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– A koronavírus-járvány meg-
előzése érdekében a polgármes-
teri hivatal illetékes osztálya napi 
kapcsolatban áll a kerületi Nép-
egészségügyi Osztály munkatár-
saival, és figyelemmel kíséri a 
Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont honlapján megjelenő infor-
mációkat. Ezek elérhetőek az ön-
kormányzat weboldalán is. Intéz-
ményeinkben kiemelt figyelmet 
fordítanak a kollégák a fertőtle-
nítőszeres kézmosási lehetőség 
biztosítására, a kerületi házior-
vosi rendelőkben pedig elkezdő-
dik az automata kézfertőtlenítő 
készülékek kihelyezése, melyek 
beszerzésére és üzemeltetésére 
a Humán Szolgáltatások Intéz-
ménye kapott utasítást – mond-
ta el a két ülés között eltelt idő-
szak munkájáról szóló beszámo-
lójában Szabados Ákos.

A polgármester arról is tájé-
koztatta a testületet, hogy az ön-
kormányzat költségvetési szám-
lájának egyenlege több mint egy-
milliárd forint, a bérlakás-értéke-
sítési számlán több mint 423 mil-
lió forint van.

Ennek kapcsán Csaszny Már-
ton (MSZP), a Gazdasági Bizott-
ság elnöke megjegyezte: az öt év-
vel ezelőtti állapothoz képest 
most a két számlán több mint 
900 millió forinttal több van, ami 
azt is jelenti, hogy több lehetőség 
nyílik a lakosság által fontosnak 
tartott beruházások, fejlesztések 
megvalósítására.

* * *
A kitüntető címekről szóló 

rendelet módosításával több rend-
őr kap az eddiginél magasabb ösz-
szegű jutalmat a Sárkányölő Szent 
György napi, valamint a Pesterzsé-
bet Kiváló Rendőrségi Dolgozója 
elismerések átadásakor.

A szavazást megelőző vitában 
a Fidesz frakció javasolta, hogy a 
Mentők napja, illetve a Flórián-
nap alkalmából a kerületi men-
tősöknek és tűzoltóknak járó el-
ismeréseknél is bővüljön a jutal-
mazottak köre és a jutalom mér-
téke. A képviselők végül úgy 
döntöttek, hogy a javaslatot – a 
rendelet megvizsgálása után – a 
márciusi ülésen tárgyalják.

* * *
Módosította a települési tá-

mogatásokról szóló rendeletét a 
képviselő-testület, 2020. március 
1-jétől az igénybe vehető támo-
gatások mindegyikénél emelked-
nek a jövedelemhatárok, így a 
korábbinál többen vehetik igény-
be a segítséget, valamint nő a tá-
mogatások összege is.

A teljesség igénye nélkül: a 
születési támogatás 10 ezer fo-
rintról 30 ezerre nő, az agyhár-
tyagyulladás, a rota vírus, a bá-
rányhimlő ellen igénybe vehető 
oltási támogatás duplájára emel-
kedik. A települési díjhátralék-
csökkentési támogatás mérté-
ke 120 ezerről 180 ezer forintra 
nő, és az arra jogosultak havi 5 
ezer forint gyógyszertámogatás-
ban részesülhetnek. A temeté-
si támogatás összege hamvasztá-
sos temetés esetén 20 ezerről 40 
ezerre, koporsós temetés esetén 
30 ezerről 60 ezer forintra emel-
kedik. Megduplázódik a rendkí-
vüli települési támogatás össze-
ge, így 60 ezer forintra nő.

A döntést megelőzően a Fi-
desz frakció szintén módosításo-
kat nyújtott be, melyek közül az 
előterjesztő – a polgármester – az 
oltási támogatás megduplázá-
sát fogadta be. A többi javaslat-
ról – a temetési, a születési támo-
gatás további emelése, valamint 
a fertőző agyhártyagyulladás elle-
ni oltás támogatása – azután szü-
lethet döntés, hogy a júliusi ülé-
sen tájékoztatást kap a testület az 
új rendszer tapasztalatairól.

* * *
A képviselő-testület dönté-

se értelmében önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások lakbé-
re 2020. július 1-jétől a 2019. 
évi infláció mértékével meg-
egyező mértékben, 3,4 százalék-
kal emelkedik. A szociális bizott-
ság márciusban írja ki az új bérla-
kás-pályázatokat, ebben 4 önkor-
mányzati lakás piaci alapú bérlé-
sére nyílik majd lehetőség, szin-
tén 4-et szociális alapú pályáza-
ton kívánnak bérbe adni, 8 ön-
kormányzati lakást pedig értéke-
síteni fognak.

* * *

Pályázatot ír ki az önkormány-
zat a volt Ónodi utcai iskola ér-
tékesítésére – döntöttek a képvi-
selők. Juhász Lajosné (Fidesz) ja-
vasolta, hogy a kiírás előtt az ön-
kormányzat készíttessen új ér-
tékbecslést az ingatlanra, amely-
lyel Csaszny Márton is egyetér-
tett. Somodi Klára (Momentum) 
és Mach Péter (Párbeszéd) je-
lezték: nem tartanák elfogadha-
tónak, ha az ingatlan területén 
további beépítéseket tervezne a 
majdani pályázat nyertese.

* * *
Módosította Kerületi Építé-

si Szabályzatát (KÉSZ) a testü-
let, azonban az abban szereplő, 
az Intersparral kapcsolatos részt 
a márciusi ülésre halasztották. 
A döntést az indokolja, hogy az 
áruház eddig nemhogy nem tel-
jesítette a szerződésben foglalt fa-
pótlási kötelezettségét, de a ko-
rábbi vállalását – 4 parkolóhely-
ként 1 fa – sem tartotta meg, hi-
szen gyakorlatilag üres a parkoló. 

* * *
Elfogadta a 2020. évi költ-

ségvetést a képviselő-testület. 
Az önkormányzat idén 12 milli-
árd 337 millió 673 ezer forint be-
vétellel és ugyanennyi kiadással 
számol. A napirendi pont hoz-
zászólásai, vitája és a szavazást 

megelőzően a polgármester el-
mondta: – Az elmúlt ciklus kö-
rültekintő gazdálkodásának és 
takarékosságának köszönhetően 
viszonylag jó pozíciókkal kezd-
jük az idei évet. Hozzá kell ten-
ni azt is, hogy a tavalyi beruházá-
sok nagy részét abból a kormány-
támogatásból sikerült megvalósí-
tani, amit eredetileg a Városköz-
pontot a Gubacsi lakóteleppel 
összekötő gyalogos- és kerékpá-
ros híd megvalósítására kaptunk.

Az előterjesztésben szerep-
lő beruházások mellett a képvi-
selők megszavazták Mach Péter, 
a Környezetvédelmi és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke által be-
terjesztett javaslatok közül, hogy 
a környezetvédelmi tartalék 2 
millióról 3 millió forintra emel-
kedjen, a madarak, fák napi pá-
lyázatra 1,5 millió forint helyett 2 
millió forint álljon rendelkezésre, 
a fakataszter előkészítésére pedig 
6 millió forintot különítettek el.

Mivel a polgármester befogad-
ta, nem kellett külön szavazni a 
Fidesz javaslatairól, így a házior-
vosok internetköltségeinek átvál-
lalása, az oktatási intézmények-
nél térfigyelő kamerák telepítése, 
valamint utcai járdatakarítógép 
beszerzése is bekerült a költség-
vetésbe.                Sz. A.

Városházi napló

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő következő fogadóóráit 2020. már-
cius 5-én, csütörtökön 17 órától tartja 
az MSZP pesterzsébeti képviselői iro-
dájában (Ady Endre u. 84/A). 
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Februári ülésén elfogadta a képviselő-testület Pesterzsébet 2020. 
évi költségvetését, amelyből kiderül: az önkormányzat idén ki-
emelt figyelmet fordít a közterületekre, a közbiztonságra, az egész-
ségügyi és a szociális ellátás javítására. Az idei tervekről és felada-
tokról Szabados Ákos polgármestert kérdeztük. 

Lakossági igényekhez igazított költségvetés

– Hogyan, milyen szempon-
tok alapján készült el Pesterzsé-
bet idei költségvetése?

– Az újonnan választott kép-
viselő-testület és a bizottságok 
első nagy feladata volt a 2020-as 
költségvetés előkészítése, amely 
során igyekeztünk figyelembe 
venni a választások előtt elhang-
zott ígéreteket. Fontos szempont 
volt, hogy ezekkel úgy kell szá-
molni, hogy időarányosan tud-
juk teljesíteni azokat, hiszen egy 
öt évre szóló tervet nem lehet az 
első évben megvalósítani.

Természetesen a képviselő-
testület azt is megvizsgálta, mi az 
„örökség”, mi az, amire alapoz-
ni lehet. Nálunk ez viszonylag 
könnyű feladat volt, mert egy-
részt a testület nem alapjaiban 
változott meg, másrészt az önkor-
mányzatnak, ha jelentős megta-
karításai nem is voltak, de pozití-
van zárta a 2019. évet, és a tava-
lyi költségvetésben vállalt felada-
tok nagy részben teljesültek.

– Milyen fontos, az itt élők 
életét és mindennapjait befo-
lyásoló fejlesztések várhatóak 
idén?

– Folytatódnak a zöldfe-
lületi fejlesztések, és kiemel-
ten szeretnénk a környezetvé-
delemmel foglalkozni. Éppen ez 
utóbbi miatt fogadta el januá-
ri ülésén a képviselő-testület a 
klímavészhelyzetről szóló képvi-
selői indítványt, melynek men-
tén 500 fa kiültetéséről döntöt-
tünk. Ennek szellemében tervez-
zük az óvodai udvarok és zöldfe-
lületek megújítását is, valamint 
tovább folytatjuk a lakótelepi 
parkok felújítását.

Továbbra is napirenden tart-
juk a sokak által várt Duna-sé-
tány megépítését, ami remélhe-
tően ebben az évben elkezdőd-
het, és talán be is fejeződhet. A 
tervezésen, a Fővárosi Önkor-
mányzattal való egyeztetéseken 
lassan már túl vagyunk, ezután 

következhet a közbeszerzési eljá-
rás kiírása, majd a megvalósítás.

Idén nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk – ez alapján az eddigiekhez 
képest nagyobb összeget fordí-
tunk – a közterületeken a fenn-
tartási feladatokra. A kerület sok 
része megszépült, de az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján na-
gyobb figyelmet kell fordítanunk 
a fűnyírásra, az öntözésre, a virá-

gosításra, a fák metszésére, az ön-
tözőrendszerek karbantartására.

– A lakosság számára ki-
emelten fontos, hogy olyan he-
lyen éljenek, ahol saját magu-
kat és családtagjaikat bizton-
ságban tudhatják. Ezen a terü-
leten milyen feladatokat fogal-
maztak meg?

– A közbiztonság javítása, 
pártállástól függetlenül, szinte 
minden képviselőjelölt választá-
sa ígéretei között szerepelt. En-
nek megfelelően idén több tíz-
millió forintos beruházás kere-
tében tovább bővítjük mind a 
rendőrkapitányság által üzemel-
tetett, mind a Rendvédelmi Osz-
tály által működtetett térfigyelő 
rendszert. Fontos döntés a rend-
védelmi osztály létszámának bő-
vítése első körben öt fővel, mivel 
a lakosság egyre inkább igényli a 
közterület-felügyelői jelenlétet.

– Szinte szó szerint életbe 
vágó kérdés az egészségügyi és a 
szociális ellátás minősége. Ezek 
javítása érdekében milyen dön-
tések születtek?

– Az egészségügyi alapellátás-
ban, azaz a felnőtt és gyermek 
háziorvosi, valamint a fogászati 
ellátás területén további támoga-
tásokkal, beszerzésekkel javítjuk 
a szolgáltatások minőségét.Az 
intézményeknél szintén nagyobb 
hangsúlyt fordítunk a karbantar-
tási feladatokra, valamint a ki-
sebb eszközök beszerzésére.

Jelentősebb változás a szoci-
ális területen következik be, hi-

szen az eddigi segélyösszegeket 
jelentős mértékben meghaladó 
támogatást nyújtunk a rászoru-
lóknak, akik körét szintén bővít-
jük. Ezzel a döntéssel sikerül fel-
zárkóznunk a szomszédos kerü-
letek által nyújtott támogatások 
mértékéhez.

– A közalkalmazottak mi-
lyen változásokra számíthatnak 
idén?

– A közalkalmazottak juttatá-
sai is bővülnek 2020-ban. Az el-
fogadott javaslat szerint a közép-
fokú végzettséggel rendelkezők 
havi 10 ezer, a felsőfokú végzett-
ségűek akár havi 50 ezer forint 
jövedelemkiegészítést is kaphat-
nak Pesterzsébeten. Vizsgáljuk 
annak lehetőségét is, hogy a kö-
zépfokú végzettségűeknél vagy az 
annál alacsonyabb végzettséggel 
rendelkezőknél ezt a 10 ezer fo-
rintot miként tudjuk megemelni. 

Én arra látok lehetőséget, hogy 
ez az összeg még idén 5 ezer fo-
rinttal bővíthető lesz. Ez az egyik 
lépés ahhoz, hogy megoldjuk az 
óvodapedagógusi létszámhiányt, 
amellyel évek óta küzdünk.

Újra kell gondolnunk az óvo-
dai csoportlétszámokat és a dol-
gozói státuszlétszámokat, hogy 
azokat a jogszabályoknak meg-
felelően a realitásokhoz, azaz a 
tényleges létszámokhoz igazítsuk.

– A sport területén milyen 
fejlesztések lesznek?

– Továbbra is az EMSTK tá-
mogatása az elsődleges célunk. 
Folytatódnak a létesítményfejlesz-

tések; önrészt biztosítunk 
az Ady Endre utcai sport-
pályán új öltöző megépíté-
séhez, a jégcsarnokban és 
az uszodában pedig a TAO 
támogatás mellé plusz költ-
séggel járulunk hozzá a fel-
újítások elvégzéséhez.

Kiemelten kívánjuk tá-
mogatni az ESMTK Bir-
kózó Szakosztályát, amely 
már nemcsak hazai, de 
nemzetközi szinten is ki-
emelkedően szerepel. A 
birkózók ráadásul most je-
lentős lehetőség kapujá-
ban állnak azzal, ha olim-
piai kvótát szereznek, en-

nek megvalósulásában pedig 
Pesterzsébet Önkormányzata is 
érdekelt.

– Milyen kulturális progra-
mokat, eseményeket terveznek 
idén kerületünkben?

– Természetesen folytatódnak 
a lassan már hagyományossá váló 
fesztiválok a Kosutiban. A nagy 
sikerre való tekintettel idén ta-
vasszal, nyáron és az adventi idő-
szakban is színes programokkal 
és vásárral várjuk az itt élőket és 
az ide látogatókat.

