Baráti kupán küzdöttek egymással
Pesterzsébet és Alusta sportolói

Hírek
Utalták a Bursa ösztöndíjat
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben
több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai
hallgatót részesít Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban.
Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az
érintettek már megkapták.

Költözik a Vöröskereszt
A Vöröskereszt helyi szervezete május
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre utcai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá.
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu,
vagy a 70/9338-502-es telefonszámon
fogadják a megkereséseket.

Nyertek a Könyvmániások
A József Attila Általános Iskola Könyvmániások csapata nyerte a kerületi
diákok olvasási-szövegértési versenyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti
Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervezte. A gyôztesek képviselik a kerületet a
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

Az ESMTK birkózói

Alusta sportolói

Az ukrán Alusta város és Pesterzsébet testvérvárosi együttmûködésre
készül, ennek egyik állomásaként április 21-22-én a Kruj Iván Sportcsarnokban megrendezték a Pesterzsébet-Alusta Kupát. A Gyermek
és Ifjúsági Utánpótlás Karate- és Birkózó Versenyen kiváló fiatal sportolóink mérték össze tudásukat a külföldi tehetségekkel, akik öt napot vendégeskedtek a kerületben.
19. oldal

Seinchin KSE formagyakorlata

HÔSÖK NAPI
MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait
a Hôsök Napja alkalmából,
május 24-én, csütörtökön 17 órára
az Emlékezés terére
az I. és II. világháború pesterzsébeti
katonai és polgári áldozatainak emlékére
rendezendô tiszteletadásra.
A megemlékezésen fellépô mûvészek:
Szegedi Dóra, Buch Tibor, Marosi Kinga, Somorjai István
Az ünnepség végén a hozzátartozók
mécsesgyújtással és egy-egy szál virággal róhatják le kegyeletüket
a Hôsi emlékmûnél.
Szabados Ákos
polgármester

Fotó: Ilonka Mária

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)

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

FIGYELEM,
VÁLTOZÁS!
A Pesterzsébet újság
hirdetésfeladásának
helye és ideje
május 1-jétôl megváltozott!
Új cím:
Pesterzsébet,
polgármesteri hivatal
(Kossuth tér 1.), pénztár
Pénztári órák:
hétfô 14.30-17.00
szerda 8.00-15.30
A hirdetésekkel kapcsolatos
fontos tudnivalókról
részletesebben
a lap 24. oldalán olvashat.

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

KÖVETKEZÔ MEGJELENÉS:
május 29.
LAPZÁRTA: május 16.
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Testületi ülésen történt

Jelentôsen csökkent a betervezett
folyószámlahitel 2011-hez képest
Pesterzsébet képviselô-testülete
április 19-én elfogadta a XX-XXIII.
kerületi Rendôrkapitányság 2011.
évi beszámolóját, és többek között
döntött egy, a folyószámlahitel mielôbbi visszafizetését célzó likviditási koncepció elkészítésérôl is.

kiemelte: túlnyomóan mobiltelefonokat és nyakláncokat tulajdonítanak el
a tettesek.
A testület elfogadta a beszámolót.
A képviselők szorgalmazták a rendőrállomány státuszainak további feltöltését és megtartását, a térfigyelő
szolgálat bővítését, korszerűsítését,
hatékonyabbá tételét.

Vendégeket fogadtunk

Városfejlesztési célok
A képviselő-testület elfogadta Pesterzsébet önkormányzatának 2011-2014.
évekre szóló gazdasági programjának
első évre vonatkozó beszámolóját.
A jelentés többek között kitér a villamospályák felújításának szükségességére, amit a BKV-nak és a Fővárosi
Önkormányzatnak is jelzett a kerület.
A részleges felújítás megkezdéséről
ígéretet kapott a kerület, de ezt később visszavonták.
A gazdasági programban szerepel az
autóbuszok járatsűrítésének kérdése is,
mellyel kapcsolatban szintén nem sikerült érdemi változásokat elérni a tavalyi évben. Részben megvalósult célként
könyvelheti el az önkormányzat a kisdunai vízi közlekedés megvalósítását a
Ráckevei(Soroksári)-Duna-ágon részlegesen megindult kishajó forgalomnak köszönhetően, aminek egy pesterzsébeti kikötője is van.

Elsôdleges a kötelezettségek
teljesítése
Az önkormányzat likvid hitelének minimálisra csökkentését, illetve visszafizetésének lehetőségét vizsgálja a folyószámlahitelből történő gazdálkodás
megszüntetésének céljából elkészített,
és a képviselő-testület által elfogadott
2012. évi likviditási koncepció.
A tervezet rámutat: az önkormányzatnak átmeneti fizetési nehézségei
miatt van szüksége erre a hitelkeretre,
de idén sikerként könyvelhető el, hogy
2011-hez képest jelentősen csökkent

Közösségek megôrzése,
takarékos mûködés

Fotó: Bajnóczi István

Szabados Ákos polgármesteri beszámolójában elmondta, március 26-án
Pesterzsébet Német Nemzetiségi Önkormányzata Frankfurt X. kerületének
delegációját látta vendégül. Március
29-én a Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola olasz vendégeit, Olgiate Comasco középiskolásait fogadták a Városházán. A testületi ülésen az
ukrán Alusta város küldöttsége is tiszteletét tette, akikkel közösen rendezett
a kerület karate- és birkózó kupát.

a betervezett folyószámlahitel. A folyószámlahitel-keret a jelenleg érvényes szerződés alapján 1 100 000 e Ft.
A koncepció szerint elsődleges az intézmények, a polgármesteri hivatal, a
nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása, a korábban felvett
hitelek és a kötvénykibocsátás törlesztőrészleteinek és kamatainak fizetése.
Továbbá az is szerepel a koncepcióban, hogy az önkormányzat többletbevételét elsődlegesen a likvid hitel
csökkentésére fogja fordítani.

Elsô helyen a gépkocsifeltörések
felderítésében
A XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről készített beszámolóját is tárgyalta Pesterzsébet képviselő-testülete, melyből
többek között az derül ki, hogy tavaly
összesen 337 gépkocsifeltörés történt
a rendőrkapitányság illetékességi területén.
E bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 11%, ami
a BRFK kerületi szervei között az
1. helyre sorolta a kapitányságot.
A rablások tekintetében a tavalyi
évben elkövetett 46 esetben 10,9%-os
eredményt tud felmutatni a rendvédelmi szerv, ami a 20. helyre elég a BRFK
kerületi szervei között.
– A rablásokat főleg közterületen,
útonállók követték el. A sértettek elsősorban gyermekek és idősek, akik az
elkövetőkről kevés információt tudtak
adni – derül ki a beszámolóból, melyben Makádi Katalin rendőrkapitány

A Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti Múzeum is megküldte beszámolóját a 2011. évi szakmai és pénzügyi helyzetéről, valamint javaslatát a
2012. évi munkatervéről.
Várhalmi András, a Csili igazgatója
beszámolójában kitért arra, hogy a támogatás radikális csökkenése, valamint
az intézmény gazdasági önállóságának
megszüntetése miatt a teljes tevékenység újragondolásával képes volt az intézmény a problémák megoldására.
– A felnőtt előadások, koncertek
területén új szerződéses formákkal kísérleteztünk, amellyel sikerült kizárni
a pénzügyi bukás lehetőségét, így a terembérbeadás és a százalékos osztozkodás módszert alkalmaztuk – derül
ki. Idén a közösségeik megőrzését és
a takarékos működést tűzték ki célul.
A Pesterzsébeti Múzeum beszámolójában a tavalyi év programjai szerepeltek. Segítséget kértek a Pesterzsébeti
Múzeum kerítésének építéséhez, a
kertben őrzött műtárgyak védelméhez, valamint a múzeum kutatószobája – egyben múzeumpedagógiai foglalkoztatója – vizesedésének, penészesedésének megszüntetéséhez.
A képviselők elfogadták a beszámolókat.

Támogatás a szállítási
szolgáltatáshoz
A tömegközlekedést igénybe venni
nem tudó, oktatási-nevelési intézménybe járó beteg gyermeket nevelő
családok, illetve felnőtt lakosok megsegítésére, szállításuk biztosítására a képviselő-testület anyagi támogatást nyújt.
A kérelmet évente legfeljebb négy
alkalommal az Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Osztályra lehet
benyújtani. A támogatás összegéről
az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági
Bizottság dönt, annak mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az
50.000 forintot.
MSz

Tisztségviselôk
fogadóórái
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 ügyfeleket – kérésre – a tisztségviselôk az
Ügyfélszolgálati Irodában fogadják.
Kócziánné Dr. Pohl Mónika aljegyzô
Városháza – Minden hónap elsô hétfôje: 13-15 óra között

FELHÍVÁS

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 EgészségügyéértSzociális 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)
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Mielôtt volánhoz ül, nem árt,
ha ellenôrzi iratai érvényességét, vezetés közben pedig
kiemelten figyeli a közlekedési táblákat. Az április
15-én életbe lépett új szabálysértési törvény szerint
ugyanis a rendôrök sokkal
szigorúbb büntetést szabhatnak ki az autósokra.

Szigorúbban járnak el a szabálysértôkkel szemben

Ötezer forint
hat óra közérdekû
munkának felel meg

tarthat, fiatalkorúak esetén maximum 30, illetve 45 nap lehet.
– Pesterzsébeten a leggyakoribb problémák az elôírt okmányokkal fordulnak elô: a rendôrség

gyakran találkozik lejárt jogosítvánnyal és mûszaki engedéllyel.
Emellett a gyorshajtás is többször
elôfordul – tájékoztatott a BRFK
Kommunikációs Osztálya, hozzá-

Igényelhetô a lakásfenntartási támogatás
Több olvasónk érdeklôdött,
létezik-e még lakásfenntartási támogatás, ha igen, hogyan
lehet kérelmezni. Megtudtuk,
a rászorulók az év folyamán
bármikor beadhatják igénylésüket a polgármesteri hivatal
Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Osztályára.

Kormányhivatalok új feladata

Szabálysértési
eljárásokat folytatnak le
2012. április 15-én lépett hatályba a szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény, melynek rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.

Fotó: Szerzô

A támogatás a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadások
viseléséhez nyújt segítséget, így
többek között albérleti díjra, közös
költségre, csatornahasználati díjra,
a távhôszolgáltatás díjára, illetve a
villany-, a víz- és a gázfogyasztás
költségeire.
– A hozzájárulás havi összege
függ a lakás nagyságától, valamint
a háztartásban élôk számától, életkorától és jövedelmétôl is. Az önkormányzat legtöbbször nem az
igénylônek fizet, hanem közvetlenül

téve, hogy a balesetek elkerülése
érdekében a rendôrség továbbra
is folytatja a fokozott közúti ellenôrzéseket a kerületben.
Szûcs Dóra

Fotó: Szerzô

Az új törvény egyes szabálysértéseknél meghatározza a helyszíni bírság
kötelezô mértékét, vagyis
a fixbírságot. Ha valaki nem akar, nem tud a
helyszínen fizetni, az öszszeg kétszeresét vehetik
ki a zsebébôl a szabálysértési eljárás során.
Újdonság, hogy mostantól közérdekû munkával is ki lehet váltani
a bírságot; a törvény szerint
ötezer forint hat óra közérdekû
munkának felel meg.
Ha a szabálytalankodó autós
harminc napon belül nem fizeti ki
a kiszabott bírságot és közmunkát
sem hajlandó vállalni, mostantól
rács mögé kerülhet. Az elzárás 60
napig, halmazat esetén 90 napig
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a közüzemi szolgáltatónak küldi el a
pénzt – tájékoztatott az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Osztály osztályvezetô-helyettese,
Pázmándi Judit.
A támogatás jogszabályban meghatározott jövedelmi, valamint vagyoni feltételek mellett nyújtható.

A kérelem bármikor benyújtható, a
támogatást egy évre állapítják meg.
A formanyomtatványhoz csatolni kell
a háztartás tagjainak jövedelmérôl
szóló igazolást, a vagyonnyilatkozatokat, a lakás nagyságának hiteles
igazolását, valamint a közüzemi számlákat.
Sz.D.

Töltsd szakmai gyakorlatod
a Pesterzsébet újságnál!
Várjuk kommunikáció
(újságíró) szakos
hallgatók jelentkezését!
Információ és jelentkezés: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Az egyik legfontosabb hatáskört érintő változás, hogy a fővárosi, megyei kormányhivatal
lett az általános szabálysértési hatóság, vagyis a
szabálysértési eljárások lefolytatása a kormányhivatalok feladata lett.
A főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala látja el a szabálysértésekkel kapcsolatos teendőket, további információt a Bp.V., Váci u. 62-64. szám alatt,
vagy a budapest@bfkh.hu e-mail címen, illetve a 235-1700-es telefonszámon lehet kérni.
A törvény hatálybalépésekor folyamatban
levő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve
végrehajtani.
Az ügyintézés továbbra is a jegyző hatáskörébe tartozik, a hivatal Szabálysértési
Csoportjának munkatársai a szokott helyen
és időben fogadják az ügyfeleket a Bp.XX.,
Kossuth Lajos tér 1. szám alatti Városháza
félemeletén, hétfőn: 14.30-18.00, szerdán:
8.00-16.30, pénteken: 8.00-11.30 között.
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A Tízparancsolatot
szem elôtt tartva él

Két természetes személy is
alakíthat civil társaságot
A civil szervezetekkel kapcsolatos új törvényrôl tartott elôadást
kerületünkben Dr. Latorcai Csaba,
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium nemzeti és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkár-helyettese.

