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Születés Hete Pesterzsébeten

Március másodikától hetedikéig kerületünkben 
szinte minden a születés körül forog. Számtalan 
babaváró, babázó, családi programmal várják a 
leendő és a már gyakorló szülőket, kisbabáikkal, 

nagyobb gyermekeikkel együtt. Ebből az alka-
lomból például facsemetét ültethetnek márciusi 
újszülöttjeiknek az anyukák, apukák a MagNet 
Bank és az önkormányzat közös programjaként.

Kérjük, koszorúzási szándékát jelezze március 11-ig a 289 2582-es telefonszámon, vagy a 
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címen.

Tisztelt Választópolgárok!

Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet teljes közigazgatási 
területe és a XIX. kerület Kispest 
területéből az ún. „Wekerle lakó-
telep” területe együtt alkotja a 16. 
sz. Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületet (OEVK). A 16. sz. or-
szággyűlési egyéni választókerület 
székhelye a XX. kerület. 
A XX. kerületi Polgármesteri Hiva-
talban működik az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási 
Iroda (OEVI) és az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság (OEVB). 

Az Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző, cí-
me: 1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1., telefon: + 36 1 283 1335, fax: 
+ 36 1 283 1187, általános helyet-
tes: Kovács András szervezési osz-
tályvezető, jogi helyettes: Kócziánné 
dr. Pohl Mónika aljegyző, vagyon-
gazdálkodási osztályvezető.

Az Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság el-
nöke: Veér Gyula, elnökhelyettese: 
Pálfi Anna, tagja: dr.1Hildenbrand 
Katalin, címe: 1201 Budapest, Kos-
suth Lajos tér 1.

Választási Információs Szolgálat: 
Kerületünkben Választási Informá-
ciós Szolgálat (VISZ) működik.
Vezetője:  Subicz István szervezé-
si osztályvezető-helyettes, címe: 
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 
1. I/61-62. (Kisterem), ügyfélfoga-
dás: mindennap 8.00 – 16.00, tele-
fon: + 36 1 289 2503, fax: + 36 1 
289 2504, e-mail címe: viszbp20@
pesterzsebet.hu

Választási Közlemény

Következő megjelenés: 
március 25., kedd

Lapzárta: 
március 12., szerda

 ÜNNEPI 
MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Önkormányzata az 
1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 
166. évfordulója 

alkalmából kerületi 
ünnepséget tart 

március 14-én 14 órakor 
a Városháza előtt,

a Kossuth Lajos és a Petőfi 
Sándor szobornál.

Ünnepi beszédet mond:
Szabados Ákos polgármester

Fellépők:
Őze Áron, ifj. Takaró Mihály, 

Rózsavölgyi Ildikó, Virág László, 
Hámori Kinga, 

HunKun Táncegyüttes,
Wysocki Légió Katonai Hagyo-

mányőrző Egyesület,

József Attila Általános Iskola:
Tavaszi Hangok Kórus, karnagy: 

Rózsavölgyi Ildikó

Kicsinyek Kórusa, karnagy: 
Heimné Drenyovszky Barbara

Lázár Vilmos Általános Iskola:
Melódiák Kórus, karnagy: 

Pálffi Krisztina

Harmónia Gyermekkar, karnagy: 
Lestákné Czeróczki Judit

Pesterzsébeti Városi Fúvószene-
kar, Jakab Gedeon karmester 

vezényletével
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lfogadta Pesterzsébet 2014. 
évi költségvetését az év első 
ülésén a képviselő-testület. Ja-

nuár 29-én a képviselők többek között  
véleményezték a fővárosi forrásmeg-
osztást, módosították a piacok műkö-
déséről szóló rendeletet, s döntöttek a 
kerület közrendjének további javítását 
szolgáló pályázat benyújtásáról is.

Piaci rend

Amennyiben az üzemeltetővel szemben 
nincs díjhátralék, úgy február 1-jétől 
négyzetméterenként 1340 forint + áfa/
hó helyhasználati díjért vehetik igény-
be a Tátra téri csarnok új részének 
bérlői, használói, tulajdonosai a helyi-
ségeik előtt felfestéssel jelölt területet, 
a felette lévő rész (légtér) azon részét 
is beleértve, amely árufelfüggesztésre 
használható. Ezen túlmenően épületele-
mekre árut kihelyezni tilos – döntött a 
képviselő-testület.

Kedvező bérleti díjak

A beépítetlen földterületek, telkek bér-
leti díjai, a haszonbérlet díja, valamint 
a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai 
nem változnak 2014. március 1-jétől. 
Változás, hogy a Helsinki, az Ady Endre, 
Kossuth Lajos utca és Magyarok Nagy-
asszonya tere közötti szakasz átkerült az 
„A” övezetből a „B”-be, így az ott lévő 
üzletek március 1-jétől az eddiginél ked-
vezőbb áron lesznek bérelhetők.

Forrásmegosztás

Egyhangúan elfogadta a fővárosi for-
rásmegosztás véleményezéséről szóló 
javaslatot a képviselő-testület. A forrás-
megosztás szabályait törvény rögzíti, a 
főváros a bevételek 51, a kerületek pe-
dig 49 százalékára jogosultak. Ennek 
értelmében a kerületi önkormányzatok-
nak összesen 95,55 milliárd forint jut, 

amelyből Pesterzsébet 3,5867 százalék-
ban részesül.

A helyi iparűzési adóból önkor-
mányzatunk 2014-ben 3,33 milliárd 
forint bevételre számít, ami 8,3 millió 
forinttal több a tavalyinál. Az idegenfor-
galmi adóból és az üdülőhelyi feladathoz 
kapcsolódó adóból a kerület tervezett 
részesedése 1,95 millió forint.

Közterületi Szolgálat

Pályázatot nyújt be Pesterzsébet önkor-
mányzata a Belügyminisztérium köz-
foglalkoztatási programjához Közterületi 
Szolgálat megszervezésére. Amennyiben a 
pályázat sikeres, úgy az újonnan létrejövő 
ötfős szervezeti egység a szociális foglal-
koztató keretein belül működhetne, s fel-
adatuk – az újonnan alakult rendvédelmi 
osztállyal szoros együttműködésben – az 
ingatlanok előtt a közterület tisztaságá-
nak, gondozottságának ellenőrzése, az 
illegális szemétlerakatok feltérképezése, a 
játszóterek felügyelete, a balesetveszélyes 
fák felmérése, a közterületek balesetveszé-
lyes részeinek felderítése.

Csatornaszag

2006-ban kötött az önkormányzat 
együttműködési megállapodást a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt.-vel (FCSM). A 
társaság azóta minden évben beszámol a 
képviselő-testületnek arról, hogy hol tar-
tanak a dél-pesti szennyvíztisztító telep 
fejlesztései, amelyektől a kerület nagy ré-
szén sokszor elviselhetetlen csatornaszag 
mérséklését várta mindkét fél. Bár a fej-
lesztések mindegyike megvalósult, a nyári 
hónapokban ismét komoly bűzszennye-
zés zavarta a kerület lakóit, amint ezt több 
képviselő is jelezte az ülésen megjelent 
Makó Magdolnának, az FCSM képvise-
lőjének. A szakember tájékoztatása szerint 
a tavalyi év szélsőséges időjárása, az, hogy 
a nagy árvizet jelentős szárazság követte, 
kedvezett a csatornákban zajló rothadási 

folyamatoknak. Ezzel együtt a társasághoz 
kevés szagpanasz érkezett, azok is főleg 
a telephely felé menő utak környékéről. 
Amint a szakember elmondta, a társaság 
két éve vizsgálja annak lehetőségét, hogy 
a főgyűjtőben vegyszeradagolással előzzék 
meg a szagképződést, ami a megoldást je-
lentené a problémára.

Költségvetés

– Mintegy 9 milliárd 360 millió fo-
rint Pesterzsébet 2014-es költségvetése, 
amely biztosítja a stabil működést az 
önkormányzat és intézményei számára 
– mondta Szabados Ákos polgármester 
a rendelet elfogadása előtt. 
– Igazán optimisták majd áprilisban 
lehetünk, amikor megérkeznek az 
iparűzési adóból származó bevételek, s 
látjuk majd a költségvetés időarányos 
teljesítését – tette hozzá.

Idén a tavalyinál nagyobb összeg, 
580 millió 412 ezer forint áll rendelke-
zésre intézményi felújításokra, beruhá-
zásokra, karbantartásokra. További 13 
millió 751 ezer forintot különítettek el 
6 óvoda és 2 bölcsőde számára mosoga-
tógépek és számítógépek beszerzésére. 

– Jelentős 2013. évi pénzmarad-
vány képződött, melyet a 2014. évi 
költségvetésben kiadások fedezetére 
terveztünk; az önkormányzatnál 1 
milliárd, a polgármesteri hivatalnál 80 
millió és az intézményeknél 174 millió 
forintot. Ezek a tartalékok az év közben 
esetlegesen felmerülő kiadások, kez-
deményezések finanszírozására állnak 
rendelkezésre. Összességében a 2014-es 
költségvetés biztosítja a tavalyi szintű 
működést, emellett tartalmaz előrelépé-
seket. A nagy vitát kavart adósságkon-
szolidáció – amelyet szintén az ülésen 
fogadott el a testület – pedig jelentős 
mértékben segítette, segíti Pesterzsébet 
önkormányzatát – mondta Szabados 
Ákos.

SzA

A február 12-ei 
testületi ülésen történt 

A testület hosszú vita után úgy dön-
tött, elfogadja, hogy a Zodony utcai 
sporttelepen lévő 58, az élet-, az egész-
ség- és vagyonvédelmet veszélyeztető 
nyárfát ki kell vágni. A  kivágott fák 
helyett kétszer annyi új fát fognak 
ültetni.

2019. május 31-éig meghosszab-
bítja a Pesterzsébeti Uszoda üzemel-
tetéséről szóló koncessziós szerződést 
a tulajdonos önkormányzat és az 
ESMTK.

Az ESMTK a szerződés megkö-
tése óta sikeresen üzemelteti a létesít-
ményt, gondoskodik annak bizton-
ságos és megbízható működéséről. 
Az egyesület elnökének tájékoztatása 
szerint áprilisban a TAO-program 
keretében pályázni szeretnének egy 
külső medence megépítésére és más 
fejlesztések megvalósítására, valamint 
a vízilabda-szakosztály működésére.

Szabados Ákos polgármester ar-
ról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
Lászik Attila, a Városfejlesztési Osztály 
osztályvezetője elment a polgármesteri 
hivataltól. Átmeneti időre a szervezeti 
egység és annak irányítása Kóczián-
né dr. Pohl Mónikához került, aki az 
aljegyzői feladatok mellett a Vagyon-
gazdálkodási Osztály vezetője is. Az 
osztályvezető-helyettesi feladatok ellá-
tásával Simkó Gézát bízta meg a hiva-
tal vezetése.

A képviselő-testületben is történt 
személyi változás; a február 12-ei ülé-
sén már Fejes-Tóth Gábor képviselte 
a Jobbikot, miután Harsányi László 
január 29-én lemondott képviselői 
mandátumáról.         Sz
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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

Tisztségviselők fogadóórái

Városházi napló
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Pesterzsébet várossá nyilvánításá-
nak 90. évfordulója alkalmából vár-
juk azon kerületi társadalmi és civil 
szervezetek, egyházak, oktatási-ne-
velési intézmények, alapítványok, 
művészek, alkotó és művészeti 
csoportok, sportegyesületek je-
lentkezését, akik ötleteikkel, 
programjaikkal, rendezvénye-
ikkel kapcsolódnának a jubile-
umi rendezvénysorozathoz.

A jelentkezők közül 
előnyben részesül-
nek azok, akik 
a tervezett ren-
dezvényüket 
több hasonló 
szervezettel közösen va-
lósítják meg. (pl. civilek hétvégéje, 
művészek utcája, alapítványok be-
mutatkozó napja, testedzés anno – 
sportbemutatók stb.)

A megvalósításra érdemes ren-
dezvény költségeit – a jelentke-
zővel történt megegyezés szerinti 
mértékben – az önkormányzat 
fedezi.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: a tervezett rendezvény rész-
letes leírását, forgatókönyvét és 
költségtervét, a javaslattevő nevét, 
elérhetőségeit.

Beadási határidő: 2014. már-
cius 20. 

A javaslatokat írásban a polgár-
mesteri hivatal, 1201 Bp. Kossuth 
tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkár-
ság, vagy e-mailben a protokoll@
pesterzsebet.hu címre várjuk.

A 2014. évi elfogadott költség-
vetés „90 éves Pesterzsébet” során 

1 050 000 Ft, továbbá az „Előre 
nem tervezhető rendezvények” 
soron 1 200 00 Ft, szükség esetén 
tehát mindösszesen 2 250 000 
Ft  összeg áll a programsorozat 
rendelkezésre. 

A közzétett felhívás nem a szó 
klasszikus értelmében vett 
pályázat, mivel a jelentkezők 
támogatásként nem átadott 
pénzeszközt kapnak. A je-

lentkezők által ajánlott 
és a megvalósításra 
kiválasztott ren-
dezvények költsége-
it – a jelentkezőkkel 
történt egyeztetett 

összegben – fedezi az 
önkormányzat. A cél a közös 

anyagi és erkölcsi vállalás.
A megvalósításra kerülő ren-

dezvényekről és azok költségeinek 
fedezéséről a polgármester által 
felkért 5 tagú (önkormányzati 
képviselőkből és hivatali köztiszt-
viselőkből álló) csoport vélemé-
nyezése után a polgármester dönt.

A felhívás szerint kerületi 
társadalmi és civil szervezetek, 
egyházak, oktatási-nevelési intéz-
mények, alapítványok, művészek, 
alkotó és művészeti csoportok, 
sportegyesületek1jelentkezését 
várjuk.  Amennyiben Pesterzsébet 
társadalmi és közéletében hosszú 
évek óta aktívan közreműködő, de 
nem pesterzsébeti székhelyű szer-
vezet, egyesület ad be ajánlatot, 
nyitottak leszünk annak befoga-
dására is.

Szabados Ákos
polgármester

rendezvények szervezésére

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

FELHÍVÁS Színes diploma 
pedagógusoknak

Pesterzsébet Önkormányzata 2014-ben is megem-
lékezik a jubiláló pedagógusokról. A díszoklevelet 
azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik 
ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél:          50 éve végzettek részére
Gyémánt oklevél:      60 éve végzettek részére
Vas oklevél:               65 éve végzettek részére
Rubin oklevél:           70 éve végzettek részére
Gránit oklevél           75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:
1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név /
születési név is/, születési év, idő, hely, személyi 
igazolvány száma, személyi szám, adóazonosító 
szám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám) 
túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (mun-
kahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, el-

ismerések feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy 

annak másolata.
3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagógus pá-

lyán eltöltött 25-30 év munkaviszony).

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy an-
nak másolata és a megelőző díszoklevél bemutatása.

A kérelmeket 2014. március 14-ig lehet megkül-
deni vagy személyesen benyújtani Pesterzsébet Ön-
kormányzatának Egészségügyi, Szociális és Oktatási 
Osztályára (1201 Budapest, Kossuth tér 1. fszt. 8.). 

A díszokleveleket a kerületi pedagógusnapi 
ünnepségen vehetik át a jubilálók.

Földesi Gyula országgyűlési képviselő 100 ezer forint értékben adott át 
játékokat a Nyitnikék Óvoda négy csoportjának.

Játék ajándékba
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A csatornázatlan területen élők-
nek a 2013. évi vízfogyasztásuk 
alapján a talajterhelési díj bevallási 
nyomtatványát, valamint az adót 
2014. március 31-éig 
kell bevallaniuk és 
befizetniük.

Bár a polgármes-
teri hivatal minden 
ér intet tnek po s -
tai úton megküldi 
a csekkek mellett a 
szükséges nyomtat-
ványokat és bevallásokat, azok, 
valamint a rendeletek letölthetők 
a pesterzsebet.hu honlapról is 
(az építményadó-rendelet száma: 
40/2012 (XII.07.), a telekadó-ren-
delet száma: 41/2012. (XII.07.).

A helyi adókkal kapcsolatos 
kérdésekben a Közigazgatási és 

Adó Osztály adócsoportja áll ren-
delkezésre ügyfélszolgálati időben 
a polgármesteri hivatal földszint 
25. számú szobájában. Telefonon 

a helyi építmény- és telekadóval 
kapcsolatban a 283-0640/1250, 
1252, 1254, a gépjárműadóval 
kapcsolatban a 283-0640/1258, 
1257, 1025, a talajterhelési díj-
jal kapcsolatban pedig a 283-
0640/1250,1225 számon lehet 
érdeklődni.          Sz

Február 1-je óta a jegyzők látják el a 
társasház működésének, a társasház 
szerveinek és e szervek működésének 
törvényességi felügyeletét.

