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Mindennap újjá kell teremteni a szabadságot

A XX. kerületet érintő
változások

Fotó: Bajnoczi István

A BKK Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium között 2013. október
14-én létrejött a Budapest közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti
autóbuszos közszolgáltatások ellátásáról szóló, 8 évig hatályos megállapodás. Ez alapján továbbra is a BKK Zrt.
látja el a főváros agglomerációjában az
érintett helyközi autóbuszos közszolgáltatásra vonatkozó közlekedésszervezői feladatokat.

– Március 15-e egyik legfontosabb üzenete a szabadság, amit mindennap újjá kell teremteni. Az iskolában, a munkahelyeken, de elsősorban a lelkünkben,
még akkor is, ha látszólag nem vagyunk szabadok.

A szabadság fontos értékmérője az emberi társadalomnak, bárhol is éljünk – mondta Szabados Ákos polgármester az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett kerületi megemlékezésen. 6. oldal

2014. március 29.
szombat, 8-16 óráig

TEGYEN AZ
EGÉSZSÉGÉÉRT!
www.delpestikorhaz.hu
1204 Budapest, Köves u. 1.
Az Egészségnap fővédnöke Németh Szilárd, Csepel polgármestere.

INGYENES

SZ�R�VIZSGÁLATOK
A DÉL-PESTI EGÉSZSÉGNAPON,
A JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZBAN,

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁMOGATÁSÁVAL

JAHN FERENC

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

DE L - PE S T I
KO R H A Z

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Alapítványát! Adószámunk: 18014871-1-13

INGYENES LAKOSSÁGI
SZŰRŐVIZSGÁLATOK:
Méhnyakrák-szűrés
Urológiai daganatos
betegségek szűrése
Szájüregi-, garati-,
gége elváltozások szűrése
Sebészeti szűrés
Tüdőszűrés
Vérnyomás-, vércukorés koleszterinszint mérés

Az önkormányzat honlapján, a
www.pesterzsebet.hu oldalon már
elérhető a kerületi általános iskolák felvételi körzeteit tartalmazó lista a 2014/2015. tanévi
beiratkozáshoz.

Vasárnap egy órával

AJÁNLOTT PROGRAMOK:
BEMER PRO- orvostechnikai
eszköz bemutatása
Diétás tanácsadás
és kóstolók
Dohányzásról
leszoktató program
Újraélesztési bemutató
és oktatás
Lúdtalp és
diabeteses láb szűrése
Kiállítók-termékbemutató

kevesebbet alhatunk

VÉRADÁS
Ön is segíthet!
Adjon vért, életet menthet!

A szűréseken történő részvételhez, illetve a véradáshoz érvényes Taj-kártya, lakcím kártya és személyi igazolvány
szükséges! A vizsgálatokra való bejelentkezés utolsó időpontja a résztvevők számától is függ, de legkésőbb 14 óra.

dp_egeszsegnap2014_plakat_A3_0314j.indd 1

Szülők figyelmébe

2014.03.19. 8:19:54

Március 30-án, vasárnap elkezdődik a nyári időszámítás: hajnali
2-kor 3 órára, vagyis egy órával
előre kell állítani az órákat.

A BKK Zrt. közbeszerzési eljárás keretében a Volánbusz Zrt.-t
választotta ki mint az elővárosi településeket kiszolgáló operátort. A
szolgáltatás átvétele ütemezetten,
tervezetten április és május hónapokban fog megvalósulni.
A szerződésben megfogalmazottak alapján összesen 135 db
új (47 db csuklós és 88 db szóló)
autóbusz váltja ki az agglomerációban közlekedő többségében
elavult járműveket. A csuklós,
RÁBA-Volvo 7900A típusú járművek az Euro V EEV, a szóló MAN
Lion's City járművek az Euro VI
károsanyag-kibocsátási normának
megfelelő motorral működnek.
Mindkét autóbusztípus 100%-ban
alacsonypadlós,1akadálymentes
(kerekes székes rögzítési lehetőséggel, valamint kihajtható rámpával),
légkondicionáló berendezéssel és
FUTÁR rendszerrel lesz felszerelve.
A XX. kerületben a jelenlegi hálózat szerinti 55-ös, 84E, 89E, 94E,
294E és 994-es viszonylatokon
történik meg a szolgáltatóváltás,
kerül bevezetésre a megújított szolgáltatás. Az új autóbuszok üzembe
állásával a felsorolt viszonylatokon
teljes üzemidőben tisztán alacsonypadlós szolgáltatás valósul meg.
Vitézy Dávid vezérigazgató
BKK Zrt.

Következő megjelenés:
április 29., kedd
Lapzárta:
április 16., szerda
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ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁS 2014
Tisztelt Pesterzsébeti
Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke
2014. április 6-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. A magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a
névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kaptak.
A szavazás
Szavazni egy egyéni választókerületi
jelöltre és egy országos listára lehet. Az
országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Szavazni a szavazás napján 6.00
órától 19.00 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A
szavazólap átvételét a választópolgár
a szavazóköri névjegyzéken saját kezű
aláírásával igazolja.
A választópolgár a választójoga
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra
nem kötelezheti.
A szavazólap kitöltésének ideje
alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
Az a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét
igénybe veheti.
A látássérült választópolgár – ha
ezt korábban igényelte – Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem
akadályozhat más választópolgárt
a titkos szavazásra vonatkozó joga
gyakorlásában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre,
listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a
szavazatszámláló bizottság bevonja,
és a rontott szavazólap helyett új
szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap
helyett újat – választópolgáronként
és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.
A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a
szavazást lezárja.
Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár nyújthatja be, aki
a szavazás napján Magyarország
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő
szavazókör területén tartózkodik.
Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek a választás kitűzését
követően, legkésőbb a szavazást
megelőző második napon – azaz
2014. április 4-én 16.00 óráig –
kell megérkeznie a helyi választási
irodához. Az átjelentkezési kérelmet ugyaneddig az időpontig vis�sza is lehet vonni.
Akik átjelentkezéssel szavaznak,
a listás szavazólap mellett a lakóhelyük szerinti egyéni jelölteket
tartalmazó szavazólapon adhatják
le szavazatukat. Az „átjelentkezők”
a XX. kerületben a 11. szavazókörben, a Bp. XX. Lajtha László u. 7.
szám alatt szavazhatnak.
Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt választópolgár
nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését
követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig
kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

16. Országgyűlési Egyéni Választókerületben induló jelöltek a
szavazólapon szereplő sorrendben.
1. DR. HILLER ISTVÁN:
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT
2. KERESZTESI GYÖNGYI JULIANNA:
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT
DEMOKRATIKUS PÁRT.
3. NÁNDORI FERENC:
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
4. TOKODY MARCELL:
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
5. PÁLOSI ATTILA:
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
6. FODORNÉ HAMAR ILDIKÓ:
ELÉGEDETLENEK PÁRTJA
7. ADAMIK RENÁTÓ IMRE:
NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT
8. FÖLDESI GYULA:
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
9. LAKATOS ATTILA:
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
10. HALMY GERGELY:
FÜGGETLEN
11. ALEX TAMÁS:
SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
12. FÁBIÁN FERENC:
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT
13. FERENCZI ISTVÁN:
LEHET MÁS A POLITIKA
14. MOLNÁR FERENCNÉ:
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
15. SCHNABL MARIANNA:
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT
16. HARMAINÉ SZABÓ ÉVA:
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
17. BÖSZÖRMÉNYI GÁBOR:
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
18. LAKATOS EDIT:
KERESZTÉNY MAGYAROK SZÖVETSÉGE

16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke: Veér Gyula, elnökhelyettese: Pálfi Anna, tagja: dr. Hildenbrand
Katalin, címe: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., telefon: 06-1-283-0391, fax: 06-1-289-25-50, E-mail cím: 16.oevb@pesterzsebet.hu
A 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda:
vezetője: Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző, címe: 1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1., telefon: + 36 1 283 1335, fax: + 36 1 283 1187, általános
helyettes: Kovács András szervezési osztályvezető, jogi helyettes: Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző, vagyongazdálkodási osztályvezető
Választási Információs Szolgálat:
Kerületünkben Választási Információs Szolgálat (VISZ) is működik.
vezetője: Subicz István szervezési osztályvezető-helyettes, címe: 1201
Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I/61-62. (Kisterem), ügyfélfogadás:
minden nap 8.00 – 16.00, telefon: + 36 1 289 2503, fax: + 36 1 289
2504, e-mail címe: viszbp20@pesterzsebet.hu
Dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző

Ö N K O R M Á N Y Z AT

Szavazókörök
Figyelem! Egyes Pesterzsébeti szavazókörök címében változás történt,
ezért kérjük, hogy ne megszokásból menjenek szavazni. A korábban
megküldött, a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét.
Budapest XX. kerület szavazókörei:
1. szavazókör (Bp. XX. Serény u. 1.)
2. szavazókör (Bp. XX. Serény u. 1.)
3. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
4. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
5. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
6. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
7. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
8. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
9. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
10. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
11. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
12. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
13. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
14. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
15. szavazókör (Bp. XX. Tátra tér 1.)
16. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
17. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
18. szavazókör (Bp. XX. Rákóczi u. 82-84.)
19. szavazókör (Bp. XX. Rákóczi u. 82-84.)
20. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 47.)
21. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 47.)
22. szavazókör (Bp. XX. Mártonffy u. 76-84.)
23. szavazókör (Bp. XX. Mártonffy u. 76-84.)
24. szavazókör (Bp. XX. Tátra tér 1.)
25. szavazókör (Bp. XX. Tátra tér 1.)
26. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
27. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
28. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
29. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
30. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
31. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
32. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
33. szavazókör (Bp. XX. Attila u. 25-27.)
34. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 142.)
35. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 142.)
36. szavazókör (Bp. XX. Attila u. 25-27.)
37. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
38. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
39. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
40. szavazókör (Bp. XX. Köztársaság tér 1.)
41. szavazókör (Bp. XX. Köztársaság tér 1.)
42. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
43. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
44. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
45. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
46. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
47. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
48. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
49. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
50. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
51. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
52. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
53. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
54. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
55. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
56. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
57. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya
58. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
59. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
60. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
61. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)

3

Idén az óvódákra fókuszál
a beruházásokkal az önkormányzat

Nagyobb keretet tudott elkülöníteni a korábbi évekhez képest
az oktatási-nevelési intézmények
felújítására idén az önkormányzat. A beruházások során az óvodák kerülnek középpontba.
A 2014. évi költségvetésből több
mint 160 millió forint áll rendelkezésre felújításra, illetve
kar-bantartásra.
– Miután a korábbi években
az iskolákra fordítottunk nagyobb
hangsúlyt, most az óvodák kerülnek középpontba. A Köztársaság
téri óvoda és bölcsőde épületének
rekonstrukciója 40 millió forintból, a Gyermekmosoly Óvoda
teljes felújítása 35 millió forintból valósulhat meg. Elvégezzük
a Lurkóház Óvoda Hunyadi téri
tagóvodájában a vizesblokkok és
a foglalkoztatók felújítását, e célra
13 millió forint áll rendelkezésre.
A Kerekerdő Óvoda Nagysándor
József utcai tagóvodájában 9 millió forintból újulhat meg az épület
homlokzata, a Nyitnikék Óvoda

János utcai tagóvodájában folytatódik a nyílászárók cseréje és a
homlokzat renoválása – sorolta a
tervezett beruházásokat Szabados
Ákos polgármester.
A Pesterzsébeti Kétnyelvű
Német Nemzetiségi Óvoda –
Kindergarten Barossban a Baross
utca 79. szám alatt az egykori
gondnoki lakás átalakításával új
csoportszobát alakítanak ki, valamint korszerűsítik az egyik csoportszobához tartozó mosdót és
öltözőt, a 81-ben pedig 25 millió
forint értékben végeznek felújítási
munkákat.
– A Nyitnikék Óvoda Kossuth
Lajos utca 3. szám alatti tagóvodájában kicseréljük a kerítést és
korszerűsítjük a fűtési rendszert.
Az általános iskolák közül a Hajós
Alfréd iskolában 25 millió forintot
különítettünk el a nyílászárók cseréjére és a homlokzat renoválására,
a Gyulai István iskolábn rendbe
tesszük a tornaterem burkolatát, a
Lázárban pedig kicseréljük a kazánt
– tette hozzá Szabados Ákos. sza

Itt lesznek új térfigyelő kamerák
Február 21-én az önkormányzat kiírta a térfigyelő rendszer bővítésére a
közbeszerzési eljárást. 12-14 új kamerával bővül a hálózat, függően a
kamerák és1a1telepítés
költségeitől.

tér
tér
tér
tér
tér
tér

22.)
22.)
22.)
22.)
22.)
22.)

A Topánka és az Ady
Endre utca, a
Baross és a Kossuth Lajos utca,
a Török Flóris és
a Nagysándor József utca, a Topánka
és a Penny Market, a
Mártonffy utca és a Nagykőrösi út, a Mártonffy és a Köteles utca sarkára, a Mediterrán
lakópark közepére, a Komárom

utcába, az Ady Endre térre, az
Attila utca 2–18. szám alatti ház
park felőli részére, valamint a
Lázár iskola homlokzatára
telepítenek egy-egy
kamerát. Amen�nyiben a rendelkezésre álló
keret1engedi,
a Kulcsár utcai és a Vécseylakótelepre1is
kerül majd egyegy készülék. (A
helyszínek a szakmai
vélemények figyelembevételével még változhatnak.)
A közbeszerzés elbírálása, majd a
szerződéskötés után kezdődik a
rendszer bővítése.
ya
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Városházi napló

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

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

Juhász Lajosné
alpolgármester

N

em csatlakozik az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programjához, amelynek
részeként a kerületi óvodákban terveztek műfüves grundot, illetve kispályákat építeni. Az intézmények pályaigényeinek felméréséből ugyanis kiderült,
hogy a pályázatban szereplő legkisebb
pálya is sokkal nagyobb, mint a rendelkezésre álló szabad területek. A másik
indok, hogy a műfüves pálya nagyon
kemény, nincs jó hatással a gyermekek
ízületeire – mondta a két testületi ülés
közötti időszak munkájáról szóló beszámolójában Szabados Ákos.

