapáson 1-0-s vereséget
szenvedett.
A tavaszi bajnoki rajt március
2-án lesz, délután fél háromkor
kezdődik a délpesti rangadó: a
nyitányon az éllovas Soroksár látogat az Ady Endre útra.
MS

PMS Dance hírek

Korcsolya- és jégkorongoktatás az ESMTK-ban

Az ESMTK Jégkorong Szakosztálya
várja 5–14 év közötti fiúk és lányok
jelentkezését korosztályos korcsolya és kezdő jégkorong oktatásra.
Versenyzési lehetőség az ESMTK
gyerekcsapataiban képzett edzőink
vezetésével. A 14 év fölöttiek jelentkezhetnek kezdő korcsolya és az alapfokú-kezdő jégkorong oktatásokra.
Edzések gyerekeknek és felnőtteknek:
szerda 19 óra, vasárnap 8 óra (változás
lehetséges).
Érdeklődni Palotás István szakosztályvezetőnél a 06-20/9782-081
telefonszámon vagy az esmtkhoki@
gmail.com e-mail címen lehet.

Buli a jégcsarnokban

A pesterzsébeti jégcsarnokban
szombat esténként 19 órától 22ig jégdiszkót tartanak. Élőben
kevert zene várja a vendégeket,
sőt zeneszámokat is lehet kérni
a korizáshoz. Akárcsak egy „igazi” diszkóban, itt is van füstgép,
neon- és lézerfény. Lehetőség van
korcsolyakölcsönzésre és -élezésre
is. Hétvégenként közönségkorcsolyázásra is van lehetőség.
ms

Újra nyitva az uszoda

A Belgiumba készülő táncosok

a Soroksári Sportcsarnokban
a tükrös terem.
Kiscsoportos aerobic, jóga,
stb.-re alkalmas.

Belgiumba tartanak
Március 15–16-án Belgiumban, Gent városában a Hiphop Unite
nemzetközi táncversenyen vesznek részt válogatott versenycsoportjukkal a tánciskola növendékei hiphop műfajban.

Érdeklődni:
+36-30-583-40-86

Jelentkezz a táborba!
A PMS Dance nyert a MATEHETSZ tehetségkutató pályázatán,
ennek köszönhetően egy téli tábort szervezhetnek februárban, amire még lehet jelentkezni január 30-ig.
Díjazzák a tehetségeket
Február 1-jén rendezik meg a nagyszabású országos táncversenyt, az
AMITA Dance Jamet a Csili Művelődési Központban. Ez az egyetlen olyan hazai táncverseny, ahol a zsűri figyeli a csapatokon belül
a kiemelkedő tehetségeket, és külön díjazza is őket.
IM

Mint arról korábban beszámoltunk, karbantartási munkák miatt
zárt be december 15-től a pesterzsébeti uszoda, mert a nagymedence takarításakor észlelték, hogy az
aljzat csempéi 15-20 négyzetméteres területen töredeznek, feljönnek.
A munkák kezdetekor kiderült,
hogy a baj nagyobb, mint gondolták, és a medence aljának teljes
területén ki kell cserélni a csempét.
A munkát elvégezték, és a létesítmény újra várja vendégeit.
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály, mint minden évben, 2013-ban ismételten
megrendezte karácsonyi évzáró ünnepségét, több mint 150 vendég részvételével. Az elmúlt évben a szakosztály 88 versenyen vett részt, sportolóink 576
érmet gyűjtöttek, ebből 260 arany-, 167 ezüst- és 154 bronzérem.

A 2013-as év értékelését Losonczi
Ottó, az ESMTK Birkózó Szakosztály elnöke tartotta, melyben
értékelte a gyermekek és a szakosztály eredményét.
– Megint felülmúltuk az előző
év teljesítményét. Egyesületünk
az országos rangsorversenyen ismét egy helyet ugrott, hiszen
2013-ban az előkelő 3. helyen végeztünk – mondta, majd az egyesület kiemelkedő teljesítményt
nyújtó versenyzői kupát, míg az

eredmény elérését elősegítő edzők,
valamint a szakosztályt támogató
szülők és tanárok emlékplakettet
vehettek át.
A rendezvényen részt vett Szabados Ákos polgármestere, Harót
János az ESMTK elnöke, Földesi Gyula országgyűlési képviselő,
Lernyei Ákos, a Gyulai István Általános Iskola igazgatója, Németh
István a „Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatója,
valamint Kun Gábor osztályfőnök.

