a lakótelepeken élõkért
A kormány augusztus elején indította a Panel Plusz hitelprogramot 20 milliárd forint értékben azok számára, akiknek gondot
okoz a már meghirdetett panelprogramhoz az önrész biztosítása. A Panel Plusz programban 15 év alatt, árfolyam-garanciával,
azaz 5-6 százalék kamattal tud a kormány hozzájárulni ahhoz,
hogy az önrész kiváltható legyen a lakók mellett az önkormányzatoknak is.
A kormány intézkedési csomagot dolgozott ki a lakótelepeken élők életkörülményeinek
javításáért. A 100 lépés program részeként megjelent ,,6 lépés a lakótelepen élőkért”
program a Panel Plusz hitelprogramot, a kamatterhek állami átvállalását, a távfűtéses lakások egyéni hőszabályzójának létesítését célzó támogatást, a lakótelepi rendőrségek felállítását, valamint a lakótelepek környezetének
javítását, zöldterületeinek növelését szolgáló
támogatást tartalmazza.
Az áprilisban meghirdetett panelpályázatot
− a Panel Plusz hitelprogram megjelenése miatt − december 30-áig meghosszabbította a
lakásügyekért is felelős miniszter, Kolber István. Ráadásul, a Panel Plusz megjelenésének köszönhetően, az év végéig azok a lakóközösségek is jelentkezhetnek, amelyek eddig a szükséges források hiányában nem tudtak pályázni.
(Folytatás a 2. oldalon)

Becsengettek
gyerekek hiába bíztak benne,
idén sem maradt el szeptember
1-je, s visszavonhatatlanul elkezdődött a 2005/2006-os tanév. Az iskolatáska még mindig nehéz, hiszen csak jövő
szeptembertől lesz hatályos az a jogszabály, amely maximum 3 kilóban limitálja az
alsósok táskájának súlyát. A tanévkezdés a
szülőknek is teher, ezért mind az önkormányzat, mind a kormány komoly támogatást nyújt a családoknak.
(Részletek a 4. oldalon)
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A tartalomból:
Országgyűlési képviselő-jelöltjeink 3. oldal, Metróállomások Erzsébeten? (II.) 5. oldal, Megkérdezték... 8. oldal

BÁTORSÁG.

Minden politikai párt kormányzásra tör. A
Magyar Szocialista Pártnak, azon túl, hogy az
igazságosság eszméjére alapozott baloldali
programját folytathassa, legalább még egy
oka van a 2006-os győzelemre; a FIDESZ arrogáns vezetői ismételt hatalomra kerülésének, egy újabb hazugságkormányzás kialakulásának megakadályozása.
Orbán Viktor hozzávetőleg tíz évvel ezelőtt
mondta, hogy mindig azt csináljuk, amit kell.
(Tudniillik a hatalom megragadásához.) És valóban. Elhitették az ország egy részével, hogy
egy-két év alatt fiatal, heves vérmérsékletű liberálisokból megfontolt keresztény-konzervatív felfogású emberekké váltak. Jól elsajátították a választók manipulálásának módszereit,
és ezeket gátlástalanul, minden értékrendet
nélkülözve használják.
A Gyurcsány-kormányt bírálják, mondván
,, a rossz gazdaságpolitika miatt tönk szélén a
gazdaság”. Ez nem igaz, számos adat bizonyítja az ellenkezőjét. Ugyanakkor tesznek
azért, hogy a gazdaság valóban gyengüljön, a
hatalomátvételhez jól jönne ez nekik. Orbán
volt minisztere bankelnökként évekig magasan tartotta a forint-árfolyamot, ezzel sokat ártott a magyar exportnak, a magyar cégeknek.
Orbán legutóbbi kijelentése, hogy kormányra
kerülés esetén államosítanának privatizált vagyonokat, elriasztja a külföldi befektetőket. Az
ország kettéosztásával folyamatosan a politikai bizonytalanság látszatát tartják fenn.
A letámadás ,,egész pályás”, helyben is zajlik. Orbánék feloszlatták a pesterzsébetiek érdekében együttműködő helyi szervezetüket,
itt is elkezdődött a rombolás, rém- és álhírek
sokaságának terjesztése.
Választások közelednek, ezek a hangok
erősödni, durvulni fognak. A szocialista kampány mindenkor leleplezi a választók félrevezetését célzó trükköket. Lesz hozzá bátorságunk, amint ahhoz is, hogy befejezzük, amit
vállaltunk.
Kampányunk fő eleme mégis, hogy beszámoljunk Önöknek az elvégzett munkáról, bemutassuk az eredményeket és a jövőre vonatkozó terveinket.
Sárdobálás és trükkök helyett a programok
ütköztetését javasoljuk ellenfeleinknek is. Ez a
politikai kultúra lenne méltó fiatal demokráciánkhoz, a pesterzsébeti választókhoz, ez teremthet politikai és gazdasági biztonságot.

