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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog, sikerekben gazdag újévet kívánunk
valamennyi olvasónknak!

Félidőn túl
Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel
Összhang: Közeleg a talán legjobban várt családi ünnepünk a Karácsony. Két fontos kifejezést említek az ünneppel
kapcsolatban: békesség és egymásra figyelés. Mit gondol ezekről a politikus és a magánember, különösen a mai zajos,
veszekedős világunkban?
Hiller István: A Karácsony a legmeghittebb ünnepünk. Összeköt nemzedékeket, csendet teremt mindenhol. Ott is,
ahol máskülönben a legzajosabb az élet, s a hangosság helyébe a szeretet ünneplése lép. Az ünnepek ősi dolgok. Fontosak az ember életében. Voltak és vannak olyan ünnepek, amelyek eltűntek, mások újra előkerültek, de a Karácsony
hosszú évszázadok óta a családjainkban, az országainkban, az egész kultúránkban a legerősebb, legszeretettebb ünnep. Maradjon is így.
folytatás a 3. oldalon

2016. december

Karácsonyi gondolatok
Békesség: a szeretet nyugalma
Vannak szavak, amelyek sohasem kopnak el, soha nem
veszítenek fényükből, minél többször halljuk, vagy
mondjuk, annál többet jelentenek számunkra. Ilyen, értékes közös kincsünk a békesség is. Lényünk legmélyéből
vágyakozunk utána, mert olyan számunkra, mint egy falat kenyér az éhezőnek és egy pohár víz a szomjazónak.
Rohanó, idegfeszültséggel, ezernyi gonddal megterhelt

világunkban koldusai vagyunk, nélküle az élet boldogtalan, értelmetlen. A békesség a Szentírás tanítása szerint
Isten ajándéka, amely minden értelmet felülhalad.
Jó érzés, amikor így Advent idején végighaladva Pesterzsébet sétálóutcáján, ennek a békességnek valamelyest

visszatükröződése látható a karácsonyi vásárban sétálgató, nézelődő emberek arcán. Pesterzsébet lokálpatrióta
kerület, ezt régen senki nem vitatja. Az itt lakók többsége a sok gond ellenére is feloldódik a közösség erejével fenntartott nyugalomban, harmóniában. Ebben nagy
segítség, hogy a kerület baloldali többségű vezetése, polgármestere, parlamenti képviselője ismételten bizonyítják, hogy az együttműködésre, egymás
megbecsülésére építő helyi közösségi
élet adja a legalkalmasabb környezetet
a nyugalmas alkotó munkához. Máshol
élő ismerősök is mondják, hogy Pesterzsébet a béke, a nyugalom szigete. Amiről persze tudjuk, hogy parázs belső vitákban megteremtett békéről beszélünk,
de ez nem baj, a jó vita épít.
Jó lenne, ha Magyarország óhajtásává és sóhajtásává válna, hogy a közélet
szereplői a pesterzsébeti példát tekintsék követendőnek. Azt erősítsék, ami
összeköt és nem azt, ami szétválaszt.
Így a békesség ünnepének közeledtével,
az újév hajnalán kívánjuk egymásnak
az erkölcsös és igazságos, az őszinte és
kiszámítható élet utáni jogos vágyunk
beteljesülését és a valódi demokráciát
hazánkban. Kívánjuk, hogy Advent idején feltöltődve az ünnepen és még utána is sokáig óvjuk
szívünkben, lelkünkben a hőn óhajtott békességet, és tegyünk azért, hogy ez a magánszférából az egymás közötti viszonyokra is igazzá váljon!
/szerk./

Együtt vártuk a Mikulást
Idén is megrendeztük a már hagyományos Mikulás-váró
játszóházat.
December 3-án délelőtt az Ady Endre Általános Iskola
aulájában vidám programokkal várta a PIKKK/
Pesterzsébeti Ifjúsági, Kulturális és Környezetvédelmi Klub az odalátogató 68 gyermeket és
kísérőiket. Változatos kézműves tevékenységek
mellett dinamikus, színvonalas aerobik bemutatót is láthattak a vendégek a Dinamic Aerobik
csapat jóvoltából. A várakozási időben bábműsor szórakoztatta a résztvevőket, a Meseerdő
bábszínház közreműködésével. A műsor végére
megérkezet a Mikulás, aki ajándékcsomagokkal
kedveskedett a gyermekeknek. A jó hangulatú
délelőtt végével a minden kisgyermek boldogan
vitte haza a saját készítésű díszeket és a Mikulás
ajándékcsomagját.
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Minden közreműködőnek ezúton is köszönjük segítségét, részvételét!
Nagy Lászlóné

