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Még kevesebb bűncselek-
mény, tovább javuló ered-
ményesség – röviden így 

foglalható össze Pesterzsébet köz-
biztonsági helyzete. Amint a XX.-
XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 
2018. évi munkájáról szóló beszá-
molóból kiderült, az előző évhez ké-
pest 1476-ról 1204-re csökkent az 
összes rendőrségi eljárásban regiszt-
rált bűncselekmények száma. Jelen-
tősen csökkentek a kiemelten ke-
zelt bűncselekmények is, 781-ről 
573-ra.

Az élet, a testi épség és az egész-
ség elleni bűncselekmények száma 
91-ről 61-ra, a lopásoké 565-ről 383-
ra, a regisztrált lakásbetöréseké pe-
dig 97-ről 70-re csökkent.

A kapitányság nyomozási ered-
ményességi mutatója tovább nőtt, a 
2017-es 47,6 százalékról 63,5 száza-
lékra emelkedett.

A tavaly elrendelt fokozott helyi 
közlekedési ellenőrzések, valamint 
az új sebességmérési helyszínek be-
vezetését követően csökkent mind 
a személyi sérüléses, mind az anya-
gi káros közlekedési balesetek szá-
ma. 2018-ban halálos közúti baleset 
nem fordult elő sem Pesterzsébeten, 
sem Soroksáron, a súlyos kimenete-
lű balesetek száma 54-ről 41-re, míg 
a könnyű sérüléssel járóké 145-ről 
130-ra csökkent.

* * *
Összesen 42, tevékenységét Pest-

erzsébeten kifejtő civil szervezet kö-
zött osztották fel a rendelkezésre álló 
8 millió forintos keretet, melyet a 
szervezetek saját programjaik meg-
valósítására fordíthatnak.

* * *
Amennyiben az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma kiírja a 2020-
as Bursa Hungarica felsőoktatá-
si ösztöndíj-pályázatot, úgy Pester-
zsébet Önkormányzata is csatlako-
zik a rendszerhez. A korábbi évek-
nek megfelelően a pályázat finanszí-
rozására 5 millió forintot különít el 
az önkormányzat.

* * *
Az előző évekhez hasonlóan 

2019-ben is 15 millió forinttal tá-
mogatja önkormányzatunk a kerü-
leti egyházakat, amelyeket működé-
si és/vagy felhalmozási célra használ-
hatnak fel.

* * *
Nyílt pályázat útján, 5 év hatá-

rozott időre szóló bérleti jogviszony 
keretében hasznosítja a volt Tátra 
téri iskola ingatlanjának 4304 négy-
zetméteres részét Pesterzsébet Ön-
kormányzata. A képviselők döntése 
alapján a leendő bérlőnek havi 935 
ezer forint+áfa összeget kell majd fi-
zetnie a létesítményért.

* * *
Pesterzsébet Önkormányza-

ta is csatlakozik a kormány ál-
tal 2019-ben meghirdetett Orszá-
gos Görpark Programhoz, melynek 
célja a nagyvárosokban a gördesz-
ka sport infrastrukturális igénye-
it biztosító, biztonságos, a szabad-
idő kulturált eltöltésére, valamint 
versenysportra is megfelelő parkok 
kialakítása. A tervezett beruházás 
költségét fele-fele részben vállalja 
az állam, illetve az önkormányzat, 
megvalósítási határideje 2020. jú-
nius 30-a.        sz.a.

Városházi napló

FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket 
adományoz azon természetes, vagy jogi személyeknek, 

akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak 
kerületünk fejlődéséhez. 

Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, 
egyházait, társadalmi és civil szervezeteit, hogy 
éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a 

Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása, 
Pesterzsébet Egészségügyéért, 

Pesterzsébet Szociális Munkáért, 
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 

Pesterzsébet Környezetvédelméért, 
Pesterzsébet Sportjáért, 

Pesterzsébet özbiztonságáért kitüntető címekre. 

Javaslataikat írásban, részletes indoklással, 
a felterjesztő és a felterjesztett nevének és elérhetőségének 

(telefon, e-mail, lakcím) 
pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 
2019. június 30.

Cím: Polgármesteri Hivatal (1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. 
Polgármesteri Titkárság)

Tisztelt Pacsirtatelepi lakók!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatának képviselő-testülete 

2018. decemberi ülésén lakossági kezdeményezésre 
támogatta forgalomlassító eszközök (fekvőrendőrök) 

telepítését, melyre először 
a Pacsirtatelepen, a Vágóhíd u. – Wesselényi u.- Orsolya u.- 

Pacsirta u. – Virág B. u.- Előd u. 
által határolt területen kerülne sor.

A tervezett módosításokkal, illetve a Vörösmarty utcai 
piac környékén tervezett forgalomtechnikai változásokkal 

(egyirányúsításokkal) kapcsolatban az érintett lakosság 
véleményét 2019. május 13-án 17 órától a Civil Házban 
(Vörösmarty u. 180.) lakossági fórum keretében várjuk.

 Csaszny Márton és Komoróczy László önkormányzati képviselők

A Fővárosi Közgyűlés márci-
us 27-ei ülésén 2020. de-
cember 31-ére módosítot-

ta a budapesti komplex integrált 
szennyvízelvezetés megvalósítási 
határidejét, az ehhez szükséges 813 
millió többletforrás biztosításával. 
A projekt kerületünket is érinti, 
mivel része a pesterzsébeti főgyűj-
tő csatorna hiányzó, mintegy 200 
méteres szakaszának megépítése. 
– Ezzel a főváros több éves adós-
ságát törleszti, és a megvalósítással 
végre megoldódnak a Magyar ut-
cában és környékén észlelhető kel-
lemetlen szaghatások, valamint az 

esőzésekkor jelentkező elöntések 
okozta problémák – tájékoztatta la-
punkat Szabados Ákos, a Fővárosi 
Közgyűlés képviselője.

A polgármester hozzátette: – Re-
méljük, hogy ennek kapcsán a Fővá-
ros nyitott lesz arra a kerületi kez-
deményezésre is, hogy az 52-es vil-
lamos teljes pályafelújítása megva-
lósuljon, hiszen ahol ez megtörtént, 
igen kedvezőek a tapasztalatok. Ez-
zel párhuzamosan azt is szeretnénk 
elérni, hogy a jelenlegi hannoveri 
villamosokat korszerűbb, kisebb, ala-
csony padlós kocsikra cseréljék.

y.a.

Jó hír a Fővárostól
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– Mennyiben befolyásolják a 
feladatok megvalósítását az idei vá-
lasztások?

– Számunkra leginkább az őszi 
önkormányzati választások az igazán 
meghatározóak, hiszen célszerű vol-
na, ha az újonnan felálló képviselő-
testületnek nem félig elkezdett mun-
kálatokkal és ki nem fizetett szám-

lákkal kellene szembesülnie, hanem 
addig az elfogadott beruházások, fel-
újítások nagy része teljesülne.

Azt örömmel mondom el, és ko-
moly eredménynek tekintem, hogy 
az önkormányzatnak nincs hitele, 
némi tartalékkal is rendelkezünk, 
ami optimistává tehet minket, és 
megnyugtató lehet azoknak a poli-
tikai riválisoknak, akik készülnek 
a kerület irányítására. Ez számom-
ra is jó hír, hiszen ha lesz folytatá-
sa az általam eddig végzett munká-
nak, akkor nem az alapok újraépíté-
séről, hanem a megkezdett feladatok 
befejezéséről, a folyamatos munkáról 
szólhatna az előttünk álló időszak.

– Mennyi pénzből gazdálkodhat 
az önkormányzat 2019-ben?

– Költségvetésünk főösszege 12 
milliárd 824 millió 460 ezer forint, 
amelyből a központi támogatásból 
származó bevételek mintegy 150 mil-
lió forinttal, az iparűzési adóból kö-
zel 500 millióval emelkedtek az előző 
évhez képest, valamint jelentős, 3,5 
milliárd forintos maradványunk van. 
Ez utóbbinak legnagyobb tétele az a 
mintegy 1 milliárd forint, amit kor-
mánytámogatásként kaptunk a Hel-
sinki út felett húzódó gyalogos- és 

kerékpáros híd megvalósítására. Mi-
vel azonban az idő múlásával olyan 
mértékben növekedtek a munkadí-
jak és az anyagárak, hogy a legalacso-
nyabb ajánlattételi összeg is 2,5 milli-
árd forintos volt, a közbeszerzési eljá-
rást kénytelen voltunk érvényesnek, 
de eredménytelennek nyilvánítani. 
A kormány szerencsére úgy döntött 

tavaly decemberben, hogy az 
összeg itt maradhat a kerület-
ben, és azt beruházásra, felújí-
tásra fordíthatjuk.

– Milyen jelentősebb fej-
lesztéseket terveznek?

– Amint a felsoroltakból 
látható lesz, nem választá-
si költségvetést készítettünk, 
hanem a megkezdett mun-
káinkat szeretnénk folytatni. 
Kiemelt figyelmet fordítunk 
a zöldfelületek rekonstrukci-
ójára. A néhány éve a kerü-
let északi részének lakótele-
pein elkezdett program idén 

a Zilah utca, Baross utca és Kossuth 
Lajos utca környékén lévő lakóte-
lepi parkok rendezésével, valamint 
a Vécsey lakótelep 2. ütemével – a 
központ, valamint a toronyház és a 
Kiserdő közötti zöldfelületek meg-
újításával – folytatódik.

Jó ütemben haladnak a Kis-Duna 
partján elkezdett fejlesztések is. El-
kezdődött a Duna-parti sétány ter-
vezése, hamarosan ezzel kapcsolatos 
lakossági fórumokat tartunk. Befe-
jezéséhez közeledik a Duna Garden 
étterem melletti csónakház rekonst-
rukciója, és szeretnénk a mellette 
lévő kabinsort is felújítani. Támfalat 
építünk és parkolókat alakítunk ki a 
Vízisport utcában, amelynek megva-
lósítását praktikusan a jódos-sós für-
dő elkészülte után – amit június kö-
zepére tervez a beruházó – kellene 
elkezdeni. Szeretnénk megőrizni a 
Vízisport utca kétirányúságát, hogy 
ne terheljük túl a felső utat és az ott 
lévő két lakótelepet.

Mindezek megvalósulásával leg-
később jövő év végére elmondhat-
juk, hogy a pesterzsébeti Kis-Duna 
part az eredeti szándékunknak meg-
felelően nemcsak a kerület, hanem a 
főváros kulturált részévé válik.

Említést érdemel a Csili Művelő-
dési Központ felújításának második 
üteme is, amely során a két épület-
ben végeznek korszerűsítési munká-
kat, valamint teljesen rendbe hozzák 
az udvart. Százmilliós nagyságrendű 
összeget költünk intézményeink fel-
újítására, a szükséges karbantartások 
elvégzésére, és ugyanekkora összeg 
áll rendelkezésre út- és járdakarban-
tartásokra is.

– Régóta napirenden van a Tát-
ra téri piac ügye. Itt milyen előre-
lépések történtek, milyen változá-
sok várhatók?

– Az önkormányzat komoly erő-
feszítéseket tesz azért, hogy a piac 
jogi helyzete mindenki számára meg-
nyugtató módon rendeződjék. Úgy 
látom, hogy sokakban megérlelődött 
a szándék a végleges – a  piaci keres-
kedők számára is jó szívvel elfogad-
ható, kielégítő – megoldásra.

A hosszabb távú feladatok közé 
tartozik a régi csarnok épületének 
teljes belső rekonstrukciója. Idén 
szeretnénk a külső homlokzatot fel-
újítani, valamint szerepel a költség-
vetésben a külső rész sátorral való le-
fedése is, azonban már most látható, 
hogy ez – a szükséges engedélyek be-
szerzése, az árusokkal, tulajdonosok-
kal való egyeztetések miatt – nem 
lesz olyan gyorsan elvégezhető folya-
mat, mint terveztük. Ráadásul újból 

meg kell vizsgálni, hogy az elképzelés 
és a műszaki megoldás azt a változást 
hozná-e, ami a vásárlók és az árusok 
számára is elfogadható. Meg kell ol-
dani a piaci parkolási problémát is, 
amely szintén az új testület célja kell, 
hogy legyen.

– Nem szorosan a költségvetés-
hez tartozik, de az itt élőket napi 
szinten foglalkoztatja a köztiszta-
ság, pontosabban annak hiánya, 
főként a nagyobb buszmegállók-
ban és környékükön. Ezt a helyze-
tet miként kezeli az önkormányzat?

– Egyrészt azt tudni kell, hogy a 
buszmegállók és környékük takarítása 
a BKK feladata. Ezzel együtt valóban 
nem mehetünk el a probléma mellett, 
ezért a Szociális Foglalkoztató munka-
társai, a piac körüli buszmegállók ese-
tében pedig az Integrit XX. dolgozói is 
közreműködnek a napi munkában. A 
közterület-felügyelők rendszeresen el-
lenőriznek és bírságolnak, valamint a 
kamerarendszer is segítséget nyújt a 
szemetelés visszaszorításában.

Hiába azonban minden erőfe-
szítés, ha a lakosság egy része nem 
együttműködő. Ezért ezúton is kér-
ném az itt élőket, akik igényesek 
a környezetükre, hogy tegyék szó-
vá, ha valaki csikket hajít el a busz-
megállóban, vagy segítsen nekünk 
abban, hogy a szemetelés mértéke 
csökkenjen.         sz.a.

ÖNKORMÁNYZAT

Fókuszban a zöldfelületek
A képviselő-testület viszonylag kevés politikai vitával, de – a hivatal érintett 
osztályai erőfeszítéseinek köszönhetően – komoly szakmai háttérmunkát kö-
vetően fogadta el Pesterzsébet 2019. évi büdzséjét. A költségvetés végrehaj-
tását jelentősen meghatározza, hogy az idei speciális év, hiszen két válasz-
tás elé is nézünk – tudtuk meg Szabados Ákos polgármestertől.
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Áder János Köztársasági Elnök 
2019. május 26. napjára (vasárnap) 
tűzte ki az Európai Parlament tagja-
inak 2019. évi magyarországi válasz-
tását. 

A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok automati-
kusan felkerülnek a központi név-
jegyzékbe. Azt a választópolgárt, aki 
legkésőbb a szavazás napját megelő-
ző ötvennyolcadik napon a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel, a Nem-
zeti Választási Iroda 2019. április 
5-ig, értesítő megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe vé-
teléről. 

