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Letették esküjüket megválasztott képviselőink
Köszönöm a bizalmukat!

Fotó: Bajnoczi István

Szabados Ákos újraválasztott polgármesterrel készült interjút a 2-3. oldalon
olvashatják.

Az önkormányzati választást követő mandátumátadáson Szabados Ákos, Pesterzsébet újraválasztott polgármestere
köszöntötte a képviselőket, majd Veér
Gyula, a helyi választási bizottság elnöke
ismertette a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselő- és polgármester-választás eredményeit. Ezt követően a bizottság elnöke
átadta a megbízóleveleket.
Szabados Ákos megköszönte a helyi választási bizottságnak, a választásban részt vett polgármesteri hivatali

dolgozóknak, valamint a delegáltaknak
azt a munkát, amelynek köszönhetően a
választás Pesterzsébeten zökkenőmentesen és atrocitások nélkül zajlott le.
A nemzetiségi önkormányzatok október
27-én reggel, míg Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete aznap délután
tartotta alakuló ülését. A megválasztott polgármester és a képviselők letették az esküt.
A november 13-án 14 órakor kezdődő
rendes ülésen – az előzetes, pártok közötti
egyeztetések alapján – megválasztják az új
bizottsági tagokat és elnököket, valamint
az alpolgármestereket.
A képviselők az újság 3-5. oldalán
ismertetik röviden elképzeléseiket, melyeket a kerület érdekében kívánnak megvalósítani.		
		
sza

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választása
eredményes volt, a részvétel 34 százalék.
Dr. Kiss Irén
a Helyi Választási Iroda vezetője
A Budapest Főváros XX. kerületében született
eredmények a 4-6. oldalon olvashatóak.

Keressék a képviselőket!
A képviselők fogadóóráját és elérhetőségeiket a következő lapszámban közöljük. Aki addig is szeretné felvenni velük a kapcsolatot, írjon a szekesztoseg@pesterszebet.hu e-mail címre, és
továbbítjuk számukra a megkereséseket.

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

Kerületi hírek az
interneten:
olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu
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Szabados Ákos: A jövőben is a konszenzusra, a konszolidációra helyezem a hangsúlyt

Ezentúl házhoz megy az önkormányzat
Nagy győzelemnek tartja Szabados Ákos polgármester azt, hogy a pesterzsébetiek immáron
ötödik alkalommal szavaztak bizalmat neki.
A régi-új polgármester az elkövetkező öt évben
is a konszenzusra, a konszolidációra helyezi a
hangsúlyt, hiszen ez vezet az eredményekhez,
amint az az elmúlt ciklus során is bebizonyosodott. Kerületünk első embere szeretné, ha a megválasztott képviselők folyamatos és személyes
kapcsolatot tartanának a lakossággal.
Az elért eredmény
személyes siker is
– Hogyan értékeli a pesterzsébeti
választásokat?
– Mindenképpen rendkívüli eredmény, amelynek elemzése az ellenfeleink
számára komoly fejtörést okozhatott a választást követő napokban. Én viszonylag
egyszerűen látom a helyzetet: ott sikerült
a polgármestereknek győzelemre vinni – Bizakodó vagyok, és ezt megalapozza Tarlós Istvánnal való eddigi jó kapcsolatunk
a választást, ahol a jó munka, az ismertség, a hosszabb idő óta betöltött pozíció
volt jellemző, illetve előnyt jelentett a érdekeit képviselik, és Pesterzsébet szá– Visszatérve a közbiztonságra, szeretkormánypárti támogatottság. Az elért mára is előnyökkel járhatnak. Bizakodó nénk a jól működő térfigyelő rendszert
eredményt így elsősorban személyes si- vagyok, és ezt megalapozza Tarlós Ist- tovább bővíteni, a jelenlegi 48 kamera
kernek könyvelem el, ugyanakkor termé- ván főpolgármester úrral való jó kapcso- számát megduplázni. Fontos volna a laszetesen köszönettel tartozom az engem latunk, még ha ezt a kampányban nem is kótelepeken és a családi házas övezetektámogató pártoknak
ben élőket bevonni a bűnmegelőzésbe,
hangsúlyoztuk.
és mindazoknak, akik A mögöttünk álló
– Melyek azok a fel- hiszen nélkülük sem a rendőrség, sem a
a kampányban részt négy évet
adatok, célok, amelyek közterület-felügyelet, sem a polgárőrség
vettek, s nem utolsó- eredményesnek ítélem.
fővárosi támogatással nem tud eredményes munkát végezni. A
sorban a rám szavazó
valósulhatnak meg az helyzet megoldása összefogást igényel,
amelynek mindenképpen szeretnék élére
és engem támogató lakosoknak. Pester- elkövetkező öt évben?
– Három, a kerület lakosainak több- állni. A másik komoly kihívást a gyerzsébeten komoly munka folyt, rengeteg
kitelepüléssel, sok-sok személyes találko- ségét érintő területet emelnék ki, azzal mek és a felnőtt háziorvosi ellátás jelenti,
zással. Az elmúlt választásokhoz képest együtt, hogy természetesen a Kis-Duna hiszen a kiváló munkát végző, betegeik
magam is több kampányrendezvényen partjának rendezése, a jódos-sós gyógy- körében ismert és szeretett, nyugdíjba
vettem részt, bár nem vagyok kampányo- fürdő újbóli megnyitása is sokak igénye. készülő szakembereink többsége ma
lós típus. Szerencsére volt mivel kampá- Az első a közlekedés, a kerületben járó már erejét meghaladva látja el feladatát.
nyolni, hiszen az elmúlt évek eredményei buszok állapotának javítása, illetve cse- Ezért további juttatásokat, támogatásoönmagukért beszélnek, még akkor is, réje, az elmaradt villamosvágány-cserék kat kell biztosítanunk az egészségügyi
ha számtalan megoldásra váró feladat befejezése, a tömegközlekedési útvona- alapellátásban dolgozóknak, vonzóvá
előttünk áll. Az elmúlt hetekben több lak burkolatának felújítása. A második kell tennünk Pesterzsébetet a pályán léfórumon is hangsúlyoztam, hogy a mö- a közbiztonság, ezen belül is a kerületi vő fiatalabb orvosgeneráció számára. A
göttünk álló négy évet eredményesnek kapitányság munkájának támogatása. Fő- szociális területén is fontos változásokítélem, és elismerem a korábbi fideszes városi közgyűlési képviselőként hozzá- ra van szükség. A lakosság elöregedétöbbséggel elért közös eredményeket. Vé- járulhatok ahhoz, hogy
se szemmel láthatóan
leményem szerint mindezek együttesen a BRFK és a XX.-XXIII. Szociális területEn is
folytatódik, ezért az
kerületi kapitányság fontos változásokra
idősgondozásra navezettek a sikerhez.
együttműködése még van szükség.
gyobb energiákat kell
fordítani. Egy közponhatékonyabbá váljon.
Közös nevező a fővárossal
Végül, de nem utolsósorban számítunk ti gondozóházat szeretnénk létrehozni
– Ami a kerületben előny, a kormány- a főváros segítségére abban, hogy a Jahn tömegközlekedéssel, jól megközelíthető
párti vezetésű fővárosban mit jelent Ferenc Dél-pesti Kórház mind szolgáltatá- helyen, benne modernebb, kulturáltabb,
majd? Fővárosi közgyűlési képviselő- saiban, mind állapotában megújulhasson. kényelmesebb ellátást biztosítani a jelenként miként tudja majd érvényre juttatni
leginél több szakemberrel. Újra kell gona helyi érdekeket?
Fejlesztések, átgondolt
dolni a szociális ellátással kapcsolatos
rendeleteinket, ezen belül a segélyezést,
– Ahogyan az elmúlt ciklusban a leg- pénzügyi tervezéssel
hogy az a valóban rászorulókat segítse
fontosabb ügyekben meg tudtuk találni
a közös hangot itt, Pesterzsébeten, azt
– Milyen, saját forrásból, illetve pá- a bajban, és minél többeknek nyújtson
gondolom, ezzel a mentalitással lesz le- lyázatokból megvalósítható fejleszté- valódi támogatást. Az oktatás-nevelés
hetőség a fővárosban is meghozni azo- sekre, beruházásokra számíthatunk a területén fontosnak tartom az óvodák
kat a döntéseket, amelyek az egész város jövőben?
további fejlesztését, az iskolák közül a
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József Attila iskola épületének komp- építése, s folytatnunk kell az ESMTK Ady
lex felújítását, valamint kezelnünk kell Endre utcai telepén elkezdett felújítási
a szegregáció problémáját. Természete- munkákat is. Mindezeket természetesen
sen továbbra is ápolni fogjuk a kerületi jól átgondolt pénzügyi tervezéssel, pályáegyházközségekkel kialakított jó kapcso- zati pénzek felhasználásával, és reméljük,
latot, s támogatjuk működésüket. A la- lesz ilyen lehetőség – a mindenkori költkótelepeken a következő nagy feladat az ségvetésünk függvényében lehet majd
öntözőrendszerek kiépítése, valamint a megvalósítani.
játszóterek korszerűsítése, igény szerinti
átalakítása. A következő öt év kiemelt Új körvonalat
beruházása lesz a Tátra téri csarnok épü- kap az önkormányzat
letének teljes megújítása, a sétálóutca
folytatása. Elsőként az Ady Endre és a
– A választást megelőző interjúinak
Török Flóris utcai szakasz kerülne sorra, egyikében úgy nyilatkozott, hogy az eds ehhez kapcsolódóan újjá kell építeni digi gyakorlathoz képest egészen más
a Szent Erzsébet teret és a kis Kosutit. önkormányzatiságot képzel el. Mit kell
A Duna-parthoz kötődő sportcélú beru- ez alatt érteni?
házásaink folytatásaként az uszoda és
– Szeretném, ha a megválasztott képa jégcsarnok környékén olyan rendez- viselők, ahogy a kampányban is igyekezvényteret szeretnénk kialakítani, amely tem erre inspirálni őket, az egyébként
helyet1adhatna
bezárkózásra haja kerületi progra- Vannak olyan kérdések,
lamos lakossággal
moknak. Terveink amelyekről nyíltan és
való közvetlen kapközött szerepel az nyilvánosan kell beszélni. csolatot rendszeresuszoda bővítése egy
sé tennék, de nem a
szabadtéri és egy élménymedencével. képviselői fogadóórák keretében, hanem
Felmerült a jégcsarnok mellé egy sze- a kitelepülések folytatásával, a társaszonálisan működő szabadtéri jégpálya házi közgyűléseken való megjelenéssel,

KORMÁNYABLAK NYÍLT

A MÁRTÍROK ÚTJA 281. SZÁM ALATT, A TESCÓBAN
Az október 13-án megnyílt új generációs kormányablak a régi generációs kormányablakokkal együtt a főváros 12.
ablaka, ahol a klasszikus kormányablakokban intézhető ügykörök mellett
okmányirodai ügyeket is lehet intézni.
A fővárosi kormányablakokban fennállásuk óta 365 ezer ügyet intéztek el az
állampolgárok, a legnépszerűbbek a családtámogatással kapcsolatos ügytípusok.
Az egyablakos ügyintézési rendszer
új modelljeként 2011. január 3-án országosan 29 kormányablak nyílt meg, ahol
az ügyfél közigazgatási ügyeit egyetlen
helyen, képzett, illetve folyamatosan továbbképzett munkatárs közreműködésével tudja bonyolítani - a közigazgatásban
egyedülálló módon – hétköznapokon
reggel 8-tól este 8-ig.
A régi generációs kormányablakokban 149 ügy intézhető, 2014. január 1-jétől
már 265 ügytípus intézhető az új generációs kormányablakokban.
A szakmai hátteret a kormányablakok munkájához egy tudásbázis adja,
amely a kormányablakokban intézhető
ügyek részletes leírását és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat tartalmazó központi alkalmazás.
Budapest Főváros Kormányhivatala
XX. Kerületi Hivatala
Kormányablak Osztály

Klasszikus kormányablakos
ügyköri példák
• taj-kártya iránti kérelem
• Európai Egészségbiztosítási Kártya
kiállítása iránti kérelem
• öregségi nyugdíj megállapítása
iránti kérelem
• családi pótlék, anyasági támogatás
igénylése
• gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) iránti
kérelem
• állampolgársági ügyekkel kapcsolatos kérelmek benyújtása
• ügyfélkapu-regisztráció
Okmányirodai ügypéldák
• személyi igazolvány kiállítása, cseréje, pótlása iránti kérelem
• egyéni vállalkozás megkezdésének
bejelentése, megszüntetése
• magánútlevél iránti kérelem
• vezetői engedély kiállítása, cseréje,
pótlása iránti kérelem
• törzskönyv kiállítása, cseréje, pótlása iránti kérelem
• forgalmi engedély kiállítása, cseréje,
pótlása iránti kérelem
• rendszámtábla, regisztrációs matrica cseréje, pótlása iránti kérelem
Általános tájékoztató: 1818 (kék szám)
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egy-egy megvalósult helyi fejlesztés után
kisebb rendezvények szervezésével. Tapasztalataink szerint ugyanis a pesterzsébetiek igénylik, hogy szót tudjanak
velünk váltani, hogy meghallgassuk őket,
a véleményüket, hogy tegyenek közvetlen
környezetükért, de sem idejük, sem energiájuk arra, hogy mindezekért ők munka
után egy közintézményben felkeressenek
bennünket. Végül még egy nagyon fontos
dolog: vannak olyan kérdések, amelyekről nyíltan és nyilvánosan kell beszélni. Az
egyik, amelyet a kampány során nagyon
sokan felvetettek, hogy hozzájárultunk az
Illatos úti házak elbontása után az ottani
lakosok Pesterzsébetre költöztetéséhez.
Ezt szeretném határozottan megcáfolni.
Pesterzsébet önkormányzata ebben semmilyen módon nem működött közre. S
bár a magánforgalomban lévő ingatlanvásárlások, esetleges cserék ellenőrzésére
nincs módunk, minden egyes panasznak
és bejelentésnek utánajárunk, és ahol ös�szeférhetetlen magatartást tapasztaltunk,
tapasztalunk, a rendelkezésre álló eszközeinkkel igyekszünk orvosolni a problémát. 					
SzA

Megszépül

a polgármesteri hivatal hátsó frontja
November 8-ra elkészül a városháza
házasságkötő terméhez vezető utak átépítése, valamint a polgármesteri hivatal
két oldalsó járdájának felújítása.