Hírek másként

2016. december
folytatás az 1. oldalról
(Interjú Dr. Hiller István országgyűlési képviselővel)
Összhang: Év végén is szokás számvetést készíteni, de
a politikus inkább választási ciklusban gondolkodik,
amelynek túlhaladtunk a felén. Ön ebben az időszakban
a parlamenti alelnöki és helyi képviselői munkája mellett
Pesterzsébeten és az MSZP országos vezetésében is meghatározó pártfeladatokat vállalt. Pestiesen szólva odatette
magát. Hol tart most?
Hiller István: Útközben. Azért vállaltam
feladatot Pesterzsébeten és országos szinten
is, mert azt éreztem, hogy sokan vannak,
akik változást akarnak, akik egy boldogabb
és igazságosabb Magyarországot akarnak,
s azt gondolom, az ő reményük és akaratuk valóra váltásához hozzá tudok járulni.
Nem mintha új címekre meg titulusokra
lenne vágyam vagy akár szükségem. Számomra a legfontosabb megbízatás, hogy
Pesterzsébet, a választókerület országgyűlési képviselője lehetek. Minden más ebből
következik. Azért lehetek az Országgyűlés
alelnöke, mert a helyiek megválasztottak
képviselőjüknek. 15 éve vagyok tagja a Parlamentnek, és bár sok minden változott: választókerületi határok, kormányok, miniszterelnökök, az, hogy a pesterzsébetiek több alkalommal
is megtiszteltek a bizalmukkal, s képviselhetem őket az
Országgyűlésben, ez a legerősebb alap. De szeretném, ha
több igazság, több méltányosság lenne az országunkban.
Gyakran szörnyű dolgokat tapasztalhatunk az egészségügyben. A kórházainkban áldatlan állapotok uralkodnak. Az egész ország felháborodott azon, ami a Jahn
Ferenc Kórházban történt egy szerencsétlen embertársunkkal. S hogy világos legyen, nem az
orvosok, nem az ápolók a hibásak, mert
elképesztő terhelés
mellett így is gyakran önmagukat sem
kímélve dolgoznak,
de a pénztelenséget,
a rendszer szervezetlenségét, a kormány
egészségügy-politikájának hiányosságait nem tudják semlegesíteni. Ugyanez van az oktatásban, az iskoláinkban.
A gyermekeink, a diákjaink jó képességűek és tehetségesek, de az az ostoba rendszer, amely jelenleg az oktatásban uralkodik, a legrosszabb eredményt hozza. Ezért
van az, hogy a közelmúltban közzétett legnagyobb nemzetközi felmérésben az utolsók között voltunk. Ezeken a
dolgokon változtatni kell, mert ez a változás mindannyiunk érdeke. Azért, hogy ez bekövetkezzék, vállaltam el
felkéréseket.

Összhang: Tudjuk, hogy Pesterzsébeten él a családjával,
ügyei intézése közben nap, mint nap találkozik a választóival, és sokan keresik a fogadóóráin is. Milyen gondolatokkal és személyes problémákkal találkozik? Hogy vannak a
pesterzsébetiek?
Hiller István: Mindenekelőtt én szeretek Pesterzsébeten
élni. Jól érzem itt magam. Amikor tehetem, én megyek
vásárolni a helyi üzletekbe, áruházakba, én járok a postára csekkeket feladni, van kedvenc pékségem és kedvenc
éttermem. Szinte mindig előfordul, hogy megállítanak,
kérdeznek, beszélgetésbe
fognak velem az emberek,
vagy éppen csak néhány
kedves mondatot mondanak. Képviselői fogadóórára is nagyon sokan jönnek
el. Ezt a bizalom jelének
tekintem. Az a tapasztalatom, hogy a pesterzsébetiek
többsége nem éppen gond
nélküli életet él. Úgy látom,
nagyon is megtanulták jól
beosztani a pénzt, a keresetet, a nyugdíjat és erre
szükség is van. Szókimondó, egyenes, tisztességes
emberekkel
találkozom,
akik évtizedeket dolgoztak le gyárakban, üzemekben,
iskolákban és szeretnék, ha a gyermekeik, unokáik jobb
körülmények között élhetnének. Gyakran látok könynyeket a szemekben, amikor arról beszélnek, hogy egy
családtagjuk külföldre kényszerült munkát vállalni. Viszont büszkék a sikerekre, legyen az otthoni, családbeli
vagy éppen a közösség, a kerület sikere. Külön szeretném megemlíteni, hogy a Parlamentbe, a Kossuth téri
gyönyörű épületbe, az alelnöki
dolgozószobámba is már több
mint ezer pesterzsébeti látogatott el a szervezésünkben. Ha
csak negyed óra, húsz perc jut
is egy-egy beszélgetésre, örülök,
hogy sokan látják, hogy hol és
hogyan dolgozom, végül is az ő
támogatásuk miatt alakulhatott
így. Ezeket a találkozásokat nagyon szeretem.

