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Elôadás civil szervezeteknek 
Dr. Latorcai Csaba nemzeti és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelôs he-
lyettes államtitkár a civil szervezetek 
mûködésérôl és támogatásáról tart 
elôadást április 11-én, 17 órától a Csili 
Mûvelôdési Központ Vízvári termében. 

Élô rózsafüzér zarándoklat 
Zarándoklat hazánkért, Budapestért 
és a Budapest körül élôkért május 
12-én, szombaton. A végpontokon 
a szomszédos szakaszok zarán-
dokai találkoznak egymással, ahol 
este hálaadó szentmisét tartanak.  
A zarándoklat kegyhelyeket, plébánia-
templomokat érint. 6. szakasz: 7.30 
óra indulás Soroksár – Nagytétény 7. 
szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár – 
Pestszentlôrinc – Havanna lakótelep. 

Hírek

KÖZE VAN HOZZÁ!
Hasznos információkat,  

híreket, fotókat osztana meg  
másokkal Pesterzsébetrôl?

Küldje el e-mailben:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Szerkesztôség: 20/392-3383
(hétköznap 8-16 óráig hívható)

KÖVETKEZÔ 
MEGJELENÉS: 

május 2. 
LAPZÁRTA: 
április 24.

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

A kerületben tartott nemzeti ünnep elôestéjén a Vajda Gipsy Koncertzenekar 
és vendégei a magyar zenetörténet legszebb mûveit szólaltatták meg a Csi-
li Mûvelôdési Központban. Másnap a Városháza elôtti téren százak gyûltek 
össze, hogy közösen emlékezzenek a 164 évvel ezelôtt zajlott forradalomra, 
a szabadság eszméiért harcoló hôsökre.  3. old

Múltunk hôsei,  
napjaink példaképei 
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 

Hirdetését az alábbi 
idôpontokban adhatja fel: 

április 3.: 9-13
április 10.: 13-17
április 17.: 9-13
április 24.: 13-17

Május 1.:  
Nincs hirdetésfelvétel

Babérkoszorú Díj  
Kárpáti Kamilnak

Magyarország mi-
niszterelnöke Kár-
páti Kamil József 
Attila-díjas költônek, 
írónak, szerkesztô-
nek Magyarország 
Babérkoszorúja Dí-
jat adományozott. 
A díjat március 14-
én, az Iparmûvészeti 
Múzeumban dr. Rét-
helyi Miklós nemzeti 
erôforrás miniszter és 
Szûcs Géza kultúrá-
ért felelôs államtitkár 
adta át. Gratulálunk!

Pozitív szerepélményekkel tér haza 
Nem locsolkodik húsvétkor Rékasi Ká-
roly színész, kölni és víz helyett inkább 
friss virággal köszönti aznap a hölgye-
ket. A Figaro házassága címû elôadás 
elôtt vele készült riportból kiderül: tö-
kéletesen elválik egymástól életében a 
munka és a magánélet.  9. old 



Felmérés készül a testületi ülé-
sek közvetítésének lehetôségeirôl,  
új testvérvárosi kapcsolata lehet 
Pest  erzsébetnek, eredeti elképze-
lést felülbírálva, magasabb jövede-
lemkorlátot szabtak a képviselôk a 
gondozási díj megfizetésére – töb-
bek között errôl döntöttek a márci-
usi ülésen a képviselôk.

Új testvérváros a láthatáron 
A polgármesteri beszámoló keretében 
Szabados Ákos jutalmazásról tett ja-
vaslatot a XX.-XXIII. kerületi Rend-
őrkapitányság munkájának elismerése-
képpen. A testület megszavazta az 500 
ezer forint és annak járulékaival terhelt 
támogatást, melynek fedezete szerepel 
az idei évi költségvetésben. A jutalom a 
rendőrség állományának Szent György 
napi jutalmazására használható fel. 

A képviselők ugyancsak a polgár-
mesteri beszámoló keretében nyilvá-
nították ki szándékukat egy új test-
vérvárosi megállapodás megkötéséről 
Alustával. Az ukrán város birkózó és 
karate egyesületeinek versenyzői áp-
rilis 19-22. között baráti megméret-
tetést tartanak a pesterzsébeti sporto-
lókkal a Kruj Iván Sportcsarnokban. 

Szabados Ákos elmondta: a test-
vérvárosi együttműködés során a 
sport és a kultúra területére kell a 
hangsúlyt helyezni, egyik cél a diákok 
közötti kapcsolattartás. 

Székelykeresztúr városvezetése idei 
városi ünnepségének megtartásához 
kérte az önkormányzat támogatását.  
Pesterzsébet 700 ezer forinttal támogat-
ja az erdélyi testvérváros rendezvényét. 

Vizsgálják a házasságkötések 
díjmentességét  
Budapest Főváros Kormányhivata-
lának Főigazgatója törvényességi fel-
ügyeleti jogkörében eljárva megvizsgál-
ta a hivatali helyiségen kívüli, valamint 
a hivatali munkaidőn kívül történő há-
zasságkötés és bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítése engedélyezésének sza-
bályairól, továbbá a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat és 
az anyakönyvvezetők részére �zetendő 
díj mértékéről szóló 5/2011. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletet.

A Kormányhivatal észrevételei 
alapján a magasabb szintű jogszabá-
lyokat �gyelembe véve kellett mó-
dosítani a rendeletet, de a lakosságot 
érintő érdemi változás nem történt.

Családi esemény lebonyolítására 
továbbra is munkanapokon – ügy-
félfogadási idő kivételével - 12 és 18 
óra között, továbbá szombaton 11 és 
19 óra között van lehetőség. Naponta 

egy hivatali helyiségen kívül történő 
családi esemény lebonyolítására van 
lehetőség, melynek legkésőbbi kezdő 
időpontja munkanapon 17.30 óra, 
szombaton 18.30 óra.

A házasulóknak/bejegyzett élettár-
si kapcsolatot létesítőknek a hivatali 
munkaidőn kívüli családi esemény 
ellentételezéseként 10.000 Ft + ÁFA 
Ft/esemény díjat, a hivatali helyiségen 
kívüli családi esemény ellentételezése-
ként 40 000 Ft + ÁFA Ft/esemény 
díjat  kell �zetniük az önkormányzat 
részére. 

A hivatali munkaidőn kívüli családi 
esemény díjmentes abban az esetben, 
ha a házasulók/bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítők nem a házasság-
kötő teremben, hanem az anyakönyvi 
irodahelyiségben, kizárólag két tanú 
jelenlétében, vendégek és műsorszol-
gáltatás nélkül kívánják lebonyolítani 
a családi eseményt. Vizsgálják a házas-
ságkötő teremben zajló házasságköté-
sek díjmentességnek lehetőségét.   

 
A hivatal lesz a kiadó 
Szóba került a testületi ülések köz-
vetítése is. Ennek kapcsán felmerült, 
csatlakozhatnánk a tv.hu internetes 
portálhoz, amelyet már más önkor-
mányzatok is igényelnek. Május 31-ig 
felmérés készül a közvetítési lehetősé-
gekről és azok anyagi vonzatáról. 

A polgármesteri hivatal veszi át a 
Pesterzsébet újság és a honlap kiadá-
sát, mellyel kapcsolatban dr. Vas Imre 
alpolgármester elmondta: az eddigi 
kiadó, a TV20 Kft. helyi televízióként 
üzemeltetése elavult eszközállományá-
val és egy kerületre vonatkoztatott je-
lentős kihasználatlanságával indokolat-
lanul magas költségeket emésztett fel. 

A fenti tevékenység megszünteté-
sével értelmét vesztette külön gazda-
sági társaság fenntartása a lap kiadása 
céljából. Ez a polgármesteri hivatal 
által jóval költségkímélőbb módon 
teljesíthető, ezért döntött a képviselő 
-testület a TV20 Kft. végelszámolással 
történő megszüntetéséről.

Hasznosítják az iskola épületét 
A testület elfogadta az önkormányzat 
2011. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. 

Tavaly született döntés arról, hogy 
a Gróf Széchenyi István Szakiskola és 
Gimnázium közoktatási feladatait jú-
lius 1-jétől átadja a Fővárosi Önkor-
mányzatnak. A Kálmán utcai épület 
hasznosítására több megkeresés is ér-
kezett, így a SZÁMALK Oktatási és 
Informatikai Zrt-től és a Nagy-Szivár-
vány Alapítványtól, azonban az ajánla-
tok lényegesen alatta voltak a képvise-
lő-testületi határozat alapján javasolt 
bérleti díjnak. 

Vita alakult ki arról, hogy feltétel-
ként kösse-e ki az önkormányzat az 
épület oktatási célú hasznosítását. 

Többen hangsúlyozták, nagy ha-
gyománya van az iskolában a vendég-
látóipari szakmák oktatásának, mert 
nem csak a tanulmányi versenyeken, 
de később az életben is példásan meg-
állják a helyüket az itt végzett diákok. 
Ezért is lenne fontos, hogy - többek 
között - a tantestület egyben maradása 
érdekében, kizárólag oktatási célra adja 
bérbe az önkormányzat az épületet. 

Szabados Ákos elmondta: olyan 
döntést kell hozni, ami a költségvetést 
összességében erősíti, ezért örülni kell, 
ha bérbeadás útján hasznosítani tudják 
az intézményt, akkor is, ha nem okta-
tási céllal működtetnék tovább. A tes-
tület tagjai végül nem kötötték oktatási 
célhoz az intézmény bérbeadást. 

Jövedelemtôl függ a térítés
A gyermekvédelmi törvény idén április 
1-jétől bevezeti a gondozási díj fogal-
mát, melynek értelmében a bölcsőde 
fenntartóinak kell eldönteniük, hogy a 
gyermek nevelésére, nappali felügyele-
tére, illetve a vele történő foglalkozásra 
kivetik-e a térítési formát. A szülők jöve-
delmének függvényé ben három térítési 
kategóriáról döntött a testület.  MSz

(Kapcsolódó cikkünk a 4. oldalon.)
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Városházi napló 

Testületi ülésen történt…
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Pesterzsébet 
önkormányzata 
kitüntetéseket 

adományoz
azon természetes,  

vagy jogi személyeknek, 
akik kiemelkedô és  

önzetlen munkájukkal 
hozzájárultak kerületünk 

fejlôdéséhez.

Kérjük Pesterzsébet polgárait, 
intézményeit, egyházait, 

társadalmi és civil szervezeteit, 
hogy éljenek a lehetőséggel. 

Javaslataikat írásban,  
részletes indoklással,  

a felterjesztő nevének és 
elérhetőségének  

pontos megjelölésével  
várjuk a 

Pesterzsébet Díszpolgára, 
Pesterzsébet Mecénása, 

Pesterzsébet Egészségügyéért-
Szociális Munkáért,  

Pesterzsébet Gyermekeiért, 
Pesterzsébet Kultúrájáért, 

Pesterzsébet 
Környezetvédelméért, 

Pesterzsébet Sportjáért 
kitüntetô címekre.

Jelölési határidő: 
2012. június 22.  

Cím: polgármesteri hivatal 
(1201 Budapest, 

Kossuth tér 1. I. 69. 
polgármesteri titkárság)

Szabados Ákos polgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0549
Dr. Vas Imre alpolgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0939
Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza – Minden hónap második
kedd 14–16 óráig. 
Bejelentkezés: 289-2607
Dr. Kiss Irén címzetes fôjegyzô
Városháza – Minden hónap harmadik
hétfôje 14-16 óráig. A fogadóórákra 
bejelentkezett mozgássérült ügyfele-
ket – kérésre – a tisztségviselôk az 
Ügyfélszolgálati Irodában fogadják.

Tisztségviselôk  
fogadóórái

FELHÍVÁS
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A Himnuszt együtt énekelte a fiata-
lok népes tábora, a megjelent lako-
sok, a politikai és civil szervezetek 
képviselői. 

A megemlékezést látványos zász-
ló- és szalag gyakorlatával az ESMTK 
Ritmikus Sportgimnasztika Szakosz-
tálya nyitotta meg. 

A forradalom és szabadságharc esz-
meisége pesterzsébeti fiatalok közre-
működésével elevenedett fel, magyar-
ságtudatukról gyermeki őszinteséggel 

Méltó módon ünnepelte a kerület március 15-ét

Elismerô, dicsérô okleveleket adott 
át nemzeti ünnepünkön Szabados 
Ákos polgármester, Juhász Lajos
né alpolgármester és dr. Vas Imre 
alpolgármester, országgyûlési kép
viselô a kerület általános iskolái
ban tanuló diákoknak. 

Ady Endre Általános Iskola és Pest
erzsébeti Pedagógiai Intézet elismerô 
oklevélben részesült diákjai: Bodor Bianka, 
Bödös Anna, Fehér Panna, Fericsán Lilien, 
Frank Patrik, Füzes Tamara, Gömöri Milán, 
Kálmán Bianka, Lengyel Réka, Olá Beatrix, 
Szarka Benedek

Benedek Elek Óvoda, Általános Is
kola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Módszertani Intézmény dicséretben ré-
szesült tanulói: Bálint Gergely, Deli Zoé Má-
ria, Forgács Nikoletta, Meláth Fanni, Vajda 
Melinda, Zöld Dániel,  

Hajós Alfréd Általános Iskola: Balo-
gh Ádám, Dobrai Rómeó, Egyed Barba-
ra, Fehér Laura, Gallyas Andrea, Gallyas 
Tünde, Gazdag Adrienn, Herold Bianka, 
Józsi Edina, Maczkó Fanni, Makrányi Ni-
kolett, Perger Zoltán, Rigó Anna Csilla, 
Szabó Réka, Szakács Máté, Tótok Sza-
bolcs, Vígh Vivien, 

József Attila Általános Iskola tanulói 
közül polgármesteri dicséretben részesült: 
Aszalós Zoltán, Balogh Edina, Duna Do-
rottya, Egervári Dorka, Falussy Csongor 
Levente, Farkas Bella, Jung Zsanett, Ke-
resztes Dániel, Keresztes Gábor, Keserû 
Lili, Nagy Krisztina, Nagy Mónika, Pataki 
Lili, Polgár Barnabás, Tóth Levente, Turi 
Fanni, Urbán Nóra, Vajda Sebestyén, Végh 
Csanád, Vida Zsuzsa, 

 Lázár Vilmos Általános Iskola és 
Központi Mûhely közösségi életben legki-
válóbb diákjai: Berecz Dóra, Fazakas And-
rea, Gál János , Horváth Kata, Kovalik Niko-
letta, Kovács Kata, Mokán Anett, Neubrand 
Vanda, Nguyer Vi An, Recskó Laura, Tóth 
Bálint, Tóth Viktória, Sánta Dániel  Szilágyi 
Csenge, Szûcs -Szuper Milán, 

Gyulai István Általános Iskola polgár-
mesteri elismerést kiérdemelt tanulói: End-
rôdi Ádám, Pawlik Réka, Zóka Nóra, Mohos 
Eszter, Wirth István, Fojt Sára, Pataki Cson-
gor, Hosszú Nikolett, Fodor Vivien, Nagy 
Georgina, Szabó Zsanett, Oltai Zsanett, 
Gáspár Anna, Bende Bianka, Bodor Ale-
xandra, Fenyvesi Dávid, Reiter Zita, Varga 
Vivien, Szabó Júlia Luca, Jakobovics Pan-
ka, Nagy Barbara Katinka, Kovács  Antónia, 
Horváth Dominika, Pintér Mónika, Kelecsé-
nyi  Krisztián, Balogh Dóra, 

 Tátra Téri Általános Iskola kitüntetett 
tanulói: Bakó Noémi, Csapó Eliot, Eszes 
Viktória,Gemzsi Patrícia, Guba Péter, Guz-
mics Dorottya, Kmeth Kitti, Lázár Enikô, 
Matusz Zsófia, Nagy Boglárka, Paksi Máté, 
Pálos Norbert, Sörös Laura

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és Logopédiai Intézet dicséretben része-
sült tanulói: Antal Norbert Bendegúz, Czi-
nege Boglárka, Csizmadi András, Csizma-
rik Eszter, Dienes Krisztián, Dropa Natália, 
Feka Zoltán, Kancsár Evelin, Magyari Flóra 
Laura, Megyes Krisztina, Nagy Gergely, 
Rostás Barbara, Sági Lilla, Szônyi Kata, 
Tóth- Bende Balázs, Tûz Csenge 

Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai 
közül elismerô oklevelet kapott: Ahmed 
Márton Fádi, Ahmed Számi Dániel, Dobos 
Laura, Fata  István, Gábor Zsolt, Gál Zol-

tán, Kalics László, Kiss Levente, Marosvári 
Ádám, Nagy Richárd, Ónodi Alexandra Zsu-
zsanna, Ungor Klaudia, Varga Attila

Lajtha László Alapfokú Mûvészet
oktatási Intézmény növendékei közül pol-
gármesteri dicsérô oklevélben részesült: Bana 
Adrienn, Bálint Barbara Ning, Bálint László 
Domonkos, Bozsó Kinga Hajnalka, Czachesz 
Zsófia, Dabóczy Katalin, Gyurcsa Alexandra, 
Hertlein Áron, Kovács Dorottya, Kozelka No-
émi Annamária, Kuti Beáta, Martincsák Anna, 
Mizsák Benjámin, Mudra Katinka, Nagy Ge-
orgina Panna, Rózsás Laura, Sipos Ferenc, 
Sipos Nándor András, Süki Ádám

Baross Gábor Szakiskola elismerés-
ben részesült tanulók: Hortobágyi Péter, 
Kovács István, Mészáros Richárd, Noskó 
László, Sermann László, Szabó Krisztián, 
Szalisznyó Krisztián, Vass Attila

Budapest Külkereskedelmi Szakkö
zépiskola dicséretben részesült diákjai: 
Varga Szilvia, Rácz Noémi, Kiss Diána, 
Kecskés Richárd, Murza Fábián, Csató 
Nándor István, Nagy Renáta, Nagy Viktória        

Eötvös Lóránd Szakközépiskola ki-
tüntetett diákjai: Makai Attila, Matyasi Ba-
lázs, Nyíri Bence, Szamosi Gergely, Sófalvi 
Gergô, Veres Tibor

Erzsébet Királyné Szolgáltató és Ke
reskedelmi Szakközépiskola és Szakis
kola dicséretben részesült diákjai: Diós Anita, 
Kósa Barbara, Lányi Nikolett, Szalai Sarolta

Gróf Széchenyi István Szakiskola és 
Gimnázium-közösségi munkájáért okle-
velet kapott: Bajusz Emese, Fabók Roland, 
Károly Mónika, Kaszás Péter, Kiss Réka, 
Köteles Krisztina, Majdik Tímea, Makkai Vi-
vien, Saliga Ágnes, Szabó Brigitta, Vadászi 
Cintia, Vörös Dávid

Kossuth Lajos Gimnázium elismerés-
ben részesült tanulói: Gutori Dorottya, Ko-
vács Gyula, Sztarenki Ágnes, Takács Cintia

Nagy László Általános Iskola és Gim
názium-dicséretben részesült tanulók: Csik 
Márton, Dálnoki Emese, Dancsics Bernadett, 
Danó Dominik, Eizen  Bence, Farkas Valéria, 
Fekete Dóra, Fekete Janka, Ferenczy Ro-
xána, Gál Botond, Glancz Alexandra, Hudák 
Zsolt, Jankovich Dániel, Kilián Tímea, Kincses 
Adél, Knob Szilárd, Kocsi Levente, Kozi Kinga, 
Misota Dominika, Mózes Kitti, Mózes Barba-
ra, Nagy Flóra, Nagy Evelyn, Orbán Bianka, 
Papp Kata, Paulovics Kitti, Pickermann Luca, 
Poden Kata, Podhorszky Evelin, Pomozi Fati-
me, Rapala Dóra, Rozsállyi Boglárka, Sánta 
Dóra, Schukert Renáta, Soós Fruzsina, Szabó 
Zalán, Szegvári Eszter, Szitai Barbara, Tala-
bér Szilvia, Turi Fruzsina, Vanczó Nikolett 

NagySzívárvány Alapítvány Gim
náziuma és Szakképzô Iskolája diákjai 
közül oklevelet vehetett át: Bagi Konrád, 
Fekete Bea, Géró Viktória, Gregor Tamás, 
Hübner Richárd, Hickel Tibor, Morhardt 
Nikolett, Nagy Alexandra, Nyulasi Stella, 
Plankó Bernadett.