IGAZSÁGOSSÁG.

Álláspontunk Egy lépés

BIZTONSÁG.

2005. szeptember

(Folytatás az 1. oldalról)
A nyílászárók cseréjét, az épület hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését támogató panelprogram lakásonként 1,2 millió forintos költséggel számol, amihez az állam 400 ezer forintos támogatást ad. A
fennmaradó 800 ezer forint felét az önkormányzatok magukra vállalhatják − ha pedig
nincs hozzá saját erőforrásuk, a társasházakhoz hasonlóan kedvezményes hitelből
biztosíthatják a támogatást. A lakókra ez

esetben csak a munkálatok költségének
harmada, vagyis 400 ezer forint marad,
amit a Panel Pluszból kérhetnek hitelként.
A panelprogram pályázata kétlépcsős,
ami azt jelenti, hogy a lakóközösségeknek
az önkormányzathoz kell benyújtani a pályázatot, a központi támogatásért az önkormányzatok pályáznak.
A panelpályázatra a központi költségvetésből idén 1,9 milliárd forint, 2006-ban
pedig 6 milliárdos keret áll majd rendelkezésre. A Panel Plusz program 20 milliárdos

Panelfórum
a sétáló utcában

keretéből idei kötelezettségvállalással, idei
és jövő évi kifizetéssel folyósíthatók a hitelek. A kedvezményes hitelprogram 5,7 százalékos kamattal fut, a pénzből mintegy 50
ezer lakás nyílászáróinak cseréjére, fűtésének korszerűsítésére, sőt, környékük parkjainak, játszótereinek felújítására is lehetőség nyílik. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal adatai szerint egyébként ma
Magyarországon több mint 800 ezer iparosított technológiával készült lakás van, s
ebből 550 ezer a panel.
tamidő vége felé ismét csökken a havi
törlesztendő részlet, mégpedig 2800 forint körül alakul majd.
Bár sokan élnek szűkös anyagi körülmények között, a törlesztőrészlet kifizetése
nem jelent olyan nagy terhet a lakóknak,
akik számára ráadásul a befektetés megtérül, hiszen a korszerűsítés után jelentősen
csökken a távfűtési számla nagysága −
mondta Komoróczy László. Az alpolgármester hozzátette: a képviselő-testület
döntött arról, hogy idén 70 millió forintos
keretet különít el a panelprogramra jelentkező társasházak támogatására. A pályázatokat november 7-éig lehet leadni.

akossági fórumot tartott augusztus 26án, pénteken délután Pál Tibor országgyűlési képviselő a sétáló utcában. A baráti hangulatú rendezvény fő témája
az augusztus közepén meghirdetett Panel
Plusz program volt, de ahogy az már kötetlen
beszélgetéseken lenni szokott, természetesen
sok más ügy is szóba került. Pál Tibor mellett
Kozlovszky Zsuzsa, az Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal vezető főtanácsosa, Nyitrai
Veronika, a hitelprogram 20 milliárdos forrását
biztosító Magyar Fejlesztési Bank területi vezetője és Komoróczy László alpolgármester válaszolták meg a jelenlévők kérdéseit.
Fontos, hogy a lakótelepen élők ugyanolyan életkörülmények között élhessenek,
mint a családi házas övezetekben lakók −
mondta Pál Tibor, aki éppen ezért korábban is szorgalmazta, hogy a kormánynak
legyen egy, kifejezetten a lakótelepeket támogató programja.

Kozlovszky Zsuzsától megtudtuk, hogy a
pályázat lehetővé teszi a lakóházak részleges felújítását, azaz a fűtéskorszerűsítést,
illetve gépészeti rekonstrukciót, abban az
esetben, ha a hőtechnikai munkálatokat −
a nyílászárók cseréjét és az épület szigetelését − már elvégezték.
A hitelkonstrukció igen
kedvező, ugyanis a 15
éves futamidejű kölcsön 3
éves türelmi idővel indul,
36 hónapon át csak havi
1877 forint kamattörlesztést kell fizetni − tájékoztatta a résztvevőket Nyitrai
Veronika. A türelmi idő lejártával kezdődik a tőketörlesztés, ami 2777 forintos részletekkel kezdődik,
de később sem haladja
meg a 4653 forintot. A fu-

zeptember hetedikén este 18 órától
kötetlen, szabadtéri lakossági fórumnak adott helyet a Tátra tér. A környékbeliek a szervezők által biztosított pogácsa, marhapörkölt és csapolt sör mellett
üldögélve, kötetetlen beszélgetés keretében tehették fel kérdéseiket az illetékeseknek. Pontosabban a kerület polgármesterének, Szabados Ákosnak, alpolgármesterének, Komoróczy Lászlónak, a 29-es

