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Itt a farsang, áll a bál...

Szigorodó eljárások

Január 1-jétől változtak a települési
hulladék kihelyezésével és a lejárt
műszaki érvényességű gépkocsik
közterületen tartásával kapcsolatos
szabálysértési eljárások.
3. oldal

Iskolanyitogatók

A pesterzsébeti általános iskolák
többségében már elkezdődtek a
szeptemberben iskolába készülő gyermekek számára szervezett
iskolaelőkészítő foglalkozások.
7. oldal

Épülhet a Makovecz-templom Harmonika – másképp
Tavasszal helyezik el a Kossuth-díjas építész, Makovecz Imre vázlatai
alapján tervezett református templom alapkövét Pesterzsébeten, a
Mátyás király téren.
8. oldal

Orosz Zoltán harmonikaművész 46
esztendeje, azaz 4 éves korától napi
szinten fejleszti tudását. A virtuóz
muzsikus február 25-én ad koncertet
a Csiliben.
11 . oldal
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Városházi napló

Közétkeztetés
Nem drágul Pesterzsébeten a
közétkeztetés, mivel a képviselő-testület egyhangúan elutasította a szolgáltatást biztosító Pensió Minőségi
Közétkeztetés Kft. nyersanyagnorma-emelési kérelmét.
A döntést követően Szabados
Ákos elmondta: – Köztudott, hogy
a közétkeztetés minőségével kapcsolatban sok kifogás érkezik az önkormányzathoz, a Pensió vezetőivel
szinte havi szintű egyeztetések zajlanak az étel minőségének javítása
érdekében.
Ezzel együtt fontosnak tartom
nyilvánvalóvá tenni mindenki számára, hogy az önkormányzatot nem
elsősorban költségvetési szempontok
vezérelték ennél a döntésnél, hanem
sokkal inkább a minőség javításának
lehetősége. Ha ez utóbbi alátámasztható módon összefüggésbe kerülne
az emeléssel, akkor a képviselő-testületnek ezt fontos lehet majd újra
tárgyalni.
A polgármester éppen ezért felhívta az illetékes bizottságok figyelmét, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a közétkeztetés minőségét,
és ha azon az önkormányzat anyagi
eszközökkel tud változtatni, akkor
tegyék majd meg a szükséges lépéseket.
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A képviselő-testület február 9-ei ülésén elfogadta az önkormányzat 2017. évi
költségvetését. Döntöttek arról is, hogy nem emelkedik a közétkeztetés díja,
valamint módosították a tulajdonosi nyilatkozatról hozott határozatot a Pesterzsébeti Uszoda külső medencéjének létesítése érdekében.

Költségvetés
A 2017-es költségvetési rendelet
vitája és elfogadása előtt Szabados
Ákos így fogalmazott: – A tavalyi
évi költségvetéssel összehasonlítva
az ez év sem tűnik rosszabbnak vagy
nehezebben megvalósíthatónak, sőt,
úgy fogalmaztam az újévi koncerten,
hogy kiegyeznék egy olyan költségvetési esztendővel, mint amilyen a
mögöttünk hagyott volt. Mindezt
arra alapozva tudtam mondani, hogy
a pénzügyi osztály az anyagot korrekt
módon állította össze, a megfogalmazott feladatok és a megtervezett
összegek valóságosan a lehetőségeinkhez szabottak. Bevételeink minimális mértékben még nőttek is,
és kijelenthetjük, hogy az iskolák
átadásával sem érte hátrány Pesterzsébet Önkormányzatát. Mindezek
biztató jelek, mint ahogy az is, hogy
a 2016. évi megfontolt és tervszerű
gazdálkodásnak köszönhetően nem
jelentéktelen pénzmaradványt tudtunk áthozni erre az esztendőre. Ezt,
mint utóbb kiderült, helyesen tettük, hiszen az máris feladatokkal terhelt a költségvetésben. Reményeink
szerint ez lehetőséget ad arra, hogy
talán idén sem lesz szükség folyószámlahitelt felvenni, ami azért is tűnik nehezebbnek, mert számlavezető
bankunk nem teljes évre, hanem fél

évre kötötte meg az önkormányzattal a folyószámlahitel-szerződést.
Emiatt áprilisig csak 1/12-edekkel
tudunk haladni, és csak azokat a
feladatokat fogjuk
tudni finanszírozni, amelyekre szerződéskötéses kötelezettségünk van.
Új
szerződések
kötéséhez csak az
iparűzési adó beérkezése után tudok
hozzájárulni, addig
csak az előkészítő
munkák végezhetők el. Mindez azt
is jelenti, hogy nagyobb volumenű
változásokra nyár
közepétől
lehet
majd számítani.
A 2017-es költségvetés 11 milliárd 186 millió
forintos bevétellel,
illetve kiadással
számol. A közalkalmazottak 50 ezer
forint/év béren kívüli juttatásban
részesülnek, az óvodákban dologi
kiadásokra gyerekenként 5 ezer, csoportonként 50 ezer forint jut szabad

felhasználásra. A Humán Szolgáltatások Intézménye a fogászati ellátáshoz szükséges eszközöket szerezhet
be, a Szociális Foglalkoztató 1 kisteherautót vásárolhat. Az intézményi
beruházásokon belül három óvodában és a Csili Művelődési Központban zajlanak majd felújítások,
az Ónodi utcai volt iskolában irattárat hoznak létre, és korszerűsítik
a polgármesteri hivatal informatikai rendszerét. Átépítik a Topánka
utcai parkolót, és tovább bővül a
kamerarendszer. A köztisztviselői
illetményalap 40 ezerről 41 ezer forintra nő.

Külső medence
Módosították a képviselők a
tulajdonosi nyilatkozatról hozott
határozatot a Pesterzsébeti Uszoda
külső medencéjének létesítése érdekében, melynek megvalósításához
az ESMTK pályázatot nyújtott be a
Magyar Vízilabda Szövetséghez. Az
egyesület már elkészíttette a kültéri
medence terveit, és megszerezte az
építési engedélyt, így sikeres pályázat
esetén már idén elkezdődhet a beruházás.
Sz. A.

JAVASLATKÉRÉS SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerületi lakosságát,
tegyenek ajánlásokat „Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője”
és „Az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.
A kitüntető címek adományozásával az önkormányzat célja,
hogy a kerületi sportélet kiválóságainak megbecsüléseként,
teljesítményük, áldozatos munkájuk erkölcsi elismeréséül,
a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit,
edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse,
követendő például állítsa őket a felnövekvő nemzedékeknek.
A kitüntetésre érdemesekre javaslatokat tehet bármely természetes,
vagy jogi személy, sportegyesület. A javaslatnak tartalmaznia kell a
jelölt nevét, születési dátumát, lakcímét, sportágát, sportban elért
eredményeit, sportegyesületének nevét.
A jelölések határideje: 2017. március 1.
A jelöléseket levélben a Polgármesteri Hivatal,
1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság, vagy
e-mailben a protokoll@pesterzsebet.hu címre várjuk.
Szabados Ákos
polgármester
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Változások a szabálysértési eljárásban

Január 1-jétől változás következett be néhány szabálysértési eljárásban. Az egyik ilyen a települési
hulladékok illegális elhelyezéséhez
kapcsolódik; amelyet ma már nem
közigazgatási eljárás keretében folytatnak le, hanem szabálysértési eljárást is lehet indítani az ügyben. – Ez
azt jelenti, hogy a közterület-felügyelők helyszíni bírságot szabhatnak ki
a tetten érőkre, illetve azokra, akik
elismerik a szabálysértés elkövetését
– tudtuk meg Puskás Péter Páltól, a
Rendvédelmi Osztály vezetőjétől.

nek erről a változásról. Azt is tudni kell, hogy bár már nem kötelező
kihelyezni a forgalmi rendszámra a
műszaki érvényességet igazoló matricát, a közterület-felügyelők az országos gépjármű-nyilvántartásból ellenőrizni tudják ezeket az adatokat,
így nem érdemes azokat lekaparni.
A közterület-felügyelők által kihelyezett értesítést sem érdemes eldobni, mert arról fényképet készítenek,
amellyel bizonyítani tudják az értesítés tényét – hívta fel a figyelmet az
osztályvezető.

Közterületen történő italfogyasztás
miatt 4 esetben intézkedtek.
– Az akció sikeres volt, nem a bírságok összegszerűsége miatt, hanem
azért, mert a legtöbb esetben a figyelemfelhívás elegendő volt. A kollégák egyetlen atrocitást sem szenvedtek el, az intézkedések milyenségére,
módjára sem volt kifogás. Mindez
azért fontos, mert alapvetően nem a
büntetés kiszabása a célunk, hanem
látható és emberközpontú közterü-
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Január 1-jétől módosultak a települési hulladék kihelyezésével, a lejárt
műszaki érvényességű gépkocsik közterületen való tartásával, valamint a
közterület-használati engedélyekkel kapcsolatos szabálysértési eljárások. A
változásokról a Rendvédelmi Osztály munkatársai számára osztályértekezletet szerveztek, amelyet február 6-án 16 órától 22 óráig tartó közterületi akció
követett, a rendőrség részvételével.

let-felügyelet kialakítása. Terveink
szerint havonta tartunk ilyen akciókat, amelyeket megkönnyít majd,
hogy hamarosan új járőrautót állíthatunk szolgálatba – mondta az osztályvezető.
A közterület-felügyelők munkáját és nem utolsósorban a közterületi
rend további javítását segíti az a 4 mobil térfigyelő kamera, amelyek tesztüzeme még februárban elkezdődik.
Sz. A.

Téli munkák a közterületeken

H
Fontos változás következett be
a lejárt műszaki vizsgájú járművek
közterületen tartásában is. A jogszabály eddig 30 napos határidőt adott
az értesítés kihelyezésétől kezdve
a tulajdonosnak, illetve üzemben
tartónak az ilyen autó közterületről
való elszállítására, vagy a műszaki
érvényesség megszerzésére, ez az idő
január 1-jétől 10 napra csökkent.
A közterület-felügyelők ellenőrzéskor a 11. naptól elszállíttathatják a
járművet, és ilyen esetben az autó
kiváltásakor mind az elszállíttatás,
mind a gépkocsi tárolási díját meg
kell fizetni. Azokat a gépjárműveket is ellenőrzik, amelyek letakarva
állnak a közterületeken, és ha nincs
műszaki érvényességük, azok is elszállításra kerülnek a jelzett határidőt követően.
– Mivel Pesterzsébet közterületein nagyon sok lejárt műszaki érvényességű gépkocsi parkol, fontos,
hogy az itt élők tudomást szerezze-

Azoknak a magánszemélyeknek,
cégeknek, akik, illetve amelyek
közterület-foglalási engedéllyel rendelkeznek, érdemes elolvasni, hogy
a szerződésük szerint milyen jogosítványokkal és milyen engedélyekkel
rendelkeznek. – Ellenőrzéskor nem a
bírság kiszabása a cél, azonban többszöri szabálysértés után attól nem tudunk eltekinteni, vagy intézkedünk
a nyitva tartási idő korlátozásáról,
súlyosabb esetben pedig akár az engedély megszüntettetéséről – hangsúlyozta Puskás Péter.
A február 6-ai akcióban öt csoport járta végig a kerületet, kettőhöz
egy-egy rendőr járőr is csatlakozott,
ők elsősorban a közlekedési szabályok betartását ellenőrizték. Az akció során 16 lejárt műszaki érvényességű járművet találtak Pesterzsébet
utcáin. Ellenőrizték a már korábban
értesített mintegy 40 lejárt műszaki
vizsgájú autót is, közülük 8 maradt
a közterületen, ezeket elszállíttatták.

a valaki úgy gondolja, hogy
a téli időszak a kertészkedés
„uborkaszezonja”, akkor téved. Habár ilyenkor a körülöttünk
lévő növények téli álmukat alusszák,
az nem jelenti azt, hogy a Szociális
Foglalkoztató munkatársainak nincs
tennivalója – tudtuk meg Adorján
Csilla intézményvezetőtől.
Az ősszel lehullott falevelek öszszegyűjtése várhatóan egészen tavaszig elhúzódik részben az időjárás,
részben a csökkentett személyi létszám következtében, amiért ezúton

is kéri és köszöni a lakosság türelmét
a foglalkoztató. A növények nyugalmi időszakát kihasználva kerül sor a
bokrok, cserjék drasztikusabb ifjító
metszésére, száraz, elhalt részeinek
eltávolítására. Ebben az időszakban
folytatódnak a kerület fasorainak
karbantartó munkálatai is.
Az idei tél is adott feladatot a Szociális Foglalkoztatónak. Az egymást
váltó hó, eső és ónos eső kombinálva
nehezíti a síkosságmentesítési munkálatokat.
sz.
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Régi-új feladatok az alpolgármesteri hatáskörökben
Február 1-jétől módosította az alpolgármesterek feladatköreit Szabados Ákos
polgármester. Kovács Esztert, Juhász Lajosnét és Nemes Lászlót az érintett
területeken az idei évben előttük álló feladatokról, megoldásra váró problémákról kérdeztük.

zóknak szerveznek elsősegélynyújtó
tanfolyamokat, amelyeket később
szeretnénk kiterjeszteni az általános
iskolai pedagógusokra is.