Német Nemzetiségi Gimnázium-közössé-
gi munkájáért oklevelet vehet át: Hetényi Anna, 
Juhász Georgina, Juhász Vivien, Kisvári Ádám, 
Mohai Fanni, Rapcsán Klaudia, Rohacsek Esz-
ter, Szabó Bálint, Tóth Balázs, Wágner Enikô.

Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö
zépiskola és Szakiskola tanulói közül di-
csérô oklevélben részesül: Bálint Vivien, Boda 
Imola, Kaszanyi Dóra, Kiss Viktória, Kollár Me-
lánia, Krizsán Máté, Laczházi Adrienn, Lendvai 
Péter, Nagy Alexandra, Nagy Tamara, Regdon 
Andrea, Rostás Katalin, Rostás Vilma, Vadkerti 
Vivien, Váradi Enikô, Várhegyi Mónika.

OkLEVELEt kaptak a dIÁkOk
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Vajda Gipsy Koncertzenekar
A kerületi ünnepség elôestéjén a magyar zenetörténet legszebb mûvei csendültek 
fel a Vajda Gipsy Koncertzenekar és vendégei elôadásában a Csiliben. A hangver-
senymester Vajda Gergely hegedûmûvész mellett olyan neves hangszeres szólisták 
léptek fel mint ifj. Vajda Gyula és a japán Furudate Yukako. A zenekar vendégeként 
Király Vali, Rupa Ilona, Újhelyi Andrea és Karczagi János énekmûvészek, Melis Gá-
bor színmûvész, Szecsô-Kovács Zoltán és a Sukár Táncegyüttes, az ESMTK Ritmikus 
Sportgimnasztika csoportja lépett színpadra. Szûcs dóra

vallottak. A műsorban közreműködött 
a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola Gyöngyvirág 
Néptánc Együttese. A műsorban fellé-
pett Veress Előd színművész.

Szabados Ákos beszédében Eötvös 
Károly reformkori politikust idézte: A 
nemzet gazdagságát nem csak vagyoná-
nak ezermilliói, erejét nem csak kato-
náinak százezrei teszik. Gazdagságának 

hatalmasabb és fenségesebb része múlt-
jának dicsősége, hőseinek sokasága.

A Petőfi szobornál Veress Előd Petőfi 
Sándor Talpra magyar! versét szavalta. 

A Lázár Vilmos Általános Iskola 
Melódiák kórusát Pálffi Krisztina, a 
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekart 
Jakab Gedeon karnagy, Pesterzsébet 
díszpolgára vezényelte. 

Ilonka Mária 

Múltidézô ünnepség helyszíne volt március 14-én a Városháza elôtti tér, a 
Kossuth szobor. A fanfár hangjai után kezdetét vette az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett kerületi ünnepség. 
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Idén is megrendezték az általános  
iskolák bemutatkozó börzéjét. Az in-
tézmények a nevelési programot, a 
tanítókat, a különbözô tagozatokat is 
bemutatták. 

Az iskolák képviselői szívesen vála-
szoltak az érdeklődők kérdéseire, hi-
szen a pedagógusok egyöntetűen azt 
vallják: minden szempontot �gyelem-
be véve kell iskolát választani. 

– Nekünk az a legfontosabb, hogy 
a gyerek érdeklődésének megfeleljen 
az iskola. Nem négy, hanem nyolc 
évre keressük a megfelelő intézményt, 
és szeretnénk, ha majd a kisebb test-
vér is ugyanabba az iskolába járna 
– mondta Balogh Krisztina, aki kis-
lányával, Pannival érkezett a börzére. 

A Nevelési Tanácsadó is részt vett 
a kiállításon.

– Szeretnénk tájékoztatni a szülőket 
arról, hogy foglalkozásainkkal segítjük 
az első osztályos gyerekek beilleszkedé-
sét, az iskolákban pedig egyaránt ott 

vannak pszichológusaink és fejlesz-
tőpedagógusaink, akik a tanév elején 
elvégzik a kisdiákok szűrővizsgálatát, 
és mindenben támogatják az elsősö-
ket – mondta Szilágyi Csilla, a tanács-
adó munkatársa. A körzetes gyerekek 
előnyt élveznek a beiratkozáskor, de 

általában a körzeten kívüli elsősöknek 
is marad hely a kiszemelt iskolában. 

A körzetes iskolába valamennyi 
tanulót be kell iratni, és amennyi-
ben másik iskolából kap befogadó 
nyilatkozatot, azzal lehet az átiratást 
elintézni. 

Az általános iskolai körzetek listá-
ja az intézményekben és Pesterzsébet 
önkormányzat honlapján (www.pest-
erzsebet.hu) is megtalálható.

Szűcs Dóra

Az óvodába lépés jelentôs válto-
zást jelent a kisgyermeknek és 
szüleinek is. Az óvoda nevelési 
célja az, hogy az óvodások sok-
oldalú, harmonikus fejlôdését, a 
gyermeki személyiség kibonta-
kozását elôsegítse, figyelembe 
véve az életkori és az egyéni sa-
játosságokat, valamint az eltérô 
fejlôdési ütemet.

– Kerületünk valamennyi óvodájának 
helyi nevelési programjában érték-
ként fogalmazódik meg az óvodáskorú 
gyermekek játékos tevékenységrend-
szerben történô folyamatos fejlesz-
tésének fontossága, a társadalmi és 
természeti környezet megismerésére 
és védelmére nevelés, az egészséges 
életmódra nevelés, a prevenció, a te-
hetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni 
fejlesztés, a másság elfogadása, és 
mindezekre építve egy újabb életkori 
szakaszra, az iskolai életre felkészítés 
stratégiájának meghatározása – mondta                                                                                                 
Vasas Dezsôné óvodai szaktanácsadó, 
aki hozzáteszi: a Nemzeti köznevelésrôl 
szóló 2011. évi CXC. törvény hatály-
ba lépésének ütemezése értelmében, 
2014. szeptemberétôl kötelezô a 3 éves 
kortól való óvodába járás. 

A szülô a gyermeke óvodai felvéte-
lét, átvételét bármikor kérheti. Az újon-
nan jelentkezô gyermekek fogadása 
az óvodai nevelési évben folyamatos.  
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján 
történik, az „Óvodai felvétel iránti kére-
lem” nyomtatvány kitöltésével.

Jelentkezni a meghirdetett idôpont-
ban a lakóhely szerinti körzetileg ille-
tékes önkormányzati vagy nem önkor-
mányzati óvodában lehet.

A lakóhely szerinti körzetes óvo-
dákról bôvebb tájékoztató találha-
tó a www.pesterzsebet.hu oldalon. 
(http://archive.pesterzsebet.hu/index.
php?action=category&id=3755 Buda-
pest Fôváros XX. kerület óvodai körzetek 
utcák szerint.doc)

A jelenleg bölcsôdében elhelye-
zett gyermekek felvételére vonatkozó 
igényt is be kell jelenteni. Jelentkezés: 
május 7-14.

A gyermekgondozási segélyt igénybe 
vevô édesanyák gyermekeit az óvodák 
elôjegyzésbe veszik, ha a gyermek a 
nevelési év folyamán tölti be harmadik 
életévét. Az elôjegyzés nem jelent felvé-
telt, a férôhelyek száma a meghatározó 
az évközi felvételeknél.

A gyermeket elsôsorban abba az óvo-
dába kell felvenni, amelynek körzetében 
lakik, illetôleg ahol a szülô dolgozik.

Az óvodai felvételrôl, átvételrôl az 
óvoda vezetôje dönt.

– Az elsô óvodai foglalkozási nap 
a nevelési év elsô napja. Ekkor törté-
nik az eddig bölcsôdében elhelyezett 
gyermekek átvétele. Az óvodai nevelés 
nemzetiségi nyelven is folyhat. Kerüle-
tünkben német nemzetiségi csoportok 
is mûködnek a Baross Ovi Kindergar-
ten Baross Óvodában – tájékoztatott 
Vasas Dezsôné. 

PE

Nem kell többet fizetni a bölcsôdei 
ellátásért a szülôk többségének 
Ezentúl a családok egy fôre esô jövedelme alapján állapítják meg  
a bölcsôdében fizetendô díjat – errôl döntött az önkormányzat 
képviselô-testülete.

Szülôkkel történt egyeztetés elôzte meg a helyi módszer kidolgozását.
– A többség esetében nem jelent többletköltséget a bölcsôdei napidíj, amely 

magában foglalja a gondozási díjat is. Emelt díjat csak a havonta 100 ezer forint 
nettó, egy fôre esô jövedelem felett rendelkezôknek kell fizetniük – tudtuk meg 
Juhász Lajosné alpolgármestertôl.

Az eddig is térítésmentességet élvezôk továbbra is ebben a kategóriában ma-
radnak, illetve 40 ezer forint egy fôre jutó jövedelemig sem kell gondozási díjat 
fizetni a szülôknek.

 – A sávosan megállapított napidíj mindenképpen az arra rászorulók, illetve a ke-
vés jövedelemmel rendelkezô családok érdekeit szolgálja. Kerületünkben a változás 
nem jelent plusz terhet a szülôk nagy része számára –  tette hozzá Juhász Lajosné.

Szûcs Dóra

Általános iskolai beiratás április 19-20-án 

Feladták a leckét: melyik iskolát válasszuk? 

Vigye magával  
a beiratáshoz
Általános iskolai beiratás április 19., 
csütörtök 8-19 óráig, április 20., 
péntek 8-18 óráig az intézmények-
ben. A beiratkozáshoz vinni kell az 
óvodai szakvéleményt, a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát, lak-
címkártyáját, TAJ-számát és 1400 
forintot a diákigazolványhoz. Bôvebb 
információ: Oktatási, Kulturális és 
Sport Osztály 283-0640, tanügyi re-
ferens 289-25-57/2714. 

Ady Endre Általános Iskola és 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet: 
421-07-70, 284-01-38
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Egy újabb életszakasz  
az óvodáskor
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Dr. Hoffmann Rózsa a Nemzeti  
köz nevelési törvényrôl tartott elô-
adást kerületi pedagógusoknak a 
Tavaszi Pedagógia Napon. A Nem-
zeti Erôforrás Minisztérium okta-
tásért felelôs államtitkára dr. Vas 
Imre alpolgármester és az Ady End-
re Általános Iskola és  Pesterzsébeti 
Pedagógiai Intézet meghívására 
érkezett.

A Tavaszi Pedagógiai Nap témájának 
ezúttal a 2011 decemberében elfo-
gadott Nemzeti köznevelési törvényt 
választotta az Ady Endre Általános 
Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai In-
tézet, mert fontosnak tartják, hogy 
gondosan felkészüljenek a jogszabály 
bevezetésére.

A rendezvényt dr. Vas Imre alpol-
gármester, országgyűlési képviselő 
nyitotta meg, aki miután üdvözölte 
a vendéget, örömét fejezte ki, hogy 
milyen sokan eljöttek meghallgatni az 

előadást, amelyen a pedagógusokon 
kívül többek között megjelent Földesi 
Gyula országgyűlési és önkormányza-
ti képviselő, és Juhász Lajosné alpol-
gármester is. 

Dr. Ho�mann Rózsa elmondta, 
az elfogadott törvény célja a minőség 
jegyében történő megújulás, amely az 
ország felemelkedését szolgálja. Emel-
lett fontosnak tartja a versenyképesség 
megőrzését, és azt is, hogy a jogsza-
bály – bár nehéz feladat – megfeleljen 
a különböző társadalmi elvárásoknak. 
Beszélt arról is, hogy a nevelői mun-
kának elő kell segítenie a gyermekek 
személyiségfejlődését, valamint fel 
kell készítenie őket az önálló életre. 

Hangsúlyozta, kiemelt cél a lesza-
kadás megakadályozása és a tehetség-
gondozás. Arra buzdította a pedagó-
gusokat, építsenek ki személyes kap-

csolatot tanítványaikkal, próbálják 
meg aktivizálni őket a tanórákon. 

– A 16 éves korig tartó tanköte-
lezettség számos európai országban 
bevett szokás. A tapasztalatok azt mu-
tatják, ezekben az államokban jóval 
alacsonyabb a közoktatásból kimara-
dó diákok aránya – mondta. 

Az államtitkár kiemelte, személyes 
felelősségének tartja „kibaltázni” a 
Nemzeti alaptanterv (NAT) ellenvé-
leményeket is kiváltó legfrissebb ter-
vezetéből a „nem odavaló” részeket. 

– Nem kell teljesíthetetlen mérté-
kű kötelező tananyagtól tartaniuk a 
pedagógusoknak – tette hozzá. 

A NAT-tal, illetve az új törvénnyel 
kapcsolatban felmerülő kérdésekre 
folyamatosan válaszolnak a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium honlapján.

Szűcs Dóra

Mindennapok csodái 

A gyermekmunkákból összeállított 
tárlaton kétszáz alkotás kapott helyet 
a pedagógia napon, amit a diákok az 
Ady Endre Általános Iskola és Pester-
zsébeti Pedagógiai Intézet pályázatai-
ra küldtek be, vagy különféle tanfolya-
mokon készítettek. 

– Szerettük volna bemutatni a 
rendezvény résztvevôinek a min-
dennapok csodáit, amik egy hosszú 
pedagógiai folyamat eredményekép-
pen, a tanár, a tanító és a gyermek 
együttmûködésének köszönhetôen 
születnek – mondta dr. Nagyné Ko-
czog Tünde, az intézet vezetôje. 

Április 11-én, a költészet napján 
lesz egy éve, hogy a Magyar Iro-
dalomterápiás Társaság elindította 
kezdeményezését: verses kiadvá-
nyokat helyeztek ki az orvosi vá-
rótermekbe. A Vörösmarty utcai 
váróba, Mityuk doktor rendelôjébe 
is jutott a terápiás brosúrákból.

A Magyar Irodalomterápiás Társaság 
ezzel a kezdeményezéssel szerette vol-
na egy kicsit megkönnyíteni a sokszor 
hosszadalmas várakozást, és elterelni a 
betegek �gyelmét a fájdalomról. 

– Nagyon jók a visszajelzések, 
mindig elfogynak a kiadványok, és az 
orvosok, nővérek is szeretettel fogaják 
az ötletet – számolt be az elmúlt év 
tapasztalatairól a társaság titkára, Asz-
talos-Varga Csilla. 

Az ötletet a társaság elnöke, Med-
veczkiné Tegzes Tünde találta egy kül-
földi oldalon, és úgy gondolta, ez itthon 
is segítséget jelentene a betegeknek. 

Mindig az adott évszak hangulatá-
hoz illő verseket válogatnak, emellett 
�gyelnek arra is, hogy a költemény 
lehetőleg pozitív kicsengésű legyen.

Az irodalomterápia minden kor-
osztálynak ajánlott: oldja a szoron-
gást, fejleszti a problémamegoldó-
képességet, a szókincset és a kommu-
nikációt, emellett a gondolkodást is 
serkenti.

– Tapasztaljuk, a költemények 
nyugtatóan hatnak a várótermekben 
ücsörgőkre. Már megérte a fárad-
ság, ha a páciensek néhány percre 

megfeledkeznek a várakozás kényel-
metlenségéről, ha türelmetlenkedés 
helyett inkább elolvasnak egy szép 
költeményt, esetleg a mellettük ülővel 
váltanak is néhány szót róla – mond-
ta Asztalos-Varga Csilla, aki megje-
gyezte, kevésbé ismert költemények 
is helyet kapnak majd a következő 
brosúrákon. 

 Szűcs Dóra

Szálló por – kicsi,  
de annál veszélyesebb 

A Levegô Munkacsoport vándorkiállí-
tása látható április 3-tól a Városháza 
I. emeletén. A kiállítás húsz nagyalakú 
plakáton a 1330/2011. (X. 12.) kor-
mányhatározatból vett idézetekhez 
kapcsolódva mutatja be a PM10 szeny-
nyezés – kis részecske-, szálló por-, 
aeroszol-, PM- (particulate matter) azaz 
kisméretû szálló por –  veszélyeit, va-
lamint azokat az intézkedéseket, ame-
lyekkel a kormány és hivatalai, valamint 
az önkormányzatok lényegesen csök-
kenteni tudják a részecskeszennyezést. 
A tárlat április 13-ig tekinthetô meg.  

Irodalomterápia az orvosi várótermekben 

A költészet gyógyító ereje 

Dr. Hoffmann Rózsa: A megújulást szolgálja az új köznevelési törvény 

Tavaszi Pedagógia Nap Pesterzsébeten 
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Sok esetben akadályozza a postá-
sok munkáját, hogy a házszámtáb-
lákat nem helyezik ki pontosan a 
lakók, illetve számos helyen nin-
csenek is, vagy nem megfelelôen 
vannak kitéve. 

– Ha kettős számozás van a házfala-
kon, akkor minél hamarabb meg kell 
oldani, hogy a megfelelő házszám ke-
rüljön ki, ne legyenek egyidejűleg régi 
és új számok a homlokzaton, hiszen 
ez – joggal – megtéveszti a kézbesítőt 
- mondta Csillagné Léport Borbála, a 
Zilah utcai főposta vezetője.  

A helytelen számozások miatt saj-
nos előfordul, hogy máshová dobják a 
leveleket a kézbesítők. Ilyenkor a kül-
deményt vissza kell adni a postásnak. 
Téves kézbesítés esetén a 421-4316-os 
telefonszám is hívható.  

Másik eset, ha valaki elköltözik, és 
nem gondoskodik arról, hogy leveleit 
új címén kapja meg. A levelek pedig 
csak gyűlnek a régi postaládában. 

– Van erre egy formanyomtatvá-
nyunk, ezen kell bejelentést tenni a 
levelezési cím változásáról. Ezt a tényt 
a postás jelezheti a postahivatalban, 
de a szomszédok is tehetnek beje-
lentést a főpostán, hogy a címzett, a 
szomszéd már nem lakik ott. Társas-

ház esetén a közös képviselő jogosult 
erre – tájékoztatott Csillagné Léport 
Borbála. 

A lakosságtól azt várják, hogy ha a 
lakcímük változik, azt illetékes szer-
veknek (önkormányzatnál a lakcím-

nyilvántartó hivatal) minél hamarabb 
jelezzék. A lakosok segíthetik a postá-
sok munkáját azzal is, hogy a postalá-
dákon jól látható helyen tüntetik fel 
a nevüket.

Ilonka Mária

6 K Ö Z É L E T  

Ez remek lehetőséget kínált a program-
ban részt vevő diákok számára a nyelv-
ismeret fejlesztésére, egymás kultúrájá-
nak és életvitelének megismerésére.

Az iskola színes és változatos prog-
ramokkal készült, melyek között fon-
tos helyet foglaltak el az óralátogatá-
sok. A délelőtti foglalkozások után 
alkalmuk nyílt a vendégeknek megis-
merkedni Budapest nevezetességeivel. 
A magyar diákokkal együtt látogattak 
el a Budai Várhoz, a Citadellához, a 
Belvárosba, a Városligetbe és közben 
látogatást tettek a Parlamentbe, az 
Operaházba és a Nemzeti Galériába. 
A Széchenyi Fürdőben is voltak. Per-

sze nem maradhattak ki a sorból a ke-
rület nevezetességei, köztük a Jégcsar-
nok sem, ahol csúszkálhattak is kicsit. 

Az iskola csütörtökön rendezte 
meg kulturális szemléjét az alapít-
ványi estet, ahol a tehetséges diákok 
fellépési lehetőséget kaptak. Az olasz 
diákok megismerkedhettek többek 
közt a magyar néptánccal is.

A fogadó családok utazás előtt, 
szombaton, családi nap keretében 
programokkal, ebéddel búcsúztatták 
a külföldi diákokat.

A magyar tanulók áprilisban utaz-
nak Olgiate Comascóba. 