Fotó: Egér

2

A házasságkötésre érkezőket parkosított környezet fogadja majd.
– A városháza mögötti parkoló
megszűnik, helyette 16 új parkolóhely létesül az épület hátsó frontjának két oldalán. A járda egy szintbe
kerül az úttal, a házasságkötő terem
két bejárata fölé egy-egy fapergola
kerül, amiket virágokkal futtatunk
be. A két bejárat között egy 50 négyzetméteres pihenőteret alakítunk ki
rózsakerttel, padsorral – tudtuk meg
Simkó Gézától, a Városfejlesztési
Osztály osztályvezető-helyettesétől.
A munkálatok idejére a lakók türelmét kéri az önkormányzat! ya
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Név
Szabados Ákos

POLGÁRMESTER
Jelölő szervezet
Magyar Szocialista Párt, Demokratikus
Koalíció, Együtt – a Korszakváltók Pártja,
Párbeszéd Magyarországért Párt

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE
Kompenz.
NÉV
Jelölő szervezet
EVK
lista
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 01.
Somodi Klára
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 02.
Mach Péter
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 03.
Kovács Eszter
FIDESZ-KDNP
Fekete László
04.
FIDESZ-KDNP
Márkus Jánosné
05.
FIDESZ-KDNP
Juhász Lajosné
06.
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 07.
Nemes László
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 08.
Fekete Katalin
Nagy László
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 09.
Simonné
Komoróczy László MSZP-DK-EGYÜTT-PM 10.
MSZP-DK-EGYÜTT-PM 11.
Csaszny Márton
FIDESZ-KDNP
Marton Sándorné
12.
JOBBIK
Gémesi Emese
•
FIDESZ-KDNP
Kaiser György
•
Nemesné Németh
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
•
Judit Mária
FIDESZ-KDNP
•
Rostagni Attila
LMP
Völgyesi Krisztián
•
Folytatás a 6. oldalon

Csaszny Márton

Kiemelt feladataim közé
tartozik a Vörösmarty téri

Fekete Katalin

Az Önökkel való beszélgetések
alapján kiemelt feladatomnak

Fekete László

KÖSZÖNJÜK PESTERZSÉBET!
Önök október 12-én megválasztottak
bennünket önkormányzati képviselőnek.
Az elkövetkező években
bizonyítani fogjuk,
hogy méltók vagyunk a bizalomra.
Kampány jelszavunkat

- CSAK PESTERZSÉBET! érvényesítjük mindennapi cselekvéseinkben.

Köszönjük a lehetőséget!

A választópolgárok támogatásával harmadszor

Gémesi Emese

Csaszny Márton, Fekete Katalin,
Komoróczy László, Kovács Eszter, Mach Péter,
Nagy Lászlóné, Nemes László,
Nemesné Németh Judit, Somodi Klára

A demokratikus
baloldali pártok képviselői

Társaimmal lehetőséget kaptunk arra, hogy tegyünk
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bolhapiac végleges rendezése,
a téren egy kutyafuttató kialakítása, a játszótér állapotának
javítása, a piaci parkoló felújítása, bővítése. A játszótereken
homokozók tisztítása, játszóterek biztonságosabbá tétele.
További Tempó 30 övezetek
kialakítása, térfigyelő kamerák
telepítése a főutcákban, a villamosvágányok felújításának
folytatása. A Klapka utcában
és a Vágóhíd utcában további
bűzzáras csapadéklefolyók
beépítésének szorgalmazása.
A Királyhágó utca felújítása.
tartom a járdák javítását, a közbiztonság erősítését, a játszótereknél és a lakóövezeteknél a
forgalom lassítását, az ott lakók
egyetértésével. Kerékpárosoknak és futóknak biztonságos
közlekedési, sportolási lehetőség
kialakítását, a Magyar utca környékén a csatornaszag megszüntetését. Élhetőbb, kellemesebb
környezet kialakítását sétányok,
pihenőparkok létrehozásával, a
meglévő játszóterek felújításával.
A környezetvédelem és városvédelem is kiemelt szerepet kap
képviselői tevékenységem során.
lehetek fideszes önkormányzati képviselő, amit
ezúton is köszönök! Szeretném az elkezdett munkát
folytatni: rezsicsökkentés,
a Duna-partra tervezett beruházások, a fürdő újbóli
megnyitása, kamerarendszer bővítése, utak, járdák
építése, felújítása. A gyermeksport fejlesztése ugyancsak fontos, ahogy az idős
emberekre való nagyobb
odafigyelés. Kiemelten erősíteni kell a közbiztonságot,
a környezetvédelmet.
Pesterzsébetért, s ennek a felelősségét minden egyes nap
érezni is fogom. Elsődleges feladatom a kerület vagyonának
felelősségteljes elosztása és
megóvása, hogy a legégetőbb
problémákat orvosolni tudjuk.
Az elkövetkező öt évben minden döntésemmel kizárólag a
lakosság érdekeit fogom szem
előtt tartani, s minden olyan javaslatot támogatni fogok, ami
a fejlődés irányába viszi Pesterzsébetet. Mindezek mellett
célom, hogy a politikát közel
hozzam az emberekhez.

Juhász Lajosné

Köszönöm, hogy a rám leadott szavazataikkal kép-

Kaiser György

viselő lehettem! A kerület
minden lakosát kívánom
képviselni az önkormányzatban. Továbbra is támogatom
a járdafelújítások folytatását,
további térfigyelő kamerák
elhelyezését, ezzel együtt
szorgalmazom majd a nagyobb rendőri jelenlétet, a
Tátra téri játszótér rendbe
tételét és újabb játszószerek telepítését. Kéréseiket,
problémáikat szeretném a
lehető legeredményesebben megoldani. Keressenek
javaslataikkal!

A következő feladatokra fókuszálok majd:
1. A kerület jó pénzügyi helyzetének megőrzése, az újbóli
eladósítás megakadályozása
2. A pesterzsébeti jódos-sós
gyógyfürdő újranyitása
3. A kamera- és távfelügyeleti rendszer fejlesztése
4. Lakossági futópálya építése a kerületben
5. Jelentősen több pályázati
forrás megszerzése pesterzsébeti fejlesztésekhez.

mach péter

Olyan Pesterzsébeten szeretnék
élni, ahol • este is biztonságban hazaérkezünk, ezért csatlakozunk a közösségi rendészeti

márkus jánosné

Köszönöm támogatásukat
és bizalmukat! Számomra a

Komoróczy László állapota, de néhány szaka-

mARTON SÁNDORNÉ

Egész Pesterzsébeten nagy
gond a járdák balesetveszélyes

Először is megköszönöm,
hogy a választók bizalmat

Kovács Eszter

Az elmúlt hónapokat a körzetemben élők gondjainak,

szon a régen aszfaltozott utak
is katasztrofális állapotban
vannak. Ebben a ciklusban
szorgalmazni fogom, hogy jelentős felújítás történjen ezen
a területen. Ugyancsak fontos
célkitűzés, hogy a zöldterületeket Pesterzsébet peremén is
karbantartsák, kezeljék. Sajnos még mindig gond több
helyen is a parlagfű, amelynek kiirtása évtizedes feladat.
Kérem, keressenek problémáikkal, igyekszem megoldást
találni!
vágyainak megismerésével töltöttem. Sokan fogadtak bizalmukba, osztották meg velem,
mit is várnának az önkormányzattól, képviselőjüktől. A lista
szinte végtelen. Szerepel rajta új
ablak, esővíz-elvezetés, szigetelési hiányosság, pihenőpad-áthelyezés, közbiztonság javítás…
A képviselő munkája szolgálat.
Azzal szeretném megköszönni
a szavazatokat, hogy képviselőként mindent megteszek a lista
megvalósításáért. Összefogást
ajánlok az itt élőkért, Pesterzsébetért. Önnel, Önért!

nagy lászlóné

Mottóm: közbiztonság, környezet, gyermekközpontúság,
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programhoz, és tovább fejlesztjük
a térfigyelőkamerarendszert. • valóban csökken a rezsi; folytatjuk az
iskolák és az óvodák felújítását. • segítjük a rászorultakat: helyreállítjuk
a szociális ellátórendszert, bevezetjük a moshatópelenka-támogatást.
• gyermekeink jó minőségű, egészséges ételt ehetnek: átszervezzük a
közétkeztetést. • mindenki eljuthat
bárhová: folytatjuk az akadálymentesítést, kezdeményezzük a
23-as busz menetrendjének módosítását, buszainak cseréjét. Kerékpárbarát kerületté alakítjuk egész
Pesterzsébetet.

legnagyobb érték a család,
ennek szellemében fogom
szolgálni az itt élőket. Önkormányzati képviselőként nem
azt tartom fontosnak, hogy
ki melyik politikai oldallal
szimpatizál, hanem azt, hogy
a kerületünk a kormány támogatásával minél több lehetőséget, fejlesztést valósíthasson
meg. Régi erzsébeti család tagjaként kellő alázattal, véleményüket mindig meghallgatva
kérem Önöket, hogy tegyünk
közösen Pesterzsébetért, mert
ez a kerület az otthonunk!
szavaztak a következő ciklusra. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján fontos terület
a nevelés-oktatás további
fejlesztése, csakúgy, mint
Pesterzsébet sokszínű kulturális élete. Továbbá megoldandó feladatnak tekintem
a zöldfelületek növelését,
az egyházak támogatását, a
közbiztonság további javítását célzó intézkedéseket,
az egészségügy fejlesztését,
az út- és járdafelújításokat,
emellett a munkalehetőségek
további megteremtését.
kikapcsolódás. Szeretném elérni,
hogy folytatódjon a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése. Megoldást szeretnék találni a kertes
házakban élőknek a kerti hulladék tárolására, elszállítására. Biztonságos, színvonalas, igényes
játszótereket szeretnék a gyermekeinknek, ezért a szánkózódomb
környezetében kulturált mosdóval felszerelt játszótér kialakítását kezdeményezem, valamint a
Kiserdő" területén sétány, torna"pálya létrehozását. Szeretném, ha
a zöldterületeink a lakosság pihenését, sportolását segítenék elő.
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Minden tőlem telhetőt megteszek az Önöktől érkezett kérések

nemesné
németh judit

Az Önöktől kapott kérések, javaslatok megvalósulásáért fogok

rostagni attila

Köszönöm, hogy ismét támogattak az önkormányzati

Somodi Klára

Önökhöz hasonlóan én is szeretek itt élni a lakótelepen,

megvalósulásáért. Fontos volna
az emeletes házak között automatikus öntözőrendszerek kialakítása. A közbiztonság érdekében
további térfigyelő kamerák telepítése, és a „Szomszédok Egymásért” mozgalom kialakítása, azaz
annak megszervezése, hogy jobban odafigyelünk közvetlen környezetünkre. A járdák, közterületi
lépcsők és játszóterek karbantartása, új fák ültetése, a lakók egyetértésével kutyafuttatók kialakítása,
a kocogni vágyóknak pedig biztonságos futópálya és szabadtéri
sportolási lehetőségek biztosítása.
dolgozni. Azért, hogy ismét
használható legyen a Duna-part,
gyógyfürdővel, stranddal, sétán�nyal. Hogy megkönnyítsük a segítséget igénylő idősek életét, aki
kéri, kapjon segítséget mindennapi teendőihez, hivatásos segítőket és önkéntesek bevonásával.
Hogy legyenek parkolóhelyek,
de a többi zöldterület mindenhol be legyen kerítve. Hogy
bővítsék a játszótereket, majd
rendszeresen tartsák karban, végül a kerület sportlétesítményeit
és sportpályáit kedvezményesen
használhassák a kerület lakosai.
választáson! Azon dolgozom
majd, hogy megszolgáljam
bizalmukat és Pesterzsébetért
minden tőlem telhetőt megtegyek. Az elmúlt években
elért eredmények megőrzése
mellett kiemelten fontos, hogy
ebben a ciklusban tovább fejlesszük a kerületet, hogy az itt
élők még komfortosabban, nagyobb biztonságban tölthessék
mindennapjaikat. Igyekszem
meghallgatni problémáikat és
azokat a lehető legrövidebb
időn belül orvosolni. Dolgozzunk együtt Pesterzsébetért!
ezért ezt a környezetet szeretném szebbé, komfortosabbá
varázsolni. Ennek érdekében a
képviselői céljaim közé tartozik
körzetünk tisztán és rendben
tartása, öntözőrendszerek kialakításának folytatása, faültetések,
kutyapiszoktartók kihelyezése.
Játszótereink felülvizsgálata,
rendbetétele, adott esetben fejlesztése. A Gubacsi lakótelepen
térfigyelő kamerák kihelyezése,
a Hajós Alfréd Általános Iskolában a nyílászárók cseréjének
folytatása, további apáca/vadászrácsok telepítése.

völgyesi krisztián hétköznapi emberek élet-

A 4K! és az LMP értékrendjének megfelelően a

körülményeinek javításán
fogok dolgozni. Három
legfontosabb célom a következő években: javítani az
önkormányzati bérlakások
állapotát, és igazságosabbá tenni az elosztásukat,
segíteni a fiatalok lakáshoz jutását. Szeretnék több
sportolási lehetőséget biztosítani, sportegyesületi
tagdíjtámogatással, utcai
sporteszközökkel, végül
pedig közösségi kerteket kialakítani a kerületben.