Tátra téri nyárutó

L
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választókörzet parlamenti képviselőjének,
Hiller Istvánnak, és a terület önkormányzati képviselőjének, az est házigazdájának,
Sárfi-Kránicz Ferencnek, aki beszámolt az
utóbbi időszak eredményeiről. Elmondta,
immár hagyományossá vált a rendezvény,
negyedik alkalommal ismétlik. Az alapgondolat és a
szándék most is, mint eddig, a közösségi szellem kialakítása és erősítése.
Majd örömmel újságolta: −
Vá l a s z tó ke r ü l e te m b e n
nincs több poros utca, mert
a héten befejeződött a Martinovics és a Háromszék utca aszfaltozása. Ezzel elhárult az utolsó akadály is,
hogy a ,,tempó 30-as” öveSárfi-Kránicz Ferenc és Szabados Ákos
zetet szervezhessük −
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mondta. Ezt követően újdonságokról, például a Tátra téri játszótér eszközeinek
EU-szabvány szerintire történő cseréjéről,
egy új ivókút felállításáról szólt.
Komoróczy László is jó hírekkel szolgált:
elmondta, hogy a rendőr- járőrök immár
meghosszabbított útvonalon dolgoznak,
rendszeresen felkeresik a Tátra teret és
környékét is. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat nem kíméli a pénzt, hogy minél
virágosabb, üdébb, legyen a kerület, de
ennek megőrzéséhez szükséges a lakók
közreműködése is.
Hiller István méltatta a kerületben érzékelhető jó hangulatot, az itt tapasztalható, öszszetartó baráti-jószomszédi szellemet és a közösségek elé jó példaként állította, majd személyes beszélgetés formájában vitatta meg a
jelenlévőkkel a környéket érintő közügyeket.
Huszár

Országgyûlési
képviselõ-jelöltjeink
A 2006. évi országgyűlési választások előkészületei valamennyi
politikai pártban elkezdődtek, így a Magyar Szocialista Pártban
is. Az MSZP pesterzsébeti szervezete a soroksári szervezettel
közösen úgy döntött, hogy a következő ciklusban is dr. Hiller Istvánt, a ferencvárosival közösen pedig továbbra is Pál Tibort szeretné az Országgyűlésbe juttatni.
A 2002-es kormányalakításkor mindketten államtitkárként kezdtek el dolgozni.
Hiller István az Oktatási Minisztériumban,
Pál Tibor a Belügyminisztériumban. 2003.
május 19-étől Hiller István a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetője

lett, az egyik legdinamikusabb és legnépszerűbb tárcává téve a kezdetben számos
nehézséggel küzdő minisztériumot.
Mindkét szakterületen nagyon sikeres,
magas szintű munkát végzett, számos je-

lentős kezdeményezés és fontos törvény
megszületése fűződik a nevéhez. Ez év
márciusában azért mondott le kormányzati funkciójáról, mert korábban az MSZP
kongresszusa a párt elnökévé választotta,
és ebben a feladatkörében teljes erejével
a párt szervezését irányítva a 2006-os választási sikerért kíván dolgozni.
Pál Tibor belügyi államtitkárként jelentős
szerepet játszott abban, hogy a Belügyminisztérium a rendészeti feladatok mellett színvonalasan felügyelte az önkormányzati területet. Konszenzusteremtő képességét jól hasznosította a többpárti egyetértést igénylő kérdésekben, valamint a megyék, önkormányzati szövetségek, munkavállalói érdekképviseletek közötti megegyezések előkészítése
során. Beosztásánál fogva jelentős törvénymódosításoknak volt gazdája, nevéhez fűződik a fővárosi forrásmegosztásról szóló törvény megalkotása, és külön kiemelendő az új
társasházi törvény kialakításában végzett előkészítő munkája. A Gyurcsány-kormány a
Belügyminisztérium rendészeti feladatait kívánta erősíteni, ezért került sor ezen a poszton váltásra, Pál Tibor teljesítményének elismerése mellett. Munkáját a fővárosi országgyűlési képviselők azzal ismerték el, hogy
megválasztották az MSZP budapesti képviselőcsoportja vezetőjének.

Ön mit kérdezne...
Az MSZP elnökétől és Magyarország miniszterelnökétől?
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Hiller István az MSZP elnöke,
országgyűlési képviselő az ősz folyamán közös fórumot tartanak
Pesterzsébeten, hogy a pesterzsébeti választópolgároknak személyes találkozó keretében mondják el a Kormány és az MSZP eddig
elért eredményeit, a jövőbeni feladatokat, célkitűzéseket.
Amennyiben Önnek olyan kérdése, problémája van, amelyre választ szeretne kapni Magyarország miniszterelnökétől, az MSZP
elnökétől kérjük, juttassa el az MSZP helyi szervezetéhez!
A megkereséseket levélben vagy e-mailben várjuk 2005. október 15-éig.
MSZP iroda 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 49.
E-mail: bp20@mszp.hu

Mindkét képviselő mindent megtett és
megtesz azért, hogy az egyéni választókerületükben vállaltakat teljesítse. Fogadóóráikon és más megkeresések nyomán
több száz egyéni lakossági üggyel találkoztak. Ezeknek ugyan nem mindegyikében
sikerült megnyugtató megoldást találni, de
az bizonyos, hogy érdemben jártak el valamennyi esetben. Rendszeresen részt vettek a kerületi közélet különböző eseményein, keresték a lakossággal és a közélet
szereplőivel való találkozások lehetőségét.