Pesterzsébet idén ünnepli vá-
rossá válásának 150 éves év-
fordulóját, ebből az alkalomból 
nagyszabású programsorozattal 
készülünk. A rendezvények fő 
helyszínei a városközpont, a Csili 
Művelődési Központ, a Pester-
zsébeti Múzeum, illetve a hozzá 
kapcsolódó intézmények lesznek.

Sz. A.
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Vitathatatlan tény, hogy 
négylábú kedvenceinknek szük-
ségük van mozgásra a felesleges 
energiák levezetése, az egészsé-
gük megtartása érdekében. Ku-
tyások között is sokszor bonyo-
dalmat okozhat a pórázra vagy 
szájkosárra vonatkozó szabályok 
betartása, hát még a kutyás és a 
nem kutyás emberek között. 

Póráz és szájkosár

Az állatok védelmének és 
gondozásának szabályait az 1998. 
évi XXIII. törvény tartalmazza.

A törvényi előírás értelmében 
kutyafuttatón kívül belterületi 
közterületeken a póráz haszná-
lata kötelező. Ez a szabály a ku-

tyák védelme mellett  
közterületeink tisz-
tántartása és a gyalo-
gosforgalom bizton-
sága érdekében szüle-
tett. A szabadon enge-
dett ebek a frissen ve-
tett fűmagot egy felújí-
tott közterületen akar-
va-akaratlanul is kika-
parhatják, mellyel kárt 
okoznak, valamint a 
területen kialakuló 
összképet is rontják.

A szájkosár haszná-
lata ugyanakkor csak 
veszélyes ebnek nyil-
vánított állatnál köte-
lező. Tegyük hozzá: ha 
tudjuk, hogy kutyánk egyes hely-

zetekben veszélyes lehet, vagy 
éppen nem ismerjük eléggé az ál-
talunk vezetett kutyát, mindig 
legyen szájkosár nálunk.

A szabadon futtatott kutyák 
piszkukat maguk után hagyják, 
amit gazdáik olykor észre sem 
vesznek, így az könnyen ott ma-
radhat. Pedig a törvény II. feje-
zet (6).19. szerint „A kedvtelés-

ből tartott állat ürülékét az állat-
tartó a közterületről köteles eltá-
volítani.” Aki ezt megszegi, köz-
tisztasági szabálysértést követ el.

Kutyafuttatók

A kutyások és nem kutyások 
békés együttélése érdekében ala-
kultak ki a városi kutyafuttatók, 
amelyek lehetnek zártak vagy 
szabadok. A zártakban az ebek 
biztonságban, szabadon, póráz és 
szájkosár nélkül mozoghatnak. 
A kutyafuttatón belüli biztonság 
érdekében számos íratlan sza-
bályról is olvashatunk különbö-
ző cikkekben, fórumokon. Min-
denképp fontos, hogy agresszív 
kutyát a kutyafuttatóba nem sza-
bad beengedni a többi eb közé. 
Fontos az is, hogy egy kutyafut-
tatóba történő belépés előtt a 
kutyatulajdonos tájékozódjon a 
bent tartózkodó ebek mentali-
tásáról saját kedvence biztonsá-
ga érdekében.

Kerületünkben jelenleg 7 
helyszínen található zárt ku-
tyafuttató; a Határ út és Török 
Flóris utca sarkán, a Török Flóris 
és Bíró Mihály utca sarkán, a 
Berkenye sétány és Ady Endre 
utca sarkán (az Ady Endre utca 

90. mögött), a Tátra téren, a 
Kulcsár utcában, a Jutadombon, 
valamint a Zodony utca – Pester-
zsébet vasútállomásnál – ez utób-
bi helyen két futtató is van.

A szabad kutyafuttatók álta-
lában nagyobb kiterjedésűek és 
a lakóterületektől távolabb talál-
ható közterületeken találhatóak. 
Ilyenek csak olyan területen léte-

síthetők, ahol elenyésző a gyalo-
gosforgalom, így az ebek sem ke-
rülhetnek konfliktusba járóke-
lőkkel. Pesterzsébeten jelenleg 
nem üzemel szabad kutyafuttató.

Lakótelepeken tilos 
a futtatás

A korábban leírtak miatt a 
kutyák szabad futtatása nem en-
gedhető meg olyan közterülete-
ken, közparkokban, melyet lakó-
épületek vesznek körül. 

Pesterzsébet több közterüle-
tén a szabad kutyafuttatást kor-
látozó táblával találkozhatnak 
az ebtulajdonosok, amely első-
sorban a fent leírtakra hívják fel 
a figyelmet, másrészt a frissen 
vetett gyep és az ö ntözőrendszer 
védelmét szolgálják. A táblák 
ugyanakkor nem tiltják a ku-
tyák szabályos sétáltatását a par-
kokban, hanem arra hivatottak 
felhívni a kutyatulajdonosok fi-
gyelmét, hogy ezeken a területe-
ken (a kutyafuttatón kívül) csak 
pórázon, a burkolt sétaútvona-
lak mentén vezessék kutyáikat, 
továbbá ügyeljenek arra, hogy 
kedvencük után ne maradjon 
kutyapiszok.

s.z.

– Az október 28-án megala-
kult Pesterzsébeti Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat célja, 
hogy színvonalas kulturális mű-
sorokon és a hagyományos ren-
dezvényen keresztül őrizze meg 
nemzeti identitását, hozzájárul-
jon a bolgár nyelv használatá-
hoz és fejlesztéséhez, valamint 
megismertesse a bolgár kulturá-
lis értékeket a kerület lakosaival 
– tudtuk meg Zombori Ildikótól, 
a PBNÖ elnökhelyettesétől.

A bolgárok fontos és ked-
ves hagyománya Baba Marta 
(azaz Márciusi Nagymama vagy 
Anyó) ünnepe, amit március 
1-jén, a tavasz első napján tar-
tanak. Ekkor a rokonok, barátok 
és ismerősök a régi hagyomány 
szerint piros és fehér fonalból 
készült „martenicá”-t ajándé-
koznak egymásnak. Ennek mági-
kus erőt tulajdonítottak, a piros 
szín a gonosz erők távoltartására 
szolgál, míg a fehér az egészség, 

az erő és a boldogság jel-
képe. A népszokás szerint, 
ha az ember az első fecs-
két vagy gólyát megpillant-
ja, leveszi a martenicát, fel-
köti egy virágzó gyümölcs-
faágra vagy egy kő alá rej-
ti, és azt mondja: „Vidd el 
a tél nehézségeit, és hozd 
el a tavasz szépségét!” A 
martenica ünnepét és ha-
gyományát egészen a bol-
gár állam megalapításáig, 
681-ig vezetik vissza.

s.y.

Hol és mikor kötelező a póráz vagy a szájkosár használata? Hol van-
nak kutyafuttatók, és miért nem sétáltathatom akárhol a kutyá-
mat? Mi a helyzet a kutyapiszokkal? A Városgazdálkodási Osztály 
segítségével összegyűjtöttük azokat az írott és íratlan szabályokat, 
amelyekre érdemes odafigyelni kutyasétáltatás közben. 

Kutyát csak pórázon!

Bolgár tavaszünnep

Így nem szabad kutyát sétáltatni
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– A hatáskörébe került te-
rületek között vannak olyanok, 
amelyekkel eddig nem foglalko-
zott alpolgármesterként. Meny-
nyiben jelentenek ezek újdon-
ságot az Ön számára?

– Az óvodákkal és a nemze-
tiségi önkormányzatokkal való 
kapcsolattartás azok, amelyekkel 
eddig egyik alpolgármesteri cik-
lusomban sem foglalkoztam.

A nemzetiségi önkormány-
zatok összetétele egy – az ukrán 
– nemzetiség kivételével szin-
te teljesen megváltozott, és új-
ként a Pesterzsébeti Bolgár Ön-
kormányzat is megkezdte mun-
káját. Az év eleji megbeszélé-
sünkön abban maradtunk, hogy 
együtt tanuljuk meg ezt a „szak-
mát”. A már hagyományosnak 
számító, közkedvelt programok – 
mint például a Pesterzsébet Ön-

kormányzatával közösen szerve-
zett nemzetiségi fesztivál – bizto-
san megmaradnak, ezek mellett 
tele vannak új ötletekkel. Több 
nemzetiség is tervez olyan ren-
dezvényeket, amelyekbe igyekez-
nek a lakosságot minél szélesebb 

körben bevonni, hogy ezek által 
is megismerjék hagyományaikat, 
szokásaikat az itt élők.

– Az óvodaválasztás küszö-
bén állunk, ami kerületünkben 
is sok családot érint. Milyen-
nek látja a pesterzsébeti neve-
lési intézményeket?

– Az egyik év eleji vezetői 
megbeszélésen az összes óvoda 
és tagóvoda bemutatta program-
jait, tevékenységeit, mindazo-
kat, amelyekkel vonzóvá tudják 
tenni a gyerekek, illetve inkább 
a szülők számára az intézményü-
ket. A paletta nagyon színes, és 
bár régóta részt veszek a kerület 
életében, magam is elcsodálkoz-
tam azon, hogy mennyi minden 
zajlik az óvodáinkban. Ha most 
nekem kéne választani, komoly 
gondban lennék annak eldön-
tésében, hová is járatnám szí-

vesen gyermekem, hiszen mind-
egyikben van valami szerethe-
tő. Minden óvodánk jól műkö-
dik, éppen ezért érdemes talán 
a praktikum oldaláról megköze-
líteni ezt a kérdést, és olyan in-
tézményt választani, ami köny-

nyen és gyorsan elérhető a szü-
lők számára.

– Az egészségügy az egyik te-
rület, amivel több ciklus óta ki-
emelten foglalkozik. Köztudott 
a házi gyermekorvosi körzetek-
ben a szakemberek hiánya, és 
ez a probléma már a felnőtt há-
ziorvosi praxisoknál is felme-
rült. Hogyan próbálja, miként 
tudja kezelni az önkormányzat 
ezt a kérdést?

– A gyermekorvosoknál évek 
óta helyettesítéssel próbáljuk 
megoldani az orvoshiányt, en-
nek rendszere már kialakult. A 
felnőtt praxisoknál a szakember-
hiány viszonylag új keletű, az el-
múlt fél évben többen döntöttek 
úgy, hogy 40-50 év praktizálás 
után elköszönnek tőlünk, és saj-
nálatos módon baleset, haláleset 
is történt. Mindkét területen 
vannak olyan körzetek, amelye-
ket a Humán Szolgáltatások In-
tézményének vissza kellett ven-
nie, mert nem sikerült a praxiso-
kat értékesíteni.

A háziorvoshiány nem helyi, 
hanem országos szintű problé-
ma, ezért ennek kezelésére köz-
pontilag próbálnak megoldást 
nyújtani, mégpedig a Praxisprog-

ram I-gyel. Ennek lé-
nyege, hogy a tar-
tósan orvos nélkül 
maradt körzetekben 
háziorvostani szak-
vizsga előtt álló or-
vosokat lehet felven-
ni. Helyben találniuk 
kell az orvos kollégák 
közül egy mentort és 
helyettesítő kollégá-
kat, hetente négy na-
pot a körzetben tevé-
kenykednek, egyet 
pedig a szakvizsgá-
ra való felkészülés-
sel töltenek a közeli 
kórházban, ami ná-
lunk a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház. A 

jelentkezők hatéves szerződést 
kötnek az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központtal, és ha ez az idő 
letelt, szakvizsgázottként lehető-
ségük van a körzetben maradni.

Szerencsére Pesterzsébetre is 
van már jelentkező, az első ilyen, 

szakvizsga előtt álló orvos jelent-
kezését a februári ülésén fogad-
ta el a képviselő-testület, de raj-
ta kívül másokkal is elkezdtük a 
megbeszéléseket. Azt gondolom, 
hogy jó döntést hoz, aki kerü-
letünkben választ körzetet ma-
gának, hiszen az önkormányzat 
évek óta támogatja a háziorvo-
si praxisokat. A rezsiköltségeket 
ma már teljes mértékben mi áll-
juk, a rendelők az önkormányzat 
tulajdonában vannak, így termé-
szetesen a kötelező felszereltség-
ről is mi gondoskodunk, biztosít-
juk a veszélyes hulladék elszállí-
tását. Az Ady Endre utcai szak-
rendelőben külön EKG helyisé-
get alakítottunk ki és működte-
tünk, hogy a háziorvos által be-
utalt betegeknek ne kelljen a 
kórházba menniük a vizsgálatra.

– A szociális területen mi-
lyen problémákat kell kezelni?

– Egyre idősödik a kerület la-
kossága, ezzel egyre nő az igény 
az ő segítésükre, akár bentlakás-
sal, akár otthonápolással, házi se-
gítségnyújtással, napközbeni el-
látással vagy az étkezés biztosí-
tásával. Sajnos ezen a területen 
is szakemberhiánnyal küzdünk. 
Nagyon nehéz munkatársat sze-
rezni, egyelőre a jelenlegi üres ál-
láshelyeket itt is helyettesítések-
kel igyekszünk pótolni.

A családok is egyre kemé-
nyebb nehézségekkel küzdenek, 
a munkahely, a lakhatás hiá-
nya miatt. Sok családnak ko-
moly problémát okoz egyálta-
lán a működtetésük is, hiányzik 
a jó minta, hogyan kell gyerme-
ket nevelni, gondoskodni a csa-
ládtagokról.

Amit az önkormányzat – a 
megfelelő képesítéssel rendelke-
ző és megfelelő számban bizto-
sított szakemberek mellett – te-
het ezen a területen, az a lakos-
ság számára nyújtott támoga-
tások. Éppen ezért döntött leg-
utóbbi, februári ülésén a testü-
let úgy, hogy mind a támogatá-
sok összegét, mind a hozzáférésre 
jogosultak körét bővítjük, erre a 
célra plusz 30 millió forintot kü-
lönített el idei költségvetéséből 
az önkormányzat.

Sz. A.

Módosította a szociális támogatásokról szóló rendeletét februá-
ri ülésén a képviselő-testület, így az eddiginél többen és nagyobb 
mértékben részesülhetnek segítségben – tudtuk meg Kovács Esz-
ter alpolgármestertől, aki harmadik ciklusát tölti ebben a pozíció-
ban, és akit ismét általános helyettesévé nevezett ki Szabados Ákos 
polgármester. E feladat mellett a bölcsődei és óvodai neveléssel, a 
nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel kapcsola-
tos ügyek, valamint az egészségügyi és szociális terület tartozik ha-
táskörébe. 

Idén már több a támogatás, a jogosultsági kör is bővül
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HÍVJA A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐKET!
Zavarja a közterületi alkoholfogyasztás? Illegális 

szemételhelyezésnek vagy szabálytalan parkolásnak 
szemtanúja? Rendszeresen találkozik rossz állapo-
tú, régóta egy helyen parkoló gépjárművel? Bármi-
lyen más szabálytalanságot észlel a közterületeken?

Hívja Pesterzsébet Önkormányzatának 
Rendvédelmi Osztályát a hét bármely napján, 

éjjel-nappal a 061/289 25 08-as, 
vagy a 0620/255 58 42-es telefonszámon!