Egészségügy és szociális
ágazat

Óvodák, sport, nemzetiségek,
civilek

– Február 1-jétől feladatkörébe
tartozik a szociális terület is. Ez
mennyiben jelent új kihívást az
Ön számára?
– Mivel az egészségügy – amelylyel alpolgármesteri megbízásom óta
foglalkozom – és a szociális ágazat
szorosan összefügg, valamint mert
a körzetemben is sok olyan lakos él,

akik szociális problémáikkal is rendszeresen fordulnak hozzám, így az
elmúlt időszakban is érintőleg foglalkoztam ezzel a területtel, igazából
nem jelent újdonságot. Kis hiányt
pótoltunk továbbá azzal, hogy a bölcsődék felügyelete, amely eddig nem
tartozott alpolgármesteri hatáskörbe, szintén hozzám került.
– Az említett területeken milyen feladatok állnak idén az önkormányzat előtt?
– Az egyik legnagyobb feladatot,
és egyben legnagyobb problémát
is a gyermekorvosi ellátás helyzete
jelenti. A kerületünkben dolgozó
gyermekorvosok átlagéletkora nagyon magas, ugyanakkor azt látjuk,
hogy hiába vagyunk fővárosi kerület, nincs utánpótlás. Az orvosi
kamara, a Humán Szolgáltatások
Intézménye vezetőivel több mint
egy éve próbáljuk kitalálni, miként
tudunk orvosokat ide csábítani.
Felmerült, hogy különféle juttatásokat – mint például lakhatást
vagy ösztöndíjat – kínálunk a jelentkezőknek. De nem az a gond, hogy
nem szívesen jönnének Pesterzsébetre, hanem hogy egyszerűen nincs
szakember.
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Kovács Eszter

A szociális területen sokakat érint
és foglalkoztat a szociális bérlakás
kérdése. Sokan úgy ítélik meg, hogy
az önkormányzatnak feladata és lehetősége is ezt a problémát kezelni.
Sajnos azt kell mondanom, hogy
ez nem feladatunk, lehetőségünk
pedig nincsen. Az a néhány lakás,
amellyel rendelkezünk, nem tudja
megoldani az összes problémát, mert
vagy olyan rossz állapotban vannak,
vagy pedig lakottak. Az önkormányzat nem rendelkezik anyagi
forrásokkal ahhoz, hogy a rossz
műszaki állapotú, sok esetben
alap és szigetelés
nélküli, penészes
lakásokat
felújítsa, mivel ez
aránytalanul sok
pénzbe kerül. A
probléma megoldásában apró
segítséget jelenthet, ha önkormányzatunk sikeresen szerepel a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program pályázaton, amely egy
rehabilitációval egybekötött, szociális programokat felölelő komplex
tender. A pályázat jelenleg bírálati
szakaszban van.
Ezen a területen a másik nagy
feladat, hogy a szociális ágazatban
dolgozó munkatársaknak vonzóvá
tegyük azt, hogy Pesterzsébeten dolgozzanak. A szakemberek munkájára nagy szükség van.
– Visszatérve az egészségügyhöz: az önkormányzat évek óta
támogatja a dél-pesti kórházat és
a szakrendelőt, hiszen az ellátás
minősége az itt élők mindennapjait határozza meg. Ezen a területen
mi várható idén?
– Természetesen idén is a tervek
között szerepel a kórház, a szakrendelő támogatása. Emellett a kerületben működő Mentőállomást szintén
igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni, a munkakörülmények
javításával, eszközbeszerzésekkel.
Együttműködés jegyében ők is segítenek nekünk, jelenleg a bölcsődékben, majd az óvodákban dolgo-

– A február 1-jei átalakítással
mely területek kerültek a hatáskörébe?
– Alpolgármesteri megbízatásom
óta, immáron második ciklusban
foglalkozom az oktatással. Ez most
annyiban változott, hogy az általános iskolák 2017. január 1-jétől
állami fenntartásba kerültek, de
természetesen kapcsolatban vagyunk a Külső-Pesti Tankerülettel.
Rendszeresen látogatom a kerületi
óvodákat, megbeszéléseket tartok az
óvodák vezetőivel, hogy naprakész
információkat kapjak a nevelési
munkáról, esetleges problémákról.
A sport nagyon szerteágazó terület. A versenysport területén
nagymértékben segítik munkámat a
sportvezetők. A gyermekek számára
a korcsolyázást és úszást továbbra is támogatja az önkormányzat.
Szívügyem, a lakossági sport egyre
nagyobb népszerűségnek örvend

Juhász Lajosné
kerületünkben, köszönhetően az
egyre bővülő sportlétesítményeknek, valamint az ESMTK új szakosztályainak.
A nemzetiségi önkormányzatokkal szintén második ciklus óta foglalkozom. A hét nemzetiség egyre
ismertebb kerületünkben, annak
köszönhetően, hogy rendszeresen
szerveznek a lakosság számára érdekes kulturális és egyéb szórakoztató
programokat. Önálló helyiséget kapott a két legnagyobb önkormányzat, a roma és a német nemzetiség,
a többiek elhelyezésére a Civil Házban nyílt lehetőség.

Régi-új feladatom a civil szervezetekkel való foglalkozás. Az önkormányzat a Civil Házban biztosít
számukra helyet, és hosszú évek óta
támogatja programjaikat.
– Nagy hagyománya van az őszi
nemzetiségi fesztiválnak. Idén is
számíthatunk erre a rendezvényre?
– Természetesen igen, már az önkormányzat hivatalos rendezvénytervébe is bekerült a program. Hét
évvel ezelőtt az én kezdeményezésemre hívtuk életre ezt az eseményt,
amely a Csili udvarából indult, mára
pedig szinte a Kosutit is kinőttük.
– Idén milyen változások, fejlesztések várhatók az Ön által felügyelt területeken?
– Folytatódik a Hullám Csónakházak felújítása pályázati pénz segítségével és önkormányzati önrésszel,
amely tovább bővítheti a lakossági
sportolási és kikapcsolódási lehetőségeit.
Évek óta folyamatosan végezzük
az óvodák felújítását, idén is sor
kerül majd egyes intézményekben
korszerűsítésekre, karbantartásokra. Többek között az erre irányuló
javaslatom és a Fidesz frakció több
indítványa is figyelembe lett véve a
2017. költségvetés előkészítése
során. Ezek között említhetem
a térfigyelő kamerák bővítését,
a közalkalmazottak béren kívüli
juttatását, járdák
és utak javítását,
felújítását.
A kormány
tavaly decemberi utolsó ülésén
hozott határozatot arról, hogy 1
milliárd forintot biztosít a Városközpontot a Duna-parttal összekötő, a
Helsinki úton átívelő gyalogos-kerékpáros híd megépítésére.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kormánytámogatásként kapott a nővérszálló felújítására
138 millió, napelemes rendszer
kiépítésére 250 millió forintot,
valamint tervben van a 9 emeletes főépület nyílászárócseréje és
homlokzatfelújítása összesen 1,5
milliárd forint értékben.
A Mátyás király téren tervezett
Makovecz-féle református temp-
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lom megújítására 240 millió forint
központi támogatást ítéltek meg, a
Klapka téri református templom befejezésére pedig 220 milliót.
A Fidesz alpolgármestereként,
de pesterzsébeti lakosként is nagyon örülök annak, hogy a kormány támogatja a kerületet, amely
révén – a lakosság érdekeit szolgálva – tovább épülhet, szépülhet
Pesterzsébet.

ami saját életüket érinti, de egyre
többekben tudatosodik, hogy a környezetünket ugyanúgy utódainkra
hagyjuk, mint a személyes javainkat. Ez a párhuzam viszont rámutat

Informatika és
környezetvédelem
– Társadalmi megbízatású alpolgármesterként dolgozik. Ez mit
jelent, és mely területek tartoznak
hatáskörébe február 1-jétől?
– Van egy „civil” állásom, informatikusként dolgozom, e mellett
felügyelek két területet, a Polgármesteri Hivatal informatikáját és a
kerület környezetvédelmét.
– Ez utóbbi jelenti az új feladatot az Ön számára. Milyen teendők vannak ezen a területen?
– Véleményem szerint a környezetvédelem manapság már
mindennapjaink részévé vált, hiszen életünk minőségét jelentősen
befolyásolja a természeti és épített
környezetünk állapota, egymás
mellettisége, egyensúlya. Kétségtelen, hogy egyeseket csak az érdekel,

Nemes László
a felelősségünkre: míg örököseink
általában valamilyen pluszt kapnak (vagyontárgyak formájában) az
örökhagyótól, addig a környezetünk
leginkább feladatokat és problémákat okoz utódainknak. A környezet állapota egy időbeli folyamat
eredménye: elődeink gondossága
vagy mulasztása éppúgy befolyásolja környezetünk minőségét, mint a
saját múltbeli vagy jelenben végzett
tetteink.
Lefordítva az elméletet mindennapjainkra, foglalkozunk környezetünk elemeivel: a szeméttel,
a zajjal, a vizek tisztaságával, a le-

Színes diploma pedagógusoknak
Pesterzsébet Önkormányzata 2017-ben is megemlékezik a
jubiláló pedagógusokról. A díszoklevelet azok a nyugdíjas
pedagógusok igényelhetik, akik ebben az évben szerzik meg
erre a jogosultságot. A kérelmeket március 6-áig lehet
benyújtani, a díszoklevelet a kerületi
pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.
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vegő minőségével, a növényekkel,
játszóterekkel.
Először beszéljünk a nehezéről:
a kerület elszánt küzdelmet folytat
az illegális szemetelőkkel. Évről
évre
növekvő
összeget
kell
erre szánnunk,
mégsem csökken
a közterületre
kirakott
szemét, sitt menynyisége. Ennek
az az oka, hogy
a fokozódó elszegényedés következtében sokan nem fizetnek
kukát, inkább kidobják a szemeteszsákot az utcára.
Idén az illegális szemételhelyezés
jogi kezelésében, megakadályozásában szeretnénk jelentősen előrelépni. Amíg ez nem sikerül, marad
az, hogy közterület-felügyelőink
megpróbálják tetten érni a szemetelőket, a kirakott zsákokat pedig
kénytelenek vagyunk közpénzből
elszállíttatni. Pedig ezt a pénzt sok
más, értelmes dologra költhetnénk.
Az elmúlt időszakban elrendelt
szmogriadó miatt fókuszba került a
levegőminőség kérdése. A fővárosban két dolog szennyezi jelentősen
a levegőt, a közlekedés és a fűtés.

Ezen belül a szálló por legfőbb oka a
szilárd tüzelőanyagú fűtés. Sajnos ez
utóbbi egyre elterjedtebb, és ezt is az
elszegényedés okozza, többen térnek
át a gáz-, villanyfűtésről a szén, fa és
szemét eltüzelésére.
De a jó hírekről se feledkezzünk
el: az elmúlt 2 évben jelentős területeken sikerült zöldíteni az utcáinkat, automata locsolással párosítva.
A játszóterek, sportparkok terén is
látványos előrelépés történt.
– Alpolgármesterként másik területe a hivatal informatikája.
– Ennek egy része látható a lakosság számára, a másik részének
csak a hatását érzékelhetik. A
„látható” és használható informatika egy erzsébeti számára az, hogy
tájékozódni tud a kerület weblapjáról és Facebook oldaláról, egyes
ügyek intézéséhez már elektronikus segítséget kap. Az idei év két
nagy informatikai fejlesztése lesz a
lakosság számára megtalálni a legolcsóbb szolgáltatásokat, valamint
a hibabejelentés megkönnyítése és
a bejelentett hibák gyorsabb elhárításának támogatása. Pár kerületben
már működik az a módszer, amelyhez hasonlót tervezünk: mobiltelefonról az utcán látott hiba helyszínén azonnal értesíteni lehet róla az
önkormányzatot.
Sz. A.

A benyújtáshoz szükséges iratok:
1. Önéletrajz, amely a személyes adatokon (név/születési név
is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi
szám, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító jel, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím,
telefonszám, egy közeli hozzátartozó neve és telefonszáma)
túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak
másolata.
3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán eltöltött
25-30 év munkaviszony).
Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
A megelőző díszoklevél bemutatása is szükséges
a fentieken kívül.

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

A kérelmek benyújtása 2017. március 6-áig, postai úton
vagy személyesen történhet az alábbi címre:
Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztálya
(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földiszint 12).
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Pesterzsébet Önkormányzata és a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja
tisztelettel meghívja Önt a

VÁLLALKOZÓK BÁLJÁRA
2017. március 4-én, szombaton 20 órára a Csili Művelődési Központ
színháztermébe (Bp. XX. Nagy Győry István u. 4-6.)
A bál fővédnökei:
Dr. Hiller István
Magyar Országgyűlés alelnöke
Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere
Juhász Lajosné
Pesterzsébet alpolgármestere
Tarjányi János
BKIK Pesterzsébeti
Tagcsoport elnöke
Műsorvezető:
Ecsedi- Nagy Andrea
Zene:
Soulful zenekar
A belépőjegy ára: 7.500,- Ft/fő, amely tartalmazza
a vacsorát és a műsort is.
Fellép: Újhelyi Andrea és Sárkány Krisztián
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Iskolanyitogatók és nyílt napok
A pesterzsébeti általános iskolák többségében már elkezdődtek a szeptemberben iskolába készülők és szüleik számára szervezett iskolaelőkészítő
foglalkozások, melyekhez természetesen folyamatosan lehet csatlakozni.
Céljuk, hogy a gyermekek játékos formában megismerkedjenek leendő környezetükkel, társaikkal és nem utolsósorban tanítóikkal, valamint az iskola
vezetésével.

A Budapest XX. kerületi Ady
Endre Általános Iskolában február
27-én farsangi készülődéssel várják a gyerekeket, március 14-én
játszóházat tartanak az iskola aulájában, március 27-én pedig sorverseny lesz.
Bemutató órák március 9-én
8-10.45-ig lesznek; az első órában
a 2.b-sek rajz óráját (tanító: Juhász Magdolna), a másodikban a
4.a-sok matematika óráját (tanító:
Kiss Andrea), a harmadikban pedig
a 4.b osztály magyar nyelv és irodalom óráját (tanító: Kovácsné Juhos
Orsolya) nézhetik meg az érdeklődők. 11 órától 12 óráig a könyvtárban tart tájékoztatót az iskola
vezetősége.
***
A Gyulai István Általános Iskolában március 1-jén, kedden 15 órától

tartják a leendő elsősök szüleinek
tájékoztatóját. Március 17-én, csütörtökön 14 óra 30 perctől pedig
iskolahívogató rendezvény lesz a
gyerekeknek.
***
A Budapest XX. kerületi Hajós
Alfréd Általános Iskolában legközelebb február 22-én, majd március
31-én várják a leendő elsősöket és
szüleiket. A játékos suliváró foglalkozások mindkét alkalommal 16.30tól 17.30-ig tartanak.
***
A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában február
22-én és március 6-án 16.30-tól 17
óráig lesz még iskolakóstolgató. Az
intézmény március 8-án 8 és 11 óra
között tartja nyílt napját, amelyen a
szülői tájékoztató után óralátogatásra is lehetőség nyílik.

Kortárssegítő képzés
középiskolásoknak

A

Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Pesterzsébeten szeretné megtalálni és segíteni az olyan fiatalokat,
akiknek fontos, hogy saját életükkel,
személyes példamutatásukkal, valamint a képzésen tanult technikákkal, módszerekkel segítsék a rászoruló (kor)társaikat.
Az Életforma, viselkedés nevet
viselő program kiemelten a 14-18
éves korosztályt célozza meg. A
képzés a társas életre, egészséges
életmódra, helyes viselkedésre,
kommunikációra tanítja a résztvevőket.