Újabb százötven
Újabb
százötven közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatott

Budapest Főváros Kormányhivatala XX.
Kerületi Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján 2014. március 1-jétől további
pénzeszközöket biztosítanak az átmeneti
téli közfoglalkoztatás bővítésére, így a szociális foglalkoztató március 1-je és április
30-a között 150 fővel tudja bővíteni foglalkoztatási keretszámait. A létszámmódosításnak köszönhetően márciustól már
több mint ötszáz közfoglalkoztatott tevékenykedik kerületünkben, így több ember
és idő jut közterületeink, zöldterületeink
rendbe tételére, tisztán tartására.
Zöld út a
Zöld út a templomépítésnek
templomépítésnek

A képviselők elfogadták a Mátyás király
tér egy része övezeti besorolásának módosítását, így a Szabótelepi Református Egyházközség elkezdheti a templom és a hozzá
tartozó parókia tervezését, majd megvalósítását. A telek továbbra is a kerületi önkormányzat tulajdonában marad. A tervezés
során figyelembe vették a témával kapcsolatos két lakossági fórumon elhangzott véleményeket, amelynek köszönhetően a tér

Városháza – Minden hónap

közlekedési szerkezete és a buszvégállomás
helye nem változik majd.
Éjszakai
járat járat
Éjszakai
Képviselői javaslatra indoklást kér kerületünk a Budapesti Közlekedési Központtól
a 948-as busz menetrendjével és útvonalával kapcsolatban. Az éjszakai járat ugyanis
hajnali negyed 3-ig nem érinti Pesterzsébetet, csak Csepelen belül közlekedik.
„Rögtön
jövök”jövök”
II.
„Rögtön
II.
A képviselők úgy határoztak, hogy kerületünk nem csatlakozik a Budapest üres
üzlethelyiségeit nyilvántartó rendszerhez,
a „Rögtön jövök!” program II. üteméhez,
annak ellenére, hogy az I. ütemben való
részvételről tavaly decemberben döntött a
testület. Bár létrejött a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével a
www.rogtonjovok.hu weboldal, a Rögtön
jövök! projektgaléria, a főváros által az önkormányzathoz eljuttatott tervezet nem
veszi figyelembe a helyi sajátosságokat,
szabályzatokat.
Fejlesztések a

Fejlesztések
a kis-Duna
partján
Kis-Duna
partján
A Tér_Köz fővárosi városrehabilitációs
pályázaton elnyert támogatás alapján elkészült a Hullám csónakházak fejlesztéséről
szóló építési engedélyezési tervdokumentáció, amelyet a képviselő-testületi beszámoló után engedélyezésre elküldött az önkormányzat – tájékoztatta a képviselőket
Trummer Tamás főépítész.
Az elnyert támogatásból az érintett
telek tájépítészetileg megújul, új gyalogos
megközelítések, parkolók és zöldfelületek
létesülnek. A közösségi kert és az 1000
négyzetméteres vizes játszótér várhatóan a nyár folyamán elkészül. Elsősorban
a pályákhoz közeli csónakház felújítását

tervezi az önkormányzat, a focipályákhoz
közeli épületben pedig rendezvénytermeket és étkezdét konyhával is kialakítanak.
A középső csónakház az eredeti funkciójának megőrzése mellett oldalsó kabinsorainak korszerűsítésével újulhat meg. A
kettő közötti kabinházat részben átépítik,
és a jelenleginél komfortosabb szállásokat
alakítanak ki benne. Az átépítés során az
épületek víz felőli oldalát teljesen felújítják. Az oldalsó leromlott részeket, valamint a hozzátoldott elemeket elbontanák,
a régivel harmonizáló módon építenék
újjá a külső tömegkialakítás és az értékes
homlokzati elemek megtartásával. Ezekkel
a munkákkal a tervek szerint szeptember
végére elkészülnek a kivitelezők.

második keddjén, 14–16 óráig.
Bejelentkezés: 289-2607

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

Kócziánné Dr. Pohl Mónika
aljegyző
Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Elkezdődtek
a járdajavítások

Uszoda
Uszoda

A kerületben – sokak örömére – elkezdődtek az útkarbantartási munkálatok, már számos járdát rendbe
hozott az önkormányzat.

A 2013-as év első félévében 112 750, a másodikban pedig 104 500 látogatója volt a
Pesterzsébeti Uszodának – derült ki az intézmény tavalyi évi működéséről szóló beszámolóból. Az önkormányzat által finanszírozott, az óvodába járó, tanköteles korú gyermekeknek szervezett úszást a 2012/2013-as
tanév második félévében hatszázötven, míg
az idei tanév első félévében hetente háromszázharminc nagycsoportos vette igénybe. A
nyári hónapokban több száz gyermek járt
az uszodában, szervezett nyári, illetve edzőtáborok valamelyikében töltötte a szünidőt.
A felnőtt vendégeknek úszásoktatást
és aquafitnessórákat szervez az intézmény,
valamint lehetőségük nyílik a rendszeresen
karbantartott wellnessrészleg használatára.
Az uszoda és a lakosság közötti kommunikációban egyre nagyobb szerepet
tölt be az intézmény honlapja. A www.
esmtkuszoda-pesterzsebet.hu oldalon folyamatosan tájékozódhatnak az olvasók
többek között az uszoda életéről, az álláslehetőségekről, a pályabeosztásról és a karbantartásokról. 		
SzA

– Eddig mintegy 2 800 négyzetméternyi járdaszakasz újult
meg, 1 300 négyzetméternyi területen pedig megszűntek a kátyúk – tudtuk meg Radnai Dóra
útellenőrtől.
A járdajavítások közül kiemelendő az Aradi és az Albert
utca, ahol eddig 500 négyzetméternyi járdaszakasz újult meg, a
Jahn Ferenc kórház előtti részen
265, a Magyarok Nagyasszonya
téren 245, a Poprád utcában pedig mintegy 110 négyzetméternyi
egybefüggő járdafelületet újítottak
fel. A kerületiek a Mártírok útján,
a Kassa utcában, a Jósika utcában,
a Toldy Ferenc utca több szakaszán
is találkozhattak járdafelújítást
végzőkkel. Az útellenőr a jelenleg
zajló nagyobb munkák közül a Topánka utca Csepeli átjárónál levő
rész rendbehozatalát emelte ki.
A felsoroltakon túl számos
utcában végeznek folyamatosan kátyúzást és járdafelújítási
munkálatokat, a bejelentések sorrendjében és a balesetveszély megítélésének függvényében.
Sz
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Látogatás Macedóniába
A macedón fél kezdeményezésére testvérvárosi együttműködési szándéknyilatkozatot
írta alá Pesterzsébet Önkormányzata nevében Marton
Sándorné, az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és
Toni Trajkovszki, Szkopje
Gazi Baba kerületének polgármestere március 15-én.
mint a miénk, csak
sokkal nagyobb területen helyezkedik
el. Mint megtudtuk, Macedóniában
mintegy százötven,
nagyrészt vajdasági
magyar él – közülük
hatvanan Gazi Baba

Marton Sándorné és
Komoróczy1László
képviselő a nemzeti
ünnepre látogatott el
a macedón fővárosba,
a macedóniai magyar
nagykövet és Gazi Baba
polgármesterének meghívására. A háromnapos
látogatáson részt vettek
a helyi magyarok is a macedónok által
szervezett március 15-ei ünnepségen,
amely során koszorút helyeztek el Kossuth Lajos emléktáblájánál, majd aláírták
a szándéknyilatkozatot.
– Gazi Baba hasonló adottságú kerület,

kerületben –, akik munkájuk vagy házasság révén telepedtek le az országban.
A magyar közösséget egy úgynevezett teleház fogja össze, vezetőjük Sutus József,
aki a tolmács szerepét is vállalta ottlétünk
idején – mesélte Marton Sándorné.

A pesterzsébeti vendégeknek bemutatták Szkopje főbb nevezetességeit, az épülő belvárost.
– Mindig azt gondoltam, Pesterzsébet büszke lehet köztéri szobraira, de a Szkopjében
látottak hatására ezt át kellett értékelnem.
A macedón főváros tele van hatalmas, sok
esetben életnagyságnál is nagyobb szobrokkal – mondta Komoróczy László.
A vendéglátók batyubálba is invitálták őket,
ahol megkóstolhatták a
helyi jellegzetes ételeket,
süteményeket.
A Pesterzsébet és Gazi
Baba közötti együttműködést a macedóniai
magyar nagykövetség
kezdeményezte. A látogatáson kiderült, a követség szorgalmazza, hogy
Macedónia települései,
illetve a főváros kerületei
közül minél többen alakítsanak ki testvérvárosi kapcsolatot magyarországi falvakkal, városokkal, budapesti kerületekkel.
Az együttműködés lehetőségét főként közös EU-s pályázatok benyújtásában, a fiaSz
talok cserelátogatásában látják.
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Sevcsenkóra
emlékeztek

A világhírű ukrán költő, Tarasz
Sevcsenko születésének 200.
évfordulója alkalmából tartott
irodalmi estet az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat március
9-én. Az esten a hölgyekről is
megemlékeztek.
Méltó módon ünnepelte a
legnagyobb ukrán költő születésnapját a Pesterzsébeten élő ukrán
kisebbség, a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjai és a
költészetet kedvelő pesterzsébeti
lakosság.
Az ünnepség résztvevői Sevcsenko verseiből hallgattak meg
válogatást magyar és ukrán nyelven, majd lemezről Petőfi Sándor
költeményeit. Az esten a Pesterzsébeten élő, kárpátaljai származású művészházaspár is fellépett.
Bernáth Viktória ukrán és magyar
dalokat énekelt, férje, Bernáth Ferenc gitárkíséretében.
ya

Megerősítik az
együttműködést
Májusban lesz tíz éve, hogy Pesterzsébet és hat testvérvárosa közül
három, az erdélyi Bölön, a németországi Frankfurt am Main X.
kerülete, valamint az olaszországi
Olgiate Comasco vezetői testvérvárosi együttműködést kötöttek.
A közelgő jubileumra készülve
Szabados Ákos polgármester a
május 17–18-ai hétvégére testvérvárosi majálisra invitálta a városok
delegációit. Testvérvárosaink kulturális programokkal készülnek.

Szoros kapcsolatot ápolunk Nowa Slupiával
2010 októberében kezdte meg működését a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, amely azóta is
aktívan részt vesz kerületünk kulturális életében, új kezdeményezésekkel
gazdagítva azt.
– A lengyel kisvárossal, Nowa
Slupiával kötött testvérvárosi kapcsolat sokat segített a kerületben
élő lengyelség felkeresésében, és a
velük való ismerkedésben – mesél
a kezdetekről Berényi András, a
lengyel nemzetiségi önkormányzat
elnöke.
A nemzetiségi önkormányzat
2013-ban sok programot szervezett
a pesterzsébetieknek, és több önkormányzati rendezvényen is részt
vett. A hagyományos újévi koncerten a Polonéz táncegyüttessel képviseltették a kerületi lengyelséget, a
március 15-ei ünnepségen koszorút
helyeztek el a Kossuth-szobornál.

Emellett külön figyelmet fordítanak a lengyel történelmi és népi
hagyományok ápolására. Ennek jegyében minden évben felkeresik a
temetőben nyugvó lengyelek, illetve
lengyel leszármazottak sírját, és virágot
helyeznek rá. Évről évre megrendezik
a lengyelség körében húsvétkor szokásos tojástörést, karácsonykor pedig az
ostyatörést.
Az elmúlt években új programokkal gazdagították a kerület kulturális
életét, amelyek – a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően – lassan hagyománnyá válnak. Ilyen a kerületi
önkormányzat támogatásával megvalósuló nemzetiségi kóstoló, illetve néptánc- és népzenei bemutató,
amelyen a kerület összes nemzetisége, nemzetiségi önkormányzata részt
vesz. Szintén a lengyel nemzetiségi önkormányzat szervezte a tavaly
decemberben második alkalommal
megtartott adventi gyertyagyújtással

egybekötött istentiszteletet a Városháza épülete előtt.
A nemzetiségi önkormányzat gondosan ápolja a testvérvárosi kapcsolatot
Nowa Slupiával. Tavaly saját szervezésben, a pesterzsébeti önkormányzat támogatásával, testvérvárosi találkozóra
látogattak a lengyel kisvárosba.
Év végén, az Erzsébet-napokra
Nowa Slupia vendégei látogattak hozzánk. A delegáció tagjai városnézésen,
valamint vacsorán vettek részt Földesi
Gyula országgyűlési képviselő szervezésében, aki a Parlamentben is körbevezette őket.
Decemberben közmeghallgatást
tartott a nemzetiségi önkormányzat.
Az idei tervekről a nemzetiségi önkormányzat elnöke így beszél:
– Szeretnénk felavatni a már
régóta tervezett emléktáblát az Igló
utcában, amely egy ott dolgozó, lengyel származású bőrdíszművesnek,
illetve rajta keresztül a Pesterzsébeten

működött és még működő kisiparosoknak állítana emléket. Még ebben
a tanévben szervezünk egy lengyel–
magyar barátságról szóló történelmi
vetélkedőt a kerületi általános iskolásoknak a KLIK Budapesti XX.
Tankerületének közreműködésével.
Tavasszal, a hagyományoknak megfelelően, ismét ellátogatunk a Pesterzsébeti temetőbe. Nowa Slupia
önkéntes tűzoltósága 50 éves évfordulóját ünnepli majd májusban, erre
az alkalomra – segítségünkkel – a kerületi tűzoltóság csapata is kiutazik.
Szeretnénk, ha a Csili vegyes kórusa
is eljutna idén testvérvárosunkba.
Tervezünk egy Lengyelországról
szóló természetfotó-kiállítást, hogy a
pesterzsébetiek az ország ezen oldalát
is megismerjék. Idén is részt vesszünk
a kerületi rendezvényeken, valamint
képviseltetjük magunkat az országos
és fővárosi nemzetiségi ünnepségeken.
SzA
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Becsüljük meg a nyugalomban, békében együtt töltött időt!

A forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

A hagyományos trombitaszóló után
ifjabb Takaró Mihály, Hámori Kinga, Virág László, Őze Áron és Rózsavölgyi Ildikó szavalta el Petőfi
Sándor Tiszteljétek a közkatonákat
című versét. A Himnuszt a Lázár
Vilmos iskola Melódiák és Harmónia Gyermekkara és a József Attila
Iskola Tavaszi Hangok és Kicsinyek
kórusa énekelte, a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar kíséretében.
Szabados Ákos polgármester ünnepi
szavaival a gyermekekhez fordult,
akiket az ünnep letéteményeseinek
is nevezett.
– Becsüljük meg a nyugalomban, békében együtt töltött időt,
amely örömet, felemelkedettséget
és jó érzést kelt bennünk. Jó tanulmányi eredményért elismerés jár, jó
munkáért tisztességes bér, remélhetőleg családi boldogság, és nyugodt,
békés, kiegyensúlyozott ország. Ezt

szeretnénk, ezt szeretnék a szüleitek, és ezt szeretnék a megjelent
politikusok is – mondta.
– Március 15. egyik legfontosabb üzenete a szabadság, amit
mindennap újjá kell teremteni. Az
iskolában, a munkahelyeken, de elsősorban a lelkünkben, még akkor is,
ha látszólag nem vagyunk szabadok.
Me r t a s z a b a d s á g f o ntos értékmérője az emberi
társadalomnak,1bármilyen
pontján élünk is a világnak.
Az emberek a szívük mélyén
nem a nagy megoldásokra
vágynak. Az emberek kenyérre vágynak, ezenkívül pedig
tisztességre és megbecsülésre.
Szabadság, kitartás, tisztesség
és megbecsülés – ezek azok az
értékek, amelyek miatt meg
kell becsülnünk ezt az ünnepet. A legfontosabb gondolat pedig,
amely minden polgári forradalomnak, kitartó, szabadságot szerető,
tisztességre és megbecsülésre vágyó
nemzetnek a zászlaján díszeleg, hogy

mindezt demokratikus rendszerben,
a demokrácia szabályainak betartásával kell megtennünk – fejtette ki
Szabados Ákos.
Az ünnepi műsorban felléptek a
pesterzsébeti ének-zene tagozatos általános iskolák kórusai, akik közösen
énekeltek. A dalcsokrot követően a
felnőtt szavalók vallottak arról, mit

képviselői, közéleti
személyek, majd
az iskolák diákjai, a
kerület lakosai.
A Petőfi-szobornál a márciusi ifjak emblematikus alakjára emlékezve a HunKun
Dance egy lendületes táncot mutatott be, majd Őze Áron mondta el a forradalom költőjének egy
versét.
Legvégül a Petőfi-szobor állítójára, Komár Ibolyára emlékezve,
valamint a forradalom költőjének

jelent számukra nemzeti ünnepünk.
A HunKun Dance Táncegyüttes
zászlós bemutatóját követően koszorúztak a Kossuth-szobornál a politikusok, pártok, szervezetek, egyházak

tiszteletére Pesterzsébet önkormányzata nevében Szabados Ákos
polgármester és Juhász Lajosné
alpolgármester helyezték el a megemlékezés koszorúit.
SzA

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Fotó: Bajnoczi István

A harangjátékkal, a díszőrség bevonulásával kezdődött az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója tiszteletére rendezett kerületi megemlékezés március 14-én a
Kossuth-szobornál.

Nagyszerű előadással köszöntötte a tavaszt a Vajda Gipsy Koncertzenekar
Március 14-én, a kerületi megemlékezést követően negyedik alkalommal
tavaszköszöntő koncertet adott a Vajda Gipsy Koncertzenekar. A közönség
többször is vastapssal
jutalmazta a Vajda-dinasztia tagjait és Vajda
Barnabás világhírű,
több kontinenst is bejárt művészbarátait.
Szabados Ákos polgármester köszöntötte a
koncert1résztvevőit.
Földesi Gyula országgyűlési képviselő örömmel üdvözölte, hogy
a Vajda-dinasztia, élén
Vajda1Barnabással,
immáron negyedik alkalommal vállalja fel
ezt a szép feladatot, s
reményét fejezte ki,
hogy a tavaszköszöntő
koncert hagyománya az
elkövetkező években is
folytatódik.

Földesi Gyula ezt követően átadta Pesterzsébet adósságát is, lehetővé téve a
Szabados Ákosnak és Juhász Lajosné al- kerület tehermentes működését.
polgármesternek azt az okiratot, amely
A március 14-ei hangversenyen a
tanúsítja, hogy a kormány átvállalta Vajda-dinasztia tagjain – ifjabb Vajda

Barnabás hegedűművész, Vajda Gergely
hegedűművész, a zenekar hangversenymestere – kívül a 100 Tagú Cigányzenekar kiválóságai is felléptek: Berki László
prímás és Ökrös Oszkár
cimbalomművész.
Az előadáson 1848as dalok, Petőfi Sándor
megzenésített versei és
katonanóták csendültek
fel, s természetesen nem
maradhatott ki Brahms
V. magyar rapszódiája
és Rossini Tell Vilmos
című operájának nyitánya, mely művek a
zenekar megalakulása
és első televíziós bemutatkozása óta védjegyévé
váltak.
A koncerten felléptek Egri Sándor operaénekes, Újhelyi Andrea
és Karczagi János énekesek, valamint a Csillagszemű Táncegyüttes
ya
táncosai.
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Elismeréseket kaptak a diákok példaértékű közösségi munkájukért
Kiss Nóra, Deutsch Tímea, Fekete
Ildikó, Rózsa Richárd, Balogh Anna, Joó Barbara, Faragó Renáta

Az ünnepen köszönte meg az önkormányzat vezetése a diákok példaértékű közösségi munkáját,
amelyet iskolájukért, s ezen keresztül Pesterzsébetért is végeztek.

Az Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakközépiskola dicséretben részesült diákjai

Az Ady Endre Általános Iskola elismerő oklevélben részesülő diákjai

A Gyulai István Általános Iskola
polgármesteri elismerést kiérdemelt tanulói
Károlyi Violetta, Orbán Krisztina,
Vasas Ildikó, Fodor Vivien, Hadházi Eszter, Barcsik Lilla, Virág
Fanni, Halek Edina, Szabó Zsanett, Ráfli Bence, Hayden Kristóf, Bakó Júlia, Szászvárosi Virág,
Spitzer Domonkos, Szilágyi Péter, Várszegi Sarolta, Bodor Alexandra, Lugosi Dorottya Tünde,
Hrych Eszter, Béres Levente, Refle
Orsolya, Bakó Zsófia, Rózsa Zoltán, Varasdi Laura, Bardi Anna,
Jakobovits Anna
A Hajós Alfréd Általános Iskola
diákjai közül oklevelet vehetett át
Erdőhelyi Kata, Gallyas Tünde,
Hattinger Fanni, Herold Bianka, Horváth Jázmin, Józsi Edina,
Kacsári Dávid, Kiss Henrietta,
László Roland, Makrányi Nikolett, Megyeri Balázs, Németh
Mandula Sára, Schmotzer Petra,
Szabó Vivien, Terényi Brúnó, Tolnai Gábor, Váradi Kevin, Varga
Dániel
Tátra Téri Általános Iskola
kitüntetett tanulói
Raffai Miriam, Benkucs Kíra, Szalai Lilla, Tóth Barnabás, Harsányi
Lili, Matusz Zsófia, Szalai Barna,
Kalóczkai Renáta, Lázár Enikő,
Nádházi Norbert, Guba Péter, Dányi József
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanulói közül
polgármesteri dicséretben részesült
Dobra Milán Dániel, Duna Dorot�tya, Duna Mátyás, Egervári Dorka,
Elek Tamás, Falussy Csongor Levente, Keresztes Dániel, Kokas Zsófia
Luca, Kónya Szófia Nóra, Kovács
Boróka, Magyar Kristóf Balázs,

Boldis Boglárka, Nagy Adrienn,
Laki Mercédesz, Simon Adrienn,
Csukás Gergő, Dankó Linda
Veréna, Csoba Bernadett, Siska
Fanni, Dobos Brigitta, Bódis Bianka, Wild Viktória

Fotó: Bajnoczi István

Berner Máté, Fehérvári Bence,
Sebestyén Kinga, Takács Nóra,
Gömöri Milán, Kánnár Flóra,
Lengyel Dániel, Piti Ambrus, Botos Katalin, Horváth Lea, Szilágyi
Szonja, Tóth Efraim, Rakamazi
Petra, Fehér Nóra, Rigó Bernadett

Munzáth Kristóf, Nagy Boglárka
Anna, Nagy Krisztina, Oláh Csenge, Polgár Anna, Surján Petra, Szalai
Bálint János, Turi Ádám Krisztián,
Végh Csanád, Vikor Lili Anna, Völgyi Júlia
A Lázár Vilmos Általános Iskola
közösségi életében legkiválóbb
diákok
Krajewska Gabriella Maria, Boros
Lili, Kormányos Bence, Buczkó
Boglárka, Nagy Borbála, Egri Fanni, Király Bálint, Lévay Lili, Kurucz
Emese, Tölgyesi Zsófia, Tóth Róbert,
Deim Zsófia, Czanik László, Mokán
Anett, Kovács Anna, Kuti Lilla
A Vörösmarty Mihály Általános
Iskola dicséretben részesült tanulói
Vas Levente, Sólyom Richárd, Szilágyi Dorottya Alexandra, Horváth
Virág, Karcag Eszter, Nemcsics István, Zsilovics Patrik, Szilágyi Zsolt
Dominik, Bánkuti Roland, Tomerle
Fanni, Welsch Hajnal, Molnár Anikó, Pohacsényi Attila, Sági Lilla,
Stubner Bálint

A Kossuth Lajos Gimnázium
elismerésben részesült tanulói
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei közül
polgármesteri dicsérő oklevélben részesültek
Blastik Ágnes, Botos Kata, Cziráki
Melinda, Kmeczó András, Kovács
Réka, Papp Angéla, Somlyai Boglárka, Tomerle Fanni, Tuznik Natália, Zeitler Petra
„Budapest” Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimnázium és Sportiskola
Danielisz Luca, Kis Rihárd, Nagy
Renáta, Nagy Viktória, Oros Patrik, Pántya Dominika, Pethe Máté,
Schneider
Evelin, Szabó Bence,
Szenttamási Noémi, Tímár Dominika, Vajda Bence,
Varju Luca
Eö t vö s L o rá nd
Szakközépiskola
és Szakiskola kitüntetett diákjai

Zrínyi Miklós Általános Iskola
diákjai közül elismerő oklevelet
kaptak

Marics Gabriella, Szoó Bettina,
Szekszárdi Krisztina, Lin Ten Ming,
Matyasi Balázs, Nyíri Bence

Nádházi Balázs, Bálint Klaudia,
Málnás Panna, Pusoma Melissza,
Gergely Csilla, Bánhidi Tamás, Vörös Tamás

Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium dicséretben részesült tanulói

Benedek Elek Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény dicséretben
részesült tanulói
Bodó Dominik, Balla Richárd, Kelemen Enikő, Bojtos Károly, Lázár
Péter, Babinyecz Alexandra,
Lukács Ramóna, Erdős Renáta,
Ilcsik Norbert

Bambek Léda, Lénárt Olívia, Muhari Nóra, Kővári Kinga, Székelyi
Anna, Koncz Réka, Papacsek Réka
Vida Eszter, Csik Márton, Kiegel
Tímea, Kojnok Eszter, Fekete Luca, Nagy Richárd, Sudár Krisztina
Brecsok Bálint, Tóth Patrik, Kovács Anikó, Dancsics Bernadett,
Kortics Kinga, Vig Viktória, Deák Péter, Móri Szabolcs, Mestyán
Gitta, Répási Tünde, Lénárt Ivonn
Knob Szilárd, Mohácsi Tamás,

Sike Marcell, Kelemen Kitti
A Német Nemzetiségi Gimnázium közösségi munkájáért oklevelet vehetett át
Stef Brigitta, Tóth Levente, Magyar Beatrix, Szabó Alexandra, Paksi Máté, Perecz Laura,
Bánóczki Tímea Gabriella, Turcsik Adrienn, Balogh Rebeka, Káll
Márk, Koczák Eszter, Nagyistók
Luca, Nagy Ágnes, Váradi Melinda
A Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola tanulói közül
dicsérő oklevélben részesült

Kiemelkedő közösségi és művészeti munkáért
Lading Cintia, Rostás Katalin,
Hulkó Áron Gyula, Deli András,
Szilágyi Kristóf József, Balogh
Enikő Hajnalka, Csortan Roland Elemér, Papp Roland Andor,
Vidákovich Márk Alajos, Várhegyi
Mónika Kitti, Szimoncsik Gréta,
Doktor Máté, Wágner Barbara, Kovács Dániel, Fejes Mihály
András
Kiemelkedő közösségi munkáért
Nagy Alexandra Zsuzsa, Kádár
Henriett, Pletser Alexandra, Illés Eszter, Alpári Bianka Tímea,
Zátrok Renáta, Forczek Krisztofer, Madarász Mónika Petra, Németh Petra Anita
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Újra megnyithat a jódos-sós gyógyfürdő

Tehermentessé vált Pesterzsébet, folytatódhatnak a fejlesztések
„Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért, és benne minden egyes településért” – szól a kormány adósságkonszolidációját tanúsító bizonyságlevél első mondata. A kormány 2012 decemberében
döntött arról, hogy a 2010-ben drámai mértékben eladósodott települések
adósságát átvállalja. A magyar állam első körben Pesterzsébet több mint 4 milliárd forintos adósságának 40 százalékát vállalta át, majd később a teljes összeg
átvállalásáról döntött.
– Ezzel közel 3,5 milliárd forint
A teher megszűnésével kiszámítadósságtehertől menekítette meg a hatóbbá vált Pesterzsébet költségkormány a pesterzsébetieket. Az Or- vetése, másrészt, mivel az adósság
bán Viktor miniszterelnök által aláírt átvállalásának kitétele volt, hogy a
bizonyságlevél, amelyet március 14- kerület készítsen egy olyan biztonsáén adtam át az önkormányzat veze- gos gazdaságfejlesztési tervet, amely
tésének, tanúsította azt az összefogást biztosítja fejlődését, garantálja az
is, amellyel megmenekítettük az itt előrelépést.
élők otthonát, szeretett környezetét, s
– Azt a több százmillió forintot,
amellyel mi, magyarok sikeressé tes�- amely itt marad, a közbiztonság jaszük hazánkat, ezáltal Pesterzsébetet. vítására, a kultúra támogatására, a
Ezek erős, de határozott gondolatok, sport fejlesztésére, valamint a kerümert tényleg az erzsébetiek vállát leti rendelők korszerűsítésére tudjuk
nyomta ez a 3,5 milliárd forintos fordítani – hangsúlyozta az országadósság, amely egy négytagú család gyűlési képviselő.
esetében több százezer forint terhet
– A bizonyságlevél és az adósjelentett – mondta Földesi Gyula or- ságátvállalás lehetőséget ad arszággyűlési képviselő.
ra, hogy a jódos-sós gyógyfürdőt

újra megnyithassuk, amelyről –
közbenjárásunkra – Orbán Viktor
miniszterelnök is támogatásáról biztosított. Az, hogy újra lesz fürdője a
kerületnek, munkahelyeket teremt,
egészségügyi hatása van, ráadásul
a turizmust is támogatja. A fürdő régi szimbóluma a kerületnek,
és méltó, szép ajándéka lesz a 90.

születésnapját ünneplő Pesterzsébetnek – nyilatkozta Földesi Gyula, aki
azt is elmondta, hogy eddigi munkájában mindig azt tartotta, tartja
szem előtt, ami a pesterzsébetieknek
jó, ami életüket megkönnyíti, élhetőbbé teszi környezetüket. Mint
megjegyezte, pesterzsébeti lokálpatriótaként ez a kötelessége.
Sz

Lakástüzet

Főpolgármesteri látogatás

észleltek a polgárőrök

Tarlós István, Földesi Gyula országgyűlés képviselő meghívására, Pesterzsébeten tett látogatást. Szabados
Ákos polgármesterrel és Juhász Lajosné alpolgármesterrel közösen áttekintették a kerület fejlesztési terveit, a
beruházásokat, de szó esett a nehézségekről is. Az 52-es villamospálya
felújítása is szóba került, ami szintén
fontos előrelépés Pesterzsébet közlekedésében. A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy a jódos-sós
gyógyfürdő felújítására egyre nagyobb igény mutatkozik. A főpolgármester a beruházás támogatásáról
biztosította a kerület vezetőit.