„Szókimondó, egyenes, sztességes
emberekkel találkozom,
akik évzedeket dolgoztak le
gyárakban, üzemekben, iskolákban
és szeretnék, ha a gyermekeik,
unokáik jobb körülmények közö
élhetnének. ”

Összhang:Mit kíván az új esztendőre a pesterzsébetieknek?
Hiller István Békességet, nyugalmat, biztonságot. S mindenekelőtt persze egészséget, hiszen, ha az van, akkor
már nagy baj nem lehet. De azért sok tervről, új elképzelésről hallok, amelyeknek megvalósításában sokan
vesznek részt. Ezek jó dolgok. Azt kívánom, hogy mindenkinek a saját köreiben, családjában legalább egy ilyen
szép terve teljesüljön. Ahogy azt is szeretném, hogy a közösségünk egésze számára Pesterzsébeten is így legyen.
Áldott, békés karácsonyt kívánok!
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Az MSZP önkormányzati képviselőinek rövidített beszámolója
Választói körzetem mellett
az előző években sokat segíthettem Pesterzsébet teljes
csatornázását,
útjainak burkolását, az Uszoda, a Jégcsarnok, a
Birkózó csarnok építését. Jelenleg a
közbiztonsági és közlekedési beruházások, illetve az Interspar, az Erzsébet
Áruház, a Török Flóris Iskola átépítése a legkiemelkedőbbek a város egésze
számára.
Idén is a Pénzügyi, a Jogi, az Oktatási és a Szociális Bizottság tagja voltam.
Ellátom a Civil Tanácsnok feladatait.
Jelentősen felújítottuk a Civil Házat,
amelyet az erzsébeti civil szervezetek
térítés nélkül vehetnek igénybe. 2016ban 5 millió forint pályázati összeggel
támogattuk munkájukat. Szerveztünk
részükre két fórumot, de ezen kívül is
fordultak hozzám napi problémáikkal.

Több mint százan jöttek el egyéni képviselői fogadó órámra, illetve hívtak telefonon, jellemzően az egész kerületből
kerestek. Körzetemben több képviselő
társammal együtt háromszor szerveztünk nyílt, hirdetett utcai kitelepülést. A
panaszok zöme az utak, járdák minősége, a fák gallyazása, a levelek és az illegálisan lerakott szemét elszállítása kapcsán fogalmazódott meg. Többségében
sikerült megoldásokat találni. Lakossági
kérésre új padot helyeztünk el a Vécsey
lakótelepen. Végre sikerült a Vágóhíd
utcai lakótelepen jelentősebb nagyságban kijavíttatni a járdákat, és nőtt a parkoló helyek száma is. A Török Flóris és
a Vörösmarty utcában is megifjították a
fákat, ahol kellett újakat ültettek.
Választókerületem lakóit is érintik
a nagy kerületi beruházások. Mintegy
két milliárd forintból felújították az
Interspar Áruházat. Az Erzsébet Áruháznál is megkezdődtek az előkészületek, a földszint után végre a teljes épület
megújul.