A jelentkezők meghitt, őszinte
bizalmi kapcsolatokra épülő környezetben olyan technikákkal,
módszerekkel
ismerkedhetnek
meg, amelyek lehetőséget kínálnak
a nehéz helyzetekhez való alkalmazkodásra, a különböző helyzetés problémamegoldásra, a játékos,
felszabadult segítő munkára.
A képzés szakmai vezetője Hamar János, ideje 2017. április és
május, kéthetente 4 alkalom, 15-17
óra között. További részletekről a
06-20-524-6822-es telefonszámon
lehet érdeklődni.
y.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő fogadóórája március 2-án, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

***
A Lázár Vilmos Általános Iskola
március 7-én 7.45-11 óráig bemutató órákat (anyanyelv, matematika,
emelt szintű ének) tart a leendő elsősök, illetve szüleik számára, melyet
11 órától igazgatói tájékoztató követ. Március 10-én 9 órától 11.30ig iskolamegismerési napot szerveznek, melynek keretében kézműves
és sportfoglalkozásokon, valamint
táncházon vehetnek részt a leendő

elsősök. A várható létszám megbecslése érdekében kérik az előzetes
bejelentkezést az iskolatitkárnál a
283 09 30-as számon. Március 20-án
és 21-én 14–16 óráig pedig ének-

7
zenei alkalmassági vizsgát tartanak
az érdeklődő gyermekek számára,
valamint lehetőség lesz a leendő tanítókkal személyes találkozásra és
megbeszélésre.
***
A Nagy László Általános Iskola
és Gimnázium Ovisuli foglalkozásai
március 28-áig keddenként 16-17
óra között vannak, március 24-én
pedig 8-9 óráig szülői tájékoztatót
tartanak, amelyet követően az alsós
osztályok óráit lehet
meglátogatni.
***
A Tátra Téri Általános
Iskolában
még március 16-án
és április 10-én 16.30
és 17 óra között lesznek iskolaelőkészítő
foglalkozások, március 9-én 8 órától nyílt
olvasás órát, március
22-én szintén 8-tól
pedig nyílt matematika órát tartanak. Az
intézmény március 21-én 17 órától
tájékoztató szülői értekezletet tart a
nagycsoportosok szüleinek, amelyen
bemutatkozik az elsős tanító néni.
y.a.

Egészséghét a Boróka oviban
Óvodai programunk egyik alappillére
az egészséges életmódra nevelés.

Az egészségkultúra kialakítását
már kisgyerekkorban elkezdjük. A
gyerekek az óvodai szocializáció során és a családi élet folyamatában tanulják meg, hogy testünket védeni,
óvni kell. Azért, hogy mindenki számára fokozottan előtérbe kerüljön az
egészség, az év elején egészséghetet
szerveztünk óvodánkban. Délelőttönként a gyerekeket különböző
egészségmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységekkel leptük meg, délutánonként pedig a szülőket is érdekes
programokkal vártuk. ,,Mozgással az
egészségért” jelszóval hétfőn ,,Elevenpark”-ot alakítottunk ki, hogy a
gyerekek jót mozogjanak. Kedden
salátákat készítettünk, hogy ismerkedjenek a vitaminok, a gyümölcs-,
zöldségfogyasztás és az egészséges
életmód összefüggéseivel. Délután a
szülőket vendégeltük meg az elkészített salátákkal. Szerdán a ,,Fognyűvő
manó” elhárításáért a fogorvosnő interaktív előadást tartott a helyes fogápolásról. Délután biorezonanciás

állapotfelmérés volt. Csütörtökön
a ,,Fűben-fában orvosság’” nevében
a gyerekek gyógynövényeket, illóolajokat ismertek meg, gyógyteákat
kóstolhattak. Délután dietetikus
szaktanácsadó tartott előadást az
érdeklődőknek. Pénteken a hét lezárásaként fociedzés következett,
délután pedig a szülőkkel együtt
zenére tornázhattak óvodásaink. Az
egészséges életviteli szokások megismertetésében, gyakorlásában ez az
élményekkel teli hét jelentős, sikeres
előrelépés volt.
Molnárné Tóth Erika

EGYHÁZAK
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Makovecz-templom Pesterzsébeten
Az 1996 óta Szabótelepen szolgálatot teljesítő lelkész, Börzsönyi
János felhívta a figyelmemet beszélgetésünk napjának igéjére, Pál
apostol Timóteushoz írt második
levelének egy részére. „Mert nem
a félelemnek lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét.” (2Tim. 1:7). Mint

mondta: ez a szentírási részlet is bizakodóvá teszi óriási vállalkozásuk
sikerét illetően.
Gyülekezetük tavaly ünnepelte önálló anyaegyházzá válásának
75. születésnapját. Szabótelepen
körülbelül 1927-től tartottak istentiszteletet a Pestszenterzsébet

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Tavasszal helyezik el a Makovecz Imre vázlatai alapján tervezett református
templom alapkövét Pesterzsébeten. A Pesterzsébet-Szabótelepi Református
Gyülekezet új otthona a Mátyás király téren várja majd a híveket.

Központi Református Egyházközség
Szabó-telepi Egyházköre leány-egyházközségeként. A templomépítés
terve először 1943-ban merült fel
a gyülekezetben. A korabeli önkormányzat a Bácska teret jelölte ki az
építkezésre, míg a lelkészlakást és a
református kultúrházat a Kakastó
és a Pozsony utca sarkán emelték
volna. Megtörtént az
alapok leöntése, ám a
folytatást ellehetetlenítette a II. világháború.
A világégést követően
sem javult a helyzetük,
1949-ig az idén százesztendős Lázár Vilmos
Általános
Iskolában
tartottak istentiszteleteket. Negyvenkilenctől a
szovjet típusú államhatalom ellehetetlenítette
az egyházakat, kezdve a
reformátusokkal.
A Mártírok útja 149. alatti ifjúsági házat – a korábbi orvosi
rendelőt – a Lázár iskolából való
kitiltást követően vásárolta meg a
gyülekezet tízezer forintért, imaházuk ebben az épületben működik
azóta is. A másik, Torockó utcai
imaházukat 1983 és ’85 között

építették. Az itteni, háború után
életre hívott közösség lelki vezetője Bagdy István lelkész, dr. Bagdy
Emőke professzor asszony édesapja
volt. Börzsönyi János megjegyezte:
a Prima Primissima díjas, pesterzsébeti származású pszichológus
3 éve országos gyűjtést kezdeményezett a pesterzsébeti református
Makovecz-templom megépítésére.
– Földesi Gyula akkori alpolgármester, országgyűlési képviselő
elképzelése volt: legyen ez nemcsak Pesterzsébet, de a főváros első
Makovecz-temploma – fűzte hozzá
a lelkész.
A gyülekezet Pesterzsébet Önkormányzatától, Szabados Ákos
polgármester segítségével a Mátyás
király téren kapott templomépítési
lehetőséget. A tervek elkészítésére

Makovecz Imre építőművészt kérték fel.
– A vázlatrajzok átadásakor a
mester megjegyezte, hogy igyekezzünk hamar megépíteni, mivel rövid időn belül meg fog halni – emlékezett Börzsönyi János.
A jeles építész sajnálatos módon
néhány hónapon belül végleg eltávozott, így tanítványa, Dósa-Papp
Tamás dolgozta ki a mester terveit.
Idén végre eljött a pillanat, tavasszal elhelyezik a templom alapkövét. Az időpontban a véletlen
helyett bizonnyal Isten ujját sejthetjük, hiszen a 2017-es esztendő
a reformáció születésének 500. évfordulója is egyben. A Makovecztemplomot várhatóan néhány éven
belül átadják.
D. A.

Tízpróba a házasságért
Idén 9. alkalommal rendezték meg hazánkban a házasság hete rendezvénysorozatot. A február 12-19. közötti eseményekből a Pesterzsébeti Főplébánia is
kivette a részét. Mi több, az Árpád-házi Szent Erzsébet templom kerek egyhónapos tízpróbát kínált a házaspároknak.

A házasság hete beszédes elnevezésű kezdeményezés a ködös
Albionból indult 4 kontinens 21
országát meghódító útjára. Az angol Richard és Maria Kane házaspár 1996-ban gondolt merészet és
nagyot, hogy Valentin-nap környékén népszerűsítsék a házasság intézményét, egy héten át felhívva a
figyelmet a család fontosságára. Magyarország 2008-ban csatlakozott a
kezdeményezéshez, a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
rendezésében, számos civil szervezet
és a keresztény egyházak közreműködésével.

A Pesterzsébeti Főplébánia első
alkalommal megtartott tízpróbájának célja nem volt más, mint hogy
a házaspárok közös programokon
vegyenek részt, kettesben vagy a gyerekeikkel együtt, illetve más egyéb
jelekkel mutassák ki szeretetüket
egymás felé, és ezáltal erősödjenek
családi kapcsolataik.
– Mindenekelőtt a plébánia párjainak szerveztük a tízpróbát, de persze
nem rekesztettünk ki senkit – árulta
el lapunknak Czap Zsolt plébános,
majd a játékról szólva megjegyezte:
egy apró eszköz ez arra, hogy akik
komolyan veszik a házasságot, ilyen
módon is elmélyítsék kapcsolatukat.

A plébánia nyári családközi tábora
A tíz feladat természetesen nem
kívánt emberfeletti erőt. Volt közös
társasjátékozás, süteményezés egy
cukrászdában, kávézás, de elvárták
a férjtől, hogy virággal kedveskedjen élete párjának, a feleségtől, hogy
finom vacsorával lepje meg urát, a
sekrestyében gyűjtötték az esküvői

meghívójukon szereplő idézeteket,
és nem maradhatott ki a közös miselátogatás sem.
Minimum 7 feladatot kellett teljesíteni azoknak a házaspároknak,
akik versenybe szálltak a fődíjért,
amelyet március 5-én sorsolnak ki a
10 órai szentmise végén.
D. A.
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Hérics Nándor festőművész január
25-én megnyílt kiállításával tisztelgett a Gaál Imre Galéria a Magyar
Kultúra Napja előtt. A tárlat március
5-éig tekinthető meg.

A kiállításmegnyitó elején és végén Török Ádám izgalmas fuvolaimprovizációját hallgathatták meg
az érdeklődők.
Köszöntőjében dr. Hiller István
parlamenti képviselő, az Országgyűlés alelnöke kiemelte: az év első ünnepe a Himnusz születésének napja,
amikor a világban mindenütt, ahol
honfitársaink élnek, a magyar kultúrára emlékeznek.
Az egykori kultuszminiszter
rendhagyó beszédében a kultúra és
a gasztronómia kapcsolatát idézte
meg:
– Még történészként a firenzei
levéltárban kutattam a toszkánmagyar kapcsolatokat, amikor egy
korbeli követ feljegyzésére bukkantam. A követ 1622-ben, Pozsonyban
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel
tárgyalt. Visszaemlékezése kitért a

fejedelem
tárgyalástechnikájára,
amelyben fontos szerepet játszott a
bor. Bethlen minden felszólalás után
felállt, s azt mondta: fenékig. Mindenkinek ürítenie kellett a poharát,
amit ellenőriztek. A követ visszaemlékezése szerint aznap tizenkilenc-

szer szólaltak fel. Másnap a Habsburg delegáció kérésére tárgyalási
szünetet tartottak. Harmadnapra,
amikor a ceremónia újra kezdődött,

Bicentenáriumi pályázatok
Az Arany János év alkalmából érdekes pályázati felhívások láttak napvilágot
a Csili internetes oldalán. Az egyik a költő verseinek megzenésítésére, míg a
másik egy Arany fordította színmű újrafordítására ösztönöz. A kiíró az Esztrád
Színház.

Négy esztendeje működik Esztrád Színház néven az 1998-ban
bejegyzett Kötelező Olvasmányok
Színháza Egyesület. Első produkciójuk még 1997-ben, Örkény István: Tóték című darabjának színrevitele volt. Mivel a mű része a
kötelező olvasmányoknak, jött az

A Macskafogó című előadás

ötlet; színházuk legyen a kötelező
olvasmányokat bemutató műhely.
Mielőtt bárki megfogalmazná a vádat, miszerint leszoktatják a diákokat az olvasásról, jó tudni, hogy az
együttes vállalt küldetése elsősorban a dramatizált színpadi művek
bemutatása.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Művészportrék a magyar kultúra ünnepén
gyorsan aláírták az Erdély számára
előnyös szerződést.
A példa nyomán Hiller István kifejtette: hagyományaink, kultúránk
őrzése, gyarapítása, színesítése szervesen épül a nemzet összetartozásának legfontosabb kritériumai közé.

Fábián László író megnyitójában
úgy fogalmazott: az alkotó a méret felől közelített, az óriásplakátos
dimenzió felől, ezzel kiszabadítva

funkcionális börtönéből a plakátművészetet, autonóm műalkotássá
magasztalva azt.
– A portrék látványos túlméretezése valamiféle ideológiai tartalomra
utalhat – fogalmazott, majd kifejtette: így ábrázolták annak idején például Marxot.
A méretet az elvonatkoztatás
első gesztusának értékelte, amellyel
túlteljesítette a festő a naturalista
ábrázolási normákat.
– A portré elbeszélő műfaj,
mondhatni időtlen, miközben az
idő szakadatlanul munkálkodik arcunkon, kirajzolva mulandóságunk
szembeötlő nyomait. Mindenki felelős saját arcáért, a portrékészítő pedig a sajátján túl az általa megörökítettekéért szintén – jegyezte meg az
író, aki a folytatásban kitért arra: a
portré akarva, akaratlanul hordozza
alkotója arcát, ezzel felmutatva az
alkotás miértjét. Az arckép tulajdonosának szellemisége, valamint méltatása egyaránt megjelenik Hérics
Nándor képein.
DIA

A Tóték életben tartásához kapóra jött az Életpálya Alapítvány
üzleti tervre kiírt pályázata. Nem
művészeti koncepcióra voltak kíváncsiak a kiírók – ezért nem is
jelentkezett más színház –, hanem
egy naptári évet felölelő üzleti tervre, amely alapján működni tud az
adott vállalkozás.
A teátrum nem egy állandó helyen játszik, azaz nem úgynevezett
kőszínház, hanem repertoárját
utaztató társulat. Major Róbert
művészeti vezető beavatott: így
jelentős összeget spórolnak például a rezsin, amit többek között az
ösztöndíj- és egyéb pályázatokra
költik. Fellépéseik lefedik az ország
teljes területét, még olyan településekre is ellátogatnak, ahol nincs
alkalmas színpad – oda visznek magukkal, teljes kulisszával felszereltet. Évente 200 alkalommal lépnek
fel, a kötelező olvasmányok mellett
vers- és oviszínházi produkciókkal.
Hírnevet a Macskafogó musical
változatával, illetve az Itt élned,
halnod kell történelmi tablójával
vívtak ki maguknak, no meg a tavaly nyáron indult velencei Vízi
Színházzal.
Az Arany János születésének
200. évfordulójára kiírt műfordítói

drámapályázatuk ötlete már 2016ban megfogalmazódott. Úgy vélték,
Arany epikájával, és legfőképp lírájával sokan foglalkoznak, ám kevésbé ismert, hogy ő fordította Shakespeare János királyát, Szentivánéji
álmát, Hamletjét, valamint Arisztophanész összes fennmaradt komédiáját is. Az ógörög szerző szabadszájúságát nem tűrte a reformkori
ízlés, ráadásul Arany fordításainak
nyelvezete sok helyütt ma nehezen
érthető, vannak már nem használt
szavak, szófordulatok.
– Szeretnénk Arany fordításait
alapul vélve, de a ma emberének
szólva, újra átélni az ókori görög
komédiák frissességét, ami akkor és
ott elhangzott, de itt és most. Ezért
írtuk ki a pályázatot – hangsúlyozta
Major Róbert.
A győztes művet nyáron bemutatják Velencén a Vízi Színházban, a Bicentenárium évében alakuló társulattal. Hasonló módon
gondolatébresztő az Arany János
folklórzenei pályázatuk, amelyre
versmegzenésítéseket várnak. Nem
elhanyagolandó a tény, hogy a fődíj ötállomásos amerikai turné. A
jelentkezési határidő mindkét pályázat esetében március 6.
DIA
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Szépkorúak köszöntése
Az elmúlt hetekben három pesterzsébetit köszönthetett az önkormányzat
90. születésnapja alkalmából.