Megkezdődött a 2014-es szezon

Az év első versenyét Érden, a Batthyány Általános Iskolában rendezték 350 versenyző részvételével. A
Lakatos Gábor emlékére rendezett
nemzetközi szabad- és kötöttfogású
versenyen a magyar utánpótlásmezőny mellett Szerbia, Szlovákia és
Csehország fiataljai is színre léptek.
A viadalt hat szőnyegen bonyolították le a szervezők. Szakosztályunkat
4 korcsoportban 24 versenyző képviselte. Versenyzőink szépen helyt álltak, hiszen a nap végére 7 arany-, 4
ezüst- és 6 bronzérmet szereztek.

1. helyezettek: Farkas Zsombor,
Olasz Bende, László Mózes, Kovács Bence, Nagy Gergő, Kellner
Gergő, Szilágyi Erik
2. helyezettek: Albert Erik, Kreisz Dávid, Barna Dávid, Maltsik
Zsombor
3. helyezettek: Matyi Márk, Kovács Barnabás, Bucioaca Dávid,
Katona Kristóf, Kovács Olivér,
Zwick István
Kísérő edzők: Kliment László,
Balogh Ferenc, Kányási Sándor,
Julian Xique Gonzalez

ESMTK
Birkózó Szakosztály 2013. évi
legeredményesebb birkózója
Losonczi Dávid

ESMTK
Birkózó Szakosztály 2013. évi
legeredményesebb női birkózója
Szenttamási Róza

ESMTK Birkózó Szakosztály 2013
Junior korcsoport
legeredményesebb versenyzője
Nagy Mihály

2003-as korosztály
eredményes versenyzője
Szenttamási Róza

Kadet korcsoport
legeredményesebb versenyzője
Racolta Eduárd

2003-as korosztály
eredményes versenyzője
Nagy Dániel

Serdülő korcsoport
legeredményesebb versenyzője
Szenttamási Tamás

2003-as korosztály
eredményes versenyzője
Matyi Vivien

Diák I. korcsoport
legeredményesebb versenyzője
Losonczi Dávid

2004-es korosztály
eredményes versenyzője
Nagy Márton

Diák I. korcsoport
eredményes versenyzője
Bak Gergely

2004-es korosztály
eredményes versenyzője
Tarjányi Tamás

Diák I. korcsoport
eredményes versenyzője
Szilágyi Erik

2004-es korosztály
eredményes versenyzője
Nagy Roland

Diák I. korcsoport
eredményes versenyzője
Szőke Alex

2005-ös korosztály
eredményes versenyzője
Kovács Olivér

Diák II. korcsoport
legeredményesebb versenyzője
Tösmagi Attila

2005-ös korosztály
eredményes versenyzője
Kovács Bence

Diák II. korcsoport
eredményes versenyzője
Mohl Richárd

2006-os korosztály
eredményes versenyzője
Nagy Gergely

Diák II. korcsoport
eredményes versenyzője
Burij Anatolij

2006-os korosztály
eredményes versenyzője
László Mózes

2006-os korosztály eredményes versenyzője Bucioaca Dávi
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INGATLAN

Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti
környezetben műteremnek, vállalati tréningnek, csendes vállalkozásnak alkalmas 100 m2-es helyiség, igény esetén
30 m2-es lakással együtt. Érdeklődni:
06/30-222-84-50
XXI. ker. 1000 m2 telek, 50 m2 újépítésű ház, melléképülettel, árammal, fúrtkúttal, a csepeli úton eladó. Irányár: 5,9
MFt. Tel: 06/20-523-0516
XX. ker. Centrumában felújítást igénylő 37 m2-es társasházi pincelakás autóbeállással eladó. Irányár: 3,9 MFt.
Tel.: 06/20-523-0516