Idén február 1-jén lépett életbe 
a társasházakról szóló 2003. évi 
CXXXIII. törvény 27/A paragra-
fusa, amely a társasház működé-
sének, a társasház szerveinek és e 
szervek működésének törvényes-
ségi felügyeletét a jegyzőkre bízza.

A törvényességi felügyeletet 
gyakorló jegyző hivatalból ellenőr-
zi, hogy a társasház alapító okirata, 
szervezeti-működési szabályzata és 
azok módosítása, továbbá műkö-
dése, közgyűlési határozata megfe-
lel-e a jogszabályoknak, az alapító 
okiratnak és szervezeti-működési 
szabályzatnak, továbbá működése 
megfelel-e a közgyűlési határoza-
tokban foglaltaknak.

A jegyző egyedi ügyekben – 
mint például a túlszámlázottnak 
tartott vízdíj – nem tud eljárni.

A jegyző az írásban bejelen-
tett és 2014. február 1-je után 
keletkezett jogszabálysértéseket 
vizsgálja ki. A közös képviselő kö-
teles a jegyzővel együttműködni, a 

szükséges iratokat a rendelkezésére 
bocsátani. Amennyiben megálla-
pítja a szabálytalanságot, felhívja a 
társasházat a működés törvényes-
ségének helyreállítására. Ha a tár-
sasház a felhívástól számított 60 
napon belül nem állítja helyre a 
törvényes működést, úgy a jegyző 
a határidő elteltétől számított 30 
napon belül bírósághoz fordulhat, 
és polgári pert indíthat a társasház 
ellen.

A bíróság a jegyző keresete 
alapján megsemmisítheti a köz-
gyűlés jogszabályba, szervezeti és 
működési szabályzatba, vagy ala-
pító okiratba ütköző határozatát, 
összehívhatja a közgyűlést, vagy 
arra a jegyzőt, illetve a számvizs-
gáló bizottságot feljogosíthat-
ja. Abban az esetben pedig, ha a 
társasház törvényes működése a 
közös képviselő, illetve az inté-
zőbizottság jogsértő magatartása 
miatt nem biztosítható, úgy elle-
nük is polgári pert indíthat. Ilyen 
esetekben a bíróság 100 ezertől 5 
millió forintig terjedő bírság meg-
fizetésére is kötelezheti a közös 
képviselőt, illetve az intézőbizott-
ság elnökét és tagjait.          Sz

Telt ház előtt ismertette a rezsicsök-
kentés eddigi hatásait, az elért meg-
takarításokat, valamint a folyamat 
harmadik lépését a XIX. és a XX. ke-
rületi Fidesz által szervezett fórumon 
dr. Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium államtitkára. A rendezvényen 
felszólalt Jókai Anna Kossuth-díjas 
írónő és Tarnai Richárd kormány-
megbízott, országgyűlési képviselő 
is. Az est házigazdája Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő volt.

– A mai napig vannak, akik nem 
hisznek a szemüknek, eszüknek, 
pedig a számlák egyértelműen 
megmutatják, hogy mennyivel 
fizetünk kevesebbet, mint a re-
zsicsökkentés előtt – mondta az 
összegyűlteknek Jókai Anna. Az 
írónő saját példaként elmondta, 
ha összeírná, kiderülne, hogy 
személy szerint legalább 150 ezer 
forintot tudott megtakarítani. 

– Ez a pénz nekünk sok. 
Sok, mert gyerekeink, unokáink 
vannak, s bizony szeretünk élni 
– mondta.

Dr. Kontrát Károly előadá-
sában emlékeztetett arra, hogy 
2013-ban több mint 2,5 millió-
an csatlakoztak aláírásukkal a 
rezsicsökkentéshez.

Mint köztudott, tavaly két 
lépésben, összesen 9 közszol-
gáltatás esetében hajtott végre 
a kormány 2-szer 10 százalékos 
rezsicsökkentést. A folyamatnak 
pedig még nincs vége, hiszen 
január 24-ei döntése szerint a 
földgáz ára 2014. április 1-jétől 

további 6,5 százalékkal, a villa-
nyé szeptember 1-jétől 5,7 száza-
lékkal, a távfűtésé pedig október 
1-jétől 3,3 százalékkal csökken.

A rezsicsökkentés első két 

lépésének eredményeként 2013-
ban 240 milliárd forint maradt a 
magyar családoknál, s ez a pénz 
a multinacionális cégek zsebéből 
hiányzik – mondta az államtitkár. 

Az adatok szerint egy távfűté-
ses lakásban élő nyugdíjas házas-
pár 2013-ban 75 ezer, egy szintén 

távfűtéses lakásban élő négyfős 
család 120 ezer, egy többgyerme-
kes, családi házban élő háztartás 
150 ezer, többgenerációs családi 
házban élők pedig 250 ezer fo-

rintot tudtak megtakarítani.
A rezsicsökkentéssel párhu-

zamosan a kormány szigorúbbá 
tette a fogyasztóvédelmi intéz-
kedéseket, a szabályok megsérté-
séért a közszolgáltatók akár 500 
millió forintos bírságot is kifizet-
hetnek.         SzA

Már 2,5 millióan csatlakoztak aláírásukkal

A jegyző felügyeli a társasházakat

2 013 ban 240 á d o r i n a a a a á ádok nl lc sd trtfri il lm m-

Folytatódik a rezsicsökkentés

Számlaszámok

Gépjárműadó: 11784009-15520009-0897000, Talajterhelési díj: 
11784009-15520009-03920000, Telekadó: 11784009-15520009-
02510000, Építményadó: 11784009-15520009-02440000

Az érintett pesterzsébetiek a napokban kapják meg a helyi építmény- és te-
lekadóról, valamint a gépjárműadóról az egyenlegértesítéseket és a csekkeket 
(illetve a gépjárműadó esetében a határozatot is). Mindkét adónem esetében 
a befizetési határidő 2014. március 17-e, hétfő.

Közelednek az adóbefizetési határidők

Jókai Anna Dr. Kontrát Károly Földesi GyulaFo
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A polgármesteri hivatal új egysége, 
a Rendvédelmi Osztály tíz közterü-
let-felügyelője január 27-től járőrö-
zik. Az osztály vezetője Jáki Richárd, 
aki korábban hivatásos katona volt, 
s egy féléves misszióban is részt vett 
Koszovóban.

A közterület-felügyelő olyan hiva-
talos személy, aki feltartóztathat, 
igazoltathat, emellett bírságolhat 
és feljelentést is tehet. Az egyen-
ruhás, fényképes igazolvánnyal 
rendelkező közterület-felügyelő 
rendőrbottal, bilinccsel és gáz-
spray-vel van felszerelve, melyeket 
szükséghelyzetben használhat is. 

– A legfontosabb célunk a szó 
jó értelmében vett „népnevelés”. 
A közterület-felügyelők figyelnek 
a dohányzással, a parkolással, a 
szemeteléssel kapcsolatos előírá-
sok betartására és betartatására, 
fő feladatuk tehát a köztisztaság, a 
közrend és az általános biztonság-
érzet javítása. Fontos, hogy nem 
a rendőrség helyett, hanem mel-
lett dolgozunk. Nem a bírságolás 
az alapvető feladatunk, hanem a 
figyelmeztetés – mondta Jáki Ri-
chárd, idézve Szabados Ákos pol-
gármester szavait. 

Mint azt elárulta, az eddigi be-
jelentések főként a hajléktalanok 
és a szemetelés miatt érkeztek, de 
volt, aki rendszám nélküli autót 
jelentett be. A panaszokat minden 
esetben kivizsgálták, a szükséges 
intézkedéseket megtették. 

– Közterület-felügyelőink lel-
kesek, tettre készek, már lopás 
megakadályozásában is részt vet-
tek – mondta Jáki Richárd.

SzA

Elérhetőségek

Telefon: 289-2505, 
Fax: 283-0339

E-mail: 
kozterulet-felugyelet@

pesterzsebet.hu

Cím: 
Kossuth Lajos utca 22-24.

Az önkormányzat a 2014-es költség-
vetésből 2 millió forinttal járul hozzá 
a Pesterzsébeti Polgárőrség tevékeny-
ségének támogatásához.

–  Az összeg nagyobb részét az 
autónkra, a mintegy 300 ezer ki-
lométert futott, egykori kerületi 

rendőrjárőr-gépkocsi felújítására, 
karbantartására fogjuk fordítani. 
Ezenkívül a polgárőr-formaruha 
beszerzésére is lehetőség nyílik, il-
letve az elhasználódott láthatósági 
mellényeinket is kicserélnénk – 
sorolta Szászvárosi Zsolt, a Pester-
zsébeti Polgárőrség elnöke. 
A közlekedéstechnikai eszközök 

(forgalomirányító tárcsa, terelő 
bója) beszerzését is tervezik.
A polgárőrök évek óta sikeresen 
részt vesznek a rendőrség által 
körözött gépjárművek felderíté-
sében, ám a gépjármű-felismerő 
rendszerük mára teljesen elavult. 
Ennek korszerűsítésére új lapto-

pot és kamerát vásárolnak, az új 
eszközökre pedig a jelenleginél 
modernebb szoftvert. 
Az idei terveik között szere-
pel továbbképzések (például 
elsősegély,1katasztrófavédelem, 
drogprevenció) szervezése, ame-
lyeken az érdeklődő lakosság is 
részt vehet majd.          SzA

Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a térfigyelő rend-
szer bővítésére, ezzel együtt 
biztosan lesznek új kamerák 
idén. A képviselő-testület által 
január 29-én elfogadott 2014. 
évi költségvetésben ugyanis 24 
millió forint+áfa összeget külö-
nítettek el erre a célra.

A rendelkezésre álló pénz-
ből 12-14 kábeles, illetve rádió-
frekvenciás kamera vásárlására 
nyílik lehetőség. Ezek ugyan 
drágábbak, mint kártyás társaik, 
de működésük biztonságosabb, 
s az általuk készített felvételek 
sokkal jobban felhasználhatóak 
a hatóság számára.

Azt, hogy hová kerülnek az 
új kamerák, a rendvédelmi osz-
tállyal és a XX. és XXIII. kerü-
leti Rendőrkapitánysággal való 
egyeztetés alapján, valamint a 
lakossági igények figyelembe-
vételével határozzák majd meg.

y

Népnevelő 
FelügyelőkMintegy kétszáz rászoruló kapott me-

leg ételt január 31-én a Gondviselés 
Segélyszervezet által szervezett étel-
osztáson – melyet a Nemzeti Fórum 
kerületi szervezete is támogatott – a 
Civilek Házában. 

– Mindenképpen tanulságos volt 
számunkra ez az ételosztás, mivel 
nagyszerű példája volt a pesterzsé-
beti önkormányzattal való együtt-
működésnek, közösen tudunk 

munkálkodni a rászorulók megse-
gítése érdekében. A célunk az, hogy 
minél több nehéz sorsú embertár-
sunknak  segíthessünk – foglalta 
össze a Kolozsvárról érkezett Szabó 
László unitárius lelkész.
A Pesterzsébeti Evangélikus Egy-
házközség ajánlására még tí-
zen szintén fogyaszthattak meleg 
ételt. A szociálisan rászorulók tar-
tós élelmiszert, a nagycsaládosok 
mosóport kaptak, és jutott képes 

gyermekbiblia is mindenkinek. 
Az akcióban részt vett a Gondvi-
selés Segélyszervezet ügyvezető el-
nöke, Zoltán Csaba. Segített az 
ételosztásban Juhász Lajosné al-
polgármester, Bánó Miklós, az 
Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági 
Bizottság elnöke, a segélyszervezet 
elnökségi tagja, valamint Marton 
Sándorné, az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke is.      Ilonka Mária

Felfrissíti eszköztárát a polgárőrségBővítik a térfigyelő rendszert

Ételosztás a Civilek Házában
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Hosszú évek óta szervez szülésfelké-
szítő programot a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház szülészeti-nőgyógyászati 
osztálya. A várandóstalálkozókon a 
kismamák megismerkednek többek 
között a szülőszobával, felkészítik 
őket a szülésre, az újszülött ellátására 
és táplálására.

A szülőszoba-látogatás célja, hogy 
a kismamák megismerkedjenek 
a környezettel, amelyben szül-
ni fognak, így amikor eljön az 
idő, ne stresszeljenek az idegen 
környezettől. 

–1Várandóstalálkozóinkon 
próbáljuk úgy felkészíteni 
őket a rájuk váró ese-
ményekre, ami lelki 
szempontból segít-
séget jelent szá-
mukra – kezdi a 
beszélgetést dr. 
Belics Zorán, 
a szülészeti-
n ő g y ó g y -
ászati osztály 
osztályveze-
tője.

A progra-
mon a leen-
dő édesanyák 
számos infor-
mációt kapnak 
a szülésről, a vajú-
dásról, a fájdalom-
csillapítási módokról, 
a gyermek ellátásáról is. A 
tapasztalatok szerint valóban 
sokat jelent, hogy egy kismama 

részt vesz a találkozókon. 
– A felkészülten érkezők kisma-

mákkal sokkal könnyebben tudunk 
kommunikálni, sokkal együttmű-
ködőbbek, s nem utolsósorban, a 

szülés élménye sokkal jobb szá-
mukra, mint azon társaiké, akik 
nem tájékozódtak előre – mondja 
az osztályvezető főorvos.

A kismamák manapság elősze-
retettel gyűjtenek információkat az 
internetről, fórumokon cserélnek 
eszmét leendő anyatársaikkal. Fon-
tos téma ilyenkor a kórház kivá-
lasztása is. Dr. Belics Zorán szerint 
azonban ezzel a megoldással óvato-
san kell bánni.

 – A fórumokon mindenki 
szubjektívan írja le a tapasztalatait, 
így fordulhat elő az, hogy ami az 
egyik anyukának megfelelő ellátás 
és jó élmény volt, a másiknak egy 
rémálom. Reális képet egy kórház 
szülészetéről, annak szolgáltatása-
iról saját tapasztalat és az ott zajló 
szülések száma alapján lehet kapni. 
Úgy látom, hogy a fővárosban egyre 
jobb helyre kerülünk a szülészetek 

ranglistáján. A szülésre felké-
szítő tanfolyamaink is egyre 

népszerűbbek, az osztály 
ma már csak jelentke-

zési sorrend alapján 
tudja fogadni az 
érdeklődőket.

A Dél-pesti 
kórház szülésze-
tén évről évre 
folyamatosan 
nő a szülések 
száma, ami biz-
tosan köszön-
hető a minőségi 

betegellátásnak 
is. Tavaly minden 

korábbinál több, 
összesen 2360 újszü-

lött látta meg a napvi-
lágot a kórház kilencedik 

emeletén. A területi kisma-
mák mellett egyre többen választ-

ják a kórház szülészetét az ellátási 

területén kívülről is.
Amit még tudni kell 

a Dél-pesti kórház szülé-
szetéről: itt, hazánkban 
egyedülálló módon, a szü-
lésznők saját kom-
p e t e n c i á j u k n a k 
megfelelően dol-
gozhatnak, azaz az 
élettani (a természetes, 
komplikációmentes) 
szülést önállóan 

levezethetik. Ez egy 
különleges helyzet, 
ezért vannak, akik 
még a szülés előtt 
szeretnék megis-
merni a szülésznő-
jüket, akivel életük 
legfontosabb óráit 
osztják majd meg.

Ha szülésről beszélünk, gyakran 
felvetődik a természetes szülés és a 
császármetszés kérdése.

 Dr. Belics Zorán szerint egy 
szülész-nőgyógyász sosem egy em-
berért, hanem egy családért felel.

– Az egészséges gyermek 
nemcsak a család kincse, ha-
nem a társadalomé is, min-
dent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy mind 
az édesanya, mind gyer-
meke egészséges legyen. 
Tehát annak eldöntése-
kor, hogy egy újszülött 
természetesen úton jön-e 
a világra, vagy császármet-
széssel, a legfontosabb szem-
pont a biztonság, az újszülött 
és édesanyja egészsége. Az, hogy 
valaki kényelmességi szempontból 
választja a császármetszést, nagyon 
ritka – állítja a főorvos. Náluk sok-
kal többen vannak, akik például az 
alternatív szülési módokat vagy az 
otthon szülést választják.       SzA

Kismamák ismerkedése a szülőszobával

Beszélgetés az apaság 
örömeiről már-

cius 3-án 17 
órakor a Csili 

Vízvári termé-
ben. Házigazda: 

dr. Szakács 
Kata, a Nevelési 
Tanácsadó ve-
zetője.  Beszél-
getőpartnerei: 
Szabados Ákos 

polgármester, 
Maksa Zoltán 

humorista és 
Egri Sándor 

operaénekes. 