ELZÁRTAN KELL TARTANI 
A BAROMFIKAT

Azonnali hatállyal elrendelte Magyarország terüle-
tén található valamennyi állattartóra vonatkozóan a 
baromfik zártan tartását a baromfiállományok ma-
dárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatá-

nak csökkentése érdekében dr. Bognár Lajos 
Országos Főállatorvos. 

A határozat értelmében, ha a kifutó felülről és oldal-
ról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, 
az állatokat állattartó épületbe bezártan kell tartani 
a 3/2017. számú Országos Főállatorvosi határozat 

1. e.) pontjában foglaltakkal összhangban.
Amennyiben az állattartó a határozat rendelkezései-
nek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az 
arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élel-
miszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy 

egyéb intézkedést foganatosít.

Pesterzsébet Önkormányzata 2020-ban is 
megemlékezik a jubiláló pedagógusokról. 
A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagó-
gusok igényelhetik, akik ebben az évben 

szerzik meg erre a jogosultságot.

A kérelmet 2020. március 5-ig 
lehet benyújtani, a díszoklevelet 

a kerületi pedagógusnapi ünnepségen 
vehetik át a jubilálók.

A következő díszoklevél adományozható:
Arany oklevél:  50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél: 65 éve végzettek részére

Rubin oklevél:70 éve végzettek részére
Gránit oklevél: 75 éve végzettek részére

A benyújtáshoz szükséges iratok:
1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon 
(név/születési név is/, születési év, idő, 

hely, személyi igazolvány száma, 
személyi szám, társadalombiztosítási azo-
nosító jel (TAJ szám), adóazonosító szám, 

bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó 
lakcím, telefonszám, egy közeli hozzátar-

tozó neve és telefonszáma) túl tartalmazza 
a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, 

beosztások felsorolása, 
kitüntetések, elismerések feltüntetése). 

2. A pedagógus végzettséget tanúsító ok-
levél vagy annak másolata.

3. Szolgálati időt igazoló okirat 
(a pedagóguspályán  eltöltött 25-30 év 

munkaviszony). 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:
4. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél 

bemutatása is szükséges!

A kérelmek benyújtása 2020. március 
5-ig, postai úton vagy személyesen 

történhet az alábbi címre: 

Pesterzsébet Önkormányzatának Közműve-
lődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
földszint 12).

Színes diploma pedagógusoknak

Pesterzsébet Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara Pesterzsébeti Tagcsoportja

tisztelettel meghívja Önt  a

20. Vállalkozók Báljára.

A bál ideje: 
2020. március 07. 20 óra

Helyszíne: 
Csili Művelődési Központ 
Bubik István színházterem
XX. Nagy Győry István u. 4-6.

Műsorvezető:
Dávid Anikó

Zene:
Standard Pasik zenekar

Fellép:
Szegedi Dóra 

operett primadonna
Virágh József 

operett bonviván

Tombola

A meghívó ára: 8000,- Ft/fő, 

mely a vacsora árát is tartalmazza

Jegyek igényelhetők a +36 30 566-7939 telefonszámon.
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bi-
zottság) meghirdeti a kerület lakossága részére az „Élhetőbb, tisztább, 
zöldebb Pesterzsébetért” környezetszépítő versenyt. A versenyre csalá-
di házak, valamint társasházak lakói jelentkezhetnek.

Kertes házak kategóriában a családi házas övezetben lakó, zártkert-
tel is rendelkezők vehetnek részt, akik kertjüket gondosan ápolják, tisz-
tán tartják. A Bizottság a jutalmazásnál figyelembe fogja venni az utcai 
zöld sáv megfelelő gondozását, illetve a járda tisztántartását is.

A társasházak kategóriában egy- vagy többszintes társasházak indul-
hatnak, nevükben a közös képviselő jelentkezhet. A jelentkezés tár-
gya egy, pontosan körül határolt parkrész lehet, melyet a társasház la-
kói gondoznak.

A 2 meghirdetett kategóriában a Bizottság pontozási rendszer alap-
ján fogja díjazni a mozgalom szempontjából kiemelkedő teljesítményt 
nyújtókat és 3-3 helyezést (I., II., III., hely) fog kiosztani.

A verseny értékelését a Bizottság pontozás alapján végzi, külön-
böző szempontok szerint. 

• A pontozás alappontjait a környező zöldterület és zártkert, illetve 
társasházak esetén a vállalt parkterület gyommentessége, tisztasága és 
gondozottsága (cserjék metszése, fák kitányérozása, beültetés, virágosí-
tás) adják. Társasházak esetén számít a vállalt parkterület nagysága is.

• További minőségi pontokat jelent az alkalmazott burkolatok és a 
kiültetett növények minősége, a színek és formák, valamint az évszak-
ok harmóniája.

• Ezen kívül plusz pontokat jelent a részvétel az önkormányzati 
vagy civil szervezetek által szervezett környezetszépítő akciókban törté-
nő részvétel, társasházak esetében a közösségi együttműködés is. 

• Fontos szempont a tisztaság, a növényzet védelme, komposztá-
lók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, konyhai kiskertek vagy ve-
teményesek létesítése. Lényeges, hogy a kertek, padok, sziklakertek 
mennyire sokszínűek, a növényzet mennyire harmonizál a környezettel 
(tájidegen vagy őshonos fajok). A bírálatkor a Bizottság figyelembe ve-
szi a madárgondozást, madáretetőket vagy odúkat.

A versenyre jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, legké-
sőbb 2020. április 3, 12:00 óráig. A nevezést személyesen vagy postai 
út kell eljuttatni az alábbi címre: Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébet Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, 1201 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 1. félemelet 38. iroda. A borítékon szükséges feltün-
tetni: hogy „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” környezetszé-
pítő mozgalom. A nevezéshez szükséges adatlap Budapest Főváros XX. 
kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le vagy a por-
tán személyesen átvehető.

Az érvényes jelentkezés feltételei:
• Az adatlapon a jelentkező nevét, címét és telefonszámát kell meg-

adni (társasházak esetében a közös képviselőét). Társasházak esetében 
meg kell adni a nevezni kívánt, gondozásra vállalt zöldterület pontos 
elhelyezkedését és nagyságát is.

• A versenyben résztvevőknek a jelentkezési lap hiánytalan kitöl-
tésén kívül külön dokumentációt csak abban az esetben kell benyújta-
ni, amennyiben plusz pontokat szeretnének kapni (különböző önkor-
mányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő 
akciókban történő részvétel, társasházak esetén a közösségi együttmű-

ködés.) Ilyen esetben szükséges csatolni egy nyilatkozatot arról, hogy 
milyen eseményeken, mikor vettek részt, milyen eredménnyel, illetve 
hogy hány ember gondozza a kertet és kinek mi a feladata. Ezt szin-
tén írásban kell a jelentkezés mellé csatolni legkésőbb 2020. április 3. 
12:00 óráig.

A versenyben résztvevők értékelését a Bizottság végzi helyszí-
ni szemle alapján. A Bizottság a szemle során látottakat fényképek-
kel dokumentálja és pontozza, mely alapján a legkiemelkedőbb részt-
vevőket díjazza. 

A kertes/ családi házas kategóriában a díjazottak vásárlási utalványt, 
a társasházak pedig növényeket kapnak.

A díjazásra várhatóan 2020. május 23-án 10:00 órától a Baba 
parkban megrendezett Családok Napja ünnepségen fog sor kerülni.

További információkért kereshetik Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, Ka-
lász Nóra városfejlesztési referenst 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 
1. félemelet 38. irodában, valamint a 06-20-350-6136 telefonszámon.

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyet értenek az Élhetőbb, 
tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő verseny szellemiségé-
vel és hajlandók aktív, tevőleges szerepet vállalni benne.

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Mach Péter elnök

FELHÍVÁS

JAVASLATKÉRÉS 

SPORT KITÜNTETÉSEKRE
Pesterzsébet Önkormányzata kéri a kerület 

lakosságát, tegyenek ajánlásokat 
„Az Év Sportolója”, és az „Az Év Edzője, 
az Év Sportvezetője” kitüntető címekre.

A kitüntető címek adományozásával az 
önkormányzat célja, hogy a Pesterzsébeten 
működő sportegyesületek sportolóit, edzőit 

és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse. 
A kitüntetésre érdemesekre bárki tehet javaslatokat. 

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, 
születési dátumát, lakcímét, sportágát,  sportegyesü-
letének nevét, az „Év Sportolója” javaslat esetében a  

sportszövetségek által kiadott, 
az előző évi eredményekről szóló igazolást. 
A jelölések határideje: 2020. március 01. 

A jelöléseket írásban e-mailen, illetve postai úton, 
papír alapon várjuk a Polgármesteri Hivatal, 

1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. 
Polgármesteri Titkárság 

és a polgarmester@pesterzsebet.hu címre.

Sabados Ákos, polgármester

Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért 
környezetszépítő verseny 2020
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Szabó Tibor 1930. február 16-
án, Kispesten látta meg a nap-
világot. Négy évtizede él Pest-
erzsébeten. Gépészmérnökként 
végzett, a Csepeli Autógyárban 
technikusi munkakörben alkal-
mazták. Névjegyét mégis újí-
tó mérnökként tette le; Beliczai 

Pál kollégájával fejlesztették ki 
az ott gyártott járművek szervo-
kormányát. A szigetszentmikósi 
központi telepről Erzsébetre he-
lyezték üzemvezetőnek, az au-
tógyár melléküzemágába. Ezzel 
párhuzamosan a Kende Kanuth 
utcában működő vállalkozásban 
irodavezetősködött a nyolcvanas 
évek közepén.

Szabadidejében szenvedélye-
sen horgászott, elsősorban a Ba-
latonon. Másik szenvedélye a fő-
zés volt. – A családban szakács-

ként jeleskedett – árul-
ta el Zsuzsanna lánya, 
majd hozzáfűzte: a ha-
gyományos magyaros 
ételeket készítette a 
legjobban.

Két lánya öt unoká-
val ajándékozta meg.

Közösségi ember, 
barátságos, tisztelettu-
dó. – Igazi régi vágású 
úriember, ezt mondja 
róla mindenki – hang-
súlyozta Zsuzsanna.

D.A.

A különböző élethelyze-
tek gyakran változtatásra kény-
szerítenek. Ez történt Kovács 
Gyulánéval is. Etelka néni 1962-
ben lett szakszervezeti tag. An-
nak ellenére, hogy tavaly töltöt-
te be 92. évét, mostanáig köz-
reműködő tagja volt a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség Pester-
zsébeti Nyugdíjas Alapszer-
vezetének.

Azonban egészségi álla-
pota egyre nehezebbé teszi 
Etelka néni számára, hogy 
hosszabb időre kimozduljon 
otthonról.  Sárfi-Kránicz 
Ferenc elnök ennek apro-
póján kereste fel a laká-
sán. De nem búcsúzni ér-
kezett, hanem látogatóba. 
Ajándékcsomaggal kedves-
kedett a háziasszonynak, 
egyúttal átadta a tisztelet-
beli szakszervezeti tagságá-
ra vonatkozó oklevelet is. 
Mert bár az indokait meg-
értik és tolerálják, nem sza-
kítanak vele.  A kapcsola-
tot a jövőben is tartani fog-

ják, csak ezután nem Etelka néni 
megy hozzájuk, hanem ők kere-
sik fel időről időre, és szükség sze-
rint segítik ügyes-bajos ügyeiben.  
Elvégre egy összetartó közösség 
ilyen. Sem az idő, sem a kor, sem 
a betegség nem lehet akadály.  
Ha egyszer összefogtak, nem en-
gedik el a kezét.        s.

Az egyesület 2018-ban alakult 
át Csibor Attiláné (Zsóka) és Bíró 
Istvánné (Saci) közreműködé-
sével. Zsóka 18 évig volt a szak-
szervezet gazdasági vezetője, az 
ott szerzett tapasztalata kedvező 
irányba vezérli jelenlegi munkáját.

Az egyesület jelenleg 18 cso-
portból áll. Vezetőik minden hó-
nap első hétfőjén tartanak meg-
beszélést az aktuális témákról, 
esetenként közvélemény-kuta-
tás alapján.

Tagjaiknak rengeteg sokszínű 
programot szerveznek; a hegyi 
túrák, a kirándulások, a város-
látogatások, a gasztrofesztiválok 
közül mindenki megtalálhatja a 
maga számára érdekes progra-
mot. Nem elhanyagolható szem-

pont az sem, hogy Zsóka jó kap-
csolatának köszönhetően a bu-
szos kirándulásokon kedvezmé-
nyesen vehetnek részt az érdek-
lődők. A Tisztelet Társaság ré-
széről Schmuck Andor többször 
szerez meglepetést a tagoknak 
színházjegyekkel és egyéb aján-
dékokkal. Pesterzsébet Önkor-
mányzatától pályázat útján kap-
nak támogatást, és a kerület dísz-

polgára, Losonczi Ottó is gyak-
ran szerez örömet a tagoknak 
meglepetés ajándékokkal. 

A „Dunások” havi rendszeres-
séggel szerveznek zenés-táncos 

klubdélutánt a Csili étteremben, 
Nyisztor Imréné támogatásával.  
Polyák Edit, a Csili Művelődési 
Központ vezetője lehetősége sze-
rint tiszteletjegyekkel, valamint 
az aktuális havi program máso-
lásával támogatja az egyesületet.

Minden évben háromszor 
(Nőnapon, az Idősek Világnap-
ján és karácsonykor) ingyenes, 
műsoros vacsorával egybekötött 
ünnepségen látják vendégül tag-
jaikat a Csili színháztermében. 

Ha valaki társaságra vágyik, 
akkor a pesterzsébeti „Duná-
sok”-kal megleli a remek lehető-
séget. A klubdélutánokon rend-
szeresen részt vesz Fekete Kata-
lin képviselő és Nemes László al-
polgármester, akik szívesen elbe-
szélgetnek a tagokkal.

ÉVGYŰRŰK

A cím akár mottója is lehetne a 
Pesterzsébeti Duna Szépkorúak 
Egyesületének, amely a Tiszte-
let Társaság tagja. Az egyesület 
színes programokkal vár min-
den érdeklődőt. 

Kellemes kikapcsolódás egy vidám társasággal

A Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete szeretettel várja az 
új tagokat heti négy alkalommal, hétfőtől csütörtökig 8 és 12 óra 

között az egyesület irodájában, a Csili Művelődési Központ 
B épületének (Baross u. 55.) földszintjén.

Február 17-én 90. születésnap-
ja alkalmából köszöntötte az 
önkormányzat Szabó Tibort, a 
Csepeli Autógyár egykori újí-
tóját. 

Boldog születésnapot! Nem engedik el a kezét
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– A legfontosabb ma Budapesten 
az, hogy ne kelljen várniuk CT-re és 
MR-re azoknak, akiknek daganatos 
megbetegedés gyanúja miatt van szük-
ségük ilyen vizsgálatra – mondta Ka-
rácsony Gergely főpolgármester első, 
Budapest.komm nevű sajtótájékozta-
tóján. Az egyeztetések megkezdődtek 
a kormánnyal, és reális az esély arra, 
hogy meg is tudnak állapodni. A fővá-
ros összehangolt egészségpolitikát sze-
retne elindítani, összefogva a kerületek 
által működtetett egészségügyi szolgál-
tatásokat.