ÁTJELENTKEZÉS KÉRÉSE:

Az átjelentkezésre irányuló ké-
relmet az a lakcíme szerinti szavazó-
köri névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgár nyújthatja be, aki a szava-
zás napján Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme szerin-
ti szavazókörtől eltérő szavazókör 
területén tartózkodik. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelemnek leg-
később 2019. május 22-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához. Az átjelentke-
zéssel szavazók a XX. kerületben 
a 11. szavazókörben, a Bp. XX. 
Lajtha László u. 7. szám alatt sza-
vazhatnak.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE:

A mozgóurna iránti kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő, a szavazás napján a szavazókörbe 
való eljutásában egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek 
az alábbiak szerint kell megérkeznie:

A helyi választási irodához
a) levélben vagy ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül interneten legkésőbb 
május 22-én 16.00 óráig,
b) személyesen vagy ügyfélkapus 
azonosítással interneten május 24-
én 16.00 óráig,
c) május 24-én 16.00 órát követően 
ügyfélkapus azonosítással interneten 
május 26-án 12.00 óráig,

Az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendel-
kező személy általi kézbesítéssel a 
szavazás napján, azaz május 26-án, 
legkésőbb 12.00 óráig.

AKADÁLYMENTES 
SZAVAZÓKÖR IGÉNYLÉSE:

Azt a választópolgárt, aki 2019. 
május 22-én 16.00 óráig kéri, 
hogy akadálymentes szavazóhelyi-
ségben szavazhasson, és akinek a 
lakcíme szerint kijelölt szavazóhe-
lyiség nem akadálymentes, a vá-
lasztási iroda egy másik, akadály-
mentes szavazóhelyiséggel rendel-
kező szavazókör névjegyzékébe te-
szi át. Pesterzsébeten a Serény u. 
1., a Kálmán u. 15., az Attila u. 
25-27., az Ady E. u. 142., és a Lázár 
u. 20. szám alatti iskolák nem aka-
dálymentesek.

BRAILLE-SABLON IGÉNYLÉSE:

A vak és gyengénlátó választó-
polgárok 2019. május 17-én 16.00 
óráig Braille-írásos szavazósablont 
igényelhetnek, aminek alkalmazása 
lehetővé teszi, hogy önállóan, má-
sok segítsége nélkül töltsék ki a sza-
vazólapot.

KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS: 

Az a választópolgár, aki a szava-
zás napján külföldön tartózkodik, 
2019. május 17-én 16.00 órá-
ig benyújtott kérelmében kérhe-
ti, hogy az adott országban műkö-
dő külképviseleten adhassa le sza-
vazatát.

UNIÓS VÁLASZTÓPOLGÁR 
MAGYARORSZÁGI 
NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE:

Ha Magyarországon élő Uni-
ós választópolgár úgy dönt, hogy 
a magyarországi pártok által állí-
tott listára kíván szavazni, akkor a 
magyarországi lakcíme szerinti he-
lyi választási irodától kérheti név-
jegyzékbe vételét az Európai Parla-
ment tagjainak választására. Ehhez a 
névjegyzékbevételi kérelmét 2019. 
május 10-én 16.00 óráig kell be-
nyújtania. A kérelmek megtehetők 
a bejegyzett lakó- vagy tartózkodá-
si hely szerinti helyi választási irodá-
ban személyesen, illetve postai úton 
vagy online.

A FENTI KÉRELMEKKEL 
KAPCSOLATBAN TOVÁBBI 
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS ÉS 
ONLINE KÉRELEM BENYÚJTÁ-
SI LEHETŐSÉG ELÉRHETŐ A 
NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA 

HONLAPJÁN, A www.valasztas.
hu OLDALON (EZEN BELÜL 
AZ EURÓPAI PARLAMEN-
TI VÁLASZTÁS ALOLDALA: 
www.valasztas.hu/ep2019). 

A Pesterzsébeti Helyi Választá-
si Iroda:
vezetője: dr. Demjanovich Orsolya 
jegyző
címe: 1201 Budapest, Kossuth La-
jos tér 1.
telefon: + 36 1 283 1335, fax: + 36 
1 283 1187
általános helyettes: Kovács András 
szervezési osztályvezető
jogi helyettes: Kócziánné dr. Pohl 
Mónika aljegyző 

Választási Információs Szolgálat:
A Pesterzsébeti Helyi Választá-

si Iroda Választási Információs Szol-
gálatot (VISZ) működtet, melyhez a 
választással kapcsolatos kérdéseik-
kel az alábbi elérhetőségeken és idő-
pontokban fordulhatnak:
vezetője: Subicz István szervezési 
osztályvezető-helyettes
cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1. I. 70.
ügyfélfogadás: a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadásával egyezően 

(hétfőn 14.30-18.00 között, szerdán 
8.00-16.30 között, pénteken 8.00-
11.30 között)
telefon: + 36 1 289 2583, 
fax: + 36 1 289 2550,
e-mail címe: 
subicz.istvan@pesterzsebet.hu

Névjegyzéki ügyekben – átje-
lentkezési kérelemmel, mozgóurna 
igényléssel, külképviseleti szavazás-
sal, akadálymentes szavazókörbe át-
jelentkezéssel, Braille sablon igény-
léssel kapcsolatban – az alábbi elér-
hetőségeken és időpontokban kap-
hatnak tájékoztatást, segítséget:
név: Gasztonyi Ildikó szervezési osz-
tályvezető-helyettes 
cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 1. I/61.-62. (Kisterem)
ügyfélfogadás: minden hétköznap 
8.00 – 16.00
telefon: + 36 1 289 2504, 
fax: + 36 1 283 1187
e-mail címe:
gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda 
vezetője

Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!

Kedves Pesterzsébetiek!
Fontos Önöknek a kerület közbiztonsága? 

Kérjük, segítsék adójuk 1%-ával 

a Pesterzsébeti Közbiztonsági Közalapítványt! 

Adószámunk: 18255171-1-43.

Köszönettel: PKK Kuratóriuma

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata meghívja

Önt és irodalomkedvelő barátait
2019. május 2-án 15 órára a Csili könyvtárba.

Program: előadás „Mítosz vagy valóság” címmel 
a legendás szlovák betyár, Juraj Jánosík életéről.

Az előadással egybekötve kerül sor Kiszely Orsolya népi iparművész 
vert csipkéit, hímzéseit és ruhaterveit bemutató kiállítás megnyitására.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő fogadóórája május 9-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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Az önkormányzat és a Szociális 
Foglalkoztató által szervezett akció-
ban a megjelent fiatalok – közép- és 
főiskolások, egyetemisták –, kisgyer-
mekes családok és felnőttek négy 
csoportra osztva járták végig a Kis-
erdőt a Szociális Foglalkoztató dol-
gozóinak segítségével. Felkutatták a 
nagyobb szemétlerakó helyeket, köz-
ben megnézték az Erzsébet-ért. El-
szörnyülködve tapasztalták az erdőt 
átszelő Finisheri úton lerakott ten-
gernyi szemetet. 

Szabados Ákos polgármester la-
punknak elmondta: – Amellett, 
hogy ez a program közösségformá-
ló, valamint a szabadidő hasznos el-
töltését biztosítja, 
hasznos is, hiszen 
a Kiserdő közös ér-
tékünk, amelyet a 
fenntartó nem kezel 
megfelelően. Na-
gyon remélem, hogy 
az akciónknak meg-
lesz a visszhang-
ja, mind a szemetet 
kihelyezők, mind a 
Pilisi Parkerdő Zrt. 
részéről, amely so-
kat tehetne e zöld-
övezetért. Az erzsé-

betiek, mind a pihenésre, felüdü-
lésre vágyók, mind a természetked-
velők, mind a környező lakótelepen 
élők azt szeretnék, hogy kerületünk 
egyetlen erdős pontja tiszta és élvez-
hető legyen.

A Szociális Foglalkoztató vezető-
je, Adorján Csilla szerint, bár a sze-
méthegyek folyamatosan nőnek, egy-
re többen próbálnak harcolni ellene, 
és tenni is az élhető környezetért. A 
környezetkárosító magatartás miat-
ti felháborodás egyre több aktív em-
bert vonz a tenni akarók közé, hiszen 
sokan szeretnék, ha az unokáik is lát-
hatnának még erdőt Budapesten.

Sz. A.

A civil szerveződés immár 5. al-
kalommal szervezte meg pesterzsé-

beti civilekkel, dél-pesti lokálpatri-
ótákkal, futókkal, kerékpárosokkal 
és horgászokkal közös akcióját a Du-
na-parton a TeSzedd! kampány ke-
retében. Az összefogásnak köszön-
hetően az elmúlt öt évben számos il-
legális hulladéklerakót felszámoltak 
a parton a Gubacsi-híd és a Hollandi 
öböl környezetében.

Az idei akció a résztvevők számát 
tekintve is különösen eredményes 

volt. Az önkénte-
sek között renge-
teg fiatal – általá-
nos és középisko-
lás, egyetemista, 
főiskolás – volt, de 
szép számmal je-
lentek meg szülők 
és kismamák kis-
gyermekekkel. A 
Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola 8. b 
osztálya szinte tel-
jes létszámmal je-

len volt, a középiskolások pedig az 
50 órás kötelező közösségi szolgálat-
hoz sem kértek igazolást. Sokan az 
utolsó pillanatban csatlakoztak; hor-
gászok kértek zsákot, hogy legalább a 
környezetüket kitakarítsák, és a cse-
peli evezősverseny nézői is be-becsat-
lakoztak.

y.a.

Négy konténernyi szemetet gyűjtöttekHáromszáz zsák szemét a Duna-parton
A vártnál jóval többen, mintegy kétszázan vettek részt március 23-án dél-
előtt a Kiserdő nagytakarításán. Az igényes lakókörnyezetre vágyók mint-
egy 50 köbméternyi, négy púpozott konténernyi ott hagyott hulladékot gyűj-
töttek össze. 

Az Átalakuló Duna-part a Teszedd! kampányához csatlakozva az elmúlt évek 
egyik legnagyobb pesterzsébeti civil szemétszedési akcióját valósította meg 
március 23-án. A mintegy másfélszáz résztvevő körülbelül 300 zsáknyi sze-
méttel tette könnyebbé és tisztábbá a pesterzsébeti partszakaszt. 

A szolgáltató a zöldhulladé-
kot kizárólag az FKF Nonprofit Zrt. 
logójával ellátott KERTI ZÖLD-
HULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK fel-

iratú, biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákokban szállítja el, amelyek 
megvásárolhatók az FKF ügyfélszol-
gálati irodáiban, a lakossági hulladék-

gyűjtő udvarokban, 
valamint a szolgálta-
tó értékesítő partne-
reinél. Ezen zsákok 
szavatossága anya-
gukból adódóan rö-
videbb, így a megvá-
sárlást követően mi-
előbb felhasználan-
dók. A gyűjtőzsákok 
ára tartalmazza az el-
szállítás és a kom-
posztálás költségét is. 
A régebben vásárolt, 
nem lebomló zsákok-
kal kapcsolatban a 
www.fkf.hu webolda-
lon tájékozódhatnak. 

A zsákokba kizá-
rólag lomb, fa- és bo-
kornyesedék, nyírt 

fű, illetve gyom helyezhető el. A 
zöldhulladékot az elszállítási napon 
legkésőbb reggel 5 óráig, vagy az 
azt megelőző napon kell kihelyezni. 
A vastagabb faágakat legfeljebb egy 
méteresre darabolva, összekötve kell 
a zsákok mellé tenni. Amennyiben a 
szolgáltató a zöldhulladékos zsákban 
háztartási hulladékot, vagy egyéb, 
nem odavaló anyagot talál, a zsákot 
nem szállítja el.

A komposztálás során a begyűj-
tött zöldhulladékból minősített, 
engedéllyel rendelkező talajjavító 
anyag készül. 

A 100 literes kerti zöldhulladé-
kos zsákok darabonként vagy tízda-
rabos kiszerelésben kaphatók bruttó 
235 forintos darabáron (a független 
értékesítési pontokon vásárolható 
zsákok ára eltérhet a szolgáltató ál-
tal meghatározott ártól).           Sz.

Kerti zöldhulladék-gyűjtés
Az FKF Nonprofit Zrt. idén tavasszal ismét megkezdte Budapest zöldövezetes 
kerületeiben a zöldhulladék begyűjtését, amely 2019. november 29-éig tart. 
Pesterzsébeten három körzetben, keddi, szerdai és csütörtöki napokon szál-
lítják el a zsákokat (lásd képünkön).

A kerti zöldhulladék-gyűjtő zsákok beszerezhetők: 
Ecseri úti központi ügyfélszolgálati kirendeltség: 

1098 Budapest, Ecseri út 8.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 8-15:30, P: 8-14 óra

Budai ügyfélszolgálati központ: 1027 Budapest, Fő u. 47.
Pénztári nyitvatartás: H-Cs: 10-18, P: 8-14 óra

Szelektív hulladékgyűjtő udvarok a környező kerületekben 
(nyitvatartás: H-P: 10-18, Szo: 8-14 óra)

IX., Ecseri út 9., XXI., Mansfeld Péter u. 86.
További információkért az 

FKF 06 80/353 353-as zöld számán érdeklődhetnek.
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ÓVODAI FELVÉTEL A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három-
éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
Nkt. 72. § (2) bekezdése értelmében a szülő gyermeke adottságai-
nak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, vi-
lágnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel sza-
badon választhat óvodát.

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz eb-
ben az évben 2019. szeptember 1-től legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő óvodaköteles 
gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzé-
tett közleményben meghatározott időpontban. Az a szülő vagy tör-
vényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el és pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozás időpontja: 2019. május 6-10.
A beiratkozás a szabadon választott óvodában történik, a beiratko-
zás részleteiről az érintett óvodában tájékozódhatnak!

A kötelező felvételt biztosító óvoda
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvi-
telszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda).

Mi minősül életvitelszerű ott lakásnak?
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvé-
telt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául hasz-
nálja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcím-
ének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel.

Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt, vagy anyakönyvi kivonatot,
• a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági iga-
zolványát,
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek 
igazolnia kell, hogy az alábbi feltételekkel rendelkezik:
 -  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 -  a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartóz-
kodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy lete-
lepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra 
jogosító engedéllyel rendelkezik.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a szü-
lőket 2019. június 7. napjáig értesíti. A szülő - amennyiben azt az 
óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének meg-
adásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyer-
meke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés 
közlése minden esetben írásban, határozati formában történik. 