A
pa csak egy van 

Szülőszoba 
látogatás a Dél-

pesti kórházban 
március 4-én 

9–12 óra között 
félóránként 6 

fős turnusokban.  
Előzetes jelent-
kezés március 

1-jéig a 06 20 992 
1722-es számon. 

Háziasszony: 
Szabados Mária, 

Szabados Ákos 
polgármester 
felesége. A házas-

pár április 6-ra 
várja második 

közös gyermekét, 
aki kisfiú lesz.

Lá
to

ga
tá

s a szülőszobán

Boldog nőnapot kívánunk 
minden hölgy 
olvasónknak!
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A Születés Hetében 
született gyermekek babake-

lengyét kapnak 
ajándékba az ön-

kormányzattól. Az 
igényt írásban a pol-
gármesteri hivatal, 
1201 Bp. Kossuth 
tér 1. I. 69. Polgár-
mesteri Titkárság, 

vagy e-mailben 
a protokoll@
pesterzsebet.hu 

címre várjuk.

K
el

en
gy

e ajándékba

Ha egy párnál, gyermekvállalási szán-
dékuk ellenére, egy év alatt nem jön 
össze a terhesség, mindenképpen 

forduljanak szakember-
hez. Ugyanis ahogy 

a nő halad előre a 
korban, hihetetle-
nül gyorsan csök-
kennek teherbeesési 

esélyei, nem beszélve 
arról, hogy minél ha-
marabb felfedezik a kór-

okot, annál nagyobb 
az esély a gyógyí-
tásra – tanácsolja 
dr. Forgács Vince, 

a pesterzsébeti  Forgács Intézet 
alapítója, vezetője, aki több évtizede 

foglalkozik a meddőség kezelésével.

– Egyre több helyről hallani, hogy a 
meddőség népbetegség. Ez valóban 

így van?

– Hogy ez civilizációs betegség, 
vagy a tudomány előrehaladásának 
eredményeképpen foglalta el ezt az 
egyáltalán nem hízelgő pozíciót, nem 
tudni, de egyértelmű: a művelt vi-
lágban mindenhol népbetegségnek 

tekinthető. Ugyanis ma a gyer-
meket vágyó házaspárok 10-15 
százaléka küzd a meddőség kisebb-

nagyobb1gondjával. 
Ez azt is jelenti, hogy 
ma Magyarországon a 
házaspárok1százezreit 
érinti ez a probléma.

– Egy év híján két és 
fél évtizede működik a Forgács 
Intézet. Akkor, a nyitás első éve-

iben mennyien fordultak meg 
Önöknél, s közülük hányan 
jártak sikerrel, s két évtized-
del később hogyan alakul-
tak ezek a számok?

– Intézetem egy ré-
gebbi, folyamatos mun-
ka eredményeképpen jött 

létre, hiszen én az 1990-es 
alapítást megelőzően a Jahn 

Ferenc Dél-Pesti Kórház szü-
lészeti és nőgyógyászati osztályá-

nak voltam osztályvezetője. Annak 
az osztálynak, amely elsőként az 
országban indított lombikbébi-
programot, és azt megelőzően is 
hosszú éveken át segítettünk speciá-
lis sebészi beavatkozásokkal azokon, 
akiknek teherbe esését például a pe-
tevezető megbetegedése gátolta.

Tehát több évtizedes munka 
eredménye az, hogy ez az intézet 

most itt áll. A páciensek száma évről 
évre növekszik. Ez nem azt jelen-
ti, hogy egyre több a meddőséggel 
küszködő nő, hanem egyre többen 
szereznek tudomást az intézmény-
ről, bár mi ezt sosem hirdettük. 
Tény és való, hogy az eredményesség 
is lényegesen javult az eltelt évtize-
dekben. Évi néhány száz pácienssel 
indítottunk, jelenleg évente több 
ezren jelennek meg nálunk. Ez azt 
jelenti, hogy ma már 4-szer, 5-ször 
annyi embrióbeültetést végzünk egy 
évben, mint húsz éve. A pácienseink 
Záhonytól Zalaegerszegig az ország 
különböző pontjairól érkeznek, sőt, 
vannak a határon túlon élő 
betegeink is.

– Ebben 
nagy szere-
pet ját-
s z i k , 

hogy a 
Forgács 
Intézet bő-
ven benne van a 
„top 3-ban”, már ami a 
beültetések sikerességét illeti…

– Az 1990-es évek 
elején az USA-ban 
16-17 százalékos si-
kert értek el a mester-
séges megtermékenyítéssel, s 
abban az időben mi is nagyon 
boldogok voltunk, hogy elértük 
ezt az arányt. Ma ott tartunk, a tu-
domány, a technika fejlődése és a 

tapasztalatunk okán, hogy átlagosan 
35-45 százalék körüli terhességek-
ben gondolkodunk, ha nincsenek 
nagyon nehezítő okok, vagy a páci-
ens nem túl idős.

Magyarországon elsőként ve-
zettem be egy magyar fejlesztésű 
embriófelügyeleti rendszert, amely 
10 percenként készít digitális fel-
vételt minden egyes embrióról. 
Nálunk négy kamerával működik 
a rendszer, ami hazánkban egye-
dülálló, mivel finoman szólva sem 
olcsó mulatság. Ugyanakkor ez az 
egyetlen olyan vizsgáló módszer, 
amelyben az embrió érintése nél-

kül rengeteg információ 
birtokába jutunk, 

s1amelynek 
segítsé-

gével 
g a -

ran-
t á l -

t a n  c s a k 
a legegészsége-

sebb embriót ültet-
jük be. Ezzel a beavatkozások 

sikerességét 50-60 száza-
lékra sikerül növelni – 
ami rendkívül jó arány, 

hiszen mindössze 10-12 
százalék az esélye annak, hogy két 
egészséges, 30-35 éves embernél 

egy ciklusban a terhesség természe-
tes módon bekövetkezzen. 

SzA

Megötszöröződött az embrióbeültetések száma

Tímeának hívják Pesterzsébet első 
babáját, aki január 2-án a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórházban született. 
Szabados Ákos polgármester ottho-
nában köszöntötte a picit és szüleit, s 
adta át az önkormányzat ajándékait.

Margit és Csaba első gyermeke 
makkegészségesen látta meg a 
napvilágot. A ,,hajas babát" oly-
annyira nem érdeklik még a kül-

világ történései, hogy még arra 
sem kelt fel, hogy anyukája 

helyett Szabados Ákos 

polgármester fogta karjába egy 
kicsit. 

Margit egy szépségszalonban 
dolgozik körmösként, s bár ven-
dégei már visszavárják, jó néhány 
hónapig még nélkülözniük kell, 
hiszen a lehető legtöbb időt szeret-
né kisbabájával tölteni. Az édesapa 
családi vállalkozásukban dolgozik. 

Tímea pelenkát, „Pesterzsébet 
első babája 2014” feliratú rugda-
lózót, bodykat, takarót kapott, 
úgyhogy a sétálóutcában bárki 
könnyen felismerheti majd kerü-
letünk idei első babáját.     

Sz 

Pesterzsébet első babájának köszöntése

Beszélgetés az apaság 
örömeiről már-

cius 3-án 17 
órakor a Csili 

Vízvári termé-
ben. Házigazda: 

dr. Szakács 
Kata, a Nevelési 
Tanácsadó ve-
zetője.  Beszél-
getőpartnerei: 
Szabados Ákos 

polgármester, 
Maksa Zoltán 

humorista és 
Egri Sándor 

operaénekes. 

A
pa csak egy van 
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Ádám Judit festőművész hagyatéká-
ból nyílt kiállítás a Gaál Imre Galé-
riában. A Pesterzsébeti Múzeum azt  
tűzte ki céljának, hogy a kerület 90. 
születésnapja alkalmából olyan érté-
kes és ismert, de időközben elfeledett 
művészeket mutat be, akikre a kerület 
méltán büszke lehet – mondta Mar-
ton Sándorné, az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke a megnyitón.

A művész hagyatéka körülbelül 
200 olajfestmény és 400 karton-
ra, papírra festett kalligrafikus 
kép. Férje, Piltz Ede a Szépmű-
vészeti Múzeumnak adományoz-
ta a levelezés során összegyűjtött 
mintegy 3000 katalógust és 1000 
plakátot – mondta bevezetőjében 
Marton Sándorné.

Ádám Judit 1919. február 
10-én született Rimaszombaton. 
Gyermekéveit Bajon töltötte, 
középiskolai tanulmányait a re-
formátus Baár Madas Leánylí-
ceumban végezte. A második 
világháború már Pesten érte, ekko-
riban kezdett el festeni, Macskássy 
Páltól, Csók Istvántól tanult, és 
különböző tanfolyamokon képez-
te magát. Több sikertelen házasság 

után 1956-ban ismerkedett meg 
Piltz Edével, akivel 1958-ban költö-
zött Pesterzsébetre.

Aktív festő korszakát itt élhette 
meg; eleinte tájképeket, csendéle-
teket, portrékat festett. 1960-tól 
fokozatosan a nonfiguratív festészet 
felé fordult. 1969 novemberétől már 
csak külföldi képtárakkal levelezett. 
Számtalan kiállítást szervezett itthon 
és külföldön. 80. születésnapjától 

csak pár nap választotta el: 1999 ja-
nuár 2-án hunyt el. 

Haraszty István Kossuth-díjas 
szobrászművész elmesélte megismer-
kedésük történetét, azt, hogy miként 

nyújtott útmuta-
tást a fiatal1alko-
tónak a festőnő. A 
jókedvű, humoros 
elemekkel teletűz-
delt anekdotából 
kiderült,1milyen 
ember,1egyéniség 
és1képzőművész 
volt Ádám Judit. 

Példamutatóan támogatta, irányítot-
ta, oktatta fiatal képzőművésztársait. 
Haraszty István nemcsak elismert 
szobrász lett az elmúlt évtizedek 
alatt, hanem a legjelentősebb kortárs 

alkotók gyűjteményére is szert tett. 
Feleségével nagy szeretettel ápolják 
Ádám Judit emlékét.

D. Udvary Ildikó megköszönte 
Zsellér Jenő segítségét, amiért fel-
hívta a figyelmet Ádám Judit alkotói 
múltjára, illetve dr. Tokody András-
nak, aki a múzeum rendelkezésére 
bocsátotta a kiállítási anyagot. 

Bizják Dóra és Zentai Károly 
zongoraművészek négykezest ját-
szottak, komolyzenei műveket adtak 
elő a megnyitón.

A tárlat május 11-ig látogatható. 
ILMA

Ádám Judit  kalligráfiái és tájképei a galériában

1944. április 3-a volt Budapest el-
ső angolszász bombatámadásának 
napja. A legtöbb halálos áldozat 
Pestszenterzsébeten volt, ugyanis a 
Török Flóris utcát úgynevezett sző-
nyegbombázás szántotta végig.  A 
300-nál is több polgári áldozatot 
követelő támadás egyik halottja Dr. 
Ottó László a m.város Szent Lajos-
templom plébánosa, aki előtte a 
Pestszenterzsébeti Főplébánia káp-
lánja, valamint a leánygimnázium és 
a leánypolgári  iskola hittanára volt. 
35. életévében érte az igazságtalan 
halál. Híveivel együtt a Pöltenberg és 
Török Flóris utca sarkán állt villaház  
pincéjében tartózkodott, mikor a 
házat bombatalálat érte. A bombatá-
madás után ott feküdt az úttesten ki-
terítve  a tizenöt másik halott között. 
Mindezt édesanyám hagyatékában 
leírt  emlékezésekből tudom. Édes-
anyámnak, Varga Jánosnénak – szü-
letett Elbert Ida – hittanára és lelki 
vezetője volt a fiatalon elhunyt pap.

 Szeretném javasolni az év-
forduló kapcsán, hogy  Dr. Ottó 
Lászlóról, mint Pesterzsébet köztisz-
teletben álló személyéről utcát, teret, 
vagy iskolát nevezzenek el. Példája 
legyen a többi ártatlan áldozattal 
felejthetetlen! 

 A plébános sírját gyermekko-
rom óta édesanyám rendszeresen 

látogatta és gondozta.  Édesanyám 
már nincs közöttünk, betegsége 
idején testvéreimmel mi ápoltuk a 
plébános  sírját a Pesterzsébeti te-
metőben. A családjáról nem tudunk 
semmit. A sírhely további gondozási 
feladatát az önkormányzattól kérem.      

 A pesterzsébeti Városházának 
van 2. világháborús hősi halottja.    

A neve, Dr. Ottó Tibor zászlós, 
az előzőekben bemutatott Dr. Ottó 
László édestestvére, aki a Népjóléti 
Osztályon dolgozott. Innen hívták 
be harcolni. Ő 1944. november kö-
zepén Sárospatakon, az oroszokkal 
vívott  utcai harcokban halt hősi 
halált. Két tábori lapot őrzött édes-
anyám tőle, melyeket nem sokkal 
halála előtt írt édesanyámnak. Egyik 
leveléből kiderül, hogy a fronton is 
érdekelte, mi történt Pestszenterzsé-
beten azokban a szörnyű napokban, 
és külön érdekelte volt munkahelye. 

Méltó emléket állítana az önkor-
mányzat azzal, ha Dr. Ottó Tibor 
zászlóst a pesterzsébeti Városháza 
hősi halottjának nyilvánítanák, ami-
re a Városháza falán emléktábla is 
emlékeztethetne.   

Bízom benne, akadnak még túl-
élők, akik ismerték a testvérpárt, és 
őrzik emléküket, ahogy édesanyám 
és általa mi, a gyermekei is. 

 Megnyugtató gondolat lenne 
számomra, ha tudnám, az édes-
anyám által tisztelt és nagybecsült 
emberek emléke nem fog elveszni.   

Üdvözlettel: 
Dr. Varga Ida 

soroksári háziorvos

Közös hangversenyt tartott a 
Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a csepeli Egressy 
Béni Alap- és Középfokú Ze-
neművészeti és Színművészeti 
Szakközépiskola.  A hangver-
seny fanfárral indult. A diákok 
klasszikus és modern műveket 
játszottak gitáron, zongorán, 
fuvolán, harsonán, tárogatón. 
A csepeli zeneiskolásoknál 
könnyűzenei tanszak is műkö-
dik, ennek a repertoárjából is 
kaptunk ízelítőt, illetve a ro-
mán népzenéből mutattak be 
érdekes zenei megoldásokat tá-
rogatón és furulyán.      IM

Olvasói levél

Szentmise az áldozatokért 

Március 30-án, 10 órakor a Szent 
Erzsébet-főplébániatemplomban 
az összes áldozatért szentmisét 
mutatnak be.

Közös hangverseny
a csepeliekkel
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Mozgalmas évet zárt 2013-ban a 
pesterzsébeti Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat, hiszen sok színes 
programot szervezett, illetve részt 
vett ukrán testvérvárosunk, Alusta 
által szervezett eseményeken.

– Tavaly januárban az önkor-
mányzatunkat ifjabb Burij 
Anatolij képviselte a szumo 
-Európa-bajnokságon, ahon-
nét Anatolij aranyéremmel 
tért haza. Ungváron együtt-
működési szerződést írtunk 
alá a Blago-Jótékonysági Ala-
pítvánnyal, amelynek célja az 
ottani szegény körülmények 
között élő, magyar nemzeti-
ségűek megsegítése – tudtuk 
meg Burij Anatolijtól, az uk-
rán nemzetiségi önkormányzat 
elnökétől.

Májusban az alustai nem-
zetközi kulturális fesztiválra 
látogatott negyven fiatal, hogy 
bemutassa tánctudását, és közben 
megismerkedjen Alustával. A gye-
rekek aranyéremmel és sok szép 
emlékkel tértek haza, kerületünk 
vezetőinek delegáltjai pedig to-
vább mélyítették a két város kö-
zötti együttműködést, barátságot.

Részt vettek a kerületi nemze-
tiségi juniálison is. 

Nyáron Alusta meghívására 
karateversenyre kaptak meghívást 
az erzsébeti sportolók. A kerület 
elöljárói ugyanekkor további kap-
csolatépítésről tárgyaltak. 

Szeptemberben ukrán csalá
dokat1láttak1vendégül,1akik 

viszonozzák majd a pesterzsé-
betiek vendégszeretetét. 

Ősszel Ungvár polgármes-
terének meghívására a pest-
erzsébeti delegáció tagjaként 
utaztak Ukrajnába. Az Erzsé-
bet-napokon Alusta két kiváló 
tánccsoportja adott műsort. 