Kézdialmáson. Az 1940-es évek elején, kamaszkorában érkezett több
társával együtt Budapestre. Cselédként kereste kenyerét.
Mint lánya elmondta: a családok,
akiknél dolgozott, úgy megszerették,
és annyira elégedettek voltak munkájával, hogy kézről kézre adták egymásnak. A negyvenötöt követő politikai
változások után a Hazai Fésűsfonó és
Szövőgyárban vállalt munkát.
Pesterzsébetre költözésének esztendejében, 1950-ben született meg
lánya, aki alig háromévesen súlyosan
megbetegedett. Otthoni ápolást javasolt az orvos.
– Háztartásbeli lett, így velem
tölthette minden napját. Olyan
lelkiismeretesen viselte gondomat,
hogy meggyógyultam a majdnem
végzetes vesebetegségemből – mesélte lánya.
Tíz esztendőre első gyermeke
után hozta világra fiát. A ’90-es
években óvodai dadusként dolgozott kerek egy évtizeden keresztül.
Gyermekei négy unokával, ők pedig
négy dédunokával gyarapították a
családot.
Erzsike néni férje 11 esztendeje
hunyt el. Halála annyira megviselte, hogy 2013-ban nyugdíjas lánya
magukhoz vette Kispestre. Azóta
hetente hazalátogatnak erzsébeti lakásába.
Noha nem igazán szeret rejtvényt
fejteni, Alzheimer-kórja miatt enged
családja unszolásának.
– Mai napig ő akarja elvégezni
a háztartási munkákat, amiről nem
egyszerű lebeszélni – árulta el lánya.

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Bartok
Erzsébetként
anyakönyvezték Györfi Gergelynét
1927. január 26-án, a székelyföldi

Durkó Miklós tízgyerekes, istenfélő békési családban látta meg a
napvilágot 1927. január 21-én. A hit
azóta is rendkívül fontos, nem csupán neki, de szeretteinek egyaránt.
Feleségével a pesterzsébeti baptista
gyülekezet tagjai.
Békésből az
általa vezetett
kőműves
brigáddal
került
kölcsönmunkásként a Középület
Építő Vállalathoz Budapestre.
Mielőtt
viszszaadták volna,
közölték, hogy
előkészítő évfolyam indul a Budapesti Műszaki
Egyetem építészmérnöki karán, ahol
1950-ben kezdte meg tanulmányait
esti tagozaton. Az egyetemi forradalmi megmozdulásokra így emlékezett:
– Tanúja voltam fontos dolgoknak, hála Istennek, családunkat
nem érte tragédia.
Vállalati segítséggel építette családi házát Zuglóban, ahonnan Bu-

dafokra költöztek, és éltek 2003-ig,
amikor, hogy unokáikat segítsék,
házukat eladták és Erzsébetre jöttek.
1954-ben a középület építő delegálta az Építésügyi Minisztériumba,
ahová 15 másik jelölt közül őt vették
fel. A forradalom után kiváltotta az
iparengedélyét, és a magánszférában
folytatta építésvezetőként, mígnem
visszahívták a minisztériumba.
Közben munkavédelmi szakmérnöki végzettséget szerzett, majd a
Fővárosi Tanácsnál helyezkedett el
új szakmájban, és dolgozott nyugdíjas koráig.
– Nem tudtam meglenni anélkül,
hogy ne foglalkozzam valamivel,
ezért elvégeztem egy ingatlanbecs-

lői és -közvetítői tanfolyamot
– emlékeztetett
Miklós bácsi, aki
70 éves koráig
maradt aktív.
Könyvei jelentek meg az
építőipari munkavédelem területén, óraadó
tanár volt a Műegyetemen, illetve az Ybl Miklós
Építőipari Műszaki Főiskolán. Gyermekeitől született három unokája és
két dédunokája rendszeresen látogatja az idős párt.
Novák Lászlóné
Egyed Margit néven jött világra
1927. január 23án, Sárospatakon.
90. születésnapján
nem kevesebben,
mint
kilencvenegyen köszöntötték
a Pacsirta Klubban,
klubtársai, az önkormányzat képviselői és természetesen családtagjai.

Margit néni 1946-ban ment férjhez, rá egy évre született meg fia,
aki egy unokával ajándékozta meg.
Munkahelye mindvégig a Ruhaipari
Szövetkezet volt, egészen 1982-es
nyugdíjba vonulásáig. Majdnem fél
évszázada él Pesterzsébeten.
A Pacsirta Klub Egyesület, amelynek Margit néni 15 éve aktív tagja,
vezetője Friedrich Antalné Irénke
úgy jellemezett: végtelenül türelmes
és közösségszerető.
– Azt mondta nekem, amíg a lába
bírja, mindig eljön, és ha már nem
tud járni, gondolatban akkor is mindig velünk lesz – idézte Margit nénit
Irénke.
D. A.

INTERJÚ

2017. február 21.

Harmonika – másképp
A virtuóz harmonikaművész, Orosz Zoltán ad koncertet február 25-én a
Csiliben. A muzsikus 46 esztendeje, azaz 4 éves korától napi szinten fejleszti
tudását. Mint mondta: erzsébetiként külön öröm, hogy Szingapúr és Szibéria
után hazai pályán is felléphet, és hogy a közönség ilyen szinten érdeklődik
zenéje iránt: egy hónappal a koncert előtt már szinte valamennyi jegy elfogyott a Csiliben.

bízom benne, hogy talán ehhez valami
kicsit én is hozzátehettem.
– A tudáson és a tehetségen kívül számít valamennyit a hangszer?
– Csodálatos olasz harmonikám
van, egy Serenellini Imperator. Tíz
esztendővel ezelőtt került hozzám és
jóllehet, már akkor is nagyon tetszett,
azóta szinte az összes alkatrészét sa-

– Noha a harmonika rendkívül sokoldalú hangszer, és ennek
megfelelően a magyar népzenétől a
bluesig, a tangótól az ír folkig mindenütt hallható, nálunk a köztudatban a sramlimuzsikához kötik.
Vagy tévedek?
– Nem téved. Ellenben azt a területet, amit én bemutatok, igen nehéz
kategorizálni. Erre utal a koncertünk
címe is: Örömzene. Az argentin tangótól a francia sanzonig igen sokféle
zenei műfaj megjelenik a koncerten, de előadunk magyar népdalt is,
ahol a harmonika egyáltalán nem
egy olyan alapértelmezett hangszer,
mint például a balkáni vagy a német
népzenében. Évtizedek óta arra tettem föl az életemet, hogy minél több
színét tudjam megismerni és megismertetni a hangszernek.
– Nyilván meghatározza a koncertek stílusát, milyen zenésztársakkal muzsikál.
– A Csiliben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Lattmann Béla
basszusgitár-művész és a Kossuth
díjas ütőhangszer-művész Horváth
Kornél lesznek a zenészpartnereim,
mindketten nemzetközileg ismert
és elismert virtuózok. Kornél például tavaly megkapta a világ legjobb ütőhangszeresének járó „Best
percussionist of 2016” díjat. Számos
egzotikus ütőhangszer is megszólal majd, amely a basszusgitárral és
a harmonika hangjával találkozva
mindig egészen különös hangélményt jelent.
– Ez esetben nem lehet könnyű
dolga a hangszereléskor…
– Produkciónk valódi kamarazene, ezért nem hangszerekben, hanem mindig konkrét zenészekben
gondolkodom, azt is mondhatjuk,
névre szólóan rájuk hangszerelek.
Persze az improvizációs részek sem
hiányoznak a számokból, sőt nagyon
is meghatározóak, valamennyien
közösen alakítjuk a koncerten a zenét, sosem adunk elő semmit kétszer
ugyanúgy.
– Talán ezért adott ki kevés
CD-t.

ját ízlésemre formáltam. Egy magyar
harmonikajavító mester segített ebben, aki olykor az egészet őrültségnek
tartotta, miközben én végig hittem
benne, hogy remek hangszer születik
majd. Úgy lett. Olyannyira, hogy egyszer csak megkerestek a Serenellini
manufaktúrától, mondván, a Youtube
videóim alapján az emberek keresni
kezdték konkrétan azt a hangzású
harmonikát, amin én játszom. Bemutattam Luciano Serenellininek a
hangszeremet, és az annyira megtetszett neki, hogy készített nekem egy
másolatot ajándékba, pontosabban
kikötötték: attól kezdve kizárólag
Serenellini hangszeren játszhatok.
Édes teher ez, olyan, mintha csak és
kizárólag Ferrarival járhatnék.
– Tanítás?
– Nincs rá időm, ráadásul még én
is folyamatosan tanulok „harmonikául”. Negyvenhat éve ismerkedem
a hangszerrel, de úgy érzem, ő jobban ismer engem. Rövid az emberélet megismerni a harmonikát, mindig a hangszer nyer.
– Nem kötött a harmonika
hangzása? Talán ezért tartják itthon sokan sramli hangszernek.
– Csak annyira, hogy nemrégen
egy indiai filmhez komponált zenében játszottam.
– Harmonika az indiai zenében?
– A kinti turném egyik előadása
után megkeresett egy ottani nagyon
ismert rockzenekar vezetője, mert
nagyon tetszett neki, amit hallott,

– Pedig most azonnal fel tudnék
venni 5-6 lemezt! Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert az évek alatt
olyan kiváló előadóművészek tiszteltek meg a koncertjeimen zenészpartnerként, mint Illényi Katica, Tompos Kátya, Borbély Mihály, Ferenczi
György, Kelemen Barnabás, Roby Lakatos, hogy a teljesség igénye nélkül
fölidézzek pár emlékezetes koncertet.
Tehát zenében nincs hiány, időből viszont nem állok ilyen jól.
– Az ön gyerekkorában elsősorban a gitárt, az elektromos gitárt
választották a srácok, ön miért
voksolt a rockzenétől távoli hangszer mellett?
– Édesapám harmonikázott. Azt
hiszem, ezzel szinte mindent elmondtam. Elvarázsolt, amikor játszott. 2-3 évesen kezdtem bűvölni
a harmonikát. Mikor 4 lettem, már
napi szinten gyakoroltam. Apám
volt az első, és hozzáteszem, fantasztikus és meghatározó tanárom.
– Ő hivatásos zenész volt?
– Nem, bár elképesztően jól játszott, mégis más irányt választott, villamosmérnökként végzett a Kandón.
Ebből is ragadt rám, hobbi szinten
háború előtti rádiókat restaurálok.
Apám fiatalkorában a harmonika kifejezetten fénykorát élte, a kor egyik legnépszerűbb hangszere volt, talán elég,
ha Herrer Pál és Tabányi Mihály nevét
említem. Később egy hosszú mélypont
következett, de az utóbbi évtizedekben reneszánszát éli a harmonika, és
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és meghívott, hogy a legújabb lemezen játsszam én is velük az egyik
dalban. Egészen különleges műfaj
volt, radzsasztáni népzene, rockos
hangvétellel, 7/8-os, páratlan ritmusban. Ez nem volt éppen a harmonika
hétköznapi felhasználási területe, de
a bácsalmási gyermekévek itt is segítettek, hiszen ez a páratlan ritmus
gyakran előfordul a Balkán zenéjében, ezt pedig édesapámtól gyakran
hallottam nyaranta szülővárosában.
De többször turnéztam Szibériában,
ahol viszont a harmonika nemzeti
hangszernek számít.
– Az elég komoly kihívás lehetett…
– Először csak néztek, ki ez az
ember, aki idearcátlankodik. Az első
szám után megtört a jég, a végén már
állva tapsoltak. A permi zeneakadémián mesterkurzust tartottam…
– Itthon nem tanít, Oroszországban bezzeg igen.
– A mesterkurzus nem folyamatos tanítás, ráadásul előfordult, hogy
olykor olyan nagyon fiatal 5-6 éves
tehetségekkel akadt dolgom, akiknek
legfeljebb olyan tanácsokat adhattam,
hogy inkább focizzanak egy kicsit,
harmonikázni már eléggé tudnak,
ebben a korban nem elvárható, hogy
többet tudjanak a hangszerről, viszont
ha többet foglalkoznak vele, lemaradnak arról, hogy megismerjék az élet
egyéb szépségeit, és később az elveszett gyerekkort már nem lehet pótolni. Nem minden a gyakorlás, élni kell
az életet, hogy legyen mit eljátszani a
hangszeren. Nyilván nagyon fontos a
technikai tudás, de emellett meg kell
találni a saját hangot, kifejezésmódot.
Ha a kérdés nem jó, megfelelő válasz
sem születhet. Ezen lehet lendíteni
egy mesterkurzussal.
– Azért ön még gyakorol?
– Folyamatosan.
– Most is?
– Igen.
– Nem tűnt fel.
– Belül mindig szól a zene, én
pedig rájátszom. Ujjal dobolom a
ritmusát például. Minden zene. Ha
valaki egy pohár vízért nyúl, annak
is van ritmusa, dinamikája.
– De azért a skálázás sem haszontalan?
– Fontos a technika karbantartása, de az egyéniség nélkülözhetetlen.
Apám remek tanár volt, megmutatta a skálákat, majd elmondta, ha naponta ötezerszer elmondja valaki az
ábécét, attól azért még nem lesz író.
Ahhoz történet is kell.
Ditzendy Attila Arisztid
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-0263
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria

1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Időszaki kiállításaink

„110 éves a Városháza és 150 éve született
Nagy Győry István” helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Bp.,
Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető:
2016. április 20. – 2017. április 2.,
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.
Hérics Nándor festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető:
2017. január 25. – 2017. március 5. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Gaál Imre Galéria

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek Pesterzsébeten
a XX. században helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető:
2016. november 30. – 2017. július 30. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
Gyulai Lajos festőművész és
Gyulai Natália textilművész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2017. március 22., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 Bp.,
Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2017. március 22. –
2017. április 23. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19, Cs: 9-15,
K, Sz: zárva

PROGRAMJAINK
Könyvet házhoz! Ha nem szeretne lemondani az
olvasás öröméről, akkor sem, ha - ideiglenesen,
vagy akár hosszabb ideig - személyesen nem tud eljönni könyvtárunkba olvasnivalóért, jelentkezzen
személyesen, telefonon vagy e-mailben! Munkatársunk havonta egy alkalommal lakására viszi a
kért könyveket.
Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden páros hét péntekén 15 órától újra várja Attila bácsi az
érdeklődőket, akik logikai és kézműves játékokkal ismerkednének. Legközelebb: február 22-én, 24-én,
március 1-jén, 8-án, 10-én, 22-én, 24-én és 29-én.
Színes ötletek: Dekorációs klubunkba március
3-án, pénteken, 16 órakor várja az alkotni szeretőket Frisch Tünde. Ezúttal tavaszi díszeket fogunk
készíteni!
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy
március 15-én, szerdán, zárva leszünk!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt március 17én, pénteken, 16 órakor!

