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Fotó: Bajnoczi István

A történelem tanulsága és üzenete

A kerület lakossága együtt ünnepelte az
1848-1949-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóját. A megemlékezés
helyszíne, a Városháza környéke 1848as belvárossá alakult, ahol a nagyszerű
szervezésnek köszönhetően a diákok és felnőtt felkészítőik
által megelevenedett az a bizonyos március 15-e. Dr. Hiller István, az Országgyűlés
alelnöke beszédében hangsúlyozta: a politika nem önmagáért van, hanem azért, hogy
előbbre vigye az országunkat, a benne élő egyéneket, a közösségeket. A kerületi ifjúság
közösségért végzett munkáját közel 200 diáknak köszönte meg a város vezetése, majd
a szabadtéri megemlékezést követően a fennállásának ötödik évét ünneplő Vajda
Gipsy Koncertzenekar adott koncertet a Csiliben.
			
4-5-6. oldal

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
április 16-án és 17-én
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt
venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti – de legkésőbb az azt
követő évben – tankötelessé válik.
Az adott évben tanköteles korba
lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára. A gyermek felvételéről az
igazgató dönt.
A beiratkozás időpontja:
– 2015. április 16. 8–19 óra között
– 2015. április 17. 8–18 óra között.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Részletes tájékoztatás az iskolákban.

Következő megjelenés: április 28.
Lapzárta: április 14.

iákcsere

Ismét olasz–magyar d

Olasz diákok érkeztek kerületünkbe a
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és az olasz testvérvárosunk,
Olgiate Comasco Liceo Terragni nevű
középiskolája közötti cserediákprogram
keretében.
Szabados Ákos polgármester kerületükről beszélt a diákoknak és kísérőiknek,

és említést tett azokról a nevezetességekről, melyeket érdemes megtekinteni. A külföldi vendégek – akiket
a szakközépiskolában tanuló diákok családjainál szállásoltak el – Budapest egyéb
nevezetességeit is felkeresték. Dr. Hiller
Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének
meghívására a Parlamentben is látogatást
tettek. A pesterzsébeti diákok áprilisban
utaznak Olgiate Comascoba.
té

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk olvasóinknak!
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
képviselő-testület március 12-i ülésén újból napirendre került a bolhapiac, illetve az egykori Baross Gábor iskola sorsa: a képviselők fecskeházban
vagy az albérlők házában gondolkodnak.

A

letet lehet építeni, s hozzátette: legtöbben
fecskeházat akarnak, mert a kerületnek ez
az egyik legégetőbb problémája. Végezetül
Szabados Ákos felkérte a hivatalt készítsen
megvalósíthatósági tervet fecskeházra és
albérlők házára egyaránt.

Ismét napirenden a piac

569 tűzoltósági beavatkozás

A két ülés között eltelt időszak munkájáról
tartott beszámolójában Szabados Ákos polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
módosítani kell a februári testületi ülésen,
a Vörösmarty téri piac helyzetének rendezésével kapcsolatban elfogadott határozatukat. E szerint 224 négyzetméteres kijelölt
területen a nem piaci napokon ingyen kereskedhetnek a használtcikk árusok, azonban a nemzeti vagyonról szóló törvény ezt
nem teszi lehetővé. A módosítás értelmében március 24-től a napi helyhasználati díj
ellenében kedden, szerdán és pénteken nyílik lehetőség használtcikk árusításra, e napokon Pesterzsébet Kártyával fél áron lehet
majd árulni, akárcsak nem piaci napokon,
kártya nélkül.

Szabó Gyula tűzoltószázados, tűzoltóparancsnok beszámolójából kiderült, tavaly 569
tűzoltósági beavatkozást igénylő káresemény
történt Pesterzsébeten és Soroksáron. Ezekből
251-szer tűzesethez, 318-szor pedig műszaki
mentéshez vonultak ki a tűzoltók. Képviselői megjegyzésre a parancsnok cáfolta, hogy
december 22-én ne lett volna használható a
Pacsirta utcai tűzcsap. Mint mondta, nehezen
lehetett kinyitni, elzárniuk pedig nem sikerült
teljesen, de a hibát orvosolták, utána pedig
három ízben is ellenőrizték a csapot.
A polgármester reményének adott hangot, miszerint idén is képesek lesznek érdemben támogatni a tűzoltóság munkáját.

Mi legyen az egykori
Baross Gábor iskola helyén?

A Kulcsár utca és Vasút sor által határolt
zöldterület, az ott található kutyafuttatótól
eltekintve kihasználatlan. Ugyanakkor a
környéken szabadtéri sportolásra alkalmas
terület nem akad. Ezért született meg a fitt
park elnevezésű tervezet. A testület elé
ennek két változata került. Az első gumiburkolatú futópálya kialakításával képzeli
el a sportpályát, amelyen a 300 méter hos�szú, 2 méter széles futókör rekortán vagy
más néven öntött gumi burkolattal készülne. A sportpályák (tollaslabda, lábtenisz,
streetfitness, kispályás foci) a futókör közepén kapnának helyet. A parkba úgynevezett kültéri fitness, azaz streetfitness eszközök telepítését tervezik. A streetfitness egy
saját testsúlyos edzés, amelyik olyan gyakorlatokat vesz alapul, mint a fekvőtámasz,
húzódzkodás. Az eszközt kortól és állóképességtől függetlenül bárki használhatja
egészségkárosodás nélkül. A másik terv
mindössze annyiban különbözik az elsőtől,
hogy rekortán helyett salakos futókört alakítanának ki. A képviselők körében a gumiburkolatú elképzelés győzött. Elhangzott a
rendszeresen futók kérése is, akik zömében
a Duna-partot választják szabadidős sport-

A főépület, a tornaterem, az ebédlő és a kazánház leromlott állapota miatt négyféle
újrahasznosítási tervet terjesztettek a testület elé. Egyikük szerint központi irattárrá
alakítanák az ingatlant, a másik úgy szólt,
jelenlegi állapotában értékesítsék, a harmadik felújítás után adná el, vagy adná bérbe.
A negyedik elgondolás értelmében célirányos átalakítás után szociális feladatokat
szolgálhatna, mint fecske-, vagy gondozóház, illetve albérlők háza. Az úgynevezett
fecskeházi projekttel 35-40 év alatti párok
első lakásvásárlás előtti lakhatását és anyagi
felkészülését segíthetnék elő, amely elképzelést nagytöbbségben támogatta a Gazdasági Bizottság. A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint érdemes lenne a telket elfelezni,
s úgy értékesíteni, míg a Jogi, Igazgatási és
Közbiztonsági Bizottság részéről felmerült,
hogy olcsóbb lenne a nulláról építeni egy
fecskeházat, mint a meglévő panel épületet
átalakítani. Akad képviselő, aki szerint elsősorban városfejlesztési feladat az ingatlan
sorsa, a telekre ugyanis számos fontos épü-

Park az egészséges életmódért

juk helyszínéül, ők azt szeretnék, ha máshová is épülnének pályák, nem kizárólag a
Kulcsár lakótelepre.

Közérdekű adatok
a megújuló honlapon
A minimálisan kötelezően közzéteendő
adatok körének bővítésével, az átláthatóság növelése mellett, a képviselő-testület
Pesterzsébet honlapjának áttekinthetőbbé
és könnyebben kezelhetővé tételét tűzte ki
célul. Ennek megfelelően egyedi közzétételi listát állapítottak meg a Polgármesteri
Hivatal, az önkormányzat által alapított
közalapítványok, az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok,
valamint az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek számára. Az egyedi
közzétételi listát a jogszabályi előírásoknak
megfelelően megküldik véleményezésre a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). A NAIH által
jóváhagyott tartalmú egyedi közzétételi listát a Közzétételi Szabályzatba építik be.

Kerületi pénz a BKV-nak?
Az interpellációs napirendben kérdés hangzott el a polgármesterhez, amely szerint a
legutóbbi fővárosi közgyűlésen szóba került, hogy a kerületektől vonnának el pénzt
a BKV támogatására. Szabados Ákos válaszában kifejtette: összeg nem hangzott el,
mindössze annyi, hosszú távon szükséges
lesz a kerületi önkormányzatok részvételére a BKV problémájának megoldásában.
Ezután a polgármester felhívta a testület figyelmét, hogy a felújított 3-as villamos
sínjei mellett a levonuló kivitelező, a beruházás méretéhez méltatlan szemetet hagyott hátra, a Nagykőrösi és a Helsinki út
közti szakaszon. Habár az erdősáv Kőbányához tartozik, Szabados Ákos fontosnak
érezte, hogy készüljenek fényképek a jelenlegi állapotról, amelyeket eljuttat Tarlós István főpolgármesternek.
DA

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata elkezdte a
www.pesterzsebet.hu hivatalos honlap
teljes körű felülvizsgálatát. Ennek célja,
hogy a honlap látogató-barátabb legyen,
egyszerűbb legyen a használata, gyorsabb
legyen a keresés. Április 17-ig várják az erre vonatkozó észrevételeket a velemeny@
pesterzsebet.hu e-mail címen.
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Szabados Ákos: Úgy érzem, stabil költségvetést alkottunk
Eredményesen takarékoskodott az önkormányzat az előző ciklusban, így nem kell pluszforrások után kutatnunk, vagy megszorításokat
végrehajtanunk – fogalmazott beszámolójában
a polgármester, akit a 2015. évi költségvetésről,
az abban meghatározott célokról és feladatokról kérdeztünk.
– Mottónak is felfoghatjuk, amit a februári
képviselő-testületi ülésen mondott, azaz
amit megspóroltak négy év alatt, azt nem
kellene elkölteni egyetlen esztendő alatt?
– Igen, de annyit hozzátennék, az elmúlt
évek szigorú gazdálkodása nem jelenti azt,
hogy az önkormányzat akkora összeget
tudott tartósan lekötni, amellyel a költségvetés tervezésénél ne kellene számolni. Bár
nem tartozunk azon önkormányzatok közé,
amelyek nagy bevételekkel rendelkeznek, és
azokat jelentős beruházásokra tudják fordítani, hitel nélkül, önerőből képesek indulni
pályázatokon. Szerényebb lehetőségeink
ellenére sikerült stabil költségvetést alkotnunk, amelyben azért fejlesztésre is jut. Az
említett megtakarításaink pedig előre nem
látott esetekben tartalékként szolgálhatnak.
– Egy költségvetés esetében beszélhetünk
fő célkitűzésről?
– Igyekszünk folytatni és befejezni az előző
években megkezdett feladatokat – mint például az óvodák felújítását –, közben stabilan
tartjuk a költségvetés egészét. Ugyanakkor
az új képviselő-testület tagjai szeretnék mihamarabb beteljesíteni a választási kampányban tett ígéreteiket. Ha mindent azonnal
kívánnánk teljesíteni, az pénzügyileg kezelhetetlen helyzetet teremtene.
– Azért betartják a kampányígéreteiket?
– Természetesen. Légből kapottak ugyanis nem voltak. Hadd hozzak egy példát. A
mostani ötesztendős ciklusban a térfigyelő kamerák számát szeretnénk legkevesebb megduplázni. Ennek előfeltételeként

azonban a jelenleg működő rendszert kell
úgy átalakítani, hogy bővíthetővé váljon.
– Akkor az idei költségvetés meghatározza
a következő ötöt?
– Egyetlen költségvetés sem kőbe vésett, hiszen a napi események, jogszabályváltozások
nagyban befolyásolják. Itt van mindjárt a segélyezési rendszer, amelyet a törvényi változás
az év elejétől megosztott az önkormányzatok és a kormányhivatalok között. A segély
összegét emiatt jelentősen, több tízmillió forinttal emelni kellett. Egy másik példa: hiába
határoztuk meg a közhasznú foglalkoztatásra
fordítható összeg nagyságát, egyáltalán nem
biztos, hogy megkapjuk az igényelt létszámot.
– Milyen biztos célok szerepelnek még a
költségvetésben?
– Az intézményi felújítások mellett a közterületek rendjének erősítése is kiemelt
feladatként szerepel. Közterület-felügyelőink számának növelésével már az éjszakai
órákban is tudunk járőrt biztosítani köztereinken. Ha pedig a rendet a rendezettség
irányából nézzük, arra jó példa a Topánka
utcai lakótelep, ahová új növényeket telepítünk, rendezzük a zöldterületet, és automata öntözőrendszert építünk ki. Ezt a mintát
szeretnénk kerületszerte általánossá tenni.
– Reméljük, az ott lakók, az arra járók betartják majd a rendet.
– Én is ezt remélem. A szociális foglalkoztatónak rendszeres feladata az öntözőrendszerek megrongált vagy eltulajdonított
locsolófejeinek, valamint a kiültetett virágoknak a pótlása. Úgy tűnik, egyesek a köz
tulajdonát szívesebben látják saját kertjükben, mint a parkokban.
– Szintén költségvetési célként fogalmazódott meg az eltérő élethelyzetből,
környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

A" Marika néni
"Igen,
ő volt A" Marika néni, a portás, a Vá-

rosháza őre,"akit mindenki ismert, mindenki
tisztelt és ő volt, aki mindenkit ismert. Hirtelen,
váratlanul hagyott itt minket március 6-án, kora
délután, 5 nappal a 80. születésnapja előtt. Életének utolsó percéig a Hivatalt szolgálta. Ez volt
az élete. A halál is a Városháza falai között érte.
Még meg kell szoknunk, hogy a portásfülkéből reggel és a munkaidő végén nem ő néz
ránk, nem ő köszön, vagy figyelmeztet valami
fontos dologra, elintézendőre. Dolgos, segítőkész asszony volt. Első munkakönyvbe bejegyzett kereső foglalkozása 1957-ben, gondozónő
Szarvason. Az 1960-as évek közepén került fel
Budapestre férjével és lányával. A Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatalban (illetve jogelődjénél)
1969 óta dolgozott, vagyis 46 éven át.
Éjjel-nappal őrizte és szolgálta a Városházát,
még hétvégeken is. 1990-ben ment nyugdíjba,
de azóta is töretlen lelkesedéssel dolgozott
tovább.