Sok esetben együtt lobbiztak a kerület
érdekében helyi képviselőtársaikkal, Szabados Ákos polgármesterrel és Karakas
Jánossal, de gyakran történt dél-pesti,
vagy akár fővárosi, vagy vidéki képviselőkkel összefogás jó ügyek mentén. Így volt
lehetséges, hogy a ciklus eddigi mindhárom évében összesen 1 milliárd forint körüli összeget tudott, a kerület a poros utak
szilárd burkolattal történő ellátására költeni, így újulhatott meg a Csili több mint 300
millió forintból, vagy jöhetett létre kiállítótermünk Rátkay Endre festőművész művei
számára. Ennek az összefogásnak az
eredménye a Határ út felújítása, az új
könyvtárépület, az egészségügyi intézményeink folyamatos és jelentős pénzeszközöket igénylő felújítása, a harangjáték, a
székelykapu, emlékművek és szobrok létesülése. Több alkalommal tették lehetővé, hogy kerületi lakosok eljussanak a Parlamentbe és ott tárlatvezetésen vegyenek
részt − 1100-an látták így a Parlamentet.
Összességében igaz, hogy Pál Tibor és
Hiller István jó gazdái voltak választókerületüknek, hozzájárultak a kerület anyagi
és közéleti fejlődéséhez. Mindezeket
mérlegelve döntött úgy az MSZP helyi tagsága, hogy ismét őket indítja el jelenlegi
körzeteikben.
Képviselőink a következő hónapokban
részletesen beszámolnak Önöknek a ciklus során végzett munkájukról, és Önökkel
összhangban kialakítják a jövőre vonatkozó elképzeléseiket.
Kérjük, figyeljék ezeket az alkalmakat,
és vegyenek részt a jövő terveinek megfogalmazásában!
Sz. T.

3

Nem drágul
az iskolai étkezés
A gyerekek legnagyobb bánatára ebben az évben is elérkezett
szeptember 1-je, és megkezdődött a 2005/2006-os tanév. Ez az
időszak a szülőknek sem könnyű, hiszen az új könyvek, füzetek
beszerzése bizony nem kis anyagi terhet ró a családokra. Éppen
ezért mind az önkormányzat, mind a kormány igyekszik minél
jobban segíteni a családokat a tanévkezdéshez.

pedig fejenként 3500 forintos támogatásban részesülnek − ez utóbbi összeget az iskolák osztják szét a diákok között. Azok a
családok, akik nem pesterzsébeti fenntartású iskolákba járatják gyermekeiket, szintén részesülnek fejenként 1500 forintos támogatásban.
Mindez azt jelenti, hogy idén összesen
mintegy 30 millió forintnyi tankönyvtámogatással segíti az önkormányzat a családokat.
Jelentős és a gyermekek számára mindenképpen kedvező változás, hogy ettől a
tanévtől már valamennyi iskolának van külön
fejlesztő pedagógusa (tavaly csak kettőben
volt), akik így az eddiginél jóval több tanulási
nehézséggel küzdő diáknak tudnak segíteni.
Az is jó hír, hogy az étkezés területén nem
történik változás, ugyanis − közbeszerzési
pályázat nyerteseként − újabb öt évre a Junior Vendéglátó Rt. látja el élelemmel az iskolákat és óvodákat. Ennél még jobb hír, hogy
a cég vállalásának köszönhetően az idei tanévben nem emelkedik a térítési díj. Az év első felében az önkormányzat mintegy 26 millió forinttal járult hozzá az arra jogosultak étkezésének támogatásához, s várhatóan a
most kezdődött félévben is hasonló nagyságrendű támogatást oszt szét.
Bár a tanévkezdés sosem könnyű, az önkormányzat állami és saját forrásból igen jelentős segítséget tud nyújtani az arra rászorulóknak. A kerület vezetése reméli, hogy a kormányprogram és a normatív módon járó segítség a jövőben még több családot érint majd.
Komoróczy László