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Természetgyógyászattal
az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
márc. 6-án és 20-án, 17.00 órától
Páros heteken hétfőnként
TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk németül! (kéthetente)
febr. 22-én, márc. 22-én, 17.30-tól
Beszélgessünk angolul! (kéthetente)
márc. 8-án, 17.30-tól

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban március
6-án, az olasz klubban pedig február 27-én, hétfőn 17 órakor várja a nyelvgyakorlókat LaczkóJuhász Mónika. A német klub következő foglalkozása március 13-án, hétfőn 17 órakor lesz. A
francia klubban március 20-án, hétfőn 17 órakor
várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz
klub következő foglalkozása pedig március 22-én,
szerdán 17 órakor lesz.

Pacsirta Játszóház!
2-8 éves gyerekeknek
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk február 22-én, szerdán 17 órakor jelentkezik újra Frisch
Tibor vezetésével, ahol a radiesztéziáról lesz szó.

Kerekítő Hargitai Katával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás
móka; 10.10: Bábos torna

Kiállítás: Galériánkban március 1-jétől Szakács
Éva fotóit, tárlóinkban pedig Bojtárné Hőss Judit
saját készítésű textiltáskáit tekinthetik meg.

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választókörzet képviselőjének fogadóórája
2017. márc. 1-én, 18 órakor

Szolgáltatásaink: internetelérés, wifi, fénymásolás,
nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasószoftver,
NAVA pont.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Kézimunka Klub csipetnyi sóval szóval közben Főzőcske Klub
Pénteki napokon 14.30-tól

Kedves Olvasóink!
Március 15-én zárva leszünk!

2017. február 21.
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Medve-bál

A

hagyományokhoz
híven
idén is megrendezésre került a február 2-i Medve-bál
a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
Bóbita Tagóvodájában.
Az eseményt az ünnepségre való
ráhangolódás, készülődés előzte
meg. A csoportok mindennapjait
medvés tevékenységek, játékok szőtték át. A gyerekek rendkívül izgatot-

Ovis sünóra

tan várták, milyen időt jósol bundás
barátunk. A Medve-bál egyben a
medvés projektek fő lezárása is volt.
Az ünnepség egy „mackó mozival” került megnyitásra. Ezt, valamint az ismeretfelelevenítő beszélgetést követően a csoportok versekkel,
mondókákkal köszöntötték az ezen
a napon a barlangjukból előbújó
medvéket. A hangulatot a közös
táncmulatsággal fokozták, amelyen
a gyerekek kedvenc plüssmackói is
részt vettek. A bál lezárása már a
csoportokba visszavonulva, az óvodapedagógusok által ajánlott, témában kapcsolódó tevékenységekkel,
játékokkal történt.
A gyermekek lelkesedésével sikerült megvalósítani az ünnepség
célját, előcsalogattuk medvéinket a
barlangokból, akik nem bújtak vissza
oda – erről később a hírekből is értesülhettünk. Hamarosan beköszönt a
várva-várt tavasz!
Kellner Georgina

Mackó-hét a Gubacs oviban

N

éphagyományaink szerint
február 2-án ébred fel először téli álmából a medve.
Kijön a barlangjából és megnézi,
milyen az időjárás. Ha süt a nap, és
meglátja a saját árnyékát, úgy véli,
még folytatódik a tél, visszamegy
aludni, de ha borongós az idő, lassan
véget ér a tél.
Ehhez a jeles naphoz kapcsolódva óvodánk is Mackó-hetet tartott,
melynek keretét a Maci kiállítás
adta meg. Gyermekeinket megkértük,
hogy
minél több
plüssmacit
hozzanak be.
Elhelyezésükhöz a sószobát
barlanggá, az
előteret jeges
sarkká alakítottuk. 142
maci
gyűlt
össze. Mindenki örömmel nézegette
a
kiállított
kedvenceket.
Délelőttönként a csoportokban
folytatódott tovább a munka. Mondókákat, verseket, éneket tanultunk
a maciról. Különféle kézműves tech-

2017. február 21.

nikákkal medvét barkácsoltunk. Elbáboztuk a Sajtot osztó róka mesét.
Készültünk egy állatkerti kirándulásra is, ahol megnézhettük volna,
hogy bújik elő a barlangjából a medve. Sajnos ezt a kedvezőtlen időjárás
meghiúsította. Azt azonban megállapítottuk, hogy a borongós időben
biztos nem látta meg a medve az
árnyékát.
Pénteken az óvoda gyermekei
közös filmvetítésen vettek részt, a
Mackótestvér című filmet néztük

meg, utána Ildi néni vezetésével eljártuk a medvetáncot. Végül Erzsi
néni által készített maci formájú mézes süteményt ettünk.

januári hidegben a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
óvodapedagógusai az élővilág sokoldalú megfigyeltetésével, ér-

A

mére, táplálkozására, szaporodására,
tulajdonságaira. Megtudhatták az
érdeklődők, mit tegyenek, ha sérült
állatot találnak.

zelmi kötődésen keresztül juttatták
el a gyerekeket az állatok szeretetéhez, a környezet megbecsüléséhez és
a környezetvédelméhez.
Péter Szabó Gáborné előadásának segítségével az óvodások megismerkedhettek a Magyarországon
honos és a fehér hasú afrikai sünnel.
A képekkel illusztrált bemutató kiterjedt az állatok élőhelyére, külle-

A gyerekeknek lehetőségük volt
közelről megfigyelni, megismerni,
megsimogatni a törpesünt.
Az élményekkel teli, vidám program a megfelelő szokások, magatartási formák kialakítását szolgálta.
Mindezek belsővé válása a természetben való kulturált, felelősségteljes viselkedést eredményezik.
Sziki Tamásné

Tablettel kitárul a világ

A

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában szakmai
munkánk során a holnap
kihívásaira is kell figyelnünk, saját
ötleteinket, tapasztalatainkat beépítve a nevelőmunkába, a játékos
tanulás folyamatába. Innovatív pedagógiai szemléletünk eredményeként az idei nevelési évben tűztük
ki célul óvodánk két csoportjában az
informatikai nevelés bevezetését.
A bevezetést gondos előkészítő
munka, valamint a személyi és tárgyi
feltételek megteremtése előzte meg.
Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésen vettek részt, amely a
tablettel támogatott oktatás alapjait
és módszertanát alapozta meg. Szülői támogatással pedig a tárgyi feltételek egy részét teremtettük meg.
A tabletek és laptopok használatát óvodában a gyerekek érdeklődése és kíváncsisága alapozza meg. Az
applikációk és programok használata
a gyerekek számára gyorsan és könynyen elsajátíthatók. Játékos formában bővítik ismereteiket, fantáziá-

jukat. Elősegíti értelmi képességeik,
finommotorikájuk, kreativításuk,
kommunikációjuk, észlelésük fejlődését. Megtanulják az információszerzést, az értő felhasználást.
Gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat szívesen megosztjuk másokkal is szakmai nyílt napok és műhelymunka formájában.
Szima Krisztina

2017. február 21.
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Zökkenőmentesen az iskolába
A Gyermekmosoly óvoda Kékcinke Tagóvodája és a Hajós Alfréd Általános Iskola együttműködést kötött a 2016/2017-os nevelési évre a nagycsoportosok
iskolába átlépésének megkönnyítése érdekében, amely a család, az óvoda, a
pedagógiai segítő intézmények és az iskola közös munkájával valósulhat meg.

„Minden szülőnek törvény adta
joga a szabad iskolaválasztás, mely
joggal általában a szülők élnek is.
Az iskolaválasztás segítése céljából
fontos az iskolákkal való tartalmasabb együttműködés.” – olvasható
az óvoda „Az egészséges mosolyért!”
Egészségnevelő, gyermek-játék pedagógiai programjában.
Az óvodai nevelés célja, hogy
olyan kulcskompetenciákat és képességeket alapozzon meg, melyek
lehetővé teszik az iskolai élet megkezdését, azaz a kisgyermek akkor
kerüljön iskolába, amikor testileg és
lelkileg alkalmas arra.

kítása. Ennek érdekében az idei nevelési évben bemutattuk az óvodai
képességfejlesztő foglalkoztatási formákat az iskola tanítóinak, az óvónők ellátogattak az első osztályokba.
Szorosabb szakmai együttműködést
alakítottunk ki az óvónők és a tanítók között, továbbképzéseket, megbeszéléseket,
tapasztalatcseréket
szerveztünk számukra.
Januárban tagóvodánkba látogattak az iskolából Ráczné
Devecseri Kamilla, Biricz Jánosné,
Siketné Medvés Zsuzsanna, Farkas
Krisztina tanítók, Schneiker Ádám
testnevelő tanár, Őrfi Krisztina

dött „Suliváró” foglalkozásaira, és meghívták óvodásainkat február 24-én az iskola
udvarán rendezendő kiszebáb-égetésre.
A nevelési évben még több
közös programunk lesz. Részt
veszünk többek között a Hajós iskola hagyományos Nyuszi-váltó ovis sportversenyén,
óvodásainkkal ellátogatunk
egy iskolai testnevelés órára,
amely közös játékkal zárul
majd, valamint szülői tájékoztató délutánt szervezünk.
Molnár Tímea

Prevenció
az óvodások nevelésében

A

Az egyik intézményből a másikba
történő átlépés nagy változás a gyerekek életében. Tapasztalatok bizonyítják, hogy az iskolára nem a kötelező
vagy kötetlen foglalkozásokon készül
fel a gyerek. A sikeres beiskolázást
megkönnyíti, ha tisztában vagyunk a
nehézséget okozó tényezőkkel, hogy
a „rossz indulás” ne okozzon kudarcokat, ne keltsen negatív hozzáállást
a tanulással szemben.
Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége több fél pedagógiai munkáján múlik, amely már az
óvodába fogadáskor megkezdődik.
Az átmenet segítéséhez komoly intézményi együttműködés szükséges,
valamint az, hogy a tanítók és óvodapedagógusok elismerjék egymás
kompetenciáit.
Az óvoda és az iskola közötti
együttműködéssel célunk az átmenet megkönnyítése, a két intézmény
között jól működő kapcsolat kiala-

igazgató, Soós Jánosné, a Gyermekmosoly óvoda intézményvezetője
és Tóth Katalin vezető helyettes,
gyógytestnevelő, valamint Fekete
Katalin, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Informatikai Bizottsága
elnöke és Somodi Klára, az Egészségügyi és Sportbizottság elnöke.
Január 18-án Udvardy Zsuzsanna óvodapedagógus vezetésével
mozgástevékenységet, egy héttel
később Süveg Miklósné óvodapedagógus irányításával mintázás,
rajzolás, festés, kézimunka foglalkozást tekintettek meg. Az azt követő
megbeszélések pozitívan zárultak, a
tanítók szívesen vették a meghívást,
örömmel tapasztalták, mennyire
felkészültek az iskolai életre készülő
gyermekek, és naprakész információt kaptak arról, hogy milyen alapokra kell nekik tovább építkezniük.
A Hajós iskola szeretettel várja
a leendő elsősöket a már elkezdő-

z „Ovi-zsaru” Program keretében az idei nevelési évben is ellátogattak a Baross
oviba a kerületi rendőrkapitányság
szakemberei, rendőrei. Az egyenruhában levő rendőrhölgy határozott
magatartása mellett kedves mosolya
a Kék Tigris csoport gyermekeinek
bizalmat ébresztő volt, szívesen működtek közre a tevékenységekben.
A program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak
megértetése, hogy miért fontos, hogy
szükség esetén tudjanak és merjenek
segítséget kérni a rendőrtől. Olyan
élethelyzetekről beszélgettek a gyerekekkel, amelyeknek bárki részese
lehet.
A rendőrök bábok segítségével
tették játékosabbá az „előadást”.
Rosszcsont Ricsivel és Rendőr Ro-

bival közösen beszélgettek a szabályokról, és játszották el a történeteket. Megbeszélték a közlekedés
szabályait, illetve a biztonságos utazás feltételeit. Szemléletesen játszották el, mi a teendő, ha valaki elvész
egy bevásárló központban. A gyerekek aktívan és nagy örömmel vettek
részt, szívesen osztották meg tapasztalataikat, észrevételeiket.
A tudás elsajátításában fontos
szempont volt, hogy a gyerekek
nemcsak szemlélői, hanem aktív
részesei voltak a programnak. Az
élmény hatására érzékelhető volt a
délután folyamán, hogy a bábok egy
percet sem pihentek, Rosszcsont Ricsi mindig megkapta a kellő büntetését, mert a jó gyerekek nem féltek
segítséget kérni Rendőr Robitól a
játék során.
Juhász Vivien
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Ételt adok - Ételt kapok

Melegétel-osztás

Civil kezdeményezésre január 25-én kikerült az első Ételt
adok - Ételt kapok doboz Pesterzsébeten, a Gyermekvédelmi
Központ (Lajtha László u 5-7.)
bejárata mellé. A szeretetládába
bárki rakhat tartós élelmiszert,
vagy vehet ki belőle az arra rászoruló.
y.

A „Zöld Út” Caritas szervezésében, a Gondviselés Segélyszervezet támogatásával idén is mintegy 250 adag meleg ételt kaptak
a pesterzsébeti rászorulók. A babgulyás a Magyar Nemzeti Bank
konyhájában készült, az alapanyagok beszerzését a segélyszervezet vállalta magára, míg a pesterzsébeti civil szervezet a szállításról
és a leves mellé járó friss kenyérről gondoskodott.
Február 3-án délben a Civil Házban mintegy 210 adag ételt osztottak szét a szervezet önkéntesei, a maradék 40 adagot a Török Flóris
utcai Anyaoltalmazó Alapítvány házába szállították. Több nagycsaládos a meleg ételen kívül tartós élelmiszert is kapott – tudtuk meg
Bánó Miklóstól, a „Zöld Út” Caritas elnökétől.
y.a.