SZOLGÁLTATÁS

Bundák tisztítását vállalom.
Ny.: 10-18-óráig. Nyugdíjas SZŰCS. Tel.:
282-42-47
MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával.
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz
Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-1717 www.megoldasszerviz.hu

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése javítása, cseréje. Tel.: 260-7090 Mob.: 06/30-296-5590
e-mail: raczmi0711@citromail.hu
Számítógépek javítása helyszínen is.
Vírusirtás, programok telepítése, alkatrészcsere helyszínen is, hétvégén is. Demeter Attila 256-8680,
06/30-970-48-70
TÉVÉJAVÍTÁS, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS! Mindig TV dekóder beüzemelés azonnal, helyszínen garanciával! 06/20-471-8871
Gyógypedikür Erzsébet központjában! Problémás körmök, és bőrfelületek kezelése. Cukorbetegek speciális
kezelése. Hívjon bizalommal. Ár: 2500
Ft. Bp., XX. Topánka u. 14. ALEXA:
06/20-985-4047

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

ÁLLÁS

Fodrász vállalkozót keresek XX. ker.
üzletembe. Tel.: 06/20-9-441-916

OKTATÁS

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

Doboktatás Erzsébet központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban a
Dobosmagazin szaktekintély munkatársánál. Tel.: 30-495-7470

Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatosmunkák.
Tel: 06/30-299-1211

Matematika, fizika korrepetálás, analízis
ZH-ra, vizsgára felkészítés szaktanártól.
Tel.: +36-70-248-7067

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett húgom,
Reikort Árpádné, Jutka
elhunyt. Emlékét őrzi családja,
barátai - mások mellett a Zöld
Ovi dolgozói, köztük Sebők
Éva és a gyermekek szülei is.
Fejes Jánosné
" Az órák megállnak, amikor sorssá sűrűsödik az idő."
(Ancsel Éva)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Dóka Zsigmond, a
Nyír utcai általános iskola
matematika tanára, a Tátra
téri Általános Iskola volt
igazgatója, 2014. január 8-án,
életének 86. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása január 29-én, 15 órakor
lesz a Fiumei úti Sírkert
szóróparcellájában.
A gyászoló család

Dr. Ila Lajos
halálára

December 25-én örökre eltávozott dr. Ila Lajos, a Pesterzsébeti Kossuthosok Baráti Köre
Egyesület (P. KOBAK) meghatározó egyénisége, alapító tagja
és pénztárnoka. Egyesületünk
megalakításában, működtetésében, a pénzügyek kezelésében
példamutató munkát végzett
1991 óta. Szavakkal nehezen
kifejezhető hálával tartozunk
mindazért, amit egyesületünk
céljainak megvalósításáért tett.
2014. január 10-én hatalmas
gyászoló közösség vett búcsút
Tőle, tanúbizonyságot téve arról,
mennyien tisztelték és szerették.
A gyászoló család és az egyesület
nevében köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik Lajos barátunkat utolsó útjára elkísérték.

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY • FÉNYMÁSOLHATÓ
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:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZÓIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZÓIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉRJÜK, OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

Aláírás:

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

INGATLAN • ÉPÍTŐANYAG • GÉP-SZERSZÁM • ELEKTRONIKA • HOBBI • JÁRMŰ • BÚTOR • RUHA • ÁLLAT
GYERMEKHOLMI • NÖVÉNY • EGYÉB • ÁLLÁS • OKTATÁS • TÁRSKERESÉS • SZOLGÁLTATÁS • VEGYES

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
PÉNZTÁR TÖLTI KI:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................
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Médiaajánlat
Lakossági apróhirdetések:

10 szóig 1500 Ft + áfa,
11–20 szóig szavanként 150 Ft + áfa.
Az apróhirdetés csak az újságban mellékelt (fénymásolható) apróhirdetési
szelvényen adható le. Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!