–  Az előző évet érzésem 
szerint sikerrel zártuk. Fő cél-

kitűzésünk, hogy a magyar és az 
ukrán nemzetiségű lakosok mi-
nél jobban megismerjék egymást. 
Idén ezt szeretnénk folytatni. Tö-
rekszünk arra, hogy a két testvér-
város lakói megismerjék egymás 
városát, kultúráját, országát – fej-
tette ki az elnök.           SzA

Burij Anatolij: Ismerjük meg egymást!

Az Ukrán Országos 
Önkormányzat és a Budapesti 

XX. kerületi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat

 Tarasz Sevcsenko, 
az ukránok legkiválóbb 

költőjének 

200. születésnapja 
alkalmából 

március 8-án 16 órai kezdettel
 találkozót tart a Csili 

Művelődési Központban.

Minden érdeklődőt várnak a 
szervezők!

Invitáló

A sikert és győzelmet természe-
tesen komoly felkészülés és sok 
verseny előzte meg. Anatolij 
életében a sikerszéria tavaly kez-
dődött, amikor is a Nemzetközi 

Szumo Kamion Fényező Kupa 
szumo versenyen első lett, majd 
szintén aranyérmet hozott el a 
nemzetközi szumoversenyről. 
Tavaly októberben a lengyelor-
szági Lecsnában rendezték meg 
a nemzetközi szumoversenyt, 
ahol 2. helyezést ért el, a 2013-
as szumo-Európa-bajnokságról 
pedig bronzéremmel térhetett 
haza.

Az ifjú versenyző február 
7-én átvehette Érd polgármeste-
rétől az „Érd Kiváló Sportolója” 
díjat.
Anatolij egyébként nemcsak 
szumózik, hanem az ESMTK 
színeiben birkózik is. Ebben a 
sportágban a tavalyi diákolimpián 
második helyezést ért el.        

SzA

Az ukrán nemzetiségű 
Burij Anatolij ismét tarolt 
a nemzetközi szumoversenyen

Lezajlott az országos német 
nemzetiségi vers, próza és kisje-
lenetek verseny kerületi elődön-
tője a Budapest XX. kerületi 
Hajós Alfréd Általános Iskolá-
ban, ahol ezzel egy időben szer-
vezték a nem nemzetiségi német 
verseny kerületi fordulóját is. 

A német nemzetiségi ver-
senyt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Pesterzsébet 
megbízásából, azzal együtt-
működve a Hajós Alfréd 
iskola német nyelvtanára, 
Csordásné Teleki Krisztina 
szervezte.

A nemzetiségi versenyen 
a József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola 
diákjai mérték össze tudá-
sukat. Az iskolásokat négy 
kategóriába sorolták, akik há-
rom szekcióban (vers, próza 
és kisjelenet) versenyeztek. A 
győztesek juthattak tovább a 
budapesti döntőben. 

A nem nemzetiségi né-
met szavalóversenyen a kerü-
leti iskolákban német nyelvet 
tanuló felső tagozatos diákok 
indulhattak. 

                        Sz

Díjazottak:
Német nemzetiségi verseny

Kisjelenet szekció: 1–2. évfolyam: 
2. c osztály csapata, 3–4. évfo-
lyam: 3. c osztály csapata; Próza 
szekció:
3–4. évfolyam: I. Szász Anna, II. 
Polgár Barnabás, III. Pálfi Tamás, 
5–6. évfolyam, I. Duna Dorottya, 
II. Lévai Lili, 7–8. évfolyam I. 
Juhász Bernadett, Szadai Barna-
bás; Vers szekció: 1–2. évfolyam 
I. Kerekes Anna, II. Nagy Trixi, 
III. Király Dalma; Különdíj: Pau-
lovics Renáta és Király Gerda, 

3–4. évfolyam: I. Szabó Hanna, 
II. Zseli Viktória, III. Sirkó Re-
náta, 5–6. évfolyam I. Kovács Or-
solya, II. Magyar Zsombor, III. 
Nagy Anita; Különdíj: Ködöböcz 
András, 7–8. évfolyam I. Falussy 
Csongor Levente, II. Lencsés Bi-
anka, III. Bödő Kinga

Német szavalóverseny:
5–6. évfolyam I. Bubik Réka, II. 
Misota Dominika, III. Keserű Li-
li, Különdíj: Kővári Zsófia; 7–8. 
évfolyam I. Molnár Dorottya, II. 
Herold Bianka, III. Ferenczi Nó-
ra, Különdíj: Keresztes Dávid

Kerületi német szavalóversenyek
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Mackónapot tartott a XX. kerületi 
Lázár Vilmos Általános Iskola 2. a osz-
tálya. Vendégül látták 
a szomszéd ovisokat, 
műsorral, dalokkal 
kedveskedtek nekik.

– Tavaly merült fel 
annak az ötlete, hogy 
megkérjük a gyere-
keket, hozzák be az 
iskolába a plüssmac-
kóikat, és rendezzünk 
belőlük egy kiállítást. 
Végül annyit mackó 
gyűlt össze, hogy úgy 
éreztük, ezt az ovisoknak is látni kell 

– idézi fel az első mackónapot  Balla 
Edit, tanító.

Idén 150 mackót hoztak be a 
gyerekek.

– Az összes között a legidősebb 
egy 40 éves maci, amivel még az 
egyik kisfiú édesapja aludt esténként, 
mikor kicsi volt – árulta el Deim 
Zsoltné, az osztály másik tanítója. 

A gyűjteményt mackós illusztrá-
ciók, képek gazdagították, amiket a 
kisdiákok és tanítóik készítettek.

A medvék főbb fajait is bemutat-
ták a másodikosok, majd a rögtön-
zött medvebálon táncba invitálták az 
ovisokat, akik – az egyik apuka jóvol-
tából – mackó gumicukrot kaptak 
távozáskor. 

SzA

Mackónap és mackóbál

– A magyar és angol nyelven zajló 
foglalkozások célja, hogy a diákok-
kal a hozzájuk közel álló eszközök, 
azaz az információ-kommunikáci-
ós technikák segítségével szerettes-
sük meg az olvasást. A projektben 
résztvevők új web 2-es alkalma-
zásokkal ismerkednek meg, mi-
közben megtanulják az internet 
célirányos, hasznos alkalmazását, 
s mindezzel együtt gyakorolják az 
angol nyelvet – tudtuk meg Simon 
Krisztinától, a projekt vezetőjétől.

A gyerekek általában kéthe-
tente találkoznak, a közbeeső idő-
ben e-mailben tartják egymással a 
kapcsolatot, és hívják fel egymás 
figyelmét az általuk fontosnak tar-
tott olvasni-, illetve tudnivalókra. 
A projekt során a diákok létre-
hozzák a határokon átívelő saját 
könyvtárukat, megismerkednek a 

partnerországok gyerekkönyveivel, 
a gyerekkönyvkiadást befolyásoló 
tényezőkkel. 

– Új alkalmazásokkal ismerked-
tünk meg, majd azok begyakorlása 

után a projekt aktuális részfeladatát 
már az új tudás birtokában készí-
tették el a gyerekek. Egy korábbi 
foglalkozáson az elkészült magyar 
nyelvű anyagokat fordították le 

angolra és vitték gépre. Egy másik 
összejövetelen szempontsort állí-
tottunk össze könyvek tartalmá-
nak, küllemének „vizsgálatához” 
– sorolta Simon Krisztina.       SzA

A diákok létrehozzák a 
határokon átívelő könyvtárukat

A XXI. század és az olvasás

A Kindergarten Baross nemze-
tiségi óvodapedagógusai ösz-
töndíjas pályázatokon vesznek 
részt Németországban a nyelvi, 
módszertani ismereteik bővíté-
se érdekében. Ennek keretében 
vett részt egy ottobeurenbeni 

képzésen Nagy Mátyásné, a 
Mesebeli kék tigris csoport óvó-
nője. Tapasztalatait megosztot-
ta kollégáival is. 

Nagy Mátyásné a csoportjá-
val interaktív játékot mutatott 
be az óriásbáb, Sofy segítségé-
vel. A gyermekek önállóan ol-
dották meg a nyelvi helyzeteket, 
szívesen beszéltek németül.

Sváb népi játékkal ismerked-
tek a megjelentek. A bemutató 
foglalkozás után az óvónő az új 
módszerek elméleti hátteréről 
beszélt, majd bajor csemegével, 
a dióval töltött sültalmával kí-
nálta meg kollégáit.

sz

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet (PEPI) „eTwinning” tehet-
ségműhelyébe a felső tagozatos, angolul tanuló, informatika, 
valamint könyvtár iránt érdeklődő diákokat várták. Az erzsébeti 
iskolások erdélyi, lengyel és portugál diákokkal közösen alakít-
ják ki a közös, számukra ideális, virtuális könyvtári világot.

Bemutató foglalkozás

A köznevelés megújításának prog-
ramja a pedagógiai szakszolgálatokat 
is érintette. A létrehozott új szervezeti 
struktúra természetesen a pesterzsébe-
ti intézményeket is érinti; így többek 
között a Nevelési Tanácsadót (amely-
nek egyébként ma már új neve van) és 
a Logopédiai Intézetet is.
 

A XX. kerületi Nevelési Ta-
nácsadó a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálatba való beolvadással 
megszűnt, az intézmény új neve 
Fővárosi Szakszolgálat XX. Kerüle-
ti Tagintézménye lett. Ehhez csat-
lakozott 2013. szeptember 1-jétől 
telephelyként a Logopédiai Intézet, 
amely egyúttal szétvált a Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskolától.

– Az új intézmény felelős az 
összes szakszolgálati feladat – így 
a nevelési tanácsadás, tehetség-
gondozás, tankerületi szakértői bi-
zottság, iskolaérettségi vizsgálatok 
végzése, gyógytestnevelés, korai 
fejlesztés és logopédia – ellátásáért. 
A logopédiai ellátásban részesülő 
gyermekek ugyanúgy a Vörösmar-
ty utcába járnak, és ugyanazt a 
szolgáltatást vehetik igénybe, mint 
eddig – magyarázta dr. Szakács Ka-
talin igazgató. 

Újdonság az is, hogy az óvodás 
gyermekeknél ötödik életévük be-
töltése után végzik el a beszéd- és 
nyelvi fejlettséget mérő vizsgálatot.

A nevelési tanácsadó szolgálta-
tásai sem változtak, az intézmény 
célja továbbra is az, hogy a lehető 
legátfogóbb szolgáltatást nyújtsuk a 
kerületi gyerekeknek és szüleiknek. 

– Az új struktúra arra viszont 
jó lehetőséget ad, hogy mivel egy 
tagintézmény fogja össze az összes 
feladatot, még szorosabb együtt-
működést tesz lehetővé, még in-
kább a gyermek szükségleteihez 
tudjuk igazítani az ellátást – hang-
súlyozta Szakács Katalin.

A pedagógiai szakszolgálatok 
szakmai működéséért az állam 
felel, az intézményi működtetés 
feladatai maradtak a fenntartó-
nál, azaz az önkormányzatnál. A 
Fővárosi Szakszolgálat XX. Kerü-
leti Tagintézményének takarítási 
és egyéb működési feladatait így 
szeptembertől a GAMESZ vette 
át. Az átadás teljesen zökkenőmen-
tesen zajlott, s a gazdasági szervezet 
azóta is kifogástalanul végzi a rá bí-
zott feladatokat. 

– Ez a feladatátvállalás azért is 
szerencsés, mert a tagintézmény 
most már teljes egészében a szak-
mai munkára tud koncentrálni – 
mondta az igazgató.

sza

Több idő jut 
a szakmai munkára
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Budapest XX. kerületi Ady 
Endre Általános Iskola:

„Iskolanyitogató”:
március 3., április 7. 

16–17 óra között

Nyílt nap:
Március 19. 8–12 óra. 

A programot az iskola honlapján 
lehet megtekinteni.

Játszóház:
Március 27. 14–16 óra között

Budapest XX. kerületi Gyulai 
István Általános Iskola

Az iskolától lehet érdeklődni 
telefonon vagy e-mailen!
Telefonszám: 285-42-48

E-mail: info@gyulaisuli.hu

Nagy László Általános Iskola 
és Gimnázium

Iskolalátogatás
Április 1., 10–11-ig

Játékos délutáni „Ovisuli”
Március 2-ig, hetente keddenként 

16 órától 17 óráig. 
(Előzetes bejelentkezés: 284-

6400/107-es mellék)

Budapest XX. kerületi Lázár 
Vilmos Általános Iskola

Bemutatóórák:
Március 11., 7.45–12.00

Iskolamegismerő nap:
Március 21.,  8.45–11.00 óráig,

Program: kézműves- és drámafog-
lalkozás, valamint táncház 

Az ének-zenei meghallgatás és a 
tanítókkal való ismerkedő 

beszélgetés
Március 24–25.,  

14.00–16.00 óráig 

Budapest XX. kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola

Játékos suliváró:
Március 12., 16.30–17.30

Ismerkedési délelőtt:
Március 22., 9.00 óra

József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola

„Iskolakóstolgatás”
Március 3., 16.30–17.00 óráig
Március 10., 16.30. 17.00 óráig

Nyílt nap: Március 21. 
8–9 óra: tájékoztató

9–10 óra: óralátogatás 4.a, 4.b
10–11 óra: német és 

ének-zene óra

Tátra Téri Általános Iskola

Nagyon várom az iskolát!
Március 11., 15.30–16.30 

játékos testnevelés
Március 25., 15.30–16.30 

íráselőkészítő játékok
Március 25., 16.30-tól

Budapest XX. kerületi Vörös-
marty Mihály Általános Iskola

Iskolamegismerési program 
április 9., 8–11 óra között.

Budapest XX. kerületi Zrínyi 
Miklós Általános Iskola

Nyílt nap:
Március 18., 8–11 óra között.

Kerületi iskolák programjai leendő elsősöknek

Az egyesület 600 kutyát adott 
már örökbe. 

– A fajtamentés ugyan orszá-
gos, de a könyvtár háttértámoga-
tásával szeretnék megismertetni 
az olvasókkal az állatvédelem mű-
ködését – mondta Szigeti Zsuzsa, 
a szervezet képviselője. 

– Két spánielem van, egy 
angol cocker és egy cavalier 
king charles, valamint egy ci-
ca. Mentettem, befogadtam, 

Ügyes informatikusok 
Évek óta  részt veszünk a kerületi 
informatikaversenyen. Legutóbb di-
ákjaink három dobogós hellyel öreg-
bítették iskolánk hírnevét, a fővárosi 
fordulón iskolánk 7.a osztályos tanu-
lója képviseli a kerületünket.

Szövegszerkesztés: 
Nagy Balázs Gergő 7.a I. hely

Táblázatkezelés: 
Abai Bálint 7.b III. hely

Grafika 7–8.: 
Kiss Krisztián 8.a III. hely

Felkészítő: Nagy Éva  
informatikatanár

Alsósok jelmezbálja 
Február 7-én az alsósok öltöztek be. 
A szülők, nagyszülők is aktív részesei 
voltak a délutánnak. Nagy fejtörést 
okozott a zsűrinek az ötletes jelmezek 
közül a legjobb kiválasztása.

A várakozási idő alatt a pedagógusok 
játékos vetélkedőt szerveztek.

Cseh Sándorné és 
Tolnai Tímea Szervezők

Valentin-nap farsanggal
A Bálint-napot édessé tette a süte-
ményvásár, amit a szülők és a tanít-
ványok hoztak. A tombolahúzás, a 
suli-buli, a Szívkirály és Szívkirály-
nő választása csak tovább fokozta a 
hangulatot. 
A győztes pár nyereménye többek kö-
zött a tanulók által varrt Szeretetszalag 
és Boldogságtorta volt. A totót helye-
sen kitöltők szintén tortát kaptak. 

Fodor Ildikó magyartanár

FARSANGI KUPA
II. korcsoport: fiúk III. helyezés 

Felkészítő: Horváthné 
Ritter Katalin

illetve örökbe fogadtam őket. A 
spánielmentőkhöz 3 éve csatlakoz-
tam, de már előtte is foglalkoztam 
állatvédelemmel. A könyvtárba 
az olvasók is behozhatják  ked-
vencüket, függetlenül attól, hogy 
milyen fajtájúak, amennyiben az 
állat jól szocializált. Mindig van 
jutalomfalat nálam, talán ezért 
szeretnek hozzánk járni a kutyu-
sok  is – mondta Bondor Zsuzsa 
könyvtárvezető.      ILMA

Az olvasók kutyusai jutalomfalatot kapnak

Tátrás Hírmondó

A Bíró Mihály utcai könyvtárban 
március 21-én délelőtt várják az 
internettel újonnan ismerkedőket, 
akiknek a Kapcsolattartás a neten 
címmel tartanak gyakorlati fog-
lalkozást. Ennek keretében az 
e-mailezés lehetőségeit mutatják 
be. Ugyanezen a napon, délután, a 
gyerekeknek érdekes netes oldalakat 
mutatnak be. Március 25-én dél-
előtt a haladóbb internetezők Kö-
zösségek a neten címmel közösségi 
oldalakat fedezhetnek fel.          IM 

A Cocker Rocker Spániel Fajtamentő Egyesület öt éve működik. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Pacsirta utcai könyvtára és a spánielmentők 
közötti kapcsolat 2012-ben  kezdődött, amikor Bondor Zsuzsanna átvette a 
könyvtár vezetését.