Alkotópályázat általános iskolásoknak
Vers- és novellaíró pályázatot hirdet a biztonsággal, illetve a rendőrséggel kapcsolatos témakörben a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya alsó és felső tagozatos
gyerekeknek. A kézzel készített, vagy elektronikusan szerkesztett, maximum 15 oldalas egyéni
pályaműveket négy korosztályban (1-2., 3-4.,
5-6., 7-8. osztály), két kategóriában (vers, novella) várják. A pályamunka mellé fel kell tüntetni a
gyermek nevét, életkorát, az alkotás és az iskola
címét, valamint törvényes képviselőjének nevét,

elérhetőségét. Egy pályázó egy alkotást nyújthat
be. A műveket 2017. március 17-én 13 óráig
kell eljuttatni postai úton a BRFK Bűnmegelőzési
Osztály 1139 Budapest, Teve u. 4-6. címre, vagy
elektronikusan a bunmeg.brfk@budapest.police.
hu e-mail címre. A kategóriák első helyezettjei
díjazásban részesülnek, emellett a legjobb munkákat felteszik a BRFK Bűnmegelőzési Osztály
Facebook oldalára, valamint kiállítják a Rendőrségi Igazgatási Központban.
yA

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Ha nyert, nem Ön fizet!
Nagy értékű ajándékok helyett komoly anyagi veszteség
érheti Önt, amennyiben bedől a csalóknak, akik
nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni – hívja
fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
„Gratulálunk! Ön nyert!”
Az utóbbi időben történtek olyan esetek, hogy kéretlen
telefonálók közismert áruházláncok nevében nyereményjátékra,
vagy nyeremény-azonosításra hivatkozva kerestek meg
telefonon keresztül budapesti lakosokat, és azt állították, hogy
a telefonszámukat „kisorsolták”. A nyeremény átvételéhez
azonban szükségük van arra, hogy a nyertes személy egy ATM
automatán keresztül több tízezer forint értékben
mobiltelefon feltöltéseket hajtson végre a hívók által
megadott telefonszámokra.
A jóhiszemű és gyanútlan sértettek, reménykedve az ígért
több százezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy
nagy értékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget
tesznek, és a csaló által diktált számsorra feltöltést hajtanak
végre a kijelölt ATM-nél. Azonban ezt természetesen nem
követi az ígért nyeremény átadása, átutalása.
Kérjük, hogy ha ismeretlen személy
ilyen történettel jelentkezne Önnél:
• Semmilyen körülmények között ne utaljon át pénzt, és ne
keressen fel bankautomatát a csalók által megadott kódok
vagy telefonszámok beütése céljából!
• Ne adja ki telefonon keresztül személyes – többek között
bankkártyája – adatait, valamint ne árulja el lakcímét vagy
tartózkodási helyét!
• Járjon el körültekintően, hívja fel a megnevezett céget, és
ellenőrizze a hívás hitelességét! Ezzel az érintett vállalkozást
is segíti, hiszen tudomásukra juttatja, hogy a nevükben élnek
vissza mások jóhiszeműségével.
Hívták telefonon, de nem tudja, hogy mit tegyen?
Ha ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált, hívja a
107-es, 112-es központi telefonszámok valamelyikét, vagy
jelentkezzen az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöld számán.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Bankkártyával adótartozást fizetni

számmal rendelkező magánszemélyek és az
egyéni vállalkozók a leggyakrabban fizetendő
adónemeknél, így például a személyi jövedelem-

adónál vagy az egészségügyi hozzájárulásnál. A
különböző adók egyetlen tranzakcióval fizethetők, így az átutalás csak egyszeri költséggel jár.
Az internetes fizetéshez ügyfélkapus regisztráció
és megfelelő jogosultság szükséges.
A NAV online felületén január végén már összeállíthatók az átutalási csomagok, és elindíthatók
a bankkártyás fizetési tranzakciók.
Február közepétől megnyílik az
eBEV portálon az adószámla lekérdezéséhez kapcsolódó fizetés
lehetősége: az adózók összeállíthatják az adószámla hátralékokhoz
kapcsolódó megbízási csomagokat, és elindíthatják a bankkártyás
fizetési tranzakciót.
Március 15-től a webNYK felületen lesz elérhető a jóváhagyott
szja-bevallási tervezetből, illetve
elektronikusan beküldött szjabevallásból eredő fizetési kötelezettségek bankkártyás kiegyenlítése – olvasható
a közleményben.
y.a.

Változás

Meghívó

A Humán Szolgáltatások Intézménye Családsegítő Szolgálata a Kossuth Lajos utca 146. szám
alatti telephelyen befejezte működését.

A Hit Gyülekezetének Pesterzsébeti Csoportja
szeretettel meghívja önt és kedves családját
a Csili Művelődési Központ Vízvári termében
minden vasárnap 15-órától
kezdődő Istentiszteletünkre.

Interneten keresztül bankkártyával is kiegyenlíthető lesz az adótartozás: a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) idén fokozatosan vezeti be az
új szolgáltatást – közölte a NAV.
Az idén január 1-jén életbe lépett szabály szerint adótartozásukat interneten, bankkártyával
is kifizethetik az adóazonosító jellel, illetve adó-

Kérjük, hogy a segítséget kérő ügyfelek
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
jelentkezzenek.
Cím: 1203 Budapest Pázsitos sétány 7.
(volt Lajtha László u. 5-7.).

A gyermekek felügyeletéről szakképzett
gyermekszerető szolgálók gondoskodnak.
Igét hirdet: Kállai József lelkész
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Vörösmartyról és a Vörösmartyról
Születésnapján, december 1-jén minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról, Vörösmarty Mihályról. Az idei tanévben különleges hangsúlyt kapott ez az esemény, hiszen iskolánk
is kerek születésnapot fog ünnepelni, ezért egy egész napot szenteltünk a megemlékezésnek.

Ünnepélyes
keretek
között mutattak be a 7.b
osztály diákjai egy átfogó
prezentációt Vörösmarty
életéről,
munkásságáról,
valamint iskolánk múltjáról, történetéről napjainkig. Ezt követően névadónk
legismertebb verseiből hallhattunk néhányat, majd
Csongor és Tünde történetét néztük meg gyermekeknek szóló diaképes feldolgozásban.
Megható élmény volt,
amikor a műsor végén az
egész iskola együtt szavalta
el a Szózatot.
Az előkertben álló Vörösmarty mellszobor megkoszorúzása után az osztályok

forgószínpadszerűen szervezve,
változatos feladatok megoldásával
ismerkedhettek
meg alaposabban
Vörösmartyval és
a Vörösmartyval:
rejtvényes feladványok, sportversenyek, internetes
böngészés, Csongor és Tünde bábfigurák készítése, az emlékévhez kapcsolódó plakettek,
illetve makettek készítése
töltötte ki a napot.
Az emlékév kezdetét
megörökítendő, az udvarra vonultunk, hogy diákok
és tanárok újból közösen

alkossunk egy nagyot: egy
hatalmas 90-es számot formáztunk.
Ezzel a jól sikerült projektnappal kezdődött meg
az iskola 90 éves fennállását
ünneplő rendezvénysorozat.
Csák-Rozgonyi Cecília
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FELHÍVÁS
„ÖREG DIÁK - NEM VÉN DIÁK”
VÖRÖSMARTYS DIÁKOK
Szeretnénk kérni a volt vörösmartys diákokat,
ha rendelkeznek tárgyi emlékekkel iskolánkról
vagy iskolás életükről, tanulmányaikról,
és szívesen a rendelkezésünkre bocsátanák az
emlékév alkalmából rendezett kiállítás anyagának
gazdagítása érdekében, névvel ellátott,
lezárt borítékban juttassák el az iskola
titkárságára vagy portájára március végéig,
Csák-Rozgonyi Cecília igazgató asszony részére.
(Az anyagokat természetesen
visszajuttatjuk tulajdonosaiknak.)
Valamint szívesen várjuk régi vörösmartys diákok
és tanárok jelentkezését a 284-4323, 421-5577
iskolai telefonszámokon,
„ÖREG DIÁK - NEM VÉN DIÁK”
találkozónkra, melyet május első hetében a
jubileumi hét rendezvényei keretében tartunk.
Hamarosan honlapunkon is tájékozódhatnak az
emlékév rendezvényeiről.

Német vers- és prózamondó verseny

Magyar kultúra napja

Jól kezdődött a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Pesterzsébet (NNÖP) éve,
mert január 26-án megrendezésre került az országos
német vers- és prózamondó
verseny helyi fordulója kerületünkben a József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola diákjainak
részvételével.
A versenyre nagyon sok
szülő, érdeklődő volt kíváncsi, akik bevezetésként megtekinthették a másodikosok
kisjelenetét Vágóné Kovács
Márta felkészítésével. A nehéz nyelvi kihívást bravúrosan megoldották a gyerekek.
Ezután következtek a
versek és prózai darabok
kategóriánként. A gyerekek korosztályuknak megfelelően mérhették össze
tudásukat. Ezen a versenyen egyaránt fontos a szövegtudás, a jó kiejtés és az
előadásmód is.
A kategóriák nyertesei a
fővárosi fordulóban mérethették meg magukat február 11-én.

Január 20-án nem csak
az első félév végét ünnepeltük az Ady Endre Általános
Iskolában. Péntek délelőtt
mind a 16 osztály összegyűlt
az aulában, és egy körülbelül 1 órás utazást tettünk
közösen a magyar kultúra
világában.
A színpadon elhangzott
a Himnusz teljes szövege
az ötödikesek előadásában,
kicsit belepillanthattunk
Kölcsey Ferenc életébe, és
hallottunk egy gyermekverset a negyedikesektől,
melyet iskolánk névadója, Ady
Endre
írt.
Elkalandoztunk a magyar népdalok világába
szintén a negyedikesek
jóvoltából,
és iskolánk
ifjú
muzsikusai is
nagyszerű
zeneművek-

A verseny dobogósai
értékes könyvajándékokat
kaptak az NNÖP jóvoltából.
Bárkányi Judit
Eredmények
1-2. évfolyam
VERS
1. Koller Balázs 1.c, felk.:
Podmaniczkyné Sebők Orsolya
2. Szeili Nóra Emma 1.c,
felk.: Kisné Gopcsa Ágnes
3. Miskolczi Milena 2.c,
felk.: Vágóné Kovács Márta
3-4. évfolyam
VERS
1. Fehér Bianka Hanna 3.c,
felk.: Papp Andrea Loretta
2. Tótik Tünde 4.c, felk.:
Főző Tamás
3. Kovács Júlia 3.c, felk.:
Papp Andrea Loretta
PRÓZA
1. Völgyi Júlia 4.c, felk.:
Főző Tamás
2. Ivák-Tokody Dávid 3.c,
felk.: Papp Andrea Loretta
3. Major Dóra Adél 4.c,
felk.: Főző Tamás

5-6. évfolyam
VERS
1. Tótik Anna 6.c, felk: Főző
Tamás
2. Bodonyi Dorisz 5.c, felk.:
Pápai Andrea
3. Szeder Vince 5.c, felk.:
Pápai Andrea
Különdíj: Kardos Kata 5.c,
felk.: Pápai Andrea
PRÓZA
1. Kovács-Sebestyén-Dominik Károly 5.c, felk.: Tóth
Viktória
2. Kovács Csanád 5.c, felk.:
Krén-Poroszka Jolán
3. Lovas Csaba Levente 5.c,
felk.: Krén-Poroszka Jolán
7-8. évfolyam
VERS
1. Duna Dorottya 8.c, felk.:
Főző Tamás
2. Czender Tamás 8.c, felk.:
Heimné Drenyovszky Barbara
3. Szűcz Zoltán Magor 8.c,
felk.: Heimné Drenyovszky
Barbara
PRÓZA
1. Filip Milán 8.c, felk.:
Heimné Drenyovszky Barbara

kel kápráztattak el minket. Megszólalt a zongora,
a hegedű, a furulya, a fuvola, a cselló, a gitár és a
szépen csengő énekhang is.
A hangszeres gyerekeket
a Lajtha László Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény tanárai készítették
fel, akik részt is vettek az
ünnepségünkön. Köszönjük a műsorban fellépő
gyerekek
lelkiismeretes
munkáját és a zeneiskola
tanárainak segítségét is!
Kovácsné Juhos Orsolya
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Hálaadó szentmise, vár- és bortúra
Buszunk sötétben indult, és csak
az M6-oson világosodott ki. HOgy
miért volt ez a nagy sietség? Tíz órakor kezdődött a hálaadó szentmise
Máriagyűdön. Időben és szerencsésen
megérkeztünk a kéttornyú kegyhelyre; mindkét tornyán kettős kereszt.
A szentmise után a templom és a
búcsújáróhely történetét ismertette

velünk a kántor úr. A szentély belső falán magyar, német és délszláv
nyelven márványtáblák voltak elhelyezve, a rajtuk lévő köszönetek,
hálás üzenetek Máriának szóltak.
12 órakor a ferences kolostorban
háromfogásos ebéd, utána elfoglaltuk a siklósi várat – megvettük a
belépőjegyeket és kértünk vezetést.

A fiatalember rendkívül jó előadó
volt, először a várkápolnába vitt,
ahol leültetett minket, és színvonalas előadást tartott az elmúlt zivataros évszázadokról, mely a várat
érintette.
Ezután körbevezetett minket a
vár termein. Utolsó állomás volt a
Tenkes kapitánya, Buga Jakab, a
kollaboráns kocsmáros stb., mind
életnagyságban. Kalauzunkat kérdeztük a helyi borokról, erre ő
megmutatta a várban lévő bormúzeumot. Itt lehetőség volt néhány
palack bort vásárolni, mindenki a

saját költségén, de voltak közülünk, akik csak egy-két pohárral
szerették volna szomjukat oltani.
Erre lehetőség adódott Siklós főutcáján egy elegáns borozóban. Ezt a
főutcát felszabadulásnak hívták, tehát ott megállt az idő.
Végére maradnak a számadatok:
45 fővel vettünk részt a programon,
az egy főre eső önköltség 6900 Ft
volt, ebből önrészt fizettünk 2500
Ft-ot.
A pestszenterzsébeti Kolping nevében
Takács István elnök

Eltávozott Hegoczki Ferenc

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XX. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják
őket a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán
(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104.,
Szakrendelő mögötti parkoló
tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott!
Éljen vele!
2017. február 22. – március 13.