Havasi Gábor, a 
Főpolgármesteri Hi-
vatal egészségpolitikai 
tanácsadója szerint a 
kormánynak javasolt 
évi 2 milliárd forintos 
összeggel a jelenle-
gi 2-3 hónapos vára-
kozási időt 7 nap alá 
tudnák csökkenteni. 
Elmondta azt is, hogy 
az első évben csak-
nem 8 milliárd forin-
tot fordítanak majd a 
kerületi egészségügyi 
fejlesztésekre, a kor-
mánnyal és a kerüle-
tekkel való párbeszéd 
elősegítésére pedig létrehozzák a Buda-
pesti Egészségügyi Fórumot.

A főpolgármester a belvárosi parko-
lóhelyek esetleges kiváltásáról, a pes-
ti alsó rakpart lezárásáról is beszélt. A 
parkolással kapcsolatban elmondta: az 
előző városvezetés idején készült mo-

bilitási terv is felveti, hogy a belváros-
ban vizsgálják meg a közterületi par-
kolás problémáit. Hangsúlyozta, nem 
akarnak elvenni semmit, inkább al-
ternatívákat akarnak kínálni az autó-
soknak, egy ösztönző rendszert kiala-
kítani, hogy kiváltsák a belvárosi par-
kolást. Jelenleg ugyanis több az autó, 
mint parkolóhely, és azok a gyalogosok 
elől veszik el a területeket, lehetetlen-
né téve az utcák zöldítését is. A változ-
tatásokról koncepcionális szinten elin-
dult egy gondolkodás, valamint egyez-
tetni fognak az állampolgárokkal is.

A pesti alsó rakpart lezárásával 
kapcsolatban Karácsony Gergely azt 
mondta, már a választási programjá-
ban is szerepelt, hogy nyári hétvégéken 
lezárják az autók elől és átadják a gya-
logosoknak.

s. y.

FŐVÁROSI HÍREK

Idei első ülését tartotta január 29-én a Fővá-
rosi Közgyűlés. A főpolgármesterből és a kerü-
leti polgármesterekből álló grémium módosí-

totta a fővárosi önkormányzat szervezeti és műkö-
dési szabályzatát, ezzel megnyílt annak lehetősége, 
hogy állandó párbeszédet nyissanak a budapestiek-
kel. Ezentúl a lakosság beleszólhat a főváros költ-
ségvetésébe, nagyobb és kisebb projektjeibe, kezde-
ményezheti valamely fontos ügy napirendre vételét, 
vagy konzultációt kérhet bizonyos ügyekben a fővá-
ros vezetésével.

A közgyűlés döntött a fővárosi és a kerületi ön-
kormányzatokat együttesen megillető források idei 
megosztásáról is. E szerint a kerületeket 148,7 milli-
árd forint (46 százalék), a fővárost pedig 174,9 milli-
árd forint (54 százalék) illeti meg. Az idei forrásmeg-
osztásról szóló rendeletből az is kiderül, hogy a meg-
osztandó bevételek a múlt évihez képest több mint 
19 milliárd forinttal nőnek.

s.a.

A főpolgármester és a kerületi polgármesterek rész-
vételével tartotta meg február 4-én a Budapesti Ön-
kormányzatok Szövetsége (BÖSZ) tisztújító közgyű-
lését, ahol társelnököt és alelnököket választottak. A 
szervezet közös nyilatkozatot adott ki az óvodák ön-
kormányzati fenntartása mellett.

A BÖSZ elnöke Karácsony Gergely, Budapest fő-
polgármestere. Társelnökké választották dr. Kiss Lász-
ló III. kerületi szocialista polgármestert, a pártok által 
delegált három alelnök pedig Kovács Péter XVI. ke-
rületi polgármester (Fidesz), Déri Tibor IV. kerületi 
polgármester (Momentum), Cserdiné Németh Angé-
la XV. kerületi polgármester (DK) lett.

V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester javas-
latára a BÖSZ közös nyilatkozatot adott ki, melyben 
határozottan kiáll az óvodák önkormányzati fenntar-
tása mellett. A szövetség szerint az óvodák a hazai 
oktatási rendszer talán legjobban működő részei, ahol 
a legnagyobb problémát a munkaerőhiány okozza. A 
nyilatkozat szerint nem központosítással, hanem a tá-
mogatások növelésével lehet a problémákat megol-
dani. Mivel az önkormányzatoknak nem okoz súlyos 
problémát az óvodai és bölcsődei rendszer fenntar-
tása, így anyagi szempontból sem indokolt közpon-
ti kormányzat alá rendelni az intézményeket. A több 
mint 320 ezer óvodás és a több mint 30 ezer óvoda-
pedagógus közös érdeke, hogy a jól működő, komoly 
eredményeket felmutatni képes rendszer stabil és bé-
kés maradjon továbbra is.

s.z.

A Fővárosi Közgyűlésen 
történt

A CT és MR várólisták 
megszüntetéséért

A polgármesterek kiálltak 
az óvodák mellett 

FOTÓ: MTI KOSZTICSÁK SZILÁRD

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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– A Gergely-naptár szerint 
március elejére esik a Purim 
ünnepe, azonban a héber nap-
tár ádár hónap 14. napján ün-
nepli. Mennyiben más a zsidó 
naptár?

– Ebben az esetben is a zsidó-
ság több ezer éves történelméből 
érdemes kiindulni. A zsidóság is, 
ugyanúgy, ahogy a többi közel-
keleti törzsek, természeti népek 

voltak és a sivatagban laktak. 
A legkézenfekvőbb megoldást, a 
Nap és a Hold járását vették ala-
pul. A Nap határozta meg a nap-
szak hosszát, a Hold ciklusai pe-
dig a hónapét adták meg. Télen a 
nappalok rövidebbek, nyáron pe-
dig az éjszakák. Az e fajta holdfá-
zis-számítás adja meg a zsidó nap-
tár napjait, így válik érthetővé, 
hogy miért csúszik el zsidó nap-
tár a Gergely-naptártól.

– A perzsa uralom alat-
ti, Krisztus előtt 450-100 közé 
datált eseményre emlékszik a 
Purim, amelyet az Eszter köny-
vében olvashatunk. Ki volt Esz-
ter királyné?

– Az Eszter könyvében sze-
replő zsidók Susánban, a Per-

zsa Birodalom fővárosában, 
Ahasvéros uralkodása idején él-
tek. Ahasvéros a történészek sze-
rint nem más, mint I. Xerxész. 
Ebből kiszámítható, hogy a tör-
ténet részvevői nagyjából a ba-
bilóniai száműzetés utáni ötödik 
generáció tagjai lehettek. Esztert 
nagybátyja, Mordecháj fogadta 
örökbe, mert szülei korán meg-
haltak. Amikor Ahasvéros, min-

den perzsák királya, egy ré-
szeg mulatozást követően 
megölette feleségét, Vástit, 
miután kijózanodott, új 
királynét keresett magá-
nak. Udvaroncai kihirdet-
ték ezt országszerte, és egy-
fajta szépségversenyt ren-
deztek, ahová tódultak a 
szép lányok. Aki nem „tó-
dult”, azt erőszakkal fogták 
be. Ez történt Eszterrel is. 
A királynak pont ő tetszett 
meg, őt vette el felesé-
gül. Eszter nagybátyja uta-
sítását követve nem árul-
ta el származását, csak ak-
kor, amikor megtudta a ki-
rály főembere, Hámán go-
nosz tervét. A Purim név a 
sorsvetést jelentő pur szó-
ból ered, mert Hámán így 
választotta ki az időpontot, 
amikor rá akarta szabadí-

tani a gonoszság erőit a zsidókra, 
hogy kiirtsa őket.

– Szintén az Eszter könyvé-
ben olvasható, miként kell „az 
előírt időben minden esztendő-
ben” megünnepelni a Purimot. 
Ami örömünnep, mégis böjttel 
kezdődik. Miért?

– Ádár hónap 13-án a perzsi-
ai zsidók engedélyt kaptak a ki-
rálytól, hogy harcba szálljanak 
Hámán ellenük törő erőivel. 
Imádkozással és böjttel küzdöt-
tek. Ennek emlékére szokás min-
den év ádár 13-án böjtöt tarta-
ni. A böjt napkelte előtt kezdő-
dik és napnyugta után 35 perc-
cel ér véget.

– A szokásos istentisztele-
tektől eltérően a zsinagógában 

az előestén hangoskodás zaj-
lik...

– Igen, szokás kereplővel re-
csegő hangot adni, valahány-
szor Hámán nevét említik Esz-
ter könyvének felolvasása köz-
ben. Ez abból a bibliai utasítás-

ból ered, hogy „töröltessék ki 
Ámálék neve”, aki az egyipto-
mi kivonulás után a zsidók első 
számú ellenségének számított. És 
Hámán Ámálék családjából szár-
mazott.

D. A.

HITÉLET

A Purim névről ismert zsidó ünnep, de annál többet, hogy öröm-
ünnep, nem igazán tudunk róla. Ezért kérdeztük Totha Péter Joelt, 
a Magyar Honvédség főrabbiját, a BZSH Dél-Pesti Körzet rabbiját.

A megmenekülés ünnepe

A Pesterzsébeti Evangélikus 
Gyülekezet által 12. alkalom-
mal megrendezett Luther-
konferenciának idei alcíme 
így szólt: Teológia – nem csak 
teológusoknak. A konferen-
cia témája az úrvacsora volt. 

Dr. Hafenscher Károly, a 
Zsinat lelkészi elnöke ezzel a 
gondolattal vezette be a luthe-
ri úrvacsora gyakorlatról szóló 
előadását: az úrvacsora Krisz-
tus véres áldozata, a kereszt 
önfeláldozása.

Dr. Fabiny Tamás evangé-
likus elnök-püspök „Az úrva-
csora a képzőművészetben” 
témában osztotta meg érté-

kes tudását a hallgatósággal. 
Előadása szellemiségét Luther 
gondolatai ihlették, amely 
szerint: „Ha bűnös vagyok, ha 
elestem, ha bármiféle baj ér, 
nosza a szentséghez sietek, és 
Istentől annak a jelét kapom, 
hogy Krisztus igazsága, élete 
és szenvedése helytáll értem.”

Kötetbemutatóra is sor ke-
rült: az érdeklődők megismer-
kedhettek a Luther Váloga-
tott Művei című könyvsorozat 
negyedik részével, ami a Fele-
lősség a társadalomért címet 
viseli. A kötetet Zászkaliczky 
Márton és Csepregi Zoltán 
elemezték.

D. A.

Szeptember 13-a és 20-a 
között Budapest ad otthont 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusnak. A nagyszabá-
sú eseményen sok liturgikus, 
közösségi, kulturális, teológiai 
és ifjúsági programokkal várják 
az érdeklődőket.

A nyitó szentmise szeptem-
ber 13-án, vasárnap a Pus-
kás Ferenc stadionban lesz, 
elsőáldozással egybekötve. 
Szeptember 19-én, szombaton 
délután a Parlament előtt, a 

Kossuth téren lesz szentmise, 
melyet Eucharisztikus gyertyás 
körmenet követ az Andrássy 
úton át a Hősök terére.

A kongresszus záró szentmi-
séjére szeptember 20-án, vasár-
nap délelőtt kerül sor a Hősök 
terén.

Ezek a programok ingye-
nesek, de a www.iec2020 ol-
dalon kell regisztrálni. Azok, 
akiknek ez nehézséget okoz, a 
Pestszenterzsébeti Főplébánián 
is segítséget kérhetnek.             s.

Luther-konferencia

Eucharisztikus kongresszus
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GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekbal-
esetek megelőzése érdekében a fővárosban rajzpályázatot hirdet 
az óvodások, alsó és felső tagozatos általános iskolások részére 
„Így közlekedtek ti!” címen.
A rajzpályázatot óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos tanulók (7-
10 éves), és a felső tagozatos tanulók (11-15 éves) részére hirdet-
jük meg. 
A rajzoknak a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutat-
nia, külön témakör megkötés nincs. A rajzok mérete kizárólag A0 
(841x1189mm) vagy A1 (594x841mm) méret lehet. Az alkotá-
sokat 2-3 fős csoportoknak kell elkészíteni. Alkalmazott techni-
kák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, dió-
pác, szénrajz.
A rajzokat az alábbi címre kérjük megküldeni:   BRFK- Fővárosi 
Balesetmegelőzési Bizottság  Cím: 1149. Budapest, Hungária krt. 
149. Postacím: 1581 Budapest Pf. 27.
Rajzok beküldésének ideje: 2020. március 18-ig.
A pályamunkák hátoldalán szerepeljen az alkotók adatai: név, 
életkor, lakcím, óvoda neve, iskola neve, címe, e-mail címe, tele-
fonszáma. (Figyelemmel az adatkezelési szabályok betartására)
A beküldött pálya műveket nem őrizzük meg, és nem küldünk 
vissza!
A BRFK-FBB szakmai zsűrije a legjobb rajzok alkotó csoportjait, 
kategóriánként 4-4 művet díjazásban részesíti. A helyezést elért 
csoport tagjai részére meghívót küldünk.
További információt Veresné Bacsó Szilvia r. őrnagy a BRFK 
Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és Közlekedé-
si Osztály főelőadója ad, telefonszám: (06-1) 273-4000 (63-172 
mellék), e-mail cím: veresneb@budapest.police.hu.

Péti Sára szaxofonművésznek a képek 
hangulatához illő játékát követően Fekete 
György Professor emeritus, az MMA tisz-
teletbeli elnöke nyitotta meg a kiállítást, 
aki elárulta: nem nézett utána, mi lesz a 
tárlaton, hogy a látott anyag hatására fo-
galmazza meg mondandóját.

Az elnök kiemelte: az alkotó, jóllehet 
iparművész, jelen kiállításon fotóművész-
ként mutatkozik be, mivel az alkotások fo-
tóművészeti alkotások, és nem a MOME, 
a Magyar Iparművészeti Főiskola történe-
tét mutatják be.

– Egy művészember mutatja be, mi tör-
tént, amikor exponált – fogalmazott Feke-
te György. – Tudom, hogy Tóninak köny-
ve jelenik meg az iskola történetéről, és 
nagy kíváncsisággal tölt el, mi módon tud 
majd a MOME múltjára is büszke lenni, 
mivel most a jelenére büszke, joggal.

Az MMA tiszteletbeli elnöke felidéz-
te: a nyolcvanas években amerikai kül-
döttséget vezetett végig a képzőművésze-

ti középiskolán és az iparművészeti főisko-
lán, a küldöttek ámulva vallották be: ná-
luk ilyen nincs, ők egyszerűen felszippant-
ják a tehetségeket a világ minden tájáról.