A másik jelentős beruházás az 52-es
villamos pályájának részleges felújítása
volt, a Vörösmarty és az Előd utcában a
Török Flóris utcai kanyarig elvégezték
a legszükségesebb burkolatjavításokat.
Folyik a munka a volt Török Flóris
Általános Iskola épületén, a tervek szerint 2017 szeptemberében megkezdődik a főiskolai oktatás. Emelettel bővült
a Gyulai István Általános Iskola, felújítottuk a Nagy Győry István utcát is.
Megkezdődött azon választási ígéretünk megvalósítása, hogy megkettőzzük a térfigyelő kamerák számát.
Ezévben a Rendőrségen található Központot korszerűsítették. Kicserélték az
elavult kamerákat, és felszereltek 10
új, rendszámfelismerésre is alkalmas
kamerát. A jövőben négy mozgó kamerával ötven észlelő helyen figyelik
közterület-felügyelőink az illegális szemetelőket.
Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat!
Komoróczy László

Képviselőként
és alpolgármesterként első és
leg fontosabb
tenniva lóna k
változatlanul a
személyes kapcsolatok építését,
azok ápolását tartom. A fogadóórákon
túl is kerestem azokat a lehetőségeket,
amikor a körzetemben élőkkel személyesen, vagy telefonon tudtam találkozni, beszélgetni. Ha szükséges volt,
házhoz mentem, hogy a helyszínen
ismerjem meg a gondokat. Tapasztalatom szerint, akik fogadóórára jönnek azok sajnos már leginkább olyan
problémákkal keresnek fel, amelyek
rég elmérgesedtek, vagy már nem az
önkormányzat hatáskörébe tartoznak,
stb. és nehéz jó tanácsot adni, a kérést
orvosolni. Ezeket szeretném megelőzni,
és ezúton is kérni, lehetőleg ne várják
meg hogy reménytelenné váljon ügyük.
Természetesen alpolgármesteri irodám ajtaja is nyitva áll mindenki számára. Telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján a polgármesteri hivatalban

amint a napi tennivalók engedik, szinte
azonnal rendelkezésre állok.
A teljesség igénye nélkül néhány konkrét ügy, melyek intézésében részt vettem:
– a körzetben lakók egyéni kéréseinek
ügyintézése (lakhatási problémák,
szociális ügyek, közterületek karbantartása, kátyúzás, csatornajavítás, járdajavítás, szemétszállítás),
– homokcsere játszóterek, óvodák esetében,
– kertészeti munkálatok, parkok felújítása,
– idősek játszóterének eszközbővítése,
– a kerületi orvosi kamarával szakmai
egyeztetések,
– akadálymentesítés,
– felnőtt fogorvosi ellátás fejlesztése,
– civil szervezetek működésének, rendezvényeinek támogatása,
– együttműködés a körzeti megbízottakkal,
– szemetesek kihelyezése,
– Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása, működésének támogatása,
– elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése a kerületi intézményekben dolgozó kollégák részére.

Alpolgármesterként az egészségügy
kerületi koordinálása és a civil szervezetekkel való kapcsolattartás került a
kiemelt feladataim közé. Elsősorban az
egészségügy téren sok jelzés érkezett
hozzánk az elmúlt időszakban. Hogy
minél hatékonyabb segítséget tudjunk
a kerület lakói részére biztosítani sikerült szorosra fűzni az együttműködést
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet vezetőivel, a Pesterzsébeti
Mentőállomás vezetőivel, munkatársaival, és az alapellátásában dolgozó
kollégákkal. Önkormányzatunk ebben
az évben is többször nyújtott anyagi
támogatást az ellátás javításához.
Engedjék meg, hogy az egy évvel
ezelőtti mondatomat idézzem: ahhoz, hogy minden kerületi lakos által szerethető, élhető Pesterzsébetet
építsünk, az együttműködés, egymás
támogatása elengedhetetlen. Ötletekre, javaslatokra van szükség, hiszen
ahányan vagyunk, annyiféle módon
látunk, és annyifélét gondolunk. Kérem, ezeket hozzák el, juttassák el számomra!
Kovács Eszter
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1998-ban történt első megválasztásom óta
szűkebb lakóhelyemnek vagyok
önkormányzati
képviselője.
2014-től vagyok tagja, elnökhelyettese a Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottságnak, és elnöke a Gazdasági
bizottságnak.
Havonta két fogadóórát tartok, melyekre szép számmal nem csak a körzetemben lakók, hanem távolabbról is
felkeresnek.
Önkormányzatunk ebben a ciklusban
kiemelt feladatának tekinti a járda-felújítási programot. A felújítandó szakaszok összeállításában komoly lakossági
támogatást kapunk és várunk is.
Másik fontos ügy a közlekedés és az
úthálózat javítása. A Klapka utca burkolatának teljes átszőnyegezése már
elkezdődött és azon vagyok, hogy erre
mihamarabb sor kerüljön a körzet je-