– Az elmúlt évek önkormányzati politikájának célja a külső kerületi hátrányok
leküzdése volt, és az itt nevelkedő gyermekek számára a város jobban ellátott részein élőkéhez hasonló feltételek biztosítása.
Éppen ezért komoly figyelmet fordítottunk
az oktatási, kulturális és sport területekre,
az ezeket kiszolgáló létesítményekre, azok
felújítására, karbantartására, újak építésére.
Másrészről a kerületen belüli, a családból hozott egyenlőtlenségeket is próbáljuk kezelni és kompenzálni, hogy minden gyermek
egyforma feltételekkel és esélyekkel tanulhasson, élhessen Pesterzsébeten. Ezért is, a
már említett óvodarekonstrukciók mellett,
az iskolákban is végzünk kisebb-nagyobb
felújításokat. A legnagyobb beruházás a
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola több mint 150 millió forintból
megvalósuló felújítása lesz. Szintén érinti
a gyermekeket, hogy a közétkeztetésben
a kormány komoly minőségi változásokat
vezetett be, amelyek a nyersanyagár emelkedését vonták magukkal. Ezt a többletköltséget azonban az önkormányzat átvállalta a
szülőktől. Összességében, ha tudjuk tartani
és teljesíteni a 2015. évi költségvetést, ez egyfelől azt jelenti, hogy sikerül néhány lépést
előre tennünk, másfelől pedig jó alapot adhat az előttünk álló évekre.
Ditzendy Attila Arisztid

Távozásával kimondva vagy kimondatlanul is lezárult egy korszak a Városházán.
Hiányzik apró termete, gondoskodása,
hangja, szeretete. Űr maradt utána, és majd
50 év emléke.
Polonszky Istvánnét, Marika nénit a Városháza saját halottjának tekintette, utolsó
útjára 2015. március 24-én kísértük a Pesterzsébeti temetőben.
Köszönjük, hogy együtt lehettünk!
Szabados Ákos polgármester
Szigorú, emberséges, jószívű teremtés
volt. Ismerte az erzsébeti embereket, az
üzletekben az eladókat, a képviselőket,
az intézmények vezetőit, a szerelőket, a
közmunkásokat, ismerte a MÚLTAT és
a JELENT. Munkájáért megkapott szinte
minden hivatalos elismerést is. Volt a tanács kiváló dolgozója, az év kiváló közalkalmazottja, kapott jegyzői és miniszteri
dicséretet is.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Polonszky Istvánné

búcsúztatásán jelen
voltak, utolsó útjára elkísérték, és
azoknak is akik, valamilyen oknál
fogva nem lehettek jelen,
de szívükben megőrzik emlékét.
a Gyászoló család
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1848-2015
Történelmi játék a Kosutiban

Fotók: Bajnoczi István

A magyar zászló és címer
napjára is emlékeztünk

Az Országgyűlés március 16-át a magyar
zászló és címer napjának minősítette,
hogy az ország így emlékezhessen az
1848-as XXI. törvénycikk elfogadásának napjára, amely nyilvános ünnepek
alkalmával az összes közintézmény és
magyar hajó esetében kötelezővé tette
a nemzeti lobogó és az ország címerének használatát. A magyar nemzet ös�szetartozását és függetlenségét kifejező
zászló és címer a nemzeti kulturális
örökségünk része. A törvény szerint
az idén kellett először megünnepelni ezt az eseményt. A nemzeti
zászlót és címert a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola
Gyöngyvirág Tánccsoportja hozta
az ünneplők közé.
Ezután dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke mondott beszédet.
– A történelem nem szakácskönyv,
nincsenek benne receptek, amelyeket
csak elő kell venni, és máris változatlanul
alkalmazni tudjuk a jelenre. Vannak folyamatok, vannak nemzedékeken átívelő
tanulságok: az ünnepet itt nálunk, Pesterzsébeten is akkor tesszük méltóvá, ha
ezeket a tanulságokat képesek vagyunk
megjeleníteni. A szabadságharc a világosi fegyverletétellel ért véget, de nem ott
fejeződött be. Több mint másfél évtizednyi passzív rezisztencia után született egy

sorsformáló gondolat, amely új alapokra
helyezte az akkori politikát. Fontos dolgokat kimondani nem akkor kell, amikor
természetes, hanem amikor még valószínűtlen, amikor még elképzelhetetlen, amikor még olyan távoli, hogy szinte nincs is.
Ilyet tett Deák Ferenc, Batthyány, Kossuth,
Széchenyi, Eötvös. A gondolat és maga a
deáki tett, a kiegyezés, 1867 nagyszerű teljesítménye hozta a felvirágzást ennek az
országnak. Széchenyi nélkül nincs Kossuth,
és Kossuth nélkül nincs Deák – idézte vis�sza a múltat az Országgyűlés alelnöke.

– A történelemnek van tanulsága és van üzenete. Ma az
országunkat átjárja a megosztottság, a politikai ellenségeskedés lehatolt a
társadalom mélyébe. Átjárja annak szöveteit. Évtizedes barátságok bomlottak és
bomlanak fel. Baráti társaságok robbantak
szét, munkahelyi közösségeket emésztett
fel. Vitákra szükség van. Különbözőek
vagyunk, különbözőek a gondolataink,
másként látjuk a világot, más érdeklődésünk van. A vita összeköt, a veszekedés,
az országméretű ellenségeskedés gyengít,
széthúz, fékezi a gazdaságot, megbízhatatlan képét nyújtja kifelé is. Időben kell
szólnunk, hogy az, ami és ahogy most folyik, arra a válasz: nem. Nem önmagában a
politika és a politikában részt vevők miatt,
hanem az országunk egésze miatt. A politika nem önmagáért van, hanem azért, hogy
előbbre vigye az országunkat, a benne élő
egyéneket, a közösségeket. És ha ehhez kiegyezés kell, akkor azt. Lehet, hogy ez nem
a holnap programja, de aki nem a hatalmat,

hanem az országot nézi, az ezen az úton
jár – mondta dr. Hiller István.
A beszéd után az általános és középiskolások közösségért végzett munkáját köszönték
meg a város vezetői közel 200 elismerő oklevél
átnyújtásával, majd a megemlékezésnek egy
újszerű formája vette kezdetét. A főszereplők,
a márciusi ifjak a Kossuth Lajos Gimnázium
Mementó Színkörének diákjai voltak, a korhű,
látványos frizurákat, sminkeket a Pesterzsébeti
Szépészeti Szakközépiskola tanárai és tanulói
készítették, a díszleteket a Hajós Alfréd Általános Iskola tanára, Majorszki Lilla festette meg,
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Március 15.
a Pesterzsébeti Lovasiskola fiákerrel
hozta a színre a szereplőket, a megelevenedő József-napi vásárban a Gyulai István
Általános Iskola 2. a osztályosai, a Gyöngyvirág
Néptánccsoport és a KLG Társulat tagjai táncoltak, a közönség legfiatalabb tagjait az élő állatok

szerepeltetése ejtette ámulatba. Március 13-án a
Városháza környéke 1848-as belvárossá alakult.
A pesti polgárokat megelevenítő nézősereg a
Lázár Vilmos Általános Iskola Melódiák Kórusával a Nemzeti dalt együtt szavalva, énekelve
vonult át a Nagy Győry István utcába, vagyis a
Landerer-nyomdába. Petőfi versét a sétálóutca erkélyeiről is szavalták a színész fiatalok. A
szónokok szétkürtölték Bajza József színigazgató (azaz Várhalmi András) ingyenessé tett
előadását a Nemzeti Színházban, vagyis a Csili
Művelődési Központban, ahová a Pesterzsébeti

Városi Fúvószenekar menetzenéjére vonult be a közönség. A szabadtéri megemlékezést követő előadást idén is a Vajda
Gipsy Koncertzenekar adta, amely ebben az
évben ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. A
koncerten a zenekarnak Juhász Lajosné alpolgármester gratulált, és adta át az önkormányzat

ajándékát. Felcsendültek a korabeli
dallamok, verbunkosok, indulók,
magyar táncok. A Vajda-koncerten fellépett a Berzsenyi Tánckar, Egri Sándor, Bokor János,
Hatvani Kiss Gyöngyi, Sárkány
Krisztián.
A megemlékezés szervezői
jövőre is gyerekeket és felnőtteket
egyaránt élményben részesítő műsorral kívánnak előállni.
Ilma

Erdélyi

megemlékezések
testvérvárosainkban
A székelykeresztúri és a bölöni önkormányzat
meghívására március 13. és 16. között Pesterzsébet Önkormányzata képviseletében
Erdélybe látogatott Kovács Eszter alpolgármester, Nagy Lászlóné képviselő, valamint
Majoros József, az egykori oktatási, kulturális
és sportosztály nyugalmazott osztályvezetője.
Önkormányzatunk delegációja a háromnapos kirándulás első felét Bölönben töltötte.
– Március 13-án este érkeztünk meg, bölöni
vendéglátóink virággal, fánkkal vártak minket a régi országhatárnál – mesélte élményeiket Kovács Eszter. A képviselők még aznap
este elhelyezték az önkormányzat koszorúját,
14-én délelőtt pedig részt vettek a magyar ajkú
települések számára szervezett ünnepségen,
melyet Gábor Áron rézágyújának öntödéjénél
rendeznek meg évről évre. A megemlékezésen részt vett települések polgármesterei, képviselői ünnepi beszédet mondtak, a gyerekek
szavaltak, énekeltek.
A delegáció útja Bölönből Székelykeresztúrra vezetett, a településről készült
képeskönyv bemutatójára, melynek
megjelenését Pesterzsébet Önkormányzata 1 millió forinttal támogatta.
A könyvbemutató után a vendégek
néptáncgálán vettek részt, amelyen a
helyi Mákvirág Néptáncegyüttes ifjú
táncosai léptek fel.
Másnap tartotta Székely-keresztúr
önkormányzata március 15-i ünnepségét.
A nagyszabású megemlékezésen többek
között istentisztelettel, zászlófelvonással, koszorúzással tisztelegtek az
1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Pesterzsébet Önkormányzatának
koszorúját Kovács Eszter
helyezte el Petőfi
Sándor szobrának
talapzatánál.
A háromnapos
látogatásról Kovács Eszter így beszélt: – Bölönben és
Székelykeresztúron is
hihetetlen szeretettel fogadtak bennünket, nagy
örömmel láttak vendégül.
Érezhető volt, hogy testvérvárosaink vezetőinek és lakóinak
nagy az igényük arra, hogy ez a
kapcsolat valódi és élő legyen.
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Március 15-én elismerésben részesült diákok
ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fotók: Bajnoczi István

Botos György Árpád, Gömöri Milán
Pál, Horváth Norina,
Kánnár Flóra, Juhász
Jázmin, Lencse Virág
Mercédesz, Pordán
Álmos, Szántai Szabolcs, Schmitter
Noémi, Szarka Dömötör, Váradi Béla,
Szűcs Ádám Zoltán,
Fehérvári Noémi,
Bodor Bianka, Gaáli
Anna Bernadett, Fehér Nóra, Németh
Gergő Péter, Major
Patrik Nándor, Szekeres Dóra, Rigó Bernadett Beatrix, Takács Nóra, Bodor Daniéla, Botos Júlia, Csontos Kornél, Klemm Ádám Csaba, Kurucz Anett GYULAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA Bátori Réka, Pála Barbara, Mocsonaki Csenge, Pauer Marcell Miklós, Jász Bálint, Liszi Vivien, Mohácsi Márk
Zsolt, Kovács Réka, Mikó Barnabás Noé, Halek Edina, Fábián Tamás, Heller Bence, Tóth Viktória, Kovács Bence, Lugosi
Dorottya, Mohos Eszter, Murguly Dóra, Fernández-Kiss Dávid, Szenttamási Róza, Bedő Katalin, Fodor Vivien, Nyikes
Evelin, Károlyi Lilla, Oltai Zsanett, Hayden Eszter, Czintos Boglárka, Bodor Alexandra, Vas Anna HAJÓS ALFRÉD
ÁLTALÁNOS ISKOLA Farkas Ninetta, Zsótér Andrea Anna, Fábián Barna Rajmund, Galambfalvi Dóra, Ruzsa
Levente, Bergován Benjamin Bence, Csaba Krisztián, Galambos Lilla Viktória, Farkas Petra, Fábián Zsolt, Ábrahám János
Tamás, Oláh Boglárka Krisztina, Váradi Kevin, Balogh Márk, Józsi Edina Noémi JÓZSEF ATTILA NYELVOKTATÓ
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Antal Dóra, Barta Noémi, Bene Tünde, Bozó Liliána, Büte Lili, Cseh Eszter, Dull Károly, Egervári Dorka, Falussy Csongor Levente, Halmy Laura, Halmy Melina, Jávorszky Orsolya, Kellner Laura,
Munzáth Kristóf, Polgár Barnabás, Rácz Barbara, Sós Róbert, Takács Veronika, Tornyossy László, Tóth Máté, Vámos Réka,
Végh Csanád, Weber Alexandra TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lakatos Alexa, Terjék Attila, Kornokovics
Kitti, Mész János, Suky Zsófia, Matusz Zsófia, Manaszier Zsolt, Bodnár Balázs, Nádházi Norbert VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA Juhász Attila, Képíró Mária Csenge, Bethlen András, Czigler Renáta, Márton Nikolett, Pataki Nikoletta, Dobos Mihály Bendegúz, Vértesi-Nagy Réka, Antal Norbert Bendegúz, Döbrössy Ádám, Tóth András, Polyák
Emese ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bánhidi Bertalan, Dobosy Mónika, Dósa Martina, Hegedűs
Anasztázia, Hegedűs Angelika, Lakatos Lea, Rigó László, Szitai Paulina, Váradi Boglárka BENEDEK ELEK ÓVO-

DA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Juhász Viktor, Kóczé Dzsenifer Kasszandra, Czinege József, Kiss Ádám, Varga

Lionel, Czinege Hajnalka, Gyenes Csaba, Várhegyi Viktor, Kertész Zsolt, Babinyecz Alexandra, Lázár János Péter, Bódi
Henrietta, Czövek Tibor Sándor, Sima Katalin Rita LAJTHA LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Borbély Bence Regő, Kovács Réka, Mező Ernő Richárd, Mizsák Benjámin, Mónus Dóra, Muhari Dóra, Urbán Máté, Vogel
Johanna „BUDAPEST” BAPTISTA KÜLKERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS
SPORTISKOLA Kulin Henrietta, Deák Anikó, Pántya Dominika, Bán Szabolcs, Gremen Petra, Vári Vivien, Nagy Renáta,
Nagy Viktória, Lőwy Andrea EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Dósa Gergő, Feszt
Bernadett, Sőtér Márk ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Laki Mercédesz, Rádóczki
Vivien, Rotschadl Nikolett, Burai Adél NAGY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Bak-Szabó
Norina, Kovács Emese, Ambrózy Maja, Kollár Anna, Koncz Kamilla, Tóth Csaba, Takács Anita, Schmidka Dominik, Bányai
Roland, Pataki Csongor, Papacsek Rékam, Farkas Bence, Verba Roland, Kiss Anna, Kővári Zsófia, Nagy Richárd, Váradi Laura,
Váradi Rebeka, Barabás Lilla, Krizsa Gergő, Dancsics Bernadett, Hrabovszky Renáta, Patakfalvi Dimitrisz Iliász, Kiss Levente, Ridély Teodóra Petra, Knob Szilárd Róbert, Nagy Evelyn Gréta, Tóth Barbara, Kiss Dóra NÉMET NEMZETISÉGI
GIMNÁZIUM Pál Rebeka, Fakli Fanni, Koleszár Tamás, Csordás Tamara, Tankó-Farkas Kinga Kata, Tóth Sarolta, Magyar
Beatrix, Dömötör-Nagy Dóra, Kovalik Nikoletta, Bánóczki Tímea Gabriella, Perecz Laura, Pintér Anita, Kocsis Petra, Gyarmati
Zsanett, Híves Estilla, Tóth Anita PESTERZSÉBETI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Kádár Henriett,
Boda Imola, Bundik Orsolya, Nagy Henrietta, Töröcsik Gina Angelika, Vámos Rebeka, Ladányi Beatrix, Nagy Tamara Réka,
Fejes Mihály András, Kádár Alexandra, Kobida Krisztián, Madarász Mónika Petra, Gyalog Zoltán, Dumitru Vivien Claudia,
Angyal Máté, Gál Zsófia Kíra, Gosuly Rodion Nikander, Szegő Eszter, Mózes Alexandra, Csides Mirtill, Urbán Eszter Gabriella,
Varga Renáta, Pahocsa Tímea
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A humánszolgáltató

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ AUTÓT KAPOTT
Új gépkocsit kapott feladatainak ellátásához a Humán
Szolgáltatások Intézménye
Pesterzsébet önkormányzatától. A gépjárművet Szabados Ákos polgármester adta
át Bárány Zsoltnak, a HSZI
vezetőjének.