– Nehezen beszélek fotóművészeti al-
kotásokról, mert valószínűleg a jelenle-
vők között az egyetlen vagyok, aki életé-
ben soha nem nyomott le egyetlen egyszer 
sem exponáló gombot, nem tudom hát, 
milyen belenézni az optikába, ami kivág a 
valóságból egy részt – vallotta be az elnök, 
aki a hivatalos megnyitót követően ismét 
szót kért:

– Hódolattal viseltetem ez iránt a ga-
léria iránt. Nem hiszem, hogy a huszon-
három budapesti kerület bármelyikében 
ilyen lenyűgöző spektrumú kiállítási kí-
nálat lenne. Ha 20-30-40 év múlva vala-
ki összeállítja a Gaál Imre Galéria törté-
netét, abból többé-kevésbé kirajzolódik a 
magyar képző- és iparművészet története 
– zárta beszédét.

DIA

A Gaál Imre Galéria legújabb, Csipes Antal jegyezte kiállítás a Tanodától az egye-
temig – Képek a MOME történetéből címet viseli. A kerületünkben élő alkotó 
fényképei a Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetem életének közelmúltjába kínál 
bepillantást.

Ihletett emlékképek

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA



Pesterzsébet | 2020. február 27.

12

A Szabó József ’48-as hon-
véd által adományozott téren, 
a Kossuthfalva téren 1901. ok-
tóber 27-én még csupán egy ha-
rangláb és egy kereszt állt. Az 
ide épült templom alapkövét 

1930. szeptember 14-én helyez-
ték el, majd 1935. június 30-án, 
Jézus Szíve ünnepén szentelték 
fel, addig a szentmisék a Marót 
u. 7. szám alatti egykori iskolá-
ban voltak. A 240 négyzetmé-

ternyi területű, gó-
tikus stílusú temp-
lomot Rupp Géza 
építész tervezte, dr. 
Fetter Géza vezeté-
sével kezdett épülni, 
Sztankó Albert, majd 
Bérczi István káplá-
nok, valamint Kiss 
László kihelyezett 
lelkész segítségével.

1936. szeptember 
1-től Szolnoky Jánost 
bízta meg az egyház-
megye a Jézus Szíve 
templom lelkészének, 
az ő munkája nyomán 
kezdett felvirágozni a 
hitélet. A kinevezé-

sét követő évben a lelkészségből 
plébánia lett, és még annak az 
évnek augusztusában kultúrhá-
zat avattak. A 30-as évek végén 
több csoport és egyesület műkö-
dött a plébánián.

1940-ben két oldalhajóval – a 
bal oldali kereszthajóval és sek-
restyével – bővült a templom. 
Egy évvel később a mai helyén 
felépült az új plébánia, a mellette 
lévő telken pedig 1943-ban óvo-
dát hoztak létre. 1944-ben fel-
szentelték az egyházközséghez 
tartozó Szent Antal kápolnát.

A háború után az egyesületi és 
hitéletet visszaszorították. 1961-
ben új orgona készült, 1973-ban 
elvégezték a templom külső és 
belső tatarozását, 1980-ban kija-
vították a tetőt. Bő másfél évti-
zeddel később újból felújították a 
tetőzetet és az épület homlokza-
tát, és ugyanebben az évben visz-
szakapták az egyházközség kul-
túrházát.

A plébánia az 1993-as egy-
házmegyei határrendezés után 
került a váci egyházmegyétől az 
esztergom-budapesti főegyház-
megyéhez.        s.a.

HELYI ÉRTÉK

– Megy a bolt? 
– Nem panaszkodhatom. 

Munka az nagyon sok van. Meg-
élünk belőle. Igaz, amióta az or-
szágot elárasztották a rossz minő-
ségű kínai cipők vagy a nagy gyá-
rakban futószalagon készülők, az-
óta kevesebben keresik fel a susz-
tert. Ha tönkremegy az olcsó cipő, 
nem javíttatják, hanem kidobják 
és másikat vesznek helyette. 

– Ennek ellenére azt látom, 
hogy itt a műhely polcait meg-
töltik a javításra váró cipők. 

– Igen, azért még most is so-
kan hoznak hozzánk javításra ci-
pőket. Általában ez adja a felada-
taink nagyobb részét, de sokan 
keresnek fel minket azért, hogy 
ortopéd cipőket készíttessenek 
maguknak. Szerencsére azok szá-
ma sem kevés, akik egyedi gyár-
tású cipőkért jönnek, sőt, sokszor 
külföldről kapunk megrendelést.

– Külföldről leadja a meg-
rendelő a méreteit, az egyedi 
igényét, és azok alapján legyár-
tod nekik a cipőt? 

– Nem, ez nem így működik 
általában. Mindenképpen el kell 
jönni a műhelybe, ahol nagyon 
pontos méreteket veszek a lábá-
ról, hogy tényleg teljes egészében 
az ő lábához igazodjon a cipő. Ez-
után beszéljük csak át részletesen 
az egyedi igényeket, és ehhez iga-
zítjuk a lehetőségeket. Ha elké-
szült a cipő, akkor nálam átvehe-
ti, vagy akár el is postázzuk szá-
mára csomagban. Egyedi cipő-
ből jellemzően kétfajtával fog-

lalkozunk, a ragasztott és a var-
rott cipővel. Bár az utóbbi lénye-
gesen drágább, tartósabb is. Sze-
rencsére ezekre már visszatérő ál-

landó ügyfeleink is vannak. A sa-
ját készítésű cipőinkbe az egyedi 
logónkat égetjük bele. 

– Akkor tulajdonképpen ab-
szolút élő szakma a suszter.

– Nem mondanám. Az a leg-
nagyobb baj, hogy a cipészképzést 
vagy tíz éve teljesen abbahagyták. 
Vannak néha alkalmi tanfolya-
mok, de azok nem az igaziak, nem 
olyan, mint amilyen a régi tech-
nikusi, szakmunkási képzés volt. 
Ma már a szakmában a hozzám 

hasonló 35-50 év közötti meste-
rek fiatalnak számítanak. Nem 
jön utánunk újabb nemzedék, pe-
dig nagyon jó lenne, és nagyon 
remélem, hogy egyszer újra bein-
dul majd a képzés.

– Mindig is cipész akartál 
lenni? 

– Igen. Az édesapám és az 
édesanyám is azok voltak mind-
ketten. Ezt nem tudom úgy fel-
fogni, mint egy munkát, nálam 
ez szerelem, hivatás egyszerre. 
Szívesen dolgozom, és ha egyszer 
majd nekem is lesz gyerekem, re-
mélem, ő is továbbviszi a szak-
mát. A céget a szüleim alapítot-
ták a 70-es évek végén. Nem itt 
volt az első műhelyünk, hanem 
pár utcával arrébb.

Az iskola elvégzése után én is 
beálltam dolgozni a családi vál-
lalkozásba. Édesapám halála óta 
én viszem elsősorban a boltot, de 
édesanyám is nagyon sokat dol-
gozik benne még ma is, a marke-
tinget, az adminisztrációt pedig a 
nővérem intézi. 

– Mi kell ahhoz, hogy valaki 
jó suszter legyen? 

– Kell természetesen kézügyes-
ség hozzá. De ez megtanulható. 
Kell elhivatottság és szeretet a ci-
pők és a gazdáik iránt. Mert ha 
nincs benne a munkádban ez a 
szeretet, akkor nem lesz az igazi, 
ami kikerül a kezed közül. 

„Sutor ne ultra crepidam!”. Azaz: Suszter, maradj a kaptafánál! 
Csakhogy egyre több kaptafa árválkodik magányosan, mert el-
tűnt mögüle a cipész. Pesterzsébetnek még van jó suszterja, Szabó 
Krisztián, a Sutor cipészet vezetője személyében. 

Fogy a suszter a kaptafa mellől

A Jézus Szíve 
templom 
története
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– Mikor kezdett írni?
– Három-négy évvel ezelőtt, 

miután nyugdíjba mentem.
– Diákkorában nem írt ver-

seket, mondjuk, a gimnázium-
ban?

– Nem. Úgy kezdtem, hogy 
kedves hozzátartozóimnak, isme-
rőseimnek köszönő- és köszöntő-
kártyákat írtam, névnapra, szüle-
tésnapra. Sablonok helyett igye-
keztem találó megfogalmazáso-
kat keresni. Többen örömmel új-
ságolták, hogy nem kaptak még 
soha ilyet. Meg is őrizték, és időről 
időre előveszik, újraolvassák. Ők 
biztattak, hogy írjak történeteket.

– Nem tudom elképzelni, 
milyen lehet egy efféle köszönő 
szöveg, segítsen!

– Rendszeresen nyaraltam egy 
kilencvennyolc esztendős idős 
hölgynél, akinek megköszöntem 
a lehetőséget, az örökös derűjét 

és a beszélgetéseinket, amelye-
ken átadta nekem a tapasztala-
tait. Ő nagyon hálás volt azért a 
hat-nyolc mondatért. Egyébként 
ritkán vásároltam meg az üres la-
pokat, jobbára magam készítet-
tem el azokat. Legutóbb példá-
ul a szomszédom bevallotta: ő 
bizony rendszeresen olvasgatja 
a tőlem kapottat. Szóval innen 

ered, hogy történeteket, novellá-
kat kezdtem írni.

– A hat-nyolc mondat és 
a hat nyolc oldal nem pont 
ugyanaz a műfaj...

– Egyperceseket írok, egy-két 
oldalas tárcanovellákat. Azért 
döntöttem így, mivel tapasztala-
tom szerint az embereknek nincs 
idejük hosszú regényeket olvas-
ni, azonban egy-két percnyi ide-
jük mindig akad.

– A tárcanovella műfaji sa-
játossága, egyúttal nehézsége a 
sűrítés.

– Az nekem megy, viszont 
egy regény megírása nehézséget 
okozna.

– Azt mondta, történeteket 
ír, de ilyen rövid terjedelemben 
az szinte lehetetlen.

– Nagyon is lehetséges: ki kell 
emelni a lényeget. Például egy-
egy esemény vagy tanfolyam al-

kalmával mindig kiszemelem a 
legérdekesebb illetőt. Őt állítom 
a középpontba. Bevallom, sze-
retem nézegetni, vizsgálgatni az 
embereket.

– Az emberek zöme azonban 
nem szereti, ha vizsgálgatják...

– Talán észre sem veszik, nem 
vagyok tapintatlan. A szereplők 
általában örülnek, ha megörökí-

tem őket. Amikor elolvassák, el-
csodálkoznak, mert nem gondol-
ták, hogy a viselkedésük, öltöz-
ködésük másnak azt jelenti, amit 
leírtam. Többnyire a valóságra 
támaszkodom, azonban írok kita-
lált históriákat is, vagy keverem a 
kettőt. Akadnak derűs, megmo-
solyogtató történeteim, vannak 
elszomorító, sőt, sírást fakasztó 
novelláim.

– Miközben fürkészi a való-
ságot, olyan, mint a muzsiku-
sok, akiknek folyamatosan jár 
az agyuk, szól bennük a zene?

– Egyáltalán nem, én hobbi-
író vagyok. Amikor valami ér-
dekeset látok, hallok, megrázót 
tapasztalok, azt papírra vetem. 
Olyan dolgokat igyekszem elles-
ni, amikre más nem figyel oda, 
esetleg részese, azonban mégsem 
tűnik fel neki.

– Van saját stílusa?
– Tanító voltam, ezért min-

dig világosan, érthetően kellett 
fogalmaznom, hogy a lehető leg-
könnyebben megértsenek a gye-
rekek. Ez annyira belém ivódott, 
hogy az írásaim szintén könnyen 
érthetőek, követhetők.

– Tehát nem gyermekkori 
vágya teljesült az írással.

– Tizenegy éves 
koromtól kezdve pe-
dagógus akartam len-
ni. Nagyon boldog 
voltam, hogy kicsiket 
taníthattam. 1971-
ben végeztem, öt évre 
rá költöztem a csalá-
dommal Pesterzsébet-
re, azonban nem csak 
a XX. kerületben taní-
tottam.

– De akiket itt, 
Erzsébeten tanított 
írásra-olvasásra, szá-
molásra, azokkal 
csak összefut.

– Sokukkal. Na-
gyon nagy öröm, hogy 
leállnak velem beszél-

getni, és már-már zavarba ejtő 
nyitottsággal mesélnek magukról.

– Publikál is, vagy kizáró-
lag személyre szabva osztogat-
ja műveit?

– Többször jelentek meg írá-
saim az elmúlt két-három évben. 
Például a Kláris Antológiában 
tavaly egy, idén három. Közben 
pedig a Kláris folyóiratban rend-

szeresen publikálok. Már rám ír-
nak a szerkesztők, hogy nincs-e 
valami egy adott témában az író-
asztalfiókomban.

– Ha éppen nincs, nosza, 
írni kell egyet!

– Az nehéz. Megrendelés-
re, adott témára. Éppen ezért já-
rok kurzusokra, kreatív írótanfo-
lyamra, ahol rendszeresen oszta-
nak ki feladatokat, függetlenül 
attól, van-e éppen késztetése az 
embernek. Négy tanfolyamot vé-
geztem, Zsiga Henrik tizenkét 
kötetes író, egyetemi oktató ve-
zette őket.

– Ha meg nem sértem, bizto-
san önnél jóval fiatalabbakkal 
járt együtt...

– Hát igen. Latolgattam is, 
merjek-e jelentkezni. Azonban 
eddig mindig befogadtak a fiata-
lok. Képzelje el, egyszer egy ná-
lam idősebb hobbiíró szintén 
részt vett az egyik kurzuson.

– Hobbiíró, de azért kötetet 
csak tervez kiadni.

– Tervezek. A negyven-ötven 
történetnek, amit írtam, fele ta-
lán megjelentethető lenne. Az 
igazság az, hogy szigorú vagyok 
magammal.

– Rendszeresen ír?
– Van, hogy egy hónapban há-

rom novellát, és van, amikor há-
rom hónapig egyet sem. Tíz-húsz 
éve, amikor azt hallottam: ihlet 
kell az íráshoz, értetlenkedtem, 
de most azt mondom: tényleg 
kell. Összegyűlik az emberben az 
az érzéshalmaz, ami arra indítja, 
hogy leüljön és írjon. Egy-másfél 
óra alatt elkészülök a novellával, 
azután három nappal később ja-
vítok, három hónap múlva javí-
tok. Akad, amit a végén eltépek.

– Számítógéppel ír?
– Igen, általában reggel.
– Kinek mutatja meg először 

az elkészült művet?
– Állandó bétázóm sajnos 

nincsen, így hol ennek, hol an-
nak.

– Ad a kritikára?
– Amikor egyezik a vélemé-

nyünk, igen, akkor javítok is. 
Nagyon szubjektív, kinek mi tet-
szik.

– Vannak kedvenc szerzői?
– Schäffer Erzsébetet, Tóth 

Krisztát szoktam rendszeresen 
olvasni.