PE

Így lesz egy koncertbôl 
tartós élelmiszer 
Jótékonysági koncertet szervez Blokker Imre, a pesterzsébeti Csa-
ládsegítô Szolgálat munkatársa május 12-én a Csiliben. A bevétel-
bôl tartós élelmiszert vásárolnak a szolgálattal kapcsolatban álló 
családoknak. 

Zajlik a szervezés, de az már biztos, a Bubble 
Babes rockzenekar és a Médium nevû for-
máció színpadra lép. A szervezô reméli, hogy 
megtelik a Csili színházterme a rockzenét 
kedvelô vendégekkel, és bízik abban is, hogy 
sikerül további támogatókat találni, hogy minél 
több rászoruló kerületi lakoson segíthessenek. 

A jótékonysági koncertet Pesterzsébet ön-
kormányzata, a Csili Mûvelôdési Központ és 
Harsányi László önkormányzati képviselô ka-
rate egyesülete is támogatja. 

Szûcs Dóra

Postai bumeráng 

A címzett valóban ismeretlen? 

Olasz-magyar diákcserebere 

A Pesterzsébeti (volt Varga Jenô) Közgazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola és Pesterzsébet testvérvárosa, Olgiate Comascoban találha-
tó Liceo Terragni iskolája közötti diákcsere immár második alkalommal 
valósult meg. Március végén az olasz középiskola diákjai látogattak el 
Pesterzsébetre. 

Az olasz diákcsoportot Szabados Ákos polgármester is fogadta 

Médium együttes is fellép

Támogatói jegyek, 
amelyek belépôk is –  
1000 forintért vásárolhatók. 
Elôvétel, információ: 
70/514-8324
Blokker Imre várja 
azok jelentkezését 
is, akik bármilyen 
formában támogatnák 
kezdeményezését.
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Csillagné Léport Borbála, a Zilah utcai főposta vezetője
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A Senior Police nyugdíjas rendôrök-
bôl alakult szervezet megkezdi 
ténykedését Pesterzsébeten és 
Soroksáron.  Céljaik közé tartozik 
többek közt, hogy a bûnmegelôzés 
és közbiztonság elôsegítése érde-
kében nyugdíjas rendôrök bevoná-
sával tartsanak programokat, elôa-
dásokat  fiataloknak. 

Több száz olyan nyugalmazott rendőr 
él a két kerületben, akik a nyomozás 
és a bűnmegelőzés területén eltöltött 
évtizedeik alatt komoly szakmai ta-
pasztalatra és tudásra tettek szert. 

– Igyekszünk a szervezet szárnyai 
alá terelni őket, hogy átadhassák ta-
pasztalataikat – mondja Somodari 

László nyugalmazott rendőr alezre-
des, a Senior Police elnöke.

Együttműködnek a rendőrkapi-
tánysággal, a kerületek önkormány-

zataival, valamint a Nemzedékek Biz-
tonságáért Közhasznú Alapítvánnyal.  
Április 25-én, az Ady Endre Általános 
Iskola tornatermében tartanak köz-
biztonsági vetélkedőt óvodásoknak. 

Somodari László szerint az önkor-
mányzatokkal együttműködve, EU-s 
pályázatok segítségével az említett 
programhoz hasonlóra, gyerekek tábo-
roztatására is lehetőség nyílna, ahogy 
az idős, beteg kollégák  segítésére is.   

Azok a nyugalmazott rendőrök, 
akik szívesen részt vennének a szer-
vezet munkájában, a XX-XIII. kerü-
leti Rendőrkapitányságon jelentkez-
hetnek felvételre, levélben, Nyámcz 
Györgyi rendőr őrnagynál.

SZ.A.

Oszlopos hibát követett el 
Villanyoszlopnak csapódott egy autó 
a Köves úton. Olyan erôvel rohant a 
póznának, hogy az kitört, csak a ve-
zetékek tartották. A jármûvet vezetô 
sofôr nem várta meg a segítséget, 
otthagyta a helyszínt és az összetört 
autót. A kiérkezô tûzoltók áramta-
lanították a jármûvet, felitatták az 
elfolyt üzemanyagot. A kárelhárítás-
ban az Elektromos Mûvek szakem-
berei is részt vettek. 

Lopni a nemzeti ünnepen? 
A március 14-i kerületi ünnepségre a 
szociális foglalkoztató frissen ültetett 
árvácskákat a Városháza elôtti Kos-
suth szoborhoz, a házasságkötô terem 
bejáratához és a kisvonatos játszótér 
sziklakertjébe. A virágokat, az ünnepet 
követô hosszú hétvégén ellopták. 

Egészség akadémia
Az akadémián több neves doktor, 
professzor vesz részt a tudományok 
komplex tárházával, hogy segítsen 
egészségesebben élni. Dr. Rideg Sán-
dor elmondja, mit lehet tenni az egész-
ségéért, hogyan lehet megszabadulni 
a betegségektôl. Tanácsokat adnak 
az elhízásból származó szövôdmények 
kezelésére, szó esik a különbözô táplá-
lék kiegészítôk fontosságáról. 

Budapest, XXI. ker. Parti sétány 1., 
szállodahajó. Ideje: április 13., 14., 15..  
A rendezvény látogatása ingyenes.

100 éve ôrzik  
a kerület rendjét  

Milyennek látod  
a rendôröket? 

Iskolásoknak hirdet rajzversenyt 
a XX.-XXIII. kerületi Rendôrka-

pitányság az évforduló okán. 
Téma a rendôrség, mun-

kájuk, illetve az, hogy mit 
gondolnak a rendôrségrôl 

a gyerekek. A legjobban 
sikerült rajzokat a ka-
pitányság épületében 
állítják ki. 

a kerület rendjét  a kerület rendjét  Iskolásoknak hirdet rajzversenyt 
a XX.-XXIII. kerületi Rendôrka

pitányság az évforduló okán. 
Téma a rendôrség, mun

kájuk, illetve az, hogy mit 
gondolnak a rendôrségrôl 

a gyerekek. A legjobban 
sikerült rajzokat a ka
pitányság épületében 

a kerület rendjét  Iskolásoknak hirdet rajzversenyt 
a XX.-XXIII. kerületi Rendôrka

pitányság az évforduló okán. 
Téma a rendôrség, mun

kájuk, illetve az, hogy mit 
gondolnak a rendôrségrôl 

a gyerekek. A legjobban 
sikerült rajzokat a ka
pitányság épületében 
állítják ki. 

A pesterzsébeti rendôrség 100 éves. Több meg-
emlékezést, illetve nyílt napot is tartanak en-
nek alkalmából. 

Belügyminiszteri rendelet alapján 1912. augusz-
tus 30-án a Fővárosi Államrendőrség főkapitánya 
Erzsébetfalván, Kispesten és Pestlőrincen kerüle-
ti kapitányságot hozott létre. Így 1912. október 
1-jén a három községben megkezdte működését 
az állami (fővárosi) kapitányság. Erzsébetfalván a 
Török Flóris utca-Kossuth Lajos utca sarkán volt 
a kapitányság épülete. Az első rendőrkapitány dr. 
Vadnay László rendőrtanácsos volt. 

Kezdő állomány: 5 őrszem (1 a községháza 
előtt, 4 a község egyéb pontjain.) A többi rend-
őrből őrjáratot alakítottak: 31 gyalog és 10 lovas 
rendőr a külső részeken cirkáltak, illetve volt 8 
detektív is.

A rendőrség egyemeletes épülete akkor - a fő-
városi épületeket �gyelembe véve – korszerűnek 
számított.  A pincében helyezték el a fogdákat. 

Ezt megelőzően községi rendőrök vigyázták a 
rendet, illetve a csendőrök, akik 1912 után is az 

állami rendőrséggel párhuzamosan tevé-
kenykedtek a községben. Makádi Katalin 
rendőr alezredes, rendőrtanácsos, kerületi 
kapitányságvezető elmondta, a centenári-
ummal kapcsolatban több megemlékezést, 
illetve nyílt napot is tartanak. 

– Az egyiket június 2-ra tervezzük a Mol-
nár-szigeten, ott elsősorban gyermekeknek 
szóló programok lesznek:  rendőr-
kutyák, motoros és lovasrend-
őrök, de  vetélkedőket is 
szervezünk. Október 1-jén 
szeretnénk egy rendőr-
történeti kiállítást a kapi-
tányság nagytermében 
megvalósítani. Ehhez 
kérjük a civilek segít-
ségét, akiktől várjuk a 
személyes emlékeiket, 
fotóikat a kerületi 
rendőrség múltjáról 
– mondta. 

Ilonka Mária 

Nyugalmazott rendôröket vár soraiba a Senior Police HÍREK

Jár-e a piros tojás mellé nyugta, vajon a húsvéti 
sonka onnan „jött-e”, ahonnan a kereskedô állítása 
szerint származik – mindez kiderül a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) tavaszi ellenôrzéssorozatában.

A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigaz-
gatósága idén április 2-a és május 3-a között folytatja 
le a már megszokottá vált tavaszi ellenőrzéseit a fő-
városban és Pest megyében. Az adóhatóság fokozott 
jelenlétére számíthatnak a kereskedelmi-, vendéglá-
tói tevékenységet folytató adózók, a tavaszi, illetőleg 
húsvéti szezonális termékeket árusító vállalkozások, 
valamint a tojás-, az élelmiszer- és az italáru-forgal-
mazók, de az adóhatóság revizorai megjelennek a ta-
vaszi rendezvényeken, fesztiválokon is. Az ellenőrzés-
sorozatban a NAV regionális szerveinek munkatársai 

kiemelten vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók 
bevételeikről adnak-e számlát, nyugtát, a vállalko-
zások szabályszerűen bejelentik-e alkalmazottaikat, 
betartják-e a pénztárgépek üzemeltetésére, illetőleg a 
jövedéki termékek forgalmazására vonatkozó szabá-
lyokat és igazolni tudják-e a kínált áru eredetét.

A tavalyi ellenőrzéssorozat alkalmával a legtöbb 
szabálytalanság (különösen a piacokon, közterülete-
ken árusítók, a szezonális jelleggel megjelenő árusok 
körében) a nyugta- és számlaadás tekintetében volt 
tapasztalható, a vizsgált esetek 43%-ában ugyanis 
nem kaptak bizonylatot az ellenőrök az áru, illetve a 
szolgáltatás ellenértékéről. Egy évvel ezelőtt az adóha-
tóság 36 üzletet záratott be és 46 millió forint összegű 
mulasztási bírságot szabott ki a fővárosban és Pest me-
gyében a szabálytalanságok miatt.

Ellenőrzik a húsvéti számlákat, sonkákat
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Mesealakok elevenedtek meg, 
köztük Kacor király, a hupikék tör-
pikék, Darvasi László Trapitija az 
Ady Endre Általános Iskola és Pest-
erzsébeti Pedagógiai Intézet (PEPI) 
által szervezett Pesterzsébeti Szín-
játszó Csoportok Találkozóján. 

Kilenc általános iskola színjátszói – 
6-12 év közötti gyerekek – mutat-
koztak be a 11. alkalommal rendezett 
találkozón. Zsúfolásig megtelt a né-
zőtér a fellépőkkel, akik így egymás 

meséit is végignézték, pedagógusok-
kal, a mesék iránt érdeklődőkkel.  
Találkozhattak a megjelentek Verőcei 
Gábornéval, a program megterem-
tőjével, aki 2002-től minden évben 
megszervezte a találkozót, lehetősé-
get adva ezzel a kerületi színjátszó 
csoportok bemutatkozásra.

A nézők dörgő tapssal jutalmazták 
a mesehősök bőrébe bújt szereplőket. 
A diákok, felkészítőik dicsérő oklevél-
ben részesültek.   ILMA

Kunhegyesi Ferenc festômûvész ki-
állítása az „Akik a napot zörgetik” 
címû tárlatot a festô mesterével, az 
idei esztendô egyik Kossuth-díjasá-
val, Szentandrássy Istvánnal nyitotta 
meg. A két mûvész a cigány társada-
lom és kultúra hirdetôje, példaképe. 

Kunhegyesi Ferenc dolgozott rádi-
ósként, tanult újságírást, táncosként 
végigutazta Európát és Ázsiát.

– Sokáig a táncnak éltem, ám elér-
kezett az idő, mikor úgy éreztem, ki-

öregedtem. Ezt követte a nagy váltás: 
újságírást tanultam. Ennek, köszönhe-
tően ismertem meg későbbi mestere-
met, Szentandrássy Istvánt. Gyerekko-
rom óta foglalkoztatott a festészet. Úgy 
éreztem ekkor, az alkotás lesz az életcé-
lom – mondta a művész, aki több al-
kalommal megfordult már a Csiliben. 

A figurális ábrázolást képviseli: 
arcokat, sorsokat, élethelyzeteket és 
érzéseket fest. A reneszánsz hagyomá-
nyok, a mexikói festészet, az indiai 
folklór, valamint Gauguin és Lotrec is 
hatással van rá. 

– Öt éve dolgozom egy nemzetközi 
programban, amiben közel nyolcvan 
roma származású kortárs művész vállal 
szerepet. Mentorként dolgozunk 
különböző oktatási intézményekben, 
ahol mindenki a maga eszközeivel 
igyekszik a roma kultúrát visszaadni, 
megismertetni, a művészet szeretetére 
nevelni. Emellett pedagógusok szá-

mára tartok előadásokat saját mód-
szertanaimból – tette hozzá.

– A zene, ahogy a festészet is, az al-
kotás eszköze. Fellazít, szívet melenget, 
lelket simogat – mondta Szentandrás-
sy István, s intett a zenészeknek, hogy 
kezdhetik a megnyitót. Szilvási István 
(Szilvási Gipsy Folk Band) és Farkas 
Zsolt (Khamoro) érzelmeket, hangula-
tokat énekelt meg.  SZ.A.

Budapesti döntôbe 
jutottak a legjobb 
vers- és prózamondók

A Bíró Mihály utcai könyvtár adott helyet 
a kerületi vers- és prózamondó verseny-
nek, amit az Ady Endre Általános Iskola 
és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 
(PEPI) szervezett. Az 5-6., illetve 7-8. 
osztályosok versenyeztek versben  és 
prózában. A gyôztesek a budapesti dön-
tôben képviselik kerületünket. IM

VErSMOndó VErSEny
56. éVfOLyaM: 1. Bardi Anna – Gyu-
lai István Ált. Isk. – felkészítô tanár: Zol-
csák Éva, 2. Reiter Zita – Gyulai István 
Ált. Isk. – felkészítô tanár: Cs. Horváth 
Eszter, 3. Herold Bianka – Hajós Alfréd 
Ált. Isk.– felkészítô tanár: Csordásné Te-
leki Krisztina
78. éVfOLyaM: 1. Bakó Noémi – Tátra 
Téri Ált. Isk. – felkészítô tanár: Németh né 
Farkas Tímea, 2. Bimbó Nikolett – Gyu-
lai István Ált. Isk. – felkészítô tanár: Cs. 
Horváth Eszter, 3. Juhász Zsuzsanna – 
Vörösmarty M. Ált. Isk. és Log. Int. – fel-
készítô tanár: Hergyán Julianna

prózaMOndó VErSEny
56. éVfOLyaM: 1. Albrecht Péter 
– Lázár Vilmos Ált. Isk. és Közp. M. – 
felkészítô tanár: Tóth Márta, 2. Szilvási 
Csaba – Gyulai István Ált. Isk. – felké-
szítô tanár: Cs. Horváth Eszter, 3. Gulyás 
Ádám – Lázár Vilmos Ált. Isk. és Közp. 
M. – felkészítô tanár: Nagy Andrea
78. éVfOLyaM: 1. Orján Dóra – Gyu-
lai István Ált. Isk. – felkészítô tanár: Cs. 
Horváth Eszter, 2. Kasza Kármen – Gyu-
lai István Ált. Isk. – felkészítô tanár: Cs. 
Horváth Eszter, 3. Zakariás Dominika 
– Tátra Téri Ált. Isk. – felkészítô tanár: 
Némethné Farkas Tímea

Letûnt korszak emlékei kaptak helyet a pest
erzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában 
„falvédôk és hímzésminták” címmel.  Szepesi 
Balázs és karip Gyula gyûjtôk adták kölcsön a 
kiállítás tárgyait.

Szepesi Balázs aranymûves és ékszerbecsüs tanulóide-
jét töltötte a pesterzsébeti zálogházban a kilencvenes 
évek elején és közben megtanulta a textil- és a szô-
nyegbecsüs szakmát is. Munkája során számos szép 
textíliával találkozott. Innen jött az ötlet: hímzésmintá-
kat fog gyûjteni. 

Kiállítópartnere, Karip Gyula a régi falvédôk iránt érdeklô-
dött. „Tányér, pohár egy csorba”; „Piros szegfô kék nefelejcs, 
engem babám el ne felejts...”; „Fehér galamb száll a falu fe-
lett, viszi az én bánatos lelkemet...” – ilyen és ehhez hasonló 
érzelmekrôl, házi áldásokról, bölcsességekrôl és édes-bús 
kívánságokról tanúskodnak a falvédôk. A falvédôk és hím-
zésminták mellett a háztartási munka régi kellékei is helyet 
kaptak a szövôszéktôl a mosóteknôn át a mángorlóig. 

A Kisfagyöngy Együttes zenélt a kiállításon (Bella Péter 
tekerôlant, Nick Brigitta, Biri Ingrid nagybôgô).                                                                      

A kiállítás április 22-ig látogatható. Ingyenes a belépés. 
ILMa

Régi idôk hímzésmintái és háztartási eszközei
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azt játszottuk, hogy mesehôsök vagyunk!
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A József Attila Általános Iskola 3. c. 
osztályának tanulói Május 35. című 
előadásukkal szerepeltek

Nézők a színházi találkozón 

Hupikék törpikék

nem akar kitáncolni abból, amit most csinál 
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A versmondó verseny résztvevôi a Bíró 
Mihály utcai könyvtárban
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Talán nincs olyan ember hazánkban, aki ne 
ismerné a Barátok Közt sorozat rosszfiúját, 
a Bartha Zsoltot megszemélyesítô Rékasi 
Károlyt. Hangját megszámlálhatatlanul 
sok filmszinkron révén is ismer-
jük. A színész Figaró házassága 
címû Bánfalvi Ágnes rendezte da-
rabban lépett a Csiliben a közön-
ség elé. Az elôadás végi tapsból 
egyértelmûen kiderült: Pesterzsé-
beten is barátok közt játszott.

A színésszel fellépése előtt beszél-
gettünk. 

– Többször léptem már fel itt, példá-
ul a kerületi nyugdíjasok karácsonyi ün-
nepségén, de itt próbáltuk A három testőr 
című musicalt is – árulta el az idén ötven-
éves színész, akit egyesek megpróbálnak 
összemosni a legismertebb honi szappan-
opera távolról sem szent életű karakterével, 
Bartha Zsolttal. 

– Kétségtelen, hogy a sorozat az éle-
tem egy jelentős részét teszi ki, ám so-
sem éreztem azt, hogy benne felejtődtem 
volna bármely szerepemben, legyen az 
Bartha, vagy a többi általam megformált 
karakter. Ettől színész a színész, hisz el-
lenkező esetben tudathasadásos állapotról 
beszélnénk – magyarázza. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban mint az, hogy még egyszer 
sem fordult vele elő, hogy álmából felriad-
va Zsó�nak (sorozatbeli felesége) szólítot-
ta volna nejét, Détár Enikőt. 

Népszerűsége évtizedek óta töretlen, ren-
geteg fellépése van. Azonban igyekszik úgy ren-
dezni életét, hogy legyen ideje például minőségi 
pálinkákat főzni és kóstolni, hetente háromszor edze-
ni és ami a legfontosabb: a lehető legtöbb időt tölteni 
családjával. 

Adódik a kérdés: mi a kulcsa annak, hogy mindazt, 
amit csinál nem a többi rovására teszi, hanem harmo-
nikus egészet alkotva éli meg.