Fotók: Bajnoczi István

– Meg kell becsülnünk
azokat a gépkocsikat
amiket megvehetünk –
fogalmazott Szabados
Ákos, majd számba vette
az önkormányzat jelenlegi autóparkját: a két
kisbuszt, a hivatal két személygépkocsiját,
amelyek közül az egyik az önkormányzati dolgozókat, a másik a polgármestert
szolgálja. Ez utóbbi kocsit persze éppúgy
használják a hivatal dolgozói is, ha a szükség megkívánja, így mára lefutott 150 ezer
kilométert. Azonban ezt a nem szerény távolságot is túlszárnyalta a Humán Szolgáltatások Intézményének (HISZI) gépjárműve,
amelyik túllépte a 200 ezret, árulta el Bárány
Zsolt intézményvezető.
– Hozzáteszem, nagyobbrészt a kerületben használtuk az autót, ami nem tett jót neki
– vette vissza a szót a polgármester, majd
hozzáfűzte: hiába szerették volna legalább

az egyik buszt is lecserélni, a költségvetés
erre most nem kínált lehetőséget.
Az intézményvezető elmondta: olyan
gépkocsit vásároltak, amely alkalmas ös�szetett feladatok elvégzésére: reggelente a
Gyerekek Átmeneti Otthonának lakóit viszik iskolájukba, majd napközben a polgármesteri hivatal, a Gamesz, a HSZI és az OEP
között fut majd a jármű.
– Kisáruszállításra is használjuk majd, hiszen a csomagtere több mint 500 literes, ha
pedig a hátsó üléseket ledöntjük, akkor közel
a háromszorosára növelhető a csomagtér –
mutatta Bárány Zsolt.
DIA

Az önkormányzati lakások
bérbeadásával kapcsolatos változások
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. februári ülésén módosította az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletét. A
módosítás értelmében a megüresedő lakásokat SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT
lefolytatását követően a rendelet mellékletét
képező pontrendszer szerinti pontozással
megállapított leginkább rászorult pályázó
részére adja bérbe a Szociális Bizottság döntés alapján az Önkormányzat.
A pályázatot a Szociális Bizottság írja ki,
elsőként 2015. június hónapban, majd a következő években évente két alkalommal. A
pályázati felhívás alapján konkrét, megüresedett lakásokat lehet majd megpályázni,
mely lakások részletes leírását, alaprajzát a
pályázati felhívás tartalmazni fogja. A megpályázható lakások előzetesen meghatározott időpontban megtekinthetők lesznek.
A pályázatokat a felhívás megjelentetését
követő 30 napon belül lehet majd benyújtani. A pályázati felhívást az Önkormányzat
honlapján (www.pesterzsebet.hu, az önkormányzati hirdetőtáblákon, valamint a
Pesterzsébet újságban közzé tesszük, illetve
elérhető lesz a Polgármesteri Hivatalban, és
a Humán Szolgáltatások Intézményénél is.
Fentiekre tekintettel a pályázat kiírásáig lakásigényt a Polgármesteri Hivatalhoz

nem kell benyújtani, a benyújtott igényeket
elbírálni a Szociális Bizottság nem tudja. A
Polgármesteri Hivatalhoz a kérelmezők a
jövőben kizárólag a pályázati felhívás megjelenését követő 30 napon belül nyújthatnak
be pályázatot. A pályázathoz csatolandó
dokumentumokat, nyomtatvány- és nyilatkozatmintákat, illetve a pályázati feltételeket a felhívás részletesen tartalmazni fogja.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a jogszabályváltozás miatt csak az
kaphat az Önkormányzattól lakást, aki
a pályázati eljárásban részt vesz. Akik a
korábbi években elbírált kérelmük alapján határozattal rendelkeznek arról, hogy
részükre – megfelelő lakás megüresedése
esetén – lakást biztosít az Önkormányzat,
de ténylegesen lakást nem utalt ki részükre
a Bizottság, szintén részt kell vegyenek a
kiírásra kerülő pályázaton, ha lakáshelyzetük időközben nem oldódott meg. Azok
a pályázók, akik a fentiek szerinti határozattal rendelkeznek, a Szociális Bizottság
mérlegelése alapján pluszponttal segíthetők a pontrendszer alapján.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a pályázati felhívás közzétételét követően munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésükre a bérlakáspályázaton való
részvétellel kapcsolatos további tájékoztatás megadásával.
Szabados Ákos
polgármester
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VÁLTOZÁSOK
A SEGÉLYEZÉSI
RENDSZERBEN
A segélyezési rendszer 2015. március
1-jei átalakításával összefüggésben
átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása
területén.
A jegyzői hatáskörben lévő,
aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézése a járási hivatal
hatáskörébe került, bizonyos ellátások a korábban szabályozott formában – egyesek kifutó jelleggel
– megszűntek.
Az aktív korúak ellátása körében
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának feltételei
nem változtak. A rendszeres szociális segély helyett új ellátás, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre, melyre a régi ellátottak egy része
szerzett jogosultságot.
Az átalakítással összefüggésben a
2015. március 1-jét megelőzően törvényi szinten szabályozott lakásfenntartási támogatás, méltányossági
közgyógyellátás, adósságcsökkentési támogatás megszűnik.
A települési önkormányzat feladata, hogy a törvényi rendelkezések alapján nyújtott ellátások
kiegészítéseként az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást
nyújtson.
A 2015. március 1-jétől hatályos
önkormányzati rendelet szerint a
megszűnő támogatási formák helyett a települési lakásfenntartási
támogatás, települési gyógyszersegély, települési díjhátralék-csökkentési támogatás igényelhető.
Az új támogatási formák az eddigi
segélyezési tapasztalatok figyelembevételével kerültek meghatározásra. A jogosultsági feltételként
meghatározott jövedelmi határok
az eddigi határokhoz képest nem
változtak – a temetési költségekre
tekintettel igényelhető rendkívüli
támogatásnál emelésre kerültek –,
így a jogosultak köre nem szűkült.
Az új szabályozás szerint a létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok, továbbra is
igényelhetik a rendkívüli települési támogatást („régi nevén” önkormányzati támogatás).
A támogatások feltételeiről bővebb felvilágosítást a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztálya nyújt. (1201 Budapest,
Kossuth tér 1.)
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A pesterzsébeti polgármesteri hivatal osztályai (ügykörei)
BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG
Vezető: Szabó Szilvia
289-2538/1391, fe. 39.
szabo.szilvia@pesterzsebet.hu
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos
bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje. Célja továbbá,
hogy elősegítse a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, az önkormányzat
forrásaival való szabályszerű és racionális
gazdálkodást.
A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen
értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát, eredményességét.
A belső ellenőrzés hatásköre kiterjed:
• az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervekre;
• az önkormányzat képviselő-testületének
polgármesteri hivatalára és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra;
• az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságokra;
• az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások (átadott
pénzeszközök) felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezetekre,
személyekre;
• a különböző szintű szabályok, normák és eljárások pontos betartásának
ellenőrzésére;
• a költségvetési bevételek és kiadások,
valamint a különböző tevékenységek
gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének vizsgálatára;
• az erőforrásokkal való gazdálkodás
értékelésére;
• a gazdálkodás átláthatóságának, a belső
kontrollrendszerek kiépítésének, működésének értékelésére.
FŐÉPÍTÉSZI IRODA
Vezeti: Trummer Tamás főépítész
289-2553, I. em. 62.
trummer.tamás@pesterzsebet.hu
• tervezett településrendezési eszközök (pl.
szabályozási tervek) véleményezési eljárásának, partnerségi egyeztetésének szervezése,
lefolytatása
• szakmai állásfoglalás településképi véleményezési eljáráshoz, településképi bejelentési eljáráshoz, döntésre előkészítése
• tervtanácsot működtet
• konzultáció, tanácsadás, tájékoztatás adott ingatlan fejlesztési lehetőségeiről, beépíthetőségéről
• előterjesztés előkészítése a hatáskörébe tartozó
rendeletekhez, határozatokhoz
• feladatköréhez tartozó pályázatok figyelése,
szerződés előkészítés

HATÓSÁGI OSZTÁLY
Osztályvezető: Dr. Hangyáné Csóka Éva
283-0650/1491, fe. 49.
hangyane.csoka.eva@pesterzsebet.hu
Adóigazgatási ügyek:
• Az osztály adócsoportja a jogszabály
felhatalmazása alapján az önkormányzat
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartását,
kezelését és elszámolását látja el. Ezen adók a
helyi építmény- és telekadó, a gépjárműadó,
és a talajterhelési díj.
Anyakönyvi ügyek:
• A születések, házasságkötések és halálesetek anyakönyvezése.
• Anyakönyvi kivonatok kiállítása.
• Névváltozással kapcsolatos ügyek
intézése.
• Állampolgársági eskütétel megszervezése.
Állattartási és állatvédelmi ügyek.
Birtokvédelmi ügyek.
Hagyatéki ügyek.
Hirdetmények közzététele, kezelése.
Közterület használat engedélyezése konténer elhelyezés, valamint kereskedelmi céllal.
Kereskedelmi és ipar igazgatási ügyek:
• üzletben, csomagküldő kereskedelem,
közterületi értékesítés, mozgóbolt, üzleten
kívüli kereskedelem útján, valamint vásáron
és piacon történő kereskedelmi tevékenység,
és az ipari és szolgáltató tevékenység bejelentésével, nyilvántartásba vételével, valamint a működési és telep engedélyezéssel
kapcsolatos ügyek.
Építéshatósági ügyek:
• Elsőfokú általános építésügyi hatósági; az
építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezési (tudomásulvételi),
továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési
és kötelezési ügyek intézése.
• Az építéshatósági nyilvántartások
vezetése.
• Más hatóságok eljárásaiban szakhatóságként való részvétel.
• Az építésügy körébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása.
• Házszámozással kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok.
JOGI OSZTÁLY
Osztályvezető: dr. Ríz Adrienn
421-0675/2591, I. em. 59.
riz.adrienn@pesterzsebet.hu
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nemperes ügyeivel
kapcsolatos ügyek intézése, jogi képviselet bírósági eljárásban (kizárólag önkormányzati ügyekben). Az osztályhoz
tartozik továbbá a helyi támogatással
kapcsolatos szerződések megkötése és
az Önkormányzat vagy a Polgármesteri
Hivatal javára bejegyzett jelzálogjog törlés ellenjegyzése.

Ezen kívül a Jogi Osztály intézi a társasházak törvényességi felügyeletével
kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó
ügyeket. Ennek keretében ellenőrzi, hogy
a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési
szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata
megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító
okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
A fent leírt ügyekben írásos megkereséssel lehet fordulni a Jogi Osztályhoz.
OKTATÁSI, KULTURÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORTOSZTÁLY
Osztályvezető: Schmidtné Buda Andrea
289-2556/1501 fe. 50.
schmidtne.buda.andrea@pesterzsebet.hu
Az osztály feladata a kerületi intézmények
működésének koordinálása az oktatási (óvodai ellátás), kulturális (múzeumok, CSILI),
egészségügyi (házi gyermekorvosi, felnőtt
és fogorvosi alapellátás), sport, szociális
(idős ellátás, családsegítés, közmunka) és
gyermekvédelem (bölcsőde, gyermekjóléti
alapellátás) területén.
Fenntartói feladatokat az alábbi
intézmények tekintetében látunk el:
oktatási intézmények: Baross OviKindergarten Baross Óvoda, Gézengúz
Óvoda, Gyermekmosoly Óvoda, Kerekerdő
Óvoda, Lurkóház Óvoda, Nyitnikék Óvoda
kulturális intézmények: CSILI, Pesterzsébeti
Múzeum
szociális intézmények: Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
Intézménye
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója gazdasági feladatokat
ellátó intézmény: Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (GAMESZ)
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZBESZERZÉSI
ÉS PÁLYÁZATI OSZTÁLY
Osztályvezető: dr. Varga Mariann
421-0669/1431, fe. 43.
varga.mariann@pesterzsebet.hu
• Műszaki-karbantartási feladatok
• Magasépítési feladatok
• Környezetvédelmi feladatok
• Kertészeti feladatok
• Útellenőri és járdákkal kapcsolatos
feladatok
• Közlekedési igazgatással kapcsolatos
feladatatok
• Mélyépítési és útépítési feladatok
• Közművekkel kapcsolatos feladatok
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• Energetikusi feladatok
• Európai Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos feladatok
• Közbeszerzési és a beszerzési eljárásokkal
kapcsolatos feladatok
• Ingyenes jogi segítségnyújtási feladatok
SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Somlainé Kóródy Éva
283-1709/2751, I. em. 75.
somlaine.korody.eva@pesterzsebet.hu
• Tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) titkárságai: ügyfelek informálása, fogadóórák bejelentkezés
alapján)
• Személyügyi Csoport: a hivatali munkatársak munka- és személyügyeinek ellátása
SZERVEZÉSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Kovács András
283-0391/2742, I. 74.
kovacs.andras@pesterzsebet.hu
A Szervezési Osztály feladatai közé tartozik – többek között – a képviselő-testület, a
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a
bizottságok működésével kapcsolatos feladatok, a Pesterzsébet Kártyával kapcsolatos
feladatok ellátása, a civil szervezetek nyilvántartása, továbbá a "Pesterzsébet" név felvételével, illetőleg használatával kapcsolatos
önkormányzati hatósági feladatok, a Pesterzsébet jelképei használatával kapcsolatos
önkormányzati hatósági feladatok ellátása,
a választásokkal kapcsolatos feladatok szervezése, a bírósági ülnökök megválasztása,
a népszámlálási feladatok végrehajtása, továbbá az önkormányzat hivatalos honlapjának (www.pesterzsebet.hu) működtetése,
koordinálása. A Szervezési Osztály intézi
még a Pesterzsébet újság megjelenésének folyamatos biztosítását, az állami –és nemzeti
ünnepekkel, önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos teljes körű feladatok ellátását, a nemzetközi kapcsolatok szervezését is.
SZOCIÁLIS OSZTÁLY
Osztályvezető: Porkoláb Ildikó
289-2511/1081, fsz. 8.
porkolab.ildiko@pesterzsebet.hu
A képviselő-testület a szociális ellátások,
valamint a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások biztosításával enyhíteni kívánja
a Pesterzsébeten élő személyek és családok
szociális (elsősorban anyagi természetű)
gondjait, törekszik a szociális biztonság
erősítésére.
A Szociális Osztály feladatkörébe tartozik a szociális ügyekben benyújtott kérelmek
vizsgálata, a krízishelyzetbe került személyek és családok részére anyagi támogatás
nyújtása.
A pénzbeli szociális ellátások jogosultsági feltételeit alapvetően a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