Ditzendy Attila

Hisz a változás fontosságában, magát jövő-menő embernek mond-
ja, és úgy véli: az élet sorsdöntő kérdéseiben magára marad az em-
ber. Fontosnak tartja, hogy legyen mindenkinek célkitűzése, ami 
előre viszi. Ő V. Nagy Ágnes Pesterzsébeten élő novella- és törté-
netíró, vagy miként mondja: hobbiíró. 

A valóság ihletettségében
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„Pesterzsébeti Polgárőrség” feliratú ruhát 
viselő lévő emberekkel szinte mindannyi-
an találkoztunk már, ha máshol nem, helyi 
rendezvényeken, az utcákon pedig rendszere-
sen láthatjuk járőrautójukat. Arról, hogy kik 
ők és milyen feladatot látnak el, egyáltalán, 
mióta létezik a polgárőrség, Gerda Gyula, a 
Pesterzsébeti Polgárőrség parancsnoka tar-
tott előadást a Csili Helytörténeti Klubjában.

A polgárőrség kialakulása

A polgárőrség eredete a XVI-XVII. szá-
zadra nyúlik vissza. Az akkori polgárőrök el-
sősorban őrzésvédelmi feladatokat láttak 
el, és háború idején védték a katonai őrzést 
igénylő objektumokat, sóhivatalokat, posta-
hivatalokat, raktárakat, laktanyákat, néha 
egyes erődöket is, de felhasználták őket kato-
nai szállítmányok kíséretére is.

A XIX. század elején törvénycikk mondta 
ki, hogy a nemesi felkelés számára a városok-
nak nem kell lovasokat kiállítaniuk, ha azok 
helyett a belbiztonság védelmére „kellőleg 
fölszerelt s fegyverekkel ellátott polgárőrsé-
get” tartanak. Ebben az időben az országgyű-
lés már egyenesen kötelezte a szabad királyi 
városokat a polgárőrség felállítására „a törvé-
nyes felmerülő esetben, nyílt háború idején”. 

Tehát hosszú évtizedeken át a polgárőrség 
háborúban, a hátországban biztosította a fon-
tosabb objektumokat. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc leverése után nyilvánvalóan nem állítot-
ták vissza a polgárőrségeket, az I. világháború 
miatt azonban ismét szükségessé vált a Magyar 
Királyságban működő rendvédelmi testületek 
megerősítése. Ekkor nyúlt vissza a magyar kor-
mányzat a magyar polgárőr hagyományokhoz.

A közelebbi múlt

Az őszirózsás forradal-
mat követően ismét hosz-
szabb, ezúttal több év-
tizedes szünet követke-
zett, míg az 1980-as évek-
ben megjelenő bűncselek-
ményhullámok miatt is-
mét szükség lett a civil 
szervezetek segítségére a 
rendvédelemben.

1991. március 28-án 
jött létre – Önvédel-
mi Szervezetek Országos 
Szövetsége néven – az 
Országos Polgárőr Szö-
vetség, amit a Fővárosi Bíróság 2000-ben ki-
emelkedően közhasznú szervezetnek minősí-
tett át. A következő mérföldkő 2006-ban kö-
vetkezett be, amikor megszületett a polgár-
őrségről szóló legfontosabb jogi szabályozás, a 
2006. évi LII. törvény.

A közbiztonság és a közrend fenntartásá-
ban részt venni kívánó, a környezetük bizton-
ságáért felelősséget érző állampolgárok számá-
ra a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. 

A hatékony működés biztosítása, valamint 
a polgárőrségek rendőrséggel, önkormányza-
tokkal, rendészeti szervekkel és a lakossággal 
való együttműködése kereteinek meghatáro-
zása érdekében az Országgyűlés megalkotta a 
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység sza-
bályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt.

Polgárőrök Pesterzsébeten

A Pesterzsébeti Polgárőrség 1995-ben ala-
kult meg, tagja a Budapesti Polgárőr Szövet-

ségnek és az Országos 
Polgárőr Szövetségnek. 
Tevékenységét a vo-
natkozó jogszabályok 
és az Országos Polgár-
őr Szövetség belső sza-
bályzóinak betartásával 
végzi, szorosan együtt-
működve a BRFK 
XX. és XXIII. kerületi 
Rendőrkapitánysággal. 

A polgárőrök leg-
főbb feladata a bűncse-
lekmények megelőzése, 
a vagyonvédelem érde-
kében önkéntes tevé-
kenységet kifejtő polgá-
rok összefogása, rend-
szeres működésük ösz-
szehangolása, a lakos-
ság és a bűnüldöző szer-

vek közötti bizalom és együttműködés erő-
sítése. Ennek biztosítására közterületi járőr-
szolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti bal-
eset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, 
általános és középiskola közvetlen közelében 
jelzőőri tevékenységet látnak el.

Mit tehet a polgárőr?

A polgárőrnek joga van a szabálysértés, 
bűncselekmény elkövetésén tetten ért sze-
mélyt a cselekmény abbahagyására felszólí-
tani, a cselekmény folytatását megakadályoz-
ni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tet-
ten ért személyt visszatartani. Köteles azon-
ban az elfogott személyt haladéktalanul a jo-
gosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre 
nincs módja, azt nyomban értesíteni.

A polgárőr a közúti közlekedési baleset 
helyszínén – a közlekedés zavartalanságának 
biztosítása érdekében – önállóan elláthat jel-
zőőri feladatokat a rendőrség megérkezéséig, 
azt követően a rendőrség felkérésére és uta-
sításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri 
tevékenységét.

A polgárőrök a rendőrséggel való együtt-
működés keretében a körözött gépjárművek 
azonosításában is részt vehetnek.

Y.z.

Akik önként tesznek a bűnmegelőzésért

A Pesterzsébeti Polgárőrség várja 
a 18. életévüket betöltött, büntetlen 

előéletű magyar állampolgárok 
jelentkezését, akik önkéntes 

munkával hozzájárulnának kerületünk 
biztonágosabbá tételéhez, valamint tenni 

szeretnének közvetlen környezetükért.
Információ, jelentkezés a pesterzsebeti.
polgarorseg@gmail.com e-mail címen 
vagy a 0670/329 95 06-os telefonszá-

mon. Honlap: polgarorseg20.hu
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– A jóga szanszkrit erede-
tű szó, többek között összekap-
csolódást, egységet jelent. A 
jóga végső célja összekötni, egy-
ségbe hozni a testet és a lelket. 
A szó egy másik jelentése arra 
utal, hogy a rendszeres gyakor-
lás révén képesek leszünk ural-
ni testünket és elménket egy-
aránt – kezdi Horváth Kriszti-
na klubvezető. – A jógagyakor-
latokat ászanáknak nevezzük, és 
azok jótékony testi hatásukon 

túl a bensőnkre is hatnak. Van-
nak könnyített és nehezített vál-
tozatai, a gyakorlás során a cél 
mindig az, hogy mindenki a testi 
adottságainak és az aktuális lel-
kiállapotának megfelelően tud-
ja kivitelezni a gyakorlatot. Vé-
gig tudatosan figyelünk a testi 
érzetekre, a test jelzéseire, hogy 
annyit vállaljunk, amennyi ép-
pen elég. A gyakorlatok ponto-
san ott hatnak, ahol a test igény-
li. Bár testünket alaposan meg-

mozgatjuk, a jógaóráról kipihen-
ten, derűsen, mentálisan frissen 
távozunk – teszi hozzá.

Az EFI jógaóráinak elején, a 
bemelegítés és ráhangolódás so-
rán 20 perces, a gerinc körüli iz-
mokat erősítő mozgássort vé-
geznek. Hétköznapokon sokat 
ülünk és állunk, ami nagy terhe-

lést jelent a gerincoszlopnak. A 
hátfájás, a csípőfájdalom, a fej-
fájás gyakran a helytelen testtar-
tás következménye. A gyakor-
latok megerősítik a gerincosz-
lop melletti izomzatot, így eny-
hülnek a fájdalmak. A jóga kivá-
ló mozgásforma a kismamáknak 
is, de túlsúly esetén is kifejezet-
ten ajánlott. Ettől a mozgásfor-
mától mindenki azt kapja, ami-
re a szervezetének, a pszichéjé-
nek az adott pillanatban a leg-
nagyobb szüksége van, így bár-
mikor és bárkinek érdemes be-
levágni.

s.
További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 
Nővérszálló, földszint
email: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefon: 06 1/289 62 12
személyesen: hétfő – csütörtök 11-15 
óráig (pénteken nincs ügyfélfogadás)

EGÉSZSÉG

– A korai intervenció egy 
komplex, több színtéren zajló 
fejlesztés, amelynek fontos ré-
sze a korai fejlesztés. A korai be-
avatkozás 0-6 év között történ-
het, azonban az első három élet-
év nagyon jelentős, hiszen az ek-
kor bekövetkezett események, a 
fejlődés üteme alapjaiban hatá-
rozzák meg a későbbi szellemi, fi-
zikai, lelki fejlődést – magyarázta 
Arató Ágnes, az FPSZ XX. Ke-
rületi Tagintézményének klini-
kai szakpszichológusa. – A szak-
szolgálathoz küldött 2.-3. osztá-
lyos gyerekek nagy részénél ki-
mutatható, hogy tanulási ne-
hézségük hátterében olyan, már 
a korai életévekben, vagy akár 
már a születéskor jelentkező 
problémák állnak, amelyek alap-
ján idegrendszerük eltérő fejlő-
dését feltételezhetjük (például 
oxigénhiányos állapot születés-
kor, extrém sírósság csecsemő-
korban, mozgásfejlődéséből ki-
maradt a kúszás-mászás, meg-
késett beszédfejlődés). Nagyon 

fontos, hogy minél korábban 
észleljük a gyermek fejlődésének 
anomáliáit, és erre a szülőket is 
érzékenyítsük. Az idegrendszer 
plaszticitása miatt ugyanis mi-
nél korábban avatkozunk be egy 
gyermek fejlődésébe, annál ha-
tékonyabb, gyorsabb eredményt 
érhetünk el – hangsúlyozta.

Kérdésünkre, hogy milyen je-
lei lehetnek annak, hogy a gyer-
mek nem úgy fejlődik, ahogy 
„kellene”, a szakember így vá-

laszolt: – Fontos, hogy a szülők 
tisztában legyenek azzal, mely 
életszakaszban körülbelül mi és 
hogyan várható.  Ha a fejlődé-

si állomások késve, vagy nem 
úgy jelennek meg, ahogy vár-
ható, akkor érdemes szakem-
berhez fordulni. Ki kell emel-
ni ugyanakkor, hogy egyes szü-
lők szorongani kezdenek, ha va-
lami nem pont úgy és pont ab-
ban a hónapban történik, ahogy 
a „nagykönyvben meg van írva”. 
Ez a szorongás a gyermeken nem 
segít, viszont a kettejük kap-
csolatát megterheli, ami tovább 
hátráltathatja a gyermek fejlő-

dését. Ezért a fejlődési állomá-
sok ismereténél még fontosabb 
az, hogy a szülők legyenek fi-
gyelmesek, érzékenyek a gyer-
mekre. Próbálják megfogalmaz-
ni, nyugodtak-e, amikor együtt 
vannak a gyermekkel? Tud-
nak-e vele kapcsolatot terem-
teni? Meg tudják-e nyugtatni? 
Látnak-e fejlődést a gyermek 
képességeiben? Vannak-e hirte-
len megjelenő furcsaságai, ame-
lyeket a szülő nem tud megérte-
ni? Hogyan tud a gyermek a vál-
tozásokhoz alkalmazkodni? 

Ha ezekben a kérdésekben bi-
zonytalanok a szülők, akkor ér-
demes szakemberhez fordulni.

Még egy nagyon fontos dolog: 
az sem mindegy, hogy egy gyer-
mek hogy érzi magát a bőrében, 
hogyan érintik meg, hogy tekin-
tenek rá, hogyan gondolkodnak 
róla. Beszélnek-e hozzá, vagy a 
televíziót hallgatja, lát-e képes-
könyvet, vagy csak a tabletet, já-
rókában van-e egész nap, vagy 
sétálnak vele? A gyermek fejlő-
désének alapját, fejlődni akará-
sát az érzelmi-kötődési kapcsola-
tainak minősége adja – hangsú-
lyozta Arató Ágnes.

y.a.

A korai fejlesztés fontosságáról és eredményességének feltételeiről 
tartott szakmai napot „Az együttműködés sikeres útjai” címmel a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) XX. Kerületi Tagintéz-
ménye február 4-én. 

A jóga napjaink népszerű mozgásformája Európa-szerte, ugyanak-
kor a keleti mozgáskultúrában 5 ezer éves múltja van. Akik rend-
szeresen gyakorolják, állítják: bármikor, bárhol lehet jógázni, bár-
melyik életkorban elkezdhető, és az eredmény garantáltan izmo-
sabb, rugalmasabb test, nyugodt elme, jobb közérzet. Nem vélet-
len, hogy a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda egyik legnépsze-
rűbb rendszeres foglalkozása a Jóga Klub. 

A sikeres korai fejlesztés kulcsa az együttműködés

A mindenkihez alkalmazkodó mozgásforma
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A Gyermekmosoly 
Óvoda Bíró Mihály utcai 
óvodája másodjára nyer-
te el a „Zöld Óvoda” cí-
met a Földművelésügyi 
Minisztérium és az Embe-
ri Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából a Ma-
gyar Mezőgazdasági Mú-
zeum által meghirdetett 
pályázaton. A minősí-
tést tanúsító oklevelet ja-
nuár 23-án adta át Lász-
ló Tibor Zoltán Környe-
zetügyért felelős helyet-
tese államtitkár és Kisfa-
ludy László Köznevelésért 

felelős helyettes államtit-
kár. A megtisztelő címet 
2022-ig tudhatjuk ma-
gunkénak. További cé-
lunk, hogy kiérdemeljük 
az „Örökös Zöld Óvoda” 
címet.

Óvodánk a továbbiak-
ban is elhivatott a fenn-
tarthatóság és a környe-
zettudatos szemléletmód 
kialakításában, hogy a 
hozzánk járó gyermekek 
ezt a szemléletmódot meg-
ismerjék és képviseljék. 

Kuruczné Hegedüs 
Magdolna

„A Szer, ami megváltoztat” címmel összevont szü-
lői értekezleten tartott bűnmegelőzési tájékoztatót 
a BRFK XX. és XXIII. kerület prevenciós szakem-
bere a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégi-
umban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 2019 
óta indult drogprevenciós programjának újabb ál-
lomásán Váradi József c. r. őrnagy, a BRFK XX. és 
XXIII. kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési ta-
nácsadója február 3-án a szülőknek egy rövid, figye-
lemfelhívó prezentációt mutatott be. Az előadás rá-
világított arra, hogy hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, a mi gyermekeink nem kerülhetnek kapcsolatba a 
droggal, ez csak másokkal történhet meg.