Arad emléke vérrel van megírva
Pesterzsébet Önkormányzata és az aradi vértanúk emléke előtt tisztelgő lakosok a Vécsey-lakótelepen idézték fel a mártírhalált halt hősök
alakját, nemzetünk történelmében véghez vitt
tettük jelentőségét. Szabados Ákos polgármester megemlékező gondolatait követően az irodalmi műsor közreműködői teremtették meg
azt a magasztos légkört, ami akkor nemzetünk
meghatározó óráit, napjait is áthatotta.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE
BOLGÁR
NÉV
Jelölő szervezet
Micsev Péter
MBE
Popovné Takács Krisztina Éva
MBE
Yildiz Dóra
MBE
NÉV
Berényi András
Nagy Karolina
Rácz Lajos Bertalan

LENGYEL
Jelölő szervezet
BEM EGYESÜLET
BEM EGYESÜLET
BEM EGYESÜLET
NÉMET

NÉV
Bárkányi Judit
Dr. Fekete Károlyné
Fröhlich Péterné
Thomann Gábor

Jelölő szervezet
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ

ÖRMÉNY
NÉV
Jelölő szervezet
Balabanian Hartioun Mihran
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
Buliczka Melinda
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
Váczi Péter
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
ROMA
NÉV
Fehér György Márk
Lakatos Attila
Rostás János

Jelölő szervezet
RPT
RPT
RPT

A megemlékezés a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar trombitaszólójával
kezdődött.
– Nemzeti ünnepünk valamennyi
magyart érint az ország határán belül és
kívül. A rendszerváltás után a Vécseylakótelepen élő közösség volt az ünnepi
megemlékezés kezdeményezője, annak,
hogy a kerület itt hajtson fejet a mártíroknak. Köszönet az elmúlt évtizedek,
évek szervezőinek, köszönet a résztvevőknek, a kerületi pedagógusoknak,
akik mindig gondoskodtak arról, hogy
intézményeik, diákjaik itt legyenek, hiszen azt mindannyian jól tudjuk, hogy a
jövőt mindig a fiatalok fogják alakítani,
és ha tőlünk és a tanáraiktól, a szüleiktől nem kapnak megfelelő példát, akkor
nem olyan világban fogunk élni, amelyet
közösen álmodtunk meg szüleinkkel, s

amilyet szeretnénk majd gyermekeinkkel megvalósítani –
kezdte beszédét Szabados Ákos
polgármester.
– Amikor esküre emeljük a
kezünket, akkor aki a kezét a szíve fölé helyezi és szívből énekli
a Himnuszt, szívből emlékezik.
Valamennyiünk számára a közös érzelmek – a hazaszeretet,
ami a szívünkből fakad – határozzák
meg
ezeknek
a pillanatoknak a
hangulatát. Kedves fiatal
barátaim,
gondoljatok arra, hogy
a ti döntéseitek
során is milyen
sokszor inkább
az érzelmek, a
szívetek mozgat meg benneteket. A haza
a hazafias érzelmekre, a hazaszeretetre,
az egymás iránti tiszteletre, az egymás
iránti szeretetre épül. Most azokra a hősökre emlékezünk, akik nem kívántak hősök lenni, mégis példaképeinkké váltak.
Mi akarjuk példaképnek látni őket. Mert
a szívük ugyanazért dobbant, amiért a
mienk: magyarságunkban közösek vagyunk, még akkor is, ha több mint másfél évszázad választ el bennünket. Leckét
adtak nekünk emberi helytállásból, a
vészterhes időszakok negatív példája
pedig egyszer talán elrettenti a történelem alakítóit a bűnök újbóli elkövetésétől. Így válhat igazán fontossá az, amit a
legfiatalabb kivégzett honvédtábornok,
Leiningen-Westerburg Károly utolsó szavai közvetítenek. „Nemsokára egy más,
igazabb bíró előtt állunk, ő igazságosan

Jelölő szervezet
OZVENA-SZNYK
OZVENA-SZNYK
OZVENA-SZNYK

UKRÁN
NÉV
Burij Anatolij
Hopp Mariann
Perecz László

Jelölő szervezet
MUKE
MUKE
MUKE

ítél majd fölöttünk" – idézte az aradi vértanú
utolsó szavait a polgármester.
Hozzátette: mindazok, akik családjukért,
közösségükért, lakóhelyükért, gyermekeikért, a hazáért, a nemzetért tesznek, sokszor
önzetlen szolgálatot teljesítenek, amit meg
kell köszönni.
– Legyen a mai az emlékezés és a megértés
napja is, legyenek ők példák valamennyiünk
számára. Baráti szeretetet kívánok az elkövetkezendő időkben egymáshoz – mondta
Szabados Ákos.
Az aradi vértanúk alakját felidézte a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
Gyöngyvirág Néptáncegyüttese, a Galgóczi
tehetségek: Bubik Réka, Somlyai Boglárka,
Vagyóczki Patrik, Tóth Norbert, Miskei Roland - Veress Előd rendezésében, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a Pesterzsébeti
Városi Fúvószenekar, valamint a Wysocki
Légió Hagyományőrző Egyesület.
A koszorúzás során az emlékkőnél kerületünk elöljárói, a helyi szervezetek képviselői
helyezték el a megemlékezés virágait. ILMA
Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Az önkormányzat támogatja a tűzoltóság fejlesztését

SZLOVÁK
NÉV
Dr. Bencze György Lászlóné
Gulácsiné Fabulya Magdolna Hilda
Oláh Miklósné
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Szívük ugyanazért dobbant, amiért a mienk: magyarságunkért!

Fotó: Bajnoczi István

nemes lászló

Ö N K O R M Á N Y Z AT

Fotó: Bajnoczi István
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Személygépkocsit, illetve klímaberendezést kapott a
XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoksága. A
fejlesztést a pesterzsébeti és a soroksári önkormányzat
közösen támogatta.

– Nemcsak a rendőrség támogatása tartozik a lakosság közbiztonságérzetének javításához, hanem a
tűzoltóság és a katasztrófavédelem
is, mely szervezetek nagyon fontos
szerepet töltenek be a XX., illetve a
XXIII. kerület életében. Soroksár önkormányzata mindig támogatni fogja
e két szervezeti egységet – mondta
Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere, majd átadta a személygépkocsi kulcsait Szabó Gyula kerületi
tűzoltóparancsnoknak.
– Teljes együttműködésben született meg a támogatás gondolata a
két képviselő-testületben, mely közös akciót folytatni kell – szögezte
le Szabados Ákos polgármester.

– A laktanyában dolgozók tisztességgel helytállnak, köszönetet mondok
áldozatos munkájukért mindkét kerület
lakossága nevében. A legkevesebb, amit
megtehettünk, az a segítség, amit most
nyújtani tudtunk. Bízom benne, a jövőben
a jelenleginél több támogatást kaphatnak
minden szinten a tűzoltóink. A légkondicionált épületet használják egészséggel!
– mondta a kerület polgármestere.
Palotai Gábor tű. ezredes, a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese megköszönte a kerületi vezetőknek, hogy támogatják a tűzoltóságot.
A 16 klímaberendezést a legénységi körletekben és az irodákban szerelték fel, a
személygépkocsit szolgálati célokra használják majd.		
		
IM
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TÁMOP 1.1.1 Rehabilitáció, munka, újrakezdés

Újra életet lehelnek a bájos Duna-parti plázsunkba

Fotó: Bajnoczi István

Letették a Hullám csónakházak alapkövét

– Ez a Duna-parti szakasz, ahol most állunk,
mindig is baráti találkozók helyszíne volt, hiszen
a 20-as években, amikor
a Somodi csónakházak
készültek, az építtetőt
csupán egyetlen cél vezérelte, mégpedig hogy
közösséget teremtsen a
vízi sport, a szabadidős
tevékenységek köré. Ez a
hagyomány évtizedeken
keresztül folytatódott,
egyetlen dolog kivételével, a terület fejlesztésével.
Azon lehet vitatkozni, hogy
ez jó-e, vagy sem, hiszen így
megmaradhatott a főváros
utolsó gyöngyszemeként.
A Római-parton ma már
egészen más miliő fogad
mindenkit, ahol az itt tapasztalható nyugalmat és
Szabados Ákos polgármester és dr. Vas Imre
a családias légkört nyüzsországgyűlési képviselő helyezte el az alapkövet
gés, programokkal teli
Október 9-én helyezték el a felújítás előtt álló találkozóhely váltotta fel – idézte fel a
Hullám csónakházak alapkövét. Az időkap- múltat is Szabados Ákos polgármester,
szulát egy kétpárevezősben Karácsonyi Zsolt, aki emlékeztetett arra, hogy bár az ela Magyar Evezős Szövetség paraszakági ko- múlt években, évtizedekben a kerület
ordinátora és Nagy Roland evezősedző vízen több ígéretet is kapott a terület fejlesztészállította a helyszínre.
sére, hiszen az önkormányzatnak régóta

szándékában áll a felújítás, ez eddig
különböző okokból elmaradt. Mára
lehetőség nyílt arra, hogy elkezdődjön
a beruházás.
– Remélem, hogy a Hullám csónakházak és környezete a felújítás után is
meg tudja őrizni báját, s az épületek külső megjelenését nem megváltoztatva,
a hagyományokat és a hagyományos
képét megőrizve, nyugalomban tudják
majd az idelátogató pesterzsébetiek és
az ideérkező budapestiek használni és
hasznosítani a területet – tette hozzá.
Utalt arra is, a Duna-part további
fejlesztéséhez a környező kerületekkel,
Csepellel és Soroksárral összefogásra
volna szükség.
Szabados Ákos a Pesterzsébeti pillanatképek című kiadványt, Juhász
Lajosné volt alpolgármester a Pesterzsébet újságot és némi fémpénzt, Földesi Gyula volt képviselőnk emléklapot,
a tervezők a létesítmény látványtervét
helyezték el az időkapszulába.
Az eseményen részt vett Finta Sándor fővárosi főépítész, Deák Krisztina,
a fővárosi önkormányzat városépítészeti főosztályának csoportvezetője, a
tervező Blokk Építőműhely Kft. képviselői, Bendó Zoltán, a pályázat írója
és Teiszler Ferenc, a Magyar Evezős
Szövetség főtitkára.
sza

Átadták a Klapka utca felújított szakaszát

Szabados Ákos polgármester az átadáson
megköszönte az utcában lakók türelmét, és
elárulta, az úttest és a járdák felújítása 2015ben folytatódik, a Klapka utca teljes hosszában megszépülhet.
– A Klapka utca esetében az elmúlt évtizedekben mindig csak javítgattunk, foltozgattunk, de mostanra halaszthatatlanná
vált, hogy végleges megoldásként hozzuk
rendbe az utat – mondta a polgármester, aki

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

arról is beszámolt, hogy a Gézengúz
Óvoda Gyöngyszem tagóvodája
melletti utcában az önkormányzati
telket feltöltötték, az óvoda udvara e
telekkel kibővül, a terep rendezése a
következő feladatok egyike lesz. Az
ESMTK-sportpálya mellett aszfaltos járda épül, a sporttelep műfüves pályáját pedig ugyancsak
felújítják.
A Klapka téren, a református templom parkjában tartott
átadáson térzenét játszott a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, a
kilátogató gyermekek lufit kaptak
a lufihajtogató bohóctól, és bár arcukra bármilyen motívumot festethettek, sávelválasztó vonalat
egyikőjük sem akart.
ILMA

Fotó: Bajnoczi István

Felújította az önkormányzat a Klapka utca Vágóhíd utca és Ady Endre utca közötti
szakaszát. Ezzel együtt a csapadékelvezetést
biztosító műtárgyakat is kicserélték. Az önkormányzat 60 millió forintot fordított a
rekonstrukcióra.

„A programot a rehabilitációs ellátásban és járadékban részesülő ügyfelek számára
működtetik, akiknek a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását különböző, személyre szabott programokkal, képzésekkel segítik: új szakmát adó vagy ECDL szintű
számítógépes tanfolyammal, de igény esetén, és ha az az elhelyezkedést segíti, akár
nyelvtanfolyammal igyekeznek elősegíteni a majdani elhelyezkedést. A program
legfontosabb eleme a 100%-os bérköltség-támogatás, amelynek lényege, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállaló után – a foglalkoztatás jellegétől függően
– minimum három, de akár 13,5 hónapig tartó időtartamra átvállalják a bérköltséget és
annak járulékait, ennek fejében azt várják el, hogy az érintettek legalább határozott
időre kötött szerződést kapjanak. A projekt három nagyobb részből áll; az elsőben
az érintettek alkalmasságát kívánják fejleszteni, a másikban konkrét képzésekkel
akarják munkaerő-piaci esélyeiket növelni, míg a harmadikkal a foglalkoztatást
ösztönzik. A 2015. június végéig tartó, csaknem 12 milliárd forintos keretösszegű
program gazdája a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A programra jelentkezőket az ország 85 szolgáltató helyén csaknem négyszáz szakember fogadja.”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által e szavakkal bemutatott európai uniós
projekt azonban az egyének számára, akik
újra munkalehetőséget kaptak, jóval több,
mint amit a hivatalos megfogalmazás sejtet.
A megváltozott munkaképességű Zsuzsa a XX. kerületi Polgármesteri Hivatalban a TÁMOP segítségével helyezkedett el.
Ahogy fogalmaz: képes dolgozni, csak az
egészségügyi problémái miatt nem minden
munkára alkalmas.
– 45 éve cukorbeteg vagyok, naponta
négyszer injekciózom magam, és sajnos a
betegség szövődményei is kialakultak az
évek során. 15 éve leszázalékoltak, rokkantnyugdíjas lettem. Az elmúlt években volt
három enyhe agyvérzésem, és egy baleset
következtében a jobb bokám sem működik
kifogástalanul. A felülvizsgálat alkalmával
„rokkant”-ból megváltozott munkaképességűvé minősítettek át – sorolja az elmúlt
évek keserű történéseit, ami miatt az élete
még nehezebbé vált, hiszen a rehabilitációs
támogatás lényegesen kisebb összeg, mint
a rokkantnyugdíja volt.
– Amit ráadásul csak 3 évig kaphatok,
ennyi időm van arra, hogy egy olyan munkát találjak, amelyet el tudok végezni további egészségkárosodás nélkül. A támogatás

mellett heti 20 órában dolgozhatok. Az a
tapasztalatom, hogy a megváltozott munkaképesség egy olyan „bélyeg”, amivel kevesebb fizetés jár akkor is, ha képes vagyok
ugyanolyan minőségű munkát nyújtani,
mint egy egészséges – osztja meg véleményét Zsuzsa, akinek a TÁMOP-os lehetőség
éppen jókor jött.
– Személyes „mentorom" alaposan és
részletesen kikérdezett: milyen iskolákat
végeztem, hol dolgoztam, milyen egészségügyi problémáim vannak, milyen
munkát végeznék szívesen? Két nap múlva azon kaptam magam, hogy a polgármesteri hivatalban mesélek magamról a
felvételiztető bizottságnak. A XX. kerületi
önkormányzat az elsők között jelentkezett,
hogy szívesen foglalkoztatna megváltozott
munkaképességűeket. Végül is megkaptam a lehetőséget, hogy itt kezdjek „új”
életet. Hét hónapig a TÁMOP-tól kapom
a fizetésemet. Ez alatt az idő alatt bizonyíthatom, hogy alkalmas vagyok a rám bízott
munka elvégzésére – meséli boldogan az
asszony, aki alig tudja elhinni, hogy olyan
munkát kapott a TÁMOP segítségével,
amely tekintettel van az egészségi állapotára, ugyanakkor sokszínű, érdekes, és teret
ad a kreativitásának is.
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Kerüljék el
a teherautók
a belső utakat!