Fotó: Szerzô

Fotó: Szerzô

Fosztó Istvánt kilencvenedik
születésnapján köszöntötte az
önkormányzat nevében Juhász Lajosné alpolgármester.
Az ünnepelt feleségével, Gitta
nénivel fogadta a vendéget.

Civil törvényrôl tartott ismertetôt dr. Latorcai Csaba államtitkár-helyettes

Fosztó István a pesterzsébeti Kossuth
Lajos Reálgimnáziumba járt egy darabig.
– Nehezen ment a latin és a német,
így inkább kereskedelmi iskolába jelentkeztem, majd behívtak katonának.
A gépkocsizó tanezrednél szolgáltam
– meséli.
A háború végéig Drezdában volt,
ott élte át a bombázást, azután szovjet
fogságba került.
1954-ben feleségül vette Gitta nénit, akivel idén ötvennyolc éve, hogy
boldog házasságban élnek. A munka
terén sem maradtak el a sikerek, folyamatos elôrelépések után fôosztályvezetôi munkakörbôl vonult nyugdíjba.
Ennek már harminc éve.
– Azt, hogy most itt vagyok, több
dolognak is köszönhetem. Két éve
daganattal mûtöttek, a kiváló orvosi
segítségnek hála meggyógyultam.
A Tízparancsolatot szem elôtt tartva,
annak megfelelve élem az életem:
másokhoz alkalmazkodva, szeretetben – tette hozzá az idôs úr.
SZ.A.

Szabó László, a Magyarországi, Nemzetiségi, Vallási-Kulturális Szövetség képviselője
azt kérdezte, hogyan lehet megoldani, hogy egy civil szervezet megszüntetésekor
ne kelljen fizetni a végelszámolást

Dr. Latorcai Csaba államtitkár-helyettes

Eddig a szervezeteknek 30 helyről
kellett összeszedniük azokat a szabályokat, amelyekhez igazodniuk kellett.
– A kormány együttműködést
ajánl a társadalom minden szereplőjének, ezért alkotta meg a civil törvényt
– mondta az államtitkár-helyettes.
Újítása a civil törvénynek, hogy
létrehozott egy teljesen új szervezeti
formát, a civil társaságot, amelyet már
két természetes személy is megalakíthat. A megállapodásban rögzíteni

vényességi felügyeleti eljárást folytat
le, amelynek eredményeképpen megszüntetésre kerülhet a szervezet.
Ettől az évtől kezdődően csak azok
részesülhetnek állami és önkormányzati támogatásban, akik igazolni tudják,
hogy a beszámolójukat letétbe helyezték a bíróságon, amely elektronikus
formában, közhiteles nyilvántartás útján nyilvánosságra hozza azokat.
Bevezetik a civil információs centrumok hálózatát.
A hozzászólók közül többen kíváncsiak voltak például arra, honnan
lehet letölteni az adatlapokat, hogyan
pályázhatnak. Szóvá tették azt is,
hogy ha szeretnének elszámolni, akkor regisztrációs díjat kell fizetniük.
ILMA

kell, milyen közös társadalmi céljaik
megvalósítása érdekében hozzák létre azt, nem szükséges hozzá hatósági
vagy bírósági nyilvántartásba vétel.
Elmagyarázta azt is, milyen mutatóknak kell megfelelniük a civil szervezeteknek, hogy forrásokra tudjanak
szert tenni – hasznosságuk arányában.
A törvény január 1-jétől hatályos
új szabályozás szerint veszi nyilvántartásba a közhasznú szervezeteket. Új
szabály, hogy május 31-ig első ízben
minden civil szervezetnek letétbe kell
helyeznie a beszámolóját, amely mérlegből, egy eredménykimutatásból,
és egy közhasznúsági mellékletből
áll. Aki nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, azzal szemben a
bíróság felhívására az ügyészség tör-

Együtt keresnek megoldást az egészségügyi ellátás problémáira

– Részben szakmai képzés zajlik, részben a mindennapi munkánkhoz kapcsolódó gondjainkat, észrevételeinket
vitatjuk meg - mondta Dr. Udvarhelyi Miklós, a Magyar Orvosi Kamara
alapellátási szekciójának elnöke.
Az áprilisi összejövetel fő témája a
felnőtt alapellátás és az ügyeleti szolgálat kapcsolata volt. Dr. Kelemen
József, a FŐNIX-MED Zrt. által
üzemeltetett XX-XXIII. kerületi orvosi ügyelet orvosszakmai vezetője az
ügyelet működéséről beszélt, majd a
résztvevők közösen kezdtek ötletelni a

felmerülő problémák lehetséges megoldásairól.
– Amikor decemberben alpolgármesterré választottak, elhatároztam,

mindig részt fogok venni ezeken az
összejöveteleken. Itt közvetlenül az
orvosoktól értesülhetek az aktuális
problémákról; válaszolok a kérdéFotó: Szerzô

Havonta egyszer összeülnek a kerület háziorvosai és egészségügyi
dolgozói, hogy átbeszéljék az aktuális szakmai problémákat.1995
óta minden hónapban megtartják
a fórumot.

Dr. Kelemen József, a kerületi orvosi
ügyelet orvosszakmai vezetője

A fórum résztvevői

seikre, illetve elindítom a probléma
megoldásához vezető folyamatot az
önkormányzatnál – mondta Juhász
Lajosné, aki úgy látja, sok minden elkezdődött az utóbbi időben, például
hamarosan megvalósul a Jókai utcai
rendelő átalakítása.
Szűcs Dóra
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Pesterzsébeten adták át az idei Sárkányölô
Szent György-díjakat és jutalmakat
Magyarországon a Rendôrség Napját április 24-hez, Szent György
napjához kapcsolódóan rendezik
meg. Ezen a napon kitüntetéseket, jutalmakat adnak országszerte azoknak a rendôröknek, akik
szakterületükön kimagasló munkát
végeznek. A díjátadó ünnepség aktualitását emelte az a számszerû
tény is, hogy idén lett 100 éves a
kerületi rendôrkapitányság.

22. alkalommal mondott köszönetet
az alapítvány az arra érdemeseknek.
A díjakkal járó anyagi elismerést az
alapítvány tagjai, vállalkozók és magánszemélyek adományaiból fedezték.
Az idei ünnepséget Pesterzsébeten
tartották, ahol megjelent Szabados
Ákos polgármester, Soroksár polgármestere Geiger Ferenc, a XX. -XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság vezetője
Makádi Katalin r. alezredes, r. taná-

A rendezvényen részt vett a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány létrehozója
Joó Lajos, a kuratórium elnöke Szikora Attila, a kuratórium társelnöke
Nyári László is, valamint a két kerület
önkormányzati képviselői, bizottságok tagjai, a rendőrkapitányság elöljárói és munkatársai.
A rendezvényen a Készenléti Rendőrség Zenekarát Stein Ferenc rendőr

kosok biztonságérzetének növelését.
Ennek érdekében az önkormányzatok
az erkölcsi támogatás mellett évről
évre anyagi segítséget is nyújtanak a
rendőrkapitányságnak.
A Rendőrség Napja alkalmából a
kapitányság által felterjesztett kiemelkedő munkát végző rendőröknek
pénzjutalmat és elismerő oklevelet
adott át Szabados Ákos és Geiger
Ferenc polgármester. Ezt követően
Makádi Katalin kapitányságvezető
köszöntötte a díjazottakat és jutalmazottakat.

Jutalmazottak

Az ünnepség vendégei, díjazottjai, jutalmazottjai

A Pesterzsébet–Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány
a bűncselekmények megelőzését, a
rendőrség anyagi-technikai fejlesztését, a kerületek közrendjének, közbiztonságának megszilárdítását, és az
ezért tenni akarók erkölcsi és anyagi
elismerését tűzte ki céljául. Immáron

csos, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, alpolgármester, Földesi Gyula
országgyűlési és önkormányzati képviselő, Juhász Lajosné alpolgármester.
Soroksár alpolgármestere Egresi Antal, Szimoncsikné Dr. Laza Margit,
Soroksár jegyzője és Dr. Kiss Irén,
Pesterzsébet címzetes főjegyzője.

alezredes karnagy vezényelte. A díjak,
jutalmak átadása előtt Szabados Ákos
mondott köszöntőt.

Jutalom a kiemelkedô munkáért

BAJUSZ PÉTER r. fôtörzszászlós
BÁRTFAI BÉLA r. fôtörzsôrmester
CSONKA ZOLTÁN r. ôrmester
GENCSI GABRIELLA r. törzsôrmester
GOLOB JUDIT r. ôrnagy
GYURIKA ÁDÁM r. törzsôrmester
KOVÁCS GERGELY r. hadnagy
NÁDI RÓBERT r. hadnagy
NAGY RENÁTA r. törzsôrmester
RAPCSÁK ANDREA r. százados
SIPOS RÓBERT r. fôtörzsôrmester
SIPOS ZSOLT r. ôrnagy
SUBA GÁBOR r. törzsôrmester
VANKÓ RÉKA r. törzsôrmester
VOJTÓ RICHÁRD r. törzsôrmester

Kiemelkedô szakmai teljesítményük elismeréseként Sárkányölô Szent György-díj kitüntetô címben részesültek

Kiemelkedô támogatói
tevékenységéért Sárkányölô
Szent György-díj elismerô
oklevelet vett át

FEND KÁROLYNÉ rendôr fôtörzs zászlós

AGÁRDI ÁDÁM rendôr törzsôrmester

RÉPÁSI CSABA rendôr fôtörzsôrmester

TARJÁNYI JÁNOS

Közalkalmazottként kezdett dogozni
1981. októberében, majd ’83. január
1-jén került a XX.-XXIII. kerületi Rendôrkapitányságra. 1993. június 1-jétôl az
Igazgatásrendészeti Osztály hivatásos
állományába nevezték ki. A szakterületén eltöltött harminc éve alapján
a legtapasztaltabb munkatársak közé
tartozik. Végrehajtási területen tevékenykedik. Ezt a munkát példaértékûen
végzi, melyet a számtalan dicséret és
jutalom is tükröz.

Hivatásos rendôri szolgálatát 2009. október 1-jén kezdte a XX.-XXIII. kerületi
Rendôrkapitányság
Közrendvédelmi
Osztály Ôr- és Járôrszolgálati Alosztályon járôrként. Leszerelt, de a kapitánysággal leszerelése alatt is tartotta
a kapcsolatot: polgárôrként tevékenykedett. Végül a rendôri munka szeretete
visszavezette ôt a rendôrség kötelékébe. Kulturált, rutinos intézkedéseivel
kivívta az állampolgárok, kollégái, parancsnokai elismerését.

Hivatásos rendôri szolgálatát 2002. július
1-jén kezdte a XX.-XXIII. kerületi Rendôrkapitányság Soroksári Rendôrôrs Közbiztonsági Alosztály állományában, mint járôr.
Munkája elismeréséül 2004. május 16-tól
járôrvezetô, 2006. október 1-jétôl körzeti
megbízotti feladatokat lát el. Szakmai rátermettsége, tudása alapján a legrutinosabb
körzeti megbízott lett a tíz év alatt. Közvetlen
emberi stílusa, jó kommunikációs kézsége,
magabiztos, kulturált fellépése az állampolgárokban erôsíti a rendôrség iránti bizalmat.

Közel húsz éve elnöke a Budapest XX.XXII. kerületi Ipartestületnek és Kamarának, tagja a Pesterzsébet-Soroksár
Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány Baráti Körének. Közéleti munkája
során fontosnak tartja a vállalkozások
védelmét, biztonságos mûködését.
Ennek érdekében a rendôrség szakembereinek bevonásával képzéseket
szervez a vállalkozások vezetôinek.
23 éve anyagilag is segíti a rendôrnapi
programokat, technikai bemutatókat.

Mindkét kerület vezetősége fontosnak tartja a bűnözés visszaszorítását,
a közbiztonság megszilárdítását, a la-
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A világ elsô Anyák Szobrának modellje Juhász Lajosné nagymamája volt

Foto: Szerzô

Pesterzsébeten áll a világ elsô Anyák
Szobra, amelynek eszmei modellje
Melis Andrásné, Juhász Lajosné alpolgármester nagymamája.

A Szent Erzsébet téri Anyák Szobra

Tudják, mi a teendô
vészhelyzetben

már korán reggel mindkét nagymamáját felköszöntötte anyák napján.
– Orgonabokrok voltak az udvarban, mindig arról szedtem nekik
csokrot. Mamuska persze annyira
nem örült neki, hogy leszakítottam a virágokat – mondja nevetve
Juhász Lajosné, aki szintén édesanya és háromszoros nagymama,
őt is virággal köszöntik anyák napján.
Szűcs Dóra

MEGHÍVÓ
Anyák napja alkalmából
a Magyar Vöröskereszt
Dél-pesti Szervezete koszorúzást tart
a Szent Erzsébet téren álló
Anyák Szobránál május 8-án,
kedden 15 órától.
Fellép a Dinnyehegyi óvoda
Csipet-csapat csoportja.