évi III. törvény, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló hatályos helyi önkormányzati rendelet egyaránt szabályozza.
Az eljárás kérelemre indul. Kérelmeket az
erre a célra rendszeresített nyomtatványokon (személyesen, vagy postai úton) írásban
lehet benyújtani a tájékoztatókban megjelölt kötelező mellékletekkel a XX. kerületi
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. ) ügyfélfogadási időben.
Szociális támogatások
(A jogszabályi változások következtében a
2015. februári 12-ei testületi ülésre benyújtott helyi rendelet-tervezet és a vonatkozó
jogszabályok szerint.)
• Rendkívüli települési támogatás (önkormányzati segély)
• Pénzbeli krízistámogatás
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• Települési lakásfenntartási támogatás
• Települési díjhátralék csökkentési
támogatás
• Települési gyógyszertámogatás
• A köztemetéssel kapcsolatos eljárás
lefolytatása
• Halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása
• Óvodáztatási támogatás
• Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott
támogatás
• Védendő fogyasztói státusz igazolása
• Társhatósági megkeresésekkel kapcsolatos
tájékoztatások, adatszolgáltatások, kimutatások, statisztikák
• Folyamatos ellenőrzés a támogatások
felhasználásáról
• Karácsonyi ajándékcsomag biztosítása
• Kapcsolattartás a társhatóságokkal, állami és civil szervezetekkel, gyermekvédelmi
intézményekkel, szervezetekkel; szociális
intézményekkel, nevelési, oktatási intézményekkel közüzemi szolgáltatókkal, az
egészségügyi alap- és szakellátást biztosító
orvosokkal, valamint gyógyszertárakkal.
RENDVÉDELMI OSZTÁLY
Osztályvezető: Jáki Richárd
289-2505/4001, Kossuth L. 22.
jaki.richard@pesterzsebet.hu
A közterület-felügyelők útján:
• jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál, jogszabályi felhatalmazás alapján szankcionálás
• járművek behajtási és behajtási-várakozási
hozzájárulásainak ellenőrzése
• hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen jármű eltávolítása közterületről
• a dohányzási tilalomra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
szankcionálása
• A mozgásban korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklása jogszerűségének az ellenőrzése.
• Az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában történő közreműködés
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• Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósulásában, a
közbiztonság és közrend védelmében
együttműködés a rendőrséggel.
A közbiztonsági referens útján:
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi államigazgatási hatósági feladatok:
• A katasztrófavédelem érdekében polgári
védelmi szolgálatra kötelezi a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt
• Elrendeli a polgári védelmi megjelenési és
szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást
Az Információs- és portaszoláglat útján:
A Városháza vagyonvédelmi feladatainak
ellátása
VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Osztályvezető-helyettes:
Kernné dr. Kulcsár Dóra
283-0646/2921, II. 92.
kernne.kulcsar.dora@pesterzsebet.hu
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásés nem lakáscélú helyiségeivel kapcsolatos tulajdonosi feladatokat látja el, illetve
készíti elő szoros munkakapcsolatban a
Pesterzsébet Városfejlesztő Kft-vel (1203
Budapest, Baross utca 40-42.).
A lakáscélú támogatásokról szóló
3/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
alapján beterjeszti a kérelmeket a döntéshozó részére. Nyilvántartja az önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanokat a vagyonkataszterben, valamint gondoskodik annak naprakész vezetéséről, folyamatos
karbantartásáról. Ellátja az önkormányzatot terhelő felelősségi károk ügyintézésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a
közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 10/2013. /IV.26./ önkormányzati rendelet melléklete szerint
a közterület-használati döntéseket. Részt
vesz a vagyonhasznosítással kapcsolatos
pályázatok előkészítésében. Ellátja, illetve
előkészíti a Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi feladatait. Szakmai javaslataival segíti
az önkormányzati vagyon hasznosítására
készülő koncepciók, stratégiák kialakítását.
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY
Osztályvezető: Lehoczki Péterné
283-0574/2832, II. 83.
lehoczki.peterne@pesterzsebet.hu
•Átadott pénzeszközökkel kapcsolatos
ügyintézés,
•Lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos
folyószámla egyeztetés, számlázás,
•Banki utalások (pl. segély)
•Helyi támogatással kapcsolatos folyószámla egyeztetés, számlázás,
•Vevői számlákkal kapcsolatos folyószámla egyeztetés, számlázás,
•Pénztári be- és kifizetések.

INTÉZMÉNYEK
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NÉMET NEMZETISÉGI

gyermekfarsanggal vártuk a tavaszt

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet február 20-án farsangi mulatságot szervezett a német
nemzetiségi oktatási intézményekbe járó gyermekek részére. Az
önkormányzat fontos feladatának
tartja a nemzetiségi neveléshez kötődő hagyományőrzést, e rendezvény is ezt erősítette.

A program összeállításánál kiemelt figyelmet kapott, hogy a
gyermekek bemutassák azokat a produkcióikat, amelyekkel
a kerületi illetve a
fővárosi versenyeken
helyezéseket értek el.
Így láthattuk a József Attila Nyelvoktató Általános
Iskola diákjait versekkel, kisjelenettel, a Baross Óvoda
„Kindergarten” tehetségműhelyébe járók gyermektáncát
és a Hajós Alfréd Általános Iskola növendékeit táncos
produkcióikkal, valamint színvonalas verssel és prózával. A műsorszámokat a Német Nemzetiségi Gimnázium
növendéke konferálta.
A Baross Óvoda nemzetiségi óvodapedagógusai ügyességi és versenyjátékokkal, közös német tánccal szórakoztatták a gyermekeket és szülőket.
A jó hangulatban gyorsan fogyott a farsangi fánk és
a finom gyümölcslé, amit az önkormányzat biztosított.

KÖSZÖNJÜK AZ 1%-OT!
• A XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 1 %-os felajánlásukkal
hozzájárultak az óvodába járó gyerekek játszóeszközeinek fejlesztéséhez. Felajánlásukat köszönettel fogadjuk! A
XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány adószáma:
18046045-1-43.
• A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, XII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítványa ezúton szeretné megköszönni adójuk
1%-át. Az alapítványi támogatásból befolyt összegből udvari
játékot vásároltunk. Az alapítvány adószáma: 18226292-2-43

Farsangolás, télűzés
a Gyermekmosoly Óvodában
A farsangi időszak örömteli
esemény óvodásaink számára.
A faliújságokon ilyenkor megjelennek a kis kezek által életre
keltett bohócok, maskarák.
A ráhangolódást idén a
Zöld Kuckónkban meghirdetett álarcszépségversennyel
kezdtük. Kreatív családokat
invitáltunk alkotásra, örömteli
együttlétre.Február 19-én ötletes jelmezbe bújt, mosolygós
arcú óvodásoktól volt hangos
az épület. Volt zene, tánc,

versenyjáték, no meg finom
falatok a szülők felajánlásával.
Délelőtt a Napraforgó együttes
is meglátogatott bennünket.
A telet kiszebábégetéssel
búcsúztattuk. Minden rosszat,
betegséget ráolvastunk, majd
az udvaron elégettük, és közben rigmusokat, tavaszváró
versikéket mondogattunk,
kurjantgattunk, kelepeltünk,
zajongtunk.
Kovácsné Pető Erzsébet
Katica csoport

SÓKUCKÓ A VÖRÖSMARTY BÖLCSŐDÉBEN
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
Intézménye örömmel számol
be a Vörösmarty Bölcsődében kialakított sókuckóról,
melyben sógranulátummal
feltöltött sóhomokozó és
himalájai sórögfal került
kialakításra.
A sókuckóhoz felhasznált anyagokat a bölcsőde Nyiladozó
Alapítványán keresztül, a szülők támogatásával sikerült megvásárolni.
A szoba előkészítése intézményi forrásból
történt.
A sókuckó természetes egészségmegőrzésre szolgál, az általános élettani
hatások (tiszta légzés, immunerősítés, öngyógyulás, relaxáció, stresszoldás) mellett
a só számos légúti és egyéb (érrendszeri,
mozgásszervi) betegség tüneteit képes
csökkenteni. A terápiás használat során

kedvezően befolyásolhatjuk a következő
betegségeket: asthma bronchiale, krónikus hurutos orr-, torok- és gégegyulladás,
krónikus és visszatérő arcüreg- és homloküreg-gyulladás, orrpolip, krónikus hörgőgyulladás, hallójárat- és középfülgyulladás,
krónikus tüdőgyulladás, porártalom, különböző típusú allergiák, túlérzékenység,
bőrbetegségek. A Vörösmarty utcai bölcsődébe járó gyermekek meghatározott

időbeosztás szerint rendszeresen
használják a sókuckót, ahol egy
sóhomokozóban játszva töltik el
terápiás idejüket.
A sókuckót igénybe vehetik
az Ady Endre utcai, Kossuth
Lajos utcai, Köztársaság téri és
a Mártírok útjai bölcsődébe járó
gyermekek is szülői kísérettel
és felügyelettel, keddi napokon
14.30–16.30 közötti időpontban. Ehhez kérjük, előzetesen
jelentkezzenek be a Vörösmarty Bölcsőde telefonszámán! Az ajánlott
terápiás idő heti kétszer 20-30 perc. A
sóhomokozóban a gyermekek zokniban tartózkodhatnak, ezért kérjük, hogy
pótzoknit hozzanak magukkal.
A sókuckó elérhetősége:
Vörösmarty Bölcsőde
1204 Budapest, Vörösmarty utca 89–91.
Bejelentkezés: 283-12-25

INTÉZMÉNYEK
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20 éve Pesterzsébet egyik kiemelt bálja, A JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Az „Élni akarunk” Közhasznú Alapítvány a FoKöszönet mindengyatékos Gyerekekért a tőle megszokott magas
színvonalon rendezte meg a 2015. évi jótékonysági bálját a Csili Művelődési Központban.

A jótékonysági est célja az volt, hogy a Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola sérült gyermekeinek/
tanulóinak életminőségén javítsunk, továbbá bemutassuk az intézményben folyó
kiváló szakmai munkát.
A bál az intézmény munkáját bemutató kisfilmmel, majd Nemes László alpolgármester nyitóbeszéde után a diákok
és a tanárok alkotta nyitótánccal, a bécsi
keringővel indult. Az Irigy Hónaljmirigy
együttesen kívül fellépett még a Spicc &
Flex Táncegyüttes, valamint a Varga Band
Zenekar, akik az est folyamán a zenét is
szolgáltatták.
Az igényesen dekorált teremben több
mint kétszáz vendég szórakozott hajnalig. A vacsora, a műsor, a tombola és tánc
felejthetetlen emléket adott valamennyi
résztvevőnek.

kinek, aki személyesen
részt vett a bálon, illetve anyagilag is támogatta alapítványukat, a
gyerekeket!

A bál fővédnöke:
Junior Vendéglátó Zrt.
Védnöke: Pesterzsébet
Önkormányzata
Támogató: EasyWay
Facility Services Hungary, EP-RC Security,
Juhász Gábor vállalkozó, Somorjai Péter vállalkozó, Truszka Attila,
36. Junior VV. Pesterzsébeti konyha.

Fővárosi német nyelvű versmondó verseny
Öt évvel ezelőtt a Pesterzsébeti Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Hajós
Alfréd Általános Iskola gondolt egy merészet, és elkezdett szervezni egy fővárosi
német nyelvű versmondó versenyt azoknak
a diákoknak, akik nem nemzetiségi és nem
kéttanítási nyelvű iskolában tanulják a német nyelvet.
A budapesti kollégák már akkor is örömmel fogadták a kezdeményezést, és azóta
is minden évben érdeklődéssel várják a
megmérettetés lehetőségét.
Ebben a tanévben is a Hajós Alfréd Általános Iskola adott otthont a versenynek,
mely március 11-én tizenhárom kerület

44 tanulójának részvételével két kategóriában zajlott.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
hiszen a versenyzők színvonalas produkciókkal, kitűnően felkészülve érkeztek. A
gyerekek értékelésében a kerület német
nyelvet oktató középiskoláiban és óvodájában dolgozó pedagógusok segítettek. Kerületünk szép eredményekkel büszkélkedhet.
Az évek során ebből az ötletből sikerült egy olyan hagyományt teremteni,
amit még sokáig szeretnénk folytatni.
Csordásné Teleki Krisztina
német tanár
Hajós Alfréd Általános Iskola

ÉDES FARSANG A ZRÍNYIBEN
A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi
Önkormányzat február 20-án a Zrínyi
Miklós Általános Iskola tornatermében farsangi ünnepséget rendezett
az iskolával kötött együttműködési
megállapodás értelmében.
A PRNÖ mázas-mosolygós fánkokat
készített, amiket a jelmezversenyen kisorsoltunk az egyéb apró felajánlások
mellett, illetve egy egész tortával szerzetünk örömet a verseny győztesének. A
roma diákok tánca nagy tapsot kapott.
Kiosztottunk még száz különböző fajta
süteményt is, amik még jobban megédesítették a napot. A felsősöknek zenés
táncesttel ért véget a farsang.

Nagyon örülünk,
hogy a szerény anyagi körülményeink ellenére egy ilyen sikeres
rendezvényt tudhatunk magunk mögött,
melynek megvalósításban segített az intézmény vezetője, az
osztályfőnökök.
Lakatos Attila
PRNÖ-elnök
Fehér György
elnökhelyettes
Rostás János
képviselő

5–6. ÉVFOLYAM:
1. Ábrahám János Tamás (XX. ker.
Hajós Alfréd Általános Iskola), 2.
Nagy Zsófia (XXII. Gádor Általános
Iskola), 3. Flanek Eszter (II. Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola), Különdíj: Sarkadi Kitti
(IV. kerület)
7–8. ÉVFOLYAM:
1. Kereszti Laura (XVI.Batthyány
Ilona Általános Iskola), 2. Földes
Anna (III. Óbudai Árpád Gimnázium), 3. Kirchhof Gréta (III.Óbudai Árpád Gimnázium), Különdíj:
Vámos Emma (XX. Lázár Vilmos
Általános Iskola)

12

KÖNYVTÁRI
AJÁNLÓ

PROGRAMA JÁNLÓ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS A CSILIBEN
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, www.fszek.hu,
fszek2002@fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13–19,
CS: 9–16, Szo: 9–14
• Baba-mama klub: április 2. 10
óra.
• Színes ötletek: Kreatív sarok, lakásdekorációs ötletek Frisch Tündével március 27-én 16 órakor.
• Játékkészítők klubja: szerdánként 15 órától Attila bácsival.
• Kézműves Kuckó: Új időpontban, szombaton 11 órakor.
Legközelebb április 18-án.
• Társasjáték klub: április 24-én
17 órakor.
• Kiállítás: Oravecz György
festményei és Bojtásné Hőss Judit táskakiállítása
• Idegen nyelvi klubok: Az angol
klubban április 13-án, hétfőn 17 órakor, az olasz klubban pedig április
27-én, hétfőn 17 órakor várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika.
A német klub következő foglalkozása
április 20-án, hétfőn 17 órakor lesz. A
francia klub ezután új időpontban,
szerdánként jelentkezik. Megyeri Béla
várja a társalgókat április 15-én, szerdán, 17 órakor. Az orosz klub következő foglalkozása pedig április 29-én,
szerdán 17 órakor lesz.
• Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő
energiák” címmel Frisch Tibor ezoterikus beszélgetése április 22-én 17 órától
• Április 4-től 7-ig keddig a
könyvtár zárva tart.
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
• Kézimunka és főzőcske klub
péntekenként 15.30-tól
• Pacsirták játszóháza 2-8 éves
gyerekeknek Rádics Ágnessel páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
• Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
hétfőnként 9.30: Mondókás móka;
10.10: Bábos torna
• Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni
választókörzet képviselőjének fogadóórája április 1-jén 18 órakor.
• Április 6-án a könyvtár zárva tart.