– Vallom, hogy az embernek arra jut ideje, amit fon-
tosnak tart. A munkám nagyon fontos, hiszen amellett, 
hogy anyagi biztonságot ad, jó érzéssel gyarapít; csak úgy, 
mint az összes többi szenvedélyem. Néhány éve elhatároztam, kizárólag 
olyan feladatokat vállalok, amik pozitív élményeket jelentenek, hogy az-
tán ezekkel az élményekkel térhessek haza a családomhoz, ezek az érzések 
tápláljanak, mikor velük vagyok – folytatja Rékasi Károly, aki Wass Albert 
estjével, valamint a „Jelenetek egy házasságból” című Bergman-drámával 
járja az országot. Utóbbit feleségével, Détár Enikővel adják elő.   

A közelgő húsvét a színész számára is ünnep.
– Húsvétkor édesanyámhoz utazunk Jászberénybe. Ott lesz az egész 

família, így családi körben eltöltött ünnep vár ránk. Mivel nem akarjuk 
tönkretenni a lányok toalettjét, ezért a kölnivízzel való locsolkodás he-
lyett virágcsokorral kedveskedünk majd nekik – árulta el. 

SZ.A. 

A képen Rékasi Károly Figaro szerepében látható

Ez a délután  
a nyelvtanulásról szólt 
Nyelvtanulásról, eszközeirôl, módszereirôl esett szó a Nyelvtanulás délutánján a Csili-
ben. Az ötletet a Nyelvtudás Napja országos rendezvény adta. 

A program gerincét az informatív elôadások képezték: nyelvtanárok adtak hasznos 
tippeket, bemutató óra zajlott, valamint kerületi iskolák prezentálták az általuk alkal-
mazott nyelvtanítási módszereket.

A szervezôk meghívtak kiadókat, akik bemutatták legfrissebb kiadványaikat, me-
lyeket kedvezményesen meg lehetett vásárolni.  SZ.A.

A klubot Osvát Magda alapította.  
Ő nyugdíjazása után kezdett énekel-
ni, neves énekesektől tanult.

– Megalapítottam a klubot, ahol 
már sokan megfordultak, de állandó 
maggal rendelkezünk. Kikapcsolódá-
si és szórakozási lehetőséget biztosí-
tunk a közönségnek. Ennek fényében 
nem is csoda, hogy a „Tavasszal kell 
a szerelem” című előadásra is sokan 
eljöttek – mondja és hozzáteszi: pro� 

művészeti vezetőjük van, aki kiszűri 
azokat, akik tanulással és gyakorlással 
megállják helyüket a színpadon.  

Ez alkalommal operett, magyar 
nóta, örökzöldek, népdalok csendül-
tek fel. Egyes dalokat szólóban, míg 
másokat duettben szólaltattak meg 
dr. Péter Árpád zenei kísérete mellett. 

A műsor után tombola, közös tánc 
következett.

SZ.A. 

Locsolkodás helyett virágot ad a hölgyeknek 
húsvétkor Rékasi Károly 

Még sosem  
szólítottam Zsó�nak 
a feleségemet!
Talán nincs olyan ember hazánkban, aki ne 
ismerné a Barátok Közt sorozat rosszfiúját, 
a Bartha Zsoltot megszemélyesítô Rékasi 
Károlyt. Hangját megszámlálhatatlanul 
sok filmszinkron révén is ismer-
jük. A színész Figaró házassága 
címû Bánfalvi Ágnes rendezte da-
rabban lépett a Csiliben a közön-
ség elé. Az elôadás végi tapsból 
egyértelmûen kiderült: Pesterzsé-

A színésszel fellépése előtt beszél-

– Többször léptem már fel itt, példá-
ul a kerületi nyugdíjasok karácsonyi ün-
nepségén, de itt próbáltuk A három testőr 
című musicalt is – árulta el az idén ötven-
éves színész, akit egyesek megpróbálnak 
összemosni a legismertebb honi szappan-
opera távolról sem szent életű karakterével, 

– Kétségtelen, hogy a sorozat az éle-
tem egy jelentős részét teszi ki, ám so-
sem éreztem azt, hogy benne felejtődtem 
volna bármely szerepemben, legyen az 
Bartha, vagy a többi általam megformált 
karakter. Ettől színész a színész, hisz el-
lenkező esetben tudathasadásos állapotról 
beszélnénk – magyarázza. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban mint az, hogy még egyszer 
sem fordult vele elő, hogy álmából felriad-
va Zsó�nak (sorozatbeli felesége) szólítot-
ta volna nejét, Détár Enikőt. 

Népszerűsége évtizedek óta töretlen, ren-
geteg fellépése van. Azonban igyekszik úgy ren-
dezni életét, hogy legyen ideje például minőségi 
pálinkákat főzni és kóstolni, hetente háromszor edze-
ni és ami a legfontosabb: a lehető legtöbb időt tölteni 

Adódik a kérdés: mi a kulcsa annak, hogy mindazt, 
amit csinál nem a többi rovására teszi, hanem harmo-
nikus egészet alkotva éli meg.

– Vallom, hogy az embernek arra jut ideje, amit fon-
tosnak tart. A munkám nagyon fontos, hiszen amellett, 

A klubot Osvát Magda alapította. 
Ő nyugdíjazása után kezdett énekel
A klubot Osvát Magda alapította. 
Ő nyugdíjazása után kezdett énekel
A klubot Osvát Magda alapította. 

ni, neves énekesektől tanult.
– Megalapítottam a klubot, ahol 

már sokan megfordultak, de állandó 
maggal rendelkezünk. Kikapcsolódá
si és szórakozási lehetőséget biztosí
tunk a közönségnek. Ennek fényében 
nem is csoda, hogy a „Tavasszal kell 
a szerelem” című előadásra is sokan 
eljöttek – mondja és hozzáteszi: pro� 

Talán nincs olyan ember hazánkban, aki ne 

a feleségemet!
Talán nincs olyan ember hazánkban, aki ne 

Zene tartja össze a klub magját

A Csili Zenebarátok Klub „Tavasszal kell 
a szerelem” címmel adott mûsort

Fotók: Boskovitz Imre

Osvát Magda, Tiszai Nagy Ildikó, Kemény Ági
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– A művelődési házak egyszerre kiállí-
tótermek, színházak, iskolák és tánc-
termek, ezáltal közösségépítő, önkife-
jezést és kultúrát formába öntő intéz-
mények – mondta Várhalmi András a 
Csili igazgatója, aki szerint örömteli, 
hogy az érdeklődők szórakozás köz-
ben értékekben gazdag rendezvényen 
vehettek részt. A Kulúr(házi)bulin 

részt vett a Pesterzsébeti Városi Ve-
gyeskar, a Szépkorúak Színitanodá-
ja, a Csili Táncklub. Volt Salsa Klub, 
Pilates és Zumba óra is. A kézműves 
foglalkozások és a tanfolyamok iránt 
nagy volt az érdeklődés. A résztvevők 
verset, prózát, dalokat is hallgathat-
tak, de volt mozgással, egészséggel 
kapcsolatos előadás is. SZ.A.

Labirintuson át a könyvekhez 
Könyvtárismereti bemutatót tartott a József Attila Általános Iskola 3. osz-
tályosainak közremûködésével a Bíró Mihály utcai könyvtárban a Pest-
erzsébeti Pedagógiai Intézet (PEPI) iskolakönyvtárosa, Simon Krisztina.

Az iskolás könyvtári vendégek a tinisarokban

A megjelent iskolakönyvtárosokat, tanárokat elsôsorban az érdekelte, miként lehet 
játékos formában közelebb hozni a gyerekekhez a könyvtár világát, annak rendjét, a 
regények iránt felkelteni az érdeklôdésüket.

A PEPI könyvtárának vezetôje különbözô feladatokat dolgozott ki. Ezek közül az 
egyik például az volt, hogyan kell a könyveket megkeresni. A gyerekek a papírjukon 
egy labirintust találtak. Ha meglelték a jó választ, akkor jó irányba tudtak tovább men-
ni, de ha elvétették – eltévedtek. 

A gyereken ügyesek voltak, látszott, gyakran fordulnak meg a  könyvtárban.
A résztvevôk hasznos tapasztalatként értékelték a látottakat, hallottakat.
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Minden emeleten programok várták az érdeklôdôket 

Éjszakába nyúlt a Kultúr(házi)buli 
A Csili Mûvelôdési Központban Kultúr(házi)buli címmel vette kezde-
tét az éjszakába nyúló program, mellyel a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
elnevezésû rendezvényhez csatlakoztak.
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tüzES SEB VaGyOk – Ady est – Závory Andrea 
elôadása. Április 11., szerda 18.30 óra 

zOrÁn kOnCErt
Április 19. 19 óra. Belépôdíj: 4900 Ft

HEtErO SapIEnS 

5 éves jubileumi koncert
Április 22. 18 óra. Belépôdíj: 800 Ft

tÁrSaSÁGkEdVELÔk kLUBJa 
Minden szerdán 18-22 óráig 
Játszik: a KRISTÁLY DUÓ
Ragyogó zene és jó társaság! Belépôdíj: 700 Ft

CaLypSO danCInG party
Április 13. 20 óra. 
Asztalfoglalás a rendezvény elôtti napon 12 óráig. 
T.: 283-0230
 
anCOnaI SzErELMESEk
kIVISzI SzínHÁzI MûHELy 
Április 14., szombat 15 óra 
Zenés komédia a 60-as évek olasz slágereivel. 
Belépôk: 1000 Ft, április 10-tôl 1300 Ft

népzEnEI taLÁLkOzó
Április 29. 15 óra. 
Belépôdíj: 500 Ft

SzépkOrúak ELÔadÁSa
„Emlékszel még…„ 
Április 15., 16 óra. Belépô: 800 Ft

rapId randI
Unod már az internetes 
társkeresôket és a ma-
gányt? Legközelebb: áp-
rilis 11-én 18 órától 
Jelentkezés:
30/466-6699 

Részvétel díj: 2500 Ft/fô (ismerkedés+welcome 
drink+ buli)

kIÁLLítÁSOk
Április 6 - 18. Örmény gyermekrajzok 

tanfOLyaMOk
Töltse kellemesen vasárnap délutánjait! Társas-
tánc tanfolyam haladók  részére április15-tôl. 
Klasszikus és latin táncokra épülô 12 órás kép-
zés: 9000 Ft. Jelentkezés a részvételi díj befize-

tésével április 1-11-ig, munkanapokon 10-12 és 
15-17,45 óráig a Csili pénztárába

krEatíV fOGLaLkOzÁSOk éS 
tanfOLyaMOk 
Március végén, április elején indul, kedvezô 
árral, rugalmas idôbeosztással! Mozaikkészítô, 
Nemezkészítô, Mandala, Modern gyöngyékszer 
készítés Ikonfestô 9000 Ft. Tájképfestô 20 000 
Ft. Patchwork, Kezdô hobby varró 17 200 Ft. 
Információ és jelentkezés: Dávid Anikó 30/466-
6697, aniko@csili.hu

HELytörténEtI kLUB
Április 10., 17 óra

Béládi Olívia: Érintkezési pontok – a pester-
zsébeti zsidóság története

Április 24., 17 óra
D. Udvari Ildikó: Rátkay Endre mûvészete

Május 8., 17 óra
Ettvel Zoltán: Kossuthfalva története 1850-1924

A programok részletesen: www.csili.hu 

nyÁrI BaBa éS GyErMEkHOLMI BörzE  
JúnIUS 3.
Asztalfoglalás április 23-án, 10 órától. 
T.: 283-0230

IDôSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
pEStErzSéBEtI MúzEUM 
•  „tartós Hullám” címû helytörténeti fodrász-

kiállítás megtekinthetô július végéig. 
GaÁL IMrE GaLérIa 
•  karip Gyula és Szepesi Balázs gyûjtôk 

„Falvédôk és hímzésminták” címû kiállítása 
megtekinthetô április 22-ig. 

•  Vásárhelyi antal grafikusmûvész kiállítá-
sának megnyitója április 5-én, 17 órakor. Lá-
togatható április 22-ig.

•  költészet napi elôadóest április 11-én,  
17. 30-tól.

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
•  neményi Lili – Horváth Árpád emlékszo

ba, „kincses kamra”, állandó helytörténeti 
kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében.

•  Tóth Menyhért festômûvész kiállítása  
a Gaál Imre Galériában. 

•  Rátkay Endre festômûvész, Gaál Imre 
fes tômûvész, Czétényi Vilmos festômûvész 
kiállítása, mozitörténeti kiállítás és Illyés 
Borbála történelmi babaszobrai a Rátkay-
Átlók Galériában.

GaÁL IMrE GaLérIa
Bp. XX. Kossuth L. u.39. Tel.: 283-0031, 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.

pEStErzSéBEtI MúzEUM
Bp. XX. Baross u. 53. Tel.: 283-1779, 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.

rÁtkayÁtLók GaLérIa
Bp. XX, Klapka utca 48. 
Tel.: 283-1179, 284-7324. 
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig.

Fôvárosi Szabó Ervin könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13-19, kedd: zárva, 
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek: 13-19, 
szombat: zárva
Könyvtárunk április 9-én, 10-én, 30-án, 
május 1-jén zárva tart.

•  köLyök kUCkónkban Mátyás Ferenc Attila 
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játé-
kokkal, zenével, kézmûves programmal páros 
heteken, péntekenként 15-17 óra között április 
6-án, 20-án, május 4-én.

•  Játszóház! Páros heteken, szerdán 16.30-
18.30 között kézmûves foglalkozás Rádics 
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb: 
április  4-én, 18-án, május 2-án.

•  Olvasótárs mozgalom a könyvtárban: rend-
szeres felolvasást tartunk a gyermekek részére 
minden páros hét hétfôjén 17-18 óra között. Leg-
közelebb április 16-án, május 14-én. 

•  Munkakeresô klub: április 25., szerda 10-
12 óra között.  Elsô beszélgetés a munkakere-
sésrôl. Vezetô: Holka Edit Katalin személyügyi 
gazdálkodó

•  Szabados Ákos polgármester minden hó-
nap utolsó szerdáján, 18 órától tart fogadó-
órát. Legközelebb április 25-én.

Születés heti elôzetes programjaink:
•  Május 9., szerda 16.30-18.30 között játszó-

ház: Babaház, fonalbaba készítése.
•  Május 10., csütörtök 10-12 óra között baba-

mama klub: „Beszélgetés a munkavállalásról”. 
Tanácsadó: Holka Edit Katalin személyügyi gaz-
dálkodó

•  Május 11., péntek, 15-17 óra között: „A közös 
játék értéke a családban”  – Mátyás Ferenc At-
tila pedagógus gyakorlati vezetésével

XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872
fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra,  
Szo: 9-14 óra
•  Babamama klub: Havonta egy alkalom-

mal, csütörtök délelôtt 10 órától énektanu-
lás, játékok a csöppségeknek. A következô 
foglalkozást április 5-én, 10 órai kezdettel 
tartjuk, Závotiné Reisner Anita óvópedagógus 
vezetésével. 

•  Ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a 
könyvárban! „Bennünk rejlô energiák” címmel 
Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehetnek 
részt kedves vendégeink. A következô összejö-
vetelre április 23-án, hétfôn, 17-18 között.

•  tudós klub: legújabb gyerekeknek szóló 
programunkon ismeretterjesztô kutakodás-
ban vehettek részt minden hónap utolsó elôtti 
péntekén, 17 órától. Következô témánk a szí-
nek világa lesz április 20-án. 

•  kézmûves kuckó: várjuk az alkotni szeretô 
gyerekeket április 27-én, pénteken 17 órától. 
Tudós klubunkhoz kapcsolódva itt is a színeké 
lesz a fôszerep.

•  Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán, 
14 órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket, 
akik a társasjáték készítés világába szeret-
nének betekinteni, illetve régi, klasszikus 
játékokat mutat meg a gyerekeknek. Gyertek 
el, és próbáljátok ki a játékokat április 11-én, 
illetve 25-én.

•  Idegennyelvi klubok: Német társalgási klu-
bunk áprilisban szünetel. Legközelebb május 
7-én várja kedves Olvasóinkat Csizmadia 
Ágnes 18 órakor! Az angol klub április 2-án 
lesz 17 órától. Az olasz klubba április 16-án 
várjuk a gyakorlókat 17 órától. Mindkét klubot 
Lackó-Juhász Mónika vezeti. 

•  Színházjegy vásárlás: könyvtárunkban 
péntekenként lehetôségük nyílik 17 órától Bu-
dapest színházaiba jegyet választani. 

•  kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban a Modell 
Divatiskola képzômûvészeti osztályának ki-
állítását tekinthetik meg. Galériánkban pedig 
Lipták Zsuzsanna és Kovács Bea „Képeslapok 
Európából” címû fotókiállítását nézhetik meg.

Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében 
várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelent-
kezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen 
szállítunk házhoz olvasnivalót. könyvtárunk 
április 79ig, illetve április 30án, hétfôn 
zárva tart! Folyamatosan frissülô információk 
a rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.
hu/biromihaly weboldalon!

IDén IS GOnDOLjAnAK RÁnK!
Köszönjük mindazoknak, akik 1%al tá
mogatták a Csili MK tevékenységét. A be
érkezett összegbôl a mûvészeti csoportok 
mûködéséhez járultak hozzá. adószámunk: 
15520126243 Elôre is köszönjük, nagy 
segítséget nyújtanak vele!

PESTERZSÉBETI MúZEuM

Budapesti Városvédô Egyesület 
Pesterzsébeti Csoport
Április 21., szombat, 10 óra  
A Magyarok Nagyasszonya terén található emlékfák ápolása Pesti László kertész segítségével.
Május 15., kedd, 14.30 
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet története, szerepe. Helyszín: PEPI épülete (1204 Budapest, 
Ady Endre u. 98.) 

Szeresd meg a verseket!
Versmondó verseny lesz a Logopédiai Intézetben a logopédiai fejlesztésben részesülô 
gyermekek részére, melynek célja, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerme-
kekkel a verseket, oldják beszédgátlásukat, beszédfélelmüket, bôvítsék szókincsüket és 
segítsék az érthetô kifejezô beszéd elsajátítását. Az óvodai selejtezôkre a tavaszi szünet 
után kerül sor a kerület óvodáiban. A továbbjutók április 17-én, 16.30-kor mérhetik össze 
képességeiket a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézetben. Részletes 
program: http://vmlogo20.freeweb.hu

110 éves lesz a Gézengúz óvoda  
Lázár utcai Tagóvodája
  
Kedves volt Óvodásaink, Kollégáink!
Április 27én ünnepeljük óvodánk 110 éves születésnapját. Ehhez kérjük segítségeteket! 
Ha rendelkeztek fényképekkel illetve bármilyen emlékkel, amit fel tudunk használni a 
kiállításunkon, szívesen fogadjuk. A kiállítás után természetesen visszaadjuk azokat.  
A fent említett „ereklyéket” legkésôbb április 6ig juttassátok el Szabó Ilona tagóvoda
vezetô részére (1202 Budapest, Lázár u. 18.). 
Email: lazaovoda@lazarovoda.tonline.hu.

Köszönettel: BucHorváth Gabriella óvodavezetô

köLtéSzEt napJa – fELHíVÁS
A hagyományokat követve ebben az évben 
is várjuk a versmondókat egyénileg vagy 
csoportosan április 11-én 9-18 óráig a CSILI 
könyvtárában. Nagyszabású közös együtt-
szavalást is szervezünk 11-én, 15 órakor a 
Petôfi szobornál. Érdeklôdni és jelentkezni: 
283-0230/25, 06-30-466-6692



A hangulatot a Lajtha AMI növendé-
kei kürttel, dobszóval alapozták meg. 
A szabadságharc hangjai lenyűgöztek 
mindenkit, a rég elfelejtett Kossuth 
nóta citera kísérettel, valamin a Koz-
ma Klementína által énekelt székely 
népdalok szintén elnyerték minden-
kinek tetszését. 

A Piros Katica csoport gyermekjá-
téka felidézte az egykori toborzót, a 

gyermekek játékeszközei a dob, a hu-
szárcsákó, és az óvó nénik által terve-
zett lovacska saját készítésűek voltak.

Az Ősi Tűz Hagyományőrző Egye-
sület tagjai korhű ruhákban érkeztek, 
megcsörrentek a kardok, és kezdetét 
vette a küzdelem. A gyermekek fakar-
dokkal kipróbálhatták magukat hu-
szárszerepben.