Együttmûködési megállapodást kötött a pesterzsébeti Baross Ovi
– Kindergarten Baross és a Ceglédberceli Napsugár Óvoda. A testvérintézmények ezentúl egymást
segítik az óvodai, különösen a német nemzetiségi nevelés területén.

mutatta, milyen eredményeket lehet
elérni az óvodai nemzetiségi neveléssel: a gyerekek táncoltak és német
nyelven énekeltek. A műsor után írták
alá az együttműködési megállapodást.
– A dél-pesti régiós kapcsolataink
mellett fontosnak tartottuk, hogy
Bélteczkyné Szende Hilda és Jaczina Zoltánné
együttműködési megállapodást írt alá

Fotók: Szerzô

Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt
tartottak az ESMTK sportpályán. A diákok a verseny során polgári védelmi,
tûzvédelmi, közlekedési ismereteket
szereztek, megismerték az árvízi védekezés alapjait is.
Juhász Lajosné alpolgármester köszöntötte a résztvevôket.
– Számunkra és számotokra is
nagyon fontos a részvétel ezen a versenyen. A megszerzett ismereteiteket
fel tudjátok használni az életben, de
ôszintén kívánom, hogy kevés legyen
a katasztrófákkal kapcsolatos megoldandó probléma, amiben részt kell
vennetek – mondta.
A katasztrófavédelem, a tûzoltóság,
a rendôrség munkatársai, valamint a
Vöröskereszt képviselôje segítettek a
tesztek értékelésében.
Általános iskolai kategóriában a
József Attila Általános Iskola, középiskolai kategóriában a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola csapata bizonyult a legjobbnak.
Ilonka Mária

Melis Andrásné (elöl, középen), férje és gyermekeik egy 1929-es családi fotón,
a szülők 25. házassági évfordulóján

Segítik egymást a német
nemzetiségi nevelés területén
Fotó: Szerzô

Oktatás a védôfelszerelés használatáról

Melis Andrásné – született Heim Mária – tizenkét gyermeket nevelt fel.
A második legidősebb fiú, Melis András Juhász Lajosné alpolgármester
édesapja volt.
– Nagymamám nagyon korán, 16
évesen férjhez ment, ezután hamar
felépítették Erzsébet téri házukat.
Később mi is egy udvarban laktunk
velük. Szigorú édesanya és nagymama
volt: nem csoda, hiszen tizenkét gyereket nem lehetett könnyű rendben
tartani – mesél az emlékeiről az alpolgármester, akinek apai nagyapja asztalosmesterként dolgozott. Az egész
családot nagy megbecsülés és tisztelet
övezte Erzsébetfalván.
Mikor 1933-ban az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére megszületett
az Anyák Szobrának terve, Kaszap Károly szobrászművész Melis Andrásnét
kérte fel az alkotás eszmei modelljének.
– Mindannyian nagyon büszkék
voltunk rá. Az emlékművet a Szent
Erzsébet téren emelték, így mindig
láthattuk, ha kinéztünk az ablakunkon – meséli.
Mivel anyai nagyszülei is ugyanebben a házban laktak, kislányként

Foto: Magánarchívum

Az egész család nagyon büszke volt nagymamámra

Ceglédberceli vendégek

Gyerekek fellépése

A vendégeket Bélteczkyné Szende
Hilda, az óvoda vezetője és Lászlóné
Ammer Klára, az intézmény Német
Nemzetiségi Munkaközösségének vezetője köszöntötte. A Mesebeli Kék
Tigris nemzetiségi nagycsoport be-

olyan településekkel is felvegyük a
kapcsolatot, ahol sokkal több a német
ajkú lakos. Emiatt az ottani pedagógusok valamelyest más módszereket
alkalmaznak, amik számunkra is
hasznosak lehetnek – magyarázta Bélteczkyné Szende Hilda.
Míg a pesterzsébeti óvoda kilenc
csoportjából háromban folyik nemzetiségi nevelés, a ceglédberceli intéz-

ményben ötből négy csoport követi a
német hagyományokat.
– Büszkék vagyunk erre az arányra:
száznegyven gyerekünkből kilencvenen igényelték a nemzetiségi nevelést.
Egy német nemzetiségi hagyományőrző tánccsoport is működik nálunk
– mondta a Ceglédberceli Általános
Művelődési Központ Napsugár Óvodájának intézményegység-vezetője, Jaczina Zoltánné.
A rendezvényen Fekete Károlyné, a
pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Juhász Lajosné
nemzetiségi ügyekért felelős alpolgármester egyaránt örömét fejezte ki a
német nemzetiségi kapcsolatok erősítése iránt. Bárkányi Judit, a Fővárosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke is részt vett a rendezvényen.
Szakmai beszélgetéssel folytatódott
a program, majd a házigazdák pesterzsébeti sétára invitálták a vendégeket.
Sz.D.
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Kezdik elismerni a kisgyermeknevelôk munkáját

A Kossuth Lajos utcai tagintézményben tartották a pesterzsébeti Bölcsôdék Napját, ide várták
vidám csapatépítésre az öt kerületi bölcsôde gondozónôit és valamennyi dolgozóját.

ünnepeljük meg a gondozónőket
és valamennyi bölcsődei dolgozót.
Ez a nap azt jelenti számunkra,
hogy a kisgyermeknevelőket környezetünk kezdi elismerni – mondta a pesterzsébeti bölcsődék intézményvezetője, Radócz Béláné, aki
hozzátette: a bölcsőde legfőbb feladata a család segítése.
– Azzal tudunk a legtöbbet
tenni, ha empatikusak vagyunk,
elfogadjuk a másságot, ha partnerré tesszük a családot. Ebben mindenki munkája egyformán fontos
– mondta az intézményvezető.
Szűcs Viktória, a Bölcsődei
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke a balatonőszödi országos bölcsődei ünnepségről érkezett Pesterzsébetre.

Fotók: Szerzô

Ünnepeltek a bölcsôdei dolgozók

Vidám hangulatban telt a nap

– A bölcsődei dolgozók magas
színvonalon végzett munkájának,
mindennapos helytállásának köszönhetően a bölcsődék mára kivív-

Radócz Béláné, Pesterzsébet
Önkormányzatának Egyesített Bölcsôdéi
intézményvezetôje

A bölcsődei dolgozókat Juhász Lajosné alpolgármester köszöntötte,
aki nem érkezett üres kézzel: az
önkormányzat ajándékaként gyermekjátékokat adományozott az intézményeknek.
– Idén másodszor rendeztük meg
a Bölcsődék Napját itt, Pesterzsébeten. Az önkormányzat képviselő-testületétől engedélyt kaptunk,
hogy nevelés nélküli munkanapon

Szakmai fórum is tartottak a Bölcsôdék Napján

ták a társadalom elismerését. Úgy
gondolom, még nagyobb összefogásra van szükség a szakmán belül, hiszen valamennyien a gyermekekért,
a jövőnkért dolgozunk – mondta.
A program szakmai fórummal,
kézműveskedéssel,
játékkal és
kézműveskedé
és
beszélgetéssel
folykötetlen be
es
Egy kiállítást is
tatódott. E
berendeztek
berendezte
e a nevelők és
alkotásaiból, illetgyerekek aal
ve elismeréésseket adtak azokdolgozóknak,
akiknek
nak a dolgo
o
munkáját
munkájá
á kollégáik is
nagyra
nag
gy tartják.
Szűcs Dóra
Szûcs Viktória,
a Bölcsôdei Dolgozók
Demokratikus
Szakszervezetének
elnöke

Már lehet jelentkezni a nyári
Szennyezés
napközis táborba a gyerekeknek veszélyei plakátokon
A nyári napközis tábort idén július 2. és augusztus 17. között szervezi az önkormányzat az Ady
Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben (1204 Ady Endre utca 98.).
A jelentkezési lapokat a napokban kapják meg
a szülôk az iskolákban.
Csak alsó tagozatos, szociálisan rászorult kisdiákokat tudnak fogadni.
– A táborba pesterzsébeti, illetve a kerületben
érvényes tartózkodási hellyel rendelkező diákok

Változatos programokkal várják a gyerekeket

jelentkezhetnek. Azok a gyerekek, akik Pesterzsébeten járnak iskolába, de nem kerületi lakosok, polgármesteri engedéllyel kaphatnak helyet
a táborban – tudtuk meg Körmendyné Kökény
Esztertől, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
vezetőjétől.
Ezen kívül a Pesterzsébet önkormányzatánál
és az általa fenntartott intézményekben dolgozók
alsó tagozatos gyermekeit is fogadják, függetlenül a
lakó- és tartózkodási helytől.
– A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás háromszori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor
ideje alatt is érvényesek – mondta az osztályvezető.
A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg. A programokat 8-16 óra között szervezik; 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig ügyeletet biztosítanak. A tábor
programjain csak érvényes orvosi igazolással lehet
részt venni, a gyógyszerérzékenységet és allergiát
írásban kell jelezni.
További információt az Oktatási, Kulturális és
Sport Osztályon, valamint az iskolákban kaphatnak
a szülők.
Sz.D.

Húsz nagyalakú plakáton, a 1330/2011. (X. 12.) kormányhatározatból vett idézetekhez kapcsolódva mutatta be a Levegô Munkacsoport vándorkiállítása a
Városházán a PM10 szennyezés veszélyeit, valamint
azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kormány és
hivatalai, valamint az önkormányzatok lényegesen
csökkenteni tudják a részecskeszennyezést.

KULTÚRA

8

Ismert közszereplôk szavaltak verseket

Ismét összeállt egy estére a ,,Társulat”
A Pesterzsébet közéleti szereplôi, képviselôi, közalkalmazottai
alkotta „Társulat” adott mûsort a
Magyar Költészet Napján a Gaál
Imre Galériában. József Attilától,
Arany Jánostól, Örkény Istvántól,
Reményik Sándortól választottak
mûveket.

Fellépôk
Rózsavölgyi Ildikó (tanár, karnagy),
Hordósné Futó Ilona (óvónô), Dr. Sturcz
Zoltánné (tanár), D. Udvary Ildikó (Pesterzsébeti Múzeum igazgatója), Dr. Nagyné
Koczog Tünde (tanár, intézményegység
vezetô), Csasznyi Márton (önkormányzati képviselô), Zalay Lídia (énektanár),
Horváth Kornél (zenetanár), Komoróczy
László (önkormányzati képviselô), Csóka
Gabriella (igazgató, zeneiskola), Balásházi Bálint (zenetanár), Virág László (tanár).

Együtt a „Társulat”

A műsort Dr. Vas Imre alpolgármester
nyitotta meg

Rendhagyó órák
a Költészet Napján

A zenés irodalmi estet Dr. Vas Imre alpolgármester nyitotta meg. Kiemelte
e nap fontosságát és az ahhoz fűződő
pesterzsébeti hagyományokat, sokszínű programokat, majd hozzátette:
– Bár olyan emberekről van szó,
akiktől nem idegen a nyilvános fellépés,
ez egészen más: nehezebb. Mondhat-

juk nagyobb feladat – mondta. Örkény
István egyperceseit például Komoróczy
László önkormányzati képviselő mondta el, Virág László pedig elgondolkodtató Darvas Szilárd verset szavalt, A nő
teremtése címűt. A „Társulat” a közönséggel együtt énekelve zárta az estet.
SZ.A.

Egész nap szavalás óvodásokkal, iskolásokkal a Csiliben

Együtt mondtuk: Tiszta szívvel
350 óvodás mondott majdnem
egy egész napon át verset a Költészet Napján, április 11-én a Csili
Mûvelôdési Központ könyvtárában.

Versmondásban Kiss Csenge, a
Tátra Téri Általános Iskola 7. osztályos tanulója nyerte az egyéni fődíjat. Faludy György Tanuld meg ezt
a versemet című művét szavalta.
Versmondás kategóriában a Gyermekmosoly Óvodából és a Baross
Oviból egyéni díjakat kaptak a

A legtöbb tanuló a Vörösmarty
Mihály és a Hajós Alfréd Általános
Iskolából érkezett. A versmondáson

A Tátra Téri Általános Iskolában
a tanév elején pályázatokat hirdettek: könyvajánlót, verseket
és novellákat írhattak a tanítványok. Április 11-én kedvenc
versüket szavalták el a diákok.

gyerekek. Sikerrel szerepelt még a
Zöld Óvoda, valamint a Gézengúz
Óvoda tagóvodája, a Gyöngyszem
Óvoda.
A Vörösmarty Mihály Általános
Iskola 4 csoportos díjat, a Lázár
Vilmos Általános Iskola szintén
csoportos díjat kapott. A Hajós Alfréd Általános Iskola és a Tátra Téri
Általános Iskolából egyéni díjakat
kaptak a gyerekek.
Versírásban és versillusztrálásban
egyaránt a Hajós Alfréd Általános
Iskola bizonyult a legjobbnak, míg
a verstotóban a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói jeleskedtek.
Ilonka Mária

Szavalóverseny a Csili könyvtárában

kívül volt versírás, verstotó és versillusztrálás is.
Ugyanaznap délután a Városháza
melletti Petőfi szobornál 200 gyermek és felnőtt Gieler Ferenc színművész közreműködésével együtt
szavalta József Attila Tiszta szívvel
című versét.
Kelemenné Farkas Zsuzsa, a
Csili Művelődési Központ könyvtárvezetője délután jelentette be a
díjazottak névsorát.

Fotók: Szerzô

Aznap változatos módszerekkel ismerhették meg egy-egy vers mondanivalóját, a költô üzenetét, József Attila életútját, aktualitását. Vörösmarty
Mihály, Kölcsey Ferenc, Petôfi Sándor,
Arany János, József Attila, Szabó Lôrinc verseit népszerû színészek: Szabó
Gyula, Koncz Gábor, Cserhalmi György
elôadásában hallgatták meg. Központi
téma a szeretet volt.
A könyvtárban mûveltségi vetélkedôre került sor, majd délután a Csili
könyvtára által szervezett versmondáson és a közös versmondáson is részt
vettek a Tátrások a Petôfi szobornál.
A mûvelôdési központban rendezett
Ady-estre meghívást kaptak az iskola
tehetséges versmondói.
ázs

Örkény István egyperceseit
Komoróczy László előadásában hallhatták

Közös versmondás a Petőfi szobornál Gieler Ferenc színművésszel
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Még mindig sokan ápolják a kerületben a sváb hagyományokat

A sváb népzenéé és néptáncé
volt a fôszerep a pesterzsébeti Sváb Bálon, amit a kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége
Egyesület rendezett.