lenleg legrosszabb minőségű útburkolata esetében a Királyhágó utcában is.
A Pacsirtatelepen kitartó bejelentéseink eredményeként a Vörösmarty
utca két villamospálya-szakaszát felújította a BKK.
Javítana a közlekedés állapotán, ha
azokat az utcákat, ahol ma rendszeresen dugó alakul ki egyirányúsítanánk.
Erről a jövő év elejére egy lakossági fórumot tervezek.
A Vörösmarty tér, a piac rendezése sokunk szívügye. Célunk egy városi alközpont kialakítása, helyi kulturális, üzleti
és sportolási lehetőségek biztosítása. Már
tervezési fázisban van, és azon dolgozom, hogy még ebben a ciklusban elkezdődjön az átalakítás, a jelenlegi funkciók
működésének biztosítása mellett.
A Gazdasági bizottság elnökeként
aktívan közreműködök abban, hogy
kerületünk megújulására meglegyenek
a források. A volt Székelyhíd utcai iskola épületének értékesítése, ha a szerződés aláírásra kerül, nem csak bevételt
jelent az önkormányzatnak, hanem az
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épületek átalakítása, a beruházó szándéka szerint bevásárlási lehetőséget fog
biztosítani.
2016-ban elkezdtük átalakítani a
helyiségek bérbeadását, a bérleti díj,
kedvezmény rendszert. Ennek eredményeként, javult az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kihasználtsága.
Ugyanúgy, elindítottunk egy gyorsítási folyamatot, azon helyiségek, ingatlanok értékesítési pályázati rendszerében, amelyek hasznosítását nem tudtuk
megoldani.
Már több éve vagyunk kénytelenek
foglalkozni a Budapesti Vegyiműveknél kialakult környezeti problémákkal.
2015 végére elértük, hogy a veszélyes
anyagokat, hulladékokat elszállítsák,
így már ne szennyezzék tovább a talajt,
talajvizet. Kerületünk lakói számára
legalább ilyen fontos a 2007-ben megvalósított és 2011-ben leállított kármentesítés újraindítása. Erre és az elszenynyeződött épületek bontására ígéretet
tett a Pest Megyei Kormányhivatal.
Csaszny Márton

Második éve dolgozom, mint a
9. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Önök
megbíztak, hogy
képviseljem az
Önök érdekeit és én megpróbálok megtenni mindent, hogy ennek eleget tegyek.
Minden hónap első szerdáján várom
a tisztelt lakosokat, a Pacsirta utcai Szabó Ervin könyvtárban, fogadóórámon.
Minden esetben próbáltam tanácsokkal
segíteni, a kéréseket továbbítottam az
Önkormányzat illetékes munkatársai
felé. Amennyiben szükséges volt személyesen is felkerestem a tisztelt lakost.
Nagy örömmel fogadtam a meghívást,
körzetem egyik társasházi lakógyűlésére, ahol a megjelentekkel közösen beszélgettünk, a közvetlen környezetüket
érintő problémákról. Körzetemet folyamatosan bejárom, hogy személyesen is
tudjak találkozni Önökkel, megismerjem véleményüket, kéréseiket.
Ebben az évben egy alkalommal
szerveztem nyílt lakossági fórumot

körzetemben a Kiserdőnél a „szánkózó
dombnál”. A sportos délelőtt alkalmával lehetőség volt, hogy a környéken
élők elmondhassák igényeiket, problémáikat, nem csak nekem, hanem a rendezvényen résztvevő képviselőtársaimnak és a rendőrség munkatársainak is.
Folyamatos kapcsolatban állok a
körzeti rendőr megbízottal és a kerületi rendvédelmi osztály vezetőjével,
akik segítségével próbáljuk orvosolni
a közbiztonsági és közterületi gondokat. Sajnos az illegális szemétlerakás
a körzetemet is nagymértékben érinti. A rendvédelmi osztály és szociális
foglalkoztató munkatársai segítségével folytatjuk a szinte szélmalomharcunkat.
Képviselőként, aktív munkával segítem az Egészségügyi és Sportbizottság
és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Informatikai Bizottság munkáját.
A Szociális Bizottság vezetése adja
talán a legnehezebb feladatot, hiszen
kerületünkben is nőtt a szegénység.
Igyekszem, hogy a Bizottság az önkormányzat lehetőségeihez képest legjobb
döntéseket hozza ebben a helyzetben.