Internet Fiesta
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Pályázati felhívás!
A Pesterzsébeti Pedagógiai 

Intézet és a Pesterzsébeti Mú-
zeum pályázatot hirdet „Pester-

zsébet 90 éves” címmel.

A versenyre képzőművészeti 
(grafika, festmény, fotó, plasz-
tika, makett stb.) alkotásokkal 

lehet nevezni. 

A képzőművészeti alkotások 
bármilyen anyaggal és tech-
nikával készülhetnek (vegyes 
és számítógépes technikák is). 
Pályázni három életkori kate-

góriában lehet: általános iskola 
alsó tagozat, általános iskola 
felső tagozat és középiskola. 

Beküldési határidő: 
2014. május 12., hétfő

A beadás módja: személyesen 
vagy postán a Pesterzsébeti 

Pedagógiai Intézetbe. 

Cím: 1204 Budapest, 
Ady Endre u. 98.

A pályaművön kérjük feltün-
tetni készítője nevét, életkorát, 

iskoláját és az alkotás címét, 
valamint a felkészítő (pedagó-

gus vagy szülő) nevét.

A festményeket és grafikai 
műveket paszpartuzva kér-

jük. A legjobb pályaműveket 
kiállítjuk a Pesterzsébeti Gaál 
Imre Galériában. A műveket 

szakmai zsűri bírálja el! 

Elérhetőség:
Bondor Mária, Pesterzsébeti 

Pedagógiai Intézet, 
Budapest, Ady E. u. 98. 
Tel.: 421-0771, E-mail: 

bondor.maria@pepint.sulinet.hu

Görőcs Zsuzsanna, 
Pesterzsébeti Múzeum,  

Budapest, Baross u. 53. 
Tel.: 283-1779, E-mail: info@

pesterzsebetimuzeum.eu

A díjakat a Gaál Imre Galé-
riában május 21-én adjuk át 

„Pesterzsébet 90 éves” helytör-
téneti és képzőművészeti kiállí-
tásunk megnyitóünnepségén. 

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

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

Ádám Judit festőművész kiállítása a 
Gaál Imre Galériában megtekinthető 
május 11-ig, hétfő kivételével naponta 
10–18 óráig.

Asztal Társaság kiállítása a Gaál Imre 
Galériában. A kiállítás megtekinthető 
március 12. és április 20. között, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óráig.

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 
Március 15-én zárva tartunk!
Internet Fiesta: Kapcsolattartás a 
neten – március 21-én,  8-12 óráig. 
Március 25-én, 8-12 óráig közös-
ségi oldalak haladóknak. Előzetes 
bejelentkezés szükséges!
Kézműves Kuckó: február 28-án, 
március 28-án 17 órakor! 
Baba-mama klub: március 6-án, 10 
órától, Káposztásné Kosztya Henri-
etta óvópedagógus vezetésével. 
Játékkészítők klubja: szerdánként 
15 órától Attila bácsival.  
Társasjáték klub: Ha van kedvenc 
társasjátékod, azt is hozd magaddal! 
Március 21-én 17 órakor. 
Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő 
energiák” címmel Frisch Tibor ezo-
terikus beszélgetése március 12-én, 
17 órától. 
Idegennyelvi klubok: Orosz klub 
február 26., 17 óra. Angol klub 
március 17., 17 óra. Német klub 
március 10.,  17 óra. 
Kiállítás: Molnár Éva nemzetiségi 
babái, Orján Dóra festményei. 

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
Internet Fiesta
Irodalmi adatbázisok; könyv, szín-
házjegyvásárlás a neten március 24. 
16 óra. Kapcsolattartás, közösségi 
oldalak; netkultúra; blogok – Mónus 
Angélával, március 26. 16 óra
A szövés mesterségét mutatja be: 
Ila néni, március 21., 15 óra
„Legyél Te is állatvédő!”  
Élőkutyás interaktív nevelés a felelős 
állattartásra, március 5., 16.45-kor
Alkossunk együtt! Játszóház 2-8 éves 
gyerekeknek! Rádics Ágnessel Párat-
lan heteken szerdánként 16.30-tól
Egészség óra Életmód- és diétás 
tanácsadás Horváthné Pozsgai Ilo-
nával, március 7., 17 óra
Hímző, kötő, horgoló kézimun-
kakör és Főzőcske Klub Lonkával
péntekenként 15.30-tól
Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
hétfőnként 9.30: Mondókás móka; 
10.10: Bábos torna
Szabados Ákos polgármester fo-
gadóórája: Február 26., 18 óra,  
március 26., 18 óra

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria

- Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása;

- Rátkay Endre 
festőművész kiállítása;

- Gaál Imre 
festőművész kiállítása;

- Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
 emlékszoba;

- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra” 

helytörténeti kiállítás.

Pesterzsébeti Múzeum

info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu 

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

GAÁL IMRE GALÉRIA

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

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324. 
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031. 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
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Pesterzsébet Önkormányzata 
és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara Pesterzsébeti 

Tagcsoportja

tisztelettel meghívja Önt, 
családját  és barátait 

a hagyományos

VÁLLALKOZÓK 
BÁLJÁRA

2014. március 1-jén 20 órára
a Csili Művelődési Központ 

színháztermébe
(Bp. XX. Nagy Győry 

István u. 4-6.)

A bál fővédnöke:
Szabados Ákos

Pesterzsébet polgármestere

Védnökök:
Földesi Gyula

országgyűlési képviselő

dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

Juhász Lajosné
Pesterzsébet alpolgármestere

Tarjányi János
BKIK Pesterzsébeti Tagcso-

port elnöke

Belépőjegy kapható: 
az Ipartestület székházában:

Bp. XX. Baross u. 72.
Érdeklődni lehet telefonon:

06 30 566 7939
A belépő ára: 7 500 Ft/fő

         Zene: Fellép: 
Standard pasik  Ritmo Latino

Megnyílt az ország első rockmú-
zeuma, a MagyarRock Hírességek 
Csarnoka a XIII. kerületi Radnóti 
Miklós Művelődési Házban (RaM 
Colosseum). Az állandó kiállítás a 
hatvanas évek elejétől mutatja be 
a magyar rockzene történetét ko-
rabeli plakátok, fotók, hangszerek, 
zenészrelikviák segítségével.  

Megtekinthető Radics Béla hí-
res szamurájfejes pólója, Szörényi 
Levente első és utolsó gitárja, az 
Omega első füstgépe, valamint a 
Szabad Európa Rádió teljes erede-
ti stúdiója.          

budapest.hu

810 négyzetméteren a magyar rockzene elmúlt ötven éve

A múzeum ingyenesen látogatható minden szombaton és vasárnap
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Ahol az idő, a tér és az élet fogalma egészen mást jelent

Egyesület tagjaként. Az ő szer-
vezésével tudtam eljutni a fe-
kete kontinensre. Olyan 
helyeken jártunk, aho-
vá hétköznapi turista 
nemigen vágyik, vagy 
jut el. A helyi érde-
keltségű szállásokat 
vettük igénybe, és 
az étkezésben is a 
helyi szokásokhoz  
alkalmazkodtunk 
– meséli. 

Megismerték a 
főváros nevezetessé-
geit, majd az 1976-
ban nyitott HLM 
("Habitations a Loyer 
Modere") piacon, ami 
Nyugat-Afrika egyik 
legnagyobb textilpiacá-
nak számít, tradicionális 
szenegáli öltözetükhöz 
anyagot vásároltak, amit 
egy ottani szabómester 
készített el. 

– A halpiacon sok 
időt töltöttünk, beszél-
gettünk, ismerkedtünk a 

helybéliekkel. A 
szegényebb sor-
sú családoknak 
tartós élelmiszert 
vettünk a helyi 
piacon – mondja 
az alezredes, aki 

útja során eljutott 
Mbourba, megláto-
gatott társaival egy 
serer falut is.
– Úgy éreztük, itt 
megállt az idő. Talál-
koztunk egy olyan 
édesanyával, aki nem 
tudta pontosan meg-
mondani, mikor szülte 

meg a gyermekét, aki ta-
lán 2-3 hónapos lehetett. 

Ott nincs áram, folyóvíz, az élet nap-
keltétől naplementéig tart. Nagy a 
szegénység az országban, az idő, a tér 
és az élet fogalma nekik egészen mást 
jelent, mint nekünk – meséli tapasz-
talatait, majd egy személyes élményt 
oszt meg: 
– A kolduló árva vagy szegény ut-
cagyerekek tekintete és öröme leír-
hatatlan volt, mikor kekszet kaptak 
tőlünk. Nem felejtem el annak az 
idősebb asszonynak a tekintetét és 
mosolyát sem a halpiacon, akinek 
egy dinamós zseblámpát ajándé-
koztam, miután jól elbeszélgettünk: 
én magyarul, ő wolof nyelven. Ez a 
kommunikáció csodája! – mondta 
mosolyogva Nyámcz Györgyi. 

Ilonka Mária 

Nyámcz Györgyi r. alezredes, a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársa januárban Szenegálban járt a "Kultúrafrika Alapítvány” szerve-
zésében – saját költségén. Gyermekkori álmát valósította meg az úttal. Járt 
társaival például Balla Gaye birkózóiskolájában, pénzadományukkal 
hozzájárultak terveikhez, s íróeszközöket és krétát vittek ajándékba az 
iskola tanulóinak. Az utolsó napon az összes ruhájukat elajándékozták. 

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum Családorvosi 
és Foglalkozás-egészségügyi Tanszéke 
tanszékvezetőjének Balog Zoltán mi-
niszter és Klinghammer István felső-
oktatásért felelős államtitkár adta át 
az Áder János köztársasági elnök által 
adományozott címről szóló kinevezési 
oklevelet.

Dr. Rurik Imre tudományos ku-
tatásaival, publikációival, oktatási 
tevékenységével érdemelte ki a kine-
vezést. Legfrissebb kutatása az ország 
eddigi legnagyobb elhízástudományi 
orvosi felmérése. A publikáció éppen 
készülőben van, de lapunknak felfe-
dett fontos elemeket belőle. Elárulta, 
hogy az ország teljes felnőtt lakos-
ságának fél százalékát, azaz 41 ezer 
főt vontak be a vizsgálatokba. Meg-
állapították, hogy egyre több a nem 
túlsúlyos, hanem már valóban elhí-
zott ember. Továbbá kiderült, hogy 
amíg korábban a nők voltak idősebb 
korban az elhízottak, addig manap-
ság a férfiak vették át a vezetést. Ez 
visszavezethető a szénhidrátgazdag 

egészségtelen táplálkozásra és a moz-
gásszegény életmódra. A doktor a 
táplálkozástudomány területén a 
metabolikus betegségek ellátásában 
végez kutatásokat, illetve a férfi kli-
max területén.
Sok angol nyelvű orvosi folyóiratban 
is publikált. A Debreceni Egyetemen 
öt éve tanít, s máris a ranglétrán az 
egyetemi tanári szintig jutott, mi-
közben tanszékvezető. Egyetemi 

munkája részeként orvostanhallga-
tókat, MSc-képzésben részt vevőket 
oktat és rezidensképzést vezet, illetve 
az Észak- és Kelet-Magyarországon 
dolgozó ezerhatszáz szakorvos to-
vábbképzését is szervezi. Három tár-
gyat tanít: családorvoslást magyarul 
és angolul, foglalkozás-egészségügyet 
és egészségpolitikát. Végzettsége 
az urológia, az általános orvostan 
és az üzemorvostan. 2003-ban a 

háziorvosok között először szerzett 
PhD-fokozatot, majd 2010-ben ha-
bilitált doktori címet. Az országban 
azóta már több háziorvos szerzett 
PhD-fokozatot, néhányan az ő té-
mavezetésével. Mindemellett ren-
geteg társadalmi és orvos-szakmai 
szervezet vezetője és tagja.
1980-ban a Jahn Ferenc Dél-Pesti 
Kórház orvosa, majd 1989-től a pest-
erzsébeti Vörösmarty utcai rendelő 
háziorvosa. Rákérdeztünk, hogy tud 
ennyi feladatot ellátni:
 – Szeretem a betegek ellátását házi-
orvosként, élvezem a tudományos 
kutatást, életem a hallgatók okta-
tása és a lakosság helyes életmódra 
nevelése ismeretterjesztéssel. Nem 
rendelek mindennap, de így nem is 
tudok belefásulni a háziorvoslásba, 
és ezért szinte ,,ki vagyok éhezve" a 
betegekre. A tudományos munkám 
a betegek ellátásában is visszaköszön, 
s ez mind jó. A több mint 30 év alatt 
megszerettem Pesterzsébetet, nagyon 
szívesen dolgoznék itt továbbra is há-
ziorvosként – mondta.

HF

Ó-ó, Afrika

Egyetemi tanárrá nevezték ki Rurik Imre háziorvost

A 35 éves rendőri pályafutását egy íz-
ben 8 évig megszakította, és civilként 
önkéntes, karitatív munkát végzett 
Európa több országában. Az érdeklő-
dése már akkor is a szegényebb kö-
rülmények között élő emberek felé 
irányult. Szívesen vesz részt azóta is 
önkéntes munkában. 

– Az egyik családtagom, Szilasi 
Ildikó Hermina rendszeresen szervez 
túrákat Afrikába. Antropológusként 
és közgazdászként 2002 óta foglal-
kozik Afrika társadalmi és kulturá-
lis jelenségeivel az Afrika-Magyar 
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Keresztyén jótékonysági bált tartott a 
Pesterzsébet – Központi Református 
Egyházközség. A befolyt összeg a gyü-
lekezet konferencia-, és ifjúsági köz-
pontjának létrehozását segítheti elő.

Az eseményt Benkő Péter Jászai Ma-
ri-díjas színművész nyitotta meg Ady 
Endre: Köszönöm, köszönöm, kö-
szönöm című versével. 

– Ez a mostani alkalom a két 
évvel ezelőtti célt viszi tovább, hogy 
hírt adjunk arról, amit Úrkúton 
tervezünk megvalósítani. Másrészt, 
hogy kérjük a testvérek, barátok, is-
merősök segítségét, imádságát, 

kétkezi munkáját és adományait az 
elképzelés megvalósításához. Úrkú-
ton egy gyermek, ifjúsági és felnőtt 
missziói és kulturális központot fo-
gunk megépíteni. Ezt szeretnénk úgy 
működtetni, hogy az év legnagyobb 
részében folyamatosan használható 
legyen – mondta Takaró Tamás es-
peres- lelkipásztor, aki ezt követően 
felolvasta az est fővédnökének, Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnö-
kének üdvözlő levelét.

A rendezvény vacsorával, tom-
bolával, műsorral folytatódott.  Az 
eseményen megjelent Szabados Ákos 
polgármester is.           IM 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-
főplébániatemplomban a február 
16-i  szentmisén  idén is sor került 
a betegek szentségének közösségi 
kiszolgáltatására. A betegek kene-
tét körülbelül 70 ember fogadta. 
           
– A katolikus egyházban a hét 
szentségből ez az egyik. Olaj-
jal megkenjük a hívő emberek 
homlokát és két kezét, miköz-
ben imádkozunk. Ebben az 
imában kérjük az Istent, hogy 
a beteg testvérnek adjon lelki-
erőt a betegsége elviseléséhez 

és fizikai gyógyulást. Ismerek 
olyan idős testvért, aki komoly 
gyógyulásokat élt meg. Az ezzel 
kapcsolatos szentmisékről azt 
valljuk, hogy működik Isten 
kegyelme a szentségek által. Ez 
is egy külső jel, és ha ezt valaki 

hittel fogadja, ott történhetnek 
figyelemre méltó dolgok: lelki 
béke, megnyugvás, vagy testi 
gyógyulás – mondta Czap Zsolt 
plébános. 

A szertartás alatt Homor 
Máté kántor vezetésével egyházi 
szerzeményeket játszottak hang-
szeres kísérettel.                ILMA

hatása még sok ideig érezhető lesz 
diákjai és kollégái munkáján. Mér-
ce, etalon volt, akihez alkalmaz-
kodni kellett és lehetett. Humora, 
mely időnként kicsit szarkasztikus 

volt, sokszor segí-
tett a problémák 
megoldásában. 
Nagyon érdeklő-
dött környezete 
és a világ iránt. 
Pillanatok alatt 
megtalálta a han-
got beszélgető-
társával, és érezte 
az ember, hogy 
tényleg odafigyel-
nek rá. Szükség 
esetén bátran ki-
állt kollégái érde-

kében is. Mind tudtuk és éreztük 
ezt, számíthattunk rá. 