Fekete Károlynénak, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének az
a tapasztalata, hogy bár nyíltan már
kevesen vallják magukat svábnak, ma
is több százan őrzik a német gyökereket Pesterzsébeten.
A bálon Bárkányi Judit, a Fővárosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke németül köszöntötte a vendégeket. A magyar és a német himnusz után
a rendezvényt Juhász Lajosné alpolgármester, a bál védnöke nyitotta meg.
Az a szokás, hogy minden évben
Budapest környéki települések német nemzetiségi csoportjai lépnek
fel a táncos esten. Idén az 1954-ben
alakult pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes mutatkozott be,
illetve egy igazán különleges vendéget
is köszönthettek: a Lipa Szlovák Folklór Egyesület Néptánccsoportot.
– A tavaly huszadik évfordulóját
ünnepelő táncegyüttes feladatának tekinti a szlovák hagyományok ápolását

Fotó: Szerzô

Nemzeteket kötött össze a bál

A Lipa Néptáncegyüttes

és bemutatását – mondta Szilágyiné
Suba Éva, az egyesület vezetője.
A Lipa táncegyüttes a nemzetiségi
önkormányzatok együttműködésének
eredményeképpen lépett színpadra.
– Fontosnak tartjuk a különböző
nemzetiségek találkozását, kapcsolatának erősítését itt, Pesterzsébeten.
Tavaly a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat látott bennünket vendégül,
ezúttal pedig mi hívtuk meg tánc-

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Táncegyüttes 1954-ben alakult,
vezetője Wenczl József

együttesüket a Sváb Bálra – mondta
Fekete Károlyné.
Az autentikus német dallamokat a
Taksonyi Szigeti Fiúk szolgáltatták.
Szűcs Dóra

Jól érezték magukat az olasz vendégek

Nagy sikere volt a néptáncosoknak is

Fotó: Szerzô

Pesterzsébet olasz testvérvárosa,
Olgiate Comasco Liceo Terragni
középiskolájának Magyarországon
vendégeskedô tanárai és diákjai is részt vettek a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola Kultúra Alapítványának estjén, amelyet minden évben
megrendeznek a Csili Mûvelôdési
Központban.

Az Olgiate Comasco-i Liceo Terragni
középiskolából érkezett vendégek

Kiss Mária igazgatónő

Húsz olasz tanár és diák vendégeskedett Pesterzsébeten, akiket Kiss
Mária igazgatónő köszöntött a színpadon, majd ajándékcsomagokat adott
át az iskola nevében. Az olasz vendégek megköszönték a kedves fogadtatást és elmondták, hogy nagyon jól
érzik magukat a magyar fővárosban
és Pesterzsébeten.

A külföldi vendégek az alapítványi
esten megismerkedhettek a magyar néptánccal, de számos más tehetséges diák is
színpadra lépett a művészeti csoportok
kulturális seregszemléjén. A színvonalas
műsorban mazsorettek, énekkarosok,
hip-hop táncosok, szólisták, zenészek és
versmondók is szerepeltek.
Sz.D.

Regdon Andrea tanuló fuvolán játszott

Pesterzsébeti diákok is szónokoltak az országos Kossuth-Széchenyi szónoklatversenyen
Tavaly novemberben a Kossuth Társaság megrendezte a kerületi Kossuth-szónoklatversenyt. A verseny kategóriánkénti elsô három
helyezettjét a társaság benevezte az országos
Kossuth-Széchenyi szónoklatversenyre.
Az általános iskolás kategóriában: az I. helyezett Pál Rolandot (József Attila Ált. Isk. – felkészítô tanára Pongráczné Krizmanits Mária), II. helyezett Benedek Rékát (Lázár
Vilmos Ált. Isk. – felkészítô tanára Nagy Adrienn), a III.
helyezett Turcsik Adrient (Lázár Vilmos Ált. Isk. – felkészítô tanára Nagy Adrienn). A középiskolai kategóriában:
I. helyezett Kiss Judit Annát (Kossuth Lajos Gimnázium

– felkészítô tanára Takaró Mihályné), II. helyezett Veér
Annamáriát (Német Nemzetiségi Gimnázium – felkészítô tanára Örkényi Fanni), a III. helyezett Durku Dávidot
(Qualitas Gimnázium – felkészítô tanára Faragó Eszter és
Náray Szabó Szilvia).
Az országos versenyt március 30-án a Kossuth Szövetség és a Széchenyi-kör közösen rendezte meg az Apáczai Kiadó budapesti székházában.
A Kossuth Társaság tagjai részt vettek a szervezésben és a verseny lebonyolításában. Az országos verseny
zsûrijében neves színészek és pedagógusok értékelték a
versenyzôk teljesítményét. A zsûri színvonalas versenynek tartotta ezt a rendezvényt.

A Kossuth Társaság által benevezett kerületi diákok
ismételten szép eredményt értek el. Az általános iskolások 29 versenyzôje között I. helyezett lett Benedek Réka
a Lázár Vilmos Általános Iskola tanulója, felkészítô tanára Nagy Andrea, valamint IV. helyezett lett Pál Roland a
József Attila Általános Iskola tanulója, felkészítô tanára
Pongráczné Krizmanits Mária.
A középiskolások 21 versenyzôje között IV. helyezett
lett Kiss Judit Anna a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója,
felkészítô tanára Takaró Mihályné.
Dr. Sturcz Zoltánné
a Kossuth Társaság elnöke
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Megmutatják, mi micsoda
Lajtha László Mûveltségi
Vetélkedô és Népdaléneklési
Verseny a zeneiskolában

A régi használati tárgyakat kevésbé ismerik a mai iskolások. A Pesterzsébeti
Múzeumban éppen ezért múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak.

Fotó: Pesterzsébeti Múzeum

Lajtha László zeneszerzô, népzenekutató, zenetanár, intézményünk
névadója születésének 120. évfordulójára emlékeztünk az országos
vetélkedôvel, amit harmadik alkalommal rendezett iskolánk.

Balmazújvárosból, Egerbôl, Kunszentmártonból, Nyíregyházáról, Szentesrôl,
Zsombóról, valamint a budapesti Farkas
Ferenc, Hubay Jenô, Kispesti zeneiskolából érkeztek hozzánk 4-5 fôs csapatok és az énekesek a „hazai” versenyzôkön kívül.
A szakmai zsûri elnöke Solymosi Tari
Emôke, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem adjunktusa, zenetudós, Lajtha-kutató.
A zsûri tagjai: Vakler Anna a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene tanszékének tanára és Várkonyi István hegedûmûvész, a Talentum Szakközépiskola tanára voltak.
A vetélkedô lelke, motorja Tomasovszki Katalin szolfézstanár, korrepetitor tanárunk volt. Idôt és fáradtságot

nem kímélve állította össze a vetélkedô
anyagát, szerkesztette a feladatlapokat,
szervezte a rendezvényt.
Iskolánk diákjai Deák Balázs, Deák
Boglárka, Halas-Zsoldos Márkó, Kovalik
Nikolett, Körmendi Nóra, valamint póttagként Tóth Vivien I. helyezést értek el.
Felkészítô tanáruk Tomasovszki Katalin.
A népdaléneklési verseny III. helyezettje Kovács Réka magánénekes növendékünk lett, felkészítô tanára Tassonyi Zsoltné.
Mindkét tanár tanári különdíjban részesült.
Öröm volt látni a lelkes, ifjú diákot,
hogy milyen becsületesen készültek a
mûveltségi vetélkedôre, ezzel bôvítve
ismereteiket Lajtha Lászlóról.
Lajtha AMI Vezetôsége

Az óvodások és az iskolások legutóbb a szövés-fonás eszközeit, a régi háztartások
kellékeit vehették szemügyre.
– Engem is meglep, hogy például a legfiatalabb nemzedék nem ismeri
a gramofont, a bakelitlemezeket, hiszen a CD-k korszakában nőttek fel.
Megpróbálunk a kicsiknek érdekes dolgokat mutatni – mondta Skaper Brigitta
muzeológus.
Nemrég a Gézengúz Óvoda tagóvodájából, a Gyöngyszem Óvodából, illetve
a Nagy László Általános Iskolából érkeztek csoportok. A József Attila Általános
Iskolából rendszeresen érkeznek tárlatlátogatásra.
ILMA

Hamupipőke
németül szólalt meg
A Lázár Vilmos Általános Iskola
Lázár napján a diákok verssel, zenés produkcióval, tánccal, színdarabbal léptek közönség elé.
Az idei mûsorban több különlegesség is
szerepelt: egy múlt század eleji testnevelésórát, sôt lakodalmast is láthattak
a vendégek – a gyerekek elôadására

Fotó: Iskola archívuma

Teltház fogadta Zoránt

Zorán tavaszi turnéja Pesterzsébetet is érintette. A koncert apropóját a tavaly ősszel megjelent Körtánc – Kóló című lemeze adta, ami a megjelenést
követő hónapokban már aranylemez lett.
A Színfalak mögött című szám hangzott el először, majd felcsendült az
Amikor elmentél tőlem, a Kabátdal, a Valaki mondja meg, a legújabb albumról az Esküvő és a Mikor növünk fel? című dalok.
SZ.A.

dr. Vas Imre alpolgármester is kíváncsi
volt –, az ötödikesek németül adták elô
a Hamupipôkét.
– Ez nem verseny: a diákok bemutatják mit tudnak, mire képesek. A szülôk
bepillantást nyerhetnek abba, a gyerekek
mit csinálnak az iskolában, amikor éppen
nem tanulnak – magyarázta Mezei József
igazgató.

A szereplôk oklevelet kaptak, azonban
az a szokás, hogy ha a diákok felkészítô
tanára úgy látja, különösen jól sikerült a
produkció, lelkesen dolgoztak a tanulók,
osztályfônöki dicséretben részesíti ôket.
A jótékonysági délután támogatásából befolyt összeget kirándulásra és jutalomkönyvek vásárlására fordítják.
Szûcs Dóra
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Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár

SZÍNHÁZ
AZ ÚR VADÁSZNI JÁR
Éless-Szín bohózata
Május 5., 18 óra
ZENE-TÁNC
TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Szerdánként 18-22 óráig játszik
a KRISTÁLY DUÓ.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK
– Irodai alapismeretek
– Számítógép használat alapfokon
– Számítógép használat a mindennapokban I.
Jelentkezés: május 3-ig

GYERMEKNAP
május 20., vasárnap 10-22 óráig

CALYPSO DANCING PARTY
Május 11., 20 órától
Asztalfoglalás: 283-0230

BABA MAMA KLUB
Április 27., 9.30
„Jár a baba jár...”
Milyen legyen az elsô cipô?
Hogyan tornáztassuk a kicsiket?
Témavezetô: Knob Tímea, gyógytornász
NYELVOKTATÁS
AKKREDITÁLT ANGOL KURZUSOK
Angol kommunikáció-fejlesztés
anyanyelvi tanárral
KEZDÔ NÉMET
anyanyelvi tanárral
Jelentkezés május 3-ig.
NYÁRI, INTENZÍV NYELVI KURZUSOK!

Könyvbemutató és
egy kis gasztronómia
A Huszárkonyha címû könyv bemutatója és
gasztronómiai elôadás lesz a reformkort
és 48/49-es idôszakot középpontba állítva
május 11-én, 14.30-kor a Gaál Imre Galériában. Elôadó Kerezsi Erika, a Kossuth
Társaság elnökségi tagja.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
• „Tartós Hullám” címû helytörténeti fodrászkiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében.
A kiállítás megtekinthetô július 22-ig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
• Neményi Lili – Horváth Árpád emlékszoba,
„Kincses Kamra”, állandó helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében.
• Tóth Menyhért festômûvész kiállítása a Gaál
Imre Galériában.
• Rátkay Endre festômûvész, Gaál Imre festômûvész, 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.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
Bp. XX, Klapka utca 48.
Tel.: 283-1179, 284-7324.
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig.