A tanévkezdéssel kapcsolatban először is
el kell mondani, hogy az önkormányzat idén
sem tervezi oktatási intézmények bezárását,
összevonását, sőt, két óvodában − az új építkezések és beköltözések miatt − még bőví-

tést is tervez. Egyébként idén ősztől Pesterzsébet óvodái majdnem ,,teltházzal” működnek, hiszen a 2030 férőhelyre 1967-en iratkoztak be, ami a jövőre nézve igen biztató.
A 3497 általános iskolás közül 2123-an,
azaz a tanulók 60,8 százaléka − az összességében
23 millió forint állami támogatásnak köszönhetően −
térítésmentesen kapja meg
a tankönyvet ebben a tanévben. Az önkormányzat a
központi támogatástól függetlenül is segíti az önkormányzati fenntartású iskolák
tanulóit; az a mintegy 400
kisdiák, aki most kezdte
meg általános iskolás tanulmányait, ingyen jut a tankönyvcsomaghoz, a többiek

esterzsébeten különös hangulata
van az október 6-ai megemlékezéseknek. Minden lokálpatrióta
tudja, hogy a település létrejöttekor két telep
alakult, és az egyiket a szabadságharc egykori katonái és családjaik alapították. Engedélyt kértek − és kaptak − Kossuth Lajostól,
hogy telepüket Kossuthfalvának nevezzék. A
telep utcáit megemlékezésből volt parancsnokaikról, az Aradon kivégzett tábornokokról
nevezték el. Ezért aztán városunkban mindig
külön is érdemes végig gondolni, hogy milyen üzenete is van ennek a gyásznapnak,
milyen üzenete van a mai emberek számára
azoknak a tábornokoknak, akik életüket adták Magyarországért, a magyar szabadságért. És nem csak nekik, hiszen a csatamezőkön vagy más alkalommal sok ezer más
ember is életét adta azokért az eszmékért.
Rájuk is emlékezzünk ilyenkor.
Az eltelt évek elmosta a köztük lévő különbséget. Volt köztük arisztokrata, köznemes, polgári családból származó és földműves. Magyar, német, osztrák, szerb, horvát. Egy részük magyarul nem is beszélt. Mégis összekötötte őket, hogy születési helyük vagy sorsuk
Magyarországra sodorta őket abban az időszakban. Királyi parancsra vagy önként vállalták a szolgálatot a Magyar Honvédségben és
azonosultak azokkal a célokkal, melyeket Kossuth és a kormány megfogalmazott.

Emlékezés
az aradi vértanúkra

P
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Legjobb tudásuk szerint mindent megtettek
megvalósulásukért és akkor sem hátráltak
meg, amikor már tudták; mindezekért életükkel fizetnek.
Mindannyian abban bízunk, hogy ilyen
választás elé a jövőben senki nem kerül.
De a mindennapok cselekedeteinél példamutató az a
szellem, hogy
különböző emberek hogyan
tudnak együtt
dolgozni egy
közös célért,
hazájukért és
benne saját boldogulásukért.
Pesterzsébet
önkormányzata
idén is megem-

lékezik az aradi vértanúkra. Október 6-án,
délután 17 órakor kezdődik az ünnepélyes
koszorúzás a Vécsey lakótelepen a
Vécsey-emlékkőnél, melyre minden pesterzsébetit szeretettel várunk!

isztelt Olvasók! Engedjék meg,
hogy a II. fejezet bevezetéseként
az előző cikkből néhány összekötő
gondolatot felelevenítsek. Az észak-déli
gyorsvasút (azaz az 5-ös metró) a szentendrei HÉV vonalát kapcsolja össze a ráckevei és a csepeli vonalakkal a Belvároson
keresztül, miközben Erzsébetet és Soroksárt is jobban kiszolgálja. Minket, Dél-Pesten élőket elsősorban a déli és a középső
szakasz érdekel.
A vonalvezetés legvalószínűbb változata:
az Astoriától (ahol a 2-es metróhoz és a
Rákóczi úti csomóponthoz való csatlakozás lehet) délnek indulva a Kálvin térnél lehet a 3-as és 4-es metró és a kiskörúti villamosok csatlakozása. Majd a Boráros tér
következik, ahol csatlakozhat a 2-es, 4-es,
6-os villamosokhoz. A Könyves Kálmán
körúthoz a Lágymányosi hídnál csatlakozhat (ez az 1-es villamos elérését is lehetővé
teszi), és halad tovább a Soroksári úti szakaszon Erzsébet városközpontjáig. Az Erzsébeti városközpontból a Könyves utcáig
haladva, ott a vonal kétfelé válik: az egyik
ága a Tárcsás u., Soroksár vasútállomás,