Nem volt könnyű élete, de 
emelt fővel viselte a csapásokat. 
Tudott kérni és elfogadni, bár leg-
jobban ajándékozni szeretett. Nyo-
mot hagyott maga után, amelyet 
követni lehet.   

Emlékét megőrizzük! 
Legyen neki könnyű a föld!

A veszteség, az mindig fájdalmas. 
Akkor is, ha van idő felkészülni rá, 
és akkor is, amikor hirtelen jön. 
Még fájdalmasabb, ha tisztelt és 
szeretett kollégától kell búcsúzni. 
Látjuk magunk 
előtt, ahogy járt, 
ült, beszélt, megsi-
mogatott egy-egy 
gyerekbuksit. 

Régi „bútor-
darab” volt az is-
kolában, több száz 
nebulót tanított 
meg írni-olvasni. 
Ahogy mondani 
szokták, „hátul is 
volt szeme”. Is-
merte a rábízottak 
minden rezdülé-
sét. Rendelkezett az igazi pedagó-
gus legfontosabb tulajdonságával, 
mindig képes volt megújulni, vál-
toztatni. A lelkiismeretesség, a pon-
tosság és az önfegyelem határozta 
meg munkáját. Minden tanítvá-
nya egyöntetűen állítja, mindig 
igazságos volt, azonos mértékkel 
mért, nem volt kivétel nála. A 

betegség legyőzte, de szellemi 

Ismét gyászol a József Attila Általános Iskola

Gyászjelentés  
Megrendüléssel és szomorú 
szívvel tudatom a XX. ker.-i 

Vöröskereszt aktivistáival, hogy 

Bittner Miklós 

volt vezetőségi tagunk, aki kö-
zel 40 évig támogatta munkájá-
val szervezetünket, elhalálozott.

Király Józsefné  
aktivista

Gyógyulást, erőt 
kértek Istentől a 
betegeknek

KOVÁCS GYÖNGYI
tanító néni 1958-2014

A Szabótelepi Református Gyüleke-
zet 2009-ben kérte az önkormányza-
tot, adjon lehetőséget arra, hogy új 
templom épülhessen a kerületben. A 
Mátyás király tér övezeti átsorolása az-
óta is folyamatban van, mivel jelenleg 
közkert megnevezésű a telek, így az 
építkezés megkezdéséhez szükséges az 
átminősítés.

Makovecz Imre 2011-ben be-
következett halála előtt fél évvel 
megrajzolta a leendő református 
templom vázlatát. 

– Amikor a tervezés elkezdő-
dött, Makovecz Imre jelezte, hogy 
a Tiszán csónakázva álmodja meg 
a templomunkat, ez így is történt. 

Az utolsó munkái között található 
a szabótelepi református templom 
rajza. Amikor ezzel elkészült, azt 
kérte, építsük meg hamar ezt a 
templomot, mert rövidesen meg-
hal. Sajnos ez be is következett fél 
éven belül – idézte fel a történé-
seket Börzsönyi János lelkipásztor. 

– Makovecz  egyik tanítványa, 
Dósa-Papp Tamás mérnök dol-
gozza ki  az épület vázlattervét, va-
lamint engedélyeztetési és kiviteli 
tervét. A tervezési munkafolyamat 
megvalósításához a kerületi ön-
kormányzat 4,5 millió forint tá-
mogatást biztosított. 

A Mátyás király tér átminő-
sítésének 2 millió forintos költ-
ségét a gyülekezet finanszírozza. 
A további kiadásokat pályázatok 
segítségével, a református püspöki 
hivatal, valamint az egyházmegye 
támogatásával, illetve a Mártírok 
úti imaház eladásából fedeznénk – 
tette hozzá Börzsönyi János. 

Ilonka Mária

Református templom épülhet 
a Mátyás király téren

Úrkúti konferencia- és 
ifjúsági központra gyűjtenek 
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Ismerek egy 
olyan embert…

Amennyiben környezeté-
ben ismer olyan értékes, 
érdekes, különleges em-
bert, akit szeretné, hogy 

mások is megismerjenek, 
ajánlja figyelmünkbe! 

Ajánlás: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

Nemcsics Imre, gyémánt diplomás 
építész 1983-tól 2003-ig részt vett a 
Szent István-bazilika felújításában, 
a munkálatok statikusa volt. A főbe-
járattól jobbra, a harmadik ajtónál 
márványtábla őrzi a felújításban részt 
vevők nevét, köztük az övét is.

Pápán1született 
1930-ban,1948-ban 
érettségizett a bencések-
nél. A Műegyetem Mér-
nöki Karán diplomázott,  
majd a Kohó és Gépipa-
ri Minisztérium Tervező 
Irodájához került sta-
tikusnak. Ő tervezte – 
többek között – az ózdi 
négy nagyolvasztó vas-
szerkezetét, mindegyik-
hez 1100 tonna fém kellett!

Dolgozott a Magyar Postánál 
is, ő tervezte a Solti Középhullá-
mú Rádióadó épületének statikai 
munkálatait és a Jászberényi Rö-
vidhullámú Rádióállomás épületeit 
is. Élete során tervezett lakótelepe-
ket, 51 templomot, többek között 
a Rózsák terei és a budatétényi 
templomot is. 

A bazilika felújítására is na-
gyon szívesen gondol, ezért a 
munkájáért 2011-ben kitüntetést 

A klubtagok ismertetőt hallhattak 
a farsangról, húshagyó keddről, 
a farsangtemetésről, a 40 napos 
böjtről és a kiszebábégetésről, 
majd farsangi kvízt töltöttek ki. 
A farsangi fánkot a Pensió 17 Kft. 
ajánlotta fel, de az egyik klubtag, 
Teszák Pálné Katalin is sütött egy 
kis csörögét, melynek nagyon 
egyszerű a receptje: 25 dkg liszt, 
1 evőkanál porcukor, pici só, 2 

evőkanál tejföl, ízlés szerint rum 
– ettől lesz hólyagos. A hozzá-
valókat összegyúrjuk, majd 3 db 
pici gombócra osztjuk. Ezután 
olyan vékonyra nyújtjuk, mintha 
házi metéltet készítenénk. Dere-
lyevágóval kiszaggatjuk, olajban 
kisütjük, és vaníliás porcukorban 
megforgatjuk.

A fánkok elfogyasztása után 
Szalai Mária klubtag Batta 
Gusztávné: Így farsangolunk cí-
mű versét mondta el, majd szel-
lemi játék, illetve játékos és közös 
tánc következett.                    PG 

Földesi Gyula országgyűlési képvise-
lő és a Juhász Lajosné alpolgármester 
köszöntötte születésnapja alkalmából 
a 90 éves Balogh Istvánnét, aki 1970 
óta lakik Erzsébeten. Korábban volt 
földjük, a tszben is dolgozott, majd 
amikor a gyerekek iskolába kerültek, 
a fővárosba költöztek, a Pénzügymi-
nisztériumban vállalt állást.

Hat gyermeke született. Jelenleg 
az egyik fiával, unokájával és a 6 éves 
dédunokájával él együtt. Hét unoka 
és 12 dédunoka köszöntötte a szép 
születésnapján.

Mindmáig tevékenyen tölti nap-
jait, minden házimunkát örömmel 
elvégez. Pihenésképpen filmet néz, 
olvas és kézimunkázik.  

kapott. "A főegyház-
megye templomainak 
– különösen a Szent 
István-bazilikának – 
felújítása terén végzett 
munkájáért.

Erdő Péter bíboros, 
Magyarország prímása, 
az Esztergom-Budapest 
Főegyházmegye Metropolitája és 
érseke" – áll az oklevélen.

Sajnos a díjat két éve ellopták. 
Imre bácsi valakit beengedett a 

lakásába, aki elvitte. Azóta sem lett 
meg, pedig csak eszmei értéke van.

Feleségének családja Pesterzsé-
beten élt, s amikor apósa meghalt, 
1983-ban megvették felesége roko-
naitól a házukat. Imre bácsi ma is 
ott él. Felesége 2008-ban meghalt, 
2009-ben a lánya, 2010-ben pedig 
a veje is elhunyt. Egy fia él, két 
nagylány unokája van. 

Amikor megözvegyült, né-
hány évig magára főzött, 

de megunta, és elment a 
Vágóhíd utcai Szociális 

Szolgáltató Központ idősek klub-
jába, ahova azóta is nagyon szeret 
járni.             

Péhl Gabriella

Márványtábla őrzi Nemcsics Imre nevét a bazilikában Farsangi játékok és 
finomságok a 
Vágóhíd utcai 
idősek klubjában

Még mindig örömmel végzi a házimunkát

Januári 90 évesek 

Zsigovits Józsefné (Virág Benedek u.), Boros Jánosné (Sebestyén u.), 
Kormányos Antalné (Zamárdi u.), Palotai Ernőné (Hátszeg u.), 
Fánci Istvánné (Trencsén u.), Tézsla Lászlóné (Ábrahám Géza u.), 
Puskás Pál (Ábrahám Géza u). 

Kerületi hírek az interneten: 
olvassa Ön is!

www.pesterzsebet.hu

Nem kapja meg a 
Pesterzsébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu
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Az egykori  pesterzsébeti vízi paradi-
csom, a Somody csónakház  múltja 
elevenedett meg dr. Réfi Oszkó Mag-
dolna előadásában , aki a létesítményt 
1926–1949-ig terjedő időszakot át-
ölelve  mutatta be a kíváncsi hallga-
tóságnak a  Csili Művelődési Központ 
Helytörténeti Klubjában.

Az előadó évekig kutatta a csónak-
ház dokumentumait a Budapest Fő-
város Levéltárában. A tervrajzokat és 
fényképeket diavetítéssel mutatta be.

Mint kiderült, a Kvassay-zsilip, a 

Tassi zsilip, a pesterzsébeti gát, a 
csepeli szabadkikötő és a Francia-
öböl megépülésével szabályozták 
a Duna-ágat, és vízi sportok gya-
korlására alkalmassá válhatott ez a 
szakasz. Előtte a vadvízi evezéshez 
és fürdőzésre  használta a lakosság 
a Dunát, még annak rendezetlen 
állapotában is.

Sokat lendült a Sorok-
sári-Duna látogatottsága, 
amikor Somody Ödön 
megkezdte egy csónakház 
építését a pesterzsébeti 
parton, mintegy fél kilo-
méterre a Csepelt és Pester-
zsébetet összekötő Gubacsi 

hídtól. 1926. április 23-án beadta a 
kérelmét a „tekintetes városi tanács-
hoz, mint építési hatósághoz”. Ehhez 
a hatóságok egy hét alatt hozzájárul-
tak, így már megépülhetett a vízi pa-
radicsom és üdülőközpont. 

A tervrajz  szerint a csónakház 
31 méter hosszú és 11 méter széles 
volt. 5 kabint alakítottak ki benne. 

A kivitelezésért felelős 
szakemberek, Viszták 
József ácsmester és kő-
művesmester fia, József 
voltak. A garázs hátsó 
timpanonjára helyezték 
a feliratot: 

„Somody Ödön 
csónakháza és csónak-
építő üzeme”. 

A Somody csónakház rövid idő 
alatt rendkívül keresett sport- és 
üdülési centrummá vált: 200-300 
hajót tudtak tárolni.  

1928-ban bővítették egy má-
sodik garázzsal is a csónakházat, 
és ekkor már büfé, kilátóterasz és 

é t t e r e m  i s 
épült. 1936-
ig további 
három ga-
rázs készült 
el. Fénykorá-

ban egy-egy 
nyári hétvégén 

négyezer ember 
is megfordult ezen a 

részen. 
Somodynak becézték a vízi pa-

radicsomot, ami az evezőssport 
bölcsője lett a térségben. A csónak-

házak szerencsésen megúszták az 
1944-es angol szőnyegbombázást, 
azonban a német és az orosz csa-
patok bevonulása kárt tett az épü-
letegyüttesben. Az újjáépítés után, 
1949-ben államosították.                                                                    

ILMA

Volt egyszer egy Somody csónakház

A Budapesti Városvédő Egyesület 
pesterzsébeti csoport tavaly év végén 
megtartotta éves közgyűlését, amelyen 
– többek között – összefoglalásra ke-
rült tevékenységük.

A rendezvények rendkívül változa-
tosak voltak, amelyben a rendszeres 
előadásokon túl emléktábla-avatá-
sok és épületlátogató séta is színe-
sítette a programot. Az előadások 
témái között szerepelt a grafika- és 
festőművészet, a fotóművészet, 
szobrászat, építőművészet és a té-
mákkal összefüggésben a helyi érté-
kek is.

Három emléktábla elhelyezésére 
tettünk javaslatot, amelyek meg is 
valósultak. A  Kossuth Lajos utca 
18. számú neobarokk épület hom-
lokzatára az épület tervezőjének 

neve lett feltüntetve. Az Erzsébet-
napok keretében további emléktáb-
lák kerültek elhelyezésre, egyrészt 
a fiatalon elhunyt Gaál Imre festő-
művész tiszteletére, másrészt arra az 

épületre, amely 
az államosítás 
előtt a Suda csa-
lád tulajdoná-
ban állt. 

Nagy érdek-
lődés kísérte az 
épületlátogató 
sétát. A „20-as 
évek csodái” cí-
mű összejövetel 
csatlakozott a 
Kulturális Örök-

ség Napjai elnevezésű országos ren-
dezvényhez. Elsősorban a Jánszky 
Béla – Szivessy Tibor tervezőpáros 
és Óváry Arthur helyi építész tervei 
alapján készült épületekhez sétáltak.  

A pesterzsébeti városvédők részt 
vettek a helyi rendezvényeken, és 
szorgalmazták a Kis-Duna pester-
zsébeti szakaszának átépítésére vo-
natkozó önkormányzati pályázat 
szükségszerűségét. 

Óváry Gábor csoportvezető
Budapesti Városvédő Egyesület 

pesterzsébeti csoport

Az épületlátogató séta megnyitója (Óváry Gábor csoportveze-
tő a középiskola épületében megnyitja a rendezvényt)

Közgyűléssel zárták a tavalyi évet a városvédők
ClubNetcet Internetes Ismeret-

terjesztő Egyesület április 4-i leadási 
határidővel rajzpályázatot hirdet a 
kerület iskolái és óvodái számára. 

Az elmúlt években is sikeresen 
szerepeltek a pesterzsébeti tanulók, 
óvodások, a Csili könyvtárával kö-
zösen díjazták a nyertes rajzokat. Az 
idén sem lesz másként, a zsűrizés 
áprilisban történik. A rajzverseny-
nek "Mesél a történelem" címet ad-
ták. Azt szeretnék, ha a gyerekek a 
90 éves Pesterzsébet történetét dol-
goznák fel – rajzok segítségével.

Mozga Márta, a civil szervezet 

vezetője azt kéri a pályázni akarók-
tól, hogy a következő címre szemé-
lyesen juttassák el a rajzokat: Civilek 
Háza, ClubNetcet Egyesület, 1201 
Bp. Vörösmarty utca 180. A civil-
szervezet képviselői délutánonként 
14–16 óra között veszik majd át az 
alkotásokat a Telemosoly Teleház-
ban, mivel annak is ők a gazdái. A 
sikeres rajzokat bemutatják egy or-
szágos vándorkiállításon is, és az első 
helyezett emlékserleget kap. Minél 
több vállalkozó szellemű diák rész-
vételére számítanak.

IM

Mesél a történelem
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A BFKH XX. Kerületi Hivata-
la a köznevelési intézmények 
vezetőivel történt egyeztetés 
alapján április 15-től, keddi 
napokon 13 óra és 15.30 kö-
zött várja a szülőket gyerme-
keikkel. Az Okmányirodai 
Osztályon hétfőn és szerdán 
meghosszabítják az ügyfélfoga-
dási rendet.

– Az eljárás illetékmentes, a 
gyermek érvényes személy-
azonosításra alkalmas okmánya 
(személyazonosító igazolvány vagy 
útlevél) és lakcímkártya szükséges. 
Annak a gyermeknek, aki nem 
rendelkezik érvényes személyazo-
nosításra alkalmas okmánnyal, a 
diákigazolvány megszemélyesíté-
sével egyidejűleg elvégzik az ok-
mány adatfelvételezését is – adott 
tájékoztatást dr. Veres Anikó 
hivatalvezető. 

Amennyiben 14 év alatti gyer-
mek igényelne személyazonosító 
igazolványt, ezt a törvényes kép-
viselő személyes megjelenésével 
teheti csak meg. Útlevél igénylése 
esetén a gyermek 18. életévének 
betöltéséig mindkét törvényes 
képviselő megjelenése szükséges.