Egyéb hirdetések:

Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa (ezért mini keretes megjelenés biztosított). Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utolsó oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)

Keretes hirdetések:
1/1 oldal
1/2 oldal fekvő
1/2 oldal álló
1/4 oldal fekvő
1/4 oldal álló
1/8 oldal fekvő
1/8 oldal álló
1/16 oldal

(212 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 75,5 mm magas)
(104 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 75,5 mm magas)
(50 mm széles, 155,5 mm magas)
(50 mm széles, 75,5 mm magas)

126 500 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
11 500 Ft + áfa

A reklámriport tarifája megegyezik a fenti árakkal és felületekkel.
Rejtvényben történő reklámozás: 15 000 Ft + áfa
Az egyéb hirdetések megrendelésekor megrendelőlap kitöltése szükséges,
mely letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.pesterzsebet.hu, illetve a
Polgármesteri Hivatal portáján is beszerezhető. A megrendelő fénymásolható.
A megrendelő aláírva – cég esetén lepecsételve – érvényes.
MEGRENDELÉST POSTAI ÚTON, E-MAILBEN VAGY SZEMÉLYESEN LEHET LEADNI!
Postai úton: A megrendelőt postai úton az alábbi címre kell megküldeni: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. A borítékra rá kell írni: ,,Hirdetés,
Pesterzsébet újság”
E-mailben: A gyorsabb átfutás érdekében lehetőség van a megrendelőt
szkennelve elküldeni a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre.
Személyesen: Keretes hirdetések megrendelése személyesen a XX. ker. Kossuth Lajos tér 1. szám alatt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, pénztári időben adható le! (Hétfő: 14:30 – 17:00 óra, szerda: 8:00 – 15:30 óra, péntek:
8:00 – 11:30 óra.)

Támogatott oldal

Amennyiben a hirdető az újság valamelyik rovatát támogatásban részesíti, az
adott oldalon jogosult egy keretes hirdetésre, amelynek díjáért az adott keretes
hirdetés 50%-át lehet felszámolni. Mindez abban az esetben érvényesíthető,
ha a támogatás minimum 1/4, vagy 1/8 oldalra, és minimum 3 egymást követő
lapszámra vonatkozik.

Hirdetések elkészítése
Kérjük, mielőtt keretes hirdetésüket elkészítik, illetve elküldik számunkra, gondosan tanulmányozzák a médiaajánlatban szereplő hirdetési
méreteket (hirdetések szélessége, magassága milliméterben megadva).
A tökéletes nyomdai minőség érdekében, kérjük,

a PDF-formátumú hirdetéseket
nyomdai minőségben (Press Quality),
a JPG-formátumúakat pedig 300 pixel/inch
felbontásban küldjék el részünkre.
A hibás méretben elküldött hirdetéseket nem áll módunkban közölni,
illetve abban változtatást elvégezni!

Kedvezmények

6 alkalom egyösszegű befizetésnél:
15% kedvezmény
12 alkalom egyösszegű befizetésnél (keretes, apró): 20% kedvezmény

50% kedvezmény

• Az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok (a továbbiakban: önkormányzati intézmények) „hirdetései”, ha az nem
kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevékenységre vonatkozik.
• A pesterzsébeti székhellyel rendelkező társadalmi és civil szervezetek „hirdetései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevékenységre vonatkozik.
• Alapítványok „hirdetései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt
eredményező tevékenységre vonatkozik.
Erről a hirdetés feladásakor nyilatkozni kell!

10% kedvezmény

A Pesterzsébet Kártyával rendelkező természetes vagy jogi személy hirdetése.
A kártya a hirdetéskor bemutatandó.

Díjmentesség

Az önkormányzati intézmények közérdekű és közérdekből nyilvános adatot
tartalmazó „hirdetései”; valamennyi természetes vagy jogi személy karitatív
tartalmú hirdetése.
A kedvezmények nem összevonhatók!
Keretes hirdetések felvétele: (20) 392-3383
e-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Megjelenik havonta 32 000 példányban.
Minden kerületi háztartásba ingyen jut el!
2014

Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Lapzárta

Megjelenés

február 12.

február 25.

március 12.

március 25.