BILK irányába halad, míg a másik ág Soroksár felső, Hősök tere irányt veszi.
A belvárosi részeken mélyvezetés a
metró csatlakozásoktól, egészen a Kvassai
útig, onnan kéregvasút és felszíni vonalvezetéssel haladhat a pesterzsébeti ág a Határ útig, majd ismét mélyvezetéssel Pester-

zsébet központja alá kanyarodik és kimegy
Soroksár vasútállomásra.
A Határ út − Helsinki út térségében korszerű csomópont valósulhat meg, amely
Csepel-Albertfalva irányába is (3-as villamos) haladhat tovább.
Az 5-ös metró kivitelezésének első üteme
2007-2009 között megvalósul. Az első ütem
Dél-Pest szempontjából sajnálatos módon az
északi, (Szentendrei ) részen épül. A második
ütem 2009-től kezdődik, itt jelenleg jó esély
van, hogy ez a déli területen történő folytatás
legyen. Mindhárom ütem (ez jelenti a mélyvasúti, tehát metró jellegű kiépítést) 2015-ig
meg kell, hogy valósuljon
Gábor József, fővárosi képviselő

BÁTORSÁG
Politikai bátorság az, amikor egy kormány a közjó érdekében akkor is meg
meri hozni a döntést, ha mások azt
hosszú éveken át halogatták.
• A baloldali kormány most 25%-ról
20%-ra csökkenti a mindannyiunkat
érintő áfát.
• 18%-ról 16%-ra csökkent a vállalkozások társasági adója.
• Csökkent és egyszerűsödött a
személyi jövedelemadó. Idén és
jövőre az adózók többsége már
csak 18%-os kulcs alapján fizeti az
adóját.
• A feketegazdaság elleni harcban a
kék könyv a magánszemélyek által
foglalkoztatott alkalmi munkavállalók - gyermekfelügyelők, kertészek,
takarításból, szerelő-karbantartó
munkából élők - szociális biztonságát teremti meg.
• Rendet rakunk az egészségbiztosításban, hogy pontosan tudjuk, kik
teljesítik befizetési kötelezettségeiket, és kik a potyautasok.

BIZTONSÁG
Biztonság az, amikor minden állampolgár érzi, hogy hazája megadja neki az esélyt a tisztességes életre, a
boldogulásra, ezért helyreállítjuk a
munka becsületét, és több támogatást nyújtunk azoknak, akik valóban
rászorulnak.
• Az elmúlt években példátlan mértékben emelkedett a bérek vásárlóereje.
• Hosszú évek mulasztásait pótolva
50%-os béremelést kaptak a közalkalmazottak, orvosok, pedagógusok,
könyvtárosok.
• A nyugdíjakat gyorsan növelte az
egyszeri 19 ezer forintos kárpótlás, a
13. havi nyugdíj bevezetése, az özvegyi nyugdíj 50%-os emelése és a
méltányossági nyugdíj lehetősége.
• Biztonságunk alapja az életerős, fejlődő magyar gazdaság, mely ma
2%-kal gyorsabb ütemben növekszik, mint az Európai Unió átlaga.
• Csak idén több mint 4 milliárd euró
külföldi működő tőke érkezett Magyarországra.

IGAZSÁGOSSÁG
Igazságosság az, ha közös céljainkhoz mindenki hozzájárul, de a tehetősek többet adnak, a rászorulók pedig
többet kapnak.
• Az előző kormánytól örökölt adókedvezmények rendszere azoknak adott
többet, akiknek eleve több jutott.
Gyurcsány Ferenc kormánya a minden gyermekhez eljutó családi pótlék
megduplázásával megszűnteti ezt az
igazságtalanságot.
• Idén a közoktatás mind a 13 évfolyamán ingyen jutnak tankönyvhöz a három- és többgyermekes családból jövő, illetve az egyedülálló szülő által nevelt gyermekek.
• Duplájára emelkedett a szociálpolitikai
támogatás, a 35 éven aluli gyermekes
családok már használt lakás vásárlásához is igényelhetik a támogatás felét.
• A távfűtés árának kordában tartása
érdekében a kormány kiterjeszti árhatósági jogát a távhőszolgáltatókra,
és támogatja a lakások egyéni fűtésszabályozását is.

Metróállomások
Erzsébeten? (II.)
T
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Fejlõdõ sportélet
z 1980-as években rendkívül színes és magas szintű sportélet
volt Pesterzsébeten − gondoljunk csak a kézilabdás és asztaliteniszező
lányokra, vagy motorcsónak-versenyzőinkre. Akkoriban a kerület vezető
sportegyesületének, az ESMTKnak mintegy 15 szakosztálya működött, igen szép eredménnyel.
A rendszerváltás után elapadtak a
források; nemcsak a sportot támogató nagyvállalatok szűntek meg,
de évekig az önkormányzat sem támogatta az egyesületeket, amelyek
ezért szép lassan megszűntek. Az ESMTK is
csak a labdarúgó szakosztályát tartotta fenn,
így az egyesület létszáma ötödére apadt.
A ‘90-es évek közepétől megindult önszerveződés eredményeképpen újabb és
újabb egyesületek, szakosztályok jelentek
meg és kínálnak mai napig lehetőséget a
sportolni vágyóknak. A lelkes szervezők
saját pénztárcájuk és a felkutatott szpon-
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,,SIKERES
PESTERZSÉBETÉRT!”