A régmúlt felidézését a kiállítás 
korabeli tárgyai segítették, melyben 
nagy szerepet kaptak a gyermekek 
által készített hangulati képek, szí-
nezők. 

Bélteczkyné Szende Hilda
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Jó volt az ünnepi 
hangulatban együtt lenni!Kortól független 

értékmegôrzés 
A Gyermekmosoly Óvodában 
minden csoport ünnepi díszbe 
öltözve, kokárdával a szíve fölött 
várta a szülôket, vendégeket, 
hogy együtt ünnepeljenek, em-
lékezzenek a forradalmi idôkre.

Ismerni a múltat, ápolni a hagyomá-
nyokat, ôseinktôl örökölt értékeinket, 
kötelességünk – vallják az óvoda pe-
dagógusai, akik 12 éve minden évben 
Nemzeti játszóházat tartanak az intéz-
ményben az 1848-as szabadságharc-
ra emlékezve.  

– Soha nem szabad elfelednünk 
azon értékek védelmét, megôrzé-
sét és ápolását, melyek kortól, idôtôl 
függetlenül örök érvényûek. Hisszük, 
hogy ilyen keretek között igenis lehet, 
s kell is aktualizálni múltunk hôseit és 
jeles eseményeit, jelképeit – szögezi 
le Király Anna pedagógus. 

A gyerekek nemzeti színû tész-
tanyakláncot, – újrahasznosított anya-
gokból – dobot, nemzeti színû lobo-
gót, kokárdavirágot, kitûzôt, csákót 
készítettek, seprônyél-zoknis paripán 
vágtáztak, miközben peregtek a do-
bok és felcsendültek az ünnepi dalok, 
mondókák. 

A rendezvényt a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola tanulói és a leendô elsô 
osztályos tanítók emlékmûsora zárta.

K.A.-Á.Zs.

A húsvéti ünnepkör jegyében 
kreatív foglalkozásokkal, gyer-
mekelôadásokkal, tojáskiállítás-
sal várták az érdeklôdôket a Csili 
Mûvelôdési Központban.

A mûvelôdési ház kézmûves csoportjai 
közül több is szerepet kapott, egyben be-
mutatkozott a nap folyamán. A látogatók 
maguk is készítettek húsvéti kiegészítô-
ket. Ötleteket a foglalkozásokat vezetôktôl 
kaptak, ihletet a tojásfestéshez a zengô-
várkonyi Tojásmúzeum kiállításából merí-
tettek. Az ország különbözô tájegységérôl 
származó hímestojást állítottak ki a szer-
vezôk. Bábelôadás és diavetítés is színesí-
tette a programot. Sz.A. 
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„Tavaszi zsongás” a Csiliben

A Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda nemzeti délutánján most is nagy volt 
a nyüzsgés, sok-sok érdekes tevékenységgel, gyermekjátékokkal, kézmûves 
foglalkozásokkal, kiállítással tették emlékezetessé a nemzeti ünnepet.

Saját készítésû paripán 
vágtáztak a gyerekek
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Mindenki talált magának kedvére való tevékenységet
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Mozgalmas heteket tudhatnak 
maguk mögött a zrínyi Miklós Ál
talános Iskola tanulói: Víz Világ
napja vetélkedôt tartottak a felsô 
tagozatos diákoknak, a nyolcadi
kosok a korda stúdióban jártak. 

A Víz Világnapjára szervezett versenyen 
érdekes feladatokat kellett megoldani,  
az Activity megmozgatta a tanulók fantázi-
áját, kreativitását. Vízzel kapcsolatos sza-

vakat kellett elmutogatniuk, például a vízi-
lovat, bárányfelhôt, jégcsapot, hóembert. 
A versenyt az 5.b osztályosok ,,csapata” 
Gál Zoltán és Kokas Gábor nyerte. 

A farsangi nyitótáncot bemutató nyol-
cadikosok a Korda Filmsúdióban jártak. Az 
egyik legnagyobb hazai bank társadalmi 
felelôsségvállalási programjának jóvoltá-
ból juthattak el az etyeki stúdióba. 

A látogatóközpontban szinkronizál-
hattak, megtudták, hogyan készülnek az 
épületek makettjei, és néhány filmtrükkel 
is megismerkedhettek.  

ázs

Meghirdették, hogy minden olyan 
hasznos eszközzel, ami a háztartá-
sokban feleslegessé válik, vigyék el az 
óvodába, hogy a nehéz helyzetbe ke-
rült családoknak odaadhassák.   

– Csodálatos volt megélni, ahogy 
gyűltek az adományok. Nem is gon-
doltuk, hogy ilyen sok tennivalónk 
lesz, de nagy örömmel osztottuk szét 
a rászoruló családok között a sok 
hasznos holmit – mondják a Baross 
Ovi Kindergarten Baross Óvoda 
gyermekvédelmi felelősei, Töreki Ist-
vánné és Zátrok Istvánné. 

Ezzel még nem ért véget a segítség-
nyújtás. 

– Óvodánk szülői és dolgozói köre 
csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, 
amely a támadást elszenvedett pest-
erzsébeti család megsegítésére kérte 
fel az intézményeket. A szülők és az 
óvoda dolgozói itt is nagy összefogás-
ról tettek tanúbizonyságot. Ezúton is 
köszönetet mondunk mindenkinek, 
aki szociális érzékenysége révén ado-
mányával hozzájárult több család éle-
tének megváltoztatásához.  

PE

Elôadás a szorongásról
Gyermeknevelési témakörben elôadássorozatot indított szülôknek a Nevelési Tanács-
adó. Április 26-án, 18 órakor Rubi Ilona pszichológus tart elôadást az óvodás és kis-
iskoláskori szorongásról, tünetképzôdésekrôl, a beilleszkedési nehézségekrôl, majd 
mindezekrôl beszélget az érdeklôdôkkel. 

Kihirdették  
a rajzverseny győzteseit 
„Nyelvet tanulni jó” szlogennel hirdették meg a Csili munkatársai azt a gyer-
mekeknek szóló rajzversenyt, melynek pályamunkáit a mûvelôdési központ 
aulájában állították ki. A lelkes alkotók közül senki nem maradt jutalom nélkül, a 
legjobbakat külön is díjazták, méghozzá a Nyelvtanulás délutánja rendezvényen. 
A nyelvtanuláshoz, az idegen nyelvekhez kötôdô rajzoknak a gyermeki kezek és 
fantázia nem szabott határt.  Sza

Vizesek és filmesek voltak kicsit a Zrínyisek

nagyon sokan csatlakoztak az óvoda kezdeményezéséhez 

Családok segítettek családokon 
Ez az év a szolidaritás éve, talán ez még inkább megerôsítette a Baross 
Ovi Kindergarten Baross óvodában dolgozókban annak a kezdeményezés-
nek az idôszerûségét, melyhez az óvoda dolgozói és a szülôi közösség 
egy emberként sorakozott fel: adománygyûjtésbe kezdtek.
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Óvodás kategória: Gyermekmosoly 
Óvoda, Katica Csoport: Vörös Nóra
Kisiskolás kategória: Ady Endre 
Általános Iskola, 3.b: Bodor Bianka
Felsôs kategória: Tátra Téri Ál-
talános Iskola, 13évesek csopor-
tos munkája: Sohonyi Diána, Kiss 
Csenge,  Bakó Noémi

Különdíjasok
Baross Kindergarten, Rose Sch-
metterlingen csoport: Máté, Áron, 
Dorisz, Luca, Ákos, Imi Baross Kin-
dergarten, Kéktigris német nemze-
tiségi csoport: Király Gerda, Ónodi 
Eszter, Kovács Noémi, Vas Ádám
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A Gróf Széchenyi István Szakis-
kola és Gimnáziumban valamint 
a Baross Gábor Szakiskolában a 
Budapest Fôvárosi Önkormányzat 
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvé-
delmi Osztálya munkatársai tar-
tottak tájékoztatót a szülôknek és 
a diákoknak. Mint ismert, a tanév 
végén a pesterzsébeti önkormány-
zat átadja a fôvárosnak a két kerü-
leti  intézményt. 

A Gróf Széchenyi István Szakiskola 
és Gimnáziumban a Szamos Mihály 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola, valamint a Dobos C. Jó-
zsef Vendéglátóipari Szakközépiskola 
és Szakiskola képviselői mutatták be 
intézményeiket. 

Amennyiben az osztályok egysége-
sen elfogadják a számukra felajánlott 
lehetőséget, akkor együtt is marad-
hatnak az új iskolában. Tekintettel 
arra, hogy a közoktatási törvényben 
meghatározott létszámkeretet be kell 

tartani, ha csökken a létszám, akkor 
a jelenlegi három osztályból csak egy 
vagy két osztály lesz. 

Arról, hogy pedagógusokat is át-
vesznek-e az iskolák, a tanulók fel-

vételét követően tudnak dönteni. 
A befogadó intézmények pro�lja 
megegyezik a Gróf Széchenyi István 
Szakiskola és Gimnázium pro�ljával, 
tehát szakács, cukrász és felszolgáló 

képzésben részesülhetnek a tanu-
lók. Mind a két intézményben van 
lehetőség továbbtanulásra, érettségi 
megszerzésére is. A jelenleg a gim-
náziumi osztályokba járókat igény 
szerint a Széchenyi István Gimnázi-
um fogadja, de választhatnak más, a 
lakóhelyük közelében működő okta-
tási intézményt is.

A Baross Gábor Szakiskolában 
bemutatkozott a közlekedés szakma-
csoportos tanulókat fogadó Csonka 
János Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola, és a távfűtés-szerelő ta-
nulókat fogadó Bánki Donát Köz-
lekedésgépészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola. 

A fórumokon az érdeklődők va-
lamennyi kérdésére megkapták a vá-
laszokat. A fogadó iskolák nyílt nap 
kertében bemutatják leendő diákja-
iknak az intézményeket. 

A tanulóknak májusban kell nyi-
latkozniuk arról, melyik iskolát vá-
lasztják.

A Lajtha László Zeneiskola zongoristái az orszá-
gos döntôbe jutottak tovább, cimbalmosaik fényes 
arannyal térhettek haza.

A IX. Országos zongora négykezes és kétzongorás ver-
seny budapesti válogatóján a diák-tanár kategóriában 
Gyenge Péter és felkészítô tanára, Porzsolt Györgyné 
kiemelt arany díjat nyert. Dvorak: A fonóban, valamint 

Gavrilin: A kis óra és Tarantella címû darabjainak tolmá-
csolásával érték el ezt a sikert. 

A IV. korcsoportban Porzsolt Györgyné két növendéke, 
Bálint Barbara Ning és Lôrincz Zoé Piroska arany díjat 
kapott. Kuhlau: Szonatina II. tételét, ezen kívül Rachma-
nyinov: Olasz polkáját adták elô. Mindkét páros bekerült 
az országos döntôbe.

Másik diák-tanár páros, Ambrus Eszter és tanára, Egri 
Katalin ezüst díjat nyert Kuhlau: Szonatina lassú tételé-
vel és Moszkowski: Két spanyol tánc címû darabjának 
bemutatásával. Ferenczi Krisztina és Ferenczi Éva az V. 
korcsoportban szintén ezüst díjjal tért haza. Az ô elôa-
dásukban Mozart: Két Landler, valamint Schubert: Két 
Polonéz csendült fel. Felkészítô tanáruk Egri Katalin. 

A VII. Országos Cimbalomverseny kamara kategóri-
ájában, IV. korcsoportban arany díjat kapott a Gimesi 
Barbara, Várfalvi Luca cimbalom, Kuti Beáta fuvola, 
és Dabóczy Katalin gordonka összeállítású kamara-
együttese. Mûsorukon egy Vivaldi: Concerto lassú és 
gyors tétele, és Grieg Elégia címû mûve szerepelt. 
Felkészítô tanáraik: Maróczy Gabriella, Gaál Zsolt, Va-
rasdy Zsuzsanna.

Lajtha László AMI Vezetôsége 

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar mûvészeinek 
és barátainak jótékonysági célokra rendezett 
hangversenyét tartották a Zeneiskola Máté Já-
nos termében. Ezzel a koncerttel az iskola ala-
pítványán keresztül az iskola Diákönkormány-
zatát támogatták az est szereplôi.

Bachtól Vivaldin, Mozarton, Kreisleren át, Joplinig 
ívelt a zenei korszakok hídja. Az említetteken kí-
vül más szerzők művei is elhangzottak. Két hege-
dű, mélyhegedű, gordonka, bőgő és a két rézfúvós 

hangszer alkotta a kamarazenekart. A zenei részek 
között a művészek irodalmi vénája is megmutat-
kozott, hiszen három hangszerekkel, illetve zenével 
kapcsolatos írást ismerhettünk meg előadásukban 
Örkény István, Molnár Ferenc, valamint Karinthy 
Frigyes tollából, melyek könnyeden, szórakoztató-
an színesítették a műsort.

A hangversenyen fellépő művészek: Fejér András 
harsonaművész (Deutches Orchestra Berlin szóló-
harsonása), Ács György hegedűművész (Camerata 
Salzburg kamarazenekar). 

 A Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai: 
Molnár Zoltán trombitaművész, Kozák Zoltán 
nagybőgőművész, Prőhle Katalin hegedűművész, 
Porzsolt György brácsaművész, Bajner Zsuzsanna 
csellóművész.

Az együttest nem csak a zene szeretete, hanem a 
barátság is összefűzi. 

E tény fontosságának hangot is adott Fejér And-
rás harsonaművész.

Lajtha László AMI Vezetősége

Tehetségnapot 
tartottak 

Tehetségnapot tartottak a Tátra Téri 
Általános Iskolában, ahol a mûvészetek 
szinte minden ágában jeleskedtek a 
fellépô diákok. A gyerekek által meg-
szavazott közönségdíjas, a hatodiko-
sokból álló hip-hop tánccsoport fogja 
majd képviselni az iskolát a Csiliben, a  
Tánc Világnapja alkalmából rendezen-
dô táncos találkozón. 

Tájékozatót tartottak a befogadó intézmények

Együtt is maradhatnak az osztályok 

Bravúros teljesítményeket értek el a Lajtha László Zeneiskola növendékei

Aranyat ért a muzsika hangja

Különleges élményt jelentett a csodálatos koncert

Baross Gábor Szakiskola
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Nagy volt a meglepetés, amikor a 
100. születésnapját ünneplô Baj-
tay Istvánné, Erzsike nénihez az 
Akácfa utcai Ambrózia Gondozó 
Otthonba betoppant Zsadon And-
rea és Szolnoki Tibor, akik dallal 
köszöntötték szépkorú ismerôsü-
ket, akit az önkormányzat nevében 
Juhász Lajosné alpolgármester 
köszöntött.

Zsadon Andrea édesanyja és Erzsike 
néni nagyon jó barátnők voltak. 

– Testvérekként szerették egymást. 
Én is szép emlékeket őrzök róla, sok 
időt töltöttem az otthonában gyerek-
ként. Húsz éve sajnos megszakadt a 
kapcsolat, de most örömmel jöttünk 
a férjemmel, hogy kicsit felvidítsuk 
– mesélte Zsadon Andrea operetté-
nekes, akit a gondozóház vezetője, 

Garami Anikó hívott meg – persze 
titokban. 

Az ünnepelt láthatóan nagyon örült 
a vendégeknek, szívesen nosztalgiázott 
velük a régi időkről. Bajtay Istvánnénak 
gyermeke nem született, de néhai férje 
fotóját ott őrzi most is ágya mellett. 

Az önkormányzat nevében Juhász 
Lajosné alpolgármester virágcsokor-
ral és ajándékcsomaggal köszöntötte. 
Természetesen torta is járt az ünne-
peltnek: a süteményt az otthon másik 
lakója, a 86 éves Sós Sándorné, Erzsi 
néni segített felszelni, aki szintén az-
nap ünnepelte születésnapját. Az ott-
hon 1995 óta működik, eddig nem 
ünnepeltek 100 éves születésnapot. 

A legközelebbi alkalom azonban 
nincs is olyan messze: dr. Bordás Sán-
dorné – a világhírű operatőr, Koltai 
Lajos anyósa – 99. évében jár, hama-
rosan őt is köszöntik születésnapján. 

Szűcs Dóra

Húszévesek lettünk! 

A Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub 20 éves 
születésnapján köszöntôt mondott 
Szabados Ákos polgármester

– Megéltük, hogy 20 évesek lettünk – 
utalt Nieder Rudolfné március végén a 
Vörösmarty utcai Civilházban megtar-
tott ünnepségükön. A kezdetekkor 16-
an voltak, az elmúlt két évtized alatt 
egyre többen csatlakoztak a klubhoz, 
amelynek így mára már 200 tagja van. 

A rendezvényen megjelent Szaba-
dos Ákos polgármester, Földesi Gyula 
országgyûlési képviselô és Mészáros 
Istvánné, az „Életet az éveknek” or-
szágos nyugdíjasszervezet alelnöke is.

A születésnapon operetteket, nosz-
talgiadalokat adott elô a klub énekka-
ra, valamint humoreszkkel, anekdo-
tákkal szórakoztatta a publikumot a 
háromtagú „Vidám fiúk” formáció. 

Léka Klári táncdalokat énekelt
ILMA

„Muzsikusnak dalból van a lel-
ke” címmel adott mûsort a Szép-
korúak Színitanodája a Csiliben.  
A többek közt sanzonok, operettek, 
zenés vígjátékok és kuplék alkotta 
elôadást az eddigiekhez hasonló 
siker és elismerés követte, melynek 
kapcsán leszögezhetjük: az elôadók 
a nyugdíjas kort átlépvén, sokat lá-
tott s tapasztalt emberként élhettek 
meg fiatalként dédelgetett vágyakat, 
érzéseket – ez alkalommal ismét.

A műsort az eddigiekhez hasonlóan 
Kokas László rendezte. 

– A társulatot alkotók különböző 
felkészültséggel rendelkeznek. Akad-

nak, akiket a közönség régi ismerős-
ként köszönthet a fellépések alkal-
mával, de jönnek hozzánk újak is.  
A képességeket, a színpadi tapasztala-
tot egyaránt �gyelembe véve osztom 
ki a szerepeket – meséli Kokas László, 
aki mindig igyekszik szem előtt tarta-
ni a kívánalmakat. Ennek is köszön-
hető, hogy a vendégek most is nagy-
szerűen szórakoztak.  

– Ez alkalommal először álltak 
mellénk szponzorok. Helyi kisvál-
lalkozók, akiknek többek közt a ki-
sorsolt tombolanyereményeket is 
kö szönhetjük – folytatja, majd hoz-
záteszi, a  következő, áprilisi fellépés-
re igyekszik még inkább a közönség 

kedvében járni: az előadáson fellép 
majd egy tánccsoport is.

– Vannak terveink, és mi ugyan-
olyan lelkesen készülünk a továbbiak-
ban is, ahogy eddig tettük. Látom, tu-
dom, hogy tanítványaim mi mindent 
hoznak magukkal az életükből, hogy 
aztán a színpadra állva felengedjenek, 
s kiénekeljék magukból a szépet, és a 
nehézségeket egyaránt – teszi hozzá.

SZ.A.

Kedves Szüleim!
Közelgô 40. házassági évfordulótok alkalmából kívánok sok boldogságot nektek!

Kívánok férjemnek és magamnak legalább ugyanilyen hosszú és szép házasságot. Kívá-
nok Hannának és Tomikának sok-sok veletek közös, felejthetetlen emléket. Kis családunkat 
már sok fájdalom érte, de ti mindig mögöttünk és mellettünk álltatok. Legnagyobb veszte-
ségünk elviseléséhez is ti adtátok a legtöbb erôt. A sok kis mindennapi „köszönöm” helyett 
ezzel a pár sorral  mondok nagy „KÖSZÖNÖM”-öt.

Szeretettel: lányotok, Zsuzsanna

Tisztelt Szerkesztôség!
Pesterzsébeten több idôsek ott-
hona van. Az egyikben (Elôd u.-i 
Csendes Otthon) érintettek va-
gyunk mi is. Édesanyánk - aki jú-
liusban lesz 100 éves – ide került 
hosszas kórházi kezelés után. 