74 évesen elhunyt Hegoczki
Ferenc újságíró-fotóművész, több
könyv szerzője, Pesterzsébet szülötte. Rekordnak számított, hogy az
ország 164 lapjában közölt rendszeresen képeket, cikkeket. Fényképeivel megnyert több mint 50 országos
és nemzetközi fotópályázatot. Fotóit rendre elismerték több között a
nemzetközi World Press Photo és
Interpress, valamint a Magyar Sajtófotó kiállításokon. Önálló kiállításai
is voltak.
Pályafutását az MTI-nél kezdte
fotóriporterként 1969-ben, később
az Ifjúsági Magazinnál folytatta.
Fotóművész minősítést szerzett
1979-ben. Újságíró, rovatvezető és
fotóriporter lett a legnagyobb országos lapoknál. Több újságnál és két
televíziónál főszerkesztőként szerepelt a stáblistákon. Ahogy életében,
úgy Az ezredfordulós bajaink című

könyvsorozatában is a világ problémáinak megszüntetésére keresett
megoldást, a hétköznapi emberek
félelmeire javallott gyógyírt.
Hegoczki Ferenc országos sajtótevékenysége alatt rengeteget tett
Pesterzsébetért, valamint az itt élő
személyek, szervezetek, vállalkozások sorsának jobbá tételéért.

Következő számunk 2017. március 21-én jelenik meg
Lapzárta: 2017. március 7. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Szkotniczky
Andrea • Tervezés, nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI
Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201
Budapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A • Telefon: 06 96
504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti:
Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató • ISSN 2060-6044
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Egy új egyesület mozgalmas éve
A Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület 2016. március 18-án alakult a Civil
Házban 40 fős tagsággal. A Fővárosi Törvényszék 2016. október 2-től jegyezte
be a szervezetet, ezzel együtt megalakulásunk pillanatában elkezdtük a munkát. A vezetőség 15 alkalommal ülésezett, tehát a nyári szünet kivételével kéthetente találkoztunk és beszéltük meg az aktuális feladatokat.

Karitatív munkánk részeként 2
alkalommal vittünk 2 autónyi használt, de jó állapotú ruhát a hajléktalan melegedőbe. Köszönet Badó
Margónak, Badó Erikának, Kovács
Annának és Toronyi Bettinek, akik
részt vettek ebben a munkában. A
melegedőnek ezen kívül még egy
mikrohullámú sütőt is átadtunk.
A Szociális Foglalkoztató felhívására 14 fővel részt vettünk 2016. április 22-én a kiserdő takarításában. Tavaly decemberben meglátogattuk a
Marót utcai idősek napközi otthonát,
ahol átadtuk az egyesületünk Kreatív
klubjában készült ajándékokat.
Kulturális tevékenységünk során
részt vettünk a Csiliben tartott népzenei fesztiválon 2016. április 24-én,
valamint több alkalommal a Jó Barátok dalkör rendezvényein.
Megalakulásunk óta 9 klubdélutánt tartottunk, egy kivételével

mindet a Civil Házban. Az egy alkalom a Gitár pont volt, amelynek
hangulata kiváló volt, azonban a
hely kicsinek bizonyult. Meg kell
állapítanunk, hogy ezeken a rendezvényeken átlagban 60 fő vett részt.
A nyári térzenei sorozaton a zenekar vezetője, Deákné Szabó Anett tagunkon kívül több tagunk is jelen volt.
Fontos rendezvényünk volt a
nagyon jó hangulatú Előszilveszter,
amelyen 126 fő vett részt, úgy, hogy
a tavalyi év utolsó rendezvényének
otthont adó hely befogadóképessége
miatt sok jelentkezőt vissza kellett
utasítanunk.
A tavalyi évben több helyre is ellátogattunk. Külön sátrat kaptunk az
április 29-ei soroksári majálison, ahol
a főzés ugyan nem úgy sikerült, ahogy
az elő volt írva, de ettől függetlenül jól
éreztük magunkat. Más szervezetektől
is sokan meglátogattak bennünket.

Pünkösdkor 38 fővel Tatárszentgyörgyre utaztunk, Cseh Attila tanyájára, ahol egy ragyogó lábszárpörkölt elfogyasztása után Deákné
Szabó Anett közreműködésével
remek zenére mulattunk az esős idő
ellenére.
Szeptemberben a soroksári arborétumban jártunk 25 fővel, 16-an
pedig Párkányba kirándultunk. Az
örkényi forralt bor fesztiválon 30 fővel képviseltettük magunkat.
Közösségi eseményeken való részvételeink között meg kell említeni a
2016. október 6-ai és október 23-ai
ünnepségeken való koszorúzásunkat, valamint a november 5-ei Nyitott Városháza programot, amely során meglátogattuk az önkormányzat
épületét, betekintettünk az önkormányzat múltbeli és a jelenkori
munkájába.
A tavalyi év
fontos eseménye
volt a Civil Házban lévő irodánk
birtokba vétele,
amely előtt jelentős belső munkálatokat – festés,
mázolás, padlója-
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vítás – kellett végezni. A felújításból sokan kivették a részüket; Badó
Margó, Kránicz Ani, Szalay Ani, Kovács Anna, Grósz Erzsi, Szűcs Nusi,
Nagy Misi, Szedlacsekné Mara és
jómagam.
Pénzügyi lehetőségeink szűkösek
voltak, de ettől függetlenül sikerült
minden tervünket megvalósítani,
köszönhetően tagjaink áldozatkészségének. A 2016-os esztendőt pozitív eredménnyel zártuk.
Nagy feladatot tűztünk ki 2017
év elejére: megrendezzük a kerület
hölgy lakosságának a Nőnapi köszöntő műsoros rendezvényt, amely
korhatár nélkül látogatható. A belépés ingyenes, kérjük a hölgyeket,
jöjjenek el és érezzék jól magukat!
Szedlacsek Ferenc
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
A 2017-es év első nemzetközi
versenyére január 21-22-én, Moszkvában került sor. Az Ivan Poddubny
nemzetközi kötöttfogású emlékversenyen ifj. Losonczi Ottó képviselte
szakosztályunk színeit. Junior Európa-bajnoki ezüstérmes birkózónk
66 kg-ban mérlegelt, ahol a 31 fős
mezőnyben orosz, horvát, üzbég, kazah és grúz birkózók neveztek. A selejtezőben ellenfele a verseny 2013as, orosz nemzetiségű győztese volt,
akivel a mérkőzés nagy részében
fej-fej mellett haladtak a pontokat
tekintve, azonban Ottó a hajrában
felőrölte ellenfelét, és meg sem állt a
technikai tusig. A nyolcaddöntőben
szintén orosz birkózóval kellett megmérkőznie, akit sajnos nem sikerült
legyőzni, végül 5:1 arányban Ottó
elvesztette a mérkőzést. Legyőzője az
elődöntőben vereséget szenvedett,
így Ottó nem került vigaszágra, és
a 12. helyen fejezet be a rendkívül
rangos nemzetközi versenyt.

Január 28-29-én Párizsban került sor egy nemzetközi szabadfogású, kötöttfogású és női birkózó
versenyre. Szakosztályunkat mindhárom fogásnemben képviselték
birkózóink. Szabadfogásban Nagy
Mihálytól vártunk szép eredményt
a tavalyi 3. helyezése után. Misi
2017-ben súlycsoportot váltott, így
már nem 74 kg-ban, hanem 86 kgban szerepel a felnőtt mezőnyben.
Súlycsoportjában 12-en mérlegeltek, a selejtezőben egy amerikai
birkózóval találkozott, akitől technikai tussal vereséget szenvedett. Az
amerikai birkózó később megnyerte
a versenyt, ezért Misi a vigaszágon
folytathatta a küzdelmeket, ahol
ellenfele Veréb István volt. Nagyon
szoros mérkőzésen 2:1-es pontozá-

sos vereséget szenvedett birkózónk,
és végül a 9. helyen fejezte be a
versenyt. A szabadfogásúak után a
női birkózók következtek, szakosztályunkat válogatott versenyzőnk
Sleisz Gabriella képviselte a 63 kg-os
súlycsoportban. Gabi súlycsoportjában szintén 12-en mérlegeltek, ahol
a selejtezőben vereséget szenvedett
svéd ellenfelétől, aki nem jutott el a
döntőig, így Gabi a 9. helyen fejezte
be a küzdelmeket.
A kötöttfogásúak között két birkózónk is szerepelt Párizsban. Nagy
Péter a 80 kg-osok között mérlegelt, ahol a negyeddöntőben francia ellenfelét taktikus birkózással
3:1 arányban sikerült legyőznie. Az
elődöntőben kazah ellenféllel találkozott, akit, az utolsó másodpercekben megfordítva a mérkőzést, 3:2-re
megvert, így bekerült az esti fináléba. A döntőben egy iráni birkózóval
találkozott, akitől 3:1 arányú vereséget szenvedett, így az előkelő 2. helyen fejezte be a versenyt.

kiharcoltuk a bronzmérkőzésen való
részvételt. A harmadik helyért folytatott küzdelemben ismét az FTC
csapatával néztünk farkasszemet,
ahol végig fej-fej mellett haladtunk
ellenfelünkkel, a végén azonban újra
a Ferencváros birkózói örülhettek,
így csapatunk végül a 4. helyen fejezte be a csapatbajnokságot.
A csapat tagjai: Rácz Richárd,
Nagy Róbert, Rácz Máté, Varga
Raul, Mester Milán, Szenttamási
Tamás, Losonczi Dávid, Horváth
Zsolt, Molnár Tamás, Szőke Alex,
Szilágyi Erik, Orosz Tibor.
Edzők: Kruj Tamás, Nagy József,
Balogh Ferenc.
Szintén ezen a napon került sor
szakosztályunk elnökének, Losonczi
Ottónak az 50. születésnapi ünnepségére. Szakosztályunk elnöke 1967. január 25-én látta meg a
napvilágot Budapesten. Az ESMTK
Birkózó Szakosztályát 2006-ban
alapította újra, amiről büszkén elmondhatja, hogy 10 év elteltével

A 86 kg-osok között két versenyzőnk is mérlegelt, és bizakodtunk benne, hogy Tóth Bendegúz
és Nagy Péter közül kerül ki a
súlycsoport bajnoka. Bendegúz selejtezővel kezdte a napot, ahol sikerült legyőznie ellenfelét. A négy
közé jutásért csapattársával, Nagy
Péterrel kellett megküzdenie. A
mérkőzés elején Bendegúznak sikerült elhúznia, így Peti hiába
kapaszkodott a második menetben, Bendegúz taktikusan tartotta
előnyét és 12:6 arányban sikerült
győznie. A következő két mérkőzését könnyedén, technikai tussal
nyerte, így megérdemelten vehette
át a bajnoknak járó díjat. Bendegúz
győzelmével Nagy Péter vigaszágra
került, ahol két győzelmet aratott
és végül az előkelő 3. helyen fejezte
be a versenyt.
125 kg-ban Atkári Tamás és
Mertse Ádám bronzérmet nyertek,
Magnucz Richárd (57 kg) és Mester
Milán (74 kg) kiestek a versenyből.

Másik kötöttfogású birkózónk,
Mertse Ádám a 98 kg-os súlycsoport
10 fős mezőnyében mérlegelt. Ádám
a negyeddöntőben 5:0-ás vereséget
szenvedett amerikai ellenfelétől, aki
nem jutott döntőbe, így birkózónk
kiesett a versenyből.
2017 első hivatalos hazai versenyére, az utánpótlás kötöttfogású csapatbajnokságra január 28-án került
sor a pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnokban. A versenyre 15 csapat
nevezett, köztük természetesen az
ESMTK csapata is. A Ferencváros
ellen kezdtük meg a küzdelmeket,
ahol hatalmas csatában egy ponttal
alulmaradtak birkózóink. Vigaszágon előbb Tatabányát, majd Csepel
csapatát sikerült megvernünk, így

Magyarország vezető birkózó műhelyévé nőtte ki magát. A birkózáson
kívül számos maradandót alkotott
Pesterzsébeten és a kerületen
kívül is. 50. születésnapját családja, barátai és munkatársai
körében ünnepelte. A jövőben
jó egészséget és munkát kívánunk neki!
2017. február 4-én, Szigetszentmiklóson került sor az
U23-as szabadfogású országos
bajnokságra. Szakosztályunkat
6 versenyző képviselte, akik 1
arany- és 3 bronzéremmel zárták a küzdelmeket. Az országos
bajnokság eredményei komolyan befolyásolják az U23-as
válogatottságot. Az U23-as Európa-bajnokságnak márciusban
Magyarország ad otthont.

A négy éremnek köszönhetően az
ESMTK Birkózó Szakosztálya nyerte
a csapatok közötti pontversenyt.

2017. február 21.

INTERJÚ

Sikeres szakosztályok, jó utánpótlás-nevelés

– Az utóbbi öt év munkájának,
Nagy Dániel utánpótlás szakágvezető
segítségének köszönhetően egyre sikeresebbek az utánpótlás csapatok.
Változtattunk a módszereinken, az
önkormányzat, illetve az MLSZ segítségével új pályák épültek a Zodony utcában, kerületi óvodákban és néhány
iskolában ingyenes edzéseket tartunk.
Mindezzel próbáljuk a tehetséges gyerekeket megtalálni és megtartani, és
ennek köszönhető, hogy van olyan
utánpótlás csapatunk, amely eddig veretlenül áll az első helyen. Természetesen ezt a munkát kívánjuk tovább
folytatni, hogy minél több tehetséges
fiatalt neveljünk akár saját magunk,
akár a magyar futball számára.

ket értek el, a moszkvai világbajnokságról érmeket hoztak el.
– A többi vizes szakosztály milyen eredményekkel büszkélkedhet?
– Az öttusa szakosztály versenyzőit eddig kéttusában tudtuk indítani,
futásban és úszásban. Most továbblépünk, elindítjuk őket lövészetben
is, valamint lovaglási lehetőséget keresünk számukra, és a vívást is igyekszünk megoldani.
A szinkron- és műúszó szakosztály továbbra is sikeres, inkább
utánpótlás csapatokkal indulunk,
amelyből nincs hiány. A gyerekek
szeretnek ide járni, jó körülményeket és jó edzőket tudunk biztosítani
számukra.
A dr. Horkai György által vezetett vízilabda szakosztály a Budapest
Bajnokság 2002-es korosztályában
indult. Mivel az uszoda ad helyet
a kötelező iskolai úszásoktatásnak,
utánpótlásgondunk itt sincs, hiszen

– Az ESMTK két legfiatalabb
szakosztálya a kajak-kenu és a sárkányhajó, amely szintén komoly sikereket ért el az előző szezonban…
– Áprilisban indítottuk be a kajak-kenu szakosztályt a Vízisport
utcában, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség segítségével. Jelenleg hetvenhetvenöt gyerekkel foglalkozunk,
és ma már korosztályos válogatott
versenyzőkkel is büszkélkedhetünk.
Bár van még mit fejleszteni a telepen, azokat megoldjuk, és nagyon
sikeres szakosztályt fogunk felépíteni, amelyből később olimpikonok is
kikerülhetnek.
A sárkányhajósok mintegy 40 fős
csapata május óta fut a mi nevünk
alatt, és amint a közgyűlés jóváhagyja, szakosztályként működhet tovább.
Tavaly országos és nemzetközi sikere-

mi „csemegézhetünk” először a gyerekekből. Azért, hogy itt tudjuk tartani őket, különféle kedvezményeket
kínálunk; így például olcsóbb a tagdíj,
mint más egyesületeknél, valamint ingyen kapnak felszerelést.
A jégkorong szakosztályunk az
előző szezonban két gyerekcsapatot
tudott indítani bajnokságban, sajnos
az ideiben csak egyet, de őket is vissza
kellett léptetnünk, mivel nem tudtunk eleget tenni a jégkorong szövetség által előírt szigorú követelményeknek. Így jelenleg a gyerekekkel inkább
tömegsport szinten foglalkozunk, de
próbáljuk újra felépíteni az utánpótlás
szakosztályt. Itt szintén előnyt jelent a
kötelező óvodai és iskolai korcsolyaoktatás, amely során edzőink igyekeznek a tehetséges gyerekeket hozzánk
csábítani.