Az előadásban Zacher Gábor toxikológus 
videófelvételen hívja fel a figyelmet annak fontosságá-
ra, hogy a szülő és gyerek kommunikáljon egymással. 
Az intő jeleket, változásokat időben fel kell ismernünk. 
Azt is fontos kiemelni, hogy van kiút a szerhasználat-
ból. Ezt az ismert színész, Szabó Győző is megerősíti sze-
mélyes tapasztalataira támaszkodva.

A BRFK XX. és XXIII. kerület drogprevenciós ösz-
szekötők tanárok, szülők és diákok számára előadá-
sokkal, tanácsadással állnak az iskolák rendelkezésé-
re. Elérhetőségek: http://www.police.hu/sites/default/
files/2_BRFK.pdf

s. z.

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 
Boróka Tagóvodája az „Egészséghét” ke-
retén belül nemcsak a gyermekeknek, 
hanem a szülőknek is szervezett színes 
programokat. Ennek részeként felkérték 
az óvoda pszichológusát, Bacsó Jelenát, 
hogy nyitott szülői fórum keretében 
tartson előadást a sikeres gyermek-szü-
lő kapcsolat lehetőségeiről. 

A kezdeményezés nagy sikert aratott, 
a szülők érdeklődőek voltak, aktívan részt 
vettek a beszélgetésben, elmondták saját 
tapasztalataikat, észrevételeiket, tanácsot 
is kértek is a bizonytalan, bátortalan, visz-
szahúzódó gyermekekkel kapcsolatban. 

Az összejövetel sikerén felbuzdulva 
a program folytatódik, és bárki számá-
ra nyitott. A szakember március 5-én, 
csütörtökön 16 órától „Az önállóság 
támogatása: hogyan segítsük gyerme-
keinket az önálló független emberré 
válás folyamatában?” címmel, április 
2-án, csütörtökön szintén 16 órától pe-
dig „Tudatos nevelés: Szigor? Engedé-
kenység? Pozitív fegyelmezés!” címmel 
tart előadást, melyre minden pesterzsé-
beti szülőt szeretettel várnak. A Boró-
ka Óvoda címe: 1203 Budapest, János 
utca 2. 

s.

INTÉZMÉNYEK

Az Egyéni bánásmód 
munkaközösség az idei 
nevelési évben második 
alkalommal szervezett 
továbbképzést a Pester-
zsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda pedagógusainak. 
Január 17-én a beillesz-
kedési, tanulási és maga-
tartási nehézséggel küz-
dő (BTMN) gyerekek 
egyéni fejlesztéséről tar-
tott előadást Erdősiné 
Csák Andrea, Budapesti 
Oktatási Központ szak-
értője.

A résztvevők a tör-
vényi háttér tudatosí-
tása mellett segítséget 

kaptak a szakértői véle-
mények értelmezéséhez. 
A mindennapi gyakor-
latban jól hasznosítható 
mintát kaptak az óvodai 
élet tevékenységformá-
in keresztül megvalósít-
ható fejlesztési lehetősé-
gekről, melyek fő színte-
re a játék. Az óvónő ál-
tal készített játékok mel-
lett számos fejlesztő já-
ték megvásárolható, me-
lyek segítik egy-egy terü-
let erősítését, fejlesztését. 
Ezekből is kaptak ízelítőt 
a pedagógusok.

A műhelymunka so-
rán lehetőség nyílt ta-

pasztalatcserére is, hi-
szen a szakértő a pedagó-
giai szakszolgálat fejlesz-
tő pedagógusaként szá-
mos kérdésre, felvetésre 
hiteles válaszokkal szol-
gált. 

A továbbképzésen 
megerősítést kaptak a 
csoportos pedagógusok, 
hogy a gyermekek egyéni 
fejlesztésének sikere ér-
dekében fontos a folya-
matos kapcsolat és a szo-
ros együttműködés a fej-
lesztő pedagógusokkal, 
szükség esetén a pszicho-
lógusokkal.

Kovácsné Pető Erzsébet

Előző lapszámunkban megjelent, „Pedig a daganatok harmada megelőzhető 
volna” című cikkünkben nem teljes körűen írtunk a nők mammográfiás szűrővizs-
gálatáról. A 45 és 65 év közöttiek valóban kétévente automatikusan behívót kap-
nak az ingyenes vizsgálatra. De egyrészt tudni kell, hogy az ultrahang-diagnoszti-
ka akkor is térítésmentesen rendelkezésre áll, ha valaki ez alatt a kor alatt van, ám 
veszélyeztetettnek érzi magát. A 65 év felettieknek pedig, bár ők behívót már nem 
kapnak, évente kellene elmenniük a szűrésre háziorvosi beutalóval, a vizsgálat 
ilyen esetben is ingyenes.                     (szerk.)

„Zöld Óvoda” másodszorNehéz kérdések, könnyű válaszok

Kiút a szerhasználatból

Pontosítás

A gyermekek sikeres fejlesztéséért

Lehetőségek, tanácsok a szülők számára:
• A szülők kiemelt figyelmet fordítsanak gyermekeik 
szabadidős tevékenységeire, szórakozóhelyen való 

viselkedésükre.

• Drogfogyasztásra utaló jelek esetén forduljanak 
bűnmegelőzési, drogprevenciós szakemberekhez.

• Sürgős esetben a gyerekek és szülők ne késlekedje-
nek segítséget kérni a rendőrségtől a 06 80/ 555 111-

es telefonszámon (akár anonim módon is hívható), 
vagy az infodrog@budapest.police.hu email címen.
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Már három éve tanul-
gatják a relaxáció és 
a meditáció fortélya-
it, rendszeres napi te-
vékenységük a „beszél-
gető kör”, emellett ma 
már jógáznak is a Pest-
erzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda Kékcinke 
tagóvodájának ovisai. 
Az intézmény néhány 
óvodapedagógusa már 
meg is szerezte az ilyen 
irányú szakképesítést.

A jógának az alapos 
testmozgás mellett szám-
talan pozitív hatása van: 
segíti a mozgásfejlődést, 
a koncentrációt, nagy 
szerepet játszik az érzel-
mi intelligencia fejleszté-
sében, valamint hozzájá-
rul az érzelmek megélé-
séhez és kifejezéséhez.

A téli EGÉSZ-ség 7 
során a Kékcinke tag-
óvodában nagyon ked-
ves vendéget fogadtunk 

Csonka Csaba személyé-
ben, aki gyermek és fel-
nőtt jógaoktató, masz-
százsterapeuta, reiki 
mester, az egyensúly tor-
na megálmodója és meg-
alapítója.

A gyermekeket játé-
kosan vezeti be a jóga 
világába, állatnevekkel, 
hangok utánzásával szin-
te észrevétlenül tanulják 
meg az alap ászanákat. 

Mindezt rendkívül játé-
kosan, humorral fűsze-
rezve, a gyermekek egyé-
ni képességeit, igénye-
it, életkori sajátossága-
it figyelembe véve.  Jó 
hangulatú foglalkozá-
sai kicsiket és nagyokat 
egyaránt elvarázsolnak, 
mindenkinek ajánlani 
tudjuk.

Baloghné Udvardy 
Zsuzsanna

A Békaporonty Tagóvoda Maci kiállításán mint-
egy négyszáz mackó töpreng azon, hogy mikor lesz 
vége a télnek. Az Északi-sarkon jegesmedvék, a bar-
langban barna medvék, a mézes csupor körül Mici-
mackók fogadják a látogatókat. A sokféle brumi mo-
solyt csal a gyerekek és a felnőttek arcára.

A Pesterzsébeti Ke-
rekerdő Óvodában ja-
nuár 27-én immár máso-
dik alkalommal rendez-
ték meg a mesenapot. 
Bár az óvodai élet szer-
ves részét képezi a mese, 
ez a nap mégis más volt, 
mint a többi. A felnőt-
tek már hetekkel koráb-

ban ötleteltek, tervez-
gettek, majd díszleteket, 
jelmezeket készítettek. 

A három kismalac és 
a farkas meséje minden-
ki szívét megdobogtatta, 
a kicsik őszintén aggód-
tak a kismalacokért, és 

szívből örültek annak, 
hogy a gonosz farkas pó-
rul járt.

A mese az előadás 
után a csoportokban to-
vább élt. Lehetett szí-
nezni, rajzolni, különbö-
ző technikákkal bábo-
kat készíteni, de a gyer-
mekek maguk is a sze-

replők bőrébe bújhat-
tak, és újra eljátszhatták 
a mesét.

Délután a faliújsá-
gokon megjelentek a 
mesenap keretében el-
készült alkotások.
Takácsné Kispál Györgyi

Idén az egészséghét alkalmából nemcsak testi, hanem lelki egészségünk védel-
méért is tettünk. Vendégségbe hívtuk Lokit és Jupitert az Azúr Kutyaiskolától, 
akik felvezetőikkel egy szuper, játékos délelőtt töltöttek a Zöld Oviban. Szeren-
csére nálunk minden gyermek nagy kutyabarát, így mindenki nagyon örült, mi-
kor megpillantotta Lokit és Jupitert. 

Nemcsak lelki egészségünkért tettünk sokat a héten, de az állatokkal való he-
lyes bánásmódhoz is közelebb kerültek a hozzánk járó gyerekek.

Finé Tatarek Zsuzsanna

Jóga a Kékcinkében

Maci kiállítás

Egy nap a mese jegyében Terápiás kutyákkal a lelki egészségért
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A 2020-as birkózóév a hagyo-
mányoknak megfelelően az Érd 
Kupával kezdődött január 11-én. 
Az ESMTK Birkózó Szakosztá-
lya a különböző korosztályokban 
összesen 40 birkózóval állt rajt-
hoz. A népes csapat remek ered-
ményeket ért el a versenyen, hi-
szen a gyerekek fele éremmel tér-
hetett haza a versenyről.

Aranyérmesek: Antaly Sán-
dor, Balog Hunor, Huszár Re-
gina, Molnár Tamara, Rékasi 
Márkó, Soltész Patrik, Zhytovoz 
Maria, Zhytovoz Petro.

Ezüstérmesek: Botos Gergely, 
Garamvölgyi Róbert, Kovács 
Márton, Kurdi Dániel, Schmidt 
Attila.

Bronzérmesek: Balogh Ben-
ce, Farkas Zsombor, Felkai Ba-
lázs, Gerhauser Bendegúz, Koch 
Máté, Kovács György.

* * *
Január 14-én Budapesten ren-

dezték meg az I. és II. korcsopor-
tos Országos Grundbirkózó Di-
ákolimpia selejtezőit, amelyen a 

pécsi döntőbe való továbbjutás 
volt a tét. A Gyulai István Álta-
lános Iskola csapatai, melyek az 
ESMTK Birkózó Szakosztályát 
képviselték, minden mérkőzé-
süket magabiztosan nyerték, így 
február közepén Pécsett is érde-
keltek lesznek.

I-es korcsoport tagjai: Nagy 
Gergő, Gerhauser Bendegúz, 

Olasz Vencel, Rékasi Márkó, 
Kovács Márton, Balog Hunor, 

Botos Gergely, Gaál Martin, 
Horváth Lóránt, Koch Máté.

II-es korcsoport tagjai: Bagoly 
Boldizsár, Balogh Bence, Felkai 
Balázs, Horváth Botond, Kurdi 
Dániel, Sánta Levente, Soltész 
Patrik, Vinklárik Dominik, Zalá-
nyi Botond, Antaly Sándor.

* * *
A gyerekek után február 18-

án a felnőtt birkózók is szőnyeg-
re állhattak, Pécsett rendezték 
meg mindkét fogásnem számára 
az első válogató versenyt. 

A kötöttfogásúaknál a 
Losonczi fivérek 77 és 87 kilóban 
diadalmaskodtak. Ottó és Dá-
vid is magabiztos birkózást muta-
tott be, mindketten megérdemel-
ten állhattak fel a dobogó legfelső 
fokára. Ugyancsak ebben a szak-
ágban a junior Eb-győztes Sző-
ke Alex a 97 kilogrammosok kö-
zött az Európa-bajnoki részvétel-
ért küzdött meg riválisaival, akik 
közül az Eb-bronzérmes, U23-as 
világ- és Európa-bajnok Szilvássy 
Erik tanúsította a legnagyobb el-
lenállást. Alex ugyan a csoport-
mérkőzések során pontozással ki-
kapott, a döntőben sikeresen visz-
szavágott a vereségért, így ő ve-
hette át az első helyezettnek járó 

díjat, ezzel kivívta a felnőtt Euró-
pa-bajnokságon való indulás jo-
gát. Az aranyérmeken kívül Né-
meth Milánnak (55 kg) a harma-
dik helyet sikerült megszereznie. 

Szabadfogásban is jutott 
arany bőven a szakosztálynak. 
Khalidov Gamzatgadzhi (61 kg), 
Asharin Roman (70 kg) és Tóth 
Bendegúz (92 kg) is simán nyer-
te meg súlycsoportja versenyét az 
év első válogatóján, míg Mester 
Milán (79 kg) a harmadik helyen 
végzett.

* * *
Január utolsó hétvégéjén a ju-

nior korosztályé volt a főszerep, a 
Somogyjádon rendezett kötött-, 
szabad- és női fogásnemek válo-
gatóin. 

A pesterzsébetiek főképp kö-
töttfogásban jeleskedtek, de 
női birkózásban és szabadfogás-
ban is szereztek két-két érmet. 
A kötöttfogású birkózóink vi-
szont nyolc éremig meg sem áll-
tak, Tösmagi Attila és Petenykó 
Viktor ráadásul aranyérmet zse-
belt be az év első utánpótlás via-
dalán, ezzel óriási lépést tettek a 
junior címeres mezért.

Női eredmények:
53 kg: 2. Matyi Vivien
57 kg: 3. Kellner Laura.
Kötöttfogású eredmények:
60 kg: 1. Petenykó Viktor
63 kg: 2. Petenykó András
63 kg: 3. Domokos Roland
67 kg: 5. Horváth Gyula
72 kg: 1. Tösmagi Attila
72 kg: 5. Molnár Botond
77 kg: 3. Varga Raul
77 kg: 5. Kovács Nikolasz
82 kg: 3. Kádár Péter
87 kg: 2. Losonczi Dávid
97 kg: 2. Mohl Richárd.
Szabadfogású eredmények:
79 kg: 2. Laky Levente
86 kg: 3. Szilágyi Erik.

Sikerekkel indult az év

Érd Kupa

Grundbirkózó Diákolimpia II. korcsoport

Grundbirkózó Diákolimpia I. korcsoport  Junior kötött-, szabadfogású és női válogató
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Áprilisban indul a kajak-kenu 
szezon, addig az ESMTK Ka-
jak-kenu Szakosztályának tag-
jai a szárazföldön végeznek ala-
pozó edzéseket. A futás mellett 
uszodába, tornaterembe járnak, 
és mindent megtesznek azért, 
hogy az eddigieknél is jobb 
eredményekkel zárják a követ-
kező szezont.

Áprilisban lesz öt éve, hogy 
megalakult az ESMTK Kajak-ke-
nu szakosztálya. Létrehozására 
és a szakosztály vezetésére Harót 
János, az ESMTK elnöke Mol-
nár Gábort kérte fel, akinek jó-
kor jött a lehetőség, mert éppen 
távozott a Ferencvárostól. Vele 
együtt átjött onnan majdnem öt-
ven „gyereke”, akikkel megala-
kult a szakosztály. 