Az elmúlt évben az alábbi eredményekről tudok beszámolni:
– szociális ügyekben tájékoztatás
– szemétszállítás
– parkolási problémák megoldásában
segítségnyújtás
– kertészti munkálatok
– körzeti megbízottal és rendvédelmi
osztály munkatársaival való eredményes együttműködés
– járdajavítás
– közlekedéssel kapcsolatos problémák
– tűzeset kapcsán segítségnyújtás a
kárelhárítás enyhítéséhez
Nagy örömömre szolgál, hogy kezdeményezésemre elindulhatott kerületünk bölcsődei és óvodai alkalmazottainak egy elsősegélynyújtó, gyakorlati
oktatás.
Szeretném a következő évben is aktívan folytatni képviselői munkámat,
hogy a lakosok minél jobban érezzék
magukat lakóhelyük környezetében,
Pesterzsébeten. Ennek érdekében számítok az elkövetkezendő évben is bizalmukra, hogy az Önök megelégedésére fejlesszük tovább Pesterzsébetet.
Nagy Lászlóné
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Pesterzsébet közbiztonságáért
pedig nagyon tanulságos, fi lmbetétekkel alátámasztott
tájékoztatót tartottak.
….és lesz folytatása, vagy csak egy egyszeri rendezvény
megszervezésére került sor?
Határozottan mondhatom, hogy igen, lesz folytatás. Lesz
hasonló, de tartalmában a bűnmegelőzés más-más szegmensére fókuszáló rendezvény. Tény, hogy a legvédtelenebbek az idős, egyedül élő emberek, akik számára szükséges a felvilágosító munka erősítése. A megvalósítást
Milyen céllal jött létre az alapítvány, milyen feladatokat egy, a közelmúltban kiírt pályázat is segíti.
Mit lehet erről a pályázatról tudni, miben segítené az alavállalnak?
Alapvető célunk Pesterzsébet közbiztonságának javítása. pítvány munkáját?
Ennek érdekében az alapítvány számtalan közfeladat tel- A Belügyminisztérium írta ki a Bűnmegelőzési projekjesítésében vállal szerepet, mint például a bűnmegelőzési tek megvalósítására. Kuratóriumunk úgy döntött, hogy
elindul ezen a pályázaton, már csak
tevékenység segítése, a kerületi rendazért is, mert egybeesik elképzeléseőrkapitányság személyi állományának
Kérjük, hogy
inkkel. A pályázat lehetőséget ad rá,
és technikai felszerelésének támogatászemélyi jövedelemadója
hogy mindazokat bevonjuk a munsa, közlekedésbiztonság javítása.
kába, – gondozói hálózat munkatárMunkájuk kapcsán kikkel állnak kap-ával
sai, szociális munkások, körzeti orcsolatban, kiket segítenek?
vosok mellett dolgozó asszisztensek,
Legszorosabb kapcsolatunk természeszíveskedjék támogatni
civilszervezetek önkéntesei – akik
tesen a kerületi rendőrkapitánysággal
a Pesterzsébet
közvetlen kapcsolatban vannak, levan, akiktől feladataink végzéséhez
Közbiztonságáért
hetnek ezekkel az idős személyekkel,
szakmai segítséget és sok ötletet kaKözalapítvány
és élvezik a bizalmukat, közvetlenek
punk, de a lehetőségeinkhez képest
(adószám: 18255171-1-43)
velük, elfogadják őket.
mi is segítjük munkájukat, elsősorban
munkáját.
Milyen elképzelései vannak még a jöadományok átadásával, illetve tárgyi
vőt illetően?
eszközök, felszerelések biztosításával.
Megemlítene az alapítvány által kezdeményezett néhány A helyzet az, hogy nem csak az idősek válhatnak áldozattá az őket kihasználó gátlástalan emberekkel szemben,
konkrét támogatást, rendezvényt is?
Támogatásaink sok irányúak, például a trükkös csalók hanem a családban a gyerekek, az iskolákban pedig a taleleplezésére egy felvilágosító tartalmú szórólapot ter- nulók. Szeretném az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a
veztek a rendőrség munkatársai, alapítványunk vállalta szülői munkaközösségek, szülők közreműködésével első
az elkészítés logisztikáját, nyomtatással járó költségeket. lépésben elérni a kortárs erőszak felszámolását, vagy legRendezvények kapcsán megemlíthetem például a „Ne alább is mértékének csökkentését, hogy az iskolai együttlét ne rémálom legyen a gyengébbek részére.
váljon áldozattá” címmel szervezett rendezvényt.
Aztán elmondanám azt is, hogy van egy álmom, mégKérem értékelje a közelmúltban szervezett rendezvény sipedig annak elérése, hogy a kerületünk teljes egésze térfikerességét. Mekkora volt az érdeklődés?
A rendezvény jól sikerült, számítva a rendezvény irán- gyelő kamerával legyen lefedve, hogy közterületen esélye
ti nagy érdeklődésre nem egy, hanem két egymás utáni se legyen bűnt elkövetni a rossz szándékú embereknek.
napon, ugyanazzal a tartalommal szerveztük meg. A Gondolkodom azon, hogy miként lehetne bevonni a lalebonyolítással kapcsolatban felmerülő feladatokat meg- kosságot a program felgyorsításában, de ehhez sok feltéosztottuk. Alapítványunk vállalta a szervezést, a mozgó- tel összehangolását kell még megoldani.
sítást, a meghívók készítését és szétosztását, a helyszín Szükség van a munkájukra… …erőt és kitartást kívánok a
biztosítását, a helyi médiák meghívását, a résztvevők megvalósításához. Köszönöm a beszélgetést!
megajándékozását. A kerületi rendőrség munkatársai Alapítványunk nevében én köszönöm a lehetőséget!
Vannak emberek, akik nem munkával akarnak tisztességes „bevételhez” jutni, hanem mindenféle trükkös módszerekkel becsapják embertársaikat, sokszor büntetlenül.
Pesterzsébet önkormányzatának van egy alapítványa,
amely a kerület közbiztonságának javításán munkálkodik. Krisztán Gyula Sándort a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük
végzett munkájukról, célkitűzéseikről.