Február 26-án a hajnali órákban, a Pesterzsébeti Polgárőrség két önkéntese munkából tartott hazafelé, amikor a Ritka
utcában erős füstszagot észleltek. A 7.
szám alatti társasház 3. emeletének egyik
erkélye lángokban állt.
Azonnal értesítették a tűzoltókat
és a rendőrséget, majd próbálták a lakókat felkelteni, ami végül csak a tűzoltók kiérkezését követően sikerült. A
lakásban két felnőtt tartózkodott.
A tüzet az erkélyen elhelyezett klímaberendezés zárlata okozhatta.

A Rendvédelmi Osztály tájékoztatója
A Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Rendvédelmi Osztály (Pesterzsébet
Közterület-felügyelet) feladatait a
közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdése,
az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
szabályozza.
A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet
részéről eljáró közterület-felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet és az önkormányzat rendelete
állapíthat meg. Pesterzsébeten a

közterület-felügyelet feladatait az önkormányzati közterület-felügyeleti
feladatok ellátásáról szóló 40/2013.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet
határozza meg.
A közterület-felügyelet általános
feladatai:
– a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése,
illetve szankcionálása,
– közreműködés a közterület,

az épített és a természeti környezet
védelmében,
– közreműködés a társadalmi
bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend
védelmében,
– közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
– közreműködés a köztisztaságra
vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
– közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában,
– mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű
használatának és birtoklásának az
ellenőrzése

Kérjük, ne keverjenek minket össze a rendőrséggel és a közterület-fenntartókkal!

– A tűz átterjedt az erkélyen tárolt éghető anyagokra és a műanyag
redőnyszerkezetre is – tudtuk meg
Szászvárosi Zsolttól, a polgárőrség vezetőjétől. 		
ya
Az osztály elérhetőségei
1201 Bp, Kossuth L. utca 22-24.
Levelezési cím: 1725
Budapest. Pf.:93
E-mail:
kozterulet-felugyelet@
pesterzsebet.hu
Tel.: 06-1 289-2506, 2892507, 289-2508
Fax: 06-1 283-0339
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A KLG Társulat bemutatja: Eumátria Ősbemutató! Jöjjön el és nézze meg!
A Kossuth Lajos Gimnázium jelenlegi és volt diákjaiból, tanáraiból álló
musical társulat március 29-i előadásából kiderül, mi történik egy
feminista diktatúrában
akkor, ha felüti
fejét a
szerelem…
A
Kossuthosoknak immár harmadik
generációja játszik a
2007-ben alakult zenés
színi társulatában, amelynek különlegessége, hogy
mindig diák a vezetője. A 12
éves ritmikus sportgimnasztika
tapasztalattal rendelkező, jelenleg hip-hopozó Fejes Nikolett
második éve irányítja a társulatot,

képtelenek lennénk rávenni a diákokat arra, vegyenek részt a kora
reggeli vagy péntek délutáni próbákon – mondja Hargittay Gergely, aki tanárként a kezdetektől
tagja a társulatnak, egyébként ő is
a gimnázium tanulója volt egykor,
nem mellesleg pedig az új darab
szövegírója.
– Mindenki a szívétlelkét beleadja a
próbákon. Így
elég könnyű
egymásnak energiát és

motivációt adni. Amellett,
hogy egymástól tanulunk
is, például a helyes időbeosztást, a társulat és a próbák színes foltot jelentenek
mindannyiunknak – veszi
át a szót Nikolett.
A tánckarba mindenféle
előképzettség nélkül jelentkezhetnek a gimnazisták, a társulat
vezetője ugyanis mindenkiből kihozza a maximumot, a látványos
fejlődés garantált. A leendő énekeseknél már
más a helyzet, hiszen a
jó hang
alapfeltétel.

Eumátria
musical két felvonásban
Zeneszerző: Kókai Levente
A szöveget írta: Hargittay Gergely
Rendező és koreográfus: Fejes Nikolett
Bemutató: március 29., 13.30
Helyszín: az iskola tornaterme
Belépés ingyenes!

rendezi a darabokat, melyeknek
ő a koreográfusa is.
– Sokszor beszélünk arról kollégáimmal, hogy mi, tanárok

Jótékonysági szakmai estet tartott

a SISY Alapítvány
Színek varázsa című show-val mutatták be kreativitásukat és szakmai
rátermettségüket az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola fodrász- és kozmetikustanulói.
– Ők kezdték a látványos és változatos műsort, melyet egy volt „sisys"
tanuló, Szikriszt József fodrászmester zárt szakmai bemutatójával.
Az esten képviseltették magukat a

szakma legjobbjai, az iskola fenntartói, a támogatók, az iskola dolgozói,
a szülők és nem utolsó sorban a diákok, akiknek a véleménye a legtöbbet számít – tudtuk meg Szilasi Éva
közismereti igazgatóhelyettestől.

Német szavalóverseny

Pesterzsébeti sikerek is születtek
A XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola adott otthont március 11én a nem nemzetiségi német nyelvű szavalóverseny budapesti döntőjének,
ahová 14 fővárosi kerületből negyvenhárom versenyző érkezett.

Horváth Tímea:
– Fantasztikusan éreztem magam,
szerepeltem egy színdarabrészletben, mely nagy sikert aratott. Fontos, hogy a diákok megmutathatják
tudásukat, és hogy a szülők részvételükkel támogathatják az alapítványt s ezáltal a diákokat.
Demcsó Richárd
– Jól éreztem magam, különösen tetszett a diákok által készített festmények jótékony célú
„elárverezése". Hasznosnak tartom a rendezvényt, még több hasonló tanár–diák megmozdulást
szorgalmaznék.
Takács Levente
– A rendezésben, lebonyolításban
segítettem. Szerintem mindenki jól érezte magát, sikeres volt az
est, örülök, hogy ehhez én is kicsit
hozzájárulhattam.

A történet egy jövőben játszódó
utópia: Eumátriában, a globális világbirodalomban feminista
diktatúra uralkodik, amelyben a
férfiak rabszolgák. A mű nagy kérdése, hogy mi történik akkor, ha
egy ilyen helyzetben felüti a fejét
a szerelem? Annyit elárulhatunk,
hogy a rideg, zord és vészjósló
kezdetet romantikus befejezés
követi.
– Reméljük, a premier után
lesz lehetőségünk máshol is
bemutatni a darabot. Nyitottak vagyunk arra, hogy
akár vidékre is elvigyük az
Eumátriát. A zenei anyagból nagylemezt készítünk,
amihez támogatókat keresünk, hiszen a társulat mindent
önerőből finanszíroz – mondja
Hargittay Gergely.
SzA

A felsősök két szekcióban,
5-6. és 7-8. évfolyamban
versengtek.
– A termek mindenki előtt
nyitva álltak, így bárki meggyőződhetett a zsűri objektivitásáról, nem is beszélve arról,
hogy a diákok egymástól is tanulhattak – mondta Bárkányi
Judit, a Fővárosi Német Önkormányzat elnöke.
A magyarországi és a kortárs
német írók műveitől kezdve a
klasszikus német költőkig sokféle

verset hallgathatott meg a
zsűri. A budapesti döntőn
pesterzsébeti sikerek is születtek. Misota Dominika, a
Nagy László Általános Iskola
és Gimnázium tanulója az
5-6. évfolyamosok között az
előkelő 2. helyezést érte el,
Herold Bianka, a Hajós iskola növendéke, a 7-8.-osok kö-

zött a 3. lett. Iskolatársa, Molnár
Dorottya ugyanebben a kategóriában a 6. helyet érte el.
sza
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Már hetek óta vártuk ezt az
összejövetelt, mert igen, mi
idősek is szeretünk játszani!
Bemelegítésül vetélkedőt tartottunk a farsangi szokásokról,
majd a farsangi hagyományoknak engedve kerestünk két
vállalkozó személyt, akik egy
házassági szertartáson vettek
részt. A násznép is végigizgulta
a szertartást, mely nagy derültség közepette zajlott le.

Utána az udvaron a kiszebabát kellő meghittséggel és
rigmusok kíséretében meggyújtottuk, és elűztük a telet.
Később Hanuska Béla bácsi közreműködésével rég elfeledett dallamok kerültek elő,
mozgásba lendítve az elfáradt
lábakat.

Éjszakába nyúlóan báloztak a vállalkozók

Fotó: Bajnoczi István

Farsang a
Marót utcai
idősek klubjában

Fergeteges brazil karneváli hangulatot
teremtettek a Ritmo Latino táncosai
az önkormányzat és a BKIK pesterzsébeti tagcsoportja által szervezett
vállalkozók bálján. A vendégek rögtönzött latin táncstúdiumon is részt
vehettek, s persze nem maradhatott el
a tombola sem.
Szabados Ákos polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház tánccsoportja angol és bécsi keringőt táncolt. A Ritmo Latino táncosai brazil
karneváli hangulatot varázsoltak a

Csilibe. Az est folyamán a kórház
tánccsoportja – csatlakozva a latin
vonalhoz – salsabemutatót tartott,
Alex Tamás előadóművész pedig
– felelevenítve a Csili Művelődési Központban az elmúlt években
adott műsorait – három dallal kedveskedett a közönségnek.
A tombolán, a támogatóknak köszönhetően, értékes elektronikai
berendezések, ajándékkosarak, virágkompozíciók, masszázsbérletek,
valamint kerületi szolgáltatások
igénybevételére jogosító utalványok
leltek gazdára. Főnyereményként

egy kétszemélyes, hatnapos soproni
pihenést sorsoltak ki. A vendégek
szórakoztatásáról a Standard Pasik
duó gondoskodott.
ya

Több fotó: www.pesterzsebet.hu

Mulatás közben kaptunk
farsangi fánkot és üdítőt is a
Pensio Minőségi Közétkeztetés
Kft. jóvoltából.

A hangulatot énekléssel is
fokoztuk, így telt el az a csodálatos délután, melyért a klubvezetőségnek nagyon hálásak
vagyunk!
Egy klubtag

Játszóvárra gyűjtenek a Baross oviban
Március 8-án tartotta a Pesterzsébeti Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Kindergarten
Baross hagyományos jótékonysági alapítványi bálját. Az ös�szegyűlt felajánlásokból udvari

mozgásfejlesztő játszóeszközt szeretnének vásárolni.
Az este nagy meglepetése az
óvó nénik tánca volt, amelyben
az ovi egyetlen férfi alkalmazottja,
Keszeli Attila is részt vett.

A szülői kör, a Kindergarten
Alapítvány és az óvoda nevelőtestülete összefogásával szervezett
bálon többféle módon nyílt lehetőség a támogatásra.
Sz
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A szabadidő eltöltését támogatja az alapítvány
A Benedek Elek Általános Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet alapítványi
bálján Huszti Judit, az alapítvány
elnöke díjat, illetve köszönőlevelet adományozott Somorjai Péternek, Juhász Istvánnak és Csécsi
Barnabás Sándornak. Mindhárman az alapítványt erkölcsileg
vagy anyagilag támogatták, s ezzel
a legtöbbet tették az iskoláért.
Pár perces rövidfilmet nézhettek
meg a résztvevők az intézmény
szabadidős tevékenységeiről. Az
alapítvány a tanévben a szabadidő
hasznos eltöltését – így például a
kirándulásokat,1táborozásokat,

Hajnalig állt
a bál a Hajósban
Az iskola könyvtári állományának fejlesztésére, új informatikai eszközök és programok
vásárlására fordítja a Hajós
Alfréd Általános Iskola Alma
Mater Alapítványa a XVI. alapítványi bál bevételét.
nyaralásokat–, valamint a különböző sporttevékenységeket támogatja kiemelten.

A bált a szakiskolások és pedagógusok közös táncával, a bécsi keringővel nyitották meg.
y

Német farsang az Adyban
A rendezvényen fellépett a
nyolcadikos Haluska Kata és a
másodikos Karczagi József, akik
már több fordulón túljutottak
az Ének iskolája televíziós tehetségkutató versenyen. Olasz
slágerekkel szórakoztatta a megjelenteket Farkas Károly énektanár, a tantestület nőitánckara
pedig matróztáncot adott elő.