Március 3-ától változik a 
BFKH XX. Kerületi Hivatala Ok-
mányirodai Osztályának ügyfélfo-
gadási rendje. 

Hétfőnként és szerdánként 
meghosszabbított nyitva tartással, 
7 órától 19 óráig várja az ügyfele-
ket. Ezeken a napokon 7 és 8 óra 
között, valamint 17–19 óráig az 
Okmányirodai Osztály azokat az 
ügyfeleket fogadja, akik az eljárási 
illeték és a közigazgatási szolgál-
tatási díj fizetése esetében élnek a 
bankkártyás fizetési lehetőséggel, 
illetve akik illetékmentes eljárás 
miatt jelennek meg.

A többi napokon az osztály 
ügyfélfogadási rendje változatlan.

ya

Gyorsabb lesz a diákigazolvány kiváltása
Hosszabb ügyfélfogadási rend 

A piac biztonsága és a kereskedők érté-
keinek védelmében beléptető rendszert 
alakítottak ki a Tátra téri piac öltözői-
nek bejáratánál, s nemsokára zárt lán-
cú kamerarendszert is felszerelnek.

Régi problémát jelentett a kereske-
dőknek, hogy bárki könnyen beme-
hetett az öltözőkbe. 

– Sajnos előfordult, hogy ismeret-
lenek az ott tárolt felszerelést ellopták, 
megrongálták, az öltözőszekrényeket 
feltörték, az értékeket elvitték. Az 
Integrit XX. Kft. a piac mindkét szár-
nyának öltözőihez beléptető rendszer 

kialakítását javasolta, amit az érintet-
tek örömmel fogadtak, a Kereskedői 
Tanács is egyhangúan támogatta a 
rendszer kialakítását – tudtuk meg 
Ádovics Lászlónétól, a Pesterzsébeti 
Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjétől..

Az Integrit XX. Kft. 50 százalé-
kos támogatást biztosított a kereske-
dőknek, így a kártyák darabja csupán 
500 forintba került.

A kártya személyre szóló, a be- és 
kilépés idejét számítógépes rendszer 
rögzíti. Ezzel elkerülhető, hogy ide-
gen jusson be az öltözőkbe, de az is 
kideríthető, ha esetleg valaki „belül-

ről" próbálna meg 
bűncselekményt 
elkövetni.

A következők-
ben az öltözők 
folyosóira és a 
bejárati ajtókhoz 
helyeznek majd 
kamerákat.

Az öltözőkben 
– a Knorr Brehmse 
vezérigazgatójának 
felajánlásaként – a 
rossz állapotú öltö-
zőszekrényeket új-
szerű szekrényekre 
cserélték.         SzA

2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesz-
tő hálózatán keresztül, a végponttól 
függően, az S11, vagy S12-es csa-
tornákon, 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

Idegenek már nem tudnak bejutni 
a kereskedők öltözőibe

Ady Endre Általános Iskola
március 06.     0700– 1300

március 13.     1200– 1700

Hajós Alfréd Általános Iskola
március 10.    0700– 1300

március 17.    1200– 1700   

József Attila Általános Iskola
március 11.     0700– 1300

március 18.     1200– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
március 11.    0700– 1300

március 20.    1200– 1700

Gyulai István Általános Iskola
március 11.    0700– 1300

március 18.    1200– 1700

Tátra Téri Általános Iskola
 március 05.     0700– 1300

 március 12.     1200– 1600

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
március 12.     0700– 1300

március 19.     1200– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
március 10.     0730– 1300

március 17.     0800– 1200

április hónapra
Ebéd- és pótbefizetés

A beszédet kiemelő Starkey Tour
mini digitális hallókészülékünk 
most 70% kedvezménnyel 
elérhető, amíg a készlet tart.

Digitális átállással
most sok pénzt spórolhat!

Amerika vezető 
hallókészülékei

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intéz-
ményének Családsegítő Szol-
gálata március 8-án szombaton 
10 és 14 óra között gyermekruha 
börzét tart. 

Helyszín: 
Hársfa Játszótér 

(Budapest, Hársfa sétány 21.) 
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, aki cse-
rélni vagy vásárolni szeretne 

0-14 éves gyermeke(i) részére 
ruhákat, cipőket, játékokat, 

könyveket, stb. 

Asztalfoglalás korlátozott 
számban! 

Érdeklődni: 
Családsegítő szolgálat 

283-0283, 06-20-514-8327 

Gyermekholmi börze
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A pesterzsébeti Fitness 2000 edző-
központban több mint két évtized 
alatt számos kitűnő sportoló nőtt 
fel. A Serény utcai létesítményből 
eddig 53 világbajnok került ki, 
és számuk évről évre emelkedik, 
ami bizonyítja, hogy nagyszerű 
szakmai munka zajlik a lakótelep 
szomszédságában.

A Fitness 2000 számára sikeres év 
volt az előző, 2013-as esztendő. 
Számos hazai bajnoki győzelem 
és érem mellett a nemzetközi po-
rondon is igazolták tehetségüket, 
szorgalmukat az erzsébeti edző-
terem legjobbjai – joggal büszke 
valamennyiükre Pintér Ferenc 
vezetőedző.
A Wabba Universe elnevezésű vi-
lágbajnokságon, a németországi 
Rodalbenben háromszor is pest-
erzsébeti sportolónak szólt a taps 
az eredményhirdetésen. Testépí-
tésben Kovács Ferenc, Kormos 
Zoltán és Huszár Ernő állhatott 
fel a dobogó legmagasabb fokára, 
míg Ádám József ezüstérmes lett. A 
fitness kategóriában Németh Adri-
enn szintén a második helyet szerezte 
meg, csakúgy, mint a testépítőcsapat. 
Az Egerben rendezett fekvenyomó 
világbajnokságon az úgynevezett 

ruha nélküli versenyben a 90 kg-os 
súlycsoportban Örsi János arany-, 
míg a 100 kg-os mezőnyben Csep-
regi Zoltán ezüstérmet vehetett át a 
díjkiosztón. A ruhás viadalon Buda 
Richárd (100 kg) és Balázs Ferenc 
(125 kg) mindenkinél jobbnak 

bizonyult. Ők az abszolút 
versenyben is rajthoz álltak, 
Buda a juniorok között má-
sodik, Balázs a masters kate-
góriában harmadik lett.
A német nemzetközi baj-
nokságon is többen kép-
viselték a Fitness 2000-et. 
Kovács György a 170 cm 
alattiaknál, Ádám József a 
medium kategóriában győ-
zött, utóbbi a mastersben 
ezüstérmet szerzett. A body 
fitness versenyszámban Ba-
ráth Attila, a 175 cm alatti-
aknál Sali Zoltán végzett az 
első helyen, a modell cso-
portban Németh Adrienn 
nyert. A páros versenyben 
Kovács György és Mudra 
Ágnes diadalmaskodott. 
Bár nem lett dobogós, de 
kiemelkedő eredménynek 
számít Tóth Dániel hatodik 
helye a Madridban megren-
dezett Arnold Classic Euro-

pe profi kategóriában.
– Az idén is számos komoly erőpróba 
vár versenyzőinkre, reméljük, tovább 
gyarapítják a Fitness 2000 világbaj-
noki érmeinek, előkelő helyezéseinek 
számát – mondta Pintér Ferenc.

MS

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

JAVASLATKÉRÉS
SPORTKITÜNTETÉSEKRE

Újabb világbajnoki aranyak a Serény utcából

Nagy sikerű családi sportnapot ren-
dezett a közelmúltban a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola, amelyen nem 
csak az iskola diákjai, hanem szüleik  
is részt vettek.

Az intézmény a tanév kezdetén 
nyert egy TÁMOP-pályázaton 
(a projekt menedzsere Csigás 
Andrea tanító volt), ennek ke-
retében rendezték meg a családi 
sportnapot.

– Aki eljött hozzánk, egész biz-
tosan nem unatkozott, rengeteg 
program közül választhattak a 
gyerekek és a felnőttek. Lehetett 
pingpongozni, kispályás focit 

játszani, teremhokizni, cso-
csózni, zumbázni. Együtt-
működő partnerünk, a 
Gyermekjóléti1Szolgálat 
közreműködésével zajlottak 
a kézműves-foglalkozások
 – mondta Szűcs Ágnes 
testnevelő. 
A felnőtteknek vérnyomást 
mértek, és egészséges éte-

lek készítésével ismerkedhettek.  
Népszerű volt a Ki nevet a végén? 
élő társasjáték, amelyben a gyere-
kek voltak a bábuk, és a felnőttek 
egy nagy dobókockával „irányí-
tották” őket.             MS

Családi sportnap a Zrínyiben

Kalandosra sikeredett a február 
8-ai farsangi futóverseny, amelyet a 
duathlon.hu és a FutAnyu közösen 
szervezett a pestlőrinci Halmi erdőben.

A szervezők a pályát előre letesztelték, 
az útvonalat pedig szalaggal jelölték 
ki, amit valaki egy jókora szakaszon 
leszakított. Ez a versenyen derült ki. 
A felnőtteknek 5 kilométeres, a ki-
csiknek 3 kilométeres volt a teljesí-
tendő táv, ezzel együtt – a szalagok 
hiánya miatt – volt, aki ennél keve-
sebbet, volt, aki többet volt kényte-
len futni. A játékos megmérettetésen 
az egyik szervező, Farkas Gyula által 
vezetett Pesterzsébeti Futóklub tagjai 
is képviseltették magukat, bár ezúttal 
nem ők hozták el az első helyezettek-
nek járó ajándékcsomagot.
A következő futóverseny házigazdái 
az erzsébetiek lesznek a Duna-parton. 

SzA

Farsangi futóverseny
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Közeledik a tavaszi rajt a labdarúgó 
NB III-ban. Javában készül a nyitány-
ra a Középcsoportban szereplő Erzsé-
beti SMTK is, amelynek keretében 
több változás történt a télen.

A piros-fehérek szurkolóit heteken 
át foglalkoztatta a kérdés, hogy mi 
lesz a házi góllövőlista második he-
lyezettje, az ősszel hat találatig jutó 
Lőrinczy Soma sorsa. A tehetséges, 
21 esztendős támadó a jobb anyagi 
lehetőségeket választva az osztrák 
ötödosztályú TSV Meisl Grein 
csapatához igazolt. Ugyancsak 
Ausztriában folytatja pályafutását 
a 22 éves bal oldali védő-középpá-
lyás, Kőbányai Levente.
Ahogy korábban már beszámol-
tunk róla, az ESMTK játékosa lett 
a 22 esztendős csatár, Dobesch 
Bálint, aki az utóbbi két és fél 
évadban a Dunaharaszti MTK 
labdarúgója volt. A gólerős játékos 
a Pilisszentiván elleni felkészülési 
mérkőzésen négyszer is bevette a 
rivális kapuját. Szintén a támadó-
sort erősíti a szlovén származású 

Bukovec Jasmin, a 22 éves futbal-
lista korábban megfordult a Vasas-
ban és a Budaörs gárdájában is.
Két visszatérővel is találkozhatnak 
az erzsébeti drukkerek a tavaszi sze-
zonban. A rutinos csatár, a 30 esz-
tendős Kóbor Csaba Ausztriából 
jött haza, míg a 20 éves bal oldali 
középpályás, Pokorádi Dániel Bu-
dafokról került újra Pesterzsébetre.
– A célunk a nyolcadik-kilence-
dik hely – mondta Harót János, 

az ESMTK elnöke. – Szeretnénk 
még egy-két játékost igazolni, de 
szűkösek a lehetőségeink. Mi nem 
tudunk versenyezni a gazdagabb 
klubokkal, csak olyat ígérünk a 
kiszemelteknek, amit képesek is 
vagyunk teljesíteni – ez nálunk 
alapvetően fontos. 
Pedig ráférne még némi erősítés 
a gárdára, ugyanis az Ady Endre 
úton többen is elhúzódó sérülés-
sel bajlódnak. Az őszi idényben 
agyhártyagyulladás következtében 
sokat kihagyó Posta Tamás még 
mindig nem teljes értékű harcos, 
gyakran fáj a feje. Vojtekovszki 
Ádámra lágyékfájdalmak miatt 
vár hosszabb pihenő, míg Havlik 
Csaba lábára hátulról rácsúsztak a 
Szigetszentmiklós elleni edzőmecs-
csen, ő is valószínűleg több hétre 
kidőlt.
A bajnokság március 2-án folyta-
tódik, délután fél háromkor kez-
dődik a dél-pesti rangadó: a tavaszi 
rajton az éllovas Soroksár SC láto-
gat Pesterzsébetre.

MS

Téli változások az Ady Endre úton

A PMS Dance által rendezett ver-
senyen a szülők is indultak, amit a 
közönség nagy ovációval fogadott.  
A PMS Dance versenyzői közül 
a gyerek kategóriában Perényi 
Martin arany minősítést nyert, a 
junioroknál Perényi Márk lett a 
legtehetségesebb táncos, míg a ju-
nior csapatok között az AMITA-
díjat a Streetfighters formáció 
nyerte el. A legtehetségesebb tán-
cos Illés Adrienn lett.          IM 

Ezerötszáz táncos 
mérte össze tudását

Március 2-án, vasárnap délután 
3-kor veszi kezdetét a Születés Hete 
rendezvénysorozat a XX. Kerületi 
Hajós Alfréd Általános Iskolában, 
ahol a családi sportdélutánon a 
legkisebbektől a legnagyobbakig 
mindenkit megmozgatnak.

A fociversenyen négy plusz egy 
fős csapatok (anya, apa, gyere-
kek vegyesen) mérkőznek meg 
egymással. 
– A gyerekeknek lesz kapura rú-
gó verseny és motorbajnokság, 
úgyhogy senki ne hagyja otthon 
a műanyag járgányát – tudtuk 
meg Kovácsné Juhos Orsolyá-
tól, a MackósKuckó vezetőjétől, 
aki ötödik alkalommal szervezi 
Pesterzsébeten a Születés Hete 
rendezvénysorozatot.
Az édesanyáknak maminbaba 
hordozós bemutató és babako-
csis tornabemutatót tartanak.
Ekkor adják át az „Apa csak egy 
van” pályázat nyerteseinek járó 
okleveleket és ajándékokat. 

ya

Családi sportdélutánnal 
kezdődik a Születés Hete 

„Happy Kids” néven háziversenyt 
rendezett a Seichin Karate Sport-
egyesület annak a mintegy kétszáz kis 
karatékának, akik eddig csak az edző-
teremben gyakoroltak.

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szak-
iskola adott otthont a versenynek, 
amelyre a Magyarországi Goju-Ryu 
Szövetség egyesületeiből a legfiata-
labb tagok érkeztek. A legkisebbek 

alaptechnikákban, a nagyobbak 
katában és kumitében mérték össze 
tudásukat. A verseny újdonsága a szi-
vacs kumite volt.
A Seichin Karate Sportegyesület nagy 
hangsúlyt fordít arra, hogy a kicsiket 
fokozatosan vezesse be a versenyzés 
világába. 
– A fizikai mellett nagyon fontos a 
pszichikai felkészítés, hiszen ha vala-
ki közvetlenül az edzőteremből megy 
egy komoly versenyre, a drukk, a 
stresszhelyzet akár 50-80 százalékkal 
is ronthatja teljesítményét – mondta 
Harsányi László. A verseny további 
célja volt, hogy a szövetség fiatal bí-
rái gyakorlatra tegyenek szert, a 30 
fős rendező gárda (időmérők, jegy-
zőkönyvvezetők, stb.) pedig élesben 
gyakoroljon és felkészüljön a 2014. 
évi Országos WKF Karate Diákolim-
pia színvonalas lebonyolítására.    SzA

A versenyzést is szokni kell

Január 1-jétől a karatesportban 
elért eredmények is többletponto-
kat érnek a felsőfokú felvételinél. 
A felvételi előtti 8 évben szerzett 
eredményeket fogadják el. Karate-
diákolimpián szerzett 1-3. helye-
zésért 10 pont,  Eb-n, és vb-n való 
dobogós helyért 30 pont, olimpiai 
éremért pedig 50 plusz pont jár. 
Felnőtt vagy U21-es korosztály-
ban karate országos bajnokságon 
elért első három helyért 15 több-
letpontot számítanak be.

Többletpont 
a felsőoktatásban

Pokorádi Dániel
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Budapest-bajnokság
Vasas

A Vasas birkózócsarnokában került 
megrendezésre az idei évi Buda-
pest-bajnokság. A gyermek és diák 
II. korosztályokban, szép számmal 
léptek szőnyegre a birkózók, sok iz-
galmas mérkőzést láthattunk. A diák 
I., serdülő korosztályokban már ke-
vesebb induló volt, de sok kiélezett 
mérkőzést láthatott a publikum. 
Csapatunk a csapatversenyt nagy 
pontkülönbséggel, fölényesen nyerte 

meg a gyermek, diák II., illetve a 
diák I. és serdülő korosztályban is. 
Gratulálunk a versenyzőknek és a 
felkészítő edzőknek.