1%
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A fiatalok és a választás
Számos mai fiatal tartózkodik a politizálástól, mégis mindannyiunk
életében eljön az a pillanat, amikor a
korhatárt átlépve megkapjuk szavazati jogunkat, melynek súlya a vállainkra nehezedik.
A kormány idei kvóta-népszavazása volt az első, hogy a „kulisszák”
mögűl láthattam a segítők ténykedését egy szavazatszámláló bizottság tagjaként. Így lehetőségem nyílt

arra is, hogy megfigyeljem a velem
egykorú választópolgárok szokásait.
A politikát körüllengő negatív felhang miatt várható volt, hogy nem
sokan fognak megjelenni, és ez így
is történt. Azok azonban, akik mégis
képviseltették magukat, igen negatív
tendenciákat mutattak. Az én körzetembe betérő ifjak nagy része nem
vette a fáradságot, hogy tiszteletüket
kimutatva rendes öltözékben jelen-

jenek meg. Az internethasználók
gondolhatták akár azt is, hogy még
elkeserítőbb a kép, ugyanis sokan, a
szavazás titkosságával nem törődve,
feltöltötték a szavazócéduláikról készült különböző fotókat.
Mi válthatta ki a fiatal szavazókból ezt a magatartást? Ennyire vették komolyan a népszavazást? Vajon
miért?
(A szerző egyetemi hallgató)

Szégyelljétek magatokat!

Születésnap a parlamentben

Vörösmarty Mihály (1800–1855) a Szózat költője ezt írta:
„Minden ember legyen ember és magyar!” E zengzetes elvárás a közel hárommillió nyugdíjasunkra teljesen igaz.
Újjávarázsoltak egy országot a háború utáni romokból,
és rengeteg társadalmi munkával építették-szépítették a
környezetüket a 93 ezer négyzetkilométeres területen.
Fölneveltek továbbá közel hárommillió gyereket, akik
magasabb életszínvonalat értek el, mint a szüleik.
Most kellene mindezt meghálálni. Ahogy Kalkuttai
Szent Teréz (1910–1997) mondotta volt: „Amit másokért
teszünk, annak nyoma marad.”
Ez nem mondható el a regnáló vezetésről! A Nyugdíjasok Fórumának kellett kicsikarnia a Kormánynál, hogy
0, 9% helyett 1,6 % legyen a nyugdíjemelés 2017-ben, s
10000 Ft Erzsébet-utalványt kapjon év végéig e réteg.
A hatalmon lévők nyilván ismerik William Makepeace
Thackeray (1811–1863) angol regényíró bölcselmét: „Milyen elbűvölően tud egyeztetni és békéltetni a pénz.”
Egyet azonban nem vettek számításba. Azzal, hogy
tavasz végén a költségvetésben 0,9 % emelést szavaztak
meg, megsértették a szépkorúak társadalmát. A nyugállományban lévők Maya Angelou (1929–2014) amerikai írónő elmeszikráját idézik Orbán Viktornak: „Az emberek
nem felejtik el, hogy milyen érzést váltottál ki belőlük.”
Vágh Vajk