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tu-
domására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében 
eljárást indíthat az óvodavezetőnél. A fenntartó jár el és hoz má-
sodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre 
való hivatkozással benyújtott kérelem esetén. A szülő a fenntartó 
döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 
harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) integrált nevelése
Az integrált nevelést vállaló óvodák a hatályos alapító okiratuk-
ban felsorolt fogyatékossági típussal rendelkező sajátos nevelési 
igényű gyermekeket fogadják a szakértői és rehabilitációs bizott-
ság javaslata alapján. Az SNI-s gyermekeket fogadó óvodák jegyzé-
ke a www.pesterzsebet.hu oldalon található.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés 
szabályai
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, április 20-áig nyújthatja be kérelmét a gyermek la-
kóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegy-
zőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez. A jegyző – az óvodavezető, valamint védőnő 
egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat a 2019/2020. nevelési év kezdő 
napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja. Ha a szülő egyházi, magán, nemze-
tiségi önkormányzati, nem települési önkormányzati - fenntartású 
óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai ne-
velésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntar-
tójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyer-
mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illeté-
kes jegyzőhöz. Az óvodába már beíratott gyermek szülője a fen-
ti eljárás szerint április 20-ig, illetve a nevelési év során kérhe-
ti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, to-
vábbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett 
gyermek szülője a nevelési év során kérheti a gyermek óvodai fel-
vételét.

Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötele-
sek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját köve-
tő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 25-ig írásban értesí-
teni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőt. A nyomtatvány elérhető a www.pesterzsebet.
hu honlapon.

Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 
2019. szeptember 1.

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt 
nyert gyermekek átvétele is. Az óvodák nyári zárva tartásának ide-
jéről az érdeklődők az önkormányzat, valamint az óvodák honlap-
jairól tájékozódhatnak.
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Két fontos hírt, az önkormányzat 
már korábban tett és idénre teljesült 
ígéretét jelentette be Szabados Ákos 
a megbeszélésen részt vett orvosok-
nak: az egyik, hogy végre befejeződött 
az orvosi rendelők tisztasági festése, a 
másik pedig, hogy az önkormányzat 
2019-től január 1-jétől teljes mérték-
ben átvállalja a rendelők rezsiköltsé-
geinek fizetését.

A kevésbé jó híre közé tartozik, 
hogy sajnos a megüresedett álláshe-
lyek jelenleg is csak helyettesítéssel 
láthatók el, jelenleg egy felnőtt és két 
gyermek háziorvosi praxisban volna 
szükség orvosra. – Különösen a gyer-
mekorvosi praxisban keressük azo-

kat a plusz lehetőségeket, amelyekkel 
ide tudnánk csábítani a frissen vég-
zett orvosokat. Felmerült már, hogy 
az egyetemen keresztül próbáljuk fel-
venni a kapcsolatot a végzősökkel – 
mondta a polgármester.

A fogorvosi ellátás minden kör-
zetét betöltötték 2018-ban, és sze-
rencsére ugyanez a helyzet a védőnői 
szolgálatnál is.

A Pacsirta utcai rendelőben a so-
roksári orvosok befejezték a rende-
lésüket, a kiköltözést követően nyí-
lik lehetőség a tanácsadói helyiségek 
bővítésére, valamint a tervek között 
szerepel két új védőnői körzet innen 
való ellátása.            sz

ÖNKORMÁNYZAT

Az eseményen Győrfi Pál, az 
Országos Mentőszolgálat szóvi-
vője köszöntötte a megjelenteket 
és köszönte 
meg az alapít-
vány támoga-
tását, majd át-
adta a szót dr. 
E n g e l b r e c h t 
Imrének, az 
OMSZ közép- 
magyarországi 
régió orvosigaz-
gatójának.

– Nagy öröm 
s z á m u n k r a , 
amikor azt él-
jük át, hogy tő-
lünk picit füg-
getlen szerep-
lők összefognak egyrészt a mi mun-
kánk könnyítése, másrészt bajba ju-
tott embertársaink mielőbbi segí-
tése érdekében – fogalmazott az 
orvosigazgató. – Nagyon jó kezekbe 
kerül ez az eszköz, hiszen a Pesterzsé-
beti Mentőállomás a régió egyik ki-
emelt mentőállomása, kulcsfontos-
ságú szerepet tölt be az elsősorban 
tőlünk délebbre történő események 
ellátásában, valamint speciális men-
tőegységgel, úgynevezett mentőtisz-
ti kocsival is rendelkezik. Reméljük, 
hogy bajtársaink minél kevesebbszer 
fogják használni, de amikor kell, ak-
kor nagy segítséget fog nyújtani a 
bajba jutottak számára. Az eszköz-

zel rendkívüli mértékben meg tud-
juk növelni annak esélyét, hogy a 
keringésleállást szenvedett ember-
társaink a speciális beavatkozás után 
visszakerüljenek a mindennapi élet-
be – mondta.

Dr. Engelbrecht Imre végül meg-
köszönte Pesterzsébet Önkormány-
zatának a mentőállomás számára 

évek óta nyújtott támogatását. A 
mentőállomás felújításához koráb-
ban több millió forinttal járult hozzá 
önkormányzatunk, idén pedig új bú-
torok beszerzéséhez nyújt anyagi se-
gítséget.

– Az egészségügyi szakemberek 
körében csak „Lucas”-nak neve-
zett újraélesztő eszköz kiváltja azt a 
szakembert, aki az újraélesztés alatt 
a bajba jutott mellkasát nyomja, így 
felszabadul két kéz, ami más módo-
kon – akár gyógyszer adásával, akár 
a légút biztosításával – segítheti a si-
keres beavatkozást – tudtuk meg 
Szappan Szilárdtól, az alapítvány ve-
zetőjétől.           Sz.

Az új táblákon lévő plakátok kö-
zül kettő az illegális hulladéklerakás 
veszélyére hívja fel a figyelmet, egy 
pedig a hulladékok eltüzelésének 
kockázatára figyelmeztet. Emellett 
feltüntették rajtuk a Rendvédelmi 
Osztály elérhetőségét is, hogy bárki, 
aki szabálysértést tapasztal, azonnal 
tudja kérni a hatóság segítségét.

A közalapítvány 2019-es mun-
katervében új helyszíneken történő 
táblák elhelyezését is célul tűzte ki, 
amelyhez a lakosság segítségét ké-
rik. – Aki olyan rendezetlen, rend-
szeresen szemetes helyszínt tud, ahol 
jól jön a látványos figyelemfelhívó 
tábla, kérjük, egy hívással segítse a 
közalapítvány munkáját – mondta el 

Csaszny Márton önkormány-
zati képviselő, az alapítvány 
kuratóriumának tagja. Egyút-
tal kéri a lakosságot, ha ösz-
szefirkált, rongált plakátot lát-
nak, értesítsék a kuratóriumot 
a 06 30/280 62 08-as telefon-
számon.

– Az önkormányzat által 
2001-ben alapított közalapít-
vány tevékenységét Pesterzsé-
beten végzi. Az utóbbi évek-
ben elsősorban lakossági ado-
mányokból környezetünk vé-
delméért, a környezet-egész-
ségügyi állapot javításáért dol-
gozik – folytatta a tájékoz-
tatást Barta Géza, a kurató-
rium elnöke. – A közalapít-
vány szívesen fogadja a vállal-
kozók, a lakosság támogatását. 
Az alapítvány számlaszáma: 
11720001-20204749.        -n-d

Újraélesztő készüléket kapott 
a mentőállomás

Újabb környezetvédelmi táblák

Ötmillió forint értékű újraélesztő 
készüléket adott át a Pesterzsébe-
ti Mentőállomásnak a XXI. Kerület 
és Környéke Mentőalapítvány ápri-
lis 5-én.

A Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány 2019-ben is folytatja ke-
rület közterületén elhelyezett színes, a környezetünk védelmére felhívó táb-
lák cseréjét. Az új táblák helyszínének kijelöléséhez a lakosság javaslata-
it is várják. 

Egyeztetés az orvosokkal
Pesterzsébet vezetése április 9-én tartotta hagyományos találkozóját a kerü-
let egészségügyi alapellátásában tevékenykedő orvosokkal. A megbeszélé-
sen Szabados Ákos polgármester beszélt az önkormányzat 2019. évi költség-
vetéséről (erről részletesen lapunk 3. oldalán olvashatnak), valamint Pester-
zsébet egészségügyi alapellátásának helyzetéről. 
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Dr. Bogárdi Szabó István refor-
mátus püspök ünnepi felszólalásá-
ban János Evangéliuma 16. részének 
utolsó versét idézte: „A világon nyo-
morúságotok van, de bízzatok: én le-
győztem a világot.”

– Egy ismerősöm azt tanácsolta, 
hogy amit tanultunk Isten elneve-
zéseiről – Mindenható, Örökkévaló 
–, azok helyett adjuk neki a Happy 
Ender nevet, mivel Ő a nagy forga-
tókönyvíró, akinek a legdrámaibb 
történetei vége mindig jóra fordul 
– fogalmazott a püspök, hozzáfűz-
ve: – Óvnék, hogy elhamarkodottan 
ítélkezzünk, miszerint Isten mindent 
jóra fordít.

– A Klapka téri református gyü-
lekezet sorsának fényében hagyjuk 
a végére Istent, mint a nagy Happy 
Endert – szögezte le a lelkész, és fel-
tette a kérdést: – Mennyi időnek kell 
eltelnie, amíg az elvetett mag szárba 
szökken, végül eljön az aratás ide-
je? Mennyi időnek kellett eltelnie, 
hogy Szeghalmy Bálint első rajzainak 
megalkotása után szárba szökkenjen 
a terv? Mi történt az eltelt 75 eszten-
dő alatt? Az utolsó vacsorán mond-
ta tanítványainak Jézus: „E világon 
nyomorúságotok lesz, de bízzatok, 
én legyőztem a világot” (Jn 17:33), 
majd néhány órával később Őt győz-
te le a világ.

Bogárdi Szabó István emlékez-
tetett: Kálvin szerint ha a szenve-
dések, ha a kereszthalál dicsőséges, 
mennyivel inkább az a feltámadás, a 
mennyei trónuson ülés.

– Miért dicsőséges Krisztus szen-
vedése, kereszthalála? – tette fel az 
újabb kérdést. – Mert ez az egyetlen 
halál, amelyet Isten elfogad áldoza-

tul, és előre küld a feltámadásra, az 
örök életre. A tanítványok mindezt 
nem értették nagycsütörtök éjszaká-
ján. János mondta, fejét Jézus mellé-
re hajtva: tudjuk, hogy Istentől jöt-
tél, de nem tudjuk, hová mész.

A püspök felidézte: a gyüleke-
zet erőt kapott, amikor 80 évvel ez-
előtt templomot akart építeni, ami-
kor a háború után az építőanyagot 
elvitték, amikor megsúgták: nem ta-
nácsos felépíteni a templomot, erőt 
kapott a kommunizmus összeomlása 
után, hogy fölvesse a régi gondola-
tot, és felépítsék a templomot. Ezek 
az erők Istentől valók.

– Krisztus mondta: nyomorúság 
van ebben a világban, de ne féljetek, 
Én legyőztem ezt a világot – emelte 

ki a Szentírásból. – Jézus örök győ-
zelmében való részesedés az abszolút 
jövőnek az elővételezése. Pál apos-
tol írja: Jézus a Krisztus, Jézus a sza-
badító, Jézus a megváltó, akiben az 
ószövetségi mondás valósággá lesz. 
A fáraó után második leghatalma-
sabb, József megbocsát testvéreinek. 
Isten az, aki mindent jóra fordít, leg-

inkább azoknak, 
akik benne hisz-
nek, rá támasz-
kodnak és szol-
gálják az Ő di-
csőségét.

A közös Mi-
atyánk után Ve-
ress Gábor, a 
Klapka téri gyü-
lekezet lelké-
sze üdvözölte a 
rendkívüli köz-
gyűlésen megje-
lenteket:

– Isten akaratából 
vagyunk itt. Ahogy 
Aggeus próféta mond-
ta: „építsétek e há-
zat, hogy gyönyörköd-
jem benne, és dicsőít-
tessem, azt mondja az 
Úr.” Így tettek előde-
ink, akik 1936-ban, a 
hajdani Vörösmarty 
Népiskolában megala-
kították az egyházköz-
séget. Az 1939-ben el-
kezdődött templom-
építés a háború mi-
att 1940-ben abba-
maradt, amíg a ren-
delt idő el nem érke-
zett, és befejeződött 
Szeghalmy Bálint ere-
deti tervei szerint. Is-
ten kegyelméből most 
itt lehetünk abban az épületben, 

amelyet ter-
vezője Isten 
tróntermének 
nevezett.

A lelkész 
megjegyezte: a 
Nagy Béla vé-
gezte korsze-
rűsítések jól 
i l leszkednek 
a templom-
komplexumba, 
majd megkö-
szönte minden 
közreműködő 

munkáját, valamint a kormány 300 
millió forintos, az önkormányzat 74 
milliós támogatását, illetve az egy-
házkerületi, egyházmegyei, gyüleke-
zeti adományokat.

A Klapka téri gyülekezet össze-
vont kórusa után Orbán Viktor mi-
niszterelnök beszéde következett.

A kormányfő elmondta: a máso-
dik világégés miatt maradt abba az 
építkezés. Mit tegyen egy közösség, 
amikor éppen küszöbön áll a világ-
vége? Vannak, akik hajót építenek, 
mások almafát ültetnek, bunkert ás-
nak, vagy a menekülés másfajta út-
jait tervezik.

– Az önök felmenői templomépí-
tésbe kezdtek – szögezte le Orbán 
Viktor. – Hány hasonlót ismerünk 
a magyarok történelméből? Egy kö-
zösség összefog, nagy és nemes terv 
megvalósításába kezd. Jobb esetben 
a szép tervek íróasztalfiókba kerül-
nek, rosszabb esetben megsemmi-

sülnek, mert olyan akadályok áll-
nak elé, amelyek lehetetlenné te-
szik a megvalósulását. Ilyenkor jön 
a fordulat, a mégis. Ez a mi törté-
nelmünk kulcsszava. Ez a szó össze-
köt bennünket a bibliai nép törté-
netével.