Kitűnő hangulat jellemezte a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pesterzsébet (NNÖP) által rendezett farsangi bált az Ady Endre
Általános Iskolában, melyet a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata is támogatott.
A helyi nemzetiségi oktatá s ban, nevelésben dolgozó

pedagógusok zenés, táncos előadásokkal, közös játékkal, körtánccal
szórakoztatták a résztvevőket.
Felléptek a Pesterzsébeti Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Kindergarten Baross ovisai,
a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, a Német
Nemzetiségi Gimnázium, valamint

a XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola diákjai. A farsangon
részt vettek a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület, valamint a Sissi klub tagjai
is.
Az előadások után mindenki
vendégül láttak a szervezők.
SzA

Megújult a barossovi.hu
Teljesen új külsővel, folyamatosan frissülő tartalommal várja olvasóit a barossovi.hu, a Pesterzsébeti Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda
– Kindergarten Baross weboldala.
Az oldalon a szülők naprakész információkat
találhatnak az aktuális eseményekről, tájékozódhatnak a befizetések időpontjáról, valamint
megtekinthetik az óvoda által szervezett programokról szóló képes összefoglalókat.
A barossovi.hu azoknak is hasznos tudnivalókkal szolgál, akik gyermeküket ebbe az óvodába
szeretnék íratni, hiszen megismerhetik a két tagintézmény működését, a csoportokat, a nevelőket, valamint az intézmény nevelési programját.
Az új barossovi.hu létrejötte és működtetése
szülői felajánlásnak köszönhető.
ya

A Mahasti Hastánc Stúdió
táncosai is nagy sikert arattak.
SzA

Nyílt nap lesz a Baross oviban
Április 11-én nyílt napot tart
a Pesterzsébeti Nemzetiségi
Kétnyelvű Baross Óvoda –
Kindergarten Baross. Az érdeklődő szülőket és az óvodába készülő
gyermekeket reggel 9 és 11 óra
között várják mindkét óvodában
(Baross utca 79. és 81).
A szülők megismerhetik a
beiratkozási eljárás szabályait
és módját. A délelőtt folyamán
lehetőség nyílik mind a német
nemzetiségi nevelést folytató,
mind a magyar nevelést folytató
csoportokba betekinteni a leendő
ovisoknak és szüleiknek.
ya
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Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár

Pályázati felhívás!

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

A Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet és a Pesterzsébeti Múzeum pályázatot hirdet „Pesterzsébet 90 éves” címmel.

Könyvtárunk április 19-én és 21-én,
valamint május 1-jétől 4-ig zárva tart!
Kézműves Kuckó: az alkotni szerető
gyerekeket várjuk március 28-án, illetve április 25-én 17 órakor! Ezúttal
Molnár Éva mesélni is fog nektek.
Játékkészítők klubja: szerdánként
15 órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logikai és kézműves
játékokkal ismerkednének.

A versenyre képzőművészeti
(grafika, festmény, fotó, plasztika, makett stb.) alkotásokkal
lehet nevezni.

Társasjáték klub: Ha van kedvenc
társasjátékod, azt is hozd magaddal!
Április 18-án 17 órakor.
Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő
energiák” címmel Frisch Tibor ezoterikus beszélgetése április 16-án,
17 órától!

A képzőművészeti alkotások
bármilyen anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes
és számítógépes technikák is).
Pályázni három életkori kategóriában lehet: általános iskola
alsó tagozat, általános iskola
felső tagozat és középiskola.

Idegennyelvi klubok: Franciául társaloghatnak Megyeri Béla vezetésével április 30-án, 17 órakor. Az orosz
klubban március 26-án és április 23án 17 órakor Németh Mária várja
a nyelvgyakorlókat. Az angol klub
április 7-én lesz 17 órától. A német
klub pedig április 14-én 17 órától.
Kiállítás: Tárlóinkban Molnár Éva
nemzetiségi babáit tekinthetik meg,
galériánkban pedig Orján Dóra festményeit nézhetik meg „A szem a Lélek tükre” címmel.

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
Április 21-én ZÁRVA leszünk!
„Legyél Te is állatvédő!”
Ismerkedés, játék a kutyusokkal és a
Spániel Fajtamentés Önkénteseivel
április 2-án, 16.45-kor
Alkossunk együtt! Játszóház 2–8 éves
gyerekeknek Rádics Ágnessel. Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
Hímző, kötő, horgoló
kézimunkakör és Főzőcske Klub
Pénteki napokon 15.30-tól
Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás
móka; 10.10: Bábos torna
Szabados Ákos polgármester
fogadóórája: március 26. 18 óra, április 30. 18 óra
Áldott, szép húsvétot kívánunk!

Beküldési határidő:
2014. május 12., hétfő
Untitled-1 1

2014.03.10. 15:08:36

Pesterzsébeti Múzeum
Időszaki kiállítások
Állandó kiállítások

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

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

Április 15., 17.30, Gaál Imre Galéria
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.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53. Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324.
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.
GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu

A beadás módja: személyesen
vagy postán a Pesterzsébeti
Pedagógiai Intézetbe.
Cím: 1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
A pályaművön kérjük feltüntetni készítője nevét, életkorát,
iskoláját és az alkotás címét,
valamint a felkészítő (pedagógus vagy szülő) nevét.
A festményeket és grafikai
műveket paszpartuzva kérjük. 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 Galériában május 21-én adjuk át
„Pesterzsébet 90 éves” helytörténeti és képzőművészeti kiállításunk megnyitóünnepségén.
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Mi történik
az iskolákban, óvodákban?

Várjuk a kerületi oktatási-nevelési intézmények szöveges, képekkel illusztrált beszámolóit,
hogy ezzel is segítsük bemutatkozásukat a kerület lakóinak, a
jelenleg és a majdan hozzájuk
járó gyerekek szüleinek a tájékoztatását. Szülők is küldhetnek
fotókat gyermekeikről, de kérjük, minden esetben írják meg
röviden, hol, melyik iskolában,
óvodában és milyen rendezvény
zajlott. E-mail:szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

Nem kapja meg a
Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában kiállítás nyílt az
Asztal Társaság művészeti csoport
alkotásaiból.
– Asztal Társaságnak nevezi magát az a 8 alkotóból álló csoport,
amely elfér egy törökbálinti konyhaasztal körül, ha valamilyen kiállítási
tervet beszélnek meg. Az internet virtuális asztalánál is képesek találkozni
egy közös cél összehangolása érdekében. A festőkből, grafikusokból,

szobrászokból álló
közösség néhány
éve alakult, és máris
számos tárlatot tudhat maga mögött
itthon és külföldön
egyaránt. A csoport
az ábrázolás és az
absztrakt expres�"
szív" vagy szimbolikus anyaghasználat
tekintetében változatos skálán mozog.

Fotók: Szerző

Összhangot teremtő alkotások
Alkotásaik meglehetősen nagy
összhangzatot teremtenek a nézőben – mondta Novotny Tihamér
művészeti író a megnyitón.
Az Asztal Társaság tagjai: Felényi Péter, Kéri Mihály, Lőrincz
Zsuzsa, Luzsicza Árpád, P. Boros
Ilona, Jim Urquhart, Székács Zoltán és Vankó István. Luzsicza Fanni
hárfán két kortárs osztrák zeneművet játszott a megnyitón.
A tárlat április 20-ig látogatható.
Ilma

Megköszönte
az apuka, hogy
róluk szólt a hét
Hat nap, tizenkilenc program,
több száz résztvevő – röviden
így összegezhető az idei Születés
Hete rendezvénysorozat, amit
ötödik alkalommal szervezett
a MackósKuckó Pesterzsébeti
BabaMamaHáz az önkormányzat
támogatásával.
Az idei esemény a családfőket helyezte a középpontjába, mottója
volt: „Apa csak egy van.”
– A legtöbb apuka a megnyitón tartott családi fociversenyre
jött el, de voltak, akik szinte mindennap részt vettek valamelyik
programon. Egy apuka odajött
hozzám, és megköszönte, hogy
ez a pár nap róluk szól – mesélte
a Születés Hetének főszervezője,
a MackósKuckó vezetője, Kovácsné Juhos Orsolya.

A Kerekítő mondókás móka
és a zeneiskolában tartott babakoncert vonzotta a legtöbb
érdeklődőt.
– Nagyon örülünk annak,
hogy idén két új egészségügyi
intézmény is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, a Forgács
Intézet és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Forgács Vince tanár
úr érdekes, interaktív előadást
tartott arról, mit lehet tenni, ha
nem jön baba. A Dél-pesti kór-

házban pedig a szülőszobát és
az újszülöttosztályt tekinthették
meg az érdeklődők, szakmai kísérettel. Bízom benne, a velük való
együttműködés hosszú távú lesz,
és a két intézmény a későbbiekben is színesíti a Születés Hete
programkínálatát – mondta Kovácsné Juhos Orsolya.
SzA

SZÜLETÉS HETE

Apura rúgás és motoros szlalomozás a szülők között
Szabados Ákos sportos öltözetben, az
ESMTK mezének színeiben nyitotta
meg a családi sportdélutánt, mert a
megnyitó követően az Ady Endre utcai pályára sietett, ahol csapatunk a
soroksáriakkal játszott.

az apura rúgásra. Niki kitörő
lelkesedéssel
fogadta, hogy
végre büntetlenül célba vehet
– mondta Kovács Kornél, aki
a Lusta Mackók
Apacsapat oszlopos tagjaként
is helytállt; csapatával a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A focibajnokság mérkőzéseit
Őrfi Krisztina iskolaigazgató vezette
le. A verseny félidejében tartották
meg az apukákból és anyukákból
állított szlalompályás műanyag játékFotó: Bajnoczi István
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A Hajós Alfréd Általános Iskolában tartott
rendezvény Maminbaba
hordozós bemutatóval kezdődött. Amíg az
édesanyák a kicsikkel
táncoltak, az apák és
leendő apák focibajnokságra készültek. Bemelegítésként a gyerekek az apura rúgás"
"
versenyszámban jeleskedtek.
– Kedvet kapva a sok apától és
fiától, ötéves keresztlányom, Niki
unszolására azonnal beneveztünk

motor-versenyt, amelyre a 2–5 éves
korosztály tagjai nevezhettek be.
A CBA áruháznak köszönhetően egyetlen résztvevő sem távozott
üres kézzel. Az iskola pedagógusai

Látogatás a szülőszobán
Kád, tatami, franciaágy, relaxfotel, óriáslabda, klasszikus szülőágy – csak
néhány választási lehetőség amelyet a Dél-pesti kórház szülészete biztosít a
vajúdó kismamáknak. Mindezeket meg is mutatták azoknak az érdeklődőknek, akik a Születés Hete rendezvénysorozat keretében meglátogatták a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház szülészetét.
Az1intézmény,1az országban egyedülálló
módon,1lehetőséget
ad arra, hogy a szülést
szülésznők vezessék
le, s a folyamatba a
leendő édesapákat is
bevonják.
– Az, hogy az
édesapa1vágja1el
a1köldökzsinórt,
teljesen1természetes.
Emellett1nálunk
részt vehet az újszülött mérésében,
tisztogatásában, első fürdetésében,
öltöztetésében is – mondta Gerdei
Helga osztályvezető főnővér.
Szabados Ákos felesége, Mária
is részt vett a programon. Elmondta: nincs benne izgalom, félelem,
sokkal inkább azt érzi, hogy túl
szeretne lenni a szülésen.
– Már nevet is választottunk,

úgy néz ki, a kisfiunk
a Balázs nevet fogja
kapni. Lili lányunk
nagyon örül a kistestvér1érkezésének,
mindig1simogatja,
puszilgatja a hasamat, és külön köszön
neki – meséli a boldog kismama.

az általuk készített macis kulcstartóval (Pesterzsébet címerével a maci
pocakján) kedveskedtek a látogatóknak, a focibajnokság győztesei ezek
mellé ajándékcsomagot és kupát is
kaptak.
A Születés Hete rendezvénysorozatot megrendező Mackóskuckó a
gyermekek számára rajzversenyt, a
felnőtteknek pedig esszépályázatot
hirdetett „Apa csak egy van” témában. Az óvodások között 1. helyezett Bödös Dani, 2. Varga Renáta,
3. Bödös Eszter lett, az iskolások
versenyét Oláh Gergő nyerte meg,
2. Bödös Anna, 3. pedig Horváth
Gergő lett. Az esszépályázaton
Lipcsi Izabella írása bizonyult a legjobbnak. A győztesek és a helyezettek a rendezvénysorozatot támogató
önkormányzat által összeállított ajándékcsomagot vehettek át.
ya
Bővebben: www.pesterzsebet.hu

Farkas Szilviának, aki párjával
gyermeket tervez, nagyon tetszett
mindaz, amit látott.
– Korszerűen felszerelt a
környezet és barátságosak az itt
dolgozók. Azonban mégis van
bennem némi félelem, ami talán
érthető, hiszen az ismeretlen érzéstől, a szüléstől mindenki tart,
aki még nem élte át – mondja.
Éppen ezeknek a félelmeknek a legyőzésében segít a
kórház szülészete az ingyenes
szüléselőkészítő tanfolyamokon,
ahol a szülésre, az újszülött ellátására, a szoptatásra készítik fel a
kismamákat.
SzA

SZÜLETÉS HETE
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Együttérző apukák a pódiumon

Fotó: Bajnoczi István

maradt le fellépései miatt. Maksa Zoltán mindkét feleségétől1elvált,
mindkettőtől1akkor,
amikor a lányok négyévesek voltak. A humorista elárulta: nagyobbik
lányában a mai napig
van egy kis tüske amiatt,
hogy szétmentek a szülei, akkoriban olyan�nyira megviselte, hogy
nagyon sokáig a nevelési
Apa csak egy van – ez volt az idei Születés Hete rendezvénysorozat mottója. Az apaságról betanácsadóba kellett járszélgetett dr. Szakács Katalin a Fővárosi Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye vezetője a
niuk vele. A kisebbik vihét egyik rendezvényen Szabados Ákos polgármesterrel, Maksa Zoltán humoristával és Egri
szont teljesen elfogadta
Sándor operaénekessel.
a helyzetet, megértette
és
túltette
magát
rajta.
Maksa Zoltán nagylánya 26 éves, a család életébe. Kutatások szerint a
Szabados
Ákos
elárulta, kisláMexikóban él, kislánya 8 esztendős. fiúk 2 éves korukban már édesapjunyuk,
megszületése
óta,
a szülői háEgri Sándor egy 33 éves leán�- kat preferálják, de legfontosabb szelószobában
alszik.
Azt
tervezik,
hogy
nyal, egy 28 éves fiúval és – lánya repüket a gyermek serdülőkorában
kisfiuk
megszületése
után
a
két
gyerrévén – két unokával büszkélkedhet. érik el – tudták meg a résztvevők dr.
Kerületünk polgármesterének első Szakács Katalintól. Szintén felmé- mek egy közös szobába költözik.
Szakács Kata játékos minitesztházasságából született fia 31 éves, lá- rések állapították meg, hogy a gyerjéből
kiderült, hogy mindhárom
nya pedig 29. Feleségével, Máriával mekek átlagosan napi fél-egy órát
édesapa az együttérző
együtt nevelik annak érettségi előtt igényel az „apából”, s ezt általában
kategóriába tartoálló lányát, 5 éves közös gyermekü- meg is kapja.
zik.
SzA
ket, és néhány hét múlva megszületik
Ezzel együtt az időtényező
kisfiuk.
sok családban kritikus pont.
Pszichológusszemmel nézve az Egri Sándor elárulta, hogy
apaságot; a családfő a múlt század 40- munkája miatt ő bizony évees éveitől, a demokratikus elvek tér- kig hétvégi apuka volt, gyernyerésével kezdett jobban bevonódni mekei sok fontos eseményéről

A Bödös és a Juhász család gyűjtötte
a legtöbb macis matricát
tehát címvédő Bödös család lett.
Eszter, Dani, Anna, Zsófi és János
folyamatosan a szervezőkkel volt
a héten. A másik nyertes a Juhász
család Tomi, Zsanna, Kata és Zoli – akik eddig mindig a második
helyre szorultak – pontosan annyi
matricát gyűjtöttek, mint a Bödös
család.