1996 novemberében alakult parlamenti képviselők, munkatársak és családtagok részvételével a SZENÁ-TOROK
kórus. Iványi Tamás karnagy és hat képviselőtársa kezdeményezésére jött létre a világon egyedül álló énekkar.
„A kóruséneklésben és a többpárti demokráciában az a
közös, hogy nem baj, ha nem mindenki ugyanazt fújja, az
a fontos, hogy a maga szólamát mindenki tisztán énekelje, és akkor megszületik a harmónia…” /Iványi Tamás/
Kórusunk közel háromszáz fellépésével segítséget
nyújt, kapcsolatokat ápol, kulturális missziót tölt be.
Egyházasgergétől Srasbourgig, Erdélytől Kanadáig több
tízezer kilométert utaztunk együtt. Pesterzsébet is már
három alkalommal fogadta a Szená-torokat.
A 20. születésnapi koncertünket egy kedves megvendégeléssel egybekötve a gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyerekek és nevelőszülők javára ajánlottuk. A műsorban a Szená-torokon kívül vendégszerepeltek: Lakatos Diána, Miczinger Ilona, Szalóki Ági, Hajós András, Prőhle
Gergely, a Vujcsics Együttes. Több mint háromszáz gyerek zsivajától volt hangos a Parlament felsőházi terme.
Büszke vagyok arra, hogy 20 éve tagja lehetek a kórusnak, ahol pártállástól függetlenül összhangot tudunk teremteni.
Kristyánné Aknai Erzsébet
a SZENÁ-TOROK Egyesület elnökségi tagja

Önkormányzati tisztségviselőink és képviselőink fogadóórái
Szabados Ákos

Kovács Eszter

polgármester
Időpont egyeztetés: 283-0549

Csaszny Márton /11. EVK./
1. Civil Ház (Vörösmarty u. 180.)
Minden hónap 2. hétfő 17oo
2. Vörösmarty M. Ált.Isk.
(Vörösmarty u. 128.)
Minden hónap 3. hétfő 17oo

alpolgármester
Városháza – minden hónap harmadik hetének
keddjén 14oo-től 1530-ig.
Bejelentkezés: 283-0939

Komoróczy László /10. EVK./

Nagy Lászlóné /09. EVK./

MSZP Képviselői Iroda
(Ady E. u. 84/A.)
Előzetes egyeztetéssel (211-3307)
Minden hétfő és csütörtök 15oo-18oo

Főv. Szabó Ervin Könyvtár
(Pacsirta u. 157/b.) Minden hónap
első szerda 17oo–19oo, vagy időpont
egyeztetéssel (06 20 341 1138)
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A megfejtést, amely Ady Endre: Karácsonyi rege c. versének néhány sorát idézi, nyílt levelezőlapon 2017. január 22-ig kérjük szerkesztőségünk címére elküldeni. A helyes megfejtők között három könyvet sorsolunk ki.

Az ünnep legyen egy kicsit könnyebb
Lapzártánk után, december 13-án a hajléktalanok kapitánypusztai nappali
melegedőjében ismét ajándékcsomagot kapnak az Önkormányzattól az arra
rászorulók. A csomagosztás után Dr. Hiller István országgyűlési képviselő,
valamint a pesterzsébeti baloldali önkormányzati képviselők és aktivisták
felajánlásával és Fóti András úr nagylelkű támogatásával, töltött káposztával és édességgel kínálják hajlék nélküli honfitársainkat. Reméljük, hogy sikerült egy kis ünnepi hangulatot varázsolni a nehéz mindennapokba!

Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

jövő évi első fogadóóráján
2017. február 9-én 17 órától
várja Önöket.
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati
Képviselőcsoport irodája
XX. kerület, Ady Endre u. 84/A.
MSZP Pesterzsébeti Szervezete
www.mszp20.hu
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