LÉGHAJÓVAL A VILÁG KÖRÜL
7-12 éveseknek Holczapfel Zsuzsával
Június 2-6-ig Természet földrajza képzô és
mûvészeti technikáival
Június 25-29-ig Világ állatai mûvészeti
technikákkal
1 hétre: 15.000 Ft, 2 hétre: 28.000 Ft
ÉLETMÓD TÁBOR
10-14 éveseknek H-né Rabóczki Mónival jún.
2-6-ig. Játékos ismerkedés az egészséges táplálkozással és az aerobik különbözô fajtáival, pl.
dance, step, bodyball, fittball, zumba. 15.000 Ft

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
Április 29., 15 óra
Belépôdíj: 500 Ft
KIÁLLÍTÁS
HELYTÖRTÉNETI KLUB
Május 8., 17 óra
Ettvel Zoltán: Kossuthfalva története 1850-1924

NYÁRI TÁBOROK:
naponta 8-16 óráig (kötelezô ebéd: +3900 Ft/hét)

10-18 óráig ugrálóvár, kreatív kézmûves
foglalkozások
13-15 óráig íjászat a Nyílegyenes
Íjász Klubbal
10-18 óráig interaktív kiállítás és játék:
erôpróbák és ügyességi játékok
10.00 Süsü a sárkány – Fogi színház elôadása
11.00 Babaszínház 0-5 éves korig
11.30 Csilis csoportok
12.00 Pesterzsébet-Kapitánypuszta
Kutyaiskola és Sport Egyesület
bemutatója
13.30 Elmesélem mit láttam – zenés mûsor
14.00 Irina bohóc
15.00 Táncbemutatók PMS, Spicc&Flex,
Erika C.D.S.
16.00 Pesterzsébeti Ki? Mit? Tud? – döntô
19-22 Tini-diszkó a tizenéveseknek TONY-val
Egész napra 300 Ft/fô

DINAMIK AEROBIK TÁBOR
4-12 éveseknek H-né Rabóczki Mónival
június 18-22-ig. 15.000 Ft
MESÉK BIRODALMA
5-12 éveseknek Ballai Brigivel és Kerekes
Évával június 25-29-ig . 15.000 Ft
DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁBOR
7-12 éveseknek Tóth Mártával július 2-6-ig.
15.000 Ft
A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
– KERÁMIA TÁBOR
7-12 éveseknek Vágó Szilviával július 16-20-ig.
17.000 Ft
Köszönjük mindazoknak, akik adójuk
1%-val támogatják a Csili tevékenységét!
Adószámunk: 15520126-2-43

A PEPI TÖRTÉNETE, SZEREPE
A Budapesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportja legközelebbi találkozóját május 22-én,
kedden, 14.30-tól tartja. Téma: a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet története, szerepe. Helyszín: a
PEPI épülete (1204 Budapest, Ady Endre u. 98.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet és
a Pesterzsébeti Múzeum Neményi Lili
születésének 110. évfordulója alkalmából mûvészeti pályázatot hirdet „Neményi Lili Pesterzsébeten” címmel.
A versenyre képzômûvészeti (grafika, festmény,
fotó, plasztika, makett, stb.) alkotásokkal lehet
nevezni. A képzômûvészeti alkotások bármilyen
anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes
és számítógépes technikák is). A pályázati
anyaghoz segítséget nyújthat a Pesterzsébeti
Múzeumban található Neményi Lili emlékszoba.
mint a felkészítô (pedagógus vagy szülô) nevét.
A festményeket és grafikai mûveket paszpartuzva kérjük. A legjobb pályamûveket kiállítjuk
a Pesterzsébeti Gaál Imre Galériában, 2012.
november 28 – december 31. között.

Pályázni három életkori kategóriában
lehet: általános iskola alsó tagozat, általános
iskola felsô tagozat és középiskola.
Beküldési határidô: november 16., péntek
A beadás módja: személyesen vagy postán
a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetbe.
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

A mûveket szakmai zsûri bírálja el!
A kategóriánkénti díjakat Pesterzsébet
Önkormányzata és a Pesterzsébeti Múzeum biztosítja. A pályázat koordinátora
Bondor Mária és Görôcs Zsuzsanna
Elérhetôség:
– Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest, Ady E. u. 98. Telefon: 421-0771.
E-mail: bondor.maria@pepint.sulinet.hu,
Bondor Mária
– Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Budapest, Baross u. 53. Telefon: 283-1779. E-mail: info@
pesterzsebetimuzeum.eu, Görôcs Zsuzsanna

A pályamûvön kérjük feltüntetni készítôje nevét,
életkorát, iskoláját és az alkotás címét, vala-

A díjakat a Neményi Lili emlékesten adjuk át
a Gaál Imre Galériában, november 28-án.

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: 1319, csütörtök: 9-15, péntek: 13-19, szombat: zárva
A könyvtár május 29-én és 30-án zárva tart.
• KÖLYÖK KUCKÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal,
zenével, kézmûves programmal páros heteken
péntekenként 15-17 óra között, május 4-én, 11én, május 18-án, június 1-jén.
• Játszóház! Páros heteken szerdán 16.30-18.30
között kézmûves foglalkozás Rádics Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb: május 9-én,
16-án, 30-án, június 13-án.
• Olvasó-társ mozgalom a könyvtárban: rendszeres felolvasást tartunk a gyermekek részére
minden páros hét hétfôjén 17-18 óra között. Legközelebb: május 14-én.
• Kerekítô foglalkozás: május 4-én, 11-én, 18-án,
június 1-jén 9 órától. Vezeti: Szabó-Bellán Tímea.
• Szabados Ákos polgármester minden hó utolsó
szerdáján, 18 órától tart fogadóórát. Legközelebb:
május 30-án.
Születés heti programjaink:
• Május 9-én, szerdán 16.30-18.30 között: Játszóház: Babaház, fonalbaba készítése. Május 10-én,
csütörtökön 10-12 óra között: Baba-mama klub,
„Beszélgetés a munkavállalásról”. Tanácsadónk:
Holka Edit Katalin személyügyi gazdálkodó.
• Május 11-én, pénteken 9 órától: Kerekítô-ölbeli
játékok, mondókák Kovácsné Juhos Orsolya vezetésével.
• Május 11-én, pénteken 15-17 óra között: „A közös
játék értéke a családban” Mátyás Ferenc Attila pedagógus gyakorlati vezetésével.
• Kamara kiállítás: Róth Lívia kerületi amatôr
mûvész kisplasztikái láthatóak május 7. - június
20. között. Címe: Lányok - asszonyok.
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
A könyvtár április 30-án, valamint május
26-29. között zárva tart.
• Író-olvasó találkozók a könyvtárban! Döbrentey
Ildikóval rendhagyó irodalomórán vehettek részt
május 3-án, csütörtökön, 14 órától. Gévai Csilla
író-illusztrátor pedig Holdfényszüret és más mesék
címmel tart játékos elôadást május 15-én, 14 órától.
• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal,
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a
csöppségeknek. A következô foglalkozást május
3-án, 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 összejövetel május 14-én, hétfôn, 17-18 óra között.
• Tudós Klub: legújabb gyerekeknek szóló programunkon ismeretterjesztô kutakodásban vehettek
részt minden hónap utolsó elôtti péntekén, 17 órától. Következô alkalommal a kedvenc játékaidról
lesz szó május 18-án.
• Kézmûves Kuckó: várjuk az alkotni szeretô gyerekeket május 25-én, pénteken 17 órától. Tudós klubunkhoz kapcsolódva itt is a játékoké lesz a fôszerep.
• Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán, 14
órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket, akik a
társasjáték készítés világába szeretnének betekinteni, illetve régi, klasszikus játékokat mutat
meg a gyerekeknek. Gyertek el, és próbáljátok ki
a játékokat május 9-én, 23-án, illetve június 6-án.
• Idegennyelvi klubok: Német társalgási klubunkban
május 7-én, 18 órakor várja kedves Olvasóinkat
Csizmadia Ágnes. Az angol klub szintén május 7-én
lesz 17 órától. Az olasz klubba május 21-én várjuk
a gyakorlókat 17 órától. Mindkét klubot Laczkó-Juhász Mónika vezeti.
• Népi játszóház: szeretettel várjuk a gyerekeket
június 1-jén, pénteken, 16 órakor Márton Katinkával, akivel természetes anyagokból készíthettek
kézmûves alkotásokat.
• Színházjegy vásárlás: könyvtárunkban péntekenként 17 órától lehetôségük nyílik Budapest
színházaiba jegyet választani.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban a Modell Divatiskola képzômûvészeti osztályának kiállítását
tekinthetik meg. Galériánkban pedig Lipták Zsuzsanna és Kovács Bea „Képeslapok Európából”
címû fotókiállítását nézhetik meg.
Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében várjuk
idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelentkezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen szállítunk házhoz
olvasnivalót. Folyamatosan frissülô információk a
rendezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon.

GYEREKSAROK

12

Pozitív példákkal, a hitetlenség legyôzésével, a célok fontosságának hangsúlyozásával
próbálja az értékes élet felé
irányítani a felsôs tanulókat a
Pengetár Egyesület.
A Zrínyi Miklós Általános Iskolában a
szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok
két hónap alatt négyszer találkozhatnak
jó példákkal a gondolatébresztô beszélgetéseken.
Álmokról, célokról, az emberi hasonlóságokról, különbségekrôl, személyes adottságokról esik szó a diákok és
Lakatos Sándor, a Pengetár Egyesület
munkatársa között. Kiderül, a 11-16
éves gyerekek némelyikének még álma
sincs, bár a kérdésekre egyre jobban
megnyílnak a kamaszok. Van, aki jó
autót akar, más Mexikóba eljutni, profi
bokszoló, focista, jó pincér, világbajnok
horgász is szerepel az elképzelések
között. Ahogy halad elôre a beszélgetés
újabb és újabb rétegekig jut Sándor.
A legnagyobb hangadóról kiderül,
nem hiszi, hogy sikerülhet neki az életben
bármi. Más úgy véli, mindig rossz döntéseket hoz. Elôkerül Caramel egyik száma,
sorait elemzik, kinek mit jelent a háború,
amit magunkkal vívunk. Sándor saját példáját is elmeséli: a hajdúság egyik kis falujából, a cigánytelep szélérôl indult, de jó
tanulóként, újabb és újabb célokkal egy jó
gimnázium után diplomák, nyelvek, külföldi tanulmányok vártak rá.
Elsô alkalommal Angyal József egyetemista volt a vendég, de egy 24 éves
diplomás repülômérnök és a Magna Cum
Laude zenésze, Mezô Misi is eljön majd a
Zrínyisekhez beszélgetni, motiválni.
– Egy integrációs program keretében
forráslehetôség nyílt a szociálisan hátrányos helyzetû, jellemzôen roma gyerekek részére ezekre a találkozókra, ahol
hozzáadott értéket tudunk nyújtani az
élethez az iskolai tudáson felül. Sikeres,
pozitív példákat hozunk. Célunk, hogy
felkeltsük a motivációt, a bennük rejlô
tehetséget felszínre hozzuk az iskolai
oktatás – nevelés kiegészítô elemeként
– mondja Horváth János, a Pengetár
Közhasznú Egyesület elnöke.
Hozzáteszi: missziójuk a tehetséges,
de hátrányos helyzetû gyerekeknek
többlettudást adni és megmutatni, hogy
a hátrány leküzdhetô. Rávilágítani arra,
hogy a ma oly divatos sztárság helyett
egy jó polgári szakma igenis megbecsülést szerez. A 60 felsôs egy részében a
tapasztalatok szerint ma még a hitetlenség, a számkivetettség, a „nekem úgysem sikerül” az alapérzelem. A Pengetár
elülteti a magot, hogy kezdjenek hinni
abban, álmaik valóra válhatnak.
Ágh Zsuzsa

Ôze Áron zsûrizte a pösze, raccsoló versmondókat
Beszédhibás óvodás gyermekek
számára rendezett versmondó versenyt a logopédiai szakszolgálat.
Versengés helyett a költemények
elmondásának öröme volt a lényeg,
mellyel oldódik a kicsik beszédfélelme, beszédgátlása.

– Bár a rendezvény elnevezése
versmondó verseny, mégsem a versengést tűztük ki célul, hanem, hogy a
beszédhibás gyermekek közelebb kerüljenek a versekhez, részük legyen a
versmondás nyújtotta örömben, ezáltal is oldva beszédfélelmüket, beszéd-

gátlásukat – magyarázta Szűcs Mária,
a logopédiai szakszolgálat vezetője.
A zsűri elnöke Őze Áron színművész volt, aki a Pesti Magyar Színház
igazgatója, ezen túl a Démoszthenész
Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesületének elnöke.
Kedvcsinálónak Scsavnicsár Magdolna 3. osztályos tanuló és Tőkés Alex
kiscsoportos óvodás mondott verset,
majd rövid verses ráhangolódás következett Varga Szilvia logopédus irányításával, aztán következtek a versmondók. Amíg a zsűri meghozta döntését
a Csicsergő Óvoda óvónői szórakoztatták a gyerekeket.
ázs
Ôk verseltek a legszebben:
I. Kaszás János (Lurkóház Óvoda),
II. Drótos Andris (Zöld Ovi), Hallai Balázs
(Zöld Ovi) III. Herceg Márton (Kerekerdô
Óvoda). Különdíjat kapott Koncz Kamilla (Nyitnikék Óvoda)

66 óvodás jutott a döntőbe

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézetben mutatták
meg tudásuk legjavát a XX. kerület
óvodásai, akik az óvodai selejtezők
után kerültek a döntőbe.

Megtalálta a hangot a versmondókkal Őze Áron

Nyuszi minden mennyiségben
Nyuszi Buli
Húsz éve szervez ovi gálát a Csili Művelődési Központban a Nyitnikék
Óvoda Lila tagóvodája. Nekünk ez
volt az ötödik Nyuszi Bulink amin
részt vettünk – gyerekeink jóvoltából.
Nagyon jó volt látni a sok-sok kisgyermek és felnőtt arcán az izgalmat,
a várakozást az előadás előtt.
Mind a hat csoport műsora nagyszerű, egyedi volt. Most is volt tombolasorsolás, ami után az óvó nénik
mesejátékot mutattak be. Idén a Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj mesét,
aminek a végén táncra perdülhettek a
résztvevők a szereplőkkel.

sen megküldtük a versenyfeladatokat
– mondta Őrfi Krisztina igazgató.
A kicsik a zenés bemelegítés után
rohantak, ugráltak, kúsztak, másztak,
hogy aztán a lehető leghamarabb átadhassák a stafétabotot – ezen a versenyen a plüssállatot – társuknak.
– Azt szerettük volna, hogy a gyerekek megismerkedjenek az iskolával,

A tavaszi megújulás, az újjáéledő természet jegyében a csoportszobát is barkaágakkal, aranyvesszővel díszítettük.
Húsvét napján a fiúk kölnivel, a
kislányok hímes tojásokkal érkeztek
az óvodába. Felelevenítettük a komatál
hagyományát is: reggel már kalácsot
sütöttünk, hímes tojásokat válogattunk. Mikorra a kalács kisült, szépen
felöltöztettük küldöttjeinket, majd
énekszó kíséretében vittük át a másik

Fotók: Szerzô

Várnak az álmok!