– Az ESMTK legrégebbi, tradicionális szakosztálya a futball. A
felnőtt csapat nagy kihívás elé néz a
tavaszi szezonban, hiszen az NB III
Keleti csoportjában jelenleg a 15.
helyen áll. Milyen változások történtek télen, milyen eredményeket
vár a csapattól?
– Az elmúlt hónapokban három
új játékost igazoltunk le, elképzeléseim szerint mindhárman meghatározó
egyéniségei lesznek a csapatnak. A
legnagyobb gondunk, hogy három
nagyon súlyos sérülés történt, közülük
ketten kulcsjátékosok, és sajnos úgy
néz ki, egész évben nem tudnak majd
labdába rúgni, hárman pedig eltávoztak az egyesülettől. Azaz hatan kiestek, hárman jöttek. Kevesen vagyunk,
és mivel a szegényebb egyesületek közé
tartozunk, nagyon nehéz jó játékost
találnunk. Ezzel együtt a téli felkészülés alapos volt, így a sikertelen ősz után
bízom egy jó tavaszban, és bízom egy jó
középmezőnyös bennmaradásban.
– Létesítményi szinten milyen
fejlesztések várhatók?
– A Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) a Zodony utcában, a kihasználatlan telekre épít nekünk még
egy sportpályát, amelyet elsősorban
a gyerekek használnak majd. Remélem, hogy a hozzá tartozó öltöző, szociális helyiségek, klubház is meg fog
épülni, szeretnénk ugyanis ott egy
NB II – NB III szintű sportlétesítményt, amely felhatalmazna minket
arra, hogy akár utánpótlás válogatott
szinten működhessünk, illetve azoknak otthont adhassunk, valamint a
2018-as U21-es foci EB helyszínéül is
tudnánk szolgálni.
Büszkén mondhatom, hogy a Budapesti Honvéd alközpontja lettünk,
így a 4 fővárosi központ egyikeként
körzeteket fogunk össze, és onnan
nevelünk majd gyerekeket a hazai labdarúgás számára. A másik jó hír, hogy
elnyertük az MLSZ-től a Tehetségközpont címet, amely tavasszal indul, és
hetente kétszer fogunk edzést tartani
az FTC és a Honvéd edzőivel közösen.
– Az utánpótlás csapatok szereplése viszont kevés aggodalomra ad
okot a szakosztályban. Ezen a területen mi várható?

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az ESMTK szakosztályai közül több nemcsak országos szinten, de nemzetközi versenyeken is remekül szerepel, öregbítve ezzel nemcsak saját, hanem
Pesterzsébet, vagy akár országunk hírnevét. Évindító beszélgetésünkben
Harót Jánost, az egyesület elnökét a szakosztályokban zajló munkáról, valamint a tervekről, feladatokról kérdeztük.
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– Az ESMTK legsikeresebb szakosztálya a birkózó szakosztály…
– Nemzetközi, válogatott, magyar
bajnoki szinten egyaránt csodálatos
eredményeket érnek el birkózóink,
a versenyekről számtalan éremmel
térnek haza, mindez pedig nemcsak
Pesterzsébetnek, hanem az országnak
is dicsőséget hoz. Tavaly meg tudtuk
nyerni a felnőtt magyar bajnokságot,
sikerült visszavágnunk Csepelnek, be
tudtuk bizonyítani, hogy mi vagyunk
a legjobbak.
– A lányok körében nagy népszerűségnek örvendő ritmikus gimnasztika és fitnesz berkekben milyen eredmények születtek?
– Az rg szakosztályba egyre több
gyerek jár, így már három helyszínen
– az Ady iskolában, a Német Nemzetiségi Gimnáziumban és Alsónémedin
– működünk. Ahány versenyen indulunk, annyi irigyet szerzünk a szép
eredmények miatt, ami köszönhető a
tehetséges gyerekeknek és a jó edzői
gárdának.
A Gyulai suliban működő fitnesz
szakosztály az országos versenyeken
szintén kiemelkedő eredményeket
ér el. Idén is megrendezzük a Fitt
Kid versenyt márciusban, amelynek
egyik célja – természetesen a minél
több érem megszerzése mellett – az
ESMTK népszerűsítése.
– Már csak két szakosztály maradt: az asztalitenisz és a kézilabda.
– Az asztalitenisz szakosztály szó
szerint a nulláról épült fel, és ma
már Budapest I-ben versenyeznek a
felnőttek. Emellett péntekenként az
Ady iskolában utánpótlás-nevelés
zajlik. Ma már majdnem húsz gyerek
jár az edzésekre, előbb-utóbb gyerek
bajnokságon is indítani tudjuk őket.
A kézilabda szakosztály női és férfi szakággal működik. A férfiban ifi
szinttől indulunk, és a Pest megyei
bajnokságban egyre jobb eredményeket érünk el. A női szakág Budapest
bajnokságban indul, és bízom benne,
hogy itt is egyre jobbak lesznek az
eredmények, már csak azért is, mert
az utánpótlás-nevelés itt is biztosított,
már egészen kicsi lányokkal is foglalkozunk.
A bő felsorolásból látható, hogy
minden szakosztályunk sikeresen, és
reményeim szerint egyre jobban teljesít a különböző versenyeken. Ez az
edzői gárdákon kívül köszönhető a
létesítményi és technikai feltételeknek is, amelyek biztosításában Pesterzsébet Önkormányzata jelentős és
folyamatos szerepet vállal, és amelyet
ezúton is köszönök.
Sz. A.
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Újabb jégkorongcsapat alakult
Az ESMTK Jégkorong Szakosztályának
kezdő hoki-kori oktatása olyan eredményes, hogy az eltelt néhány esztendő alatt már öt amatőr csapat alakult.

Az eredményekről: tavaly az U
12-es utánpótlás csapat a 6. helyet
szerezte meg. Felnőttek közül az OB
IV-be nevezett amatőr Druck-Ker
HT 9. helyen végzett. Az Amatőr
Hoki Liga (AHL) első osztályában a
Jéglovagok éppen lecsúsztak a dobogóról. A másodosztályban indult Jégtörők a 9. helyen fejezték be. Nem
rejthetjük véka alá: 9 csapat közül.
Azonban éppen így kerülhettek be
a televízióba, mint Magyarország
leggyengébb jégkorongcsapata, hívja fel a figyelmet Palotás István, az
ESMTK Jégkorong Szakosztályának
vezetője, némi humorral hozzáfűzve:
– A negatív reklám is reklám.
Az idei bajnokságon a Druc-Kerek
az OB IV. alsóházában, míg a Jégmadarak az AHL 2-ben az első kettő,
a Jégtörők és a Jéglovagok pedig az
5-6. helyen szerepelnek. Az ESMTK
tehát nem kevés csapattal képviselteti magát a sportágban., ráadásul egy

csapat körülbelül húsz emberből áll,
így az utánpótlással a létszám jóval
száz fő fölött jár. Úgy fest, a hoki népszerű sportág kis hazánkban.
Palotás István megerősíti a következtetést, elárulva, hogy a népszerűség kezdete 2008-ra datálható,
amikor a magyar válogatott a divízió
I-es vb megnyerésével feljutott a
jégkorong-világbajnokság főcsoportjába. Ekkortájt kezdték szaporodni a
fedett jégpályák is, no meg az utánpótlás versenyzői.
– A fiatalokkal együtt rengeteg
szülő csatlakozik, mondván, nehogy
lemaradjon a gyereke mögött –
mondja a szakosztályvezető, hozzátéve: 1-2 évnyi korcsolyatudással már
lehet amatőr bajnokságokon játszani.
Hozzá kell tenni, a jéghoki nem
tartozik a legolcsóbb sportok közé.
Egy mezőnyjátékos beöltözése 300
ezer forintba, a kapusé 5-600 ezerbe
kerül. Ezért a hálóőr felszerelésébe
beszáll a többi csapattag.
István állítja, a jégkorong látványos, gyors, kombinatív, erőteljes,
férfias játék, ami minden izmot megmozgat.

Sumo siker
A Pesterzsébeti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat színeiben ifjabb Burij
Anatolij is részt vett a 2016 decemberében Érden rendezett Sumo Utánpótlás
Olimpián, valamint az U16, U18 női és
férfi Sumo Országos Bajnokságon.
A fiatal pesterzsébeti versenyző az
olimpián a 65 kilósok között ezüstérmet
szerzett, az U16 országos bajnokságon
szintén második helyezést ért el.
y.

Ezüst Vecsésről

A Puebla Focisuli Pesterzsébet
február 12-én részt vett a Farsangi
Focikupán Vecsésen. Az 5 csapatos
U8-as tornát a Puebla három győze-

lemmel és egy 1:0-s vereséggel zárta,
így végül a dobogó második fokára
állhatott.
y.

– Elég egyszer élőben látni egy
meccset. Ahogy siklik a korcsolya,
amikor nekimennek a palánknak, a
fénylő jég elvarázsolja a nézőt. Mindenkinek merem ajánlani, ugyanis
biztosra vehető, hogy megtalálja a
saját képességeinek megfelelő erősségű csapatot – szögezi le Palotás
István.
Az ESMTK Pesterzsébeti Jégcsarnokban már hagyománnyal bír
az alap hoki-kori oktatás, ahol a 14.
évüket betöltöttek mindössze 1 év
alatt elsajátítják a sportág alapjait.
– Évek óta működik a program,
ezért is van ilyen sok csapatunk, sőt

évről évre kitermelünk egy újabb
amatőr együttest. Pár hete alakult
a legújabb, a Jégkockák nevű, amelyik immár az ötödik. A lelkesedésük
még nagyobb, mint a tudások, de
gőzerővel edzenek a jövő évi bajnokságra – mondja a szakosztályvezető.
Érdekes, hogy a szakág 2011-es
erzsébeti indulásakor női csapattal
vettek részt a bajnokságon, és egy
évre rá elnyerték az OB II. bajnoki
címét, azóta azonban kizárólag férfi
együttesek csúsznak a jégen. Pontosabban a gyengébbik nem erősíti a
férfiakat, például a Jégkockában hat
hölgy is játszik.
Ditzendy
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SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és kárpittisztítás!
Mélymosás, vegytisztítás,
szegés, kézi perzsák, gyapjú
szőttesek javítása, rojtozása,
háztól házig 2 nap!
Kárpittisztítás otthonában!
www.szonyegexpressz.hu.
280 75 74, 0630/949 43 60

GÁZKÉSZÜLÉK
karbantartás – tisztítás
konvektor, héra, cirkó, tűzhely
javítása, bekötése, cseréje
VÍZÓRACSERE
a legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
WC-k, tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
géppel, falbontás nélkül!
INGYENES KISZÁLLÁS
061/401 08 09
Pintér Zoltán víz-gázszerelő
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs
zsebbe pénz. Több mint 500 elégedett
család. Személyi kölcsön 9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 0630/9855000
NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák javítását, tisztítását vállalja 10-18 óráig.
282 42 47
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. 06/30 422 17 39
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csatornacsere lakásban és udvaron. Kerti
csap cseréje ásással. Csőfagyasztás.
0670/544 40 50
40-ES MASSZŐZNŐTŐL masszázs, takarítás, házvezetés, társalgás. Segítek,
amiben tudok. 0630/419 68 18

VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres
keresése, javítása. 0630/914 35 88
BLÉZEREK, nadrágok, kiegészítők teljes
kiárusítása 500-1500 forint értékben.
XX. kerület, Lázár utca 45. Ny.: H-K-CS
10-17 óráig. Őrsi Marika 283 10 71
REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat-,
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kossuth L. u. 31/A, 6. üzlet (szökőkútnál).
0620/920 99 81, www.ringtex.neet.hu/
reklam
MASSZÁZS akció! 30 perces hátmasszázs
vagy
talpmasszázs
energetizálással 3000 forint. 0620/438
69 79
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ELADÓ Lajtha László utcában 4 emeletes, csúsztatott zsalus házban 1. emeleti
2,5 szobás tehermentes lakás, új nyílászárókkal, redőnnyel. Ár: 16,4 millió forint. 0630/786 90 11

OKTATÁS
DOBOKTATÁS Erzsébet központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban a
Dobosmagazin szaktekintély munkatársánál. Tel. 06/30 495 74 70
ÁLTALÁNOS iskolások napi, szakszerű felkészítése minden tantárgyból!
0631/328 89 19, 0630/620 30 78

ÁLLÁS
23. kerületi cukrásztermelő üzembe
keresünk takarítót, napközbeni, illetve
műszak végi takarításra, és délelőtti
műszakba mosogatót. Kiemelt bérezés
és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923 vagy e-mailen:
rendeles@cukraszat.hu
TELEMARKETINGEST keresek napi 3-4
órában XX. kerületi munkahelyre. Érd.:
Nagy Éva 0620/925 39 69
59 éves frissnyugdíjas munkát vállal gyermek, idős, sérült személyekre.
0620/393 58 38

INGATLAN
10 MILLIÓS INGATLANIRODA
a dél-pesti ingatlanok
specialistája.
Bízza otthonának értékesítését
olyan szakértőre,
aki kimondottan Pesterzsébeten
tevékenykedik,
szerepel az ingatlanközvetítők
jegyzékében
és az ingatlan.com ajánlott
ingatlanosai között.
Az Ön érdekeit képviselem!
DOBÁK DOROTTYA
0670/774-5302
www.tizmilliosingatlan.hu

Hirdessen
a Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Az utolsó oldalon megjelenő hirdetés:
40% felár
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről tájékozódhat
az önkormányzat Facebook oldalán is.

ELADÓ, kiadó ingatlant keresek ügyfeleinknek Budapesten és vidéken.
0620/288 48 31
PESTERZSÉBETEN külön bejáratú bútorozott szoba hölgynek kiadó hosszú távra. 55 ezer forint rezsivel. 1 hó kaució.
0630/244 76 90

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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