A miniszterelnök hangsúlyozta: 
kellett a felismerés, hogy az egyhá-
zi közösségek támogatása az egész 
nemzet számára jó gyümölcsöket te-
rem, és kellett a legfontosabb, az is-
teni kegyelem.

– Ma sokan vitatják vagy egye-
nesen tagadják a kereszténység és 
Európa sorsának összefonódását. 
Azonban mi, magyarok úgy tartjuk, 
hogy a keresztény kultúra nemcsak 
egy, hanem minden erő forrása, az 
a szegletkő, amely az európai civili-
záció építményét egyben tartja. Nél-
küle nincs szabadság és nincs euró-
pai élet sem. Kétezer év óta Euró-
pa minden jelentős megújulása va-
lamiképpen a kereszténységből in-
dult el, az eredetileg kereszténynek 
tervezett Európai Unió megalakítá-
sa is – jelentette ki Orbán Viktor. 
– Most, amikor hálás szívvel átad-
juk a Klapka téri református gyüle-
kezet templomát, úgy érezzük, amíg 
képesek vagyunk ilyen tettekre, ad-
dig mi, magyarok nemzetként is lé-
tezni fogunk.

A miniszterelnök beszédét a re-
formátus lelkészek, az erdélyi test-
vérgyülekezetek lelkészeinek és 
egyéb protestáns felekezetek lelké-
szeinek igés áldása követte.

D. A.

Nyolc évtized kitartásának gyümölcse
Nyolcvan esztendővel az alapkő letétele után április 7-én megtarthatták a 
Klapka téri református templom felszentelésének hálaadó ünnepét. Az ün-
nepségen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is beszédet mondott. 
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Az ünnepi szentmisén Veress Gá-
bor lelkész ismét megköszönte mind-
azok támogatását, akiknek köszön-
hetően óriási munkával, nagy preci-
zitással valósulhatott meg egy nagy 
álom. 

– Egy régi és egy új kapcsolódott 
össze, amelyben a hagyomány és a 
modernitás, a hűen követett erede-
ti tervrajzok megvalósítása és egy jö-
vendőre néző templomkomplexum 
ötvöződik. Amikor 1936-ban mint-
egy háromezer fővel megalakult a 
gyülekezet a Vörösmarty utcai nép-
iskolában, nagy tervekkel indultak, 
és hatalmas ajándék volt, hogy meg-

találták a kor egyik legnagyobb épí-
tészét, Szeghalmy Bálintot, aki akkor 
Miskolc főépítésze volt. Amikor át-
vettük ezt az örökséget – a magam 
szolgálatával 26 éve –, éreztük, hogy 
ez egy fentről való ajándék, amit 
Szeghalmyn keresztül kaptunk. Az, 
hogy az építkezés 1939-ben elindult, 
majd egy évvel később a háború mi-
att abbamaradt, drámaian megha-
tározta gyülekezetünk sorsát. Az-
tán teltek az évtizedek, az altemplo-
mot sikerült befedetnie a gyülekezet-
nek, az 1970-es évekre kialakult egy-
féle forma – idézte fel a kezdeteket 
ez ESTV-nek adott nyilatkozatában 
Veress Gábor.

– A 8 évtizedet Isten rendelt idő-
ként adta, hogy amikor elérkezik a 
kellő idő, akkor elinduljon a csoda 
folytatása. Így 2017 augusztusának 
utolsó napján elindult a fenomenális 
történetfolytatás, és egy jó esztendő 
alatt, komoly technológiával, rend-
kívüli munkaszervezéssel, megvaló-

sult jó anyagokból, hűen követve az 
eredeti terveket, és szépen megvaló-
sítva a korszerűsítést, az adaptációt. 
Az épület jellemzője, amit mindenki 
örömmel vesz észre, hogy a régi és az 
új együtt van benne, a formagazdag-
ság, amelyben egy eklektikus magyar 
templom képét látjuk. Úgy is mond-
hatnám, el nem rejtett lelkesedés-
sel, de mély, és Isten iránti alázattal, 
és sokak iránti köszönéssel, hogy egy 
fenomenális épület valósult meg kí-
vül-belül – beszélt a közelmúltról és a 
várva várt megvalósulásról a lelkész.

A műsorral egybekötött istentisz-
teleten kórusok léptek fel, bemutat-

kozott többek között 
a Vörösmarty Mihály 
Református Általá-
nos Iskola 3. évfolya-
ma, és Veress Gábor, 
valamint dr. Csák 
Zsolt, a gyülekezet 
főgondnoka mellett 
Szabados Ákos pol-
gármester is felszó-
lalt.

– A múlt vasárna-
pi esemény bevonult 
Pesterzsébet történe-

tébe, mint ahogy mérföldkő ennek 
a templomnak, gyülekezetnek tör-
ténetében is. Kiléptünk a világ nyil-

vánossága elé Pesterzsébet egyik el-
dugott szegletéből, és ennek alapve-
tő oka az a nagyszerű teljesítmény, az 
a 80 év, ami e mögött a gyülekezet 
mögött van. Kiemelkedő esemény, 
amikor egy miniszterelnök megtisz-
teli jelenlétével azokat, akiket meg-
hívták őt otthonukba. Múlt vasár-

nap, az ajándé-
kok átadásánál 
bizonyára sokan 
felfigyeltek arra, 
amikor Magyar-
ország minisztere 
közvetlenül, ma-
gánemberként azt 
mondta, hogy ő 
is csak emberből 
van, és mennyi-
re jól esik a támogatás és az elisme-
rés. Persze ezt sokkal frappánsabban 
fogalmazta meg, de őszinte szavak 
hangoztak el egy olyan őszinte kö-
zösségben, amely nemcsak hangula-
tában, de az elmúlt évek teljesítmé-
nyében is jelesre vizsgázott.

– Itt, Pesterzsébeten az elmúlt 20 
esztendőben büszkék lehetünk arra, 
hogy gyülekezeteink, keresztény 
közösségeink komoly eredménye-
ket tudtak elérni. A baptista gyüle-
kezet új templomot épített, néhány 
hónapja megtörtént a Mátyás téri 
templom alapkőletétele, megújult a 
Szent Erzsébet Főplébánia-templom, 
és folytathatnám a sort, hála a Jóis-
tennek. Itt van a Klapka téri közös-
ség, amely most már református is-
kolával büszkélkedhet és ezzel a gyö-
nyörű templomépülettel – mondta 
Szabados Ákos, majd 
így folytatta: – Ez a 
templom már állt, lé-
tezett, már akkor fel-
épült, amikor a gyü-
lekezet megalakult, 
és annak a gyüleke-
zetnek a tagjai meg-
álmodták, hogy ne-
kik lesz egy ottho-
nuk, ők felépítik Is-
ten házát. Ez már 
vált kézzelfogható-
vá, de a templom at-
tól az, ami, hogy az 
ide járók, az ő gyer-
mekeik és unoká-
ik ugyanazért ér-
zik, ugyanazt hiszik 
és ugyanazt remélik. 
Persze minden gyü-
lekezetnek szüksége 
van egy olyan veze-
tőre, aki az iránymu-
tatás mellett orosz-
lánrészt vállal a gyü-
lekezet életében, a 
templom megépíté-
sében. Ez a templom 
attól válik otthonná, 

attól válik Isten szeretetéből és ke-
gyelméből valamennyiünk otthoná-
vá, hogy Önök berendezték lelkileg, 
és mindenki a saját teljesítményével, 
akaratával hozzájárult létrehozásá-
hoz. De amit Veress Gábor tett, az 
számomra egészen különleges és pél-
daértékű. 

– Aki innentől kezdve ebbe a 
templomba belép, más lelkülettel, 
más érzéssel vesz majd részt a közösség 
életében. Ez nemcsak a gyülekezetet, 
hanem egész Pesterzsébet lakosságát 
érinti. Aki itt elmegy, biztosan meg-
érinti valami, az, hogy itt nemcsak a 
szépség, a külsőség, hanem a tartalom 
is meghatározó – fogalmazott Pester-
zsébet polgármestere.

A szentmise kereszteléssel, szere-
tetvendégséggel, majd ajándékozás-
sal zárult.          Sz.

„Nyolcvan éves álomvágyat teljesített be a Jóisten”
Április 14-én, a virágvasárnapi ünnepi mise keretében folytatta a Klapka téri 
református gyülekezet a templomavatási ünnepségsorozatát. Ünnepségsoro-
zatról beszélünk, hiszen, ahogy Veress Gábor, a gyülekezet lelkésze fogalma-
zott: „Azért, hogy ezt a nyolcvan éves álomvágyat beteljesítette a Jóisten, és 
amely nagy, csodálatos mellénk állással valósulhatott meg, az ünneplés örö-
me szinte kifogyhatatlan bennünk.” 
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Az ünnepségen D. Udvary Il-
dikó múzeumigazgató köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Szaba-
dos Ákos nyitotta meg a kiállí-
tást. – Ugyan a főváros egyik pe-
remkerülete vagyunk, számta-
lan olyan tehetséggel rendelke-
zünk, akiknek meg kellett és meg 
kell adni a bemutatkozás lehető-

ségét. Ennek szellemében nyílt 30 
éve a Gaál Imre Galéria, amely az-
óta a Rátkay-Átlók Galériával bő-
vült – mondta a kiállítás megnyitó-
ján Szabados Ákos. A polgármes-
ter megköszönte a felkészítő peda-
gógusoknak és a szülőknek támoga-
tó munkájukat, és nem utolsósor-
ban az ifjú alkotók kreativitását és 

ügyességét. – Erre a három évtized-
re nagyon büszkék vagyunk. Ez idő 
alatt két intézményvezető hölgy ve-
zette, illetve vezeti az intézményt, 
és mindketten sokat tettek azért, 
hogy a pesterzsébeti kulturális-mű-
vészeti élet ne csak elismerve, ha-

nem támogatva is legyen – fogal-
mazott Szabados Ákos.

A múzeum pályázatra 3 kategó-
riában (általános iskola alsó és felső 
tagozata, valamint középiskola) ösz-
szesen 114 pályamű érkezett.

Sz. A.

A két évfordulót összeköti, hogy 
Nagy Sándor alkotásai díszítik a fő-
plébánia-templom falait. A bibli-
ai freskóegyüttes az alkotó életé-
nek utolsó nagyszabású vállalkozá-
sa volt. Dr. Décsei Géza prépost plé-
bános kérte fel 1938-ban az akkor 
hetvenéves a mestert, aki három 
esztendőn keresztül dolgozott mű-

vén. A freskók mellett Nagy Sándor 
munkája a főoltár is.

Magyar szecesszió

A festőművész-grafikus Körösfői-
Kriesch Aladárral alapította a gö-
döllői művésztelepet 1901-ben, 
amely kerek két évtizeden keresz-

tül a magyarországi 
szecesszió legfon-
tosabb központja-
ként működött. A 
szecessziós művé-
szek az ősmagyar-
ság motívumaiból 
táplálkozó alko-
tásaikkal igyekez-
tek megreformál-
ni a bevett polgári 
művészetet. Külön 
érdemük az ipar-
művészet beeme-
lése a képzőművé-

szet panteonjába. Ennek terepéül 
szolgált a jelentős állami támogatás-
sal létrehozott gobelin-, szőnyegszö-
vő és szobrásziskola. Nagy Sándor 
maga is tervezett szőnyegeket, kár-
pitokat, ezeket helybeli parasztasz-
szonyok szőtték meg.

D. Udvary Ildikó múzeumigazga-
tó elárulta: a helytörténeti múzeum 
kiállításán megtekinthetők a mű-
vész Gödöllői Városi Múzeumból 
és a Váci Székesegyházi Kincstár és 
Egyházmegyei Gyűjteményéből köl-
csönzött alkotásai. A freskók vázla-
tai, akvarell tanulmányai, valamint 
Décsei Gézáról készült nagyméretű 
olajportréja.

Egyébként a szecessziós mester 
születésének másfél százados évfor-
dulója okán az idei Nagy Sándor-év.

Interaktivitás diákoknak

A kiállítás rendezői a múzeum 
padlóján elhelyezték a templom 
alaprajzát, amely remek lehetőséget 
kínál, hogy múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokon a diákoknak bemutas-
sák a templom részeit. E mellett hat, 

kockákból összeállítható kép segíti 
játékosan az ismeretek gyarapítását. 
Galler Péter kárpitos, Pesterzsébet 
Aranykezű Mestere egykori temp-
lomi tárgyakat kölcsönzött a múze-
umnak, amelyből enteriőrt rendez-
tek be.

Neves művészek

Nagy Sándor művei mel-
lett a Szent Erzsébet templom-
ban Kisfaludi Strobl Zsigmond 
Pietája, Flamm Mária szobrászmű-
vész kerámia Mária-oltára, valamint 
Szervátiusz Jenő Szent Ferenc-szob-
ra is fellelhető. Az apszisban a kö-
zépső üvegablak Nagy Sándor, a két 
szélső pedig Gaál Imre tervei alap-
ján készült.

A kiállítást dr. Gellér Katalin 
művészettörténész nyitotta meg, aki 
egyetemi doktori címét Nagy Sán-
dor gödöllői festő- és iparművész 
munkásságának kutatásával szerez-
te meg.

A tárlat 2020. március 27-éig lá-
togatható. 

DIA

Művészeti pályázat a kerek évfordulóra

Kettős évforduló a múzeumban

A Gaál Imre Galéria 30. születésnapja alkalmából művészeti pályázatot hirde-
tett a Pesterzsébeti Múzeum. A beérkezett pályaművekből összeállított kiál-
lítás megnyitóját és az ünnepélyes díjátadót március 27-én tartották.

Április 17-én új helytörténeti kiállítás nyílt a Pesterzsébeti Múzeumban, 
amely az Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébánia-templom 110 esztendővel ez-
előtti felszentelésének és Nagy Sándor festőművész születése 150. évfordu-
lójának állít emléket. 

Elismerésben részesültek:

Általános iskola alsó tagozata:
Benkő Erik (Hajós Alfréd Általános Is-
kola, felkészítő tanár: Farkas Andrea)
Juhász Nóra, Kocsis Franciska, Ná-
das Petra (Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola, felkészítő tanár: 
Holczapfel Zsuzsanna)
Kékes-Szabó András, Székely Tün-
de (Lázár Vilmos Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Holczapfel Zsu-
zsanna)
Németh Mira Laura (Gyulai István 
Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Együdné Szegedi Andrea)
Gaáli Flóra Bianka (Ady Endre Ál-
talános Iskola, felkészítő tanár: Ju-
hász Magdolna).

Általános iskola felső tagozata:
Bathó Zoltán, Fekete Boldizsár, Jung 
Dorka (József Attila Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Teszák Ágnes)
Boda Virág (Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola, felkészítő tanár: 
Holczapfel Zsuzsanna)
Nagy Szófia (Lázár Vilmos Általános 
Iskola, felkészítő tanár: Holczapfel 
Zsuzsanna)
Fehér Vivien (Gyulai István Általá-
nos Iskola, felkészítő tanár: Sán-
dor Lilla)
Ádám Eszter, Takács Anita, Vincze 
Sára, Varga Zoé (Nagy László Álta-
lános Iskola és Gimnázium, felkészí-
tő tanár: Brecsokné Kertész Ágnes)
Ternován Zoé (Vörösmarty Mihály 
Református Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Atkári Győzőné).
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A mai világ egyik legnagyobb új-
donsága, és legfőbb problémája, 
amivel foglalkozni kell, hogy a régi 
offline világunk mellé odasimult egy 
online tér.

A közösségi média

óriási hatással van mind a szemé-
lyiség működésére, mind az érzelmi 
apparátusra, mind a viselkedésre. 
Használata olyan domapinlöketet 
ad, ami megegyezik bármilyen drog 
hatásával, így igazi szenvedélybeteg-
ség, addikció alakul ki, amely miatt 
nem egyszer hall a szülő olyan mon-
datokat akár már egy nyolcéves gye-
rektől, akitől el akarja venni a tele-
font, hogy „Nem adom oda, gyűlöl-
lek, rossz anya vagy!” – kezdte elő-
adását Tari Annamária.

A probléma megoldását nehezí-
ti, hogy az X generációs szülők (a ma 
36-50 évesek) jellemzően kétféle mó-
don állnak az internethasználathoz. 
Vannak, akik szemellenzőt viselve 
úgy vallják, még mindig sokkal jobb, 
ha a gyerekük otthon ül és gépezik, 
mintha csavarogna. – Ettől a hozzá-
állástól a hozzám hasonló szakembe-
reknek a hajuk hullik ki, hiszen az 
ilyen szülő semmit nem tud a gyer-

meke online életéről, kapcsolati há-
lójáról – hangsúlyozta.

A másik részük a ló másik oldalá-
ra lendülve legszívesebben máglyára 
rakná az összes számítógépet, és visz-
szatérne a múlt századba. – Ebben 
pedig az a rossz, hogy kutatások iga-
zolják, ha egy gyereket teljesen meg-
fosztanak az online tértől, az sokkal 
súlyosabb helyzeteket okoz, mintha 
benne élne – mondta a szakember.

Hogy mi a megoldás?

Bármilyen szeretetteljes, nyi-
tott családban is él a gyermek, na-
gyon fontos, hogy legalább hetente 
2-3 alkalommal beszélgessen vele a 
szülő az internetről, az online térről, 
különben nem fog tudni neki segí-
teni, ha bajba kerül, azaz ha fenye-
gető tartalmak, vagy online zakla-
tás éri – ami egyébként a gyerekek 
60-80 százalékát érinti.

A mai kamasz és kezdő húszas 
korosztály azt látja, hogy egy eléggé

nárcisztikus világ

veszi körbe. Ugyanezt tapasz-
talja, ha „felmegy” a közössé-
gi tér platformjára, ami deklarál-

tan nárcisztikus terület, hiszen min-
denki – még a felnőttek is – a saját 
profilját szidolozza. Így duplán kap-
ja azokat az impulzusokat, amelyek 
vagy elkeserítik őt, vagy megindítják 
azon az úton, ahol jó eséllyel kiszol-
gáltatottá válik. – Nagyon nagy baj, 
ha egy gyereknek nincs legalább két 
felnőtt név a tarsolyában, akihez baj 
esetén fordulhatna – hangsúlyozta 
Tari Annamária.

A nárcizmussal együtt minden-
napossá vált az a kortárs agresszió, 
ami persze régen is volt, de mint-
ha ma mindenki csak agresszor vol-
na. A mai gyerekek sokkal erőtelje-
sebb érzelmi nyomás alatt vannak 
csak azért, mert nagyon nagy idő-
tartamban vannak együtt, minden 
internetszabadság ellenére valójá-
ban összezárva.

A nárcisztikus viselkedés a nor-
mális érzelmi működéssé válik szá-
mukra, fel sem tűnik nekik, hogy 
minden megszólalásuk szinte önma-
gukról szól. Ezzel pedig az a problé-
ma, hogy a világ és az élet a „háttér-
képük” lett, így céltalanná, perspek-
tíva nélkülivé váltak, ezáltal elural-
kodnak rajtuk a depresszív érzelmek. 

A mai tizenéves már nem-
csak amiatt szorong, ami a 
való világban, a családjában 
történik, hanem az online 
vonatkoztatású csoport-
ja miatt is. Szociometrikus 
helyzetét már rég nem az 
határozza meg, hogy mi-
lyen szerepet tölt be az isko-
lai osztályában, hanem hogy 
milyen a pozíciója a közös-
ségi médiában. A zárt, na-
gyon komoly normakontrol-
lal és protokollal rendelkező 
online csoportban ráadásul 
állandóan jelen kell lenni, 
ami állandó készenlétet igé-
nyel, és állandó feszültséget 
is jelent számára.

A ma felnövekvő generáció tag-
jai mindent, ami őket ér, velük tör-
ténik, azonnal kiposztolnak, megosz-
tanak. Ezzel nem tudják elsajátíta-
ni „holding”, magyarul a tartalmazás 
képességét, azt, amikor tűrni kell egy 
ideig, ki kell bírni bizonyos dolgokat. 
Ebből a képességből fejlőd(né)nek ki 
fiatal felnőttkorra az olyan tudatta-
lan érzelmi stratégiák, mint a prob-
lémamegoldás, a konfliktuskezelés, a 
szorongás- és stressztűrés. Míg a hol-
ding régen 6-8 óra is lehetett, ma 6-8 
másodperc, azaz nem véletlen, hogy 
a mai fiataloknál ezek, az egyébként 
hihetetlenül lényeges készségek 
nemigen lelhetők fel. – Nagyon igaz-
ságtalan, hogy mennyi olyan érzel-
mi változás van az ő életükben, ame-
lyek következménye a felnőtt létük 
minősége lesz – mondta Tari Anna-
mária.

A Z (az 1995 után szülöttek) és az 
Alfa (a mai totyogósoktól az iskolá-
sokig) generáció kommunikációja is 
megváltozott, a közösségi médiában 
használtaknak megfelelően akado-
zottá vált. Ez a töredezettség az ér-
zelmi kommunikációban is megmu-
tatkozik, ami még egy ellentétet vált 
ki a felnőtt és a gyerek között. Hi-
szen a felnőttek a fontos és veszé-
lyes dolgok megértéséhez egyenle-
tes figyelmet, elfogadást, megértést, 
kognitív jelenlétet szeretnének egy 
olyan csoporttól, amely háromszavas 
mondatokban kommunikál.

A pedagógusnak 

sincs könnyű dolga, hiszen a te-
kintélyelvű pozíció 15 éve elveszett. 
Az egyetlen esély e generáció meg-
nyerésére, ha valaki „jó fej”, azaz 
mosolyog, hiteles, és tudja azt mon-
dani bizonyos helyzetekben, hogy 
„nem tudom”. Egy fiatalt úgy kell 
megérteni, hogy ő érezze, a felnőtt 
ismeri azt a világot, ahol ő van, ahol 
nagyon kemények a játékszabályok. 
Ahol akár egy osztálynyi lányt is ké-
pes a kortárscsoport félelemben és 
rettegésben tartani. Éppen ezért, ha 
azt vesszük észre, hogy egy fiatal idő-
ről időre tökéletes sminkben és öl-
tözetben jelenik meg az iskolában, 
így forduljunk hozzá: „Nagyon szép 
vagy! Mi baj van?” És akkor el fogja 
mondani. Mert az összes kutatásból 
az látszik, hogy kivétel nélkül mind-
egyikük, még a legszegényebb köze-
gekben élők is, minden elárasztott, 
túlstimulált helyzet ellenére, szíve-
sen megnyílnának. Ha volna kinek.

SZ. A.

„Nagyon szép vagy. Mi a baj?”
Az X generáció tagjai jól tudják, milyen nehéz az online világot kezelni. El-
tiltani tőle a gyereket csak egy ideig tudjuk, már ha akarjuk egyáltalán, egy 
idő után azonban elkerülhetetlen, hogy életük része legyen. Az a világ pedig 
tele van veszélyekkel, olyanokkal, amelyekről a felnőttek nem akarnak tud-
ni, vagy nem szereznek tudomást. Az egyetlen megoldás a beszélgetés. Folya-
matosan, „jó fej” módra kell beszélgetni gyermekeinkkel, tanítványainkkal, 
csak így óvhatjuk meg őket a zaklatásoktól, bántalmazásoktól – hívta fel a fi-
gyelmet Tari Annamária. A neves pszichoanalitikus április 3-án, Pesterzsébet 
Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma által szervezett szakmai 
napon tartott előadást. 

„Nagyon kell figyelni 
arra, hogy a gyereknek 
legyen célja, el akarjon 
érni valamit, és hajlandó 
legyen azért erőfeszítése-
ket tenni. Az információs 
kor és a közösségi média 
legnagyobb bűnének azt 
tartom, hogy elvette a fi-
ataloktól és a gyerekektől 
a felhőtlen gyerekkor le-
hetőségét”.
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Anna néni kereskedelmi szaktan-
folyamot végzett, majd a VII.-VIII. 
kerületi Közért Vállalatnál dolgozott 
áruforgalmista ellenőrként. Itt kez-
dett és innen is ment nyugdíjba.

– Nagyon szerettem a szakmá-
mat, nagyon jól éreztem magam a 
vállalatnál, még a főnökeimet is sze-
rettem, sőt ők is szerettek engem – 
mesélte.

Férje pedikűrösként dolgozott 
a VI.-VII. kerületi szövetkezetben. 

Anna néni elárulta: nagyon nagy 
vendégkörrel büszkélkedhetett, mi-
vel az Operaház közelében, a Baj-
csy-Zsilinszky úton működött az üz-
let, így megannyi balettművész for-
dult meg ott rendszeresen.

– Nem tudom elfelejteni, tíz év-
vel ezelőtt halt meg, éppen az 50. 
házassági évfordulónk előtt két hét-
tel – emlékezett.

A szomorú esemény óta teljesen 
magára maradt. Fiatalon egyszobás 

lakásban éltek, mire 
rendes méretű szö-
vetkezeti lakáshoz ju-
tottak, már harminc 
felett járt, ezért nem 
született gyermekük.

Negyven eszten-
deig éltek a Helsin-
ki úton. Elárulta: na-
gyon sokat gondol az 
otthonára.

Mivel nagyon rosz-
szul hall, nem tud be-
szélgetni társaival, 
helyette sokat olvas.

D. A.

Szépkorú köszöntése
Az Ambrózia Pesterzsébet Gondozóházban köszöntötte az önkormányzat 90. szü-
letésnapja alkalmából Pintér Imrénét, Anna nénit.

A központ igénybe vehető szol-
gáltatásai közé tartozik az étkezés, a 
házi segítségnyújtás, az idősek nap-
pali ellátása (idősek klubja), a szál-
lítási szolgáltatás, valamint a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás.

Az étkeztetés keretében azoknak 
a szociálisan rászorultaknak a napi 
egyszeri meleg étkezéséről gondos-
kodhat az intézmény, akik koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékossá-
guk, pszichiátriai betegségük, szen-
vedélybetegségük vagy hajléktalan-
ságuk miatt nem képesek azt maguk-
nak biztosítani. A szolgáltatás hétfő-
től szombatig vehető igénybe kiszál-
lítással, elvitellel, vagy akár helyben 
fogyasztással is. Szakorvosi javaslat-
ra diétás étrendet is kínálnak (pél-
dául szénhidrátszegény, epekímélő, 
ulcusos, tejmentes, lisztmentes, pé-
pes stb.) 

A házi segítségnyújtás területén 
a szakmailag képzett, lelkiismeretes 
gondozónők igyekeznek megkönnyí-
teni az ellátást igénybe vevők min-
dennapjait saját lakókörnyezetük-
ben. Tevékenységeik között szerepel 
– többek közt – a mentális támogatás 
(beszélgetés), ügyintézés, bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, 
fürdetés, mosdatás, mobilizálás, kísé-
rés. A házi segítségnyújtás módját, 
formáját, gyakoriságát a szolgálta-
tást igénybe vevők egészségi állapo-
ta, szociális helyzete, valamint a há-
ziorvos javaslatának figyelembevéte-
lével, az egyéni szükségletekhez pró-
bálják minél pontosabban személyre 
igazítani azáltal, hogy a szükségletek-
nek megfelelően folyamatosan egyez-
tetnek úgy az ellátást igénybe vevők-
kel és esetlegesen hozzátartozóikkal, 
mint a háziorvosokkal.

Az idősek klubjában a központ le-
hetőséget biztosít a napközbeni tar-
tózkodásra, társas kapcsolatokra, va-
lamint az alapvető higiéniai szükség-
letek kielégítésére. 

A szabadidős programok között 
megtalálhatók a kreatív foglalko-
zások (felnőtt színező, gyöngyfűzés, 
quilling, üvegfestés, képfestés külön-
böző technikákkal, kézműveskedés 
az újrahasznosítás jegyében), a sza-
badtéri programok (kirándulás, ke-
rületi séták, kerti játékok, bográcso-
zás, szalonnasütés, közösségi kony-

hakert gondozása). Rendszeresek a 
kulturális programok (irodalmi dél-
után, színház, múzeum, kiállítás lá-
togatása), az ünnepek, jeles napok, 
névnapok megtartása, ünneplése, 
csakúgy, mint a különböző játékok 
és vetélkedők (ügyességi, szellemi, 
műveltségi, kvíz, kártya, társas).

Vágóhíd utcai Szociális Szolgálta-
tó Központ hétfőtől péntekig 8 órá-
tól 16 óráig  várja az érdeklődőket. 
Részletekről érdeklődni a 283-00-
41-es, illetve a 06-20/599-8604-es 
telefonszámon lehet.            s.

Bemutatkozik a Vágóhíd utcai központ
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Vágóhíd 
utcai Szociális Szolgáltató Központja a Vágóhíd u. 26. szám alatt (Vágóhíd és 
Torontál utca sarka) található, és Pesterzsébet Soroksárral szomszédos ne-
gyedének ellátásáért felelős. 
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– Még a levegőben is roptátok. 
Ezek a légtornász figurák elég új-
szerű elemek a magyar néptánc-
ban. Nem lehetett könnyű átállni...

Papp Gergő: – Amikor először 
bementünk Vincze Tündéhez, a Ma-
gyar Légtornász Egyesület alelnöké-
nek próbatermébe, akkor átértéke-
lődött az izmos szó fogalma. Tízéves 
kislányok simán lepipáltak minket. 
Nevetve biztattak, hogy menjünk le 
spárgába.

Papp Máté Bence: – Vagy oda-
jött hozzánk egyikük, és mondta: ab-
ból a hasizomgyakorlatból nem volt 
meg az ötven, számoltam. A kitar-
tást és a célra fókuszálást szüleinktől 
tanultuk, akik szintén néptáncosok, 
édesapánk alapította a Jászság Népi 
Együttest, és édesanyánkkal együtt 
hozták létre a jászberényi Csángó 
Fesztivált, ahol mi is megismerhet-

tük az erdélyi, moldvai hagyomány-
őrző táncosokat. Mondhatni, bele-
születtünk ebbe a kultúrába.

– Azután következett a Gödöl-
lő Táncegyüttes. Ott sem lehetett 
lazsálni?

P. G. – Széphalmi Zoltán volt a 
művészeti vezetőnk. Drákói szigort 
tartott a teremben, teljesítményük 
alapján értékelte táncosait.

P. M. – Emlékszem, hogy a kezde-
tekkor – hatévesen kezdtük –, Ah-
med beszélgetett a próbán, mire Zoli 

odaszólt: mutassa be, milyen cifrá-
kat ismer. Ahmed járta két percig, 
majd abbahagyta. Nem, nem, foly-
tasd, szólt rá Zoli. Ahmed másfél óra 
után persze kidőlt.

P. G. – Nem megy ez másként 
Tündénél sem, amikor szólunk, hogy 
fáj, azt mondja: szedjétek össze ma-
gatokat, nem fáj az!

– Mi a Fricska fricskája?
P. M. – A lépések autentikusak, 

adatközlőktől valók, akik maguk, a 
tőlük telhető legszebb módon igye-
keztek előadni a táncot.

P. G. – A táncos összejövetele-
ken mindenki a legszebb ruhájában 
a legjobb formáját igyekezett nyújta-
ni, főleg a lányok kegyeiért. A ma-
gyar néptánc rendelkezik a legna-
gyobb, legalaposabb archívummal 
a világon. Szüleink is több évtizede 
gyűjtik a Kárpát-medencei és mold-

vai csángó hagyományt, több száz 
órányi video-archívumunk van.

P. M. – Nem kell kitalálnunk sem-
mit, rengeteg felgyűjtött anyagból vá-
logathatunk. Mi a stíluson változta-
tunk, innovatív táncstílust igyekszünk 
létrehozni, hogy megszólítsuk a saját 
generációnkat. Az archaikus világot 
modern környezetbe helyezzük, ami-
vel új értéket igyekszünk teremteni.

– Honnan jött az ötlet?
P. G. – Gimiben, amikor kérdez-

gették a többiek: kinek mi a hobbi-

ja, jöttek a válaszok: egyi-
kük kosarazott, másikuk 
focizott, mi pedig mond-
tuk, hogy néptáncolunk. 
Erre jött a röhögés, és meg-
mutatták, ők mit tartanak 
néptáncnak, csapkodták a 
bokájukat, kurjongattak. 
Viccesnek, kicsit idétlen-
nek vélték. Nem az ő hibá-
juk, amiért ilyen kép ala-
kult ki bennük.

P. M. – Hát ezen a ké-
pen akarunk változtat-
ni. Tíz éve döntöttünk a 
gyors, dinamikus férfitán-
cok mellett.

– Miért pont amellett? 
P. M. – Mert az „kúl”.
P. G. – Mert szeretnénk bebizo-

nyítani, hogy mennyi erő és dinami-
ka rejlik ebben a kultúrában, egy új 
típusú mozgáskoordináció, nem ae-
robic, nem konditermes edzés vagy 
harcművészet, hanem a saját kul-
túránkra épített mozgásművészet. 
Népszerűvé akarjuk tenni a nagyvi-
lágban a magyar néptáncművésze-
tet, mert ez érdekli a külföldi em-
bereket, ez egzotikusnak számít pél-
dául a népművészetében korán pol-
gáriasult Nyugat-Európában, az 
USA-ban.

P. M. – Persze szeretnénk a zené-
ben is innovációt teremteni. Sokan 
dolgozták már fel a hihetetlenül gaz-
dag magyar népzenét. Mi ezt a vona-
lat szeretnénk újragondolni.

P. G. – Tervbe vettünk egy új 
rendszerű ritmus-iskolát is, ahol már 
kicsi kortól kezdve fejleszthetnénk a 
gyerekek ritmusérzékét, mozgásko-
ordinációját.

P. M. – Meggyőződésünk, hogy a 
ritmus fejleszthető, ha fejlesztjük a 
ritmusérzékünket, fejlődhet a gon-
dolkodásunk, erősödhet az önbizal-
munk, segít bennünket az élet min-
den területén, és ez már jövedelme-
ző is tud lenni. Persze a művészi ol-
dala is fontos nekünk, hiszen ritmus 
minden, ami körülvesz bennünket, 
csak oda kell figyelnünk rá, és ezzel 
új életminőséget teremthetünk.

P. G. – Olyasmi van a kezünk-
ben, ami a miénk, külföldön – Eu-
rópa szinte valamennyi országá-
ban – a közönség hihetetlen ováci-
ója kíséri a műsorunkat. Így történt 
ez a Rio de Janeiro-i olimpia alkal-
mával, a párizsi foci EB-n, vagy ami-
kor táncoltunk a pekingi parlament-

ben, legutóbb pedig New Yorkban, 
az Operaház turnéján. Utoljára em-
lítem, de nem utolsósorban életünk 
legnagyobb élményét: a brit királyi 
család körében Károly herceg szü-
letésnapján a Buckhingham palota 
tróntermében táncolhattunk, talán 
eddig egyedüliként magyar táncmű-
vészek közül.

– Mi a sikeretek titka?
P. M. – A Kárpát-medence férfi-

táncaiban olyan erő dolgozik, amit a 
fiatalok még nem éreznek, nem is-
mernek. A mi kultúránk ritmusgaz-
dagsága igenis van olyan menő, mint 
a divatos hip-hop.

– Hogy fogadja az újításaitokat a 
hagyományokhoz ragaszkodó nép-
táncos szakma?

P. G. – Bármit csinál az ember, az 
megosztottságot szül. De vállaljuk a 
megmérettetést és az ezzel járó küz-
delmet. Mi archív felvételekről tanu-
lunk, hatalmas a felelősség, hogy hűek 
maradjunk a magyar kultúrához, és 
magas minőséget produkáljunk.

P. M. – Rengeteget gyakorlunk, 
a sikerhez nagyon kemény munka 
szükséges, ezért, ha a szakma meg-
nézi például a bokázót, a lábtekerőt, 
látja, hogy a figurák autentikusak. 
Egy-egy nagy produkció előtt hóna-
pokon át naponta 4-5 órát gyakor-
lunk, az utolsó hónapban pedig napi 
8-10 órát, a próbarendünket mindig 
szigorúan vesszük.

– 2015-ben a Britain’s Got 
Talent című vetélkedőn hatalmas 
sikert arattatok, 12 ezer ember előtt 
adtatok számot tehetségetekről.

P. G. – Az angol közönség akkor 
először látott marossárpataki tán-
cokat. Akkora ovációval fogadták, 
hogy a végén semmit sem hallottunk 
a zenéből.

Ditzendy Attila

Modern fricska a néptáncnak
A Moussa Ahmed, Papp Gergő és Papp Máté Bence alkotta Fricska Tánc-
együttes éppen tíz esztendős múltra tekint vissza. Előtte a fiúk majd két évti-
zedig ropták a Gödöllő Táncegyüttesben. A csoport idehaza akkor vált közis-
mertté, amikor a nagyvilágban, azaz a Britain’s Got Talent-beli fellépésükkor 
kirobbanó sikert arattak Londonban. Egy hónapja mutatták be, nagy siker-
rel, a MOM Kulturális Központban első, egész estés magyarországi estjüket.
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A Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak támogatásával megvalósult ren-
dezvényt a hagyományoknak megfe-
lelően a kerület 3 akkreditált Tehet-
ségpontja, a Pesterzsébeti Gyermek-
mosoly Óvoda, a Pesterzsébeti Ke-
rekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda, 
valamint a Pesterzsébeti Baross Né-
met Nemzetiségi Óvoda szervezte.

A rendezvényen Szabados Ákos, 
a fesztivál fővédnöke köszöntöt-
te a résztvevőket és köszönte meg 
a felkészítők munkáját. – Az önkor-
mányzat kiemelten fontosnak ke-
zeli a gyermekekkel való törődést, 
amelynek számtalan példáját lát-
hatjuk, tapasztalhatjuk a kerületben 
– fogalmazott a polgármester, majd 
megköszönte az óvodapedagógusok-

nak és a szülőknek a kicsikkel való 
törődést és figyelmet, amely hozzájá-
rul a tehetségek kibontakozásához.

A tehetségpalánták először szín-
padi produkciókkal – többek között 
gyermektánccal, néptánccal, drama-
tikus játékkal – léptek fel.

Ezt követően a rendezvény véd-
nöke, Juhász Lajosné alpolgármes-
ter köszönte meg a fellépő gyerekek-
nek és a felkészítőknek az előadáso-
kat és a szervezők munkáját. – Min-
dig örömteli pillanat, amikor több 
közösség összefogva ilyen nagysze-
rű rendezvényt valósít meg – fogal-
mazott, majd megnyitotta a további 
programokat, az interaktív foglalko-
zásokat kínáló műhelyeket és a kiál-
lítást.            y.s.

A rendezvényen Szabados Ákos 
köszöntötte a megjelenteket. – Volt 
pedagógusként is tudom mondani, 
hogy sokkal jobb érzés egy-egy ilyen 
évforduló alkalmával már a tanul-
mányok befejezése után találkozni, 
különösen a volt pedagógusokkal. 
Az ember csak később, felnőtt fej-

jel érti és tapasztalja meg, mit jelent 
számára az az intézmény, ahol első 
tanulóéveit töltötte.

A polgármester megemlített né-
hány korábban ide járó tanítványt, 
közöttük Maksa Zoltán humoristát, 
aki elvállalta a gála házigazdájának 
szerepét és Kovács Eszter alpolgár-
mestert. A pedagógusok között pe-
dig Albert Antalt, Tóni bácsit, aki 
hosszú időn keresztül emblematikus 
figurája volt az intézménynek, 
Ecsedi Nagy Andreát, aki innen ke-
rült a polgármesteri hivatalba és dol-
gozott éveken át sajtó- és protokoll 
referensként, valamint Joó Lajost, a 
PE-SO Közrendjéért és Közbiztonsá-
gáért Alapítvány elnökét.

Napjainkra fordítva a szót Sza-
bados Ákos elmondta: – A jelenle-
gi pedagógusgarnitúra komoly kihí-
vások elé nézett a mögöttünk ha-
gyott években, hiszen nem könnyű 
gyermekanyaggal dolgoznak együtt, 
és érnek el eredményeket. Bár az 
önkormányzatnak közvetlenül már 
nincs köze a kerület iskoláihoz, köz-

vetetten mégis érdekelt abban, hogy 
az intézmények eredményesek és 
közösségépítőek legyenek.

Beszédét követően az iskola igaz-
gatójának átadta Pesterzsébet Ön-
kormányzatának díszoklevelét.

A Külső-Pesti Tankerületi Köz-
pont nevében dr. Nagyné Koczog 

Tünde szakmai igazgatóhelyettes kö-
szöntötte a vendégeket, majd Rábel 
Krisztina igazgató vette át a szót. 
– A Zrínyihez mindig is rendkívül 
hűségesek voltak a pedagógusok. Ez 
azért is nagyon megbecsülendő, mert 
az iskolának voltak elég komoly hul-
lámvölgyei, és csak az elmúlt 8 év-
ben két összevonás is történt. Mind-
ezek ellenére a kollégák kitartottak, 
és ez adja meg a Zrínyinek azt a múl-
tat és azt a dicsőséget, amivel visz-
sza tud állni a pesterzsébeti iskolák 
sorába. A pedagógusoknak volt mer-
szük szembemenni a rutinokkal és 
beidegződésekkel, egészen új mód-
szer, a Hejőkeresztúri Komplex Inst-
rukciós Program bevezetésével és al-
kalmazásával – fogalmazott.

A gála további részében a mód-
szer kitalálója, Kovácsné Dr. Nagy 
Emese dékán vázolta a program lé-
nyegét, majd az iskolások műsorát – 
népdalcsokrot, tréfás iskolai életké-
pet, valamint táncbemutatókat – te-
kinthették meg az érdeklődők.

Sz.

A zeneiskola alapításának 50. 
évfordulójához kapcsolódóan ápri-
lis 8-án olyan egykori növendékek 
adtak hangversenyt az intézmény-
ben, akik tanulmányaikat itt kezd-
ték, majd a művészeti pályát vá-
lasztották. Zongorán Bizják Dóra és 
Horváth Cintia, csembalón Blastik 
Ágnes, fagotton Sáska Gábor elő-

adását hallhatta a közönség. Dézsi 
Erika olyan átiratokat fuvolázott, 
amelyeket egykori tanára, Mikus 
György készített számára. Újhelyi 
Andrea az operák világába repítet-
te a résztvevőket. Fergeteges volt 
Iványi Sámuel kisdob szólója. Fel-
lépett még az iskola két pedagógu-
sa, Czender Ágnes és Balásházi Bá-

lint, akik szintén e 
falak között kezd-
ték zenei tanulmá-
nyaikat.

Nagyné Weisz 
Ibolya szülőként 
idézte fel emlé-
keit, majd a je-
lenlévők együtt 
k ö s z ö n t ö t t é k 
Bizjákné Újvári 
Ibolyát, a zeneis-
kola egyik alapító 

zenetanárát, aki 40 éven keresztül 
segítette a pesterzsébeti tehetsé-
gek kibontakozását.

A muzsika mellett kortörténeti 
kiállítás is nyílt az elmúlt évtizedek 

emlékeiből, dokumentumaiból, fo-
tóiból és tárgyaiból, amely a zeneis-
kola hangversenytermében tekint-
hető meg.

Sz.

Április 15-én 3. alkalommal rendezték meg a pesterzsébeti óvodák gyermeke-
inek tehetségnapját. A rendezvény célja, hogy a szülők betekintést nyerhes-
senek az óvodák életébe, az iskolák megismerjék az óvodai tehetséggondo-
zást, a gyerekek átélhessék a színpadi szereplés örömét. 

Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte április 4-én a XX. Kerületi Zrínyi 
Miklós Általános Iskola. A jubileum alkalmából rendezett gálaműsoron szép 
számmal vettek részt az iskola régi tanárai és diákjai is. A bevezetőben ki-
derült, milyen új utakon jár a Zrínyi, a műsor megtekintése után pedig ter-
mészetesen lehetőség nyílt a nosztalgiázásra, a kötetlen beszélgetésekre is. 

Csillagocska fesztivál 90 éves a Zrínyi

Hangverseny és kiállítás
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A hideg, szeles, esős idő ellené-
re több százan – köztük a Hajós-
ba járó gyerekek és szüleik, a kerü-
let más iskoláiba járók családjuk-
kal, az ESMTK ifjú focistái – érkez-
tek a Hajós elé. A táv, az 1 kilomé-
teres Hajós-kör jelképes volt, a cél 
közös: segíteni az otthon nélkül ma-
radtakon, azaz a 12 éves, Hajósba 
járó kisfiún és családján. 

A futás előtt elhangzott, hogy az 
APE megkeresésére a PE-SO Pest-
erzsébet-Soroksár Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Alapítvány Bará-
ti Köre 100 ezer forint értékben épí-
tőanyagot, illetve szükség szerinti 
szakipari munkát ajánlott fel a lakás 
felújításához.

A megjelenteket Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte. – Igazán 
csak egyetlen feladatom van, hogy 
fejet hajtsak mindazok előtt, akik 
segítő kezet nyújtottak. Pesterzsé-
bet Önkormányzatának évek óta 
nagyon sok feladatot kell és kelle-
ne megoldania, amelyeket több-ke-
vesebb sikerrel teljesít is. De az egyik 
legfontosabb célkitűzésünk mindig is 
az volt, hogy próbáljunk olyan han-
gulatú lakóhelyet kialakítani, ahol az 
emberek képesek a bajban egymás-
nak segíteni. A mostani kiváló pél-
dája annak, hogy igenis van erre ké-
pesség, akarat és elszántság. Ezzel 

együtt kívánom, hogy minél keve-
sebbszer kelljen ilyen elszántaknak 
lenniük, azaz minél kevesebbszer ke-
rüljön Pesterzsébeten bárki is bajba. 
Ami a legfontosabb: az iskola is pél-
damutató módon járt 
el, így az ide járó gyere-
kek megérthetik, amire 
felnőnek, hiszen meg-
tapasztalták, hogy fele-
lősek egymásért, köz-
vetlen, szűkebb környe-
zetükért. Köszönöm a 
szülőknek is, hogy gyer-
mekeiket ebben a szel-
lemben nevelik, hogy 
elkísérték ide őket, és 
köszönöm a pedagógu-
soknak, akik mindeb-
ben támogatják tanít-
ványaikat. A mai nap 
az összefogás szép pél-
dája, az ilyen megmoz-
dulások tehetik sike-
ressé lakóhelyünket, és 
ezek azok, amik miatt 
sokan azt gondolhatják, 
érdemes itt élni, csalá-
dot alapítani – mondta.

A futáson az APE alelnöke, dr. 
Bálint András biztosította az orvo-
si felügyeletet.

A bajba jutottak támogatása már 
ennél korábban, a tragikus esemény 

napján elkezdődött. Az önkormány-
zat illetékes munkatársai gyors in-
tézkedésének köszönhetően a csa-
lád még aznap egy, hasonló esetekre 
fenntartott önkormányzati lakásba 
költözhetett. Másnap polgármesteri 
utasításra ők 130 ezer forint gyors-
segélyt kaptak, a másik két lakásban 
élők pedig 100-100 ezer forintot.

A hír hallatán nemcsak a hivatal, 
hanem az itt élők is akcióba lendül-
tek. A körzet önkormányzati kép-
viselője, Somodi Klára, valamint a 
Hajós Alfréd Általános Iskola ta-

nári kara a közösségi oldalon intéz-
tek felhívást, amelyekre néhány nap 
alatt rengetegen ajánlottak fel bú-
tort, felszerelési tárgyat, elektromos 
készülékeket, tartós élelmiszert, ru-

hákat és egyéb hasznos tárgyakat, 
eszközöket.

Közben az iskola az Alma Mater 
Alapítványán keresztül elindította 
a pénzbeli adománygyűjtést a lakás 
felújítására. Április 12-éig 95 ezer 
forint készpénz gyűlt össze az iskola 
pedagógusai, tanulói és szüleik ado-
mányaiból, az alapítvány bankszám-
laszámára pedig 407 ezer 500 forint 
érkezett.

A futás végén a szervezők össze-
számolták a nevezési díjakat, majd 
Szabados Ákos örömmel jelentet-

te be, hogy nem kevesebb, mint 438 
ezer forint gyűlt össze. A pénzt a kis-
fiú nagymamájának adta át az isko-
la képviselője.

sz.a.

Március 18-án 9. alkalommal 
került megrendezésre a Pesterzsé-
beti Hajós Alfréd Általános Isko-

lában a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Pesterzsébet (NNÖP)
támogatásával a budapesti német 

nyelvű versmondó 
verseny.

A rendezvényt, 
mint eddig minden 
évben, Bárkányi 
Judit, a Fővárosi 
Német Nemzeti-
ségi Önkormány-
zat elnöke nyitot-
ta meg, és dr. Fe-
kete Károlyné, az 
NNÖP elnöke is 
megtisztelte figyel-
mével.

Az idei megmérettetésre 11 ke-
rület 41 diákja jelentkezett. A zsű-
ri tagjai Örkényi Fanni, Kóbor Ág-
nes, Bodonyi Attila (Budapest Fő-
város Német Nemzetiségi Gim-
názium), Lászlóné Ammer Klá-
ra (NHÁSZE elnök), Szabóné Kö-
kény Anita (Erzsébet Királyné Szé-
pészeti Szakgimnázium), Szabóné 
Gábor Anikó (Kispesti Deák Fe-
renc Gimnázium) voltak.

A versenyzők kiváló produkci-
ókkal érkeztek, és kitűnően felké-
szülve léptek a zsűri elé. A bírák-
nak nem volt könnyű eldönteni, 
hogy kik a verseny legjobbjai.

Az eredmények: 5-6. évfolyam
1. Sipos Borbála (Csík Ferenc Álta-
lános Iskola és Gimnázium II. ker.)

2. Patziger Miklós (Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános 
Iskola II. ker.)
3. Kárpáti Zoltán (Balassi Bá-
lint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
XVII. ker.)
Különdíj: Le Vu Thanh (Bem Jó-
zsef Általános Iskola X. ker.)
7-8. évfolyam
1. Miskey Roland (Lázár Vilmos 
Általános Iskola XX. ker.) 
2. Dóri Krisztián (Budapest Gregor 
József Általános Iskola XVII. ker.)
3. Pluhár Anna (XVIII. Kerületi 
Bókay Árpád Általános Iskola)
Különdíj: Jakab Viktória (Kerüle-
ti Kölcsey Ferenc Általános Isko-
la XVI. ker.)

Csordásné Teleki Krisztina

Mint bizonyára sokan tudják, március 17-én kigyulladt és porig égett egy la-
kás a Helsinki úton, a lángok a szomszédos két lakásra is átterjedtek. A baj-
ba jutottak megsegítésére hihetetlen összefogásról tettek tanúbizonyságot a 
pesterzsébetiek; mind az önkormányzat vezetése és munkatársai, mind a Ha-
jós Alfréd Általános iskola tanári kara, mind a kerület lakói és civil szerveze-
tei. Április 12-én egy szülő kezdeményezésére az A Pesterzsébetiekért Egye-
sület (APE) és a Hajós jótékonysági futást szervezett a lakás felújításának tá-
mogatására. 

Példaértékű összefogás a lakástűz áldozatainak megsegítésére

Német nyelvű versmondó verseny
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50. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 2019. május 8., 
szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. má-
jus 8. – 2019. július 21. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig

110 éves az Árpád-házi Szent Er-
zsébet Főplébániatemplom és Nagy 
Sándor festőművész születésének 
150. évfordulójára rendezett hely-
történeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
Megnyitó ünnepség: 2019. április 
17., szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2019. áp-
rilis 17. – 2020. március 27. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig. 

Múzeumok Majálisa
A Pesterzsébeti Múzeum 

szeretettel vár minden kedves 

érdeklődőt a Nemzeti Múzeum 

kertjében 2019. május 18-19-én 

megrendezésre kerülő 

Múzeumok Majálisán!

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

Kártyázzunk!
Két összeszokott játékos, partnereket 

vár rabló römihez! 
A leglendületesebb römi, 

gondolkodtató, kombinatív, 
könnyen megtanulható!

Szerdai napokon 14 órától – ameddig 
a kedvük tarja

Beszélgessünk németül!
máj. 22-én 17.30-tól

Beszélgessünk angolul! 
máj. 8-án 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

ápr. 29-én, máj. 13-án 17 órától

Kerekítő Egyed Ivettel 
Hétfői vagy csütörtöki napokon, kér-
jük az újoncok előzetesen érdeklődje-
nek a könyvtárban 10.00: Mondókás 

móka; 11.00: Bábos torna

Nagy László Simonné 
a 9. sz. egyéni választókörzet 
képviselőjének fogadóórája

2019. máj. 8-án, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

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

Véradás: április 30-án, kedden, 15-18 óra között vár-
juk az önkéntes véradókat. Kérjük TAJ-kártyát hozza-
nak magukkal!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt május 8-án, szer-
dán, 17 órakor! Várunk egy kis kézműveskedésre Éva 
nénivel! Témánk: Madarak és fák napja – Gyurmázzunk 
együtt!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játékok, 
labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Várjuk szeretet-
tel a babákat és szüleiket május 15-én, szerdán, 17 óra-
kor. A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Farkas Katalin tartja!

Fogyasztóvédelem: május 15-én, szerdán, 17 órakor 
a Budapesti Békéltető Testület kihelyezett fogyasztó-
védelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket könyvtá-
runkban! Sok szeretettel várjuk a fogyasztókat és vállal-
kozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák meg-
oldásában!

Színes ötletek klubja: húsvétra készülünk Frisch Tündé-
vel május 22-én, szerdán, 17 órakor! Gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt ajánljuk a programot.

A tested a tiéd, vigyázz rá! Újra várja Varga Orsolya 
gyógytornász az érdeklődőket szemléletes előadásával. 
Május 29-én, szerdán, 17 órakor várjuk az érdeklődőket 
témánk az ízületekkel – az egészségestől a protézisig.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától válo-
gathatnak közönségszervezőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Magyar Zsófia festményeit, tár-
lóinkban pedig Matuska Mónika horgolásait tekinthetik 
meg.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, wifi, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasó-
szoftver, NAVA pont.

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók! 
Könyvtárunk május 1-én zárva tart!

Időszaki kiállításaink

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 

május 1-jén, szerdán zárva leszünk!

Rendezvény
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Az ESMTK szinkronúszó lányai 
első külföldi megmérettetésükön 

vettek részt április első hétvégéjén 
Marosvásárhelyen, a nemzetközi 
Cupa Torpi szinkronúszó versenyen. 
A lányok Mini kombinániós kűr és 
FINA felnőtt kombinációs kűr ver-

senyszámban indultak, és mindkét 
kategóriában 1. helyezést értek el, 

míg összesítettben a 2. 
helyen végeztek.

A mini kombinációs 
kűr tagjai Jackl Marti-
na, Lajkó Csenge, Nagy 
Réka, Számel Szonja, 
Vasaji Klára, a FINA 
felnőtt kombinációs kűr 
tagjai Bodor Bianka, Fa-
ragó Fanni, Farkas Emő-

ke, Fehér Tímea, Fülöp Krisztina, 
Herendi Eszter, Kovács Lilla, Priest 
Jázmin, Tűz Boglárka, Tűz Csenge 
voltak. Felkészítő edzők: Tajti Ale-
xandra és Székely Kinga.          s.z.

A Römi Sárkányhajó Klub ver-
senyzői elkezdték a felkészülést a 
szezonra, amely idén is a május 1-jei 
Vass István Emlékversennyel indul.

A magyar bajnokság idén négy 
fordulóból áll majd, szeptemberben 
pedig Kijevben lesz a klubvilágbaj-
nokság, amelyen egy-egy országból 
több klub is indulhat. – Mindent 
megteszünk, hogy az idei bajnok-

ságon megőrizzük eddigi pozíción-
kat, és hogy minél több versenyző-
vel képviselhessük magunkat, ha-
zánkat az ukrajnai vb-n – mond-
ta el lapunknak Reményi Péter. A 
csapatkapitány azt is elárulta, hogy 
várhatóan ősszel az erzsébeti Duna-
partra költözik a klub, így akkortól 
a Römi versenyzői is kerületünkben 
edzhetnek.          y.a.

MOZAIK 

Két arany az első külföldi versenyen

Indul a szezon
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Következő számunk 2019. május 23-án jelenik meg
Lapzárta: 2019. május 7. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős 
szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, nyomdai 
előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Bu-
dapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Műve-
lődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Buda-
pest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Ba-
lázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Magyar Posta Zrt. • 
ISSN 2060-6044

Május az év legszebb, a természetkedvelők legked-
vesebb, ugyanakkor a kiskertek tulajdonosainak az 
egyik legtevékenyebb hónapja.