Gyermek korosztály: 
1. helyezettek: László Mózes, Ka-
tona Kristóf, Kovács Olivér, Ko-
vács Bence, Nagy Gergő, Kellner 
Gergő, 
2. helyezettek: Agócs Gá-
bor, Kosovics Márton, Máltsik 
Zsombor,
3. helyezettek: Bakk Noel, Barna 

Dávid, Piesko Tamás, 
5. helyezettek: László Nikoletta, Ko-
vács Gergő
Diák II korosztály: 
1. helyezettek: Nagy Dániel, Varsá-
nyi László
2. helyezettek: Matyi Vivien, Takács 
Zsolt, Szenttamási Róza, Nagy Már-
ton, Kekenj Norbert, Tarjáni Tamás, 
3. helyezettek: Racolta Norbert, 
Hörcsöki Kamilla, Mányik Dávid, 
Nagy Roland, Juhász Patrik, Bencze 
Roland
5. helyezettek: Mészáros Róbert, 
Bucioaca André

Diák I korosztály:
1. helyezettek: Tösmagi Attila, Nagy 
Róbert, Varga Raul, Kreisz Ádám, 
Mohl Richárd, Fodor Kende, Bagosi 
János, Szilágyi Erik, 
2. helyezettek: Közép Zoltán, Burij 
Anatolij
3. helyezettek: Pühra Zoltán, 
Serdülő korosztály:
1. helyezettek: Losonczi Dávid, Mes-
ter Milán, Szőke Alex, Orosz Tibor
2. helyezettek: Bak Gergő, Fulai 
Bence, Károlyi János
3. helyezettek: Porcsin Kálmán, Mol-
nár Tamás, Balogh Miklós

Meghívásos szabadfogású nemzetközi verseny
 Hajdúnánás

Szakosztályunk meghívást kapott a IX. Hódos Imre Emlékverseny-
re, melynek a Hajdúnánási Városi Sportcsarnok adott otthont. A 
meghívásnak eleget téve 39 fővel, 5 korcsoportban képviseltettük 
magunkat. A versenyen 31 egyesület 316 indulója vett részt. Szak-
osztályunk szinte minden korosztályban remekül szerepelt, és ezen 
a hétvégén megállíthatatlanok voltunk. 39 birkózónk összesen 38 
érmet szerzett. 20 arany, 11 ezüst és 7 bronzéremmel gazdagodott 
szakosztályunk. A csapatversenyt az ESMTK nyerte 223 ponttal, a 
második Abaújszántó csapata lett 67 ponttal. 

1. helyezettek: Mester Milán, Bak Gergely, Szőke Alex, Balogh 
Miklós, Szilágyi Erik (2x), Tösmagi Attila, Nagy Róbert, Varga Raul, 
Bagosi János, Matyi Vivien, Takács Zsolt, Kekenj Norbert, László 
Mózes, Katona Kristóf, Kovács Olivér, Zwick István, Nagy Gergely, 
Olasz Bende, Farkas Zsombor

2. helyezettek: Molnár Tamás, Mohl Richárd, BurijAnatolij, Kö-
zép Zoltán, Hörcsöki Kamilla, Nagy Dániel, Nagy Roland, Kosovics 
Ádám, Nagy Marcell, Bakk Noel, Matyi Márk

3. helyezettek: Pühra Zoltán, Tarjányi Tamás, Mészáros Róbert, 
László Nikolett, Kosovics Márk, Albert Erik, Farkas Márk

Nemzetközi kadet 
kötöttfogású rangsorverseny
Kaposvár 

Kaposváron került megrendezésre 
az év első kadet rangsorversenye, 
színvonalas körülmények között 
közel 90 induló részvételével. A 
versenyen cseh és szlovák verseny-
zők is részt vettek. Szakosztályunkat 
Makula Ramón (63 kg) és Racolta 
Eduárd (76 kg) képviselte. Ramón a 
döntőig menetelt szép látványos bir-
kózással, két szlovák versenyzőt le-
győzve. A döntőben sajnos 2 pontos 
vereséget szenvedett a ceglédi Laka-
tos Tamástól, így 2. lett. Edu az első 
meccsén technikai tussal győzte le a 
csepeli Rizmajert, majd a döntőbe 
jutásnál 4:0-s vezetésnél lesérült a 
kaposvári Horváth Barnabás ellen, 
így nem tudta folytatni a versenyt, 
végül az 5. helyen végzett.

Utánpótlás 
szabadfogású csb 
Csolnok

Csolnokon került megrende-
zésre az utánpótlás csapatbaj-
nokság 12 csapat részvételével.  
A csapatokat 4 csoportra osz-
tották, az ESMTK birkózói az 
UTE és az Érd csapatával ke-
rültek szembe. A csoportmér-
kőzések során mindkét csapatot 
nagy pontkülönbséggel sikerült 
legyőzni. A legjobb négy közé 
egyesületünk csapata, valamint 
a Dorog, Orosháza, Vasas csa-
patai kerültek. Első mérkőzé-
sünket a Dorog ellen vívtuk. 
A vártak alapján végig kiélezett 
csata jellemezte a találkozót, és 
végül csapatunknak 2 ponttal 
sikerült győzni. Ezt követően 
az Orosháza csapata ellen 4 
pontosgyőzelmet arattunk. Az 
utolsó mérkőzés a Vasas csapa-
tával zajlott melyből végül az 
ESMTK került ki győztessen. 
Az ESMTK csapata így megér-
demelt állhatott a dobogó leg-
felső fokára. 

Csapattagok: Atkári Tamás, 
Szarka Bertalan, Szűcs Balázs, 
VovchanchynVasyl, Takács Já-
nos, AsharinRoman, Racolta 
Eduard, Makula Ramón, Tóth 
Bendegúz, Csölle Krisztián, Fo-
dor Gergely, Starosciák Adrián

Szakosztályunk 8 éves fennállása 
alatt a Hajdúnánáson megrende-
zett Hódos Imre-emlékversenyen 
Katona Kristóf egy aranyéremmel 
megszerezte az ESMTK Birkózó 
Szakosztály 3000. érmét. 

A 3000. érem
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Hirdessen 
a Pesterzsébet újságban! 

Keretes hirdetésekért hívja a 
20/392-33-83-as 
telefonszámot!

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY  •  FÉNYMÁSOLHATÓ

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

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

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

CSAK AZ APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNYEKEN FELADOTT 

HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

Név:

Cím:

Ár: Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  ÉPÍTŐANYAG  •  GÉP-SZERSZÁM  •  ELEKTRONIKA  •  HOBBI  •  JÁRMŰ  •  BÚTOR  •  RUHA  •  ÁLLAT

GYERMEKHOLMI  •  NÖVÉNY  •  EGYÉB  •  ÁLLÁS  •  OKTATÁS  •  TÁRSKERESÉS  •  SZOLGÁLTATÁS  •  VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Villanyszerelés, hibakeresés, villany-
bojlerek javítása, vízkőtelenítése, cseréje. 
Rácz Mihály: 06-1-260-7090, 06/30-296-
5590, e-mail: raczmi0711@citromail.hu

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, al-
katrészcsere is garanciával. Ingye-
nes kiszállás. Demeter Attila 256-8680, 
06/30-970-48-70

Hajnalcsillag szépségszalon minősí-
tett partnerként új generációs Flabélos 
géppel várja vendégeit, első alkalom in-
gyenes. Cím: XX. ker. Vágóhíd u. 50.

Gyógypedikür Erzsébet központjá-
ban! Problémás körmök, és bőrfelüle-
tek kezelése. Cukorbetegek speciális 
kezelése. Hívjon bizalommal. Ár: 2500 
Ft. Bp., XX. Topánka u. 14. ALEXA: 
06/20-985-4047

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

Gyermekfelügyeleti munkát vállal szak-
mabeli 2-10 éves korig. Tel.: 283-0954

Természetes ILCSI kozmetikumokkal 
végzett arc-, testkezelések. Vákumos 
alakformálás, cellulitkezelés. Szálan-
kénti műszempilla építés. XX ker Hel-
sinki út 8. Diána: 06/20-320-2392 
Érd: 1203 Bíró M. u. 7/A II/e.  molnar_
diana@freemail.hu

INGATLAN
XXI. ker. 1000 m2 telek, 50 m2 újépíté-
sű ház, melléképülettel, árammal, fúrt-
kúttal, a csepeli úton eladó. Irányár: 5,9 
MFt. Tel: 06/20-523-0516

XX. ker. Centrumában felújítást igény-
lő 37 m2-es társasházi pincelakás au-
tóbeállással eladó. Irányár: 3,9 MFt. 
Tel.: 06/20-523-0516 

Használtcikk piac környékén, 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház eladó 110 
négyszögöl telekkel. Gázkonvektor és 
cserépkályha van. Tel: 06-30-9461-578

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

XX. ker. Nefelejcs utcai családi ház 
120 + 50 m2 önálló telken 429 m2 EL-
ADÓ. Irányár: 22,5 Mft. Tel.: 06/30-265-
2879, annareni@gmail.com

XX. kerület Madách utcában, 10 gép-
kocsi, stb. tárolására zárt, fedetlen he-
lyek kiadók. Cím: Budapest 1207, 
Madách u. 5. 06/20-992-05-17, info@
temi-higienia.hu 

Erzsébeten, Mártírok útján, 135 négy-
szögölön, 96 m2-es polgári családi ház, 
melléképülettel 13, 5 MFt-ért eladó. Tel: 
06/30-9504-551

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

Kiszámítható jövedelemmel, lakásbizto-
sítási szerződés kötésére minimum érett-
ségivel rendelkezők jelentkezését várom. 
Önéletrajzot: trenyijutka@gmail.com vagy 
06/70-336-8317-es számon hívjon.

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

Társasházak közös képviselete. 
Jogszerű kezelés, naprakész könyvelés online 

betekintéssel pályázatfigyelés, adósságbehajtás, 
felújítások lebonyolítása. XX. kerületi iroda, 
ügyfélfogadás. A tulajdonosokat képviseljük! 
Érd: SM Házvarázs Kft. 006-70-517-8545,  

sm.hazvarazs@gmail.com

CSÖKKENTETTÜK KAMATAINKAT
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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

Kérjük, mielőtt keretes hirdetésüket elkészítik, illetve elküldik számunk-
ra, 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!

Hirdetések elkészítése

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 biztosí-
tott). Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utol-
só oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)

Keretes hirdetések:
1/1 oldal (212 mm széles, 315 mm magas) 126 500 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő (212 mm széles, 155,5 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/2 oldal álló (104 mm széles, 315 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő (212 mm széles, 75,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/4 oldal álló (104 mm széles, 155,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő (104 mm széles, 75,5 mm magas) 18 400 Ft + áfa
1/8 oldal álló (50 mm széles, 155,5 mm magas)  18 400 Ft + áfa
1/16 oldal (50 mm széles, 75,5 mm magas) 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: Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, 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. Kos-
suth Lajos tér 1. szám alatt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, pénztári idő-
ben 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.

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

50% kedvezmény
•	Az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítvá-

nyok (a továbbiakban: önkormányzati intézmények) „hirdetései”, ha az nem 
kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevékenységre vonatkozik.

•	A	pesterzsébeti	székhellyel	rendelkező	társadalmi	és	civil	szervezetek	„hir-
detései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevé-
kenységre 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

2014 Lapzárta Megjelenés

Március március 12. március 25. 

Április április 16. április 29. 

Május május 14. május 27. 

Június június 11. június 24. 

Július július 16. július 29.

Augusztus augusztus 13. augusztus 26.

Szeptember szeptember 17. szeptember 30. 

Október október 15. október 28.

November november 12. november 25. 

December december 3. december 16.

Megjelenik havonta 32 000 példányban.
Minden kerületi háztartásba ingyen jut el!
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SZÜLETÉS HETE
2014  “APA CSAK EGY VAN”

ÖTÖDIK ÉVE PESTERZSÉBETEN
2014. MÁRCIUS 2-7.

2014. március 4.
kedd

LÁTOGATÁS A SZÜLŐSZOBÁBAN - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Kiscsoportos szülőszoba látogatásra és beszélgetésre várjuk az érdeklődőket. 
A program háziasszonya: Szabados Mária, Pesterzsébet polgármesterének felesége. Előzetes bejelent-
kezés szükséges. (06-20-992-1722 Kovácsné Juhos Orsolya)
KISMAMA/KISPAPA KONCERT – 17 óra, Lajtha László AMI
Várandós anyukákat és párjaikat várjuk első kismama / kispapa koncertünkön. Kerületünk zeneiskolájának 
tanulói lágy, ringató zenével, meghitt hangulattal, kényelmesen, szellősen berendezett teremmel készülnek.

2014. március 5.
szerda

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA – 9:15, MackósKuckó 
Fél óra jókedv 0-3 éves babáknak és szüleiknek népi mondókáknak, ölbeli játékoknak és népdalainknak 
köszönhetően.
BABADÉLELŐTT – 10:00, MackósKuckó
Énekes, mondókás foglalkozás, kismama klub és játék 0-4 éveseknek és szüleiknek.
KÖZÖS BABAMASSZÁZS – 13:00, MackósKuckó
Az érintés a kapcsolatteremtés legbensőségesebb és leghatékonyabb formája. Gyertek, tapasztaljátok meg ti 
is ezt a csodát! Várunk minden 0-1 éves babát és anyukáját, aki már próbálta, és azt is, aki még nem!

2014. március 6.
csütörtök

ÉSZKERÉK – 16:30, MackósKuckó
Agytorna sok mozgással, játékkal 5-8 éveseknek.
BABAKONCERT – 17:00, Lajtha László AMI
A legkisebbeket (0-3 év) várjuk a Zeneiskola közös énekkel és ölbeli játékokkal fűszerezett koncertjére!
HA NEM JÖN A BABA – 18:00, Csili Vízvári terem
Dr. Forgács Vince szülész, nőgyógyász, a Forgács Intézet igazgatója, a lombik bébi kezelések ma-
gyarországi bevezetésének egyik úttörője előadása.

2014. március 2.
vasárnap

CSALÁDI SPORTDÉLUTÁN – 15 óra, Hajós Alfréd Ált. Iskola
Az apukákat és fi aikat focival, az anyukákat és leányaikat közös tornával várjuk. A délutánt és az ötödik pester-
zsébeti Születés Hete rendezvénysorozatot Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere nyitja meg.

2014. március 7.
péntek

KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA – 10:15, MackósKuckó
Kerekítő Manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal és tornaszeres játéktérrel várjuk az 1-4 éves gyere-
keket és szüleiket.
MAMINBABA HORDOZÓS LATIN FITNESS – 11:00, MackósKuckó
Csinosító hordozós latin fi tness az anyukáknak, kellemes anyaközelség és ringatózás a babáknak.
FINÁLÉ – 17 óra, Csili Muszély terem
Szabados Ákos Polgármester Úr összegző gondolataival, a Kulturális Offenzíva műsorával, a pályázatok 
eredményhirdetésével és családi táncházzal zárjuk a 2014-es rendezvénysorozatot.

IRKAFIRKA (babaszínház) – 9:30 és 10:15, MackósKuckó
A Mesetár Bábszínház előadása 0-3 éves gyermekeknek, ismert gyermekdalokkal, izgalmas játékkal.
APA CSAK EGY VAN – 17 óra, Csili Vízvári terem
Interaktív előadás és beszélgetés Szabados Ákos polgármester úr, Maksa Zoltán humorista és Egri Sándor 
operaénekes részvételével az apaságról, családról, szülőkről és gyermekekről.

2014. március 3.
hétfő

MACIGYŰJTŐ VERSENY EGÉSZ HÉTEN! – A legtöbb programon részt vevő család nyer!
Már most várjuk a felnőttek írásba foglalt gondolatait, a gyerekek rajzait, az apukák fényképeit a MackósKuckóban! 

Téma: „Apa csak egy van!”
Beküldési határidő: 2014. február 15.

 www.pesterzsebet.hu www.mackoskucko.hu
Érdeklődés, a programokra bejelentkezés:

szuleteshete@mackoskucko.hu, 06-20-992-1722, Kovácsné Juhos Orsolya

A J Á N D É K !
2014-ben a Születés Hetén világra jött pesterzsébeti babák Pesterzsébet Önkormányzatától 

meglepetés babacsomagot kapnak!
(Jelentkezési határidő: 2014. március 14.)

a MackósKuckóban! 

hu

ya