zorok segítségével nemcsak a tömegsport, hanem a minőségi versenysport kialakításának lehetőségét is megteremtették. Ma már számtalan lehetőség közül választhatnak a fiatalok − a különböző testépítő sportoktól kezdve, az atlétikán és labdajátékokon (labdarúgás, kosárlabda), a vízi- (szinkronúszás, kajak-kenu, evezés)
és a küzdősportokon át (boksz,
karate, taekwondo), az íjászatig,
sportlövészetig bezáróan. A jelenlegi 19 egyesület 36 szakosztálya közül 6 olyan van, amely országos és nemzetközi bajnokokat adott
Pesterzsébetnek és Magyarországnak.
A fejlődés pedig nem állt meg: az
ESMTK idén nyáron megalapította birkózó
szakosztályát, a tervek szerint egy éven
belül működni fog kerületünkben a jégpálya, hamarosan megnyitja kapuit a 33 méteres uszoda és lesz újabb kispályás műfüves pályánk is.

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

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: Sikeres Budapestért, Sikeres Pesterzsébetért.
Nyerteseink: Décsy Géza, Papp István, Petrán Istvánné.
A megfejtést nyílt levelezőlapon október 31-éig 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.

Nyári kalandjaink
zen a nyáron sem maradtunk élmények nélkül − erre számos tábor és
rendezvény kínált lehetőséget. A
nyárindító bulit Agárdon tartottuk, ahol vidéki
barátainkkal felidéztük az egy évvel ezelőtti
foci EB-n átizgult estéket, majd utána hajnalig buliztunk mindkét nap. Azután már pakoltunk is és mentünk Tusnádfürdőre, ahol az
EU Táborban nagyon sok érdekességet és
újdonságot tudtunk meg az Európai Unió hatalmas bürokratikus rengetegéről.

E

A 10. ,,Tiszaparty Diákparty”-n Sarudon
idén sem maradt el a vizespóló verseny − ez
a kedvencem −, a srácok pedig idén is megmutathatták, melyikük tud leggyorsabban legurítani egy üveg sört. Fontos, hogy üveges
legyen, mert pohárból bárki gyorsan megissza a nyári melegben, főleg ott a Tisza-tó
partján! A Fiatal Baloldal budapesti szervezete idén a szlovákiai Ruzinába szervezte augusztus elejei, mindenkit kikapcsoló és abszolút feltöltődést nyújtó táborát. A túrázás
és a cseppkőbarlang megtekintése itt is feledhetetlen élményt nyújtott. Akik pedig nem
tudtak valamilyen oknál fogva elmenni, azok
a Nyírbátoron megrendezett AZFESZT-en
múlatták az időt és élvezték az amatőr zenekarok fesztiválját. A balatonszepezdi középiskolás táborban ezen a nyáron is felejthetetlen egy hétben lehetett része azoknak a szigorúan 18 éven aluliaknak, akik ott voltak.
Ezt garantálta a csoportos, sport- és szabadidős programok sokasága. Bár ez a sok
eső azért igazán nem kellett volna.

A nyárbúcsúztató pedig hol máshol, mint
a szokásos tatai Öreg-tó partján volt szeptember elején. Fellépett a Heaven Street
Seven, Nyuszi és Supernem, s volt paintball,
rodeóbika, szumóbirkózás, cigányzene a
borozóban és természetesen karaoke is!
Mint olvashattátok, ez a nyár sem telt
unalmasan, és mi is újabb élményekkel,
barátokkal, barátnőkkel ismerkedtünk
meg. Remélem, legközelebb akár már Veled együtt bulizunk! Erre minden esély
megvan, mert szeptember végén, október
elején a nagy sikerre való tekintettel szeretnénk itt, Erzsébeten is egy Karaoke-bulit szervezni, aminek előkészületei már elkezdődtek! A részleteket a honlapon megtalálod.
Barátsággal:
Novák Krisztián és barátai