Vidám, húsvéti hangulatú versenyen
vehettek részt az ovisok

Remélem, ezt a hagyományt nagyon sokáig megőrzik a szülők és a
gyermekek legnagyobb örömére.
Medve Katalin, szülő

Nem voltunk nyuszik versenyezni
egymással!
Nyuszi váltóversennyel készültek az
ovisok számára a Hajós Alfréd Általános Iskolában, különös tekintettel
az iskolába készülő nagycsoportosokra. A versengés húsvéti hangulatban zajlott.
– Nagy öröm számunkra, hogy
ilyen sokan képviseltették magukat a
vetélkedőn. Tíz csoport fogadta el a
meghívásunkat, akik számára előzete-

a szülőknek pedig az intézményünkkel kapcsolatos kérdésekre válaszoltunk – tette hozzá az igazgató.
A verseny győztese a Nyitnikék
Óvoda csapata lett, akik az összes többi résztvevőhöz hasonlóan oklevéllel,
ajándékkal és persze egy nagyszerű
élménnyel gazdagodtak.
SZ.A.

csoportnak a komatálat és nagy izgalommal vártuk annak visszaérkezését.
Közben a nyuszi elrejtette meglepetését a virágos kiskertben, amit
aztán a gyerekek örömmel kerestek
meg. A nap végén az igazi nyuszi is
megérkezett hozzánk.

Komatálat vittünk a szomszédba
A gyerekek már nagyon várták az óvodában a húsvét napját. Már napokkal előtte készültünk az ünnepre: a fiúk szorgalmasan tanulták a locsoló verseket, a
lányok tojást festettek. Megismerkedtek
különböző tojásdíszítő technikával: viaszolás, dekupázs, tojáspatkolás.
Sokat beszélgettünk arról, milyen
fontos szerepe van ennek az ünnepnek.

Szántóné B. Krisztina
Kék Delfin csoport óvónője
Baross Ovi – Kindergarten Baross
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Ünnepelt a Gézengúz Óvoda Lázár utcai Tagóvodája

Ritka, hogy egy oktatási-nevelési
intézmény egyfolytában 100 évig
mûködjön. A Gézengúz Óvoda Lázár utcai Tagóvodája a 110. születésnapját ünnepelte április végén.

szöktünk egy kicsit játszani az udvarra
– mesélte Szabó Attila Henrik.
– Az óvodai, iskolai nevelésnek nagy
szerepe van abban, hogy az ember mire
viszi az életben – hangsúlyozta Szabados Ákos polgármester, aki az önkormányzat nevében emléktáblát nyújtott
át Buc-Horváth Gabriella óvodavezetőnek. Juhász Lajosné alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy a gyerekek
családias légkörben nevelkedhetnek, és
még 110 év szeretetteljes munkát kívánt az óvoda csapatának.
– A Lázár utcai tagóvoda az egyetlen olyan épület Magyarországon,
ami óvodának épült, és ma is óvodaként működik – mondta a Gézengúz

Szabados Ákos a 110. évfordulót hirdető
emléktáblát adott át Buc-Horváth Gabriellának

Sokan eljöttek az egykori Lázár utcai
óvodások közül, hogy együtt elevenítsék fel a szép emlékeket. A vendégek között üdvözölték Kubatov Gábor országgyűlési képviselőt és Szabó
Attila Henrik televíziós újságírót, aki
egyben az ünnepség műsorvezetője is
volt.
– Annyira szerettük ezt az óvodát,
hogy még iskolás korunkban is előfordult, hogy a kerítésen keresztül vissza-

A Rozmaring csoport műsora

Fotó: Szerzô

110 évesek lettünk!

110 léggömböt engedtek az égbe azok emlékére, akik már nem lehetnek köztünk

Óvoda vezetője Buc-Horváth Gabriella, akinél jobban talán senki nem
kötődik az intézményhez.

– Annak idején itt születtem az
óvodában, ahol édesanyám dadaként
dolgozott, ezek között a falak között
töltöttem a gyerekkoromat, és tizenkét évvel ezelőtt itt lettem óvodavezető – mesélte az igazgatónő.
Az intézmény tagóvoda dolgozói lelkesen segítettek abban, hogy
jól sikerüljön a jubileumi ünnepség.
Az egykori és jelenlegi óvodások mellett egy pedagógusokból alakult énekkar is fellépett. Az ünnepség végén
110 színes léggömböt engedtek az
égbe a vendégek azoknak az emlékére,
akik már nem ünnepelhettek velük a
jubileumi évfordulón.
Szűcs Dóra

Nyílt nap a Nevelési Tanácsadóban
Rubi Ilona klinikai szakpszichológus
a játék és nevelés kapcsolatáról beszélt: a játéknak elementáris szerepe
van a gyerekek fejlődésében. A felnőttek feladata megfelelő mederben
tartani az óvodások és iskolások közös játékát.
Az óvodából iskolába és az alsó tagozatból a felsőbe való átmenet buktatóiról is beszélgettek.
A pedagógusok mellett érdeklődő
szülők is eljöttek a nyílt napra.

Fotó: Szerzô

A nyílt napon többek között a mesék terápiás, személyiség- és képességfejlesztô szerepérôl, a hiperaktivitásról is szó esett.

Rubi Ilona klinikai szakpszichológus előadása

HÍREK
Gólyatábor 10 éven aluliaknak
A Nevelési Tanácsadóban nyáron megrendezik a leendô elsô osztályosok, alsó tagozatos gyermekek számára a készségfejlesztô tábort. A gyerekek napi 3 játékos
készségfejlesztô foglalkozáson vehetnek részt. Június 18-23, és július 2-tól augusztus 18-ig heti váltásban indulnak a turnusok, melyek hétfôn, szerdán, pénteken 9-12
óráig, kedden, csütörtökön 13-16 óráig tartanak. A tábor ingyenes, jelentkezni a
tanácsadóban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 283-4542.

Nyitva a Nyitnikék Óvoda
Nyitott napok a Nyitnikék Óvodában május 2., 3., 4-én 9-16 óra között. Lila tagóvoda (1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.), János utcai tagóvoda (1203 Budapest,
János utca 2.), Csepeli átjáró tagóvoda (1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/a.), Torontál tagóvoda (1203 Budapest, Torontál utca 7.).

– A nyílt nap témái felkeltették
az érdeklődésemet, főként a játék és
a mese fejlesztő szerepéről szóló előadásokra voltam kíváncsi. Hasznos
információkat, tanácsokat kaptam
– mondta Bolló Andrea a program
egyik szünetében.
– A szülők évtizedek óta maguktól
jönnek hozzánk tanácsot, segítséget
kérni. Minden szülőt arra biztatok,
forduljon hozzánk, ha nevelési problémákkal küzd, úgy látja, gyermekének
személyiségi, magatartási, beilleszkedési gondjai vannak – mondta Dr. Szakács Katalin klinikai szakpszichológus,
a Nevelési Tanácsadó vezetője.
Sz.D.

Tátrából
a Gellért-hegyre
Volt olyan Tátra Téri Általános Iskolás, aki
azon a kiránduláson látta elôször a Dunát,
amelyet az iskola és a Nevelési Tanácsadó
iskolapszichológusi hálózata, Fejér Noémi iskolapszichológus közremûködésével
szervezett a tavaszi szünetben. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, a szervezôk szeretnék többször megismételni a
kirándulást.
Ázs

KOTTA

14

Ötvenöt éve alakult a világhírû Benkó Dixieland Band

A Benkó Dixieland Band az
ötvenöt év alatt Magyarország és a világ egyik legelismertebb jazz együttesévé vált. A mûfaj hullámain
keresztül az egész világot
behajózva öregbítik ma is
hazánk hírnevét.
Tízezren felüli koncertszámmal, kontinenseken átívelő
milliós rajongótáborral rendelkeznek.
– Az évek előrehaladtával
sokan elfáradnak és tervek,
álmok nélkül maradnak. A
mi esetünkben ez távolról
sincs így: ugyanazokkal az
érzésekkel, vágyakkal tekintünk előre, mint évtizedek-

Fotók: Magánarchívum

Benkó Sándor: Ez is munkahely, ahol keményen kell dolgozni

Benkó Sándor tizenhét évesen alapította a zenekart

kel ezelőtt – mondja Benkó
Sándor, aki a zenekar 1957-es
megalapítása óta számos elismerés, köztük a Kossuth-díj
büszke birtokosa lett.

– Az, hogy a világ élvonalába tartozunk, nagyban
köszönhető annak, hogy a tehetséges zenésztársaim alkotta zenekar életében egy perc

leállás sincs. Jelenleg is évi
200-250 koncertet adunk,
határon innen és túl egyaránt
– folytatja a művész.
A zenekar a hatvanas
években a Csili házi zenekaraként működött. Azóta sok
év telt el, generációk nőttek
fel, de a koncerteken szinte
mindig feltűnnek a közönség
soraiban a jól ismert rajongók. Nemrég a Csili Művelődési Központban adtak
koncertet.
– A közönség sokáig együtt
idősödött velünk, ám elmondhatom, hogy mára felerészt fiatalokat látni fellépéseinken.
Ez a fiatalodás a zenekaron
belül is tapasztalható. A hét

tag közül négyen kiváló fiatal
zenészek – mondja.
Az együttesbe kerülni nem
könnyű, csak a legjobbak számára van hely.
– Ez is egy munkahely,
y,
ozni,
ahol keményen kell dolgozni,
éppen ezért a nagy barátsánkább arra
gok helyett sokkal inkább
törekszünk, hogyy kollegális
gymást segítve,
viszonyban, egymást
iállva dolgozzunk
egymásért kiállva
kerért – mondja ezt
a közös sikerért
kkal azután Benkó Sánnem sokkal
dor, hogy a zenekar a Művészetek Palotájába, Warren Vache,
ű amerikai trombita és
világhírű
kornett-játékos
ékos társaságában
társaságáb
gában
umi konce
certjét.
tartotta jubileumi
koncertjét.
SZ.A.

Két éves a Vajda Gipsy Koncertzenekar

A közönség szeretete ad erôt a folytatáshoz
2010. március 14-én tartotta bemutatkozó koncertjét a Vajda zenészdinasztia tagjaiból és baráti körébôl alakult
Vajda Gipsy Koncertzenekar. Az együttesben konzervatóriumot, fôiskolát,
zeneakadémiát végzett mûvészek és a
100 Tagú Cigányzenekar kiváló zenészei muzsikálnak.
Rendszeres próbát tartanak a Csiliben Vajda Barnabás művészeti vezető irányításával,
akitől a zenekar ötlete is származik.
Gyerekkora óta a legnagyobb hazai és
külföldi művészekkel dolgozott.
– Folyamatosan szívtam magamba a
művészi vezetés fogásait. Fiaim, Barnabás
és Gergely zenekadémiát végzett hegedűművészek. Elhatároztam, alapítok nekik
egy zenekart. Gergely az együttes szólistája és hangversenymestere – mesélte a
Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével kitüntetett Vajda Barnabás.
– Zenekarunk a folklórtól, az autentikus cigánymuzsikán át a klasszikus zené-

A magyar zenetörténet legszebb művei
csendültek fel a Vajda Gipsy Koncertzenekar
legutóbbi, március 13-i ünnepi fellépésén

ig mindenféle műfajt játszik. Igyekszünk
felkarolni a tehetségeket, hiszen a mai
világban még a legjobb zenészeknek is
nehéz elhelyezkedniük – magyarázta.
A zenekar hamarosan egyesület formájában működhet, ami több pályázati
lehetőséget jelent. Várják az egyesületbe a tehetségeket, a pártoló tagokat és
szponzorokat: mindazokat, akik egyetér-

tenek a zenekar célkitűzéseivel.Minden
segítségre szükségük van, hogy fennmaradhassanak.
– Megköszönöm a támogatást az
önkormányzat, valamint a Csili vezetésének, dolgozóinak, a TV20-nak. Az ő
stúdiójukban készítettük bemutatkozó
anyagunkat. Köszönöm a zenekar tagjainak az áldozatos, fegyelmezett és kitartó
munkát – mondta Vajda Barnabás, akinek számtalan koncertötlete van. Szeretné összefogni a tehetségeket, akikkel egy
kulturális központot alakíthatnának ki
Pesterzsébeten.
– Szívesen dolgoznánk együtt más
művészekkel, mindenféle műfajban.
Kerületünkben kiváló tehetségek élnek.
Meggyőződésem, a főváros kulturáliszenei központjává válhatnánk – osztotta
meg véleményét.
A Vajda Gipsy Koncertzenekar május
20-án a Múzeumok Majálisán lép fel a
Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.
Szűcs Dóra

NÉVJEGY
Vajda Barnabás
Zenész családban nôtt fel.
Tíz évig volt a Rajkó Zenekar
tagja, több mint húsz évig a
Magyar Állami Népi Együttes
csellistája. A 100 Tagú Cigányzenekar alapító tagja és
egyik vezetô mûvésze. Európa
legtöbb országában játszott,
többször járt Amerikában, Japánban. 1972-tôl lakik a kerületben, felesége pesterzsébeti.
Három gyermekük már ide
született: Barnabás, Gergely
és Georgina.