Aláírást gyűjtenek a lakók, hogy a Délpesti szennyvíztisztító telepre szállítandó szennyvizet a kerületet megkerülő
utakon vigyék a telepre.
A Dél-pesti szennyvíztisztító
telepen végrehajtott fejlesztések
során kialakítottak egy modern,
ellenőrzött szennyvízleeresztő
helyet, aminek előnye, hogy a
bűzzel járó szennyvíz-leeresztési
tevékenységet már csak a telepen
végezhetik.
Hátránya azonban az, hogy
a tevékenységet végző cég gépjárművei kerületünk lakott útjain szállítják az egyébként más
kerületekben összegyűjtött
szennyvizet.
Az érintett területen élő lakók
aláírásgyűjtést kezdeményeztek
azért, hogy ezek a gépjárművek
kerületünk elkerülésével közelítsék meg a szennyvíztisztítót.
Pesterzsébet főutakon teljesen
körbejárható, ráadásul az útvonal
hossza sem nő jelentősen.
A kezdeményezést Csaszny
Márton önkormányzati képviselő fogja össze. Aki fontosnak
tartja a kerületi utak állapotának és a lakosság nyugalmának megőrzését, csatlakozhat a
kezdeményezéshez.
Csaszny Márton képviselő
elérhetőségei: a 06 (30) 280-6208as telefonszám, illetve a csaszny.
marton@pesterzsebet.hu e-mail
cím.
ya

Kerületi friss hírek
mindennap!
www.pesterzsebet.hu
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Fotó: Szerző

Így élte meg Pesterzsébet
az I. világháborút

Első világháborús helytörténeti kiállítással folytatódott a „90 éves Pesterzsébet” programsorozat. A megnyitón
mutatták be Somogyváry Géza Pesterzsébeti emlékeim című kötetét, mely a
Pesterzsébeti Múzeum könyvei sorozatban jelent meg.
– Somogyvári Géza Pesterzsébet történetének nemcsak élő legendája, de
feldolgozója is. Még mindig vannak
olyan anekdotái, amik izgalmassá teszik Pesterzsébetet – kezdte köszöntőjét Szabados Ákos polgármester a
mellette álló díszpolgár felé fordulva.
A polgármester szerint, ha bárki
idelátogat, a főváros méltatlanul elfeledett részére, saját szemével láthatja
azokat a történelmi emlékeket, épületeket, helyeket, amelyekre joggal
büszke minden itt élő.
Efféle történelmi esemény volt
például a település nevének felvétele, amiről így emlékezett Somogyvári
Géza, kerületünk díszpolgára:
– A Sisi elnevezés felfedezésének
története a Bécsi Császári Levéltárban indult. A Magyar Országos Levéltár ottani kirendeltségén keresztül
tudtuk meg, hogy a dokumentum,
amit régóta kerestünk, Budapesten

található. Mi több, a
bécsi kollégák azt is
pontosan megmondták, melyik polcon.
És valóban, az említett polcon ott pihent
Erzsébet királyné beleegyező nyilatkozata,
hogy Gubacs puszta
egyik része felveheti az Erzsébetfalva
nevet.
Ugorjunk az időben, és térjünk vis�sza az első nagy
világégéshez.
– Erzsébetet közvetlenül nem, közvetve annál inkább érintette az első
világháború – emlékeztetett Szabados
Ákos, a kiállítás bejárata melletti emlékfalra mutatva.
A mennyezetig nyúló, szürke gránitot idéző fal tetején felirat: Az I. világháború erzsébetfalvai áldozatai. Alatta,
végig a gyertyákkal borított padlóig,
megannyi hős neve olvasható, akik odavesztek az esztelen vérontásban.
A nagy háború kitörésének századik évfordulója adott alkalmat arra az
önkormányzatnak, hogy a Magyarok
Nagyasszonya terén az emlékmű környékét rendezzék.
– Mint ahogy az Emlékezés tere már
méltó környezetet biztosít a hősök
előtti tisztelgésre – fogalmazott a polgármester. A Nagy háború című kiállítással kapcsolatban elmondta, hogy
a kifejezetten Pesterzsébethez köthető
gyűjtemény sokak számára szolgálhat
újdonságokkal, s biztosan felismernek
majd olyasmiket, amiket vagy maguk is
láttak egykor, vagy szüleik, nagyszüleik
elmeséléséből hallottak róla.
– Főhajtás ez a kiállítás elődeink
előtt, akik az első nagy világégést elszenvedték – mondta végezetül Szabados Ákos.
Az első terem – ahol az emlékfal található – teljes egészében a háborút idézi.

Komor, szürke tablókról harsog a
korabeli kiáltás: Nem! Nem! Soha! Még
tolltartót is láthatunk az egyik vitrinben
ezzel a felirattal. Megsárgult fotókról
a csata fáradalmait kipihenő, megtört
szemű vagy éppen az otthoniakra mosolygó, csoportképbe állított bakák néznek ránk a múltból. Vitrinekben a rég
elhunytak kitüntetései, parolijai.
A hátsó terem a hátországé. Amíg
a frontokon dúlt a harc, az otthon maradottaknak élniük kellett hétköznapjaikat. Például egy olyan konyhában,
amit korabeli bútorokkal és tárgyakkal rendeztek be. Az azóta elpusztult községházát idézi egy aprólékos
gonddal készített makett. Hasonlóan
élethű modell áll kontrasztként egy
politikusi dolgozószoba mellett, amelyet megannyi korabeli önkormányzati emléktárgy vesz körbe.
Nem maradhatnak el a kor utolérhetetlen hangulatú plakátjai, újságkivágásai sem. „Használt koporsót veszek és
eladok” – húzza ma már fanyar mosolyra a száját a nézelődő az Est hasábjain
megjelenő apróhirdetésen.
A békés hátországi életet sugallja a
csipkékkel, nippekkel zsúfolt nappali,
a háború reménytelenségében hitet adó
egyházat eleveníti fel több tárló.
Ditzendy Attila Arisztid

A megnyitón adták át a nagyközönségnek az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázatán elnyert
és az önkormányzat támogatásával
beszerzett multimédiás eszközt. A
látogatók ennek használatával tájékozódni tudnak a három intézmény
állandó és időszakos kiállításairól,
nyomon követhetik a készülő programokat, kiállításokat, fényképeket
nézegethetnek, informálódhatnak
a régebbi időszaki kiállításairól,
rendezvényeiről.

Elkészült a helytörténeti gyűjtemény adatbázisa

Fotó: Szerző

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében adták át a Bíró
Mihály utcai könyvtárban a pesterzsébeti helytörténeti dokumentumgyűjtemény adatbázisát.
Oravecz Krisztina könyvtárvezető
bemutatta a városvédőknek az új
keresési lehetőséget. A pesterzsébeti adatbázis a FSZEK Bíró Mihály
utcai és a Pacsirta utcai, a Csili Művelődési Központ könyvtárában,
a Pesterzsébeti Múzeum és a Pedagógiai Intézet könyvtárában

Nagy Sándor

értékrendje tovább él
A gödöllői művésztelep 1901-től 1920-ig
működött. A Körösfői-Kriesch Aladár által
alapított kolónia egyik vezető mestere Nagy
Sándor volt, akinek alkotásai a pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-templomot és a
Szent Erzsébet-templomot díszítik.
Nagy Sándor a művésztelep megszűnése után
is Gödöllőn maradt, és
korábbi eszméihez híven, munkásságát áthatotta a mindennapi
élet megszépítésének,
megnemesítésének, az
„élet művészetének”
gondolata.
A pesterzsébeti plébániákat vezető Décsei Géza (1896–1960)
prelátus, művészettörténész rajongott Nagy
Sándor műveiért, s először a pacsirtatelepi
templom, majd a főtemplom díszítését bízta rá. A templomok üvegablakai és a Szent
Erzsébet-templom freskói nem központi
támogatásból, hanem a hívők filléreiből készültek el, Décsei a perselyből fizette ki a
festőt. Így kerültek Pesterzsébetre az európai szecesszió hosszú utóéletének páratlan
alkotásai. A gödöllői művésztelep értékeit,
hagyományait más gödöllői művészek is

ápolták, majd 1998-ban, egy az önkormányzattól kapott szocreál asztalos műhelyben
megkezdte működését a GIM (Gödöllői
Iparművészeti Műhely), melynek keretében rokon törekvésű művészek folytatják
az egykori művésztelep hagyományait (is).
Születésnapjuk alkalmából Tizenöt éves a
GIM címmel szimpóziumot tartottak a Batthyány Lajos Alapítvány konferenciatermében, melynek levezető elnöke délelőtt Juhász
Judit, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke volt, délután pedig Feledy Balázs
művészettörténész. Köszöntőt dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere mondott, aki hangsúlyozta a GIM jelentőségét a
város kulturális életében, kiemelte a műhely
igényességét és kisugárzását az egész ország

Nyisztor Imre presszó
Multimédiás eszköz
a tájékozódáshoz

található dokumentumokból, nyomtatott könyvekből és hangzóanyagokból
tevődik össze, és legalább
200 különféle dokumentum tanulmányozható
általa.
Az adatbázis a Bíró
Mihály utcai könyvtár
honlapján lelhető fel, segítségével kiderül, hogy
melyik könyvtárban találják meg az olvasók az
információkat.
IM

11

Szabados Ákos polgármester és Joó Lajos, a PE-SO Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítványt Támogató Baráti
Kör elnöke kezdeményezésére Nyisztor Imrének, a Csili étterem egykori vezetőjének nevét veszi fel a művelődési
központ színháztermének büféje.

Sisi-kalandjáték a Csiliben
A Kossuth Társaság a reformkori
rendezvénysorozat befejezéseként
Sisi-kalandjátékot tartott a Csiliben. Az esemény az „Itthon vagy,
Magyarország szeretlek!' és Pesterzsébet 90 éves évfordulójához
kapcsolódott.
Sisi magyar királyné Pesterzsébet névadója, több '48-as magyarral tartotta a kapcsolatot,
és szabadságszeretete is indokolta, hogy a Kossuth Társaság
foglalkozzon a személyével.
A gyerekek megszemélyesíthették a királyi párt és a koronázást. A részt vevő gyerekek
beöltöztek Sisinek és Ferenc
Józsefnek. A Sisi-játék kézügyességet, képzelőerőt, történelmi ismeretet, önismeretet

fejlesztett élményszerűen, alkotó módon.
A Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola diákjai palotás ruhában, egy másik pár
reformkori katonai ruhában,
a Históriás Társaság tagjai
1848-as ruhákban fogadták a
gyerekeket.
Homoki Anikó üvegművés�szel üvegre festettek, Tóthné
Pálmai Katalinnal szőttek,
Kulcsár-Kögler Zsuzsával, az
Arany kezek – Tündér ujjak
klub vezetőjével kézimunkáztak, míg Gattyán Ágnes
zuglói népi iparművésszel babákat készíthettek a az érdeklődők. Dr. Sturcz Zoltánnéval,
a Kossuth Társaság elnökével
mézeskalácsot sütöttek a vendégek. 			
IM

felé. Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a GIM-ház vezetője
az elmúlt 15 év történéseire tekintett vis�sza, vetített képes előadása – többek között
– kiállításmegnyitók, különböző rendezvények, alkotótáborok szép pillanatait idézte
vissza. D. Udvardy Ildikó, a Pesterzsébeti
Múzeum igazgatója emlékeztetett arra a
2005-ben rendezett kiállításra, amelyen a
GIM alkotói mutatkoztak be Pesterzsébeten,
de előadásában arra is kitért, hogyan élnek
tovább az egykori művésztelep értékei Budapest XX. kerületében. Beszélt a művészek
kerthez való viszonyáról, a galéria melletti
szoborparkról, arról, hogy hogyan lesz a
művészet maga az élet. 		
Péhl Gabriella

Kotta, karmester és cipő nélkül zenélnek
A Ministrings svájci vonószenekar a Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola meghívására közös koncertre érkezett Pesterzsébetre.
A Ministrings kis zenészei, főleg hegedűsök, brácsások, csellósok, a lausanne-i konzervatórium legtehetségesebb növendékei.
Párizsi, isztambuli, római koncertek mellett több nemzetközi
fesztiválon léptek már fel. A Lausanne-i Operában ugyancsak
ismerik őket: vidámságuk és korukat meghaladó hangszeres
tudásuk minden egyes alkalommal óriási sikert arat.
A gyermekek 7–12 éves korig nyerhetnek felvételt az együttesbe, ahol az idősebbek apránként megmutatják nekik a zenei
és a színpadi játék alapjait. Kotta és karmester nélkül felszabadultan, táncolva játszanak klezmer, ír, orosz, bolgár, magyar
és más népek zenéit.

Fotó: Magánarchívum
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Az október 16-án a Csiliben tartott hangverseny első részében
a pesterzsébeti zeneiskola rézfúvóstriója, klarinétegyüttese
és az ütőtanszak növendékei játszottak, utána mutatták meg
tehetségüket a svájci gyerekek. 			
IM
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Művészeti est
a gimnáziumban

Rocksegélykoncert a
GitárPontban

A Kossuth Gimnázium
Baráti Köre Egyesület
elnöksége művészeti estet tart november 14-én
(pénteken) 17 óra 30 perces kezdettel 90 éves
Pesterzsébet" "címmel.
A művészeti klubdélután mottója: Mutassuk
"
fel közös múltunkat,
fedezzük fel közös jelenünket,tervezzük meg
jövőnket."

November 14-én pénteken
fellép a Smith & Frends, a
Custom Blues Band, valamint
Sárközy Palika és barátai. Másnap, november 15-én, szombaton a Blues Rádió Budapest,
a Sound Error, a Patriots Rock
Band és a Bermuda Rockband
hallható a GitárPontban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a
Kossuth Lajos Gimnázium Dalos László termébe
(1204.Bp.Ady E.u.142).

Belépő egy cipősdoboz tartós
élelmiszer, amely tartalmazhat cukrot, olajat, rizst, konzervet, száraztésztát stb. A rendezvény mindkét
napon 18 és 22 óra között zajlik.
Információ:
Blokker Imre 06/70- 407-4453
Helyszín:
GitárPont, 1201 Budapest,
Nagy Győry István u. 4-6.

Pesterzsébeti Múzeum

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19, CS: 9-16, Szo: 9-14
FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19,
CS: 9-15, K, SZO: zárva
• Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő energiák” címmel Frisch Tibor
ezoterikus beszélgetése november
12-én, szerdán, 17 órától.
• Kézműves Kuckó: Ezúttal új
időpontban, szombaton 11 órakor
várjuk az alkotni szerető gyerekeket. Legközelebb november 15-én.
Kötőtű klub

Kezdőknek és gyakorló kötő, horgolóknak és kézimunkázóknak
kéthetente, pénteken 17 órától.
Legközelebb november 14 és 28.

• Idegen nyelvi klubok: Az olasz
klubot november 24-én, 17 órakor,
az angol klubot pedig november
3-án, 17 órától tartja Laczkó-Juhász
Mónika. A német klub következő
foglalkozása november 10-én, 17
órakor lesz. A francia klubba Megyeri Béla várja a társalgókat november 17-én, 17 órakor.
• Játékkészítők klubja: szerdánként, 15 órától várja Attila bácsi az
érdeklődőket, akik logikai és kézműves játékokkal ismerkednének.
Legközelebb november 26-án.
• Kiállítás: Tárlóinkban Vargha Éva
pamutékszer-kiállítását1tekinthetik
meg, galériánkban pedig Lipták Zsuzsa és Kovács Bea fotóit nézhetik meg.

Társasjáték klub

• Pacsirták játszóháza: 2-8 éves
gyerekeknek Rádics Ágnessel. Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1)
283-1779. Nyitva tartás: keddtől
vasárnapig, 10–18 óráig.

• Kézimunka és Főzőcske Klub
péntekenként 15.30-tól.
Gyertek és társasozzunk egyet! Ha
van kedvenc társasjátékod, azt is
hozd magaddal november 28-án,
pénteken 17 órakor.
• Baba-mama klub: november
6-án, csütörtökön 10 órakor várja a csöppségeket Káposztásné
Kosztya Henrietta óvópedagógus
egy játékra, éneklésre.
November 1-jén, szombaton a
könyvtár zárva tart.

• Szövő suli Ila nénivel november
7-én, 15 órakor.
• Lélektől lélekig advent és karácsony:
Irodalomterápiás kötetlen beszélgetés, érzések felszínre hozatala,
gondolatcsere néhány irodalmi mű
alapján Asztalos-Varga Csillával
november 21-én, 16.45-tól.
• Kerekítő: hétfőnként Szabó-Bellán Tímeával. 9.30-tól Mondókás
móka; 10.10-től Bábos torna.

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.

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra”
helytörténeti kiállítás

„A Nagy Háború”
A helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében
megtekinthető 2015. március 29-ig, keddtől szombatig 10
és 18 óra között.

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre
festőművész kiállítása
• Gaál Imre
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás
Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert
info@pesterzsebetimuzeum.eu,
www.pesterzsebetimuzeum.hu

„Pesterzsébet 90 éves”
A helytörténeti és képzőművészeti kiállítás a Gaál Imre
Galériában. Megtekinthető 2015. január 11-ig, hétfő
kivételével naponta 10 és 18 óra között.
„Építészet az Illusztrációban” és „Állatok az Illusztrációban”
A Magyar Illusztrátorok Társaságának kiállítás megnyitója
november 4-én, 17 órakor a Gaál Imre Galériában. A kiállítás
megtekinthető a megnyitó napjától 2015. január 11-ig, hétfő
kivételével, naponta 10 és 18 óra között.
„Radnóti Miklós: 100 vers 100 kép”
Tóth József fotóművész vetítettképes előadása november
12-én, 17 órakor kezdődik a Gaál Imre Galériában.
„Arra gyere amerre én…”
Neményi Lili-est a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóival november 25-én, 16 órától a Gaál Imre Galériában.
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Tátrás aranycsapat
Az őszi kerületi diákolimpián a
legjobbak a tátrás focisták voltak.
Három tanuló két aranyéremmel is
gazdagította az iskolát. A boldogság
ragyogott a gyerekek arcán, ezekért a
pillanatokért érdemes sportolni! Rengeteg küzdés, talpra állás van mögöttük, mely az életnek is fontos része.
Kerületi diákolimpia labdarúgás
III. kategória I. helyezés

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYEK

Beköltöztek a Mákvirág tagóvodába

a nemszeretem állatok

A Gyermekmosoly Óvoda pedagógiai programjában fontos szerepet kap a környezettudatosságra nevelés, a környezetvédelem, Földünk
élővilágának megóvása, ezért minden évben
megünnepeljük az állatok világnapját.
Az óvodák, iskolák számára meghirdetett
rendezvényen Szabados Ákos polgármester kiemelte; az állatok világnapja alkalmából nagyszerű lehetőség nyílik felhívni
a figyelmet a körülöttünk lévő környezet
szépségeire, élőlényeire, a felelősségtudatos
állattartásra. Mint mondta, ehhez a megismeréshez az óvoda nevelőtestülete színvonalas programmal készült.
Megijedünk, félünk, iszonyodunk
a pókok, békák, csótányok látványától,
érintésükről nem is beszélve. Hogy ezt a

félelmet leküzdjük,
a legjobb ,,terápia"
az, ha közelebbről
megismerjük őket,
helyüket, szerepüket
élővilágunkban.
– Egy napig együtt
éltünk a pókkal, a kígyóval, a csótánnyal,
a gyerekek pedig
egyáltalán nem féltek tőlük, megfogták,
megsimogatták őket,
játszottak velük, mellettük. Az állatok világnapja egész évre azt üzeni, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel
és a természettel – mondta Soós Jánosné, a
Gyermekmosoly Óvoda vezetője.

Kerületi diákolimpia labdarúgás
IV. kategória II. helyezés

A helyi pedagógiai programunk kiemelt területei a környezettudatosságra és az egészséges
életmódra nevelés, melyekhez az ilyen rendezvényeken keresztül vezet az út. A gyerekek
aznap biciklivel, rollerrel érkeztek. Miközben
az akadálypályán versenyeztek, a közlekedés
szabályaival ismerkedtek. A naphoz kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk, melyen minden csoport részt vett. A hét további részében
a különféle foglalkozások, játékok szintén az
autómentes naphoz kapcsolódtak.
Szima Krisztina óvodapedagógus

Gondolataim fáradtan, lelassulva idézik
fel az eltelt hét nap eseményeit. Olasz
barátainkat, az alsós kórus, a Harmónia
Gyermekkar és a szülők látták vendégül.
Milyen izgalommal vártuk őket! Már az
előző tanév tavaszán elkezdtem az 50 fős,
felnőtt olasz csoport fogadásának szervezését. A programba bekapcsolódó szülők és az önkormányzat támogatásának
köszönhetően nagyon szép és tartalmas
programot sikerült összeállítani.
Voltak lovasbemutatón, szervezett városnézésen, dzsesszkoncerten, megnézték a

Teréz-nap a Baross oviban

Kerületi diákolimpia floorball
III. kategória

Sárközi Sándor 6. a, Berényi Rómeó
6. a, Tarjányi Krisztián 6. b, Zsák
Alex 6. b
Felkészítők:
Herczeg Tamás, Nagy István Gáborné

– Mondják, hogy mindenkinek a saját gyermeke a legfontosabb, ennek igazságát jól
példázza, ha körbenézünk itt, az óvoda
udvarán, és látjuk, mennyien gyűltünk ös�sze azért, hogy együtt tölthessük ezt a mai
ünnepet – mondta Szabados Ákos polgármester, aki kitért arra is, hogy amint ebben
az oviban is látható, a képviselő-testület fontos feladatának
tartotta az elmúlt években az
oktatási és nevelési intézmények fejlesztését, azért, hogy a
felnövekvő generáció fejlődéséhez minél jobb körülményeket, lehetőségeket biztosítson.
– A Teréz-napi szüreti
mulatság a betakarítás népi
hagyományához kapcsolódik. A faluban élők ilyentájt
takarították be a nyári termést, hajtották be az állatokat
a legelőről, fizették ki nekik a

napszámot. Mindezek után örömünnepet
tartottak, ahol ettek-ittak, táncoltak hajnalig
– elevenítette fel a régi magyar hagyományt
Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető.
A nap díszvendége Palotás János volt,
aki azon alkalomból látogatott el az óvodába, hogy az egyik óvónő, Rózsa Ágnes
nyerte a „Nagy keresés napja” játékot, egy
lakást. Az üzletember ajándékokkal kedveskedett az ovisoknak.
A magyar, a német nemzetiségi csoportok népi gyermekjátékait és táncait tekinthették meg az érdeklődők, majd az ovisokat
számos program várta. 		
SzA

Fotó: Nagy Mátyás

Szilágyi Szilveszter 7. a, Sárközi
Sándor 6. a, Berényi Rómeó 6. a,
Gulyás Attila 7. a, Mida Renátó 6. b,
Tarjányi Krisztián 6. b, Harsányi
Krisztián 8. a, Bernáth Sándor 8. b

Népi és nemzetiségi tánccal, játékokkal és tombolával ünnepelték a Pesterzsébeti Kétnyelvű Német Nemzetiségi
Óvoda – Kindergarten Baross óvodásai
a Teréz-napot.

Bon giorno Juditta" – mondták, széles
"
mosollyal, kicsit hangosan, kicsit zajosan
A tanévkezdés előtt egy meleg, augusztusi szombat délután, egyedül ülök iskolánk, a Lázár
Vilmos Általános Iskola ebédlőjében és hallgatom a csendet. Néhány órája még idegen szótól
volt hangos az épület – így kezdi visszaemlékezését az olasz vendégekre Lestákné Czeróczki
Judit, a Lázár Vilmos Általános Iskola énektanára, karnagya.

AUTÓMENTES NAP
A GYERMEKMOSOLY OVIBAN
Tamás Norbert 5. a, Sárközi Sándor 6. a, Lakatos Márk 5. a, Csiklya
Márk 6. a, Berényi Rómeó 6. a,
Tarjányi Krisztián 6. b, Moldovan
Mihály 6. b, Góz Lajos 6. a

Olasz vendégek a Lázárban

Mátyás-templomot, a Parlamentet, felléptek a Summerfest Nemzetközi Fesztiválon, majd Pesterzsébeten és – dacolva
az esővel – a Mesterségek Ünnepén is a
Várban. Együtt élveztük a kerületi tűzijátékot és az éjszakai Budapest fényeit a
Citadelláról.
A vendégeket fogadta Szabados Ákos
polgármester, ismerkedtek, vendégeskedtek a magyar családoknál, utolsó este
pedig birtokba vették a konyhát, hogy hamisítatlan olasz ételeket készítsenek nekünk. Mindezt végtelen jókedvvel tették.

Yehudi Menuhin

kérését teljesítették a Tátrában
Október elseje a zene világnapja. A világnap célja, hogy a társadalom széles rétegei számára népszerűsítse a zeneművészetet,
és – az UNESCO elveinek megfelelően – szorgalmazza a népek
közti barátságot és megbékélést.
A zene világnapját 1975
óta Yehudi Menuhin
hegedűművész és az
UNESCO zenei tanácsának a felhívására
ünneplik. Iskolánkban
tanítványaink a zenei vetélkedő mellett a zenélés
örömét is átélhették, ezáltal a zene igazán eljutott nebulóinkhoz. A megszólaltatott hangszerek közül a legnépszerűbbek a kongadob – mely afrikai eredetű
kézi ütőhangszer – és az akusztikus dobok voltak, melyek megszólaltatása igazi remekműveket eredményezett. Szépen szóltak
a cintányérok, a kézi csörgők, a csörgőkarikák és a triangulum is.
Yehudi Menuhin kérése, mely szerint minél többen, spontán
megnyilvánulásként zenéljenek, a mi iskolánkban megvalósulhatott: a hangszerek életre keltek a gyerekek kezében.
				 Herczeg Tamás szervező
Tátra Téri Általános Iskola
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Bárhol jártunk, pillanatok alatt vidám,
pezsgő hangulatot teremtettek.
Hálásan gondolok az egész hetet
velem/velünk töltő tolmácsokra, akik
fáradtságot nem ismerve, mosolyogva
tették a dolgukat. Azokra a szülőkre, akik
hol munkával, hol egy-egy tányér házi süteménnyel, gyümölccsel és anyagiakkal is
segítették a programot, hogy a vendégek
jól érezzék magukat. A Csili étteremre,
ahol nemcsak finom ételekkel várták, de
hallatlan türelemmel szolgálták ki a kicsit
válogatós, kicsit hangos olaszokat. Büszke vagyok a sokszor szidott, nyaranta az
építkezések miatt feltúrt fővárosunkra,
amelyet nagyon szépnek találtak.
Minden túlzás nélkül mondhatom,
hogy fantasztikus hét volt, vendégeink
nagyon jól érezték magukat, meghatódva
köszönték meg, s köszönöm most én is
mindenkinek a segítséget.
Lassan felállok, még utoljára végigjárom a termeket, becsukom az ablakokat,
megnézem, minden rendben van-e. Körülöttem ismét a megszokott csend.
Ám máris hiányzik, ahogy beszélgetnek,
énekelnek, jönnek a kávéért, Bon giorno
"
Juditta"– mondták, széles mosollyal,
kicsit
hangosan, kicsit zajosan, de ilyennek szeretjük őket.
S tudom, hogy jövőre, amikor mi megyünk a gyerekekkel hozzájuk Olaszországba, ugyanilyen jól fogjuk magunkat
érezni.
Úgy fognak bennünket fogadni, amilyenek itt voltak: széles mosollyal, kicsit
hangosan, kicsit zajosan és tiszta szívvel.
Lestákné Czeróczki Judit
énektanár, karnagy
Lázár Vilmos Ált. Isk.

Tanítási órák, kicsit másképp
A Tátra Téri Általános
Iskola több tanulócsoportja múzeumpedagógiai foglalkozáson vett
részt szeptember végén.
A városnéző séta után
az 5. és 8. osztályosok
a 90 éves Pesterzsébet
című helytörténeti és
képzőművészeti kiállítást tekintették meg a
Gaál Imre Galériában.
Skaper Brigitta történész tárlatvezetésével a kerület múltjába
kaphattak betekintést a diákok a korabeli festmények, képek
révén és a filmhíradó adásainak köszönhetően.
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésének 155. évfordulója alkalmából rendhagyó tanítási órák
zajlottak az iskolában,
és a hagyományokhoz hűen, játékos
mesefoglalkozáson is
részt vettek a tanulók
a Csili könyvtárában
a magyar népmese
napján.
Fodor Ildikó
magyartanár

MEGEMLÉKEZÉS

ÉLETTÉR

Október 22-én került sor az 1956-os emlékünnepségre az önkormányzat szervezésében. A
megemlékezésen sok kerületi lakos vett részt.

Az Emlékezés terén kupákat,
okleveleket adott át
a Pesterzsébeti 56-os Szövetség
Bondor Mária, a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatója a történelmi
verseny lebonyolításáért, Adorján
Csilla, a Szociális Foglalkoztató vezetője a forradalmárok sírjainak gondozásáért kapott oklevelet.
A József Attila Nemzetiségi
Nyelvoktató Iskola a történelmi
versenyben harmadszor is elnyerte
a Millennium-vándorkupát, így az
örökre a birtokukba került.
A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Líceumi leányok csapata a
Szent István-kupát vehette át.
A fáklyás váltófutáson az attilások
harmadszor lettek elsők. Sportteljesítményükért a Juta-dombi vándorkupát birtokolhatják – örökre.
A középiskolások közül a Nagy
László Gimnázium csapata ért célba elsőként, ők egy évig őrzik az
Oltványi-kupát.

dr. Marossy Endre hadtörténész áldozatos
munkája révén 15 személyről szereztünk
még tudomást. A legfiatalabb áldozat Rásó
László, aki 16 évesen az Atra gyár körüli
harcokban sebesült meg. Születésnapja után
egy nappal végezték ki, pedig a fennálló
törvények alapján ezt nem is lehetett volna
megtenni – tette hozzá.
A visszaemlékezés után leleplezték az
emlékköveket.
A Kossuth Lajos Gimnázium Mementó
Színköre – Takaró Mihályné rendezésében
– emlékműsort adott elő, amelynek végén
a szereplők virágokat adtak át az ’56-os
veteránoknak.
A műsorban közreműködött a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar és a Lázár Vilmos

Általános Iskola Melódiák Kórusa. Délután
az Országzászlónál néma főhajtással vonták
fel a lyukas zászlót.
ILMA
Beszámoló és még több kép a történelmi
vetélkedőről, fáklyás futásról és az október
23-i eseményekről a www.pesterzsebet.hu
oldalon.
November 4-én 15 órától gyásznapi
megemlékezés és koszorúzás a Pesterzsébeti temetőben (Bp. XX. Temető sor), majd 16.30-kor levonják a
lyukas zászlót az Országzászlónál.

1956-os emléktáblák
avatása Pesterzsébeten
Az Emlékezés téri köveken először örökítik meg együttesen valamennyi ismert, Pesterzsébetért
kivégzett áldozat nevét: október
26-án a kiskunhalasi lövészezred
által kivégzett négy felkelőnek, a
november 4-i juta-dombi győztes, a
Mecséri–perben elítélt és kivégzett
esztergomi tiszteknek és katonáknak, valamint körletparancsno- Mecséri ezredes és társai 301.p.
kuknak, összesen 8 főnek, más Újköztemető, 2014.08.27.
perekben kivégzett 3 főnek, összesen 15 áldozatnak a nevét és adatait.
A volt Atra gyár falán azért volt indokolt
A két emléktábla névsorát megúj emléktábla elhelyezése, mert ma már
alapozó szaktanulmány, valamint
a pesterzsébeti temetőben sírjairól
nem csupán az 1956. október 31-i dísztekészített képanyag a szerző honmetésen eltemetett 21 hősi halott nevét islapján került közlésre: Juta-domb,
merjük, hanem az Atra körüli harcokban
Atra gyár, emléktáblák, emlékenapról napra elesettek, mindösszesen 35
zet címmel, és a következő linken
áldozat nevét is. Közülük 25 fő sírja ma is
tekinthető meg: http://5mp.eu/
megtalálható a pesterzsébeti temetőben.
web.php?a=marossyendre&o=
RmoqUrCZh0
Dr. Marossy Endre
hadtörténész

Fotó: Szerző

Elődök nyomában

A kerület egykori nagyjaira emlékeztek
Pesterzsébet 90 éves múltjára visszatekintve
elsőként dr. Chikán Béla, Pesterzsébet első polgármesterének életét mutatták be a Csiliben.

Fotó: Bajnoczi István

Az Emlékezés terén a XX. kerületért az
1956-os forradalom és szabadságharcban
kivégzett 15 áldozat nevét megörökítő emlékköveket, a volt Atra gyár falán a gyár
környékén vívott harcok 35 hősi halottjának
és lakossági áldozatának nevét megörökítő
emléktáblát avattak.
A két emléktábla elhelyezését
Somogyváry Géza javasolta az önkormányzatnak, az adatokat dr. Marossy Endre hadtörténész gyűjtötte össze.
– Somogyváry Géza mindig és folyamatosan próbálta ráirányítani a figyelmünket a
helyi eseményekben részt vevők cselekedeteire, az azt követő évtizedekben kapcsolatot
tartott a külföldre emigrált forradalmárokkal. Ezen napok eseményeit érthetővé,
hozzáférhetővé tette az ifjúság számára a
történelmi vetélkedővel és a fáklyás futással.
A rendezvényeken való részvétel valamen�nyi kerületi iskolás számára természetes, és
nem csak követelmény. Szükséges a helyi
történelmet ismerni, és az is rendkívül fontos, hogy a diákok megtanulják tisztelni
mindazokat, akik tetteikkel, cselekedeteikkel példává lettek az elmúlt évtizedekben
– mondta Szabados Ákos polgármester.
Somogyváry Géza elmondta, a Kossuth
Gimnázium diákjai két évvel ezelőtt is műsorral készültek, amelyben fel akarták sorolni a Pesterzsébeten kivégzettek nevét.
– Akkor összegyűjtöttek hét nevet, jómagam akkor két nevet tudtam mondani
nekik – ekkor javasoltam, hogy nevezzünk
el egy-egy utcát ezekről a hősökről –, majd
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– Különösen büszkén állok itt, mert Nagy
Győry István mellett, aki Pesterzsébet főjegyzője, majd alpolgármestere volt, dr.
Rostagni Gézáról is láthatunk néhány
emléket, aki körzeti tisztiorvosként tevékenykedett, az erzsébeti zeneegylet elnöke és karnagya, az 52 tagú szimfonikus
zenekar vezetője volt – mondta nagypapájáról Rostagni Attila képviselő.
Dr. Chikán Béla 1945 utáni élete nem
volt viszontagságok nélküli. Családjával
együtt kitelepítették, egy ideig a dél-budai internálótáborban tartották fogva,
majd a metróépítésen, keszonban segédmunkásként dolgozott.

– Ehhez képest nagyapámnak egyszerűbb volt az élete, mert csak az állását
vesztette el, szerencséjére az orvosi diplomáját nem vették el – tette hozzá, majd
nagypapájáról egy Ócsvár Rezső által
festett képet ajánlott fel a Pesterzsébeti
Múzeumnak.
– A kitelepítést kisgyermekként éltem
át, az Alföldre költöztettek bennünket.
Nagyapámnak nem volt nyugdíja, mi,
unokák mentünk vele, ha kertben vállalt
munkát. A nagymamám nem dolgozott,
de nagyapám még idős korában is eltartotta, aki noha diplomás ember volt, nem
szégyellte a munkát, bármilyen fizikai
munkákat elvállalt, amit felkínáltak neki.
Büszke ember volt, aki nem hajlott meg
mások akarata előtt. Mindig azt mondta, hogy annak ellenére, amit tapasztaltam, tanulni kell. Orvos akartam lenni

és sebész, végül belgyógyász szakorvos
lettem – emlékezett vissza nagyapjára,
dr. Chikán Bélára dr. Csák Ilona Mária.
A kiállítás létrejöttét pesterzsébeti lokálpatrióták segítették tárgyaik, dokumentumaik kölcsönadásával.
ILMA

A kenyér világnapján sütöttek először a Csili kemencéjében
Úgy adták át a Csili Művelődési Központ udvarában megépített kemencét,
hogy a megnyitóra abban készítették a
pogácsát.
A körbekínált süteményről elégedetten nyilatkoztak a kóstolók. A kemence építése úgy
tűnik, valóban jó ötlet volt. Baráti társaságok,
intézmények, vagyis igazából bárki bérelheti, aki kipróbálná, milyen is a hagyományos
körülmények között sütött étek.
A kemencét október 16-án, a kenyér világnapján adták használatba.
– Annak idején, amikor a pesterzsébeti
munkások elhatározták, hogy a Csili megépítéséhez hozzájárulnak, illetve a szakszervezetek közreműködésével az intézményt
létrehozták, egy kulturális, szórakozásra
alkalmas közösségi életet szervező helyet
álmodtak meg. Az intézmény története bizonyítja, hogy jó döntést hoztak elődeink.
Ez a mostani kemence is a barátok, családok

találkozóhelye lesz majd. Ha rajtam múlik,
minden meghívásnak igyekszem majd eleget
tenni – mondta Szabados Ákos polgármester.
Az ötlet, hogy a kemencét a világnap
alkalmából avassák fel, Nedeczey Helgától
származott, az ő vezetésével készültek a kenyerek és a pogácsák. A sütésben segített
Gulyástóth István pékmester, a Magyar
Pékek Fejedelmi Rendjének tagja, aki
elmondta, a kenyér az életet jelenti:
Ha van kenyered, mindened van"
"– tartja a közmondás. Amikor kenyeret sütöttek az asszonyok
a parasztházaknál, akkor
aznap mást nem is kellett
csinálniuk.
Várhalmi
András,1a
művelődési
központ igazgatója szerint az
életmódunk változásával számos szokás átalakult, megszűnt. Ez a kemence közelebb

Fotó: Bajnoczi István és Szerző

A forradalom legfiatalabb pesterzsébeti áldozatát 16 évesen végezték ki

hozhatja egymáshoz a barátokat, ismerősöket, munkatársakat.
ILMA

Babrálgatunk a kertben,
közben jókat beszélgetünk
Az Attila utca 6. szám alatti ház lakói korábban is szépítgették kertjüket, aztán kigondolták: füvesítenének, sőt cserjékkel, virágokkal,
paddal tennék csinosabbá életterüket.

Fotók: Szerző és Magánarchívum
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A kezdeményezésben öten vettek részt,
most már tízen vannak. Idősebbek és
fiatalabbak egyaránt.
–1Levelet
írtunk Szabados Ákos polgármesternek,
hogy segítsen
megvalósítani
elképzelésünket. Válaszából kiderült:

örült a kezdeményezésnek, és biztosított
minket a támogatásáról, majd továbbította levelünket Adorján Csillának, a Szociális Foglalkoztató vezetőjének, akitől
cserjét, padot és murvát kaptunk. A virágokat, fűmagot, kerítést, fűnyíró gépet
és padot a rezsicsökkentésből visszautalt
közös lakásszövetkezeti pénzből vettük
meg, amiről a lakók közösen lemondtak
a kertszépítés javára. A lakásszövetkezet elnöke ajánlotta fel ezt a lehetőséget.
Közösen locsolunk, babrálunk a kertben, közben pedig jókat beszélgetünk.
Jó lenne, ha mások is követnék a kezdeményezésünket – osztotta meg elképzelését a földszinten élő egyik kertszépítő,
Bernadett.
IM

ÉVGYŰRŰK

a nyugdíjasokért vagyunk
Kétnapos rendezvénnyel ünnepelte
az időseket az idén tavasszal alakult
Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet a Csili étteremben.
Szedlacsek Ferenc a szervezet elnöke röviden ismertette
tevékenységüket.
– A kerületben nagyon sok
nyugdíjas él, mi értünk vagyunk,
nekik szervezünk programokat,
kirándulásokat. A gyalogtúrákat hivatásos túravezető vezeti,
de lesznek olyan kirándulások, ahová a
tömegközlekedési eszközökkel jutunk el,
ezt sokan kedvelik. Buszos, illetve külföldi utazásokat is tervezünk. Utóbbit
Török-, valamint Görögországba – sorolta az elnök, aki azt fontosnak tartotta
kihangsúlyozni, a kikapcsolódáson túl,
magától értetődően segítenek a nyugdíjasok ügyes-bajos dolgainak intézésében. Gondolt itt például a segélyekhez,
gyógyszertámogatásokhoz szükséges
adatlapok kitöltésére.
Az erzsébeti dunás" nyugdíjasok a
"
Civil Házában szervezik
klubnapjaikat.
Hasznos, tájékoztató jellegű előadásokat szerveznek a rendőrség, a tűzoltóság, illetve az egészségügyben dolgozó
szakemberek részvételével, de a hivatali

ügyintézés megkönnyítése érdekében a
kormányhivatal vezetőjét is meg kívánják
hívni magukhoz egy beszélgetésre.
– Mi nem vagyunk zártkörű társaság,
bárki, bármelyik program erejéig csatlakozhat hozzánk, senkit nem zárunk ki
abból a lehetőségből, hogy jól érezze magát, vagy hogy egy-egy témában információkat szerezzen – attól függetlenül,
hogy nem az egyesület tagja – mondta
Szedlacsek Ferenc, aki azt hozzátette, a
,,külsős" vendégeknek azonban arra számítaniuk kell, hogy példának okáért, egy
kirándulás költsége valamivel magasabb
lesz számukra, mint az egyesületi tagoknak, hiszen ők tagdíjat fizetnek.
Iroda: 1203 Bp, Kossuth Lajos u. 59.

Idősek világnapja Pesterzsébeten is
– Nagyon komoly feladat
előtt áll Pesterzsébet önkormányzata az egészségügy
területén, mert a háziorvosi
ellátásban a felnőtt- és gyermekellátásban generációváltásra van szükség. A nyugdíjba
ment háziorvosokat lehetetlen
pótolni. Jelenleg helyettesítéssel próbálják ellátni a betegeket.
Javasolni fogom, hogy
Pesterzsébeten vezessünk be egy olyan pótlékot, amely vonzóvá
teszi a jól felkészült fiatalok számára, hogy a
kerületbe jöjjenek háziorvosnak a felnőtt- és
gyermek alapellátásba.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház fejlesztése
sem tűr halasztást – mondta a
polgármester.
A Csili Népdalkör dalcsokrot adott elő, Friedrich Antalné
verset szavalt. Karakas Eszter
hastáncolt, ezután a Mami buli tánckar katonatáncot adott
elő. A Pesterzsébeten élő Ihos
József, Kató néni szórakoztatta
a közönséget, majd Varga Norbert zenélt a tánchoz.
Ilma
Fotó: Szerző

Az MSZOSZ pesterzsébeti nyugdíjas szervezete szeptember 29-én
és 30-án kétnapos rendezvényt
szervezett tagjai számára, melynek
keretében az idősek világnapját
ünnepelték.

Sárfi-Kránicz Ferenc szakszervezeti vezető köszöntötte
a tagságot, majd dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke
beszélt az idősek tiszteletéről.
Szabados Ákos polgármester is megjelent az ünnepségen, s az önkormányzat és
a képviselő-testület nevében
köszöntötte a megjelenteket
az idősek napja alkalmából:

EGYHÁZ

Apácashow a Csili színpadán
A Csili Művelődési Központ már több éve
megrendezi a Szépkorúak kulturális bemutatóját, amire idén a Nagy Győry utcai Idősek
Klubja is jelentkezett.
Szeretjük a humort és a különleges dolgokat, így hamar jött az ötlet: adjuk elő az
Apácashow című film egyik jelenetét. A próbák során sokat nevettünk a kusza mozdulatokon, néha eltévesztettük, melyik a bal és
jobb oldal, de a válogatóra már összeállt a
produkció.
Továbbjutottunk, így a szeptember 26-i bemutatón már közönség előtt léphettünk fel. A
Humán Szolgáltatások Intézménye azon klubtagjaink számára, akik meg akarták nézni klubtársaik fellépését, ingyen jegyeket biztosított. A
ránk jellemző vidámsággal eltáncoltuk az
Apácashow-nkat. A közönségtől hatalmas
tapsot kaptunk, a zsűri is pozitívan értékelte
előadásunkat: harmadik helyezést értünk el.
Szabó Gabriella klubvezető
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A tervező felbecsülhetetlenül értékes tervrajzot hagyott ránk

Budapesten is lenne egy Szeghalmy-templom
A Klapka téri templom továbbépítése méltó
emléket állíthatna Szeghalmy Bálint építész
munkásságának – véli Veress Gábor lelkész, a
Klapka téri református templom lelkipásztora.
– Miért maradt abba az építkezés?
– Az 1939-ben
megkezdett építkezés a II. világháború miatt maradt
abba, csak az alagsor épült meg. 74
éven keresztül sok
próbálkozás volt,
de senki sem támogatott bennünket,
holott művelődéstörténetünk, építészettörténetünk egy nagyszerű, de
félbemaradt örökségéről van szó.
– Mit lehet tudni a tervezőről?
– Szeghalmy Bálint műépítész, okleveles építészmérnök, építészettörténetünk egyik legtermékenyebb tervezője.
91, többségében pályaműnyertes épülettervet készített, például a hévízi kilátót. Ötvenkilenc, jobbára magyar stílusú
gyönyörű protestáns templomtervet vetett papírra, melyek egyike a Klapka téri
templomkomplexum. Az 59 tervből 17
épült fel, a többi megvalósítását a II. világháború akadályozta meg. A Szeghalmytervrajzkincsből jutott egy-egy Soroksár
és Szabótelep református közösségének
is, de sajnos egyik sem valósult meg.
A hagyományőrző magyar népi építészeti stílus felbecsülhetetlenül értékes
eredeti tervrajzát hagyta ránk, mely formagazdagságával az erdélyi, a magyar
fatemplomok stílusára emlékeztetve, díszítőelemeivel, impozáns és harmonikus

Könyvbemutató az építésért
A Klapka téri református templomban
november 23-án, vasárnap délután 15
órakor könyvbemutatót tartanak az Erzsébet-napok keretében. Váradi Péter Pál

megjelenésével a református templomépítő művészet legnemesebb hagyományait
folytatja. A belső teret meleggé, meghitté,
családiassá formálva egyben messzemenően korszerűt alkotott. A legújabb mérnöki értékelések is megállapítják, hogy a
tervrajz megvalósulása révén a templom
a kerület és egyben a főváros egyik remek,
reprezentatív építménye lenne. S egyben
lenne Budapesten is Szeghalmy-templom.
– Az eredeti elképzelésekben történik
változtatás?
– Az eredeti Szeghalmy-tervrajzokat
Nagy Béla mérnök vette kézbe, akinek
szintén gazdag templomtervező, építő
szakmai munkássága van. Rendkívüli
formai-esztétikai érzékkel vállalta azt a
kihívást, hogy az eredeti tervet korszerűsítéssel valósítsa meg. Mindezt
presbitériumunkkal való teljes
összhangban, szép egyetértésben tette. A templom külső-belső arculatának mai kialakítását
mérnöki hitvallásának megfelelően végzi: Isten nem élet” kíván lakni...”
telen épületben
A 2014 tavaszán elkezdett
áldozatos, körültekintő mérnöki munka eredményeként
mára elkészült a teljes külső-belső formaterv, a statikai, épületgépészeti,
elektronikai tervek is
kidolgozás alatt állnak. A Szeghalmytemplomok
meglátogatása is
segített abban,
hogy kialakuljon
belsőépítészeti
látásunk, irányvonalunk: népi,
de mértékletes

díszítéssel, tágas és kényelmes, összességében fenséges. Hogy valahogy úgy
legyen, ahogy Szeghalmi Bálint vallotta: A templom: Isten trónterme.” Jó re”
ménységünk
szerint ősszel elkészül az
engedélyezési terv és benyújtjuk az önkormányzathoz. 2015 tavaszára pedig a
kiviteli tervek is készen lesznek. A tervek
15 millió forintba kerülnek. Ezen összeget
az egyházközség önkormányzati támogatással kívánja kifizetni. Presbitériumunk
felkérésére Nagy Béla mérnök elkészítette a templomépítés költségbecslését: a
beruházás teljes összege körülbelül 285
millió forint. Öröm lenne számunkra, ha
a reformáció 500. évfordulóját megépült
szép templomunkban ünnepelhetnénk.
- Milyen forrásokból valósítanák meg
az építést?
- 2014-ben, látva az egyházfőhatóság, a
püspökség, az egyházmegye és a XX. kerület önkormányzatának támogató szándékát, kormányzati és társadalmi, civil
támogatás, valamint az áldozatkész hívek
adakozásának reményében a presbitérium
10-14/2014.03.09. számú határozataiban
fogalmazta meg ismét templom-továbbépítő szándékát. A gyülekezet elindította a maga részéről az aktív
adakozást „téglajegyek”, banki befizetés
formájában.
Egyházközségi számlaszám: OTP
Bank Nyrt.
1172000120167914 és
elindította a
jótékonysági
rendezvénysorozatot. IM

(Magyar Örökség díjjal, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett) fotóművész,
kutató és Lőwey Lilla irodalmár bemutatja
Csendes csodák - Reményik Sándor című legújabb irodalmi fotóalbumát. Közreműködik
Soós Andrea előadóművész. Az előadással,

vetítéssel, szeretetvendégséggel egybekötött alkalomra várják az érdeklődőket. A
könyv kedvezményesen megvásárolható és dedikáltatható. A belépés díjtalan.
A rendezvény adományai a Klapka téri
templom továbbépítését szolgálják majd.

Felhívás
Pesterzsébet Önkormányzata idén is ünnepélyesen
köszönti a kerületben élő 50. és 60. éves
házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Kérjük a házaspárok jelentkezését – házassági anyakönyvi kivonatuk másolatával – 2014. november 3-ig a
Polgármesteri Titkárságon
(Bp. XX. Kossuth tér 1. I. 69., telefonon: 283- 0549).
Az ünnepséget november 27-én 12 órakor, az Erzsébet-napok keretében rendezzük a polgármesteri hivatal
házasságkötő termében.

Fotók: Magánarchívum
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Illatos rózsák Szent Erzsébet kosarában

A Szent Erzsébet-főplébániatemplom búcsúján, november 23-án megemlékeznek
Szent Erzsébet anyai erényeiről és a szegényekkel kapcsolatos cselekedeteiről.
A legenda szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyeret vitt
gondozottjainak, mikor sógorával találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz
kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy
esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos
rózsák voltak kosarában.
IM
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Nagyon szép négy évtized áll mögöttem!

Negyven év egyetlen munkahelyen
Negyven év munkaviszony után, első és egyetlen munkahelyéről, a pesterzsébeti polgármesteri hivatalból ment nyugdíjba szeptember
végén Nagyné Tóth Edit, az Ellenőrzési Osztály
vezetője, aki mindemellett tősgyökeres pesterzsébeti, itt született. Munkáját az önkormányzat vezetése többször is elismerte.

Nagyné Tóth Edit az elmúlt évtizedekben
megismerhette kerületünk működését, az
intézmények gondját-baját
szen ők is azt az álláspontot képviselték, képviselik, hogy jobb egy problémát helyben és
időben felfedezni, s minél előbb orvosolni.
Fotó: Csicsey Zoltán

Iskolai tanulmányai alatt sem hagyta el a
kerületet, a Lázár Vilmos Általános Iskolába, majd a Varga Jenő Szakközépiskolába
járt. Érettségi után, 1974. augusztus 27-én
vették fel a polgármesteri hivatal – akkor
még tanács – pénzügyi osztályára, ahol különböző munkakörökben dolgozott.
– Az Ellenőrzési Osztályra 1980 márciusában kerültem. 34 éven keresztül dolgoztam revizorként, először mint beosztott,
később iroda-, majd osztályvezető. Ez a
munka rendkívül változatos és sokrétű,
hiszen az önkormányzat (korábban tanács)
összes intézményének és gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését jelenti – mondja Nagyné Tóth Edit, akit
hallgatva úgy érzi az ember, a számok birodalmában igenis lehet otthonosan mozogni, a pénzügyi területben egyáltalán nincs
semmi ördöngösség.
– Az évek során rendkívül széles tapasztalatra tettem szert, munkám révén
az egész kerület működését, gondját-baját
megismerhettem. Hol egy bölcsiben, hol
egy kft.-nél, hol egy orvosi rendelőben végeztünk ellenőrzést. Nemcsak a vezetők,
hanem a tevékenységünket szabályozó
előírások is folyamatosan változtak, így
mindig kicsit új helyzet előtt álltunk.

Természetesen az ellenőrzések során soha nem az volt a célunk, hogy az adott
intézményt ellehetetlenítsük, éppen ellenkezőleg, hogy időben feltárjuk a hiányosságokat, hibákat, s azokat mihamarabb
kijavítsuk – árulja el.
Éppen ezért az önkormányzat vezetése
mindig is igényt tartott erre a munkára, hi-

Csúcstechnológiás
altatógépek a Dél-pesti Kórházban
Dr. Ralovich Zsolt főigazgató
elárulta, jóleső érzéssel tölti el a
gyógyító műszerek, fejlesztések
átadása, ám anaszteziológusként
számára külön öröm az altatógépek üzembe helyezése.
– A két nagy tudású altatógép biztosítja az érzéstelenítések magas szintű és biztonságos
kivitelezését, ezáltal azon kevés

egészségügyi intézmények sorába léptünk, amelyekről elmondható, hogy anesztéziából
rendelkeznek az egészségügyi
minimummal – mondta Dr.
Hoffmann Csaba osztályvezető
főorvos.
A bemutatott egészségügyi
berendezés az átadást követően
azonnal munkába is állt.
DA

Nagyné Tóth Edit az elmúlt 40 év felét – munka mellett – tanulással töltötte.
Gazdasági mérnöki diplomája mellé többek között számítástechnikai szakrevizori és mérlegképes könyvelői végzettséget
szerzett.
– Eredetileg pedagógusnak készültem,
aztán az élet mást hozott. A sorstól végül
megkaptam, amit szerettem volna, hiszen
a munka mellett mérlegképes könyvelői
tanfolyamon ellenőrzés tárgyat tanítottam. Egyébként is vélek némi hasonlóságot felfedezni a pedagógusi és a revizori
munka között, így fiatalkori vágyam is
teljesülhetett. Hihetetlen számomra, hogy
elmúlt 40 év, ha minősítenem kellene, azt
mondanám, nagyon szép négy évtized
áll mögöttem, s összességében nagyon jól
éreztem magam a munkahelyemen. Ha ez
nem így lett volna, biztos váltottam volna
– mondja.
Munkáját többször is elismerték. Címzetes főtanácsosi, szakmai főtanácsadói
címet kapott, s miniszteri dicséretben is
részesült.
– Ezek mind-mind olyan visszajelzések voltak, amelyek csak erősítettek abban,
hogy jó helyen vagyok, és helyesen teszem
a dolgom – vallja.
A kérdésre, hogy mivel tölti mostantól
mindennapjait, így felel:
– Van egy középiskolás lányom, aki
kitölti az életem, ad feladatot és nagyonnagyon sok örömet. A vele, róla való
gondoskodás mellett egyelőre azokat az
ügyeimet intézem, amikre az elmúlt években nem jutott időm, azután pedig, ha adódik és megtalál egy feladat, biztosan nem
fogok elzárkózni előle. 		
SzA

Aki a fákat kitöri,
milyen ember lehet?
Október 18-án szomorú látvány fogadta a Vágóhídi lakótelepen élőket. Ismeretlenek
több fát kitörtek, és átgyalogoltak a virágágyáson.
– Nem ismeretlen előttünk ez
a jelenség: a Juta-dombon a
padot dobták nemrég a randalírozók a kötélpiramis játékra,
a rózsákat letépkedték és szétszórták. Megkérdeztünk többeket is, de senki nem látott
semmit – számolt be a történtekről Adorján Csilla, a Szociális Foglalkoztató vezetője.
Amennyiben randalírozást,
illegális szemétkirakodást tapasztanak, hívják a kerületi
rendőrkapitányságot, vagy
az önkormányzat Rendvédelmi Osztályát a 289-2505,
289-2506, 289-2507 vagy a 2892508-as telefonszámon.
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Utánpótlás kötöttfogású csapatbajnokság – Kaposvár
Szeptember 20-án kötöttfogásban rendeztek csapattalálkozót az utánpótláskorú birkózók számára. A versenynek a kaposvári
sportcsarnok adott otthont. A tizennégy
egyesület között természetesen szakosztályunk is ott volt kilenc versenyzővel. A
csoportgyőzelem után a négyes döntőben
a második helyezést szereztük meg.
A csoportmérkőzések első felvonásában pihentünk, majd a második
fordulóban már mi is bemutatkoztunk,
méghozzá egy 24:11-es győzelemmel az
Eger ellen, majd a harmadikban is kön�nyedén győztük le 20:7-re a Kecskemét
csapatát. A négyes döntőben a Pénzügyőr SE ellen kezdtük meg a küzdelmeket
és 19:14-re győztünk. A helyosztó második körében az
Orosházát 18:13-ra vertük meg, de a harmadik fordulóban a Dorog csapata ellen nem sikerült a győzelem, 24:8as vereséget szenvedtünk, így az idei év második legjobb
kötöttfogású utánpótlás csapata lettünk Kaposváron.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Roman Asharin,
Viktor Petryk, Takács János, Fodor Gergő,
Racolta Eduárd, Tóth Bendegúz, Szarka Bertalan, Atkári Tamás, Starosciák Adrián (1. kép)
Ugyanezen a hétvégén rendezték meg a IV.
Munkácsy Dezső szabadfogású emlékversenyt
Kazincbarcikán, ahová szakosztályunk fiatal palántái is meghívást kaptak. A versenyen 10 fővel
képviseltethettük magunkat, mivel a rendező
szakosztály szerint túl erősek vagyunk, ennek ellenére 9 érmet sikerült elhoznunk.
Aranyérmet nyertek:
Nagy Róbert, Kosovics Ádám,
Kekenj Norbert
Ezüstérmet nyertek:
Nagy Dániel, Ónodi Sándor
Bronzérmet nyertek:
Nagy Roland, Rézműves Milán,
Kosovics Márton, Urbin Kevin
Szeptember utolsó hétvégéje nagyon mozgalmasra sikeredett, hiszen szakosztályunk két nap alatt
négy versenyen vett részt, amelyeken fantasztikus eredményekkel
összesen 45 érmet szereztünk.
A menetelés a Fradi sporttelepén kezdődött. A III. Atomhajó
szabadfogású nemzetközi gálán,
ahol 340 - köztük határon túliak
- versenyző gyűlt össze, összesen 5
arany, 7 ezüst és 6 bronzérmet nyertünk.
Aranyérmet nyertek: Kreisz Dávid, Kreisz Ádám,
Kovács Bence, Fodor Kende, Varsányi László
Ezüstérmet nyertek: Kosovics Márton, Katona
Kristóf, Mányik Dávid, Nagy Dániel, Kekenj
Norbert, Urbin Kevin, Varga Raul
Bronzérmet nyertek: Makay Mónika, Neumann
Dominika, Barna Dávid, Zwick István, Molnár
Botond, Takács Tamás

Szombaton, szintén szabadfogásban mérkőztek
meg fiataljaink Győrszentivánon, a nemzetközi
utánpótlás Klauz László-emlékgálán. Versenyzőink remekül teljesítettek: 25 versenyzőnk 12
arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérmet gyűjtött, így
a csapatversenyben is magabiztosan az élen
végeztünk.
Aranyérmet nyertek: László Nikolett, Matyi
Vivien, Farkas Zsombor, Olasz Bende,
Farkas Márk, Bakk Noel, Kovács Olivér,
Takács Zsolt, Mészáros Róbert, Bagosi
János, Szilágyi Erik, László Mózes
Ezüstérmet nyertek: Albert Erik, Szabó
Borisz, Matyi Márk, Kovács Barna, Nagy
Gergely, Rézműves Milán, Tösmagi Attila,
Birtalan Bendegúz
Bronzérmet nyertek: Vincze Benedek, Nagy
Márton, Ónodi Sándor, Közép Zoltán

Vasárnap két-két versenyzővel folytattuk a csatározásokat. Hajdúnánáson, a X. Hódos Imre-emlékversenyen
Bagosi János és Szilágyi Erik képviselte szakosztályunkat.
Mindketten döntőbe jutottak, ám ott csak Szilágyi tudott nyerni, ami fantasztikus eredmény, hiszen egy nappal korábban, Győrszentivánban is aranyérmet szerzett.
Ezen a napon, Miskolcon is jelen voltunk, a hétvége legrangosabb versenyén, az U23-as szabadfogású
magyar bajnokságon. Az egyetem sportcsarnokának két
szőnyege adott otthont a 61 versenyzőt felvonultató bajnokságnak. Szakosztályunk 2 fővel képviseltette magát

a viadalon, akik közül Lakatos Attila
bronzérmet szerzett. A 13 fős mezőnyben
a 74 kg-os versenyző négy mérkőzést birkózott. Az első körben könnyedén múlta felül újpesti ellenfelét, majd akciódús
mérkőzésen kapott ki a felnőtt magyar
bajnok Lagzi-Kovácstól. Mivel a kazincbarcikai a döntőbe jutott, Lakatos a vigaszágra került, ahol ismét győzni tudott.
A bronzéremért való küzdelemben a
kecskeméti Orbán Balázzsal nézett farkasszemet versenyzőnk, ahol 5:2-re diadalmaskodni tudott, így magyar bajnoki
bronzérmet szerzett. Másik versenyzőnk,
Kurinka Richárd 84 kg-ban versenyzett.
Az első fordulóban nagyarányú vereséget
1. szenvedett a bajai Bagótól, aki ki is ejtette
a versenyből.
Október első hétvégéjén a Kruj Iván Sportcsarnokban két verseny került megrendezésre. Szombaton a
serdülő szabadfogású rangsorversenyt bonyolítottuk le,
ahol tizenkét érmet szereztünk, majd vasárnap a junior
kötöttfogású országos bajnokságnak adtunk otthont,
ahol két bajnoki cím mellett egy ezüstérmet is nyertünk.
Pontversenyben mindkétszer szakosztályunk végzett az
élen.
A serdülő rangsorversenyen
elért eredményeink:
Aranyérmet nyertek: Porcsin Kálmán, Fulai
Bence, Orosz Tibor
Ezüstérmet nyertek: Bak Gergely, Mester
Milán, Molnár Tamás
Bronzérmet nyertek: Nagy Róbert, Szenttamási Tamás, Losonczi Dávid, Balogh
Miklós, Károlyi János, Szilágyi Erik
Vasárnap a juniorokkal folytatódott a menetelés, ott azonban már az
országos bajnoki címekért
versenyeztek a srácok. A
versenyen tiszteletét tette
Szabados Ákos, Pesterzsébet
polgármestere, dr. Hiller István országgyűlési képviselő,
a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, valamint
Pesterzsébet Önkormányzatának képviselői. A megnyitón látványos bemutatót
tartottak fiatal birkózóink
az ESMTK Fitness Szakosztályának sportolóival. A
bajnokságon a mieink közül
nagy esélyesként lépett sző2.
nyegre 66 kg-ban ifjabb Losonczi Ottó, valamint 120 kg-ban Mertse Ádám.
Mindkettőjüknek sikerült megszerezni az aranyérmet, miután magabiztos birkózással minden
ellenfelüket maguk mögé utasították. A 84 kgban a kadet korcsoportú Racolta Eduárd az U23as bajnokság után a juniorok közt is ezüstérmet
szerzett, miután a döntőben a junior Európa- és
világbajnoki kilencedik Szilvássytól kapott ki.
Nem sikerült az éremszerzés Szarka Bertalannak,
Stratosciák Tamásnak és Juhász Balázsnak, mindhárman az ötödik helyezést érték el. (2. kép)
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Keretbe foglaljuk

Óv-Lak Rubin

Családi Napközi

hirdetését!

és

GyermekCentrum

Vállaljuk hirdetése
egyedi
designjának
elkészítését
az ön ízlése szerint!

Nem tudja megoldani
bölcsis, ovis, kiskorú
gyermeke felügyeletét?
Várjuk szemefényét
a hét minden napján
profi felszereltségű

Profi megoldások
Kedvező ár
Gyors átfutási idő

Családi Napközinkben

Nincs kire bízza gyermekét
esti (színház, étterem, mozi),
éjszakai (esküvő) vagy
hétvégi programja esetén?
Megoldás: Gyermek Hotel
Mi vállaljuk gyermeke teljes körű
felügyeletét, igény esetén
éjjel – nappal, akár hétvégén is.

Prémium minőségű
kutya és cicatápok, felszerelések
elérhető áron igényes gazdiknak!

www.kutyacsemege.hu

Kutyacsemege

Márkáink:
nk: ACana, Orijen, Royal CANIN,
CAN Chicopee, Pro Plan,
Dog Chow,
HAPPY
how, Eukanuba, Dog
og Vital, HAP
PPY DOG, Hill’s

Kérje ajánlaunkat:

06 30 213 66 27
Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!
Jelentkezés:
Tel.: +36-70- 940-0608
XX. ker. Budapest, Tinódy utca 29.

www.ovlak-csaladinapkozi.hu

Keretes hirdetésekért hívja a
Webáruház: www.kutyacsemege.hu
Tel.: 06/20-465-3019 email: jookutya@kutyacsemege.hu

20/392-33-83-as
telefonszámot!

SZOLGÁLTATÁS

Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre.
Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás üvegezéssel-festéssel. Egyéb lakatosmunkák-javítások.
Tel.: 284-2540 mobil: 06/70/209-4230

Automata mosógép javítás garanciával
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06/20-288-5148

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Penészes falak szakszerű rendbetétele garanciával. Tel.: 285-2882,06/30/878-8977
Számítógépek javítása helyszínen
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Demeter Attila Tel.: 256-86-80,
06/30/970-4870
Lakásfelújítás, kőművesmunkák, fürdőszoba felújítása, víz-gáz-villanyszerelés,
csempézés, festés, parkettázás garanciával! Tel.: 06/30-224-7910
Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek javítása vízkőtelenítése,
régi bojler le-, új felszerelése. Rácz Mihály Tel.:06/30/296-5590, 260-7090,
raczmi0711@citromail.hu
Vízszerelés gyorsszolgálat Vízszivárgás
műszeres keresése, csőtörések javítása
lakásban és udvaron. Kamerás csatorna
vizsgálat dugulás elhárítás, vízvezetékcsere földmunkával is. Víz-fűtésszerelés. 06/30/914-3588
Cserépkályha, kandalló építése, tisztítása,
átrakása garanciával. Tel.:+36/20/3840412, uzenet@tuzcsiholo.hu
Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatos
munkák. Tel.: 06/30/299-1211

Fodrász, műkörmök, kozmetikus vállalkozót keresek XX. ker. üzletembe. Tel.:
06/20/9-441-916
Reklámtáblák, cégtáblák, névtáblák. Dekoráció kirakatra, autóra. Névjegy, bélyegző. Kossuth u.31/A 6-os
üzlet a szökőkútnál. Tel.: 283-59-01,
06/20/9209-981
KINGA fodrász Helsinki út 8-ból ÚJ
HELYEN várja kedves vendégeit, 2014.
október 2-től, a 35 és 123-as busz végállomásánál. Érd.: 1237 Bp., Szt. László
út 169. Tel.: 06/20/413-7073
Nyugdíjas szűcs szőrmebundák javítását, tisztítását vállalja 10-18 óráig. Tel.:
282-4247
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz lakásán:
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó és más
kisgépek szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX.
Mártírok 218. Ny: H-P: 8-17 Szo: 9-12.
Tel.: 285-3488 06/30/950-1717 www.
megoldasszerviz.hu
Pedikűr, manikűr, műköröm készítése igényes kivitelben. Esztétikai és
gyógypedikűr, szolid és divatos műkörmök. Tel.: 06/70/389-1210
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Szépségszalonunkban vendégkörrel
rendelkező manikűrös-műkörmöst alkalmazottként felveszünk. Tel: 06/20/9625156 unioninfo@enternet.hu

INGATLAN

Magánszemély fiának keres kis lakást
Pesterzsébeten és környékén, 5-6 millió
Ft-ig. Tel.: 06/30/347-8045

Oktatás

Matematika tanítást vállalok alsó, középső és felső szinten. Rakonczay Gábor 30/6444-776

ÁLLÁS

Tapasztalt közgazdász tervező, elemző munkát vállal határozott időre is.
Tel.:06/30/6444-776

EGYÉB

Eltartási-örökösödési szerződést kötnék
idős személlyel. Elsősorban hölggyel. Tel.:
06/30/620-2932
Eltartási, örökösödési szerződést kötnék
idős személlyel, teljes anyagi támasszal.
Tel.: 06/30/905-8498

Nem kapja meg a Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:

2013. szeptember 5-től, a
Magyar Telekom Nyrt.
műsorterjesztő hálózatán keresztül, a végponttól függően, az
S11, vagy S12-es csatornákon, az
esti főműsoridőben, 30 percben
látható az ESTV pesterzsébeti
adása, a következő időpontokban:
18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30
22.30 – 23.00
Adásainkat minden hét csütörtökön du. 18.00 órakor
frissítjük.
A videókat honlapunkon – www.
centrumtv.hu – is megtekinthetik.

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Centrum Televízió
www.centrumtv.hu
Tel: 347-0974
E-mail: info@centrumtv.hu

TISZTELT KERESKEDŐK, VÁSÁROZÓK!
Az ESMTK rendezi a nagy hagyományokkal rendelkező és sikeres
ERZSÉBET NAPI rendezvényt, valamint az azt követő
KARÁCSONYI VÁSÁRT Pesterzsébet sétáló utcájában, a Kosutiban.

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

ŐRZÖTT
P+R PARKOLÓ
A KÖKIN

Hogy ne érjék
kellemetlen
meglepetések!

NAPI

350
Ft-ért*

• 330 férőhely

Várjuk Tisztelt Kereskedők, Vásározók jelentkezését a

• Fedett parkolóhelyek
• Non-stop nyitva tartás
*(6-22 óra között)

06 20 352 7800-ás
telefonszámon.

A faházak bérleti díja: 430 000 Ft + ÁFA
Erzsébet napi rendezvény kezdete: 2014.11.10. és az azt követő
Karácsonyi vásár befejezési ideje 2014.12.24.14. óra.
ERZSÉBETI SPARTACUS MUNKÁS TESTEDZŐ KÖR
1204. BP. Ady Endre u.150, Tel:06 20 946 8029
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