Elérhetőségeink:
Honlap: http://fibisz20.fw.hu
e-mail: nokri@freemail.hu
levélcím: 1203 Budapest,
Kossuth Lajos u. 49.
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Megkérdezték...
− Sokat hallunk mostanában a munkanélküliségről. Hogyan állunk Pesterzsébeten ezzel a problémával?
− Szerencsére Pesterzsébeten ez kisebb probléma, mint országosan (persze
ez nem vigasztalja azokat, akik munkanélküliek). Mindenesetre 2005. augusztusában a XX. kerületben 1100 regisztrált munkanélkülit tartott számon a Munkaügyi Központ. Ez tíz fővel kevesebb volt az előző hónaphoz képest. A munkavállalási korú népesség százalékában a regisztrált munkanélküliek 2,7%-ot értek el. Az a tény, hogy
440-en nem részesülnek ellátásban, azt mutatja, hogy jelentős számban vannak a tartósan munkanélküliek. Kerületünkben jelenleg
a 26-35 év közöttiek keresnek legtöbben
munkát (286 fő), míg végzettség szerint az
általános iskolát és a szakmunkásképző iskolát végzők állnak az élen (286, ill. 285 fő).
− Az utóbbi időben, úgy tűnik, kevesebb lett a szemét Pesterzsébet közterületein. Hogyan sikerült ezt elérni?
− Nagyon örülök, hogy észrevette a változást. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évek próbálkozásai után sikerült olyan megoldást találni, amely eredményesen, közel felére
csökkentette a pesterzsébeti illegális lerakóhelyek számát, és az ott elhelyezett szenyár vége, az ősz eleje a hagymás
vagy kétnyári növények ültetésének, valamint az évelők, díszfák,
cserjék telepítésének időszaka. Szeptember végén célszerű kiszedni a virágágyakból
a májusban elültetett egynyáriakat, és
ugyanebben az időszakban kerülhetnek helyükre a hagymás vagy a kétnyári virágok. Az
új virágok beültetése előtt azonban ne feledkezzünk meg a talaj fellazításáról és tápanyag-utánpótlásának biztosításáról.
A hagymás növények ültetésénél arra
kell figyelni, hogy a hagyma átmérőjével
megegyező mélységbe helyezzük a virágot
− azaz egy négy centi átmérőjű hagymát
négy centi mélyre dugjunk a földbe. A ki-
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mét mennyiségét. Közel két hónapja kötöttünk szerződést egy céggel, amely rendkívül eredményesen kutatja fel a szemetet illegálisan kihelyezőket, valamint segíti a lakosságot, hogy megfelelő nagyságú és
mennyiségű szemétgyűjtő kukával rendelkezzék. Helyenként az eredmény érdekében 24 órás őrzést is vállal. Tevékenysége
nyomán nagymértékben csökkent a kirakott szemét és azt reméljük, hogy ez a tendencia tovább javul.

tünkben, amelyek helyét − a lakossági igényeket figyelembe véve − az önkormányzat
képviselő-testülete határozta meg. Az FKF
reményei szerint a gyűjtőhelyek bővülésével
a lakosság komfortérzete tovább nő, hiszen
egyre többen lesznek egyre közelebb a szigetekhez. A cég ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtősziget
nem hulladék-lerakóhely, ne helyezzünk ide
más típusú szemetet!
Budapesten egyébként 2005 végéig
összesen 600 hulladékgyűjtő szigetet
létesít az FKF. A program természetesen a jövőben is folytatódik, a tervek
szerint 2008-ra már 1500-1800 szelektívhulladék-lerakóhely működik majd a
fővárosban.

− Tervezik-e további gyűjtőszigetek
kialakítását a kerületben?
− A Fővárosi
Közterület-fenntartó (FKF) Rt.
jelenleg 18 gyűjtőszigetet üzemeltet Pesterzsébet-szer te.
Mivel a tapasztalatok szerint a lakosság körében
egyre népszerűbbek a gyűjtőhelyek, szeptember végéig
további 17-et létesítenek kerüle-

Válaszolt: Komoróczy László

Õsz a kertben
szedett gumós egynyáriakat jövő nyáron újra felhasználhatjuk, amennyiben a téli hónapokban fagymentes helyen tároljuk.
Ezek a hetek a legalkalmasabbak az évelők ültetésére is, és ilyenkor érdemes a régebbi évelőket tőosztással szaporítani, az
évek óta meglévő és megunt virágágyakat
átrendezni, vagy új ágyásokat kialakítani.
Ha a meglévő virágágyat nem is akarjuk átrendezni, akkor is gondoskodjunk a talaj
tápanyag-utánpótlásáról.
Mivel a rózsák
nem bírják a hideget, töveiket még az
első éjszakai fagyok
beköszönte előtt takarjuk le lombbal
vagy földdel, esetleg hálóval.
Az őszi díszfavagy cserjetelepítéseket szintén az első fagyokig kell elvégezni, ezért érdemes már most felkeresni a faiskolákat

és kiválasztani a nekünk tetsző növényeket. A szakemberek azt tanácsolják, hogy
vásárlás előtt mindenképpen tudjuk meg,
milyen nagyságúra nő majd meg a növény,
nehogy a későbbiekben kellemetlen meglepetés érjen bennünket.
Az őszi időszak speciális feladatai
mellett nem szabad elfeledkezni a megszokott munkákról; a rendszeres öntözésről és a kaszálásról. Mivel napközben még kellemes meleg van, hajnalban
pedig harmatos a fű, érdemes kéthetente lenyírni a gyepet. A hidegek beköszöntéig a füvet naponta, a frissen kiültetett növényeket pedig hetente kétszer
locsoljuk meg.
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