A vezetőség nagyon tuda-
tos döntést hozott azzal, hogy 
az utánpótlás nevelésére fekte-
ti a hangsúlyt, és nem igazol már 

kész versenyzőket, hanem saját 
maguk számára nevel ki tehetsé-
geket.

A szakosztály mögött már 
négy szezon áll. A legidősebb 
versenyzők most érték el az ifi 
korosztályt, ami a kajak-kenu 
sportágban 18 éves kort jelent. 
Folyamatosan javulnak az el-
ért eredmények. Tavaly példá-
ul Dráviczki Dóra 16 évesen ki-
jutott az Olimpiai reménységek 
versenyére – amit nevezhetünk 
nyugodtan a serdülő korosztály 
világbajnokságának is –, ahol pá-
rosban 200 és 500 méteren is si-
került bravúros győzelmet arat-
nia. A társa egy csepeli verseny-
ző, Maricza Zsuzsanna volt.

– Ma már stabilan minden 
évben két-három fő bekerül a 
korosztályos válogatottakba az 
ESMTK versenyzői közül, és 
számtalan országos bajnoki cím 
kupája díszeleg a polcokon – tud-
tuk meg Molnár Gábortól.

Tavaly november első heté-
ben jöttek be a hajók a vízről. In-
nentől kezdve a szárazföldé a fő-
szerep, a téli időszak a következő 
szezon alapozása. A kajakosok a 
rengeteg futóedzés mellett uszo-
dába járnak, illetve a tornaterem-
ben kondicionális erősítő edzé-
seket tartanak. Sikeres, sérülés-
mentes időszakon vannak túl. 

A következő szezon április-
ban kezdődik. A nagyok első 

komolyabb feladata a Tájékoz-
tató versenyen való helytállás, 
Ez azért nagyon fontos, mert 
az itt elért eredményeik alap-
ján rangsorolják a versenyző-
ket. A kicsik is áprilisban száll-
nak először versenybe a Híd-
építő Kupán, erre készülnek 
most leginkább. 

Pár hét múlva tehát megint 
szurkolhatunk fiatal tehetsége-
inknek.

Március első vasárnapján kezdődik az NB 
III tavaszi fordulója. A Keleti Csoportban 
játszó ESMTK első mérkőzését idegenben, 
a csoportvezető Füzesgyarmat ellen játsz-
sza március 8-án 14.30-tól, egy héttel ké-
sőbb, a 19. fordulóban a Gyöngyös együt-
tesét fogadják a piros-fehérek az Ady End-
re utcában.

Ahogy azt megszokhattuk, az idei téli 
szünetben is volt mozgás a felnőtt csapat öl-
tözőjében. A keretben bekövetkezett talán 
legnagyobb változás, hogy 13 és fél év Pest-
erzsébeten eltöltött év után a csapat kapu-

sa és kapitánya, Bonica Sebastian befejezte 
az aktív pályafutását. Helyette Jászberény-
ből érkezett kapus ifj. Menczeles Iván sze-
mélyében.

Birtalan János szintén befejezte pályafu-
tását. Meg kellett válnia a klubnak Lázár 
Benjamintól is, aki Miskolcon, a DVTK Lab-
darúgó Akadémián kapott állást. Nem tagja 
már a csapatnak Herczeg László és Oroszi Dá-
niel sem.

A vezetésnek csatár posztra sikerült meg-
állapodni a fiatal, Vasas nevelésű, legutóbb 
Ózdon futballozó Pataki Rolanddal, közép-
pályásnak pedig a Ceglédi VSE-től érkezett 

Szilágyi Péter Zoltánnal, aki korábban mint-
egy hatvan NB I-es mérkőzésen, valamint 
két BL- és egy UEFA-kupa-selejtezőn is pá-
lyára lépett.

A csapatnak új kapusedzője lett, és csat-
lakozott hozzájuk Mlecsenkov Mátyás, az 
ESMTK Labdarúgó Szakosztályának után-
pótlás vezetője, aki az erőnléti munkát segíti.

A tavaszi szezonra való felkészülést janu-
ár 13-án kezdte meg a Liza. Az edzések mel-
lett február 3-ától a hónap végéig összesen 
6 felkészülési meccs segítette a ráhangoló-
dást.

y.s.

Indul a tavaszi szezon

A hajók még a parton vannak

Második alkalommal szervezte meg a Yours Truly közösségi 
futást a duathlon.hu a Pesterzsébeti Futóklub egyik tagja, Nagy 
Anikó segítségével.

Ideális futóidő fogadta február 16-án reggel az ESMTK Pester-
zsébeti Uszodához megbeszélt találkozóra a futni vágyókat, akik 
3,5, 10, 15, 25, de akár ennél hosszabb távot is teljesíthettek – 
tudtuk meg Farkas Gyulától, a duathlon.hu vezetőjétől.

A Yours Truly egy finn kezdeményezésű futóesemény, mely-
nek klasszikus távjai 25 és 50 kilométer, de bárki futhat ennél ke-
vesebbet, vagy akár többet is. A klasszikus távot teljesítők a nem-
zetközi adatbázisban is regisztrálhatják eredményüket.

s.z.

Yours Truly újra
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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

Felhívás: utcai tárlónk megújítá-
sában kérjük az Önök segítségét, 
ötleteit is! Mit szeretnének raj-
ta látni? Akár tartalmi, akár for-
mai megoldásokat szívesen ve-
szünk! A legjobb terveket bekül-
dőknek kis ajándékkal kedveske-
dünk. Részleteket honlapunkon 
találhatnak.

Meridiántorna: minden hétfőn 
16 órakor kínai egészségmegőr-
ző tornára várjuk az érdekelődő-
ket. A foglalkozást Galambos Éva 
vezeti.

Kézműves Kuckó: Várunk a hó-
nap első szerdáján, 17 órakor! 
Legközelebb március 4-én. Éb-
redjünk együtt a tavasszal! – dió-
ból madarat és virágzó faágat ké-
szítünk. Gyertek!

Kerekítő mondókás móka: 
mondókák, ölbeli játékok, labdás 
móka, átmozgatás 0-4 éves ko-
rig. Várjuk szeretettel a babákat 
és szüleiket március 11-én, szer-
dán, 17 órakor. A részvétel olva-
sóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Farkas Katalin tartja!

Színes ötletek klubja: Frischné 
Tündével március 19-én, szer-
dán, 17 órakor virágos lakásde-
korációs ötletekkel várunk! Gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt 
ajánljuk a programot.

Kártyaklub: Minden szerdán 
14 órakor csatlakozhatnak kár-
tyaklubunk tagjaihoz. Játsszunk 
együtt! Römi, kanaszta, magyar 
kártya, amihez kedvük van…

Okos óra: Az Internet Fiesta al-
kalmából március 25-én, szer-
dán 17 órától, és 26-án, csütörtö-
kön 11 órától egyénre szabott se-
gítséget nyújtunk. Hozza be saját 
okostelefonját, tablet-jét, laptop-
ját, és segítünk eligazodni a hasz-
nálatában!

Színházjegy árusítás: minden 
pénteken 17 órától válogathat-
nak közönségszervezőnk színház-
jegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban és tárló-
inkban az Nagy Ferencné képeit 
tekinthetik meg.

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

110 éves az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Főplébániatemplom 
és Nagy Sándor festőművész 
születésének 150. évfordulójá-
ra rendezett helytörténeti ki-
állítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múze-
um, 1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. április 17. – 2020. márci-
us 28. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 
óráig. 

Barcsay mester és tanítványai 
/Balogh László, Deim Pál, Ko-
nok Tamás/  
A Barcsay Jenő Képzőmű-
vészeti Alapítvány szitanyo-
mat vándorkiállítása a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
Megnyitó ünnepség: 2020. ja-
nuár 29., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2020. január 29. – 2020. márci-
us 21. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 
óráig. 

Tanodától az egyetemig
/ Képek a MOME történeté-
ből (1880-2014) /
Csipes Antal iparművész ki-
állítása
Megnyitó ünnepség: 2020. feb-
ruár 12., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2020. február 12. – 2020. már-
cius 21. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 

Kézimunka - Csevegő Klub
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

márc. 2-án és 16-án 17 órától
 

Kerekítő Papp Judittal és 
Kolozsváry-Kiss Dániel 

gitárkíséretével 
Hétfői napokon

10.45: Mondókás móka; 
11.25: Bábos torna

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

2020. márc. 4-én, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat  10-18

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-Szombat 10-18

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Időszaki kiállításaink

KIÁLLÍTÁSAINKRA, RENDEZVÉNYEINKRE A  BELÉPÉS DÍJTALAN!
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ női, fér-
fi hajvágás, festés, dauer. 061/290 
43 82

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burko-
lást vállalok. Nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással-fóliázás-
sal. 0630/422 17 39

INGATLAN- ÉS ALBÉRLET-KÖZVE-
TÍTÉS; bérleménykezelés. Ingatla-
nok adásvételének, cseréjének köz-
vetítése; ingatlanok felkutatása, for-
galmi értékbecslése, az ügyletek le-
bonyolításához szükséges doku-
mentációk beszerzése, előkészítése. 
+3620/359 05 44  

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK laká-
sáért! Leinformálható, referenciával 
rendelkező megbízható személy va-
gyok! Kálny Csaba 0620/94 94 94 0

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 
061/266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19

NYUGDÍJAS SZŰCS bundák javí-
tását, tisztítását vállalja. Régi irha-
bundáját jótékony célokra átveszi. 
061/282 85 56, 11-15 óráig.

CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, burko-
latjavítás, víz-, gázszerelés utáni javí-
tások. 0670/541 90 22

REDŐNYSZERELÉS, -JAVÍTÁS, 
gurtnicsere, harmonika ajtó, reluxa, 
szúnyogháló, szalagfüggöny szere-
lése. Nagy Sándor 0620/321 06 01

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető 
javítás-szigetelés, külső homlok-
zati szigetelés készítése, épüle-
tek karbantartási munkálatait vállal-
juk lakosság és közületek részére. 
0670/224 93 26, 3620/397 99 98

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes ve-
zetékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti 
csap garanciával. 0630/914 35 88

PANCSOLÓ MANCSOK Kutyakoz-
metika teljes körű kutyakozmetikai 
szolgáltatással várja vendégeit. Ru-
galmas és rövid bejelentkezési idő-
vel. 1202 Bp. Nagysándor József u. 
147. Tel.: 0670/277 82 84

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pest-
erzsébet központjában, korszerű 
technikával, minőségi alapanyagok-
kal. Bejelentkezés: Ildikó 0670/389 
12 10

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS ga-
ranciával hétvégén is. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 0620/264 77 52

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 
éves tapasztalattal házhoz megy. Ki-
szállás díjtalan. 0620/222 09 47

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, 
javítása, kamerás csatornavizsgálat. 
Lakásban és udvaron. 0670/544 40 
50

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőtelenítése, ja-
vítása, cseréje. 061/260 70 90, 
0630/296 55 90, Rácz Mihály. 
raczmi0711@citromail.hu

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűz-
hely, hűtő. Üzletünkben: mikró, ta-
karítógép, porszívó, más kisgé-
pek szervizelése! Alkatrészcseré-
nél ingyenes kiszállás, 1 év garan-
cia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/950 17 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, ta-
nácsadás, telepítések, alkatrész-
csere garanciával. Ingyenes kiszál-
lás. Aradi Zoltán 0670/519 24 70 
email:szerviz@szerviz.info

ÁLLÁS

ÚJ MULTILIFTES TEHERAUTÓ-
RA tehergépkocsi-vezetőt keresünk 
csepeli telephelyünkre C, E kategó-
riás jogosítvánnyal azonnali kezdés-
sel. 0620/777 77 30

OKTATÁS

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ál-
talános- és középiskolásoknak! A ta-
nult fogalmak, tételek, definíciók át-
ismétlése, típusfeladatok megoldá-
sa. Pótvizsgára, érettségire való fel-
készítés. +3620/359 05 44

EGÉSZSÉG

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! 06 20/980 39 57

INGATLAN

PESTERZSÉBETEN TESCÓHOZ kö-
zel, 2004-ben épült 3 lakásos tár-
sasház 1. emeletén jó állapotú 84 
m²-es (2 hálószoba, amerikai kony-
hás nappali, nagy fürdőszoba, kü-
lön WC, gardróbszoba, nagy kam-
ra, háztartási helyiség) +4 m² erkély 
+19 m² zárt garázs + elkerített kert 
eladó.: 44,7 M. Tel: 0630/455 10 22

BUDAPESTEN (SOROKSÁR-ÚJTE-
LEP) eladó 2. emeleti 41 m2-es tégla 
lakás. Érdeklődni: 06-30/574-5679 
(naponta 17 órától)

TÁRSASÁGI KÖR

Pesterzsébeti vendéglőben nyug-
díjas beszélgetőtársaságot szerve-
zek. Telefonszámot kérek. varoczi.
andor@gmail.com

APRÓHIRDETÉS

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 
munkatársat keres

KERTÉSZ SZAKMUNKÁS – BRIGÁDVEZETŐ munkakör betöltésére.
Alkalmazási feltételek:
• Középfokú iskolai végzettség, kertész szakmunkás bizonyítvány, vagy 
a munkakörben eltöltött legalább 3 – 5 év szakmai tapasztalat,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• megbízhatóság, önálló munkavégzésre való képesség,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• orvosi alkalmasság,
• nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pá-
lyázati dokumentációját a pályázat elbírálásában résztvevő személyek 
megismerhetik.
Ellátandó főbb feladatok: 
Zöldfelület fenntartásával kapcsolatos feladatok.
Javadalmazás: A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, illetve megállapodás alapján.
Érdeklődni lehet: Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoz-
tatója 1201 Budapest Baross utca 91-95. szám alatt, a 283-0307 tele-
fonszámon, vagy a foglalkoztatas@foglalkoztatohusz.hu címen.

Az AVKF Budapesti 
Campusa kedvezményes 

áron vár 
minden tanulni vágyót, 

akik szeretnének a közel-
gő OKJ változások előtt 

szakmát szerezni! 
Érdeklődni: campus.avkf.

hu, vagy telefonon:
 061/920 26 89/900-as 

melléken

Apróhirdetések 
felvétele

A következő lapszám 

2020. március 26-án 

jelenik meg, 

hirdetésfelvételi időpontok: 

2020. március 11., 

március 18. szerda 

12.30-14.30 között,  

2020. március 13. péntek 

9.30-11-ig 

a Pesterzsébet újság 

szerkesztőségében 

(Csili Művelődési Központ 

1201 Budapest, 

Nagy Győry I. u. 4-6., 

I. emelet 2.), 

vagy email-ben: 

szerkesztoseg@

pesterzsebet.hu
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PESTERZSÉBETHirdessen a  Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa

1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa

1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa

1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu




