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Álláspontunk
A demokrácia szabályai szerint Szabados
Ákos polgármestersége alatt az MSZP széles
együttműködésre törekedett, melyben részt
vettek a kerület meghatározó pártjainak képviselői. A FIDESZ is, amely két cikluson keresztül alpolgármestert adott a város vezetésébe.
Ma új helyzet van.
Orbánék megosztó politikájába a helyiek
korrekt magatartása nem fért bele. Feloszlatták szervezetüket, a kerület érdekéért dolgozók ma az MDF-et erősítik. Nem kívánunk beleszólni a jobboldal belső harcaiba, annak
azonban örülnénk, ha a jövő jobboldali politikai
kultúráját a ma FIDESZ-ből kiszorultak képviselnék. Országosan erre kevés az esély, ezért
is fontos, hogy az MSZP 2006-ban nyerjen.
A FIDESZ új helyi vezetői mindent bevetnek
a választási győzelemért. Ötletesek a nemtelen eszközökben. Arcpirítóan ferdítenek a szórólapjaikon, demagóg, populista kampányt
folytatnak. Mint nagyban. Egyik oldalon mindenre többet költenének, amivel fel lehet kelteni a választók érdeklődését, másik oldalon
felelőtlen gazdálkodással vádolják az önkormányzatot. Konstruktív javaslat nincs, személyes támadásokban azonban nincs hiány.
Mélységes cinizmusra vall, hogy az a Perlaki Jenő bírál, aki polgármesterként elherdálta az önkormányzat vagyonát. Azt a vagyont,
amely ma bevételi többletet jelenthetne.
Az MSZP pesterzsébeti szervezete és
frakciója
• tudomásul veszi, hogy megváltoztak az
önkormányzatban a munka feltételei, de
nem fogadja el, és nem hagyja magára
erőltetni a FIDESZ stílusát;
• a rágalmazás fogalmát kimerítő ügyekben
jogi eszközöket vesz igénybe;
• következetesen végigviszi önkormányzati
programját, az önkormányzati gazdálkodás stabilitásának megőrzése mellett elvégzi a tervezett fejlesztéseket;
• a pesterzsébetiek érdekében továbbra is nyitott az önkormányzatban szerepet vállaló pártokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és
valamennyi lakossal való együttműködésre.
Hisszük, hogy Pesterzsébeten az együttműködés, az összhang teremt értéket és lehet a jövő záloga.
Magyar Szocialista Párt
XX. kerületi Elnöksége

Budapest Program

A szerethetõ fõvárosért
Az élhető és szerethető Budapest kialakítása érdekében − a fővárosiak bevonásával − a Magyar Szocialista Párt fővárosi vezetése programot készített, amelynek megvalósításához a kormány és a főváros vezetésének együttműködése szükséges.
Erről a programról − ami egyébként május 1-je óta kiadvány formájában is megjelent - beszélt Molnár Gyula, az MSZP budapesti elnöke márciusi látogatásán Pesterzsébeten.
A rendszerváltás óta sok minden történt a fővárosban, voltak építkezések, felújítások, működtek az oktatási, egészségügyi intézmények, utazni is tudtunk. De feltehető a kérdés, mindez elég-e? Az azonos helyzetből induló Prágával hasonlítva vannak elmaradásaink. A város
nem egységes sem építészetileg, sem az önkormányzati szolgáltatásokban. Fogy a főváros
lakossága, egyre többen kiköltöznek az agglomerációba, mert ott tisztább a levegő, nincs ekkora zaj, nyugodtabb az élet. Budapest szép, mégsincs az a hangulata, ami úgy kötné lakóit, mint mondjuk száz- százötven évvel ezelőtt. Amikor Béccsel, Párizzsal, Londonnal, Berlinnel versenyezett, amikor az arculatát ma is
meghatározó épületeit
emelték.
Valami nincs rendjén,
változtatni szükséges.
Újra élhetővé, szerethetővé kell tenni Budapestet.
(Folyt. a 2. oldalon)

Anyák napja
ár a naptár szerint egy jó hónappal elmúlt
Anyák napja, úgy érezzük, sosem késő
és sosem lehet elégszer köszönetet
mondani az Édesanyáknak. Így hát nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Kívánjuk, hogy mindennapjaik egészségben, szerető
családi körben teljenek. Kívánjuk, hogy teljesüljön
leghőbb vágyuk: gyermekük, gyermekeik osztályrésze sikeres, boldog jövő legyen. Találják meg
boldogulásukat, éljenek teljes életet biztonságban,
békében.
És még egy mondat….
Kedves Édesanyák! Köszönjük az életünket!
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A tartalomból:
Kampány − Fidesz módra 3. oldal, Pedagógus köszöntő 4. oldal,
Metróállomások Erzsébeten? 5. oldal, Megkérdezték... 8. oldal

Megpályázzuk az Európai Kulturális Főváros címet, melynek esetleges elnyerése azt
a lehetőséget teremti meg Budapestnek,
mint másoknak az olimpia, vagy a világkiállítás jelentett.
És mitől válhat majd elviselhetőbbé a főváros?

Fotók: Sikeres Budapestért kiadvány
(Folyt. az 1. oldalról)

Mindannyian érezzük, hogy mielőbb be
kell gyógyítani a kor okozta sebeket a házakon és az utakon, hogy javítani kell a közlekedés színvonalán, és mindazon, ami ma
megkeseríti a budapestiek mindennapjait.
Ilyen város kialakítása érdekében határozta el az MSZP budapesti vezetése, hogy a
fővárosiak bevonásával programot készít.
Szükség van erre, mert a város a működőképessége határáig jutott és indokolt a fejlesztés átfogó tervezése.
Nincs sikeres Magyarország sikeres Budapest nélkül, és ezt az ország vezetői is jól
tudják. Budapest fejlődéséhez bátor program, valamint a kormány és a fővárosi vezetés együttműködése szükséges. A kormányfő álláspontja az, hogy a városfejlesztési
program a városvezetés feladata, és a kabinetnek kötelessége támogatni azt.

A főváros fejlesztésének 2013-ig tartó
programja az aquincumi híd és a ferihegyi
gyorsvasút megépítését, valamint a szentendrei és csepeli HÉV gyorsvasúti összekötését 5-ös metróként is magában foglalja,
amely Pesterzsébetet is érinteni fogja. A
Podmaniczkyről elnevezett terv szerint nyolc
év alatt 24 beruházás fejeződne be.
Rövid távon, 2006-ig is kormányzati segítséget kíván a fővárosi közlekedés, a közrend-közbiztonság és néhány kulturális, valamint sportügy. Vannak nagy projektek is
kormányzati részvétellel, vagy irányítással,
mint a 4-es metró, M0-ás körgyűrű, fővárosi
hídépítés.
A 2006 utáni stratégia talán legnehezebb
eleme a kétszintű önkormányzati rendszer
jövőjéhez kapcsolódik, az önkormányzatok
forrásmegosztásához, a BKV átalakításához,
a városrendészet megoldásához.

A Budapest Program
stratégiai alapjai
• Új évezred, új kihívások, új követelmények − megújuló, sikeres, versenyképes főváros a harmadik évezredben.
• Budapest az otthonunk, több, mint főváros.
• Egyedül nem megy − Budapest és a
környező települések együtt sikeresebbek.
• Egységes, erős fővárost, erős kerületeket a sikeres Budapestért!
• Budapest legyen a tudás centruma gyermekeink oktatása saját jövőnk,
Budapest jövőjének formálása.
• Budapest működőképessége alapkövetelmény.
• Esélyt teremtünk a budapestiek egészségesebb életéhez.
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• Ügyfélbarát Budapestet − az önkormányzat szolgáltatás. Házhoz szállítjuk
az önkormányzati szolgáltatásokat és
az ügyintézést.
• Budapest váljon Európa Kulturális Fővárosává!
• Nyugodt és biztonságos Budapestet!
• Virágzó Budapest − önmagunkat óvjuk, ha környezetünket védjük. Budapest színei közt meghatározóvá teszszük a zöldet.
• A külföldiek számára vonzó Budapest
− a város, ahová visszatérnek a vendégek.
• Szolidáris Budapest − gyors és hatékony segítségnyújtást, biztos támaszt a
budapesti rászorulóknak.

Az egységes parkolási rendszertől, ami
nem azt jelenti, hogy mindenhol fizetni kell,
hanem, hogy egységes a tarifa és a díjbeszedés. Egy graffiti-eltüntető és köztisztasági programtól, egy átfogó útfelújítástól, és
ami sok pesterzsébeti családot érint, egy
panel-felújítási programtól.
De hozzátartozik ehhez a jó minőségű önkormányzati szolgáltatás, ügyintézés, az
internet alapú távügyintézés kiépítésének
megkezdése, a város közterületi rendjének
megteremtése, a parkok, zöldterületek
használhatóbbá tétele, növelése, a turizmus
fellendüléséhez szükséges beruházások, az
egészség-megőrzési programok, a fővárosi
egészségügy megújítása, egy új, hatékony
szociálpolitika.
Mostanában túl sokat beszélünk kátyúkról, beruházásokról, a város működtetéséről, és túl keveset Budapest ,,lelkéről”. Prágáról sem egy üzemelő város jut eszünkbe,
hanem ezernyi jó és szép, hangulatos dolog, csupa olyasmi, amitől több a szó, mint
amit egy város puszta neve jelent.

Olyan Budapestben gondolkodunk, amelyet lehet szeretni. Ahol világosan elkülönülnek a funkciók − hol alszunk, hol dolgozunk,
hol szórakozunk. Olyan Budapestben, ahol
lehet közlekedni és parkolni. Olyan Budapestben, amelyre ismét büszkék a lakói.

Kedves Olvasóink!
Ez az oldal ezentúl az Önök
rendelkezésére áll. Várjuk leveleiket, hozzászólásaikat,
véleményüket akár az újságunkkal, akár a kerület életével kapcsolatban.
Szerkesztőség:
1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 49.

Kampány −
FIDESZ módra
Mióta beindult a FIDESZ országos kampánya, helyi politikusai jelentős politikai támadást indítottak Pesterzsébeti közéleti
szereplőinek egy része ellen. Az elmúlt
15 évben Pesterzsébeten több ezren igényeltek bérlakást, közöttük a hivatal dolgozói, az önkormányzat intézményeinek vezetői és a képviselő-testület tagjai is. A kérelmeket az önkormányzat ilyen ügyekkel
is megbízott Egészségügyi és Szociális Bizottsága tárgyalta, és ha volt lehetősége,
biztosította azt. Az évek folyamán a bérlakások száma fokozatosan csökkent, hiszen sok ezret lehetett megvásárolni a
90-es években biztosított kedvezményes
áron. Tíz évvel ezelőtti mintegy 4500 lakása volt önkormányzatunknak, melyből mára 930 maradt.
A FIDESZ politikusai azonban szelektíven
emlékeznek arra, mikor és kik kaptak határozott vagy határozatlan időre lakást Pesterzsébeten. Úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy a Perlaki Jenő polgármestersége
idején kiutalt lakásokat hamarosan határozatlan időre emelte a bizottság, s ezeket a
lakásokat a bérlő meg is vásárolhatta − ter-

mészetesen meg is tette. Ily módon jelentősen csökkent mind a kiutalható lakások száma, mind Pesterzsébet vagyona.
A nagy változás akkor következett be,
amikor önkormányzatunk úgy döntött, a továbbiakban nem adja el összkomfortos, jó
állapotban lévő lakásait. Szabados Ákos
polgármestersége alatt tehát megállt az
önkormányzat vagyonának csökkenése, a
lakásokat újra fel lehet használni, újra lehet
hasznosítani megürülésük esetén.
Képviselő-testületünk igyekezett jól
használni a rábízott vagyont. Külön döntés
alapján biztosítottunk lakást a kerületünkben szolgáló rendőröknek és tűzoltóknak
(ténylegesen szolgálati lakást, hiszen csak
addig lakhatnak ott, amíg a XX. kerületben
szolgálnak), de volt ilyen akciónk a Délpesti kórházzal is azért, hogy egy számukra fontos szakember vidékről hozzájuk jöjjön dolgozni.
Pesterzsébet szegény kerület, ahol
nagyméretű lakásokat már nem tudunk
bérbe adni, sőt, aki régebben ilyen kapott,
igyekszik azt kisebbre cseréltetni. Így volt
ez azzal a 132 négyzetméteres lakással is,

Szili Katalin
Pesterzsébeten
Szili Katalin elfogadta az MSZP XX. kerületi szervezete meghívását, és március 31-én lakossági fórumot tartott a Kossuth Lajos utca 49. szám alatti irodaépület nagytermében. Megtelt a terem,
mintegy kétszázan lehettek kíváncsiak az Országgyűlés elnökére.
Elnök asszony rövid tájékoztatót adott az
aktuális törvénykezési feladatokról, ezt követően kérdésekre válaszolt. A fórum jó
hangulatát alapozta meg azzal, hogy kivette a mikrofont a vendéglátó helyi pártelnök, Komoróczy László kezéből, és ő maga sétált a kérdezőkhöz. Így gyakran alakult ki olyan párbeszéd kérdező és válaszoló között, amelyet a jelenlévők figyelme
kísérhetett. Ilyen párbeszédben okozott elnök asszony derültséget, amikor megjegyezte egy kérdezőnek, aki a Hír TV műsoraiból hozta sorra a példákat, hogy ne idegesítse magát a Hír TV-vel, néha kapcsoljon át az ATV-re, ha más oldalú megközelítést is hallani akar.
A másik eszköz, amit ,,bevetett” a vendég, az őszinteség volt. Nem elég, hogy ki-

jelentette, őszinte politikusi véleményeket
szokott mondani a nagy nyilvánosság előtt,
még ebben a teremben is ezt gyakorolta.
Pedig kényes kérdésnek tűnhetett az, amikor valaki, egyébként nagyon intelligensen,
szót ejtett a testi hibájáról. A kérdező szerint, ha őt választják köztársasági elnökké,
bizonyos, hogy jobban meg fogja érteni az
egyes emberek problémáit, mint az, akinek
nincs testi hibája. Szili Katalin azt mondta el
ezzel kapcsolatban, a balesete után elhatározta, hogy ezzel együtt teljes életet fog élni. A probléma nem kampány, ahogy egyesek állították, valós gond, de feldolgozta,
és megtanult együtt élni vele.
Az őszinteségnek tulajdonította azt is,
hogy időnként más álláspontot képviselt
konkrét ügyekben, mint a pártvezetés.

melynek havi rezsije jelenleg 90 ezer forint
körül van. A magas költségek miatt az előző bérlő tartozásokkal visszaadta a lakást.
Az közel 3 évig állt üresen, senki nem vette
igénybe. Közben természetesen hirdettük,
vizsgáltuk, hogy többfelé lehetne-e osztani,
esetleg hivatali részleget elhelyezni, de
nem találtunk jó megoldást. Ezalatt az idő
alatt közel 2 millió forintot fizettünk ki az
üres lakásért, ennyibe kerültek a fenntartás
költségei. Hogy a további veszteséget elkerüljük, előterjesztés készült a képviselő-testületnek a lakás eladásáról. Ekkor jelentkezett Keszthelyi Zoltán képviselő, aki felajánlotta, hogy bérbe veszi. A testület 22 egyhangú döntéssel vonta vissza az eladási
határozati javaslatot. Veszteségünk megszűnt, és a vagyonunk is megmaradt.
Perlaki Jenő és elvbarátai most úgy
tesznek, mint ha ők semmiről nem tudtak
volna. Pedig a döntéshozó bizottságban a
FIDESZ akkori és jelenlegi tagjai ugyanúgy
benne voltak, mint most is. Több éves,
nyilvános döntéseket vesz egy kalap alá és
tesz úgy, mintha korábban nem is hallott
volna róluk, mindeközben elegánsan elfeledkezik saját javaslatairól és tevékenységéről. Pesterzsébeten most egy munkabizottság vizsgálja a bérlakások kiutalásának
elmúlt 15 éves gyakorlatát. Mindettől függetlenül várható, hogy a választásokig terjedő időszakban hasonló viharoktól lesz
hangos kerületünk, azzal a céllal, hogy elterelje a figyelmet Pesterzsébet gyors fejlődéséről, az elért eredményekről.
Ilyen közeli ügy
volt a kettős állampolgárságról
szóló népszavazás, amely során
azt nyilatkozta,
hogy szavazzanak
az emberek lelkiismeretük szerint.
Elnök asszony
egyetértett azzal
a felvetéssel, hogy a képviselők rendszeresebben vegyenek részt az üléseken, de
adminisztratív lépések helyett ő ebben inkább az egyes képviselők erkölcsi normáit firtatná.
Természetesen nem lehetett megkerülni a köztársasági elnök jelölésének kérdését sem, bár hivatalosan csak az MSZP
két hét múlva tartott kongresszusa nevezte meg őt jelöltként. Ezért is válaszolt igazi politikushoz méltóan csupán elvi megközelítésből, mely szerint jó lenne, ha a
következő elnök szociáldemokrata értékrendet valló, és a politikában jártas személy lenne.
Gratulálunk Szili Katalinnak a szocialisták által történő jelöléséhez, és bízunk sikerében.
Szalontai Tibor
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Pedagógus köszöntõ

Gyereknap

Június első vasárnapján 1952 óta köszöntjük a pedagógusokat. Anyák napja,
Gyermeknap és a Pedagógus nap egymást
követő ünnepeink.
Az ember életében − főként kisiskolás
korban − az édesanya után a tanító személye meghatározó, és bizonyára mindenki
emlékeiben él olyan pedagógus, óvónő,
tanító, tanár, akire szívesen gondol vissza,
mert szeretetet, emberséget és odafigyelést kapott tőle.
A pedagógusok hivatástudattal végzett
munkája nehezen mérhető. Tárgyi tudást, ismereteket kifejezhetünk pontszámokkal,
százalékkal, de az erkölcsi értékeket, szeretetet, gondoskodást, emberi tartást, amit tőlük kaphatunk, nem lehet számokban mérni.
Gyorsan változó világunkban a tanárok
szerepe is változik. Egyre több segítséget
várunk el tőlük gyermekeink nevelésében,
oktatásában, még a szabadidő szervezését
is rájuk bízzuk.
Nemcsak az ismeretek közvetítése, hanem sokkal inkább az irányítás, a világ dol-

A gesztenyefák virágai gyertyákat lobbantottak. Halványrózsaszínbe játszó, fehér szirmokat cirmosra színeztek. Akácfürtökkel áldottan hajlottak az ágak.
A gyümölcsfák parányi termésbimbókat
óvtak. Az ég kékségébe beleférkőzött az
arany sugár. A reggel könnyű sóhajjal köszönt az ébredésnek.
Madárcsicserrel, rigófüttyel útjára eredt
az élet. Mint sok évezreddel is korábban.
Meglehet, a díszlet, a környezet módosult.
Változott, mint minden az idők során.
Az ember világában a gyermek érkezése
szépséges és összetett. Szépséges, mert
nincs szebb az élet folytatásánál. Küzdünk
érte. Semmihez nem hasonlítható boldogsággal fogadjuk gyermekeink születését.
Összetett, mert a pillanat időben folytatódik
már következő lélegzetünkben. Elkezdődik
a létezés, munkájával és gondjaival.
A fennmaradásért tenni kell. Cselekednünk folyamatosan és következetesen. Értelmes gondolkozással, már nem csak magunkért. Ezerszer több felelősséggel − Értük.
Karunkban tartjuk, aztán a kezüket fogjuk
és kísérjük útjukon − amíg szükséges.
Kötelességünk a tér és a jövő lehetőségének biztosítása. Szeretet és józan szemlélet vezesse szülőt, nagyszülőt, nevelőt,
gyermekkel foglalkozó embert a mindennapok idejében.
Csodálatos reggel. A zöld világot keresztül-kasul körbefutó, még zsenge és izmosodó lábak serege versenyez az élettel. Ők
nyernek, a gyermekeink. Ti nyertek, kicsik
és nagyok! Nevetésetek röppen a kékségbe, eléri a Napot. Az meg úgy elcsodálkozik, hogy pislogni is elfelejt.
Az egyik akácfürt kis virágján megakadt a
tekintetem. Fáradtan kapaszkodott a másikhoz. Óvatosan alátettem a tenyerem. Ráfeküdt. Nyugalommal pihent. Parányi harmat
fénylett szirmán. Parányi bogár rebbent. Tenyeremben tartottam a végtelent.
Évtizedek távlatából éreztem egy kicsi kéz
szorítását. Rideg fehérség vette körül. A kék
szempárból akkora bizalom sugárzott felém,
hogy szárnyat bontott a hit.
Nem volt hiábavaló. Kis tálkán úgy tíz dekányi szamócától ragyogott a késő tavasz.
Egy régi gyermeknapra emlékezem. Köszönöm a sorsnak, hogy részese lehettem.
Csicserimadár, halkuló rigófütty. Megpihennek a fiókák. Érkezik a nyár.
Mennyi sok élmény és szabadság. Erősödjetek, okosodjatok. Vigyázzatok magatokra!
A szeptember is kincseket ígér, már gyűjti kosarába a folytatást.
Gyerekek, szeretettel kívánunk szép napot és boldog életet!

gaiban való eligazodás, a tanulni tanulás,
az érdeklődés felkeltése a feladatuk. Igazán megérdemlik, hogy tisztelettel, megbecsüléssel értékeljük munkájukat − amit
megfizetni úgysem tudunk.
A legkiválóbb pedagógusok ezen a napon kitüntetéseket vehetnek át. Mi minden
óvónőt, tanítót, tanárt köszöntünk, és kívánunk erőt, egészséget és nagyon sok örömöt munkájukhoz az év minden napján.
Kristyánné Aknai Erzsébet

Védve, dédelgetve…
Védve, dédelgetve, érdekeinket képviselve, mint egy szerető szülő. Milyen jó az érzés, mikor, ha csak gondolatban is, de még
egyszer érezzük édesanyánk ölelő, meleg
karját, édesapánk érdekeinket óvó intelmeit!
Sokunk számára ezen pillanatok már csak
emlékeinkben élhetnek, s hiányzik az összetartozás, a gondoskodás, a felelősség, a segítségnyújtás érzése.
Szerencsére ennek nem kell feltétlenül
így lennie, hisz kerületünkben ezerhatszáz
nyugdíjas korú ember tartozik valahova, segítenek, figyelnek egymásra.
Igen, Pesterzsébeten Székler Zoltán vezetésével 1600 fős tagságot számláló nyugdíjas szakszervezet működik, amelyet
nagymértékben támogat a kerületi önkormányzat.
A szakszervezetben élénk közösségi élet
zajlik, kisebb-nagyobb rendezvényeket, kirándulásokat, nyaralásokat szerveznek,
meglátogatják, és megajándékozzák egymást az emberek.
Az éves tagsági díjak nem nyújtanak teljes fedezetet ezen rendezvények lebonyolításaihoz, viszont vannak olyan támogatók,
akik adományaikkal segítik a szervezet működését.
− Nagyon nehéz és összetett feladat az
érdekérvényesítés − tájékoztatott a bizottság
elnöke −, hisz egyszerre kell helyi szinten a
tagság mindennapi problémáiban megoldást találni, s kell országosan képviselni és
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megvédeni a szakszervezeti és a nyugellátásban részesülők érdekeit.
Az országos választmány havonta egyszer
tart üléseket, s rendszeresen részt vesz a
kormány érdekegyeztető tárgyalásain, ülésein, ahol véleményeznek, javasolnak. Az
egyik ilyen rendkívüli eredmény, amit nemrégiben elértek, a 13. havi nyugellátás 3. hetének kifizetése volt.

A szakszervezet elnöke az éppen aktuális
legnagyobb kihívásnak és feladatnak a régen, 10-15 évvel, vagy az azt megelőző időszakban nyugdíjba vonulók, és az elmúlt 1-2
éve illetve, a hamarosan nyugdíjba vonulók
(régi és új nyugdíjasok) nyugellátása kompenzációjának kidolgozását tartja.
A pesterzsébeti Nyugdíjas Szakszervezet
várja azokat a kerületben élő nyugdíjasokat,
akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni, s szívesen részt vennének a szervezet
munkájában.
Kukla

B. Benyó Ilona

Változások
a tömegközlekedésben
Két éve indult meg az a nagyszabású felmérés és egyeztetés,
amely Pesterzsébet és Dél-Pest közlekedésének fejlesztését, javítását hivatott elősegíteni. Súlyra is nagy és jelentős anyagok
születtek, melyeket részben a BKV, részben önkormányzatunk
felkérésére szakcégek készítettek. Ennek eredményeképpen
több változás is történt, illetve várható a közeljövőben.
Jelentős előrelépés, hogy április 11-e
óta csuklós buszok járnak a 123-as vonalán. Önkormányzatunk a buszmegállók
szabványos átalakításával és a szükséges
utcák egyirányúsításával segítette a csuklós buszok indítását.
Pünkösd vasárnapján indult a Pesterzsébet busz, amelynek útvonalát előző számunkban bemutattuk. Ez a járat sokak közlekedését megkönnyíti, hiszen a városközponthoz kapcsolja a Gubacsi és Mediterrán
lakótelepek lakosait, egyben könnyebben
elérhetővé teszi a Zodony utcába tervezett
uszoda és egyéb sportlétesítmények területét. A körjárat másik végén pedig a városközpontból tömegközlekedéssel lehet majd
elérni az SZTK épületét. Önkormányzatunk
a buszmegállók kiépítésével, a Meddőhányó utca − Soroksári úti lámpás csomópont
kialakításával (ami összesen 18 millió forint-

ba került), az FKF Rt. pedig a csomópont
huppanójának átépítésével járult hozzá az
indításhoz. Emellett a kerületi önkormányzat
évi 21 millió forintot fordít a busz működtetési költségeinek fedezésére.
Lapzártánk után, a Fővárosi Közgyűlés
májusi ülésére kerül be előterjesztésként, és ha jóváhagyják, július elején lép
hatályba az a módosítás, mely szerint a
30-as villamos nem megy ki a Pacsirta-telepre, hanem a Nagysándor utcán visszafordul (úgy, mint régen). Sajnos a külső
területeken kevesebb villamos jár majd,
az azonban jó hír az érintett környéken
élőknek, hogy csökken a zaj és rezgéshullám. A változással párhuzamosan a
BKV szombatonként sűrűbben járatja az
52-es villamosokat, esténként pedig a kisebb zajjal járó hannoveri villamosok közlekednek majd a vonalon. Ugyancsak júli-

Metróállomások
Erzsébeten?
A főváros tömegközlekedésében a legnagyobb változást a 4-es metró megépítése jelentheti. A Dél-Budát Zuglóval összekötő vonal sajnos még mindig csak részelemeiben épül, de bízzunk benne, hogy a
politika által korábban leállított, majd most a
,,jogállamilag” fékezett beruházás hamarosan lendületbe jön.
Nekünk, Dél-Pesten élőknek (Pesterzsébet-Soroksár) a már részben tervezőasztalon lévő észak-déli regionális gyorsvasút szokták 5-ös metrónak is nevezni - valószínűleg fontosabb a 4-esnél.
Mi ez az észak-déli gyorsvasút?
Budapest és környéke első igazán korszerű közlekedési rendszere, amely a főváros egyik legértékesebb (Duna mente) és
egyik leggyorsabban fejlődő zónájában teremt majd egy új városkörnyéki-városi kapcsolatot. Az 5-ös metró összekapcsolja a
Szentendrei HÉV vonalát a ráckevei és a

us elejétől 2-2 járattal sűrítik a reggeli
csúcsforgalomban az 59-es és a 19-es
buszokat, ami szintén jó hír, hiszen régi
panasz volt ezeken a járatokon is a reggeli csúcsidőszakok zsúfoltsága.
Szintén július elejétől lép életbe az a változás, hogy hosszú évek óta újra a délutáni
időszakban is jár majd a piros 66-os busz.
A BKV tervei között szerepelt a 66-os járat
rövidítése is, ezt azonban sikerült megakadályozni.
A BKV elkészítette a fővárosban közlekedő éjszakai járatok teljes átszervezésének
tervezetét, melynek részleteit a későbbiekben ismertetjük majd. Ugyancsak előkészületi szinten, a közlekedési vállalattal való
tárgyalások folyamán szóba került a 3-as
villamos hosszabbítása a pesterzsébeti
vasútállomásig, a 2-es és a 30-as villamosok összekapcsolásának lehetősége, valamint a városba bevezető utakon a buszsávok kialakítása és szigorú ellenőrzése. A
tárgyalások még tovább folytatódnak, végleges döntés ezekben a kérdésekben egyelőre nem született.
Komoróczy László

hat meg, a későbbiekben olvashatnak.
Most befejezésül egy mondatban csak
annyit, hogy az Észak-déli gyorsvasút a
külső szakaszokon gyorsvasútként, laza
városi környezetben gyorsvillamosként,
sűrű városi környezetben pedig metróként
fut majd.
Gábor József
fővárosi képviselő

csepeli vonalakkal a Belvároson
keresztül, miközben új, a városközponttól távol eső kerületek is sokkal jobban ki lesznek szolgálva.
Az ábra jól mutatja; a vonal vezetése érinti a főváros fontos
gyorsvasúti vonalait: a 2-es, 3-as
4-es metrót, az 1-es, 2-es, 3-as,
4-es és 6-os villamosokat, továbbá bekapcsolja a Milleniumi városközpontot és a Margit-szigetet
a gyorsközlekedésbe.
Ennek a vonalnak a megjelenése Budapest utolsó 50 éves közlekedésfejlesztésének legfontosabb eleme. A beruházás a mai
áron közel 600 milliárd forintba
kerül. Megvalósítása a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében 2008
körül meg is kezdődhet.
A vonalvezetés részleteiről, továbbá, hogy hol, miként valósul-
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Igali Diana
az ER-SO Egyesületnél
Az ER-SO egyesület meghívására a
vállalkozói klubnapon 2005. április
28-án vendégként élménybeszámolót
tartott Igali Diana olimpiai, világ- és európa bajnok sportlövő. A bajnoknő érdekes
beszámolót tartott eddigi pályafutásáról,
szüleivel való kapcsolatáról, vadászélményeiről. Elmondása alapján betekintést
kaptunk a sportlövészet szépségébe. A
rendkívül barátságos, szerény bajnoknő
közvetlenségével kivívta a jelenlévők elismerését. Az olimpiával kapcsolatos élményei között megemlítette, hogy azokkal,
akikkel a végső versenyt vívta, baráti kapcsolatban áll és a verseny alatt segítették
egymást. Ha majd egyszer befejezi versenyzői pályafutását, az utánpótlás nevelésével kíván foglalkozni. A jelenlévők
kérdéseikkel valósággal elárasztották

olimpikonunkat, aki készségesen válaszolt. Élmény volt hallgatni terveit. A
résztvevők sok sikert kívántak további pályafutásához. Hajrá Diana!!!

Fogadóóráink
Az MSZP önkormányzati képviselők fogadóóráinak helye és ideje
Kovács Eszter 1. sz. vk.
Zöld Óvoda
1203. Csepeli Átjáró 10.
Minden hónap első hétfő 16-18 óráig
Szalontai Tibor 2. sz. vk.
MSZP Iroda 1203 Bp., Kossuth L. 49.
Minden hónap első kedd 16-18 óráig
Domján Katalin 3. sz. vk.
MSZP-iroda
Minden hónap első hétfő 16-18 óráig
Somogyi Péter 4. sz. vk.
MSZP-iroda
Minden hónap utolsó hétfő 18 órától
Scherz Gyuláné 5. sz. vk.
gr. Széchenyi I. Ált. Isk.
Bp., XX., Kálmán u. 15.
Minden hónap harmadik kedd
16-18 óráig
Hábele Éva 6. sz. vk.
Zrinyi Miklós Ált. Isk.
1205 Bp., Mártírok út 47.
Minden második kedd 17-19 óráig

Sárfi-Kránicz Ferenc 7. sz. vk.
Tátra téri Általános Iskola
1204 Tátra tér 1.
Minden hónap első csütörtök
17-18 óráig
Nemes László 8. sz. vk.
MSZP-iroda
Minden hónap első csütörtök
17-18 óráig
Hengl Tibor 9. sz. vk.
MSZP-iroda
Minden hónap első csütörtök
16-18 óráig
Kristyánné Aknai Erzsébet 10. sz. vk.
MSZP Iroda
Minden hónap utolsó csütörtök
17-18 óráig
Nezdei Valéria 11. sz. vk.
Gyermekkert Óvoda
1204 Köztársaság tér 1.
Minden hónap első hétfő 16-18 óráig

,,SIKERES
PESTERZSÉBETÉRT!”
FELHÍVÁS
Az elmúlt időszakban gyakran lehetett tapasztalni, hogy elért eredményeinket elhallgatva, meglévő problémáinkat fölnagyítva egyesek rossz hangulatot szeretnének kelteni országunkban.
Ugyanakkor hatalmas feladatok állnak
hazánk előtt, a kihívásoknak pedig
csak magukban bízó, a sikerért tenni
akaró emberek tudnak megfelelni.
A feladatok előkészítésére, megtervezésére indult a ,,Sikeres Magyarországért!” mozgalom, amelynek célja, hogy
minél többen járuljanak hozzá ötleteikkel, tapasztalataikkal településük fejlődéséhez, a fejlesztési célkitűzésekhez.
Kerületünkben már megalakult a helyi szervezet, ,,Sikeres Pesterzsébetért!” néven. Célunk, hogy mindenkinek, aki tenni szeretne valamit Pesterzsébetért, akinek véleménye van kerületünk és az ország fejlődéséről, annak
irányairól, lehetőséget adjunk gondolatai kifejtésére.
A ,,Sikeres Pesterzsébetért!” Mozgalom szervezője: Sárfi-Kránicz Ferenc,
aki A 06-30-535-8231-es telefonon
minden ötletet, jelentkezőt örömmel vár.
Kívánjuk Önöknek, hogy egyéni életükben és munkahelyükön legyenek
minél sikeresebbek!
Komoróczy László
Keszthelyi Zoltán 13. sz. vk.
Stromfeld Aurél Ált. Isk.
Bp., XX., Mártírok u. 205.
Minden hónap első kedd 18-20 óráig
Szabados Ákos 14. sz. vk.
Könyvtár Bp., XX., Pacsirta u. 157/b.
Minden hónap utolsó szerda
18.30-19.30 óráig
Komoróczy László 15. sz. vk.
Benedek Elek Ált. Isk.
Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.
Minden hónap első hétfő 17-18 óráig
Csaszny Márton 16. sz. vk.
Vörösmarty Ált. Isk. Vörösmarty u. 128.
Minden hónap harmadik hétfőjén
17-19 óráig
Civil Ház Vörösmarty u. 180.
Minden hónap második hétfőjén
17-19 óra között

Országgyűlési képviselők fogadóóráinak helye és ideje
Pál Tibor 13. sz. vk. egyéni képviselője
MSZP-iroda 1203 Bp., Kossuth L. u. 49.
Minden hónap negyedik péntek 16-18 óra
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Dr. Hiller István 29. sz. vk. egyéni képviselője
MSZP-iroda 1203 Bp., Kossuth L. u. 49.
Minden hónap harmadik szerda 17,30-19 óra

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Rájöttem, az vagy, mi hiányzik belőlem.
Nyerteseink: Abadi Attila, Nádas Jeremiásné, Szalainé Vasvári Csilla.
A megfejtést nyílt levelezőlapon június 30-áig kérjük szerkesztőségünk címére (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 49.) elküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között 3 darab könyvet sorsolunk ki, amit személyesen juttatunk el a szerencsés nyerteseknek.

Fiúk és lányok!
Nemsokára itt a várva várt nyár és következik a pihenés, a nappalokon és éjszakákon át tartó bulizások időszaka! Gyere velünk, és mi megmutatjuk, milyen egy valódi közösségben a többnapos táborozással
összekötött party hangulat.
Olyan élményben lesz részed, amiben
már régen nem volt! Velencei-tó, Debrecen, Balatonlelle, Balatonszemes, Salgótarján, Sarud, Tata − hogy csak néhányat
említsünk az évek óta egyre nagyobb létszámmal megrendezett táboraink közül.
Ha nem hiszed, látogass el a honlapunkra, ahol ízelítőt kaphatsz belőlük. Külön fi-

Elérhetőségeink:
Honlap: http://fibisz20.fw.hu
e-mail: nokri@freemail.hu
levélcím: 1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 49.

rá a bizonyíték, hisz mi is ilyen szerencsés
véletlennek köszönhetjük, hogy megismertük egymást.
Bárki csatlakozhat hozzánk, aki fiatal,
nyitott, és nem fél új, jó fej fiúkkal és lányokkal megismerkedni. Gyere, érezd jól
magad, érezzük jól egymást!
Várjuk jelentkezésedet!
Novák Krisztián és barátai

gyelmetekbe ajánljuk a balatonszemesi
videót!
Miért érdemes Velünk tölteni a nyarat?
Ingyen koncertek, diszkó, karaoke-buli, fiúk/lányok ízlése szerint, óriási kártyapartik, paintball, kulturális programok,
sportversenyek és
ügyességi vetélkedők. A barátaidat is
nyugodtan hozhatod,
hisz minél többen vagyunk, annál jobb a
buli. Pesterzsébetről
is találkozhatsz olyanokkal, akikről nem
is gondoltad volna,
hogy egy kerületben
laktok, és rádöbbensz, hogy már
ezért is megérte elLehet a parlamentben is táborozni, fõleg uborkaszezonban...
jönnöd! Mi vagyunk
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Megkérdezték...
− Igaz-e, hogy Pesterzsébet önkormányzata nem engedélyezi az erdei iskolák szervezését?
− A közoktatási törvény 114.§ (4) bekezdése foglalkozik a pedagógiai programok
végrehajtásához kapcsolódó − a mindenki
számára előírt tananyag megismerését
szolgáló − foglalkozások, kirándulások, erdei iskolák megszervezésének lehetőségével. Az ilyen jellegű programokat az ingyenes szolgáltatások körébe sorolja,
melynek fedezetét a fenntartónak kell biztosítania. Pesterzsébet önkormányzatának
költségvetésében nincs fedezet a felsorolt
programok finanszírozására. Fedezet hiányában az intézményeknek nincs törvényes lehetőségük az ilyen programok megvalósítására. Annak azonban nincs akadálya, hogy a tanítási-nevelési időn túl − nem
kötelező jelleggel − az iskolák, óvodák táborokat, kirándulásokat, valamint egyéb
szabadidős programokat szervezzenek,
melyek költségét a szülők viselhetik.
− Mi lesz a sorsa a Csallóköz u. 28.
számú házban működő foglalkoztatónak?
− Sajnos Pesterzsébeten is sokan vannak, akik különböző fogyatékosságok, be-

tegségek miatt nem tudnak munkát találni.
Önkormányzatunk igyekszik részükre
munkalehetőséget biztosítani, így működtetjük önkormányzati intézményként a Szociális Foglalkoztatót és két épületet is biztosítunk olyan szervezetek részére, akik
vállalják a nehéz sorsú emberek munkával
és így jövedelemmel való ellátását. Ezelőtt
öt évvel így került hozzánk a Megváltozott Munkaképességűek Szakszervezete,
amely cégein keresztül a Csallóköz u. 28.
számú házban vállalta ezt a feladatot. Sokan kaptak munkalehetőséget és jó fizetést, és négy évig mindannyiunk kölcsönös megelégedésére szolgált az együttműködés.
2004 őszétől szomorúan hallottuk a
szállingózó híreket, melyek a késve fizetésről, majd a különböző vizsgálatokról és
végül felszámolási eljárásról szóltak. Most
már tudjuk, hogy áprilisban valamennyi
dolgozónak felmondtak, így a cég megszűnt. Sajnos sokaknak tartoznak, sőt a
táppénz és GYES ügyintézése és kifizetése is késve, sok nehézséggel történik.
Önkormányzatunk szándékai szerint a
2005 nyarán lejáró szerződést nem hoszszabbítja meg. Mivel azonban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az az ügy, hogy az

Locsolás és fûnyírás
A kertben a nyári hónapok egyik legfontosabb feladata a rendszeres locsolás és
fűnyírás. Nem mindegy azonban, hogy milyen gyakran és hogyan öntözünk, mint
ahogy az sem, hogy milyen időközönként
vágjuk le a füvet.
Az öntözés gyakorisága, módja és a
szükséges vízmennyiség az éghajlat, talaj
és a növény igényei szerint változik. Ahhoz,
hogy tudjuk, mikor locsoljunk, a legjobb,
ha meghatározzuk a talaj nedvességtartalmát. Ehhez egy mintegy 30 centiméter
mély talajszeletet vizsgáljunk meg. Csak

akkor kell locsolni, ha a földréteg felső 15
centis darabját száraznak találjuk.
Az öntözéshez az este és a kora reggel a
legalkalmasabb, mert ilyenkor kevesebb
víz távozik el a párolgással, mint a déli locsolásnál. A betegségekre hajlamos növényeket − például a rózsákat vagy az egynyáriakat − inkább reggel öntözzük, ebben
az időszakban a leveleik gyorsabban száradnak.
Az sem mindegy, hogy milyen módszerrel öntözzük növényeinket. A felülről permetezés nagy területek esetén a leghatékonyabb, ám betegségek
terjedését okozhatja egyes
virágokon és más érzékeny
növényeken. Száraz területeken, a bokrok és fák körül, valamint a gyepen célszerűbb csöpögtető öntözést alkalmazni, ezzel nemcsak a zöldfelületeknek
kedvezünk, hanem pénztárcánkat is kíméljük.
Az örökzöldek meghálálják, ha a lombozatukat is
megöntözzük, a sűrű lomb-

ilyen nehéz helyzetben lévő embereknek
segítsünk, mindent megteszünk azért,
hogy másik, hasonló céget találjunk és remélhetőleg ősztől legalább a dolgozók egy
részét újra foglalkoztatni tudjuk.

− Pesterzsébet útjain is sok kátyú
van. Hol tart az úthibák javítása?
− A kemény tél Erzsébeten is próbára
teszi az utakat és az autósok idegeit. A tavalyi áthúzódó javítások és az idei költségvetési fedezet együttesen mintegy 42 millió forintot biztosít az utak és járdák javítására. Ebben az évben eddig 7,1 millió forintot használtunk fel, közel 2500 négyzetméternyi kátyút kijavítva. Az újabb pályázat
lezárásával már két brigád is dolgozni fog,
így reméljük, hogy a kerületi fenntartású
utcákban a kátyúk száma rohamosan
csökken.
Válaszolt: Komoróczy László
korona sokáig tartja a nedvességet − ez
különösen fontos a fiatal egyedeknél,
amelyek hajlamosabbak a kiszáradásra.
Idősebb fáknál nem olyan fontos a levélzet
öntözése, mert a sűrű növénytakaró jobban tartja a nedvességet, nincs erős párologtatás, s így könnyebben elviselik a víz
hiányát.
Most pedig következzenek a fűnyírás
alapszabályai: nedves füvet ne nyírjunk, ez
ugyanis mind a gyepnek, mind a pengének
árt. A túl nagyra nőtt füvet ne vágjuk le egyből, szokás szerint vissza. Ne nyírjuk a füvet
túl kicsire, hagyjunk meg körülbelül 7-8
centiméternyit. Ebben a méretében lassabban növekednek a fűszálak között meghúzódó gyomnövények, csökkent a gyep vízigénye, és megerősödik gyökérrendszere.
Mint minden növénynek, a fűnek is bizonyos időre van szüksége a nyírás után, hogy
,,magához térjen”. Emellett a gyakori használat a fűnyírót is túlzottan igénybe veszi, így
elég 7-14 naponta frissíteni a pázsitot.
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