A Csili „Hagyomány és Innováció” elnevezésű pályázata 2015 februárjában befejeződött.
A projekt 2013. 01. 01- 2015. 02. 28-ig tartott, a
pályázat keretében 11 közművelődési szakember
vett részt olyan képzéseken, amellyel az intézmény
meglévő szolgáltatásait tudják a jövőben fejleszteni,
vagy bővíteni. A kollégák többek között részt vettek nyelvi
képzésen, fejlesztő biblióterápiás képzésben, népi játszóház
vezetői tanfolyamon is.
A képzéseken elsajátított tudás beépül az intézmény működésébe pl.: az igen közkedvelt
húsvéti, illetve karácsonyi egész napos kézműves foglalkozásokon gazdagítani tudjuk
a gyerekek, családok által elkészíthető kézműves tárgyakat, ajándékokat - nyilatkozza
Várhalmi András a művelődési központ igazgatója. Szintén a fejlesztés eredményeként
az idei évtől a könyvtár havi két alkalommal felnőttek részére bevezetett biblióterápiás
foglalkozásokat, majd később gyermekek számára is meghirdetik a lehetőséget.
A projekt keretében a szakalkalmazottak összesen 10 féle tanfolyamon vettek részt, de ez
idő alatt volt, aki több tanfolyamot is sikeresen elvégzett, és ez által fejlesztette meglévő
tudását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, összköltsége közel
13.800.000 Ft volt. A pályázat európai uniós támogatás segítségével 100 %-o s finanszírozású, tehát nem volt szükség önerő hozzáadására. A záró elszámolások folyamatban
vannak és 2015. első negyedévében fejeződnek be.
További információ kérhető:
Kovács Emese – projektmenedzser
+ 3630 466 66 99; ko.emese@csili.hu

A Humán Szolgáltatások Intézménye
Idősek Klubjainak Áprilisi Kiemelt Programjai

Meghívó/Pozvánka

Darts bajnokság
2015. április 7. 13.30
Lajtha László utcai Idősek Klubja

Árverés
2015. április 16. 13.30-15.00
Vágóhíd utcai Idősek Klubja

Nosztalgia délután
2015. április 23. 13.00
Nagy Győry utcai Idősek Klubja

Kirándulás Ópusztaszerre
2015. április 30.
Marót utcai Idősek Klubja
Amennyiben programjaink elnyerték az Ön tetszését,
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Klubvezető: Torda Zsuzsanna
Tel: 284-3440, 06 20 599 8601

Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 29-31/a.
Klubvezető: Szabó Gabriella
Tel: 421-5598, 06 20 599 8602

Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ
1202 Budapest, Marót u. 10.
Klubvezető: Szittner-Bartus Beáta
Tel: 285-1085, 06 20 599 8603

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ
1201 Budapest, Vágóhíd u. 26.
Klubvezető: Komáromi-Kenéz Adél
Tel: 283-0041, 06 20 599 8604

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pesterzsébet Szlovák
Önkormányzata április
23-án 15 órától a költészet napja alkalmából
összejövetelt tart a Csili
könyvtárában, ahol hazai
szlovák költők mutatkoznak be magyar nyelven.
Jelen lesz: Papucsek Gergely, Bárkányi Valkán
Zoltán, Fábián Éva, Fuhl
Imre költők, prózaírók,
újságírók.

FIGYELEM!
A Csili programjairól
információval, jegyvásárlási lehetőséggel várják szombatonként az
INTERSPAR áruház belső közlekedőjében 9 és 14
óra között az olvasókat!

PROGRAMA JÁNLÓ
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

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

GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283-0031.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig,
10–18 óráig.

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

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

„Lehet egy kicsivel több?”
Helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Vásárcsarnok 90.
évfordulója alkalmából a Pesterzsébeti Múzeum épületében.
Megnyitó: április 15-én, 17 órától. A kiállítás megtekinthető
2016. március 30-ig keddtől szombatig, 10-től 18 óráig.

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre
festőművész kiállítása
• Gaál Imre
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás

Költészet napi előadóest a Társulattal
Április 16-án 17.30-tól a Gaál Imre Galériában. A Társulat
művészeti vezetője: Rózsavölgyi Ildikó.

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert
info@pesterzsebetimuzeum.eu,
www.pesterzsebetimuzeum.hu

Horváth Péter Kornél belsőépítész kiállítása
A Gaál Imre Galériában megtekinthető április 19-ig hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
„Kertek, versek, labirintusok”
Katona Szabó Erzsébet textilművész, Orosz István grafikusművész, Gyulai Líviusz grafikusművész és Barabás Márton
képzőművész kiállítása látogatható a Gaál Imre Galériában
április 19-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
Költészet napi előadóest a „Kertek, versek,
labirintusok” c. kiállítás művészeivel
április 8-án 17 órától, a Gaál Imre Galériában.
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Farsangi álarcban, farsangi fánkkal várták a vendégeket a múzeum munkatársai. „Hajcsátok ki
a farsangot / maj szép éneket mondok…” című,
vetítéssel gazdagított előadást tartott Skaper
Brigitta történész. A néprajzos muzeológus a
falusi télbúcsúztató szokásokat mutatta be.
– Bár kerestük, kutattuk, kifejezetten
erzsébetfalvai hagyományokra nem akadtunk – mondta a történész, ám hozzátette, egy
újságcikk azért fennmaradt: az Erzsébetfalvai
Közlöny 1911. március 22-i számának egyik
szerzője vidékről tudósított. „És hasítja az
eke a földet, dolgozik az elmúlt farsangi új
házaspár a rögön. Verejtékes munkán, hogy
neki is, meg annak is, aki eljövend, az új nemzedéknek teremjen, legyen kenyér” – írta az
újságíró, a mulatságokat követő hétköznapoknak is emléket állítva.
Az érdeklődők megtudhatták, a farsangolás német eredetű szokás, illetve hatott rá
az olasz karnevál. Mindkettő esetében fontos
volt az italozástól és a húsevéstől való búcsú.
– Úgy fogalmaznék, a feszültség levezetése játszotta a főszerepet, amikor is valamiféle
fordított világot jelenítettek meg a résztvevők
– osztotta meg gondolatait a muzeológus.
Bőséges példával illusztrálta a különböző
tájegységek egykor volt jellegzetes szokásait.
Így például az asszonyfarsangot, amikor a
nők férfinak öltözve, faberetvával beretválták az erősebbik nem képviselőit.
Gyakran előfordultak és előfordulnak ma
is állatmaszkos alakoskodások. A legismertebb a busójárás, ami eredetileg farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartott. Ekkor
égették el Mohács főterén a telet jelképező
szalmabábot.

Farsangi
szalon a
galériában
Fontos elem volt még az adománygyűjtés is. Az előadás címéül szolgáló idézet egy Paláston, a Szlovákiához került,
ipolysági kis faluban régen honos gyűjtögető szokásra emlékeztet. Itt medvebőrbe burkolózott férfiak járták a portákat, s
produkciójukért kolbászt, szalonnát, tojást
kaptak jutalmul.
– A farsang a báli időszakot is magában
foglalta. Ez általában húshagyó kedden
zárult. Sok esetben oly módon, hogy megjelent a bíró, s kivette a vonót a cigány kezéből, jelezve a nagyböjt kezdetét – tudtuk
meg az előadótól.

Skaper Brigitta az ilyenkor szokásos disznóvágás, a kocsonya mellett szólt a fánkról is.
Mint mondta, az ételnek nagy a kalóriatartalma, ezért a negyvennapos böjt alatt, amikor
húst és zsírt nem fogyasztottak, megfelelő
ételnek bizonyult.
Erről meggyőződhettek a jelenlévők, hiszen
a szünetben vehettek az asztalra halmozott
farsangi fánkokból és egyéb finomságokból.
Alig fogytak el az ételek, italok, a farsangi
szalon folytatásaként bevonultak a Héttorony
Hangászok zenészei, hogy az 1700-as évek
muzsikájával tegyék teljessé e kései télbúcsúztatót a Gaál Imre Galériában.
Ditzendy

A megbízhatóság jelképe, a vízszint: Horváth Péter Kornél
Különleges kiállítás nyílt a Gaál Imre Galériában. Különleges, mert egy belsőépítész munkáit mutatja be, amelyeket a maguk valóságában
nem, csak fotókon lehet a nézők elé tárni, s
különleges azért is, mert az alkotó, Horváth
Péter Kornél tervezte a galéria enteriőrjét.
– Elárulom önöknek, hogy amikor a Gaál
Imre Galéria még Pesterzsébeti Múzeumként működött, 1989-es felújításakor
Horváth Péter Kornél tervezte belső tereit
– fogalmazott köszöntőjében D. Udvary
Ildikó múzeumigazgató.
– Állandóan a határidők teljesítésének
intervallumai között éltem, sokáig nem
tudtam megkülönböztetni az ünnepet a
hétköznapoktól. Körülbelül 250 tervdokumentációt készítettem, amik – kevés
kivételtől eltekintve – mind megvalósultak – árulta el az alkotó.
Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) elnöke beszédét kérdéssel kezdte:
– Fel lehet tenni a kérdést: mi a belsőépítész? A válasz: öngyilkos. Ugyanis
egyetlenegy magyar belsőépítésznek sem
őrződött meg az életműve. Szerencsénkre
a kiállító dokumentálta a sajátját. E dokumentációnak hála nyerhetünk bepillantást alkotómunkájába fotográfiákon,

terveken keresztül a
galéria emeleti termében. Ha jellemeznem
kéne, azt mondanám
róla, a megbízhatóság
jelképe, ő a vízszintes,
azaz ha nem kényszeríti az architektúra,
nem törekszik felfelé.
Bútorai mintegy elébe mennek az embernek – magyarázta az
MMA elnöke.

– Nem hagyhatom szó nélkül ezt a
galériát, amelyik messze kimagasló a
peremkerületi kiállítóterek között. Nemcsak mert Kornél tervezte az enteriőrjeit,

hanem mert remek művészeket
hívnak meg. Nagyon mélyen
meghat, hogy most is ilyen szép
számban összegyűltek erre a kiállításra – ismerte el az MMA
elnöke.
A kiállítást Győrffy Gergely
hegedűművész produkciója
nyitotta meg, befejezéseként Meskó Bánk
Kosztolányi Dezső Szavak című költeményével tisztelgett a kiállító előtt.
Ditzendy Attila Arisztid
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A PESTERZSÉBETI VÁROSVÉDŐK
településünk első iskolájának történetét dolgozták fel
A Pesterzsébeti Városvédők a tavaszi előadássorozatukat 2015. április 28-án egy
klasszikus helytörténeti témával zárják.
A vetített képes előadás „Településünk
első iskolája” címmel került feldolgozásra, amely – a szokásoknak megfelelően
–, a Csili Művelődési Központ Vízvári
László termében 17 órai kezdettel kerül
bemutatásra.
A téma nemcsak az Iskola utcai általános iskola, valamint az Ady Endre
Általános Iskola, továbbá a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola korábbi
és jelenlegi tanulóit, tanárait érinti, hanem mindazokat, akik ennek a 137 éves
történetnek a részleteit kevésbé tudták
követni.
Erzsébetfalván elsőként 1878-ban
kezdődött meg a tanítás. Az első iskola
utcáját Iskola - utcának" nevezték el. A
"
két tantermes,
egyemeletes épület a későbbiek során a megnövekedett, a tanulók
létszám miatt bővítésre került, amelyet
1900-ban nyolc tanteremmel bővítettetek.
Az új épület az Erzsébet utca, azaz a mai

Ady Endre utca 98. szám alatt épült fel. A
két épületből álló iskola 1905-ben tornateremmel és igazgatói lakással bővült. A bővítmények funkciói időközben folyamatosan
változtak. A „kegyadományból” felépített
Iskola utcai általános iskolát 1980-ban lebontották, helyére könnyűszerkezetes épület került, amelyben 1986. augusztus 31-én 900
tanulóval megkezdődött a tanítás. A megújuló épületben 24 tanterem, kettéosztható
tornaterem, ebédlő és könyvtár található.
1994-ben az iskola felvette Ady Endre nevét.

Az 1900 és 1905 között, az Ady Endre
utca 98. szám alatt felépült, épületegyüttes
2001-ben a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola használatába került. A művészeti
iskola a korábbi tornatermet hangversenyteremként használja. Az iskolához tartozik
az egyemeletes főépület, az előzővel egybeépített földszintes hangversenyterem és a
különálló épület, amely korábban igazgatói
lakás volt. Az épületegyüttest, mint a múlt
század téglamintával díszített iskoláját, a
Főváros védett épületnek nyilvánította.
A vetített képes előadás nemcsak a különböző, szokásos írott dokumentumok felhasználásával készült, hanem tartalmazza
az Ady Endre Általános Iskola tanárának,
Gách József tanár úrnak a magángyűjteményét is.
Az anyagok összegyűjtésében részt vettek az iskolák vezetői és tanárai, amit ezúttal
is köszönök.
Óváry Gábor csoportvezető
Budapesti Városvédő Egyesület
pesterzsébeti csoport

Húsvéti alkalmak
Árpád-házi Szent
Erzsébet-főplébániatemplom

Virágvasárnap (március 29.) a 10 órai
szentmisén barkaszentelés lesz, és a kórus elénekli a passiót. Nagycsütörtökön,
április 2-án 18 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékezetére.
Nagypénteken, április 3-án 15 órakor
keresztúttal emlékeznek Jézus halálára,
az esti szertartás pedig 18 órakor kezdődik, ahol szintén elhangzik az énekelt
passió. Április 4-én, nagyszombaton éjjel,
a húsvét vigíliájának szertartása 20.30kor kezdődik. Ebben lesz tűzszentelés,
Exsultet, azaz húsvéti örömének, majd
az ünnepi szentmise végén feltámadási
körmenet. Húsvétvasárnap, április 5-én a
szentmisék 8, 10 és 18 órakor kezdődnek.

Szent Lajos-templom

Március 29-én, virágvasárnap 10 órakor
kezdődik a szentmise, az elején barkaszenteléssel, bevonulással, melyet közvetít a Katolikus Rádió. Április 2-án,
nagycsütörtökön 18 órakor lesz a szentmise az utolsó vacsora emlékére, rövid
virrasztással. Április 3-án, nagypénteken
18 órakor keresztút, utána nagypénteki
szertartás passióval, kereszthódolattal,
végül rövid ima a szentsírnál. Április
4-én, nagyszombaton délelőtt szentsír látogatás, 18 órakor húsvéti vigília. Április
4-én, húsvétvasárnap: 10 órakor ünnepi
szentmise, majd húsvéthétfőn 10 órakor
szentmise következik.

Szent Antal-templom

Virágvasárnap, vagyis március 29-én:
08.30-kor szentmise, az elején barkaszenteléssel, bevonulással. Nagycsütörtökön:
16.30-kor szentmise az utolsó vacsora
emlékére. Nagypénteken: 16 órakor keresztút, utána nagypénteki szertartás
passióval, kereszthódolattal. Nagyszombaton: 16.30-kor húsvéti vigília. Húsvétvasárnap, vagyis április 5-én 8 óra 30-kor
ünnepi szentmise, majd húsvéthétfőn, április 6-án 8 óra 30-kor szentmise húsvét
nyolcadában.

Pesterzsébeti
Görög Katolikus templom

Március 22. 9 óra: virágvasárnapi barkaszentelés. Április 2. 18 óra: nagycsütörtök, a kínszenvedési evangéliumok
olvasása. Április 3. 18 óra: nagypéntek.
Krisztus kereszthalálának emléke, a
sírba tétel szertartása Április 5. 8 óra:
Krisztus feltámadása – feltámadási szertartás Április 5. 9 óra: ünnepi liturgia,
pászkaszentelés.

Pesterzsébeti
Evangélikus Gyülekezet

A húsvét, vagy ahogy az evangélikusok
mondják, föltámadás ünneplése nagycsütörtökön kezdődik úrvacsorával,
nagypénteken a pesterzsébeti evangélikus templomban tartanak úrvacsorát, másnap április 4-én 10 és 18 órakor
pedig passió előadást. A föltámadás

napján a pesterzsébeti templomban 10 órakor
lesz ünnepi zenés
istentisztelet.

Klapka

téri
református
gyülekezet

Az ünnepi istentiszteleteket
10 órakor tartják, húsvét első
napján (április
5.) és második
napján (április 6.)
egyaránt úrvacsorával emlékeznek
Jézus Krisztusra.

Zsidó
Hitközség

A Budapesti Zsidó Hitközség
dél-pesti körzete
április 3-án, péntek este hagyományos
széder-esti
vacsorával
ünnepli pészah
ünnepét a pesterzsébeti imateremben.
IM
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Nőnap a Duna Nyugdíjas Szervezetnél
A Rocknagyik nevű táncegyüttes, Sárkány Krisztián és
Pyka Alexandra operettdalokkal,
valamint az Erdélyi Tűzmadár
együttes tánccal szórakoztatta a
megjelenteket.
Szedlacsek Ferenc, a Duna
Nyugdíjas Szervezet vezetője elmondta, egy év alatt 120-ról több
mint 400-ra duzzadt a létszámuk.
– Minden korosztály számára
nyitottak vagyunk, bárki csatlakozhat hozzánk, ha jól akarja magát érezni, és egyetért a működési
szabályzatunkkal – tette hozzá.
IM

Fotók: Szerző

Dr. Hiller István a nőnap eredetéről, történelmi hátteréről,
jelentőségéről szólt az ünnepség kezdetén. Az Országgyűlés
alelnöke utalt arra is, hogy 70
éve, 1945 tavaszán ért véget a II.
világháború, ezért különösen értékesek ezek a tavaszi ünnepek.
Szabados Ákos polgármester az
önkormányzat képviselő-testülete nevében mondott köszöntőt,
majd Schmuck Andor szólalt fel,
aki hangsúlyozta, hogy a nőnap
az édesanyáknak, nagymamáknak és a hölgyeknek járó tiszteletről szól.

Művészet alacsony fizetésből megélni
– ezt is megköszönték a roma férfiak

– Az ünnepséget a roma asszonyoknak, nőknek ajánlottuk, mert
úgy véljük, művészet alacsony
fizetésből megélni, háztartást vezetni. Szerettük volna tudatosítani
bennük, tiszteljük őket emiatt is
– mondta Lakatos Attila, a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A kerület összlakosságának mintegy 4 százaléka roma,

vannak, akik több évtizede laknak
a kerületben. Fontos számukra a
család, az idősek tisztelete, és mint
az elnök hozzáfűzte: családjaikban ott van a szeretet.
– Az a meglátásom, a szegényebb sorsú emberek másoknál
jobban összetartanak – mondta.
A hölgyeknek az ünnepségen
nem kellett az asztal körül sürgölődniük, hisz’ ők voltak a vendégek, gulyáslevest szolgáltak
fel nekik. A rendezvény végére
egyre többen táncoltak, zenélt a
Khamoro Budapest Band. Emellett hallható volt autentikus cigányzene is. 		
IM

Fotók: Szerző

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
is köszöntötte a hölgyeket március
5-én. A férfiak virággal kedveskedtek az ünnepelteknek. Az összejövetelt a Civilek Házában tartották.

100. SZÜLETÉSNAPJÁT
ünnepelte Kati néni
Március 9-én köszöntötte
családja körében Bartha Bélánét 100. születésnapján
Pesterzsébet polgármestere.
Az ünnepelt 17 éves kora
óta kerületünk lakosa, 1932ben települt át Erdélyből.
Férjét 1956-ban veszítette el.
Két fia, Ferenc és Béla után 6
unokával és 11 dédunokával

büszkélkedik. Kati néni saját
otthonában él, mindennapjait
családtagjai és ápolói, Nagyné
Erika és Galambos Kati segítik, akiknek itt a lap hasábjain
is köszöni áldozatos munkájukat. Szabados Ákos virágcsokorral, ajándékcsomaggal,
tortával és emléklappal kívánt
jó egészséget Kati néninek.

A KÖZÖS ÜNNEPLÉS ÖRÖME
A jó hangulatú, jeles alkalmakhoz kapcsolódó találkozóknak hagyománya van az MSZOSZ Pesterzsébeti Nyugdíjas
Alapszervezeténél. Legutóbb a Nőnapot és a József napot
ünnepelték együtt a csoport tagjai.

Március 9-én és 10-én mintegy 800 fő vidám műsorral,
vacsorával ünnepelte a nőnapot a Csili Művelődési Központ színháztermében. A hölgy tagokat köszöntötte dr.
Hiller István, az Országgyűlés alelnöke és Szabados Ákos
polgármester. Sárfi-Kránicz Ferencnek, az alapszervezet elnökének köszöntője után fellépett a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola Gyöngyvirág Néptáncegyüttese és mazsorettcsoportja, valamint a Pesterzsébeti
Nyugdíjas Klub énekkara.
Az idei József-napot egy budafoki borospincében tett
látogatás varázsolta felejthetetlenné. A múlt relikviáit,
köztük öreg, majd 3 méter átmérőjű hordókat is megcsodálhattak a jelenlévők. Az erzsébeti nyugdíjasok a hegy
gyomrában kóstolhattak a jóféle nedűkből, ami mellett az
élő zene biztosította a jó hangulatot.
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Néhány gondolat a házi segítségnyújtásról
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye – a szociális törvény
alapján – a kerületben élők számára házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít.
Ezen ellátás keretében azokról az időskorú, egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyeknek biztosítanak támogatást,
akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erejükből nem képesek, róluk nem
gondoskodnak, vagy hozzátartozójuknak segítségre van szüksége az ellátásukhoz. Emellett ellátják azokat, akik a
rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés
céljából támogatást igényelnek önálló
életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtás keretén belül
támogatást kaphatnak a rászorulók a
személyi higiénia megtartásában (mosdatás, öltöztetés, incontinens beteg ellátása), háztartási tevékenységekben
való közreműködésben (mosogatás,

kisebb bevásárlás ) vagy akár a fizikai
támogatás körében (etetés, sebellátás).
A gondozónő igény esetén segít a lakás életvitelszerűen használt részeinek
rendbentartásában,ügyintézésben (pl.
posta, orvos, gyógyszertár).
A házi gondozást mindenki a maga szükségleteinek megfelelően veheti
igénybe heti egy, két vagy akár mind
az öt munkanapon. A szükséges feladat
ellátásának napi idejét elsődlegesen az
érintett személy állapota határozza meg.
A szolgáltatás térítésköteles, jövedelemtől függő, az önkormányzat rendeletében határozza meg a díjat, melyet az
ellátott otthonában végzett tevékenységért kell megfizetni.
A 99.751 Ft-nál magasabb jövedelemmel rendelkezők számára meghatározott
összeg 320 Ft/óra.
Az igényt a területileg illetékes Szociális Szolgáltató Központoknál lehet
bejelenteni.

LAJTHA UTCAI
Szociális Szolgáltató Központ
Vezető Gondozó: Vojnits Gabriella
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Tel: 284-3440, 06 20 599 8601, E-mail:
vojnitsgabi@vagoh.ehc.hu
Ki forduljon ide?
Azok, akik a Határ út 2-74., Mártírok u. 2-66., Kossuth L. u. 1-159.,
Helsinki u. 1-31., valamint a Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark által határolt területen laknak.

VÁGÓHÍD UTCAI
Szociális Szolgáltató Központ

MARÓT UTCAI
Szociális Szolgáltató Központ

NAGY GYŐRY UTCAI
Szociális Szolgáltató Központ

Központvezető: Földényi Zsuzsa
1201 Budapest, Vágóhíd u. 26.
Tel: 283-0041, 06 20 599 8604, E-mail:
kozpontvezeto.vago26@xxgondozlmv.hu

Központvezető: Híres Angéla
1202 Budapest, Marót u. 10.
Tel: 285-1085, 06 20 599 8603, E-mail:
kozpontvezeto.marot@xxgondozlmv.hu

Központvezető: Kovács Nóra
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 29-31/
a.Tel: 283-2445, 06 20 599 8602, E-mail:
kozpvezeto.nagygyori@xxgondoz.hu

Ki forduljon ide?
Azok, akik a Helsinki út 67-105., és
66-132., Tinódi u. 2-64., Pöltenberg u.
2-30., Török Flóris u. 128-242. és 211273., Kurucz u. páros oldal végig, Vécsey u. 76-94.-ig, Wesselényi u. 1-157.
és 2-178., Lázár u. 94-150., Alsóhatár út
1-173., Szabad köz végig, Vörösmarty
u. 66-188. és 87-197. által határolt területen laknak.

Ki forduljon ide?
Azok, akik a Nagykőrösi út 1-269.,
Fiume u. végig, Karánsebes u. végig, Vasút sor végig, Lázár u. 7-165ig, Jókai Mór u. páratlan oldala
69-től végig, Kossuth Lajos u. 88-tól
végig és 161-től végig, Mártírok útja
páratlan oldal végig és páros oldal
68-tól végig, Határ út 75-98. által
határolt területen laknak.

Ki forduljon ide?
Azok, akik a Kossuth Lajos u. 2-86.,
Helsinki u. 32-66., Tinódi u. 1-31.,
Pöltenberg u. 1-27., Török Flóris u.
163-209., Kurucz u. páratlan oldal végig, Vécsey u. 91-113., Wesselényi u.
159-től a páratlan oldal végig., Lázár
u. 2-92., Jókai Mór u. 68-106., Vörösmarty u. 2-64. és 1-85. által határolt
területen laknak.

NYÍLT NAP

KÖSZÖNTÉS
ÉS BÚCSÚZÁS

A Pesterzsébet Önkormányzatának Humán
Szolgáltatások Intézménye Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központjának Idősek Klubja
nyílt napot tart április 23-án 10 órától 15 óráig.

Kilencvenedik születésnapján
köszöntötte az önkormányzat
részéről Kovács E s z t e r a l p o l g á r m e s t e r Münich Ferencnét,
aki akkor örömmel fogadta a jókívánságokat. Sajnos azonban
egyszerre kell beszámolunk a
köszöntésről és a búcsúzásról is:
Nusi néni a születésnapja után
pár nappal elhunyt. Nyugodjon
békében!

A program alkalmából lehetőség lesz
megismerkedni a klubbal, a tagokkal és
a munkatársakkal is.
Részletesen ismertetni fogják programjaikat, melyben éppúgy megtalálhatóak a játék, kézműves- és kulturális
tevékenységek, mint a kirándulások, előadások, egészségügyi tájékoztatók, nevezetes napok megünneplése, névnapok
megtartása, kerti mulatságok sütögetéssel
vagy bográcsozással.
Mód nyílik megismerkedni a szolgáltató központ által nyújtott szolgáltatásokkal, egyéb tevékenységekkel is.
Cím: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 26.
Tel.: 283-0041, 06-20/599-8604

Fotó: Bajnoczi István

a Vágóhíd utcai Idősek Klubjában
Legyen ön is a klub tagja!

KÖSZÖNETET MONDOK

annak a fiatalembernek, akinek
az életemet köszönhetem, mert február 24-én reggel a Jahn Ferenc Kórház
páternosteréből kiemelt, mielőtt a fejemet bevertem volna. Isten áldja meg érte!
Egy 79 éves asszony: B. Imréné
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Ebéd- és pótbefizetés
Fotó: internet

május hónapra

REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS NAP
Témák: Vállalkozói környezetünk közbiztonsága,
elektronikus ügyintézés a kormányhivatalban, a
kamara szakképzési stratégiájának és a duális képTisztelettel
meghívjuk
Önt és kollégáit
zés
aktuális
feladatainak
végrehajtása, új országos
a 165 éves B
K
I
XIX.,
XX.,
XXI.
és
XXIII.
kerületi
Tagcsoportjai
által közösen
szervezett, településfejlesztési
tűzvédelmi
szabályzat,
dél-pesti
kerületek
Kispest, Pesterzsébet, Csepel és Soroksár Önkormányzatainak együttm�ködésével megvalósuló
stratégiai
elképzelései, adózással kapcsolatos információk.
”REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS NAP”
UDAPESTI

ERESKEDELMI ÉS PARKAMARA

�

Ady Endre Általános Iskola
április 09. 0700– 1300
április 16. 1200– 1700
Hajós Alfréd Általános Iskola
április 13. 0700– 1300
április 20. 1300– 1700
József Attila Általános Iskola
április 14. 0700– 1300
április 21. 1300– 1700
Lázár Vilmos Általános Iskola
április 14. 0700– 1300
április 23. 1300– 1700
Gyulai István Általános Iskola
április 14. 0700– 1300
április 21. 1200– 1700
Tátra Téri Általános Iskola
április 15. 0700– 1300
április 22. 1200– 1600
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
április 12. 0700– 1300
április 21. 1300– 1700
Zrínyi Miklós Általános Iskola
április 13. 0730– 1300
április 20. 0800– 1200

LAKOSSÁGI
FÓRUM

A DEVIZAHITELEK ÉS ÖN
Program:
18:00 – 18:45: A devizahitelekkel kapcsolatos
törvényi háttér ismertetése (megszűnt kölcsönök, problémamentes
fizetés, késedelem, felmondás, végrehajtás,
követelésengedményezés, peres eljárás)
18:45: Egyéni kérdések
feltevése-válasza

Időpont:
április 9. csütörtök
Helyszín:
Csili Művelődési Központ (1201 Budapest,
Nagy Győry István utca
4-6) B épület földszint,
Vízvári terem

ID�PONT:

rendezvényünkre.
Időpont: április
2., 9 óra (regisztráció 08.30-tól)
H
Helyszín:: 08.30
Pesterzsébet Önkormányzat Nagyterem
P
Ö
Nagyterme
(1201
Budapest,
Kossuth tér 1. I. emelet)
1201 B
,K
1., I.

2015. április 02. (csütörtök) 09.00 óra
órától

elyszíni regisztráció

HELYSZÍN:

ESTERZSÉBET NKORMÁNYZATA
udapest ossuth tér
emelet

Köszönt�t mond: Szabados Ákos Pesterzsébet polgármestere

A rendezvényen
a részvétel
ingyenes, de előzetes jelentkeTarjányi János, a BKIK XX. kerületi
Tagcsoport elnöke
Lengyel Zsuzsánna
zéshez
kötött,
ezért
részvételi
szándékát a 20ker@bkik.hu
T
:
címen
2015.
március
30-ig jelezze.
V
El�adó:
Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezet�
Megnyitó:
Moderátor:

ÉMÁINK ÉS EL�ADÓINK

ÁLLALKOZÓI KÖRNYEZETÜNK KÖZBIZTONSÁGA

BRFK XX. és XXIII. kerületi Rend�rkapitányság

MAMMOGRÁFIÁS
szűrővizsgálat
A XX. kerületben lakó 45–65 éves
nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívót kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják őket a MaMMa Eü.
Zrt. mobil állomásán (Soroksár,
Táncsics M. u. 104., Szakrendelő mögötti parkoló tel.: 06 (30)
257-2836; csak az ott tartózkodás
ideje alatt) vizsgálatra.
A térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálat április
7-ig tart!

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
El�adó:
Dr. Veres Anikó hivatalvezet�
Budapest F�város Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

A KAMARA SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS A DUÁLIS KÉPZÉS AKTUÁLIS
FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSA
El�adó:

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

ÚJ ORSZÁGOS T�ZVÉDELMI SZABÁLYZAT
El�adó:
Nedoba Gergely elnök
BKIK Munka-, T�z- és Környezetvédelmi Szakmai Osztály
Mehrl Tibor nyugállományú t�zoltó ezredes

TÁTRA TÉRI PIAC

VÖRÖSMARTY TÉRI PIAC

Április 4. Szombat 6.00 –14.00-ig

Április 4. Szombat 6.00 –13.00-ig

Április 5. VASÁRNAP ZÁRVA

ÁPRILIS 5. VASÁRNAP ZÁRVA

KERÜLETI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEK
El�adók:
Rigó István küls�s tanácsadó
Kispest Önkormányzata
Trummer Tamás f�építész
Pesterzsébet Önkormányzata
Dr. Polinszky Tibor f�építész
Csepel Önkormányzata
Orbán Gyöngyi alpolgármester
Soroksár Önkormányzata
A tájékoztatók között rövid szendvics-ebéd szünetet tartunk!

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk!

K
K 6. HÉTFŐ
T
J
Április
ZÁRVA
onkoly

álmán

Sepsi Zsigmond

arjányi ános

XIX. kerületi Tagcsoport-elnök

XX. kerületi Tagcsoport-elnök

XXI. kerületi Tagcsoport-elnök

Kutor Géza
XXIII. kerületi Tagcsoport-elnök

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de el�zetes jelentkezéshez kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát a 20ker@bkik.hu e-mail címen
2015. március 30-ig jelezni szíveskedjen!

Április 7. Kedd 6.00 –17.00-ig

ÁPRILIS 6. HÉTFŐ ZÁRVA
Április 7. Kedd 7.00 –16.00-ig

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
INTEGRIT-XX. KFT. PIAC- ÉS CSARNOKÜZEMELTETÉSI IRODA

Adománynap
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
Intézményének Családsegítő Szolgálata április 9-én,
csütörtökön 10–18-ig, április 10-én pénteken 14–18-ig
ADOMÁNYNAPOT szervez.
Ezeken a napokon várjuk,
hogy a felesleges, de még használható állapotban lévő ruhaneműket, cipőket, játékokat,
törölközőket, függönyöket,
szőnyegeket, lámpákat, könyveket, edényeket, ágyneműket,
plédeket, műszaki cikkeket,
kisebb bútorokat, egyéb használati tárgyakat. Hozzák el
adományraktárunkba rászoruló ügyfeleink részére.
A Családsegítő Szolgálat
munkatársai kulturált körülmények között, folyamatosan veszik át az érkező adományokat.
Cím:
Adományraktár
1205 Budapest, Koppány utca 2.
Érdeklődni:
283-0283; 06-20-514-8327
A felajánlott adományokat
előre is köszönik!
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ÉLETTÉR

Ebben az évben is
„MENTSÜK MEG A KISERDŐT!” MOZGALOM
A Föld napja alkalmából, a hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül a
pesterzsébeti Kiserdő takarításának akciója. Pesterzsébet Önkormányzat Szociális
Foglalkoztatójának szervezésében április
17-én 9 órai kezdettel – esős időjárás esetén április 24-én – a Vécsey-lakótelep mögött fekvő Szánkózó-dombnál (Ábrahám
Géza utca 142–144. mögött) újra kis- és
nagyiskolások hívják fel a figyelmet környezetünk szeretetére és megóvására.
A területen szemétszedés és gereblyézés után a gyermekek játékos programon
vehetnek részt. A tavalyihoz hasonlóan
lesz íjászat, erdőjárás és ismeretterjesztő
ügyességi játékok.
Résztvevőinket a takarítás után egy
ízletes, szabadban főtt gulyásra vendégeljük meg.
Az akció támogatói: a Csili Művelődési Központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Gazdasági Műszaki
Ellátó Szolgálat, a kerületi rendőrkapitányság és más kerületi alapítványok.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti és szeretné megóvni a természetet!
Örömmel fogadjuk civil szervezetek,
egyesületek jelentkezését is!

Az első ütemben, idén nyár elejére
megújul a 3-as számú csónakház, a
fogadóépület, a Parti büfé és a zöld
területek egy része. A Csepel-szigettel
szemközti partszakasz mentén vizes
játszótér, közösségi kert, valamint
napozó-pihenő szabadidőpark épül.

Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a
legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben
egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat.
A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet
és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek
99 százalékát emberek
okozzák.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk
a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott,
ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott
esetekben és feltételekkel megengedik. Budapesten az erre vonatkozó jogszabályok
tiltják a szabadtéri égetést. Budapest Főváros
szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.)
Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja alapján az avart és kerti hulladékot Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni egész
évben tilos. Ezenkívül általános jelleggel tilos
a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdése szerint: hulladékok nyílt
téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése tilos!

A HULLÁM CSÓNAKHÁZAK
tervezett nyitása: 2015. június

Budapest közigazgatási területén kívüli belterületen csak abban az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati
rendelet megengedi;
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi
hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és
a tűzön történő sütés-főzés
a tűz állandó felügyelete
mellett;
Tűzgyújtási tilalom
esetén az érintett területen
akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás
feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A fejlesztés során többek között új
bejárat, étterem és grillterasz, rendezvényterem, boltok, kabinszállások,
kulturális bemutatótér és egyedülálló, folyamatosan fejlődő-partszakasz
kerül kialakításra pihenő-, hajókikötő
és horgászstégekkel, közösségi szaunával, szabadon használható kerti
grillezőkkel. A tervezett nyitás ideje
2015. június. A fennmaradó mintegy
20 ezer négyzetméteres terület, további két, egyenként ezer négyzetméter
alapterületű, 80 éves, favázas csónakház, két 300 négyzetméter alapterületű kabinház és egy kisebb épület
eredeti, leromlott állapotában várja
a további hasznosítást.
Forrás: önkormányzat

Komposztálási program indul

A Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány
komposztáló programot szervez, amelybe
220 háztartást von be Soroksár és Pesterzsébet déli részéről. A jelentkezők számára
háztartásonként 1 db komposztáló ládát
biztosítanak térítésmentesen.
A programban való részvétel előzetes
jelentkezéshez kötött, a rendelkezésre álló
keretet a jelentkezések sorrendjében töltik
fel. A komposztládák kiosztását megelőzően tájékoztató előadásra kerül sor, amelyen
kizárólag csak a visszaigazolt regisztrációval rendelkezők vehetnek részt. Az előadás
2015. április 11-én, szombaton 13 órától lesz
a Csili Művelődési Központban.
A programra jelentkezni dr. Kozma
Lászlónénál, az alapítvány elnökénél lehet
a 06 30/282-83-00-ás telefonszámon, vagy a
cseresznyevirag@mailbox.hu e-mail címen.
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Ötvenszázalékos tavaszi rajt

Lapzártáig négy mérkőzést játszott a tavaszi
idényben az Erzsébeti SMTK labdarúgócsapata az NB III Középcsoportjában. Ezeken
a piros-fehérek öt pontot gyűjtöttek.
Szegedi EOL–ESMTK 2-1
A felkészülés során Surányi Zoltán és
Soós István hosszabb időre kidőlt, így
a szezonnyitón nélkülük lépett pályára csapatunk Szegeden. Még negyedóra sem telt el, amikor egy szerencsés
góllal előnybe kerültek a hazaiak,
amit nem sokkal később Sebestyén
Dávid felső sarkos lövéssel egalizált.
A második félidőben elmaradt a jogos
11-es, amikor Turi Dánielt egy szögletnél ellökték a védők, majd Csepregi Tamás kimaradt ziccere után a
hajrában egy lepattanó labdából
megszerezték a győztes találatot
a szegediek.

ESMTK–Videoton 0-0
Fél órája küzdöttek a felek, amikor egy
ütközést követően meglepetésre 11-est
ítélt a bíró a fehérváriak javára. Mégsem
változott az állás, mert Bonica Sebastian
gyors vetődéssel kivédte a büntetőt. A
szünet után Sebestyénnek volt két lehetősége, majd Farkas Aurél és Turi D. próbálkozását hárította a kapus, a végén
pedig Csepregi kísérletezett, de
nem esett gól.
ESMTK–Vác 2-1
A bajnokesélyest az ősz után tavasszal is legyőzték az erzsébetiek!
Böröczky Bánk lövését védte bravúrral
a váci kapus, majd egy szabadrúgásnál
váratlanul megszerezte a vezetést az éllovas. A félidő végén Lázár Benjámin buktatták a 16-oson belül, a büntetőt Müllerlei
Szabolcs értékesítette. A II. játékrészt

góllal kezdte az
ESMTK,
Murinai Barnabás beadását Sebestyén fejelte a hálóba. Külön öröm, hogy hat és fél hónap után
ismét pályára lépett a Vácott súlyos
sérülést szenvedett Bukovec Jasmin.
Szentlőrinc–ESMTK 1-1
A rossz talajú pályán az erzsébetiek
irányították a játékot, Böröczky 25
m-ről a felső lécet találta el. Nem sokkal később egy rossz hazaadás révén
előnybe kerültek a piros-fehérek, majd
rövidesen emberhátrányba: Bonica ütközött egy hazai csatárral, ő piros lapot, az SZSE 11-est kapott. A büntetőt
a kapufa hárította. Bő egy óra elteltével
egy szögletnél a kapus Imre Dávidot
ellökték, de az így született gólt megadta a bíró.
MS

A JÖVŐT ÉPÍTI ERZSÉBETEN AZ ESMTK JÉGKORONGSZAKOSZTÁLYA
Az Erzsébeti SMTK jégkorongszakosztálya
négy évvel ezelőtt alakult, akkor egy női csapattal, amely rögtön bajnok lett a másodosztályban. Később megszűnt ez az együttes, de
a férfiak révén több amatőr gárda jött létre a
klub égisze alatt. Egyúttal megkezdődött az
utánpótlás kiépítése.
Az ESMTK nevével egyelőre az amatőr
bajnokságokban találkozhatnak a hoki
kedvelői. Jelenleg négy csapat játssza hazai
mérkőzéseit a Zodony utcai sportcsarnokban, a Pingvinek az OB III-ban, a DruckKer HT és a Jégmadarak az OB IV-ben, míg
a Jéglovagok az Amatőr Hockey Ligában
(AHL) szerepelnek. Utóbbi együttes tavaly megnyerte a küzdelemsorozatot, de
az amatőröknél évről évre nagy a mozgás,
és ez most az erzsébetieket sújtotta, így a
tabella második felében található a gárda.

Itt véd Csató Viktória, aki három éve tagja
volt az U18-as női válogatottnak, amely
feljutott az A csoportba.
– Ha a következő szezonban a szövetség megrendezi az OB II-t, akkor szeretnénk ott indítani egy csapatot – mondta
Palotás István szakosztályvezető-edző.
– Ebben számítunk a PHC Farkasokra,
a tőlük kiöregedő játékosok alkotnák az erzsébeti másodosztályú együttes gerincét.
A jövő persze a gyerekeké. A jégcsarnokban egész évben folynak a korisuli
edzései, és a szakosztály minél több fiatalt
szeretne a hoki felé irányítani. Folyamatos
a toborzás az U8-as korosztálytól az U14esig. Hétfőn és szerdán 18, szombaton 10 és
vasárnap 9 órakor várják az érdeklődőket.
Ami a jelent illeti, az U10-es csapat a
bajnokság C csoportjában játszik. Itt nyolc
együttes küzd egymással egész napos,

Pályán az utánpótlás

kuparendszerű tornákon, 2x12 perces,
futó órás meccseken. A kicsik a pályán
keresztben játszanak, 3+1 fős felállásban,
percenkénti kötelező cserékkel. Erzsébeten április 11-én lesz a torna. Az U12-esek
áprilisban kezdik meg a felkészülést az
ősszel kezdődő új évadra, amelyben önálló
csapattal szeretne részt venni az ESMTK.
A szükséges keretnek körülbelül a fele már
összeállt, néhány játékos most az MTKban és a Szigeti Bikák gárdájában hokizik
kölcsönben.
– A nálunk jégkorongozók több mint
fele pesterzsébeti, a többiek jórészt a
környékből járnak hozzánk. Reméljük, a
szisztematikus munka egy-két éven belül
meghozza gyümölcsét, és minden korosztályban lesz bajnokságban szereplő csapatunk – magyarázta Palotás István.
ms

MAGASUGRÓ VERSENY
a Tátra téri iskolában
Hely
1.
2.
3.

Márciusban folytatódtak a küzdelmek az
utánpótlás labdarúgó-bajnokságokban. Az
Erzsébeti SMTK fiataljai is pályára léptek,
váltakozó sikerrel.
Nagy Dániel utánpótlás-szakágvezető elmondta, hogy a felkészülés során elvégzett
munka látszik a játékosokon, erőnlétben sokat
javultak, és érzékelhető a fejlődés a technika
és a taktika terén is. Igaz, mindez nem minden

esetben érvényesült a pályán, azaz eredményesség tekintetében még van javítanivaló.
A szakember örvendetesnek tartja, hogy a
felkészülési mérkőzéseken hét saját nevelésű
ifjú futballista is bemutatkozhatott a felnőtt
csapatban. Ez a srácok számára jelentős motiváló tényező, hiszen tudják, hogy elsősorban
rajtuk múlik, a következő szezonra bekerülnek-e az NB III-as együttes keretébe.
m

1.
2.
3.

Fiúk
Név
Manaszier Zsolt 6. b
Tarjányi Krisztián 6. b
Bernáth Sándor 8. b
Lányok
Sörös Laura 6. b
Gáspár Annamária 6. b
Mida Jennifer 6. b

Ugrás
120 cm
120 cm
115 cm
90 cm
90 cm
85 cm

Uszodai hírek
• Április 5-én vasárnap reggel 6 órától
19.30-ig nyitva a pesterzsébeti uszoda. Húsvéthétfőn azonban a létesítmény zárva lesz.
• Április 1- 7 között a tanmedence délelőtt
is használható a közönség számára.

SPORT
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
BUDAPEST-BAJNOKSÁG
2015. február 14-én, szombaton, a Vasas SC rendezésében, 4 korcsoportban került sor az idei év
első Budapest-bajnokságára, ahol a nap folyamán több mint 300 kötöttfogású birkózó mérhette össze tudását. Szakosztályunkat gyermek,
diák II., diák I. és serdülő korcsoportokban 52 fő
képviselte, akik közül 42-en éremmel térhettek
haza.
Gyermek korcsoportban 12 indulónk mindegyike érmes lett. A diák II-es korcsoportú versenyzőink szintén jól teljesítettek. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtott László Nikolett, aki 26
kg-ban fiú ellenfeleit utasította maga mögé és
lett Budapest-bajnok. 35 kg-ban Kovács Olivér
mutatott remek példát küzdeni tudásból, hiszen
0:6-ról fordította meg súlycsoportja döntőjében a
mérkőzést, és végül 7:6 arányban verte ellenfelét.
A diák I-es korcsoport a serdülőkkel együtt a
délutáni programban kapott helyett. A két korosztály összesen 11 arany-, 3 ezüst- és 6 bronzérmet szerzett.
A nap végére az ESMTK birkózói 20 arany,10 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek, ezzel a
teljesítménnyel pedig toronymagasan nyerték
az összesített pontversenyt. (1. kép)
BUDAPEST-BAJNOKOK: Bak Gergely, Birtalan Bendegúz, Fulai
Bence, Kosovics Ádám, Kosovics
Márton, Kovács Olivér, Közép Zoltán, Kreisz Ádám, László Mózes,
László Nikolett, Máltsik Zsombor,
Mohl Richárd, Nagy Gergely, Nagy
Márton, Nagy Róbert, Szilágyi Erik,
Szőke Alex, Takács Zsolt, Tösmagi
Attila, Varga Raul
EZÜSTÉRMESEK: Barta Dominik, Katona Kristóf, Kovács Barnabás, Kovács Bence, Kovács Gergő,
Kreisz Dávid, Mészáros Róbert,
Molnár Botond, Molnár Tamás,
Ónodi Sándor
BRONZÉRMESEK: Bakk Noel,
Burij Anatolij, Farkas Márk, Farkas Zsombor, Fodor Kende, Hevesi
Csongor, Jász Bálint, Kekenj Norbert, Matyi Vivien, Nagy Dániel,
Nagy Roland, Olasz Bende
KADET SZABADFOGÁSÚ
VÁLOGATÓ VERSENY
2015. február 15-én, Szigetszentmiklóson
került megrendezésre az idei év első kadet
szabadfogású válogató versenye 93 fő részvételével. Csapatunk jól teljesített ezen a versenyen, hiszen a bemérlegelt három ESMTK-s
birkózó mindegyike érmet szerzett. Mester
Milán a 63 kg-osok között a döntőig menetelt,
ott azonban alulmaradt ellenfelével szemben.
76 kg-ban Fulai Bence látványos birkózással
aranyérmet szerzett, míg a 85 kg-osok között
Orosz Tibor (ESMTK-KSC) ezüstéremmel
térhetett haza.

U23-AS SZABADFOGÁSÚ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Szintén Szigetszentmiklós adott otthont az U23as szabadfogású országos bajnokságnak. Az
ESMTK Birkózó Szakosztályát 5 fő képviselte.
Ezen a napon Nagy Mihály teljesítménye volt
kiemelkedő, szenzációsan birkózott. Kombinálta az európai és az amerikai stílusú birkózást,
és magabiztosan szerezte meg az első helyet a
86 kg-osok között, mellyel biztosította helyét
a lengyelországi U23-as Európa-bajnokságra.
Makula Ramón egész nap szép és látványos
akciókat bemutatva birkózott, nagy pontkülönbséggel győzte le ellenfeleit. Ramón a 65
kg-osok között a harmadik helyet szerezte meg.
Juhász Bence (57 kg) az ESMTK-DBC színeit
képviselve ezüstérmet szerzett. Csölle Zoltán
(57 kg) révén szereztünk még egy pontszerző
ötödik helyezést, Lakatos Attila (70 kg) idő előtt
búcsúzni kényszerült a versenyből.
SERDÜLŐ
KÖTÖTTFOGÁSÚ
RANGSORVERSENY
2015. február 21-én Cegléden, a Rákóczi úti Gál
József Sportcsarnokban került megrendezésre
az év első serdülő kötöttfogású rangsorversenye. A versenyen a magyar birkózókon kívül
ukrán, bolgár, szerb és román versenyzőkkel

aranyérmes. Két súlycsoporttal feljebb 84 kgban újabb aranyérmet nyertünk, amit a kadet
Eb-ezüstérmes Tóth Bendegúz (ESMTK-KSC)
érdemelt ki. A korosztály rangsorversenyén,
Fodor Gergő (ESMTK-KSC) révén egy ötödik
helyezést is szereztünk. Lakatos Attila idő előtt
búcsúzni kényszerült a versenyből.
RANGSORVERSENYEK
Február utolsó napján két korosztályban három rangsorversenyt rendezett a Kecskeméti
TE Birkózó Szakosztálya a Messzi István Városi Sportcsarnokban. A nőknél kadet és felnőtt
korosztályban, míg szabadfogásban a felnőtt
férfiak küzdöttek meg egymással. A magyar
mezőnyt finn, lengyel, brit, szlovák és szerb birkózók egészítették ki, így 150-en vettek részt a
versenyen. Az ESMTK Birkózó Szakosztályát 4
fő képviselte, akik közül mindannyian éremmel
térhettek haza.
A kadet korcsoportban induló Elekes Emese
(65 kg) kiváló birkózással, a döntőben lengyel
ellenfelét tussal legyőzve lett aranyérmes.
Szintén a hölgyek között, ám a felnőtt kategóriában versenyzett Sleisz Gabriella (ESMTKMogyoród). A 63 kg-osok között körmérkőzések
után, három magabiztos győzelemmel Gabi a
dobogó tetején vehette át a győztesnek járó díjat.
A férfiaknál Nagy Mihály (74 kg) magabiztos, lát-

1.
is találkozhattunk.Az ESMTK Birkózó Szakosztály színeit 12 versenyző képviselte. A 76
kg-osok között Szőke Alexet, 85 kg-ban Fulai
Bencét, míg 100 kg-ban Szilágyi Eriket nem
tudták legyőzni. Dobogóra további három versenyzőnk állhatott; Kreisz Ádám (54 kg) ezüstérmes lett, valamint 38 kg-ban Tösmagi Attila,
míg 46 kg-ban Nagy Róbert szerzett bronzérmet. Utóbbi súlycsoportban Varga Raul révén
ötödik helyezésünk is lett. A pontversenyben
a házigazda ceglédiek mögött szakosztályunk
a második lett. Helyezetlenül zárta a versenyt
Bak Gergely, Burij Anatolij, Fodor Kende, Hevesi Csongor és Közép Zoltán.
Délután ugyanitt került megrendezésre a
junior szabadfogású birkózók rangsorversenye. Öt ESMTK-s versenyzőnk 3 aranyérmet
szerzett. Csölle Zoltán (ESMTK-Vác) az 50
kg-osok között ért el első helyezést, majd az
egyik legnépesebb súlycsoportban, 66 kg-ban
Makula Ramón kiemelkedő birkózással lett

ványos birkózással jutott a döntőbe, ott azonban
egy szombathelyi versenyző 5:4-re legyőzte, így
kénytelen volt az ezüstéremmel beérni. 86 kgban Rögler Gábor két könnyed győzelem után
a döntőbe került, ott azonban a világ- és Európabajnoki bronzérmes Veréb István technikai tussal
győzte le őt, így Gábor is ezüstérmet szerzett.

NAGY MIHÁLY
Európa-bajnoki bronzérmes!
Az első alkalommal megrendezésre
kerülő lengyelországi U23-as Európabajnokságon Nagy Mihály szabadfogásban (74 kg) az előkelő harmadik helyet
szerezte meg a 21 fős mezőnyben. Lapzárta utáni napokban lépnek szőnyegre:
Losonczi Ottó, Kéri Zoltán, Nagy Péter.
Részletes beszámolót a következő számunkban olvashatnak.

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

MOSOGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden
típus, hétvégén is, garanciával. Telefon:
276-51-18, 06/20-230-14-43
Automata mosógép javítás garanciával
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: 06/20-288-5148
Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivárgás
műszeres keresése, csőtörések javítása
lakásban és udvaron. Kamerás csatornavizsgálat, dugulás elhárítás, vízvezetékcsere földmunkával is. Víz-fűtésszerelés.
06/30-914-3588
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Lakásán:
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben:
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek
szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218.
Ny: H-P: 8-17 Szo: 9-12 285-34-88 0630-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80,
06/30-970-4870

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

Pesterzsébeten 110 nöl-es TELEK ELADÓ
25 m2-es házzal. Irányár: 8.500.000 Ft.
Tel: 06/20-560-55-82

Könyvelést, bérszámfejtést, bevallások
elkészítését vállalom SZJA bevallás elkészítése 1500 Ft/db Tel: 06/30-821-3273

OKTATÁS

Gyógypedikür Pesterzsébet központjában. Problémás körmök és bőrfelületek
speciális kezelése! Cukorbetegek speciális
kezelése. Hívjon bizalommal. Ár: 2.500 Ft.
XX. Topánka u. 2. ALEXA:06/20-985-4047

FESTMÉNY

Kiemelkedő kvalitású magyar és
külföldi festmények
vétele-eladása.
Tel: 06-30-949-29-00,
e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

INGATLAN

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

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek vízkötelenítése, javítása, cseréje. Tel.:
260-70-90, 06-30-296-5590. Rácz Mihály raczmi0711@citromail.hu
Festőmester vállal, SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, tapétázást, penészes falak
rendbetételét garanciával. Tel.: 285-2882,
06-30-878-8977

KERESEK 4-6 lakásos társasházba 4050 m2-es lakást, elfogadható környezetbe.
Épülő is érdekel. Ár: 8-10 Mft. Tel.: 06/30678-51-07, erbeko@gmail.com

Keretes hirdetések feladása

06/30/213-6627

Az ESTV a DIGI digitális
csatornakiosztásában is elérhető.

CIRCUS LAST VEGAS
április 1-4. között
a Pesterzsébeti Tesconál.

Előadások

Gyálon, kékbusszal megközelíthető, összközműves, 180 nöl-es, szép fekvésű építési
telek eladó. Ár: 6.000.000 Ft. Tel.: 06-1-28330-50, Mobil.: 06/30-273-67-71, e-mail:
piroska0236@freemail.hu
Eladó a Vécsey lakótelepen 4 emeletes
kockaház 3. emeletén egy 51 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, erkélyes, konvektoros fűtésű, nyugati fekvésű lakás, ami
teljes felújításon esett át: műanyag nyílászárók, légkondi, eredeti tölgyfa parketta, új járólapok, csempék, stb. A közös
költség alacsony, parkos, családi házas
környezet, jó infrastruktúra. Irányár 12,1
millió Ft. Érdeklődni: 06/20-584-9013

Lakásfelújítás-kőművesmunkák-fürdőszobafelújítás, víz-gáz-villanyszerelés,
csempézés, festés, parkettázás garanciával! Tel: 06/30-224-7910
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hétköznap 18.00,
szombaton 15.00 és 18.00,
vasárnap 11.00 és 15.00 órakor.

Jegyek a helyszínen válthatók!
Egy igazan színes program,
mely kicsik és nagyok számára egyaránt
szórakoztató kikacsolódás lehet!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Infó: 06/70-326-7097

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

CSAK AZ APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNYEKEN FELADOTT
HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

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

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

Aláírás:

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

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

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

Felhívás
A Pestszenterzsébeti Kolping Egyesület (alapítva 1937) ifjúsági csoportot alakít. Olyan 14-30 év közötti fiatalokra számítunk, akiknél alapkövetelmény: Ne lopj! Ne ölj! Előny, ha a
fiatal valamely keresztény közösségbe látogat (katolikus, református, evangélikus, baptista). A csoport céljai: közösségben gondolkodás, önállóságra törekvés, programok összeállítása, pályázás megtanulása, a pályázati pénzek célirányos
felhasználása, sikeres elszámolás. A felsoroltakhoz minden
segítséget megadunk. Az ifjúsági csoport vezetőjét - miután
megismerték egymást – maguk közül választják a fiatalok.
Jelentkezés április 8-án 17 órakor
a Ciliv Házban (Vörösmarty utca 180.).
Pénzünk van, és lesz is!

Az egyesület nevében: Takács István
elnök 16:32 Pa
kaved-groupama-XX-2015-03-18_kaved-groupama-XX-2015-03-18
2015.03.18.

A Groupama Garancia
Biztosító Zrt.
alkalmazotti alapbért
biztosító,
újonnan induló értékesítési
csapatába keres
üzletkötőket.

Jelentkezés:

www.groupamagarancia.
karrierportal.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREKNEK
Jelentkezés a 06-29/321-876 telefonszámon
Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Érték Egyesületnél TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-20120010 azonosító számú projektben megváltozott munkaképességű emberek számára.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
MUNKAVÁLLALÁSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
MUNKAHELY FELTÁRÁS
ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
MUNKAKÖZVETÍTÉS
Jelentkezni lehet:
XX. ker. Gyermekjóléti Központ: 2015.04.15-én 10:0012:00 óráig, cím: 1203 Budapest, Lajtha László utca 57. (Hajós Iskola mellett)
Érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél: 2225 Üllő,
Pesti út 124., telefon: 06-29/321-876.