április 16.

április 29.

május 14.

május 27.

június 11.

június 24.

július 16.

július 29.

augusztus 13.

augusztus 26.

szeptember 17.

szeptember 30.

október 15.

október 28.

november 12.

november 25.

december 3.

december 16.

Tisztelt Hirdetők!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen a polgármesteri hivatal
pénztárában fizetik be, hanem átutalással rendezik, kérjük, a mindenkor
megadott lapzárta időpontja előtt egy héttel indítsák el az utalást!
Csak azokat a hirdetéseket áll módunkban megjelentetni,
amelyeknek díja a lapzárta időpontjáig az alább közölt hivatali
bankszámlaszámra megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

11784009-15735832

MOZAIK
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Sáráé és Lászlóé lett
a 2013-as év világranglista-kupája
Ismét világversenyen vettek részt a
RÓK And Roll SE fiatal táncosai: ezúttal két párosuk kvalifikálta magát a
decemberi ljubljanai (Szlovénia) megrendezett világkupára.

Itt ismét összegyűlt az akrobatikus rock and roll világ serdülő mezőnyének krémje, hiszen a

világranglista első 20 helyezett
párosa hiánytalanul részt vett a
viadalon.
– A végül 83 fősre duzzadt mezőnyben a Meskó Patrik – Poncz Zsófia
párosunk a 40. helyet szerezte meg, amellyel féléves
nemzetközi versenyzéssel
a hátuk mögött már a
világranglista 33. helyén
állnak! A Czanik László
– Bujtor Sára párosunk
pedig a szentpétervári balul sikerült vb-szereplés
által feltüzelve egészen a
dobogó legmagasabb fokáig táncolták magukat,
második helyre szorítva
ezzel az aktuális világbajnok ukrán párost is. Ezzel zsinórban a harmadik
világkupájukat nyerték
meg, és a 2013-as év világranglista-kupáját
is
bezsebelték – tudtuk meg
edzőjüktől, Pető Gábortól, aki hozzátette:
– Nagy reményekkel
várjuk az idei év versenyeit, hisz
mindkét párosunk a serdülő kategóriában táncolhat 2014-ben is.

JAVASLATKÉRÉS
SPORTKITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete
minden évben odaítéli az

az Év Sportolója,
az Év Edzője és
az Év Sportvezetője
kitüntető címeket.

Javaslatot tehet
bármely természetes vagy jogi személy, sportegyesület
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, sportágát,
sportban élért eredményeit, sportegyesületének nevét.

A jelölések határideje: 2014. március 1.
A jelölések a Polgármesteri Hivatal
polgármesteri titkárságára (1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.),
vagy a protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címre küldhetők.
Szabados Ákos
polgármester

Keretbe foglaljuk
hirdetését!
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Vállaljuk hirdetése
egyedi
designjának
elkészítését
az ön ízlése szerint!

Profi megoldások
Kedvező ár
Gyors átfutási idő
Kérje ajánlaunkat:

06 30 213 66 27

Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!
Keretes hirdetésekért hívja a

20/392-33-83-as
telefonszámot!

Adótanácsadó- és Könyvelő cég vállalja:
- cégalapítás, cégmegszűntetés, átalakulás, szétválás, beolvadás
komplex cégjogi rendezését(EU-s országokban is)
- könyvelést (egyszeres és kettőst), visszamenőlegesen engedménnyel is
- komplex bér - munkaügyi - TB ügyintézést
- eseti és folyamatos adótanácsadást
- adóbevallások, önrevíziók szakszerű készítését NAV vizsgálati
jegyzőkönyvek és határozatok adójogi felülvizsgálatát,
fellebbezések elkészítését adóperek vitelét
- befektetési és hiteltanácsadást, pályázatfigyelést pályázatkészítéssel
Cím: NeW Ecosystem Kft
1204, Budapest, Damjanich utca 43.
Telefon/Fax: 284 - 34 - 50
Telefon: 06 - 30 - 919 - 0280