Fotó: Bajnoczi István

A Születés Hete fináléján Szabados
Ákos polgármester elismerően szólt
az immáron ötödik alkalommal
megtartott rendezvényről, majd
átadta az ajándékot a legtöbb macis matricát gyűjtő, azaz a legtöbb
programon részt vevő családoknak.
Az egyik nyertes a korábbi években is rendre győzedelmeskedő,

Látogasson el a
w w w. p e s t e r z s e b e t . h u o l d a l r a !
Rendszeresen frissülő
kerületi hírek!

Az ajándékok átadása után
a Kulturális Offenzíva előadása
következett, a Holle anyó című
mesejátékkal készültek, Örkényi Fanni vezetésével, majd az
Üsztürü Együttessel táncház zárta a pesterzsébeti Születés Hete
programsorozatot.
Sz

Ültessen fát
gyermekének!
A Pesterzsébeti Önkormányzat és
a MagNet Magyar Közösségi Bank
közös kezdeményezése keretében
szeretnénk meghívni Önt, hogy csatlakozzon faültetési programunkhoz, ültessen fát gyermekének!
Minden XX. kerületi család, ahol
2014 márciusában baba született,
választhat egy facsemetét a MagNet
Bank felajánlásával. A gyermek nevével ellátott facsemetét egy vidám tavaszi rendezvény keretében, Önökkel
együtt szeretnénk közösen elültetni,
az önkormányzat által később kijelölt
közterületek egyikén.

Meggyőződésünk szerint a közös
faültetés egyszerre jelképezi a gyermekáldással megkezdődő új életet,
és a hasonló élethelyzetben lévő, kisgyermekes szülők összefogását egy
egészségesebb, szebb környezetért.
A faültetési programra április
15-ig jelentkezhetnek azok a XX.
kerületi lakosok, akiknek gyermeke
2014. március 1–31. között született.
A faültetés időpontjáról, részleteiről a
későbbiek folyamán értesítjük a programunkhoz csatlakozó családokat.
Kérjük, hogy faültetési szándékát
a MagNet Bank pesterzsébeti fiókjában, az ott található igénylőlap kitöltésével jelezze. Cím: 1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 21-29.; Telefon:
+36-1/428-8818; Nyitva tartás: (HK) 8–16; (SZ) 8–17; (CS) 8–16; (P)
8–14 óráig.
Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere
és Salamon János
MagNet Magyar Közösségi
Bank Zrt. vezérigazgatója

Újságírók jelentkezését várjuk!
Elsősorban pesterzsébeti, vagy a szomszédos kerületekben lakó újságírók
fényképes önéletrajzát várjuk. E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Az Ut a m o n c í m ű k i á l l í t á s
tulajdonosa1a1képzőművészeti
gimnázium1üvegdíszítő1szakán
végzett, dekortervezéssel és öblösüveg-csiszolással1foglalkozott.
1970-ben mestervizsgát tett, később szakoktatóként dolgozott
az Amfora vállalatnál, majd az
üvegosztályon áruforgalmi előadó
lett. Kirakatrendezőként ment
nyugdíjba.

Fotók: Szerző

– A Csilibe, Kocsis Előd
szobrászművész szakkörébe jártam, majd utána egy évet Kassai
Károlynál is tanultam. Korábban rajzolgattam, 1997-ben

kezdtem festegetni, és ez azóta
is tart – mondja a művész, akit
a Magyar Festők Társasága tagjává választott, és már mint hivatásos festőművész alkot.

A Riviéra után irány Spanyolország!

Fotók: Magánarchívum

B. Molnár Zsuzsa
pesterzsébeti festőművész
első kiállítása

A francia Riviérára, a Mentonban rendezett citromfesztiválra és tenger ünnepére kapott meghívást februárban
a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
és a Galambos János Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola közös fúvószenekara. Csatlakoztak hozzájuk debreceni
mazsorettek is.
– Magyar tradicionális fúvószenei darabokat, népzenei átiratokat, Brahms-táncokat, de Monti
csárdást és Strauss-darabokat, valamint történelmi indulókat is játszottunk – mesélte Jakab Gedeon
karnagy.
A zenészek a Mentontól 25
kilométerre lévő San Remóban
laktak. Ott tartózkodásuk alatt beutazták Monacót, Monte Carlót,
megtekintették a nevezetességeket.
– Megelégedéssel tölt el, amikor sikert érünk el. Örömteli
Önfeledt játék helyszíne volt a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola nagyterme március 6-án.

– Akrillal, olajjal, tollal
dolgozom, vászonra és farostra
is festek. Vallási témában a fények ábrázolásával próbálom
bemutatni a misztikumot. Azt
festem, amit magam körül látok: az izgatottságot, a pezsgést
is megformálom, de szeretem a
kontrasztokat, amikor bemutatom ennek ellentétét, például a
nyugalmat.
ILMA

Fotó: Bajnoczi István

A Születés Hete programsorozat részeként Juhos Orsolya,
a MackósKuckó megalapítójának – egykor a zeneiskola diákja
– kezdeményezésére a zeneiskola
óvodásoknak szóló műsort állított

érzés, hogy a zenekar képviseli a
világban a magyarokat. Legközelebb húsvét hétfőjén, indulunk a
dél-spanyolországi Murciába, ahol

a karneváli idény lezárásakánt a
Primavera tavaszi karnevált tartják
– tette hozzá a karnagy.
Ilma

Koncertet adtak
a babáknak

össze. A zeneiskola tanulói közül
a legkisebbek citerán, hegedűn,
fuvolán és zongorán klasszikus
darabokat, népdalokat játszottak.
A nagyobbak énekeltek. A nagy
ho-ho-horgász című dalt többször
is visszatapsolta a koncert apró,
de annál nagyobb ritmusérzékkel
megáldott hallgatósága.
ILMA
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Ihletett sokszínűség grafikákon és festményeken

A népmesékkel
kezdődött a babázás
Molnár Éva nyugalmazott könyvtáros
népviseletes babái kerültek a Bíró Mihály utcai könyvtár vitrinjeibe.
– Még annak idején, a könyvtárba látogató gyerekeknek szerettem volna a magyar népmese
napja kapcsán megmutatni, hogyan is öltöztek a paraszti világban az emberek. A ruhákat a saját
elképzelésem és a fellelhető anyagok alapján varrtam, de volt, amit
autentikus helyekről vásároltam.
Számomra ez egy tanulási folyamat, mivel városi lány voltam, s
ez a kultúra nem volt része a környezetemnek – árulta el a gyűjtő,
akinek célja a régi értékek megismertetése, örökségünk" bemutatása szellemi" és tárgyi területen.

szeretek alkotni, amikor egyedül
vagyok. Érdekel a pszichológia is.
Ezt össze lehet kötni a képzőművészettel. Önkifejezési formának
tartom a festészetet és rajzot, ám
lehetséges, hogy később embereket szeretnék gyógyítani. Nagyon
sokat köszönhetek a szüleimnek,
akik mindenben támogatnak –
mondta Dóra.
ilma

Fotó: Szerző

– 3-4 éves koromban már rajzoltam.
Komolyabban 11
év e s k o r o m ó t a
érdekel a művészet. Már akkor
mo n d t á k , h o g y
van hozzá tehetsége m . Fant áziadús
vagyok, és sokszínűen látom a világot.
A Gyulai István Általános Iskolába jártam
rajztagozatra, rengeteg
versenyen vettem részt,
és nagyon sokat segített, támogatta ambícióimat a rajztanárom,
Eg y ü d n é S z e g e d i
An d re a. Ne k i k öszönhetően számos
kerületi, fővárosi és
országos versenyen
szerepeltem eredményesen, 2. és 3.
helyezést értem el.

Nemzetközi versenyeken is részt
vettem. A legnagyobb büszkeségem a 2010-es
japán versenyen
való részvételem és helyezésem. 52
ezer jelentkező közül bronz
minősítésben
részesültem.
Hatalmas
csomagot
kaptam, amiben volt egy
gyönyörű szép
bekeretezett
ok l e v é l . E g y
könyvajándékba n i s r é s z esültem, ebben
benne voltak azoknak a gyerekeknek a munkái, reprodukciók formájában, akik arany,
ezüst és bronz minősítést értek
el – mesélte Dóra.
– Csakis a világból jövő
impulzusok, negatív és pozitív dolgok ihletnek meg,
és az a lényeg, hogy ki
tudjam fejezni, ami
bennem van. Akkor
Fotók: Szerző

A 16 éves pesterzsébeti Orján Dóra
első kiállítása nyílt meg március 8-án
„A szem a 'Lélek' tükre” címmel a Bíró Mihály utcai könyvtárban. Dóra
10. osztályos tanuló, és a kőbányai
Szent László Gimnázium rajztagozatára jár.
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Félezer látogató a kultúrházbulin

Fotók: Szerző

Később társastáncot is beiktattak a programok közé. A
„kultúrkocsmában" zsíros kenyeret
lehetett kapni lila hagymával, teával,
majd a beszélgetés után jó kis karaoke kerekedett. A kézműves-foglalkozásokon a központ valamennyi
kézművesklubja jelen volt. A gyermekek körében különösen népszerű volt
a farsangi állatmaszkok készítése. Bepillanthattak a látogatók a gyógytorna-, a Pilates- és a művészitorna-órára
is. Este, a színházteremben a Calypso
Dancing Party játszott.
ILMA

Benkó Dixieland Band-koncert volt a Csiliben

Fotó: Bajnoczi István

A Kultúrházak éjjel-nappal" ország
"
rendezvényhez
a Csili is csatlakozott.
A kultúrára hangolódás már az ajtóban elkezdődött, hiszen az érkezőket
a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar köszöntötte. A művelődési ház
termei megteltek kíváncsiskodókkal, akik hosszabb rövidebb ideig
voltak egy-egy helyszínen. A Vízvári
teremben a Csili Népdalkör, a Csili Zenebarátok Klubja, a Kokas
László Zenés Színkör, a La Stella
Énekstúdió és a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskar művészei mutatkoztak be.

– Ahogy öregszik az ember,
egyre inkább feltárul előttünk és
bennünk az az értékrend, amit
szükséges megbecsülnünk és továbbadnunk a fiatalabbaknak –
teszi hozzá.
A gyűjtemény április végéig
látható.
Ilma

Művészitorna- és zumbabemutatót, valamint dinamik aerobik
órát is tartottak.

Immár sokadik alkalommal adott koncertet a Csiliben a Benkó
Dixieland Band. A közönség most is legalább olyan szeretettel
fogadta a világhírű együttest, mint annak idején, amikor még a
művelődési központ házi zenekaraként léptek fel.

ÉVGYŰRŰK
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Virágot a virágnak!
A Pacsirta Nyugdíjas Klubban
nagyon kevés a férfi, azonban ennek ellenére sem feledkezett meg
az a néhány férfi a női tagokról. A
férfi kórus dalcsokorral kedveskedett a nőknek, Gergely Péter hegedűn kísérte az éneklőket.

Nőnap két napon át

Ezután Friedrich Antal mondott rövid köszöntőt, majd Gergely Péter nőnapi verset szavalt,
Tóth Sándor pedig örökzöld slágerekkel kedveskedett az ünnepelteknek. Az asszonyok bakancsos
balett tánca zárták a műsort. IM

AZ MSZOSZ pesterzsébeti nyugdíjas szervezeténél március 10-én és 11-én köszöntötték a nyugdíjas nőket.

Fotók: Szerző

Sárfi-Kránitz Ferenc, a pesterzsébeti szervezet új elnöke üdvözölte a
hölgyeket, majd Hiller István országgyűlési képviselő mondott köszöntőt,
felidézte a nemzetközi nőnap történetét, amely a nők iránti tisztelet
és megbecsülés kifejezésének napja.
Ehhez a gondolathoz csatlakozott
Simon Dezső, az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetségének elnöke, aki beszélt
a nők szerepéről, illetve a nyugdíjas

Elbúcsúztak a téltől
A Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központban február 25-én
kiszebabát égettek, közben fedővel
és fakanállal kísérték mondókájukat: Menjen el a tél….Menjen el a
tél!			
PG

nők jelenlegi helyzetéről. Szabados
Ákos polgármester szintén sok boldogságot kívánt minden jelen lévő
nőnek.
A résztvevőket mindkét napon
a Fekete Szemek együttes és Varga Norbert szórakoztatta. Utóbbi
előadó örökzöldeket, nosztalgiatáncdalokat játszott.
A rendezvényt Koszta Károly és
Losonczi Ottó támogatta.
Ilma

Nőnapi tavaszköszöntő
A Marót utcai
Idősek Klubjában
nőnapon várakozásunk nem volt
hiábavaló,1férfi
klubtársaink alka l o m h o z i l l ő
versekkel köszöntöttek bennünket, Laci bácsink
pedig a mi kedvünkért megtanulta elgitározni
a Love Story zenéjét. A Humán
Szolgáltatások Intézménye által
megvásárolt primula virágokat
nyújtották át nekünk férfi klubtársaink, ami után vidám színekbe

öltözött a klubszoba,
igazi1tavaszünnep
kerekedett, szívünk
megtelt hálával, hogy
nem felejtették el ezt
a kedves ünnepet.
Szó, ami szó, jólesik,
ha megemlékeznek
az életben nélkülözhetetlen társról, a
női társadalomról, és
megbecsülnek minket. Ígérjük továbbra
is betöltjük szívvel-lélekkel az élet
által ránk szabott feladatunkat! Köszönet mindenkinek!
Raffay Béláné
Marót utcai klubtag

Jézus keresztútját járták végig az ifjúsági találkozón

A dél-pesti plébániák Nagyböjti Ifjúsági Találkozójának idén Pesterzsébet
adott otthont. A fiatalok Jézus szenvedésének öt állomását jelenítették
meg.
A keresztút első állomása a Vörösmarty utcában található görög
katolikus templom volt, ahol Papp
Miklós parókus lelkész mondta el
gondolatait, hangolta rá a fiatalokat a lelki programra. Beszélt arról,
hogy a görög katolikusok hogyan

emlékeznek meg Jézus
keresztútjáról.
A1keresztúton
résztvevők innen útra
keltek az Ady Endre utcai evangélikus
templomhoz, ahol
Győri János Sámuel
lelkipásztor köszöntötte
őket. Onnan a Kossuth
Lajos utca és Ady Endre
utca sarkához vonultak
fáklyákkal. A keresztút
egyes állomásaival kapcsolatos történéseket
más-más plébánia fiataljai mutatták be.
Az ifjúsági találkozó a Szent ErFotók: Szerző

A húsvétot megelőző Nagyböjt péntekjein keresztutat járnak a katolikus
hívők. Azt a keresztutat elevenítik
fel, amit Jézus járt végig a kereszttel a
Golgotáig.

(Soroksár-újtelepi Szent
István Plébánia), Szili András káplán atya
(Pestszentlőrinci-Mária
Szeplőtelen Szíve főplébánia) Neruda Károly
atya (PestszentlőrincSzemere-telep, Szent
István király plébánia), Lak Gábor (Bp.Pestszentimrei Szent
Imre plébánia) és a
pesterzsébeti Szent
Erzsébet főplébániau
et.h
zseb
Több fotó: www.pester
templom plébánosa
zsébet
Czap Zsolt, valamint
templomban ért véget, ahol szent- Mahi káplánatya. A szentmise után
misét tartott Király Attila plébános agapét tartottak.
ILMA

PORTRÉ

Zémann Erika életműdíjas
Életműdíjat alapított a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség elnöksége.
A sportág jeles képviselőinek munkásságuk elismeréseként első alkalommal
március 16-án adták át a díjakat – a
szakmai elismerést Zémann Erika, az
Erzsébeti SMTK szakosztályának vezetője-edzője is átvehette.

A testület megfogalmazása szerint az életműdíj amellett, hogy

elismeri a kiemelkedő versenyzői és sportemberi tevékenységet,
ösztönzi is a többi sportolót a
ritmikus gimnasztika iránti elkötelezettségre. A kitüntettek példaképek, akikre eredményeik, edzői,
vezetői munkájuk alapján felnézhetnek a jelen és a jövő sportolói.
Zémann Erika pályafutása
során kétszer szerzett Európabajnoki bronzérmet. Az 1992es stuttgarti és az 1993-as
bukaresti kontinensviadalon
egyaránt tagja volt a harmadik
helyezett magyar válogatottnak. A sportág nemzetközi
élmezőnyének erejét ismerve
mindkét érem óriási bravúr
volt. A 2009-ben a Pesterzsébet Sportjáért díjjal kitüntetett kiváló szakember tavaly
megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet.
Az életműdíjakat a március
14–16. között, Debrecenben
megrendezett Világkupa-verseny eredményhirdetése után
adták az arra érdemeseknek.
Az ezt követő gálaműsornak
is voltak erzsébeti szereplői,
ugyanis az ESMTK szakosztálya – nagy megtiszteltetésként
– felkérést kapott a szövetségtől az
eseményen való részvételre. MS
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Kerekes székben is lehet kerek az élet

A Marót utcai idősek klubjában Braun János mesélt arról, mikor és hogyan kényszerült kerekes székbe és
azóta hogyan éli mindennapjait.
Az idős korral olykor együtt jár a
mozgássérültség, ezért Szittner- Bartus Beáta klubvezető arra gondolt,
erről a témáról érdemes lenne egy
olyannak elmondani a tapasztalatait,
aki érintett ebben a témában. Beszélgetésre invitálta volt miskolci kollégáját, Braun Jánost.
Az egykor teljesen egészséges férfi
tanulmányai után megnősült, két fiú
gyermek édesapja lett – lábai teljesen
váratlanul bénultak le. Ő azonban
nem adta fel az önálló élet lehetőségét. Megtanult kerekes székkel közlekedni, autóba be- és kiszállni és láb
használata nélkül vezetni. Magasföldszinti lakásuk erkélyéhez kerekes
székes lejárót építettek.
Nem adta fel régi tevékenységeit,
barkácsolt és újabb és újabb sportolási lehetőségeket keresett. Aktívan

A fogyókúra az akaraterő próbája, és önfegyelemre szoktat

A siker titka az életmódváltás

Fotók: Magánarchívum és Bajnoczi István

A legtöbb ember elégedetlen az alakjával, vagy azért mert sovány és teltebb
idomokat szeretne, vagy azért, mert kövérebb és szeretne karcsúbbnak látszani. Az ideális méretet csak a kifutókon látható modellek érik el – ám gyakran
ők is beszámolnak arról, hogy egy-egy ruhabemutató után szívesen fogyasztanak süteményeket.
Kisjuhász1Anikó
zöldsége– sokakkal egyeket, pátemben – nagyon
r o l t
megkínlódott azért,
baromhogy lefogyjon.
fihúst et– Az, hogy fogyjak,
tem, később
csupán elhatározás
elhagytam a burkérdése volt. Több
gonyát, a tésztát
napig olvasgattam
és a rizst. Napi 2
a szakirodalmat, az
liter szénsavmeninterneten fellelhető
tes ásványvizet
információkat, hofogyasztottam
gyan tudnám elkezés fogyaszdeni a fogyást. Hívő
tok azóta is
keresztény vagyok,
– sorolta.
és úgy érzem, hogy Isten segített 10 hónap alatt 75 kilót
nekem. A táplálkozásomat telje- fogyott.
sen megváltoztattam. Zöldségeket – Mindennap erős elkezdtem enni, minden olyan ételt határozással ébredek, és
elhagytam, ami adalékanyagos volt. betartom azt, hogy naMegtanultam energiaszegényen ponta ötször kisadag ételt
főzni, teljesen a feje tetejére állítot- eszem. Kávét nem iszom.
tam az addigi étkezési szokásaimat. Sosem cigarettáztam,
Az első 1-2 kilogramm után bát- nem iszom alkoran folytattam a kúrát, kizárólag holt. Minden nap

egyre jobban éreztem
magam. Amikor már
fogytam 20 kilót, egyre könnyebben
mozogtam,
nem nyomták
a
térdízületeket
a plusz
kilók. Azóta
gyakran túrázok.
Tornázom is, vettem néhány aerobikkazettát, ezek az
alakformálásra nagyon hasznosak. A
rendszeres mozgás
és az egészséges táplálkozás együtt hatásos. Külön-külön
nem eredményes.
Viszont semmilyen
mesterséges fogyasztószert nem vagyok
hajlandó magamhoz
venni – tette hozzá
Anikó, akinek le kellett
cserélnie a teljes ruhatárát.
ILMA

részt vett a miskolci Mozgássérültek
Egyesületének munkájában, később
a Mozgássérültek Egyesületének Önálló Életviteli Központjának megteremtője lett. A sportok közül végül
a teniszt választotta, melyet olyan
magas szinten űz, hogy nemzetközi
versenyek állandó résztvevője.
A Marót utcai klubtagok elismerően hallgatták előadását.
Péhl Gabriella

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

Kerületi friss hírek
mindennap!
www.pesterzsebet.hu

ÉLETTÉR
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Dr. Chikán Béla merész lépése után nagy fejlesztés kezdődött Erzsébeten

Fotók: Magánarchívum és Ilonka Mária

1924. január 1-jén vált Erzsébetfalva község Pesterzsébet néven
várossá. Nemcsak a név és a közigazgatási forma változott, hanem
az addigi településvezető bíró helyett polgármestert választottak.
A város első polgármestere dr.
Chikán Béla lett.
A Chikán (Csikán,
Csikány) család a Nógrád megyei Csalár helységből származik, és a
Forgách grófok alattvalói voltak. Címeres
levelet Csikány Miklós
szerzett 1678. július
4-én I. Leopold királytól, ettől kezdve nemesi
előnevük ilinyi lett.
Chikán Béla a kereskedelmi iskola után
gimnáziumban érettségizett, majd jegyzői tanfolyamot
végzett. Tiszaburán és Nagyberkiben lett jegyzőgyakornok. 1909-től

Erzsébetfalván lett segédjegyző, majd községi aljegyző. Államtudományi
doktori diplomát szerzett,
majd az I. világháború idején besorozták: 1914-től
43 hónapon keresztül a
szerb, olasz, orosz fronton
harcolt, kétszer megsebesült. Több kitüntetést is
kapott. Tűzérhadnagyként
szerelt le. A háború után
Kispesten rendőrfelügyelő,
majd rendőrségi fogalmazó
lett.

Erzsébetfalvai lakosként több
helyi asztaltársaságnak volt tagja,
amelyek segítették polgármesterré

Megismerjük a hazát
Hazánk természeti és épített alkotásainak megismerésére, ápolására
törekszik a másfél évtizede kerületünkben működő Erzsébet Tájak –
Korok – Múzeumok Egyesület.

– Túráinkon megismerjük a különböző korok neves, ismert
alakjait, maradandó műveiket,
rendszeres múzeumlátogatásaink
pedig közelebb visznek mindehhez. A csoport tagjai szabadidejüket így hasznosan töltik el, és
közben jobban megismerik egymást is – meséli Erdősi Pongrác,
a csoport vezetője.
A szomszédos országokat, így
Ausztriát, Szlovákiát, Kárpátalját,
Erdélyt, Szerbiát, Horvátországot és Szlovéniát is bejárták már.
Minden évben felkeresik a nevesebb fürdővárosokat, ahol gyógyüdülésük során bebarangolják a
környék látnivalóit.

– A rövidebb túrákat Simon
Andrásné, a mindig mosolygó
Ilonka vezeti lelkesen és vidáman,
a hosszabb, 9-15 kilométeres távokat jómagam – mondja Erdősi
Pongrác.
A lelkes csapat átlagéletkora
közel jár a hetvenhez, aktivitásban
azonban nincs hiány: alig két hónap
telt el az idei évből, és a csoport már
25 összejövetelen van túl, melyek
során bejárták a Budapest környéki
természetvédelmi területeket, és kilenc múzeumba is látogatást tettek.
Az egyesülethez csatlakozni lehet. Minden hónap második szerdáján fél 3-tól klubnapot tartanak
a Civil Házban (Vörösmarty utca
180.)

választását. Átlátta, a várost
fejleszteni kell. Merész és bátor
előrelátással Speyer amerikai
dollárkölcsönt vett fel, amiből
el tudta kezdeni a legsürgetőbb
fejlesztéseket, a közművesítést.
Később az Amerikai Egyesült
Államokba utazott, hogy részt vegyen az ott élő magyarok által állított Kossuth-szobor avatásán.

Sarokkert a kőrengetegben

Nagy József Antal 84 éves nyugalmazott gépészmérnök mindig is
szerette a környezetét szépíteni: ez
élete értelme – mondja. A nyugdíjas telkéről tujákat hozott, és
Április 1-jén 14 órától tagtoborzó bemutatkozó előadást tartanak a
Csiliben, ahol a Rám-szakadék és
Üröm nevezetességeiről készített
filmjüket is levetítik.
Sz

Személyiségéről ellentmondásos hírek láttak napvilágot. Nagyon szerette a sportot, szívesen
lovagolt, de arról pletykáltak a
korabeli emberek, hogy ha valaki
nem tért ki az útjából, amikor lovagolt, akkor bikacsökkel vágott rá"
a ló hátáról."A korabeli újságok tudósítása szerint a megrendeléseket
– vallástól, felekezettől függetlenül
– azoknak adta, akik a legolcsóbban dolgoztak. 1939-ig töltötte be
tisztségét. Pest megye nyilas alispánja, Endre László eltávolíttatta
hivatalából. A második világháború utáni években Dél-Budára
internálták. Mivel jó erőben volt,
így 1950-ben keszonmunkásként
helyezkedett el, s kitanulta a szakmát. Nyugdíjba vonulása után
gyümölcsösök ápolásával foglalkozott. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Dr. Somogyváry Géza, Pesterzsébet díszpolgára az előadás végén
elmondta, hogy 1949-ben néhány
hónapig együtt raboskodott dr.
Chikán Bélával a dél-budai internálótáborban, ahol rabtársai kedvelték az egykori polgármestert.
A polgármester életéről októberben kiállítás nyílik a Csiliben.
ilma

Fotó és szöveg: Ilonka Mária

A Csili Helytörténeti Klubjában Várhalmi András, a Csili Művelődési
Központ igazgatója tartott előadást
dr. Chikán Béláról, aki 1924-ben lett
a település első polgármestere. Az előadáson megjelentek a Chikán család
tagjai.

egy kis kertet alakított ki a Baross utca és a Zilah utca sarkán,
ahol az általa faragott kőfejek is
helyet kaptak. A szociális foglalkoztatótól fagyalsövényt is kapott, hogy azzal is körbekerítse a
kertet. A férfi másik szenvedélye
a rajzolás, a kerületi épületekről
is számos rajzot készített már.
Mint azt elárulta, édesapjának,
Nagy Károlynak zenekara volt a
Baross kávéházban (a Nagy Sándor József utca irányában), amelyet
1936-ban nagyon sokan látogattak.

Biszták József és fia építette a csónakházat
A februári lapszámunkban közölt Volt egyszer egy Somody csónak" meg a csónakházat kivitelező
ház" című cikkünkben tévesen jelent
ácsmester neve. Helyesen: Biszták József.
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Tilos a tűzgyújtás a fővárosi erdőkben
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Ebéd- és pótbefizetés

május hónapra

Tavaszi
adománynap
Otthonában kerülgeti a megunt,
kinőtt, megmaradt holmikat? Nincs
már rá szüksége, és szívesen odaadná
a rászorultaknak?
Pesterzsébet1Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézményének Családsegítő Szolgálata, 2014.
április 17-én, 9–17 óráig adománynapot szervez.
Ebben az időpontban várjuk,
hogy a felesleges, de még használható állapotban lévő ruhaneműket,
cipőket, játékokat, törölközőket,
függönyöket, szőnyegeket, lámpákat,
könyveket, edényeket, ágyneműket,
plédeket, műszaki cikkeket, bútorokat, egyéb használati tárgyakat,
kérjük szépen, hogy hozzák el az
adományraktárunkba, a rászoruló
ügyfeleink részére.
Cím: Adományraktár 1205 Budapest, Koppány utca 2-4. Érdeklődni: 283-0283; 06-20-514-8327
A felajánlott adományokat előre is
köszönjük!

Tűzgyújtási tilalmat rendel el a fővárosban lévő erdők területére, illetve 200 méteres körzetükre a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága.
Eszerint Budapest területén, terjedő erdővédelmi bírsággal sújtegyelőre nem meghatározott, átme- hatóak. A vasúton, illetve autóval
neti időszakra tilos a tűzgyújtás a ki- utazók se dobjanak el égő cigaretépített tűzrakóhelyeken is. A közút tacsikket vagy gyúlékony anyagot,
és vasút menti fásításokban szintén ugyanis a magyarországi erdőkben
tiltott a parlag- és gazégetés. A ti- előforduló tüzeket minden esetben
lalmat megszegők százezer forintig az emberi gondatlanság okozza.

Tartós élelmiszert kaptak a rászorulók
Tartósélelmiszer-adományt1osztott
a kerület lakosainak Pesterzsébet
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Családsegítő
Szolgálata.
A szolgálat 2007-óta áll megállapodásban a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, melynek
köszönhetően legutóbb több mint
4 és fél tonna tartósélelmiszer-adományt osztottak szét célirányosan
nt
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Caffé Classico
Lavazza kávékülönlegességek
Kézműves fagylalt
Sütemények-torták
Mosolygó kézzel nyújtott házi rétes
Forró csokoládék olasz alapanyagokból
Pizzák
Melegszendvicsek
Teák
Üdítők
Sörök- röviditalok
1203 Budapest, Széchenyi u. 3-5.
Nyitva: hétfő szünnap, keddtől - vasárnapig 11.00-20.00-ig
Telefon: 06 30 2424 850
(Sissy házban, a Spar mellett)

669 fő rászoruló között. A szolgálat napi működése ekkor sem szünetelt, a dolgozók folyamatosan
fogadták az ügyfeleket.
Az intézet munkatársai maximális körültekintéssel juttatták
el a rájuk bízott adományokat a
rászorultakhoz.
A XX. kerületi családsegítő szolgálat az adományosztással egy időre
megkönnyítette a nagy szegénységben élők élelmezését.

Ady Endre Általános Iskola
április 03. 0700– 1300
április 10. 1200– 1700
Hajós Alfréd Általános Iskola
április 07. 0700– 1300
április 14. 1200– 1700
József Attila Általános Iskola
április 08. 0700– 1300
április 15. 1200– 1700
Lázár Vilmos Általános Iskola
április 08. 0700– 1300
április 24. 1200– 1700
Gyulai István Általános Iskola
április 08. 0700– 1300
április 15. 1200– 1700
Tátra Téri Általános Iskola
április 02. 0700– 1300
április 09. 1200– 1600
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
április 09. 0700– 1300
április 23. 1200– 1700
Zrínyi Miklós Általános Iskola
április 07. 0730– 1300
április 14. 0800– 1200

Csörögefánk

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 1 egész
tojás és 1 tojásnak a sárgája, 1 evőkanál porcukor, pici só, 2 evőkanál
tejföl, ízlés szerint rum – ettől lesz
hólyagos. A hozzávalókat összegyúrjuk, majd 3 db pici gombócra

osztjuk. Ezután olyan vékonyra
nyújtjuk, mintha házi metéltet készítenénk. Derelyevágóval kiszaggatjuk, olajban kisütjük, és vaníliás
porcukorban megforgatjuk.
Teszák Pálné Katalin
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SPORT

Nagy Róbert bizonyult a legjobb- dobogó harmadik fokára állhatott aranyérem. Hetvenkilenc ifjúsági
kötöttfogású birkózó állt rajthoz
nak. Szilágyi Erik a + 85 kilósok
Varga Raul. Az összesített ponta kadet korosztályban. A legversenyében kertvárosi
versenyben szakosztászebb teljesítményt a tavalyi
és tatabányai birkólyunk a harmadik
A diák I-es korosztály
év 69 kilogrammos címezókat legyőzve
helyen végzett.
kötöttfogású rangsorres mezét viselő Racolta
megérdemelRacolta Eduárd
versenyére 160 fő neveEduárd nyújtotta, ezúttal
ten vehette át
ismét a dobogó
már a 76 kilóban szerzett
zett, amit a Kertvárosi
az aranyérmet.
tetején. – KertváSport Egylet Birkózó
aranyérmet a 9 fős meA 69 kilóban az
ros, február 23.
Szakosztálya rendezett.
zőny döntőjében a 2014aranyéremért
Szakosztályunk birkózói
től már ESMTK-színeket
való küzdelemNagy Róbert
Szilágyi Erik
Tösmagi Attila
Racolta Eduárdtizenhárom súlycsoportból
képviselő Fodor Gergőt
ben Bagosi Jánost
nak köszönhetően, az ifik
hármat megnyertek, Tösmagi
győzte le. A 85 kg-ban Orosz
csak egy dorogi versenyző
között is született pesterzsébeti
Attila (35 kg), Nagy Róbert (38 kg)
Tibor is döntőbe jutott, őt azontudta felülmúlni. A 42 kilóban a
és Szilágyi Erik
ban a Vasas SC
(+ 85 kg) révén,
versenyzője,
valamint Bagosi
Benedek1Tibor
János (69 kg)
gy ő z t e l e a z
ezüst-, Varga Raa r a n y é re m é r t
ul (42 kg) pedig
vívott csatában,
bronzérmet szerígy a második
zett. 35 kg-ban
helyen zárta a
megmérettetést.
Tösmagi Attila és
Ugyanebben1a
a ceglédi Kecskekategóriában
méti Dávid jutott
versenyzett Ata döntőbe, ahol
kári Tamás is, ő
szakosztályunk
az ötödik helyeversenyzője dizésig jutott. A
adalmaskodott.
dobogó legalsó
38 kg-ban is
fokára állhatott a
ESMTK-aranyérem
63 kilóban Maszületett, 20 verRacolta Eduárd
kula Ramón.
senyző
közül
Három aranyérem a kertvárosi diák kötöttfogású rangsorversenyről. – Kertváros, február 22.

Az egyik leglátványosabb sport vitathatatlanul a szinkronúszás. Csinos
lányok, elképesztő gyakorlatok a vízben és a víz alatt. Az Erzsébeti SMTK
szinkronúszói nem versenyeznek,
viszont számos bemutatón vesznek
részt.

Az egykori válogatott Tánczos
Tünde Tajti Alexandrával közösen
foglalkozik a lányokkal, mintegy
negyven ifjú hölgy vesz részt az
edzéseken.
– Már az első alkalommal elmondjuk a szülőknek, hogy mi nem

versenyeztetjük a tanítványainkat,
viszont számos bemutatón veszünk
részt. Ezt a sportot hobbiszinten addig lehet csinálni, amíg az embernek
van hozzá kedve – mondja Tánczos
Tünde.
Bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, hogyan tudják
olyan tökéletesen végrehajtani a
gyakorlatokat a szinkronúszók,
főleg, amikor a víz alatt tartózkodnak. A ESMTK edzője elmagyarázza, a zenés kűrt először mindig
a szárazföldön, számolással tanulják meg a lányok, majd a vízben
kopogással. Amikor már jól megy,
akkor következik a zenére történő
mozgás, amit a medence falában,
a víz alatt elhelyezett hangszórók
segítenek.
Folyamatosan jelentkezhetnek
az érdeklődők a Zodony utcai
uszodában. A feltétel a vízbiztonság mellett megfelelő tudás két
úszásnemben.
ms

Sokat fejlődött a jégkorongcsapat jelentősen előrelépett Dobos A szezonzáró Magyar Kupában a
Bár akárcsak egy évvel korábban,
ezúttal is a hatodik helyen végzett a Ferencváros-ESMTK jégkorongcsapata a Mol-ligában,

Tamás együttese. A zöld-fehérek
legutóbb 48 mérkőzésen csupán
31 pontot szereztek, míg most
71-et, és sokáig harcban voltak a
rájátszásba kerülésért.

selejtezőben csak a dunaújvárosiaktól kapott ki a FerencvárosESMTK, így bejutott a március
végi négyes döntőbe.
ms

PeLe: pont a közepébe!

Fotó: Szerző

Számolással, kopogással tanulják a kűröket

A Szily Kálmán Szakközépiskolában tartott Anschütz-PeLe kupa
lövészversenyének első napján,
február 22-én a versenyzők légpisztollyal lőttek, másnap légpuska versenyszámot rendeztek.
Az országos versenyen a pesterzsébeti Lemes Krisztián kerekes
székes versenyző első lett 578.9
körrel. A férfi 20 lövéses versenyszámban első lett Szilágyi Erik,
negyedik Tóth Tamás. Férfi légpuska versenyben kilencedik lett
Szücs László.
A PeLe tagjai készülnek a tavaszi diákolimpia budapesti versenyeire Czanik László edző vezetésével.
ILMA

A lövészklub támogatható az

szja 1 százalékával.

Adószámuk: 18037614-1-43.

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak rendbehozatalát garanciával. Tel.:285-2882,
06/30-878-8977
Automata mosógép javítás garanciával
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás T: 06/20-288-5148

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

HAJDU MÁRKA SZERVÍZ

Boylerek szerelése, javítása, vízkőtelenítése,
valamint egyéb háztartásigép-szerviz.
Tel.: 06/30-225-1271, 285-1218
Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablakbútor javítás is. Hívásra házhoz megyek.
Érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533
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TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés! Ár: 9 715 Ft. Tel: 06/20-471-8871

INGATLAN

KERT-TEREPRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés,
kerítés építése, javítása hőszigetelésen,
burkolás, festés, EGYÉB kertészeti-kőműves munkák! Tel: 06-1-781-4021; MOB:
06/70-5472584
Natúrkozmetika. Alakformálás vákuummal, 3-4D-s szempilla (színesben is), kíméletes cukorpaszta. Első alkalommal 50 %
kedvezmény vagy 2000 Ft értékű ajándék
kezelés. Érd.: Diána: +36-20-320-2392,
Bp., XX. ker. Helsinki út 8.
Új helyre költözött! Gyógypedikür Erzsébet központjában! Problémás körmök és
bőrfelületek kezelése. Cukorbetegek speciális kezelése. Hívjon bizalommal. Ár:
2500 Ft., Bp., XX. ker. Topánka u. 2. ALEXA:
06/20-985-4047

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

FODRÁSZAT Pesterzsébet központjában!
Dauer, vágás, festés! Elérhető Áron! Hívjon
bizalommal. Bp., XX. Topánka u. 6. Zsuzsi:
06/20-584-9128

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek javítása, vízkőtelenítése, cseréje.
Rácz Mihály: 06-1-260-7090, 06/30-2965590, e-mail: raczmi0711@citromail.hu

Kertépítést, növényültetést, füvesítést,
öntözőrendszerek telepítését, kerítésépítést, belső járólapozást, festést vállalunk.
Tel.: 06/20-32-777-36

Pesterzsébet központjában szépségszalon elérhető áron! Arckezelés 3.750 Ft, testmasszázs, 3D műszempilla, Flabelos 25
alk. 20 perc 8.500 Ft., Bp., XX. ker. Lajtha L.
u. 26. EDIT: 70/521-0940

Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere is garanciával. Ingyenes
kiszállás. Demeter
Attila 256-8680,
06/30-970-48-70

Használtcikk piac környékén, 2 szobás 60 m2-es családi ház eladó 110
négyszögöl telekkel. Gázkonvektor és
cserépkályha van. Tel: 06-30-9461-578
Pesterzsébeten 300m2-es telken kétszobás ház klímával, garázzsal, pincével, tárolóval eladó.
Tel.: 06-30-200-7500
BÉRBEADÓ. A XX. ker. centrumában, teremgarázsban egy beálló hely 8 hónapra.
Tel.: 2830-090
Csepeli Kavicsbánya Tavaknál, közvetlen vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3
m-es stéggel eladó, villany fúrt kút van.
Irányár: 3,2 MFt. Tel.: 06/20-318-4642

Oktatás

Keretbe foglaljuk
hirdetését!

Vállaljuk hirdetése
egyedi
designjának
elkészítését
az ön ízlése szerint!

Profi megoldások
Kedvező ár
Gyors átfutási idő
Kérje ajánlaunkat:

06 30 213 66 27

Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!
Keretes hirdetésekért hívja a
Doboktatás Erzsébet központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban a
Dobosmagazin szaktekintély munkatársánál. Tel.: 30-495-7470

20/392-33-83-as
telefonszámot!

apróhirdetési szelvény • fénymásolható
Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30
Figyelem!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk,
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

Csak az apróhirdetési
szelvényeken feladott
hirdetéseket
tudjuk elfogadni!

Név:
Cím:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 szóig 1500 Ft + ÁFA, 11–20 szóig szAvAnként 150 Ft + ÁFA • kérjük, olvAshAtóAn, nyomtAtott betűvel töltse ki!

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenési alkalom
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rovat (húzza át a megfelelő témakört)

Aláírás:

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

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

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
Pénztár tölti ki:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................

HIRDETÉS
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ
EMBEREKNEK

Jelentkezés a 0629/321876 telefonszámon















Felkészítés a nyílt munkaerőpiacra a Civil
Érték Egyesületnél TÁMOP5.3.8.A312/2
20120010 azonosító számú projektben
megváltozott munkaképességű emberek
számára.


   

     


Érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél:
2225 Üllő, Pesti út 124., Telefon 