Korábbi zenésztársakkal ünnepelt a Hetero Sapiens

Élményeket elevenítettek
fel a koncerten
A Hetero Sapiens zenekar 5 éves
jubileumi koncertjét vendégmûvészek, régi és új számok – köztük a majdani albumról szólók –
tették teljessé.
Baráti hangulat, különbözô hangszerek,
zenészek sora, lelkesedés: röviden talán
így lehetne összefoglalni a Hetero Sapiens
jubileumi koncertjét. A bô két órás mûsor

alatt saját számokat, például az Ott a mátkám vagy a Stars of Neverland mellett feldolgozásokat, többek közt Sting, Ákos, The
Monkees dalokat játszottak. A zenekar korábbi tagjai is velük együtt zenéltek.
– Az egykori zenekedvelô, baráti társaságból ötévnyi együttzenélésnek köszönhetôen kerekedett ki az, amit ezen a koncerten hallani lehetet. Sok élményt, koncertet és zenészt sodort utunkba az élet,

ezt kívántuk összefoglalni – mondja Daczi
Barnabás, a Hetero Sapiens egyik tagja.
A zeneszámokat kisfilmek kísérték.
Fellépett a fúvós kvartett és a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar is. Annak idején a
vegyeskarnak köszönhetôen ismerkedtek

össze a tagok és kezdtek közös zenélésbe. A Nagy Anna Júlia, Tóth Miklós, Daczi
Barnabás, Egri Sándor, Fejes-Tóth Gábor
és Rahner Márton alkotta Hetero Sapiens
hamarosan következô lemezét készíti.
SZ.A.

ÉLETTÉR

Megint megmentettük a kiserdôt!

Fotók: Szerzô

Segédkeztek
a kerületi
iskolások

A mai Téglagyár
Tég
téren, azaz
az az
egykori Tatárdombon
kerültek
tárd
tárdombon
kerülte
ltek elô
a pesterzsébeti
eti Gubacs ffalu maradványai. A települést
epü
pülést
st egy 1067
körül keletkezett ok
oklevél
klevél említi
elôször.
Gubacs falut – Csabarákosa és Nevegy
evegy
falvakkal együtt – Géza herceg adományozta 1067 körül Aba nembeli Péter
ispánnak, aki ezeket a Borsod megyei
Százdon alapított monostorának adta.
A terület a régészeti leletek tanúsága
alapján az egész középkor folyamán szinte megszakítás nélkül lakott volt. Bár a tatárjárás után a falu legközelebbi okleveles
említése csak a 15. századra datálható, a
feltárt leletanyag alapján már a 14. században újra lakták.
Ezt követôen Gubacs a késô középkorban mezôvárosi rangra emelkedett. A középkori város romjait egy 1793-as térkép

Feltárás a Tatárdombon az 1930-as években

A reggeli gyülekezőn a program fővédnöke, Juhász Lajosné alpolgármester is megjelent, aki megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek, és
szebbé kívánják tenni a kerületet.
A gyerekek és a felnőttek gereblyéztek, szemetet szedtek, fákat sarjaztak, gallyat szedtek, járdát söpörtek.
A Pilisi Parkerdő munkatársai, civilek
és a Pacsirta Nyugdíjas Klub
tagjai is kivették részüket a
munkából, ami után a gyerekeknek játékos és ügyességi
vetélkedőket szerveztek,
de barkácsolhattak, kipróbálhatták az íjászatot

Kötélen lógott
a szarka

A Pacsirta Nyugdíjas Klub is részt vett az akción

is, mindemellett hasznos tanácsokat
hallhattak a házi komposztálásról.
A tűzoltók balesetmegelőzési előadást
tartottak.
SZ.A.

A gyülekezőt követően mindenki megkapta a rá váró feladatokat

Egy szelet múlt
a Molnár
Molnár-sziget felsô vége mellett tünteti
fel. Ér
Érdekesség, hogy maga a sziget egy
má
másik térképen Insula Gubacs néven
szerepel. A 18. századi térképek szerint
Gubacs határa a mai Határ úttól dél felé
húzódott.
A tatárdombi (ma Téglagyár tér) ásatások 1933-ban Szabó Bélának, a pesterzsébeti gimnázium akkori igazgatójának
vezetésével kezdôdtek el.
A munkáról folytatásokban számolt be
a Pesterzsébeti Közlöny hasábjain 1934.
márciusától. 1933-34-ben Gallus Sándor
a rézkori temetô feltárása során talált
középkori sírokat és tárgyakat is, majd
Gerô Gyôzô végzett a helyszínen hitelesítô ásatást. Cseh József, a Pesterzsébeti
Múzeum megbízott vezetôje már 1953
novemberében jelezte, hogy a téglagyár
tulajdonában lévô Tatárdombon nagyarányú földkitermelés folyik, ahonnan már
régebben is kerültek elô olyan edények és
egyéb tárgyak, melyek 13. századi letelepedésre utaltak.
Mivel a szomszédos téglagyár az 1860as évek óta innen nyerte az alapanyagot, a
falu szinte teljesen elpusztult, csak a domb
déli részébôl maradt meg egy kis rész.
Ezen a helyszínen a korabeli muzeológusok egy 14-15. századi kövezett udvar
részletét és a 13. század során használt szabadtéri sütôházak kemencéit találták meg.
A falu korai, vagyis az 1067 körüli
oklevél által jelzett idôszaka a nagyarányú földkitermelés miatt régészetileg
nem volt kimutatható, pusztulása pedig
a legkésôbbi leletek alapján (15. századi

Hitchcocki látvány

Szarkatetemet szedtek le a napokban
egy magas fáról. A madár a lábára
erôsített kötélen lógott a Mártírok és a
Tompa utca sarkán. Valaki befoghatta
a szarkát, de megszökhetett, a lábán
lévô madzag beleakadhatott a faágba
és nem tudott elrepülni – elpusztult.

Adorján Csilla, a Szociális Foglalkoztató vezetôje a Pesterzsébeten
fametszéseket végzô kertészeti cég
szakembereit kérte meg, hogy segítsenek. Emelôs kocsival szedték le a
szerencsétlenül járt madarat.
– A tetem fejjel lefelé, kiterjesztett
szárnyakkal lógott az úttest fölé. Rögtön
Hitchcock Madarak címû filmje jutott
eszembe – mondta Adorján Csilla, aki
megjegyezte: gyakran kell intézkedniük
elhullott kutyák, macskák elszállításáról, de fennakadt madártetemmel eddig
még nem volt dolguk.
Szûcs Dóra

Megszabadulhat
a feleslegtôl

Fotók: Pesterzsébeti Múzeum

Idén is megtartották a FFöld Napjához kötôdôen az „Együtt a kiserdôért!” környezetvédelmi
é
ak
akciót
a Szociális Foglalkoztató
alkozta szerve
szervezésében. A szorgos
orgos kezekn
kezeknek köszönhetôen megtisztult a körn
környék,
ám kérdés:: mindez az állapot vajo
vajon
meddig fog tartani?
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A tatárdombi feltárás részletei

kerámia, Mátyás dénár) pedig valamikor a
török elôrenyomulás idejére tehetô.
Pesterzsébeten egyébként feltártak
honfoglalás kori leleteket is. Közelebbi
helymegjelölés nélkül 1936-ban magányos nôi sírt, ezüst karpereccel, kengyelekkel, oldalpálcás zablával, lócsontokkal.
Továbbá a Külsô Török Flóris utcában
1935 környékén találtak egy feldúlt férfisírt, csikózablával, kengyellel és ezüst
karkötôvel. Mind a két sír anyaga jelenleg
a Nemzeti Múzeumban van.
A történelmi visszatekintés a Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztálya munkatársának, dr. Tóth Anikónak a
közremûködésével készült.
Ilonka Mária

Veszélyes hulladékgyűjtés május 5-én,
8-14 óráig. Helyszín: Interspar parkoló, Mátyás király tér (Késmárk utca és
Rozsnyó utcánál).
Amit gyűjtenek (veszélyes hulladékok): akkumulátor, szárazelem, fénycső, étolaj, fáradt olaj, egyéb lúgok,
szennyezett üveghulladék, szennyezett fém, szennyezett műanyag, bekötött építőanyag, növényvédőszer
hulladékok, gyógyszer hulladékok,
tintapatron, toner, halogénmentes oldószerek, higanytartalmú hulladékok,
festékmaradékok, és speciális hulladékok (vegyszermaradékok).

A kerti hulladékgyûjtô
zsákokat az alábbi helyeken
lehet beszerezni:
Hulladékgyûjtô udvarok
III. Testvérhegyi út 10/a, IV. Ugró Gyula
sor 1-3., IV. Zichy Mihály u. – Istvántelki
út sarok, VIII. Sárkány u. 5., IX. Ecseri út
9., X. Fehér köz 2., XI. Bánk bán u. 8-10.,
XIII. Tatai út 96., XIV. Füredi út 74., XV. Károlyi S. u. 119., XV. Zsókavár u. végénél
(a 65. szám után), XVI. Csömöri út 2-4.,
XVII. Gyökér köz 4., XVIII. Jegenye fasor
15. mellett, XXI. Mansfeld Péter u. 86.
Spar, Interspar, Mol kút
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Elfogyasztották a rendôrautókat is

Egyenruha helyett báli
ruhát öltöttek
Makádi Katalin rendőrkapitány megszelte
a jubileumi tortát

A Jahn Ferenc Kórház
rház orvosokból,
orvosokból
nővérekből álló tánccsoportjának
keringője nyitotta meg a bált, majd
latin tánc következett – szintén az
ő előadásukban. Az est folyamán a
Kristály zenekar játszott. Fellépett
még Vágó Bernadett és Mészáros Árpád Zsolt, a budapesti Operettszínház művészei.
A szervezők, támogatók alaposan
megterveztek mindent. Például azt,
hogy egy rendőrbálon milyen torta

Fotók: Szerzô

Rendôrbált tartottak,
ak, amit Joó
Lajos, a Pesterzsébet–Soroksár
bet–Soroksár
Közrendjéért és Közbiztonságáözbiztonságáért Alapítvány alapítója szervezett. A résztvevôkett Szabados Áko
Ákos
os
polgármester köszöntötte.
öntötte.

A Jahn Ferenc Kórház tánccsoportja keringőzött

Szabados Ákos polgármester és
Makádi Katalin rendőrkapitány

dukál: a tombolán finom rendőrautókat lehetett nyerni.
A bál vendégei közt volt Makádi
Katalin, a XX-XXIII. kerületi rendőrkapitányság vezetője, Földesi Gyula
országgyűlési képviselő, a kerület al-

polgármesterei: dr. Vas Imre és Juhász
Lajosné, Pesterzsébet és Soroksár önkormányzati képviselői, a rendőrkapitányság vezetői. A zsarubált vállalkozók, magánemberek támogatták.
ILMA

Az élet nem fakultáció
Gyôri János Sámuel evangélikus
lelkész és lelkész felesége, Mária asszony 20 éve együtt szervezik a pesterzsébeti evangélikus gyülekezet életét, tanítják
a fiatalokat, az édesanyákat, a
családokat. Négy felnôtt gyermekük és 13 unokájuk van.

Gyôri János Sámuel, felesége és családja

Gyôri János Sámuel lelkész családból
származik. Amikor megszületett, már
volt két leánytestvére.
– Szüleim imádkoztak, hogy legyen
fiúgyermek is a családban. Az imádkozás olyan jól sikerült nekik, hogy
utánam még öt öcsém született. Szüleink 50 éves házassági évfordulóján
tudtuk meg, hogy csak azért készült
róluk jegyben járásuk idején három
mûtermi fotó, mert akkor kezdôdött a
bombázás és a fotós fölajánlotta: ma-

radjanak nála és készít a saját költségén még két felvételt. A képeken úgy
mosolyogtak, mintha nem légiriadó,
hanem mennyei muzsika lett volna az
atmoszférahang. Ezzel csak azt akarom
mondani, hogy nagy ajándék számomra,
hogy példamutatóan harmonikus és védett környezetben nevelkedtem testvéreimmel együtt. Ezek az értékek egész
életemben elkísértek és bátorítottak.
A zene szeretetét is a családi házból
hoztam magammal – mondta a lelkész.
Az egyházközség tagjai az elmúlt
tíz évben támogatták a templom helyrehozatalát, az új közösségi ház építését. Az evangélikus gyülekezet karitatív tevékenységei közé tartozik, hogy
vasárnaponként 15-20 hajléktalanról
gondoskodnak. Istentiszteletet tartanak
kórházban, szeretetotthonban. Ificafénak nevezik azokat az összejöveteleket, ahol a fiatalok tea vagy kávé
mellett beszélgetnek, zenét hallgatnak
elôadómûvészek közremûködésével.
Ezeket az alkalmakat is összekötik Isten igéjével.
– Vallom, hogy az emberen futnak
Isten programjai, még ha azt sokan nem
is tudják, vagy nem akarják észrevenni.
Az ember „Istenkompatibilis”. Éppen
ezért: az élet nem fakultáció. Érdemes
úgy élni, hogy elszámolhassunk vele,
amikor annak eljön az ideje – mondta
Gyôri János Sámuel.
Ilonka Mária
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Tippek, hogy toppon legyen!
Tavasszal, mintha kicsit fáradtabbnak éreznénk magunkat. Ennek oka
a vitamin- és a napsütés hiánya. Néhány tipp, hogyan tudunk mielôbb jó
közérzetet elérni.