Nagyon rossz érzés volt arra 
kényszerülni, hogy azt, aki felne-
velt minket, ki kellett emelni saját, 
megszokott környezetébôl. A na-
pok múltával lassan oldódott a szo-
rongásunk, látva az ott dolgozók 
kedvességét és a gondos ápolást.

Azóta eltelt majdnem két év. 
Anyukánk állapota stabilizálódott.

A nôvérkék munkájának minô-
sége változatlan, igazi szeretettel 
ápolják, becézgetik az otthonban 
élô idôs embereket, pedig ez nem 
mindenkinél könnyû. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
az intézmény dolgozóinak áldozatos 
munkáját, további sok erôt kívánva 
hozzá.

Tisztelettel a család nevében:  
Dr. Fantha Éva 

OLVASÓI LEVÉL

Hevényi Attila és felesége köszöntése 

Szponzorok is támogatták a tanodásokat 

Lelkesen készülnek  
az áprilisi fellépésre is

100 éves születésnapost köszöntött Juhász Lajosné alpolgármester

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor 
énekelt az ünnepeltnek
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A Vállalkozók Bálját tizedik 
alkalommal rendezte meg a 
Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XX. Kerületi Tag-
csoportja. Száznegyven vendég 
érkezett a Csili étterembe. Az est 
védnökei Szabados Ákos 
polgármester és Juhász 
Lajosné alpolgármes-
ter voltak. 

Ezúttal is nagy igyekezettel ké-
szültek a rendezvényre. 

– Annál is inkább, mert 
szerettük volna méltón meg-
ünnepelni a kerek évfordulót.  

Ez az est tulajdonképpen a ha-
gyományos iparos 

bálok folytatása; 
mára azonban 

kibôvült a kör, és a 
mesteremberek mel-
lett kitûnô vállalkozók 
is dolgoznak közöttünk, 
akik szintén nem ma-

radhatnak ki a mulatság-
ból – mondta Tarjányi János, 
a BKIK XX. kerületi elnöke.

Szabados Ákos megkö-
szönte a BKIK kerületi elnöké-
nek és a helyi vállalkozóknak, 
iparosoknak a Pesterzsébetért 
végzett munkájukat, és sike-
res évet kívánt. Tarjányi János 
bízik abban, hamarosan szebb 
napok virradnak a mesterem-
berekre és a vállalkozókra. 

Szabados Ákos, Bánó Miklós, Tarjanyi János

– Mindenkinek azt szoktam tanácsolni, 
hogy legyen türelemmel, próbáljon meg 
talpon maradni, és reménykedni abban, 
hogy elôbb-utóbb helyreáll a piaci nyuga-
lom – mondta a BKIK XX. kerületi elnöke, 
aki örült annak, hogy a nehézségek ellené-
re idén is sikerült megrendezni a bált.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház dolgo-
zói palotást, majd egy latin táncot adtak 
elô. Már a vacsora elôtt többen táncoltak. 
Az ízletes fogások – a libamájjal töltött 
borda és a somlói galuska – után pedig 
hajnalig tartott a mulatság. A fergeteges 
hangulatról többek között a Ritmo Latino 
brazil tánccsoport gondoskodott.

Szûcs Dóra

A Hazafelé Alapítvány azért jött létre tíz évvel ezelôtt 
a XX. kerületben, hogy elindítson egy nevelôszülôi há-
lózatot. Meggyôzôdésük: minden gyereknek meg kell 
adni a lehetôséget, hogy családban nôjön fel. Próbálják 
az ô életüket úgy rendezni, hogy hosszú távon család-
ban maradhassanak. Az alapítvány nemrég megtartott 
báljának az volt a célja, hogy ezeket a gyerekeket, fia-
talokat támogassák.  

A neves szereplők – köztük Szabó Melinda �tnesz világ-
bajnok, Südi Iringó táncművész és a nagyszerűen tangó-
harmonikázó Szabó Ádám – ingyen vállalták, hogy szín-
padra lépnek a nemes célért megrendezett estén.

A Hazafelé Alapítvány segítségének köszönhetően ma 
országszerte 105 állami gondozott gyerek él intézet helyett 
nevelőcsaládoknál. Közülük heten Pesterzsébeten találtak 
befogadó otthonra, összesen öt családnál. Aki nevelőszülő 
szeretne lenni, annak megfelelő lakáskörülményekkel kell 

rendelkeznie, emellett orvosi igazolás is szükséges arról, hogy 
a család minden tagja egészséges, illetve erkölcsi bizonyít-
ványt is kérnek. A leendő befogadó szülőknek ezen kívül egy 
60 órás képzést is el kell végezniük, amelynek az első része 
egy személyiségfejlesztő tréning, a második része jogi, peda-
gógiai és egészségügyi ismereteket ad. 

Az alapítványi bálon ezúttal körülbelül 400 ezer forint 
gyűlt össze. Ebből az összegből szabadidős programokat, 
gyereknapot, nyári tábort, télapó és karácsonyi ünnep-
séget rendeznek a nevelőszülőknél élő, állami gondozott 
gyerekeknek.  Szűcs Dóra

Tisztelt Egyesületi Vezetôk! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Pesterzsébet Sportkoncepciójá-
nak felülvizsgálata 2012-ben esedékes. Az anyag elôkészí-
téséhez szükséges, hogy pontos nyilvántartásunk legyen a 
kerületben mûködô sportegyesületekrôl. Egyesületi címlis-
tánk van, de sajnos már több mint 10 éves, nem naprakész 
adatokat tartalmaz. 

Kérjük és várjuk jelentkezésüket, az Oktatási, Kulturális 
és Sport Osztályon a kerület sportreferensénél, Varga Sán-
dornál személyesen vagy telefonon. (Budapest, XX. Kossuth 
Lajos tér 1.  I. emelet 71. szoba, telefon: 289 -2556)

Együttmûködésüket köszönöm!
Földesi Gyula 

országgyûlési képviselô
 Pesterzsébet önkormányzatának sporttanácsnoka

A közkönyvtárakban idôrôl 
idôre selejtezik az elhasz-
nálódott, sérült könyveket. 
Több olvasónk is érdeklô-
dött, hozzá lehet-e jutni 
ezekhez a könyvekhez.

Körkérdésünkre elsôként Oravecz 
Krisztina, a Fôvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár (FSZEK) Bíró Mihály utcai 
könyvtárának vezetôje válaszolt.

– Amennyiben még elfogad-
ható állapotban vannak a mûvek, 
akkor eladjuk ôket 50-300 fo-
rint közötti áron. Most éppen 
a szakkönyvtári részlegünkbôl 
leválogatott kiadványokat értéke-
sítünk. Ezek között lexikonok, ér-
tékesebb szakmunkák is vannak, 
ezek 300 forintba kerülnek.

– Amennyiben a selejtezett 
olvasmányok állapota még meg-
felelô, igen kedvezô áron eladjuk 
ôket.  A mi könyvtárunkban dara-
bonként 50, 100, 200 forintért is 
hozzá lehet jutni a könyvekhez – 
mondta a Vécsey utcai lakótelepi 
könyvtár vezetôje, Molnár Éva. 

A Csili Mûvelôdési Központ 
könyv tárának vezetôje, Kelemenné 
Farkas Zsuzsa elárulta, ôk nem ér-
tékesítik a leselejtezett könyveket.

IM

Tizedik alkalommal tartották meg a kerületi vállalkozók bálját

Remek vállalkozás volt ez a bál! 
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Minden gyerek megérdemli, hogy családban nôjön fel

Támogassa a szervezetet
A Hazafelé Alapítvány megköszöni, ha adója 1 százalékával 

vagy adománnyal támogatja munkájukat. 
Adószám: 18694844-1-43

Felhívás valamennyi pesterzsébeti székhelyû és 
Pesterzsébeten mûködô sportegyesület vezetôjéhez Selejtezett könyvekhez 

olcsón hozzá lehet jutni
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 Vállalkozók Bálját tizedik 
alkalommal rendezte meg a 

ereskedelmi és 
Iparkamara XX. Kerületi Kerületi K Tag-
csoportja. Száznegyven vendég 
érkezett a Csili étterembe. Az est Az est A
védnökei Szabados Ákos 
polgármester és Juhász 
Lajosné alpolgármes-

Ezúttal is nagy igyekezettel ké
szültek a rendezvényre. 

– Annál is inkább, mert 
szerettük volna méltón meg
ünnepelni a kerek évfordulót. 

Ez az est tulajdonképpen a ha
gyományos iparos 

bálok folytatása; 
mára azonban 

kibôvült a kör, és a 
mesteremberek mel
lett kitûnô vállalkozók 
is dolgoznak közöttünk, 
akik szintén nem ma

radhatnak ki a mulatság
ból – mondta Tarjányi János, 
a BKIK XX. kerületi elnöke.

Szabados Ákos megkö
szönte a BKIK kerületi elnöké
nek és a helyi vállalkozóknak, 
iparosoknak a Pesterzsébetért 
végzett munkájukat, és sike
res évet kívánt. Tarjányi János 
bízik abban, hamarosan szebb 
napok virradnak a mesterem
berekre és a vállalkozókra. 

Remek vállalkozás volt ez a bál! 

Minden gyerek megérdemli, hogy családban nôjön fel

Buszkirándulást szervez  
a Kossuth Társaság

Kossuth és 
a ’48-as hôsök 
nyomában 

Mencshely, Kossuth kilátó

A Kossuth Társaság Salföldre, a 
Balaton-felvidékre és a Tapolcai-
medencébe szervezi a már hagyo-
mányos „Kossuth és a ’48-as hôsök 
nyomában” buszkirándulását. Je-
lentkezni május 3-ig lehet.

Indulás június 2-án, szombaton 6.30-
kor a pesterzsébeti Interspar parkolója 
mellől, a Bíró Mihály utcából. Visz-
szaérkezés várhatóan az esti órákban.  

A kirándulás buszköltsége – abban 
az esetben, ha a 49 személyes busz 
megtelik – körülbelül 4500 Ft. A busz-
költséget a jelentkezési határidőig kell 
be�zetni a szervezőknél: Weidinger Má-
riánál /„Vargások”/, dr. Sturcz Zoltán-
né elnöknél telefon: 284-66-48, vagy  
06-70/327-39-28 és dr. Bényi Árpád-
nénál, telefon: 280-6098

A költségek nem tartalmazzák a 
belépők árát. A kirándulás összkölt-
sége a 6000.- Ft-ot is meghaladhatja. 

– Határidőn túl akkor tudunk je-
lentkezést elfogadni, ha még van hely a 
buszban. Természetesen még az indu-
lás előtti napokban is lehet érdeklődni. 
Visszalépés esetén érdemes a vissza-
lépőnek valakit maga helyett állítani, 
mert a buszt ki kell �zetni, s akkor 
az utazókat nagyobb összeg terheli.  
A társaság az utolsó pillanatban nem 
tud szervezni új kirándulókat – ma-
gyarázta  dr. Sturcz Zoltánné elnök. 

PE

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tánccsoportja
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Takarítási akciót szervez a Vécsey 
lakótelep mögötti szánkózódomb-
nál április 20-án, a Föld Napja al-
kalmából az önkormányzat.

A rendezvényen a kerület általános 
iskolái, a tűzoltóság és a rendőrség is 
részt vesz. Az akció során szerveznek 
szemétszedést, fűgyűjtést, gereblyézést, 
és nem utolsó sorban a Kiserdő kita-
karítását, ami után a gyerekeket közös 
ügyességi játékra hívják. A szervezők 
várnak mindenkit egy kis szabadtéri 
közös takarításra. Esős nap esetén má-
jus 4-én tartják a megmozdulást.

Érdeklődni lehet a Szociális Fog-
lalkoztatónál a 285-84-74-es telefon-
számon. 

A Tátra Téri Általános Iskola felső 
tagozatosai már kerti szerszámokat 
ragadtak: részt vettek a Tátra tér taka-
rításában. Az osztályok gereblyéztek, 
zsákokba és konténerekbe helyezték 
az összegyűjtött szemetet. Az iskola 
többször szervez hasonló tisztasági ak-
ciókat, mellyel a tanulók környezettu-
datosságát erősítik.  PE- ÁZS

Általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, tekintettel arra, 
hogy az ország erdeiben a csapadékmentes 
és szeles idôjárás miatt fokozott tûzveszély 
alakult ki. Az elrendelt tûzgyújtási tilalom 
visszavonásig érvényes.

Kerületünk tûzoltóinak is meg kellett birkózniuk a 
gaz- és avartüzek elhárításával. Márciusban több mint 
tizenöt alkalommal érkezett az Erzsébeti Tûzôrséghez 
riasztás gaz- vagy avartûz miatt. Kiterjedésük változó 
volt, akadt néhány tíz négyzetméternyi avartûz, de elô-
fordult, hogy 3-4 ezer négyzetméternyi területen kellett 
a lángok ellen menni. 

Az általános tûzgyújtási tilalom alapján az erdôkben, 
valamint az erdôterületek határától számított kétszáz mé-
teren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt 
területeken kijelölt tûzrakóhelyekre, a közút és vasút menti 
fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is. 

Aki megszegi a tûzvédelmi rendelkezéseket, erdô-
védelmi bírsággal sújtható. Tûzvédelmi bírsággal sújt-
ható az is, aki tûzvédelmi elôírást vagy szabályt szeg 
meg és tüzet okoz. A bírság összege százezertôl há-
rommillió forintig terjedhet. 

Kreisz Attila

Tisztelt Szerkesztôség!
Kicsit drágának tartom az uszoda belépôjét, fôleg ha 
szaunázni is szeretnénk. Csobbanó nincs, csak zuhany, 
a karszalaggal ide-oda kell szaladgálni szaunázás után 
a medencébe, ahova nem lehet csak úgy becsobba-
ni, mint egy valóban jéghideg csobbanóba. Kérdeztem 
már ezt a „csobbanó dolgot” az ottani dolgozóktól, 
azt mondták, nem tervezték bele a padlófûtés miatt.  
A Gubacsi lakótelep közlekedése, játszótere, a lépcsôk 
– amiket inkább lezárnak a közlekedés elôl, minthogy 
megcsinálnák –, szintén szemet szúr az itt élôknek. 
Rengeteg a szemét, a Duna a Gubacsi hídtól jobbra-
balra egy szeméttelep. 

Ami nagyon szép, de igazából nem tartom fon-
tosnak azok az  apácarácsos kerítések. Miért? Mert 
máshol, másokat beborít a mocsok, ráadásul a haj-
léktalanok örökös kuka és konténerborogatásától fel-
megy a vérnyomásunk.

Zbiskóné

Töltse szabadságát 
testvériesen!
Pesterzsébet testvérvárosai vár-
ják a látogatókat fesztiváljaikon, 
ünnepeiken:

Lengyelország, Nowa Słupia

Május 20. – Szentkereszti vásár
Augusztus 18-19. – a „Vas Ünnepe”
 
Olaszország, Olgiate Comasco

Április 28.–május 1. – francia testvér-
városi kapcsolatuk 40 éves évfordulója
július 8-15. – hagyományos zenei 
fesztivál a Pesterzsébeti Városi Fú-
vószenekar vendégszereplésével, és 
nemzetközi nyári zenei tábor Jakab 
Gedeon karnagy vezetésével
 
Erdély, Székelykeresztúr

Augusztus 2-4. – Keresztúri Kistérségi 
Napok testvérvárosaik mûvészeti cso-
portjainak fellépésével

Megszabadulhat a feleslegtôl 
Elektromos, elektronikai és gumiabroncs gyűjtési 
akció április 28-án, szombaton 8-14 óráig. Május 
5., veszélyes hulladék gyűjtés napja a kerületben 
8-14 óráig. Helyszínek mindkét alkalommal: In-
terspar parkoló, Mátyás király tér (Késmárk utca és 
Rozsnyó utcánál).

Amit gyűjtenek (veszélyes hulladékok): akkumu-
látor, szárazelem, fénycső, étolaj, fáradt olaj, egyéb 
lúgok, szennyezett üveghulladék, szennyezett fém, 
szennyezett műanyag, bekötött építőanyag, növény-
védőszer hulladékok, gyógyszer hulladékok, tinta-
patron, toner, halogénmentes oldószerek, higany-
tartalmú hulladékok, festékmaradékok, és speciális 
hulladékok (vegyszermaradékok).

Ez a véleményem…Tűzgyújtási tilalom van érvényben

Együtt a Kiserdőért!

A Tátra Téri iskolások már takarítottak
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2011-2012. évi 
pesterzsébeti kosárlabda 
diákolimpia
13 játéknapon, két korcsoportban, 
fiú-és leány kategóriában, 7 iskola, 
21  csapatának, 209 versenyzôjének 
részvételével megrendezett kosár-
labda bajnokság végeredménye:

III. korcsoportos fiúk 
1. Gyulai István Általános Iskola
2. Hajós Alfréd Általános Iskola
3. Tátra Téri Általános Iskola

III. korcsoportos leányok
1. Gyulai István Általános Iskola
2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
3. Hajós Alfréd Általános Iskola
4. Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium

IV. korcsoportos fiúk 
1. Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium
2. Hajós Alfréd Általános Iskola
3. Lázár Vilmos Általános Iskola

IV. korcsoportos leányok 
1. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
2. Gyulai István Általános Iskola
3. Nagy László Ált. Isk. és Gimnázium

A 9 játéknapon, két korcsoportban, fiú-
leány kategóriában, 5 iskolából, 17 csa-
pat, összesen 119 gyerek  részvételével 
megrendezett kézilabda bajnokság vég-
eredménye:

III. korcsoportos fiúk:
1. Gyulai István  Általános Iskola
2. Hajós Alfréd  Általános Iskola

3. Lázár Vilmos Általános Iskola
4. Nagy László  Ált. Iskola  és Gimnázium

III. korcsoportos leányok:
1. Gyulai István  Általános Iskola
2. Hajós Alfréd  Általános Iskola
3. Lázár Vilmos Általános Iskola
4. Nagy László  Ált. Iskola  és Gimnázium

IV. korcsoportos fiúk:
1. Gyulai István  Általános Iskola
2.   Nagy László  Általános Iskola   

és Gimnázium
3. Hajós Alfréd  Általános Iskola

IV. korcsoportos leányok:
1.  Nagy László  Általános Iskola   

és Gimnázium
2. Gyulai István  Általános Iskola
3. Lázár Vilmos  Általános Iskola
4. Hajós Alfréd  Általános Iskola

A Hajós Alfréd Általános Iskola ebédlô-
jében mérték össze tudásukat a XX. Ke-
rületi Iskolák I - II – III - IV. korcsoportos 
benevezett tanulói, összesen 125-en.  
A versenyt a Hóbagoly SE  és az Oktatá-
si Kulturális és Sport Osztály szervezte.  
Az egyéni versenyek játékideje 2x10 perc 
volt. A csapatsorrendet nemenként az 
adott iskola legtöbb pontot elért három 
versenyzôjének összesített pontszáma 
határozta meg. Értékelhetô csapatered-
ményhez legalább 2 résztvevô kellett 
ugyanabból az iskolából.         

Leányok I. korcsoport: 
1. Sáfrány Petra – Gyulai
2. Gritsch Borbála – Lázár
3. Szilvási Kincsô – Gyulai

Leányok II. korcsoport:
1. Kôvári Zsófia – Nagy L.
2. Gombkötô Zsófia – Lázár 
3. Bozsó Kinga – Ady

Leány I-II. összevont korcsoport 
csapat végeredmény:
1. Nagy László Ált. Iskola és Gimnázium
2. Lázár Vilmos Általános Iskola
3. Gyulai István Általános Iskola

Fiú I. korcsoport:
1. Pál Kedves Roland – Lázár
2. Lôcsei Bence – Lázár
3. Bodor István – Gyulai

Fiú II. korcsoport:
1. Rabi-Nagy Dániel – Lázár
2. Tanka Tamás – Hajós
3. Széll Zsolt – Hajós

Fiú I-II. összevont korcsoport csa-
pat végeredmény:
1. Lázár Vilmos Általános Iskola
2. Hajós Alfréd Általános Iskola
3. Gyulai István Általános Iskola

Lány III. korcsoport:
1. Nagy Krisztina – József

2. Németh Andrea – Gyulai
3. Mónus Nóra – Gyulai

Lány IV. korcsoport:
1. Vajai Noémi – Gyulai
2. Mányi Nikolett – Gyulai
3. Refle Panka – Gyulai

Leány III-IV. összevont korcsoport 
csapat végeredmény:
1. Gyulai  István Általános Iskola
2. Hajós Alfréd Általános Iskola

Fiú III. korcsoport
1. Repka Zsolt – József
2. Repka András – József
3. Gombkötô Árpád – Lázár

Fiú IV. korcsoport
1. Bényi Zsolt – Hajós
2. Horváth Dániel – Vörösmarty
3. Farkas Bence – Hajós

Fiú III-IV. összevont korcsoport 
csapat végeredmény:
1. József Attila Általános Iskola 
2. Gyulai István Általános Iskola  
3. Hajós Alfréd Általános Iskola  

Öt játéknapon, 1 korcsoportban, fiú és 
lány kategóriában, 6 iskola, 9 csapatá-
ban, 97 gyermek részvételével rendezték 
meg a Farsangi Kupa Labdarúgó Tornát.

IV. korcsoportos fiúk:
1. Gyulai István Általános Iskola
2. Hajós Alfréd Általános Iskola
3. Vörösmarty Mihály Általános Iskola

IV. korcsoportos leányok:
1. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
2. Gyulai István Általános Iskola
3. Hajós Alfréd Általános Iskola

2011-2012.  évi 
pesterzsébeti diákolimpia 
ergométer bajnokságának 
végeredménye 

Az 5 korcsoportban fiú és lány ka-
tegóriában, 8 iskola, 131 versenyzô 
részvételével megrendezett ergomé-
ter diákolimpia végeredménye:

2001. fiúk
1. Gyulai: Szûcs Ádám 2:14.9
2. József: Mátyás Dániel 2:18.4
3. Hajós: Horváth Zalán 2:19.0  

2000. fiúk
1.  Vörösmarty:  

Pohancsényi Attila 01:54.3 
2. Gyulai: Szôke Alex 01:58.5 
3.  Vörösmarty:  

Skadra László 02:00.2

1999. fiúk 
1. József: Katona Péter  01:49.1 
2. Hajós: Lippai Márk 01:50.5 
3. József: Kádár Péter 01:57.2 

1998. fiú
1. Ady: Árvai Benjamin 01:42.8 
2. Lázár: Pézsa Bence 01:44.0 
3. József: Bagi Gergô 01:46.8 

1997. fiúk 
1. Nagy L.: Sokvári Norbert 01:35.5 
2.  Gyulai: Bánóczki György 01:38.6
3. Ady: Szitai Péter 01:38.8 

2001. Leányok
1. József: Gögh Lili 2:20.8
2. Lázár: Vámos Emma 2:21.5
3 Gyulai: Nagy Adrienn 2:23.4

2000.  Leányok
1. Ady: Csík Kata 02:05.8 
2. Hajós: Szalai Dorina 02:07.3
3. Gyulai: Bende Bianka 02:07.5

1999. Leányok
1. Hajós: Klecker Cintia 02:01.1
2. Hajós: Pénzes Laura 02:02.0 
3. Nagy L.: Takács Tamara 02:04.4

1998. Leányok
1. Lázár: Sahin Vera 01:53.5
2. Lázár: Gál Lilien 01:56.3
3. Gyulai: Balogh Dóra 01:56.4

1997. Leányok
1. Ady: Kiss Dzsenifer 01:55.6
2.  Vörösmarty:  

Megyes Krisztina 01:57.2 
3. Gyulai: Arady Mónika 01:57.2
4. Ady: Fehér Panna 01:58.3

XX. kerületi sakk diákolimpia

 „Farsangi Kupa” Labdarúgó Torna 

2011-2012. évi pesterzsébeti diákolimpia kézilabda  
III-Iv. korcsoportos fiú és leány versenye
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A házigazda Hajós Alfréd Általános Iskola csapata 
nyerte meg az idei Fehér Miklós Focikupát. Az intéz-
mény már nyolcadik alkalommal rendezte meg a ran-
gos versenyt, amelyen minden évben az olimpiai baj-
nokok neveit viselô iskolák focicsapatai mérkôznek 
meg egymással. A kupa az iskola egyik legfontosabb 
eseménye minden tanévben. 

Idén is megemlékeztek a nagyszerű sportolóról, aki 2004. 
január 25-én, Portugáliában a Ben�ca Guimaraes elleni 
bajnoki mérkőzés hajrájában holtan esett össze. A sportoló 
25 éves volt. Néhány héttel a tragédia után a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában már focitornával emlékeztek meg róla. 

Évről évre neves sportolók látogatnak el a kupára: tavaly 
Grosics Gyulát és Dunai Antalt üdvözölhették a diákok, 
idén pedig Kovács Kálmán egykori válogatott labdarúgó 
volt a torna vendége. A sporttagozatos intézmény igazga-
tónője, Őr� Krisztina fontosnak tartja, hogy a gyerekek 
személyesen is találkozzanak példaképeikkel, akiknek sike-
rei kitartásra és kemény munkára ösztönzik őket mind a 
sport, mind a tanulás terén.

– Mindegy, hogy mit sportoltok: legyen az labdarúgás, 
gimnasztika, tenisz vagy jégkorong, a lényeg az, hogy mi-
nél többet mozogjatok – ne csak most, hanem később, fel-
nőtt korotokban is. A Nemzeti Együttműködés Kormánya 
és Pesterzsébet önkormányzata is fontosnak tartja a sport 
támogatását – mondta Földesi Gyula országgyűlési és ön-
kormányzati képviselő megnyitójában.  

Az emléktorna végén a díszvendég, Kovács Kálmán, 
volt válogatott labdarúgó adta át az érmeket, köztük a 
győztes pesterzsébeti sportolóknak, akik mind a nyolc ki-
hívó csapatot maguk mögé utasították. 

Szűcs Dóra

Eredmény
I. Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk.
II. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.
III. Gödöllői Hajós Alfréd Ált. Isk.
IV. Zuglói Hajós Alfréd Ált. Isk.

Megerôsítette helyét a tabellán  
az ESMTK focicsapata 

Elhoztuk 
a három 
pontot 
Soroksárról 
Soroksáron játszott az Erzsé-
beti SMTK labdarúgócsapata. 
Az NB III Duna-csoportjának 
délpesti rangadóján egy korai 
góllal a piros-fehérek szerez-
ték meg a három pontot.

A derbire szépszámú nézôsereg 
látogatott ki. A hetedik percben az 
ESMTK csatára, Szakolczai-Sándor 
Balázs letámadta az egyik soroksári 
védôt. A hátvéd röviden passzolt a 
kapusa felé, az erzsébeti támadó 
lecsapott a labdára, elhúzta a kifutó 
Gerstenbrein mellett, majd az üres 
kapuba lôtt. 

Ezt követôen is jobbára az er-
zsébeti akciók jelentettek veszélyt.  
A labdát többet birtokló piros-fehé-
rek több nagy helyzetet is elpus-
káztak, és ez a hajrához közeledve 
majdnem megbosszulta magát, 
ugyanis bô negyedórával a vége 
elôtt óriási gólszerzési lehetôséget 
hibáztak el a hazaiak. 

Az eredmény így nem változott, 
és akárcsak tizenöt hónappal ez-
elôtt, ismét nyert az ESMTK Sorok-
sáron. Az átruccant erzsébeti szur-
kolók a lefújás után nagy tapssal 
köszöntötték csapatukat, amely ez-
zel az újabb gyôzelemmel megerô-
sítette helyét az élmezônyben.

MS 

Az Ady Endre Általános Iskola és 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 
az idei tanévben felvételt nyert 
a Magyar Tenisz Szövetség által 
indított Magyarországi Iskolai Te-
niszprogramba, melynek idei elsô 
versenyét márciusban, Pécsett ren-
dezték. A versenyre 10 iskola érke-
zett az ország különbözô pontjáról, 
összesen 93 versenyzôvel. Pester-
zsébetet két kerületi iskola, az Ady  
és a Nagy László Általános Iskola 
és Gimnázium képviselte.

A versenyzők délelőtt 10 órától dél-
után 16.30-ig szinte folyamatosan 
pályán voltak. Az Ady Endre Általá-
nos Iskola 10 versenyzővel, 7 kategó-
riában indult és kimagasló játékkal, 

összesen 6-szor állhatott a dobogóra, 
kivívva ezzel a legeredményesebb is-
kola címet. A Nagy László Általános 
Iskola és Gimnázium képviseletében 
egy tanuló vett részt a versenyen, aki 
korosztályában első helyen végzett.

A pesterzsébeti gyerekek fel-
készítését a program keretein be-
lül Kántor Kálmán, a Real Tennis 
Sportegyesület edzője végzi, a szük-

séges feltételeket Sikéné Pfei�er Éva 
igazgatónő jóvoltából, az Ady End-
re Általános Iskola és Pesterzsébeti 
Pedagógiai Intézet biztosítja. Külön 
köszönet illeti a versenyen résztvevő 
gyermekek szüleit, akik példás ösz-
szefogással segítettek a gyermekek 
utaztatásában és szurkolásukkal 
nagyban hozzájárultak az eredmé-
nyes szerepléshez.

Soroksári SC–Erzsébeti SMTK 
0-1 (0-1)

Soroksár, 500 nézô.
ESMTK: Bonica – Soós I.  

(Valla, 82.), Pintér, Nemes, 
Pinkóczi – Nagy D.  

(Frohner, 66.), Áder, Vörös, 
Puskás – Szakolczai-Sándor 

(Nagy R., 90.), Szabó G. 
Gólszerzô: 

Szakolczai-Sándor (7.) 

Az Ady lett a legeredményesebb iskola 

Pesterzsébetet képviselô tanulók és elért eredményeik:
Elsô osztályos leányok versenyében:
I. helyezett: Kántor Anna (Nagy László Ált. Isk. és Gimn. 1.a. oszt.), 
II. helyezett:  Farkas Lili (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.b. oszt.)
Elsô osztályos fiúk versenyében:
I. helyezett: Lengyel Dániel (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.b. oszt.), 
V. helyezett: Piti Ambrus (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.b. oszt.)
Második osztályos leányok versenyében:
I. helyezett: Szilágyi Szonja (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 2.a. oszt.)
Második osztályos fiúk versenyében:
IV. helyezett: Kiss László (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 2.a. oszt.)
Harmadik osztályos fiúk versenyében:
IV. helyezett: Gerlóci Boldizsár (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 3.b. oszt.)
Negyedik osztályos leányok versenyében:
III. helyezett: Bozsó Kinga (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a. oszt.)
Negyedik osztályos leányok versenyében:
II. helyezett: Keszthelyi Levente (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a. oszt.)
III. helyezett: Pozsgai Bence (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a. oszt.)
VI. helyezett: Varga Tamás (Ady Endre Ált. Isk. és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a. oszt.)

Idén is megrendezték a Fehér Miklós Emléktornát

Hazai pályán nyertek 

A győztes csapat

Őr� Krisztina igazgatónő
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ÁPRILIS 21. (SZOMBAT) 
Gyermek és Ifjúsági Utánpótlás  
Karate Verseny

08.00-9.30 – Regisztráció
10.00 – Megnyitó                                                  

10.20 – Bemutató
10.30 – 5-7 évesek versenye
12.00 –  8-11 évesek versenye,  

eredményhirdetés folyamatosan
14.00 –  12-17, u 21 évesek versenye
16.00 – Eredményhirdetés

ÁPRILIS 22. (VASÁRNAP)  
Gyermek és Ifjúsági Utánpótlás  
Birkózó Verseny

08.00-09.00 – Mérlegelés
09.00-09.30 – Regisztráció

10.00 – Megnyitó 
10.30 – Verseny kezdete
16.00 – Döntôk
17.00 – Eredményhirdetések

A belépés díjtalan!

A decemberi srí lankai edzôtábor és vizsga után már-
ciusban a brüsszeli goju-ryu iskolától kapott meghí-
vást egy kétnapos karate szeminárium vezetésére Har-
sányi László karatemester. Az edzések jó hangulatban 
és tartalmasan teltek. 

Sensei Víg Levente évek óta Brüsszelben él: egy általános 
iskolában zenetanár, mellette az általa alapított karateis-
kolában az évekkel ezelőtt Pesterzsébeten elsajátított goju-
ryu karatét oktatja. Víg Levente Harsányi László 5. danos 
goju-ryu karatemester, a Magyarországi Goju-Ryu Karate-
Do Szövetség elnökének tanítványa, egy évben kétszer-há-
romszor hazalátogat, találkozik mesterével, félévente pedig 
a pesterzsébeti karatemester utazik Brüsszelbe, hogy a bel-
giumi tanítványokat oktassa.

A Brüsszelben élő karatéka szemináriumain más iskolák 
mesterei is rendszeresen részt vesznek, és mind elismerően 
szólnak a munkájáról.

A kétnapos szemináriumra Kollár Zoltán szigetszent-
miklósi barnaöves karatéka is kiutazott, aki nem csak 
edzett, hanem segített az oktatásban is. Főleg a kumité-
re koncentráltak, de a formagyakorlatokra is fordítottak 
időt, kihangsúlyozva a Tensho és a Sanshin katákat. 

Szűcs Dóra

Éremesô 
Szigetszentmiklóson 
Az Erzsébeti SMTK ritmikus 
gimnasztikázói szakajtónyi ér - 
met hoztak el a Szigetszent-
miklós-kupáról. Zémann Erika 
tanítványai valamennyi kate-
góriában az élmezônyben vé-
geztek. 

Horváth Lídia

A vezetôedzô munkáját a lányok sikeres 
felkészítésében Lakó Viktória, Meszler 
Viktória és Valuska Renáta segítette.

A következô versenyzôk nyertek 
érmet a szigetszentmiklósi viadalon. 
Óvodások: Mészáros Lili ezüst), Szabó 
Martina Dalma (bronz); kezdô kisgyer-
mekek: Szókán Mira (arany); haladó 
kisgyermekek: Somhegyi Réka (arany); 
kezdô gyermekek, 2001-ben születet-
tek: Szókán Zsófia (arany), Hauk Lilla 
(ezüst), Kiss Ninetta (bronz); 2002-ben 
születettek: Barkó Bianka (ezüst); hala-
dó gyermekek: Graffy Rebeka (arany); 
kezdô serdülôk: Barkó Regina (arany), 
Horváth Lídia (ezüst); haladó serdülôk, 
1999-ben születettek: Kovács Eszter 
(arany); 2000-ben születettek: Huszák 
Anna (arany); kezdô juniorok, 1997-
ben születettek: Mészáros Veronika 
(arany), Tóth Bernadett (ezüst), Deáki 
Regina (bronz); 1998-ban születettek: 
Adu Izabell (arany); haladó juniorok: 
Bártfay Bettina (arany); kezdô felnôt-
tek: Brutóczki Csilla (arany), Bencze 
Viktória (bronz); haladó felnôttek: Va-
luska Renáta (arany).

Következô nagy verseny az áprilisi 
Budapest-bajnokság lesz.

MS 

Brüsszelben oktatta az i�ú 
karatékákat sensei Harsányi László 

SZURKOLJUNK EGYÜTT! Pesterzsébet-Alusta Kupa, Kruj Iván Birkózócsarnok (XX. Mártírok útja 205.)

HAZAI ELISMERÉS
Elismerésben részesítette Harsányi László senseit a karate 
terén végzett munkájáért március 25-én a Magyar Karate 
Szakszövetség. Harsányi László barátjával, Juhák Tamással és a belgiumi 

tanítványokkal
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A pesterzsébeti Gyulai István Ál-
talános Iskolában rendezték meg 
a Sport XXI ergométeres felmérô 
verseny országos döntôjét és a 
magyar utánpótlás ergométeres 
bajnokságot. Az országos döntôt 
Juhász Lajosné alpolgármester 
nyitotta meg. 

A nyers de�níció szerint az izom 
munkateljesítményét mérő készülék 
az ergométer. Többféle ergométer lé-
tezik, a legismertebbek talán a kajak és 
az evezős készülékek, utóbbiak kitűnő 
felkészülési és versenyzési lehetőséget 
biztosítanak a sportolók számára a téli 
időszakban. 

Tavaly októberben az iskolai fel-
mérésekkel indult a Sport XXI ergo-
méteres felmérő verseny. 

A különböző kategóriákban 10 bu-
dapesti kerület mellett 11 vidéki vá-
ros diákjai küzdöttek meg egymással.  
Az igazolt sportolóknak rendezett 
utánpótlás bajnokságon több mint 
százan vettek részt.

A gyulais Bánóczki György (8.b) ne-
gyedik lett a 14 éves �úk versenyében.

Az iskola másik diákja, a nagymér-
tékben látássérült Balog Dóra (8.c) 
harmadik lett a néhány hete ugyanitt 
rendezett budapesti döntőn, ám ez-

úttal egészségi okokból nem kapott 
indulási engedélyt. 

Először sírva fakadt, majd úgy dön-
tött, ha már nem ülhet fel az ergomé-
terre, legalább szurkol iskolatársainak. 

M. S. 

Ergométeres versenynek 
adott otthont a Gyulai 
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Két ember kivételével szinte mindenki 
kihozta magából a maximumot. Le-
hetett volna még jobb az eredmény, 
de a hibákat folyamatosan javítjuk. 
1. helyezettek: Balogh Miklós, Mester 
Milán, Losonczi Dávid, Szőke Alex. 2. 
helyezett: Bak Gergely,. 3. helyezettek: 
Molnár Tamás, Szenttamási Tamás

A BVSC Tatai úti pályáján került 
megrendezésre a Junior Ganz Kupa. 
Négy fővel (Andrási József 50 kg, Kot-
tes Pál 66 kg, Krasznai Máté 66 kg, 
Mertse Ádám 96 kg) vettünk részt a 
versenyen. A nap végére két 2. helye-
zést, és egy 5. helyezést szereztünk, 
Andrási József kiesett. Erre a versenyre 
mindent lehet mondani, csak azt nem, 
hogy jól birkóztunk. A Magyar Baj-
nokságig még van idő, hogy a hibáin-
kat kijavítsuk. A csapatversenyen így is 
a 3. helyre sikerült befutnunk. 2. helye-
zettek: Krasznai Máté és Mertse Ádám

Dorog rendezte meg a diák szabad-
fogású csapatbajnokságot Tokodon, 
ahol a 3. helyen végeztünk. Csapatunk 
a tavalyi eredményével kiemeltnek 
számított, az A. csoportban Túrkeve, 
Abony, Sziget SC, és DBC csapatai-
val kezdtünk. Elsőként, magabiztosan 
jutottunk a négyes döntőbe. Talán a 
gyors siker „részegítette” meg birkózó-
inkat, több biztos emberünk hibázott, 
az is nehezítette a dolgunkat, hogy a 
sérült Tösmagi Attila nagyon hiány-
zott a csapatból, így Dorog csapatától 
22:20-ra kikaptunk, ettől csapatunk 
„összeomlott”. Cegléd ellen csapatunk 
nem találta önmagát, nem hozta for-
máját, 21:19-re kikaptunk. Orosháza 
elleni mérkőzésre sikerült „gatyába 
rázódnunk”, végre győztünk, így az 
összesítésben bronzérmesek lettünk. 
Csapattagok: Urbin Kevin, Mányik 
Adrián, Nagy Róbert, Kreisz Ádám, 
Varga Raul, Kóczé Károly, Losonczi 
Dávid, Bak Gergely, Szőke Alex, Mol-
nár Tamás, Kurinka Martin, Lővey Le-
vente, Csóg Balázs.

A Budapesten megrendezésre ke-
rülő Grundbirkózó Országos Diák-
olimpia Csapatbajnokságán, ahol a 
selejtező után, a döntőbe jutást köve-
tően a Gyulai István Általános Iskola 
négy Budapest bajnoki, három területi 
csapatbajnoki címe után megszerezte 
első országos diákolimpiai dobogós 
pozícióját, 3. helyezést ért el. Csapa-
tunk közel állt ahhoz, hogy nyerjen, 

de a �atal csapat biztos tagjai hibáztak, 
amit a Miskolc csapata kihasznált és 
vereséget szenvedtünk. Birkózóinkat 
sújtotta, hogy a kéztörést szenvedett 
Tösmagi Attila, valamint Tarjányi Ta-
más is lebetegedett. A két versenyző 
nagyon hiányzott a csapatból, ezért 
az eredménnyel mégis elégedettek va-
gyunk. Csapattagok: Mányik Dávid, 
Pataki Csongor, Ré� Hunor, Rézmű-
ves Milán, Sárdi Bálint, Pühra Zoltán, 
Molnár Botond, Kreisz Ádám, Szűcs 
Ádám, Burij Anatolij, Csóg Balázs.