Itt az ideje, hogy elővegyük az átteleltetett gumós növé-
nyeket (kanna, dália, kardvirág és társaik), és miután átvizs-
gáltuk, hogy épek és egészségesek-e, kiültethetjük a szabad-
ba. Szintén eljött a várva várt egynyáriak ültetése is, amelyek 

egészen késő 
őszig díszíthe-
tik kertjein-
ket. Az elvi-
rágzott tulipá-
noknak csak 
a fejét vágjuk 
le, ha ugyan-
is a zöldjü-
ket hagyjuk 
elszáradni, a 
hagymák elég 

energiát tudnak belőle gyűjteni a következő virágzáshoz.
Akinek már van zöldségeskertje, jól tudja, hogy ebben az 

időszakban kerülhetnek ki a paprika-, paradicsom-, ubor-
ka-, padlizsán-, káposzta-, zeller- és karalábépalánták, és 
már bátran elvethetjük a kényesebb, melegebb talajt igény-
lő zöldségmagokat is.

A faültetéssel, ha eddig nem tettük meg, már elkéstünk, így 
ezt a projektet őszig, a hűvösebb idő beköszöntéig tegyük félre.

Az ültetések után a legfontosabb feladatunk az öntözés. 
Mivel a fejlődő növények sok vizet igényelnek, a lehulló csa-
padék mennyiségétől függetlenül gondoskodjunk a rendsze-
res locsolásról. A rendszeresség a ritkább, de annál alaposabb 
öntözést jelenti.

Ha tehetjük, érdemes elkezdeni az esővíz gyűjtését, ezt 
ugyanis, mivel lényegesen lágyabb a csap- vagy kútvíznél és 
vegyszermentes, sokkal jobban szeretik a növények.

A gyep szintén rendszeres gondoskodást igényel már má-
jusban, ami akár heti két fűnyírást is jelenthet.                 d.r.

A legzöldebb hónap
Zöldsarok

Azon, hogy pszichológiai krimi vagy 
nyomozós regény, lehet vitatkozni, 
azon azonban már kevésbé, hogy 

mennyire jó Sharon Bolton Egyikünk hazu-
dik című könyve. Hogy miért az? Mert ben-
ne van minden, ami egy ütős olvasmányhoz 
kell. A több nézőpont – ugyanazokat az ese-
ményeket élhetjük meg a gyilkosnak kikiál-
tott és elítélt bűnöző, az őt védeni próbáló 
ügyvéd és a rendőrségi nyomozó részéről –, a 
remekül kitalált és megírt karakterek, a kü-
lönféle megjelenési módok – leírások, nyo-
mozati jegyzőkönyvek, személyes levelek és 
e-mailek –, no és persze maga a történet. Az 
összes csavarjával együtt.

A könyv címe is elárul-
ja, valaki hazudik. De ki is 
az a valaki? A sármos or-
vos, aki többrendbeli gyil-
kosságért már a börtön-
ben ül, a nyomozó, akinek, 
mint az író sejteti, lehet vaj 
a füle mögött, vagy az ügy-
véd, aki olyan ártatlannak 
tűnik, mint a ma született 
bárány? Ez persze csak a vé-
gén derül ki, mint ahogy az 
is, hogy ki kivel köt szövetséget a tényleges 
igazság felderítése érdekében.

Mindezt pedig úgy tálalja az írónő, hogy 
senki nem kap frászt a sötét lakásban a re-
gény olvasása közben, ellentétben sokat agyal 
azon, hogy akkor most ki is a hunyó.         y.d.

Rovatunkban Kovács Lázár chef ajánl gyorsan és könnyen, 
idényzöldségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészsé-
ges és finom ételeket, amelyeket – és ez legalább olyan fon-
tos szempont – a család apraja-nagyja szívesen megeszik. Lá-
zár ezúttal egy zöldséges, húsos, sajtos pitét ajánl olvasóinknak

Házi pite
Hozzávalók:
A tésztához: 200 g finomliszt, 126 g puha vaj, 5-6 evőkanál hi-
deg víz, 1 tk só, 2 marék sütőbab, sütőpapír

A töltelékhez: 
200 g darált hús (marha, sertés, csirke vagy pulyka), 2 ek 
olívaolaj, 1 kis fej vöröshagyma, 1 darab kisebb cukkini, 1 
gerezd zúzott fokhagyma, 1 mk durvára tört fekete bors, 
2 tk só
A sajtos krémhez: 1,5 dl tejszín, 3 db tojássárgája, 50 g re-
szelt sajt, 1 mk őrölt szerecsendió, 1 tk só
A tálaláshoz: 1,5 dl kész fűszeres paradicsomszósz, parme-
zánforgácsok
Elkészítés:
Az átszitált lisztben elmorzsoljuk a puha vajat. Hozzáadjuk 
a hideg vizet, alaposan, de rövid idő alatt meggyúrjuk a tész-
tát, majd fagyasztóban 5 percig hűtjük. Lisztezett deszkán 
ujjnyi vastagra nyújtjuk, majd kibélelünk vele egy magas pe-
remű sütőformát. (A formát ne lisztezzük és ne vajazzuk.)
A tésztát villával megszurkáljuk, majd ráterítjük a formá-
ra vágott zsírpapírt, amin egyenletesen elterítjük a sütőba-
bot. 210 fokon 12 percig elősütjük, ezután a babot a papírral együtt eltávolítjuk, ráhelyezzük, 
majd kanállal elsimítjuk a tölteléket.
A töltelékhez a finomra vágott vöröshagymát megpirítjuk az olívaolajon. A cukkinit nagy-
lyukú reszelőn lereszeljük, majd megsózzuk és pár percig állni hagyjuk. Utána kicsavarjuk, és 
a darált marhahússal együtt lepirítjuk. Ízesítjük sóval, törött borssal és a zúzott fokhagymá-
val, pár percig tovább pirítjuk. A sajtos krém hozzávalóit összekeverjük, majd a húsos réteg-
re töltjük. Ezt követően 180 fokon 20-25 percig sütjük.
Tálalás:
A pitét legalább 15 percig pihenni hagyjuk, majd kiborítjuk és megfordítjuk. Hideg vízbe 
mártott, vékony pengéjű, éles késsel cikkeket vágunk. Paradicsomos szószt teszünk a tányér 
aljára, rátesszük a piteszeletet és a parmezánforgácsokat. Hidegen és melegen is tálalható!

További receptek: Facebook/Lázár Chef, www.lazarchef.hu

Lázár Chef kedvenc receptjei

Ki a hunyó?

Ajánló

Gasztronómia
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A 2019-es évben is folytattuk az 
Ovis Fesztivál elnevezésű rendez-
vénysorozatunkat

A 2018-as évben szakosztályunk 
hagyományteremtő jelleggel vágott 
bele az „Ovis Fesztivál” elnevezésű 
rendezvénysorozatba, melynek lé-
nyege, hogy a pesterzsébeti óvodák 
nagycsoportos gyerekeinek lehető-
séget biztosítunk, hogy egy játékos 
sorverseny és grundbirkózás keretein 
belül összemérjék tudásukat.

Az előző számunkban már beszá-
moltunk a 2019-es év első hónapja-
iban lezajlott II. Ovis Fesztivál első 
két fordulójának eredményeiről, 
most pedig a további fordulók ered-
ményeit tesszük közzé:

II. Ovis Fesztivál harmadik forduló:
Első helyezett: Pesterzsébeti Gyer-
mekmosoly Óvoda:
Csapatvezető: Balogh Ferenc
Csapattagok: Benei Balázs, Kele-
men Tamás, Varga Bálint, Süvöltős 
Olivér, Tollner Dorina, Ruff Patrik, 

Tasi Vilmos György, Domján Flóri-
án, Benkő Benett, Apostol Eszter.
Második helyezett: Pesterzsébeti Ke-
rekerdő Óvoda:
Csapatvezető: Kliment László
Csapattagok: Reik Valter, Sárosi 
Martin, Miké Máté, Bárdos Ákos, 
Kiss Pál Iván, Marawai Abdullah, 
Kiss Roland, Domonkos Benett, 
Horváth Benedek.
Harmadik helyezett: Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda Zöld Tagóvodája:
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Pásztor Zoltán, 
Meizner Alex, Bogdán János, Ráti 
Kristóf, Kiss-Juhász Benedek, 
Kurucz Ferenc, Gergő Dániel, Ros-
tás Máté, Jakubecz Richárd, Mendi 
Milán.
II. Ovis Fesztivál negyedik forduló:
Első helyezett: Pesterzsébeti Német 
Nemzetiségi Óvoda és Tagóvoda:
Csapatvezető: Balogh Ferenc
Csapattagok: Bándli Benedek, Pa-
taki Levente, Boros Olivér, Veréb 
Kevin, Lehoczki Lora, Hutczker 

Márton, Simonyi Tímea, Nasi Edit, 
Horváth Benedek, Kovács-Sebes-
tyén Zalán, Schuszter Márton, Nagy 
Apor.
Második helyezett: Pesterzsébeti 
Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tag-
óvodája:
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Hidasi Petra, Storcz 
Máté, Szalai Bánk, Morvai Maxim, 
Bereznai Zalán, Rajkai Benedek, 
Szabó Patrik, Antal Zsófia, Szebeni 
Balázs, Szabó Zsófia.
II. Ovis Fesztivál ötödik forduló:
Első helyezett: Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodá-
ja „A” csapat
Csapatvezető: Nagy József
Csapattagok: Varga Botond, Kés-
márki Lili, Földesi Anna, Vörös Ba-
lázs, Rózsa Zacsek Ákos, Szilágyi 
Dóra, Brilla Noella, Vörös Panna, 
Jakab Zétény.
Második helyezett: Pesterzsébeti Gé-
zengúz Óvoda 
Csapatvezető: Balogh Ferenc

Csapattagok: Zádor Anna, Fe-
jes-Tóth Bence, Reinbold Márk, 
Halmavánszky Roland, Kövesdi 
Szilvia, Bakos Dávid, Rácz Krisztián, 
Tőzsér Alex, Béres Róbert, Gajdán 
Alex, Nagy Levente József.
Harmadik helyezett: Pesterzsébe-
ti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke 
Tagóvodája 
Csapatvezető: Purczeld Gábor
Csapattagok: Galyas Kinga, Galyas 
Lejla, Búzás Anikó, Magyari Korina, 
Horváth Vivien, Tutkovics Liána, 
Plesche Ádám, Kocsis Alexandra, 
Boros Noémi, Németh Eszter, Sági 
Lilla, Takács Krisztián.
Harmadik helyezett: Pesterzsébeti 
Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tag-
óvodájának „B” csapata 
Csapatvezető: Kliment László, Nagy 
József
Csapattagok: Szijjártó Szilárd, Del-
Giacco Lina, Szűcs Korina, Muzsai 
Áron, Mozga Regina, Tóth Laura, 
Sólyom Bernát, Hinkel János, Gábor 
Marcelló.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem 
Tagóvodája

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Zöld Tagóvodája

Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Óvoda és 
Tagóvoda

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Békaporonty 
Tagóvodája

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem 
Tagóvodája „A” csapat
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SZOLGÁLTATÁS

ERZSÉBETI INTÉZMÉNYNÉL vagy szer-
vezetnél tapasztalt ügyvéd rendszeres 
jogi tanácsadást vállal. 0620/584 90 61

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, er-
kélyre. Előtető lakótelepi erkélyre. Kor-
látfelújítás üvegezéssel és festéssel 
is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
061/284 25 40, 0670/209 42 30

RUHA ÉS TEXTIL varrást, alakítást, fel-
hajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika 
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca 
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17 
óráig.

KERTÉPÍTÉS-TELEKRENDEZÉS! Met-
szés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
térkövezés, kerítésépítés, tereprende-
zés, egyéb kertészeti és kőműves mun-

kák reális áron. www.telekrendezes.hu, 
telefon: 0620/259 63 19, 06-1/781-4021  

DÍJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS – nyug-
díjasok figyelem! Pénzre van szüksé-
ge? Hívjon, és megoldjuk felső korhatár 
nélküli „nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 
0630/985 50 00

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást szakemberrel. Kis munkát is 
vállalunk. 0670/541 90 22

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év tapasz-
talattal. Kiszállás díjtalan! 0620/554 84 93

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. 0620/288 51 48

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás díj-
talan. 0620/222 09 47

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-

szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-
24-70 email:szerviz@szerviz.info

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT vásáro-
lunk, hivatalos bontási igazolással, in-
gyenes szállítással. 3630/455 87 19

Minőségi Közös Képviselet. Elégedetle-
nek a jelenlegi kezeléssel? Szeretnének 

váltani 45 nap alatt? Díjmentes tanács-
adás és ajánlat Szabó Máriától 0630/359 
39 76 tarsashazkezeles80@gmail.com  

INGATLAN

KÉSZPÉNZES VEVŐKÉNT keresek eladó 
lakást 18 millió Ft-ig. 0630/605 50 79 

ÁLLÁS

SOROKSÁRI nyúltartó telepre kere-
sünk megbízható munkatársat, napi 8 
órás munkaidőben, állatgondozói mun-
kakörbe. Stabil cég, jó kereseti lehető-
ség. Jelentkezni lehet: Lagus Kft. Tel.: 
0620/356 47 08 vagy email: laguskft@
gmail.com

HIRDETÉS

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális 
Foglalkoztatója munkatársakat keres:
KERTÉSZ - KARBANTARTÓ - A jogviszony 
időtartama: határozatlan időre szóló közalkal-
mazotti jogviszony. A munkakörbe tartozó fel-
adatok: Pesterzsébet zöldterületein és parkjai-
ban a szükséges feladatok ellátása.
Bérezés: Közalkalmazotti törvény rendelkezé-
sei szerint.
RAKODÓMUNKÁS - A jogviszony időtartama: 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogvi-
szony. A munkakörbe tartozó feladatok: Gép-
jármű vezető mellett Pesterzsébet közterülete-
in az összegyűjtött hulladékok gépjárműre ra-

kodása. Bérezés: Közalkalmazotti törvény ren-
delkezései szerint.
TAKARÍTÓ – A jogviszony időtartama: határo-
zatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony. 
A munkakörbe tartozó feladatok: Pesterzsébet 
Önkormányzata által fenntartott nyilvános il-
lemhely napi működésének biztosítása, takarí-
tása.Bérezés: Közalkalmazotti törvény rendel-
kezései szerint.
A részletekről érdeklődni lehet: Pesterzsébet 
Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 
(1201 Budapest Baross utca 91-95., a 283-
0307 telefonszámon, vagy a foglalkoztatas@
foglalkoztatohusz.hu címen.

TERMELŐI BOR
340-360 FT/LITER
1201 BUDAPEST
VÁGÓHÍD U. 77.
NYITVA TARTÁS:

H-P 8-11 ÉS 15-17 ÓRA
SZOMBAT 8-11 ÓRA
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