3 fővel vettünk részt az 5 ország - 
Oroszország, Üzbegisztán, Belorusszia, 
Magyarország, valamint a házigazda 
Ukrajna részvételével, diák I., serdülő, 
valamint kadet korcsoportban, 400 
fő részvételével megrendezésre kerülő 
nemzetközi kötöttfogású birkózó ver-
senyen. A három �ú remek formában 
várta a nemzetközi megmérettetést.

Első napon Losonczi Dávid és Ra-
colta Eduárd birkózott. Dávid az első 
fordulóban egy ukránnal került egy 
szőnyegre, akit tussal legyőzött, majd 
az ukrán versenyzőt két szintén ukrán 
versenyző követte, akiket Dávid szin-
tén tussal vert. A döntőben egy orosz 
származású versenyzővel kellett meg-
mérkőznie, akit az első menetben 6:0-
ra vert. A második menetben az orosz 
birkózó nagyon komoly bírói támoga-
tást kapott, Dávidot megintették, de 
Dávid a bírókat is legyőzve 5:3-ra verte 
orosz ellenfelét. Dávidot a nap végén 
különdíjjal is jutalmazták. Losonczi 
Dávid korcsoportjában nem csak ha-
zai, hanem nemzetközi szinten is már 
több mint négy éve őrzi veretlenségét. 

Losonczi Dávid

Edu sajnos már nem volt ilyen 
szerencsés. Első két meccsén fantasz-
tikus birkózással győzte le ellenfeleit. 
A harmadik fordulóban a helyi uk-
rán favorittal kellett megmérkőznie, 
akit az első menetben 6:0-ra vert Edu.  

2012-ben is tovább menetel  
az ESMTK Birkózó Szakosztálya

Cegléden rendezték meg a Diák I-es korcsoport elsô válogató versenyét. 
165 birkózó mérlegelt, köztük több szerbiai versenyzô is. Gyerekeink na-
gyon magabiztosan, meggyôzôen és szépen birkóztak. Látványos akci-
ókat hajtottak végre, de ha kellett megmutatták a küzdeni tudásukat is. 
A csapat egyre jobban összekovácsolódik, érzôdik a csapategység, ami 
azért is fontos, mert elôttünk áll az országos csapatbajnokság. Bomba-
erôs a csapatunk és most már tudnak egymásért is küzdeni a fiúk.

A második menetben a szó legszorosabb 
értelmében a bírók pontozással megver-
ték Edut. Ilyen szintű bírói beavatkozás-
sal amióta versenyekre járunk még nem 
találkoztunk. Sajnos az ukrán versenyző 
a következő fordulóban kikapott, így 
Edu kiesett a versenyből. 

Racolta Eduárd

Másnap Losonczi Ottó követte test-
vére, Dávid példáját. Minden magyar 
versenyző véletlenül az alsó ágra ke-
rült, így a 25-ös mezőnyben a táblára 
jutásért is mérkőzniük kellett. Ottó 
egymás után két ukránnal kezdett, 
mindkettőt tussal legyőzte, a harma-
dik ellenfele egy orosz versenyző volt, 
akit magabiztosan pontozással vert. 
Ezt követően a helyi ukránok favoritja 
következett, akit az első menetben 1:0-
ra vert. A második menetben Ottót 
indokolatlanul megintették, de ez sem 
jelentett problémát, hiszen fél perccel 
a meccs befejezése előtt egy három 
pontos dobást hajtott végre az ukrán 
versenyzőn, aki ezt bírói segédlettel se 
tudta már behozni. A döntőben Ottó 
egy belorusszal birkózott, akit az első 
menetben 0:0-s állás után a belorusz 
versenyző nem tudta megpörgetni Ot-
tót, így Ottó nyerte az első menetet. 

Losonczi Ottó

A második menetben egy csípő-
dobásnak indult akcióból Ottó és a 
belorusz is térdre került, Ottó letolta a 
belorusz karját, és mögé került. A bíró 
azonnal állást intett és erre a belorusz 
egy pontot kapott. Értetlenül álltunk 
a bírói döntés előtt. Egy perccel a mér-
kőzés vége előtt Ottó iszonyatos hajrába 
kezdett, majd egy derékra támadásos 
mögékerülésből újabb 3 pontos akciót 
csinált. A belorusz elkeseredett küzde-
lembe kezdett, az utolsó 20 másodperc-
ben további pontot már nem tudott 
szerezni, így Ottó nyerte meg a nemzet-
közi kupát, ami óriási eredmény.

A Ferencváros rendezte meg a nem-
zetközi diák I. szabadfogású és fel-

nőtt kötöttfogású rangsorversenyt, az 
Atomhajó Kupát. Ennek megfelelően 
a korcsoport színe-java képviseltette 
magát. A Fradi csarnokában a meg-
nyitón 164 versenyző sorakozott fel. 
A verseny végeredményeként négy 
döntősünk lett, és két versenyzőnk bir-
kózhatott a harmadik helyért.1. helye-
zettek: Szenttamási Tamás, Szőke Alex. 
2. helyezettek: Mester Milán, Molnár 
Tamás. 3. helyezettek: Bak Gergely, 
Balogh Miklós.

A Szigetváron nagyon színvona-
lasan megrendezésre kerülő U23-as 
kötöttfogású országos bajnokságon 
6 fővel (Andrási József 50 kg, Loson-
czi Ottó 60 kg, Krasznai Máté 66 kg, 
Kottes Pál 74 kg, Balogh Sándor 74 
kg, Mertse Ádám 96 kg) vettünk részt 
szakosztályunkkal. I�. Losonczi Ottó 
ezen a versenyen is nagyon remek for-
mában volt. Rendületlenül menetelt a 
döntőig, ahol a tavalyi felnőtt magyar 
bajnokot, Borsos Sándort verte meg 
két menetben, így újabb aranyérem-
mel és egy magyar bajnoki címmel 
gazdagodott az ESMTK Birkózó Szak-
osztálya. A többi versenyzőnek nem 
sikerült dobogós helyezést elérnie. 

A Kaposváron megrendezésre ke-
rülő serdülő szabadfogású rangsorver-
senyen 7 fővel (Szenttamási Tamás, 
Mester Milán, Gazdag Mátyás, Takács 
János, Kiss Róbert, Racolta Eduard, 
Török Ovidiu) neveztünk a versenyre. 
2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerez-
tek a gyerekek, ezzel az eredménnyel a 
csapat 3. helyezést ért el. Racolta Edu-
árd és Gazdag Mátyás nagyon meggyő-
ző birkózással első helyezést ért el. Két 
�atal birkózónk, Szenttamási Tamás és 
Mester Milán is éremmel távozhatott 
Kaposvárról, nekik a tapasztalatszerzés 
volt a cél ezen a versenyen. A többi 
három versenyzőnk Takács János, Kiss 
Róbert, Török Ovidiu jól küzdöttek, 
de ezen a napon ez sajnos kevés volt 
az éremhez. 

A Pestszentimrén megrendezésre 
kerülő Id. Növényi Norbert-emlékver-
seny elnevezésű meghívásos nemzet-
közi serdülő női, nemzetközi kadet és 
diák birkózó rangsorversenyen, mely-
nek célja a női birkózás népszerűsítése 
volt, az ESMTK Birkózó Szakosztálya 
három „Szenttamási hölggyel” képvi-
seltette magát. Szenttamási Róza (31 
kg), Szenttamási Laura (40 kg), Szent-
tamási Noémi (46 kg) súlycsoportban 
indultak, mindhárman éremmel gaz-
dagították szakosztályunkat. Noémi 
sajnos nem a legjobb formáját hozta. 
Öten voltak a súlycsoportjába, ezért 
körmérkőzést tartottak. Noémi a kör-
mérkőzések alatt egyszer kikapott, így 
a második helyen végzett. Szenttamási 
Laura és Róza ezen a napon megállít-
hatatlan volt. Mindketten a dobogó 
legfelső fokáig meneteltek.

ESMTK Birkózó Szakosztály
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SZOLGÁLTATÁS

CSaLÁdOknak aJÁnLUnk megbízható, kép-
zett idôsgondozókat, bébiszittereket, takarítónô-
ket. Empátia Szolgáltató Iroda www.empatiaba-
latin.net Érd. 0630-869-9796, 0670-380-5522

JULCSI pEdIkûr az Igló u. 3-ban, a Tátra téri 
csarnoknál.  Nyitva: hétfôtôl – péntekig 07-17 
óráig. Bejelentkezés: 06-20-353-94-12, vagy 
személyesen … hogy járása könnyebb legyen! 
Szükség esetén házhoz kiszállás megoldható.

rÁCSkéSzítéS aJtóra, ablakra, erkélyre. 
Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, 
korlát felújítás festéssel, üvegezéssel is. Egyéb 
lakatosmunkák-javítások. Tel: 284-25-40, 06-
70-209-42-30 

VízSzErELéS GyOrSSzOLGÁLat Csôrepedés 
mûszeres keresése-javítása. Duguláselhárítás, 
kamerás csatornavizsgálat, csapok cseréje-javí-
tása. Teljes vezeték cseréje lakásban és udvaron 
földmunkával. Tel: 06-30-914-35-88 

VízVEzEtékSzErELéS, csôrepedések, ázások 
megszüntetése, nyomóvezeték, csatornacsô, 
kertcsapok javítása földmunkával. Mosdó, kád, 
mosogató, csapok javítása, cseréje. Dugulásel-
hárítás. Tel: 06-70-227-62-91 

rEkLÁMtÁBLÁk, CéGtÁBLÁk, néVtÁBLÁk 
Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra 
látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegzôk. Kos-
suth u. 31/A, 6-os üzlet, a szökôkútnál. Telefon: 
283-59-01, 06-20-920-99-81 

MEGOLdÁS déLpEStI GyOrSSzErVíz
Mosógép, bojler, tûzhely, mikró, hûtô, takarí-
tógép, porszívó, kisgépek javításánál ingyenes 
kiszállás! Alkatrészcserénél 1 év garancia.  
Tel: 285-34-88 vagy 06-30-950-17-17 www.
megoldasszerviz.hu 

SzÁMítóGépEk JaVítÁSa, a helyszínen is, 
hétvégén is. Vírusirtás, programok telepítése, 
alkatrészcsere. Demeter Attila: tel: 256-86-80 
vagy 06-30-970-48-70 

kISkErt tULaJdOnOSOk! 
Istállótrágya helyszínre szállítva megrendelhetô 
Dél-pest területén. Tel: 06-20-945-80-57 

tEtÔfEdéS, kémény, kômûves munka. Külsô-
belsô hôszigetelés, ács állványozás, javítások, 
felújítás. Mûszaki vezetés. Tisztességes munka 
tisztességes bérért. Tel: 285-99-55 

tEtÔJaVítÁSt, kúpcserép kikenést, palatetôk ja-
vítását, festését valamint kémények javítását vállal-
juk. Tel: 06-30-223-16-53 vagy 06-20-310-76-00 

kÔMûVES, BUrkOLó MUnkÁk 
Gipszkartonozás, szigetelés garanciával. 
László Zsolt, tel: 06-70-269-50-92

aUtOMata MOSóGépJaVítÁS 
Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. Tel: 06-20-288-51-48

tELEVízIó JaVítÁS HELySzínEn 
Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízha-
tó precíz munka, garanciával mérsékelt áron. 
Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sán-
dor tel: 276-92-35, 06-20-415-17-12 

tV JaVítÁS azOnnaL, HELySzínEn 
Villamosmérnôk végzettséggel, garanciával. 
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Pa-
nasonic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel,  
Schneider, Dual) Tel: 06-20-410-63-93 

SzOBafEStéStLakÁSfELúJítÁSt VÁLLa
LOk Minôségi munka, korrekt áron.  Most 20% 
kedvezmény minden munkára! Hívjon bizalom-
mal Trembecki Sándor: 06-30-732-25-22 

fEStÔMEStEr VÁLLaL szobafestést, má-
zolást, tapétázást, penészes falak szakszerû 
rendbehozatalát, villany és fûtésszerelôk utáni 
kisebb kômûvesmunkákat, garanciával. 
Tel.: 285-28-82, 06-30-878-89-77 

MIndEnféLE aSztaLOS MUnkÁt VÁLLaLOk 
Kívánságra házhoz megyek. Új ajtó, ablak, bútor 
gyártása, javítása. Ajtó-, ablakcsere falbontás 
nélkül. Erkélybeépítés. Tel. 284-92-13 vagy 06-
20-957-95-33 

OKTATÁS

kOrrEpEtÁLÁS Tanítónô sokéves gyakorlattal, 
korrepetálást, felzárkóztatást vállal, 1-5 osztá-
lyos tanulóknak, idegen nyelv kivételével, min-
den tantárgyból. Tel: 06-20-313-57-31  

anGOL nyELVtanítÁS, korrepetálás egyéni 
módszerekkel, diákoknak és felnôtteknek Pester-
zsébeten reális áron. Tel: 06-30-229-57-14

néMEt nyELVOktatÁS, jutányos áron a ke-
rületben. Minden szinten: kezdôtôl a haladóig, 
valamint közgazdasági szaknyelvet is. Tel: 284-
94-82 vagy 06-30-652-39-37

  EGyÉB

nézzEn Szét pInCéBEn, padLÁSOn – 
pénzt taLÁLHat! Kitüntetést, régi pénzt, ké-
peslapot, régi tárgyakat, bélyeggyûjteményt ke-
resünk megvételre. Talál-Lom Papír-régiségbolt. 
VIII. kerület Kôfaragó u. 15. Tel: 067-1-784-97-
19 vagy 06-30-286-342-54 

BaLLaGÁSI  akCIók Személyre szóló Ajándékok 
Boltja. Gravírozott, hímzett, fényképes ajándékok, 
pólómintázás, lézergravírozás, bélyegzôkészítés. 
Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet. Tel.: 283-59-01,  
06-20-920-99-81, www.ringtex.hu 

RuHA

MarIka dIVatÁrU Készítônél, készítôi áron 
egyéni vevôknek – kisebb igazítási lehetôséggel 
– divatáru készen kapható. Bp. XX. Lázár u. 45. 

rInGtEX GyOrSVarrOda Nadrág-szoknya: fel-
hajtás 500-, cipzárcsere 600-tól. Igazítások, javítá-
sok, próbalehetôség. Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet a 
szökôkútnál. Tel.: 283-59-01, 06-20-920-99-81 

SLÁGErtúrMIX, a használtruha üzletben (Károly  
utcai posta mellett). 50% árengedmény. Minden 
férfi, nôi, gyermekruha, táska féláron. Tel: 06-30-
242-24-76

INGATLAN

HÁrOMSzOBÁS, 73 m2-es, panorámás lakás el-
adó a XX. kerületben a Helsinki úton, új nyílászá-
rókkal, beépített étkezôs konyhával. Ár: 10,2 mil-
lió forint. Tel: 294-21-89 vagy 06-30-202-46-41

kétSzIntES, pOLGÁrI, CSaLÁdI HÁz, a 
Jósika utcában eladó. Háromszobás felújított, 
cirkófûtéssel, dupla komforttal, klímákkal, riasz-
tóval, garázzsal. Különálló komfortos lakás. Jó 
környezet és közlekedés, internet. Ár: 23.9 millió 
forint. Tel: 06-20-244-35-35 

Bp. XX kErüLEt pOprÁd UtCa 14. Családi 
ház eladó. Elôszoba, két szoba, konyha spájz.  
A szobák parkettásak, a többi helyiség márvány 
burkolatú. Mindenhol padlófûtés van. Ár: 16.5 
millió forint. Tel: 06-30-811-12-26 

ELadó XX. kerület központjában klimatizált két-
szobás ház pincével, garázzsal, tárolóval eladó. 
Telek 300 m2. Tel: 06-30-200-75-00 

építéSI tELEk GyÁLOn, az aszfaltos Besz-
tercei utcában eladó. A telek új parcellázású, 
összközmûves, 180 nöl-es, bekerített. Ár 8 mil-
lió forint. Tel: 283-30-50, 06-30-273-67-71 

kIadó kétlakásos társasházban  65 nm-es fel-
újított lakás nagy terasz, tároló, nagy kertrész, 
kertvárosi övezet jó tömegközlekedés, közel a 
városközponthoz 55. eft + rezsi. kombi cirkós ka-
zán. garázs megoldható. Tel.: 06/20-372-0664

ELCSEréLnéM, helyi 70m2-es házamat 150 
nöl-es telken, tároló garázs van egy kb. 50 m2-
es helyi lakásra I. emeletig, garázs lehetôséggel, 
ráfizetéssel. Tel. 284-62-23 

kIadó Pesterzsébet családi házas övezetében, 
jó közlekedéssel, kulturált négylakásos társas-
házban 57m2-es alacsony rezsijû, bútorozott 
lakás. Tel: 06-20-663-73-08 

kIadó A XX. kerületben, 2 szobás kertes házrész, 
konvektoros külön órákkal. Tel: 06-30-503-37-51 

kIadó A XX. kerületben a Nagysándor József ut-
cában 34 m2-es üzlethelyiség. Tel: 284-26-00, 
06-20-472-71-02

CSEpELEn, parkOS környEzEtBEn, 4 eme-
letes téglaépítésû házban, kiadó egy 55 m2-es,  
2 szobás gázkonvektoros, bútorozatlan, föld-
szinti lakás hosszútávra. 60.000 Ft + rezsi + 2 
hónap kaució. Tel: 06-30-931-15-63
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Megnövelt területen,  
kibôvített árukészlettel 

várjuk kedves vásárlóinkat  
a személyre szóló 

ajándékok boltjában. 
Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet  

a szökôkútnál T.: 283-59-01,  
06-20-920-99-81 www.ringtex.hu

www.pesterzsebet.hu

 
 

 Függönyök, dekor- és fényzáró anyagok nagy kedvezménnyel.  

Karnisgyártás, függönyvarrás, szerelés, lakberendezés. 

A hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül. 

www.fuggonyszakuzlet.hu 

 

Függönyszaküzlet: 1203 Bp. Ady E. u. 68-70. (Sissy lakópark) 

  Nyitva tartás: H-P 9-17, Sz: 9-13  

Tel: 284 1777, 06 20 340 8315 
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VILÁGOS TERMEK,  CSALÁDIAS KÖRNYEZET,  NAGY KERT.
NÉGYSZERI ÉTKEZÉS, FEJLESZTŐ TORNA,ZENEFOGLALKOZÁS,
ANGOL  FOGLALKOZÁSOK, KÉZMŰVES, LOVAS TÁBOR, MŰVÉ-
SZETI FOGLALKOZÁSOK, GYERMEKKEDVELŐ SZAKKÉPZETT
                   ÓVÓNŐK,
        PEDAGÓGUSOK

WWW.
KISDEDOVOBOLCSI.HU

KEDVEZŐ ÁRAK

BP. PESTERZSÉBET

VARÁZSKUCKÓ
BÖLCSŐDE

FELVÉTELT HIRDET
06/30-637-7072

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. 
Telefon: 1 286-0045, fax.: 1 289-0505, mobil: 30/856-1683 www.soson.hu

VARRODA SOROKSÁRON!
Munkaruha, egészségügyi ruházat, 
függönyvarrás és árusítás! 

NOSZTALGIA CUKRÁSZDA
Budapest 1205. Jókai Mór u.103.

Telefon: 06-1-283-9177
06-20-319-0870

Nyitva tartás:
Szerda-vasárnap 10-18óráig

www.nosztalgiacukraszda.hu
nosztalgiacukraszda@t-online.hu

    
„Adjon a jó Isten boldog ünnepeket, mindenféle 

jót és sok-sok szeretetet!”

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket Kívánunk!