Természetes módon termett szezon
zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszunk. Főleg nyersen együk.
A másik tavaszi fáradtságot előidéző tényező a napsütés hiánya, hiszen a D-vitamin a napfény hatására
képződik a szervezetben. A csontok
megfelelő működéséhez, gyógyulásához és a csontritkulás megelőzéséhez
szükséges.
Menjünk a szabadba, sütessük
az arcunkat, ami egyaránt jót tesz a
szervezetünknek és bőrünknek is.
Ahogy hirtelen beköszönt a szokatlanul jó idő, a szokásosnál is fáradtabbnak érezhetjük magunkat.
Ilyenkor alakulhat ki fejfájás, hanguSikerrel zárult a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban az az uniós támogatással megvalósult projekt, amelynek
nyomán egy, Magyarországon még
úttörőnek számító rehabilitációs mobil team dolgozott. A foglalkoztatás
támogatására kiírt pályázaton elnyert
pénzből egy patológus szakorvost és
egy OKJ-s ápolót is alkalmazni tudott
a kórház – hangzott el a projektzáró
sajtótájékoztatón.
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
által 2009-ben, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) foglalkoztatás támogatására kiírt pályázatán
mintegy 50 millió forintot nyert vissza
nem térítendő támogatásként. Ez az
összeg 5 szakember bérét fedezte, így
lehetőség nyílt egy neuropszichológus,
egy rehabilitációs tevékenység-terapeuta, egy gyógytornász, valamint egy
patológus és egy OKJ-s ápoló foglalkoztatására úgy, hogy fizetésük nem
terhelte az intézmény költségvetését.
A projekt 2012. március 31-én zárult.

latingaadozás, rosszullét. Időskorban,
vagy betegeknél erre még jobban oda
kell fi
figyelni, mert ez akár komolyabb rosszulléthez is vezethet.
• Alludjon 8-10 órát, az alváshoz
váálasszon kényelmes matracot!
• Iggyon a megszokottnál még
több
öbb ffolyadékot!
l dék !
• Kerülje a megterhelő, nehéz
ételeket, méregtelenítsen! (Friss
saláták, magvak, kevés olivaolaj,
citrom, gyümölcsök.)
• Heti 3-4 alkalommal menjen
edzeni! A kocogás, kirándulás,
kerékpározás szintén jótékonyan hat a szervezetre.

május 10-én,
10-16 óra között
a Pesterzsébeti Szociális
és Gyermekvédelmi
Központ Családsegítô
Szolgálatánál
(Kossuth Lajos u. 146.)

Ingyenes
szûrôvizsgálatok
Szemészet
Hallásvizsgálat
Testanalízis
Vérnyomásmérés
Termékbemutatók
Véradás

Forrás: topshop.hu

Sajtóközlemény
Dr. Lehoczky Péter, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház h. főigazgatója abszolút sikerként értékelte a pályázat
nyújtotta lehetőséget. Mint mondta,
az intézményben a pályázat után is
folytatódik a megkezdett munka, és a
kórház a jövőben is élni fog minden
pályázati lehetőséggel.
A helyettes főigazgató különösen
fontosnak tartotta a rehabilitációs
mobil team létrejöttét, amelyet a neuropszichológus, a rehabilitációs tevékenység-terapeuta és a gyógytornász
bevonásával hoztak létre. Segítségével
a betegek rehabilitációs szemléletű ellátása a károsodás bekövetkezte után,
a korai szakban, a beteg állapotának
stabillá válását követően megkezdődhet, ezáltal felgyorsul, illetve lerövidül
a tényleges rehabilitációs időszak.
A team vezetője, Kovács Matild
főorvos hozzátette: a betegek számára

Egészségnap

jelentős előnyt jelent, ha komplexen
foglalkozik velük az egészségügyi személyzet, és így jobb az egészségügyi
ellátás minősége, hiszen nagyobb
törődést és odafigyelést élveznek.
Röviddel a beavatkozás után a neuropszichológus jelenléte segíti a kognitív funkciók felmérését és a terápiás
lehetőségek feltárását, ami hozzájárul
a trauma feldolgozásához. A gyógytornász és az ergoterapeuta pedig –
ugyancsak a kognitív funkciók javításának támogatásával – segít az általános fizikai állapot javításában.
Az ergoterapeuta, a neuropszichológus és a gyógytornász szoros
együttműködésben végzik munkájukat. Ennek a korai rehabilitáció szempontjából azért van jelentősége, mert
a betegek fizikai és lelki állapotának
javítására komplex javaslatot tudnak
tenni, segítve őt egy beavatkozást

vagy egy betegséget követően akár a
mindennapi életbe, akár a munkába
való mielőbbi visszailleszkedésben.
Olyan pluszszolgáltatást tud a kórház
ily módon a rehabilitációs mobil team
segítségével a betegek számára nyújtani, amely egyedülálló az országban.
Óváriné Gáty Zsuzsanna, a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház ápolási
igazgatója az OKJ-s szakápoló foglalkoztatásának jelentőségéről beszélt.
Elmondta, hogy az intézmény annak
ellenére folyamatos nővérhiánnyal
küzd, hogy a kórház – lehetőségeihez
mérten – rendszeresen támogatja a
dolgozók továbbképzését. Az elmúlt
két esztendőben stabilan 14 százalékos volt a létszámhiány, ami azt
jelenti, hogy 88 szakdolgozóval kevesebb dolgozik a kórházban. Leginkább szakképzett ápolókra lenne nagy
szükség, ezért is volt nagy jelentőségű, hogy az elnyert támogatásból egy
olyan szakápolót tudnak foglalkoztatni, aki állandó éjszakai műszakot lát el
az Urológiai Osztályon.
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Tehetségkutató verseny
a III. Csepeli Country
Fesztiválon

III. Csepeli Country Fesztivál június 16án, szombaton 11 órától a Daru-domb
tövében. Délelôtt gyermekmûsor, játékos vetélkedô a Zengô ABC-vel és Line
Dance bemutató.
A délutáni koncertek 15 órakor
kezdôdnek. A tervek szerint fellép a
Country Road, Kaszab Tibor, a Pannon
Eagles, Rat Boys, Bruce Lewis, Kontor
Tamás és a 100 Folk Celsius.
Számtalan program és látnivaló:
western-shop, mûbika-rodeó, mobil lövészet, lovaglás, henna test-és arcfestés, íjászat, táncverseny. Felvonulnak a
helyszínen amerikai autók, de meg lehet majd csodálni az Old Timer Csepel
kerékpárokat, motorokat is.
A country fesztivál keretében hirdetik meg a szervezôk az elsô Country
Zenei Tehetségkutató Versenyt, melyet a facebook-on népszerûsítenek.
A zenekaroknak, egyéni indulóknak fel
kell tölteniük videójukat a közösségi
oldalra, a közönség pedig like-olásos
szavazás útján dönti el, ki lesz az a három fellépô, aki a fesztiválon, élôben
méri össze tehetségét.
A gyôztes a szponzorok által felajánlott termékek/szolgáltatásokon kívül,
fellépési lehetôséget kap. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Van kutyád? Hozd el ôt is!

Pörgôs, precízen megtervezett koreográfiákkal ünnepelték a Tánc Világnapját

Ha ezt Jean Georges Noverre láthatta volna!
Idén is nagy sikere vo
volt
olt a Pesterzsébeti Mûvészeti Stúdió
(PMS) Tánc Világna
Világnapi
api renÁltalános
dezvényének. Az Á
ltalános
Iskolai Tánccsoporto
Tánccsoportok
k Találintézmény
kozóján hat intézmén
ny diákjai
léptek színpadra.
A Tánc Világnapját minden
m
évben április 29-én ün
ünnepnneplik szerte a világon, idén
i
már harmincadik ééve.
ve.
Ezen a napon születe
született
ett
Jean Georges Noverre, a
modern balett 18. szá-zadi megalapítója.
– A „balett Shakespeare-je” kreativitásával új nézőpontba helyezte a koreográfia és az alkotás folyamatát. Neki köszönhető, hogy a tánc
valódi színházművészeti műfajjá nőtte
ki magát – mondta a táncfesztivál
megnyitóján Kucsera Tímea, a PMS
Dance Tánciskola egyik oktatója.

A PMS Dance Tánciskola Kindermaffia csoportja: országos bajnokok

két csapata is színpadra lépett. A Kindermaffia nevű formációt Wácz László,
a Fantasztikus Négyest pedig Serkédi
Gabriella készítette fel.
– Nagy öröm számunkra, hogy
táncosaink nemrég kijutottak a belgiumi Big Bang nemzetközi bajnokságára, valamint a Modern Táncok Szövetségének Veszprémben rendezett
világbajnokságára.
A kerületből hip-hop stílusban
még senki nem ért el ilyen nagyszerű eredményt – büszkélkedett a PMS
Dance tanítványaival a tánciskola vezetője, Verőcei Edina.
Szűcs Dóra

A Hajós Alfréd Általános Iskola
4.b osztályának tűztánca

Noverre, az újító
Jean-Georges Noverre francia származású tánc- és
balettmûvész, illetve
koreográfus volt.
Könyvet adott ki a
balett alapelveirôl,
és neki köszönhetô,
hogy a tánc valódi színházmûvészeti
mûfajjá nôtte ki magát. Újító törekvései a mai
a napig
ap g hatnak
at a a klasszikus
ass
táncokra.
cokra.

Kucsera Tímea oktató

Az Ady Endre, a Lázár Vilmos, a
Gyulai István, a Hajós Alfréd, a József
Attila és a Tátra Téri Általános Iskolából összesen tíz tánccsoport mutatkozott be. A felkészítő tanárok a produkciók után oklevelet vettek át Verőcei
Gábornétól, a fesztivál ötletgazdájától.
A találkozón a PMS Dance Tánciskola

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

25 éves
a Bóbita Óvoda!
II. Alfa Dog Dancing Kupa és I. Alfa Trükkverseny Kutyás családi nap a csepeli Alfa
Kutyaiskola rendezésében május 20-án,
10 órától a Duna utcában.
Táncoló kutyák, nemzetközi verseny, gyermekvetélkedôk, tanácsadás:
kutyatartás, kutya táplálása, elôadás a
felelôsségteljes kutyatartásról, Brit Pásztorkutya Fajtamentô Egyesület örökbefogadó napja, tombola, fajtiszta és keverék
kutyaszépségverseny, kutyás trükkverseny: kezdô párosok részére is, az Alfa
Kutyaiskola ôrzô-védô kutyás bemutatója, segítôkutya bemutató a Kutyával az
Emberért Alapítvány rendezésében.
A rendezvényre a belépés ingyenes. Kutyának oltási könyv szükséges.

Verőcei Gáborné, a fesztivál
ötletgazdája és főszervezője

Ez alkalomból jubileumi kerti
mulatságot rendezünk,
melyre szeretettel várjuk a régi,
a mai és a leendô bóbitásokat
június 2-án, 10-13 óra között.
Gazdag programokkal ünneplünk:
a megnyitó után sportverseny,
koncert, kézmûves tevékenységek,
ugrálóvár, régi gyermekeink
tehetségbemutatói.
Ha vannak relikviáid
ovis éveidbôl, hozd el!
Gyere és ünnepelj velünk!
Elérhetôségünk:
bobita.ovoda@t-online.hu

A József Attila Általános Iskola Táncoslábú
diákjai modern tánccal léptek fel

Megkésve, de annál
nagyobb szeretettel
köszöntötték a hölgyeket
Fotók: Szerzô

SZOMSZÉDOLÓ

Mind a három délutánon zsúfolásig megtelt
a Csili színházterme

Majdnem egy hónapot csúszott az
MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezetének hagyományos nônapi ren-

Dömsödi
Döms
FFarkas
Far
kas Bá
Bálint
éénekelt
éne
k

dezvénye, de ennek ellenére április elsô
napjaiban virággal és zenés mûsorral köszöntötték a szépkorú hölgyeket.
Három nap alatt összesen ezerkétszáz
nyugdíjast láttak vendégül.
Székler Zoltán, az MSZOSZ Területi
és Nyugdíjas Alapszervezetének titkára
elmondta: sokan egyedül maradnak idôs
korukra. Nekik nyújt ismerkedési és szórakozási lehetôséget a szervezet, amely
évente három alkalommal mûsoros esttel
és meleg vacsorával kedveskedik a nyugdíjasoknak.
Sz.D.
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Fotók: Szerzô

Pesterzsébet-Alusta Kupa
és a Pesterzsébeti Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat látta vendégül. A versenyen Szabados Ákos polgármester
köszöntötte a résztvevőket. Azt kívánta a sportolóknak, hogy térüljön meg
az idő, az energia, amit a felkészülésbe
fektettek. Külön megköszönte Harsányi László önkormányzati képviselő,
karatemester szervező munkáját.
Buríj Anatolij, a Pesterzsébeti
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, a rendezvény kezdeményezője, köszönetét fejezte ki Pesterzsébet

Harsányi László karatemester,
és Mikó Sándor, a Magyar Karate
Szakszövetség alelnöke

A Kruj Iván Sportcsarnokban április 21-én Nemzetközi Gyermek és
Ifjúsági Utánpótlás Karate, másnap
Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Utánpótlás Birkózó Versenyt tartottak. A karate versenyre Szlovákiából, Ukrajnából és 13 hazai egyesületbôl érkeztek versenyzôk.
Az ukrán sportolókat elkísérte Sensei
Szergej Pjatacsenko, a Krím-félszigeti
és az Alustai Karate Szövetség elnöke,
Ruzdik Alexander és Pudov Vaszilij
alustai önkormányzati képviselők.
A delegációt a kerületi önkormányzat

Pesterzsébeti és ukrán gyerekek a verseny előtt

önkormányzatának azért, hogy az
ukrán-magyar sportkapcsolat támogatásukkal létrejöhetett. A Seinchin
Karate SE Pesterzsébet tagjai és szülői
közössége szervezte a megmérettetést.

A SEINCHIN KSE PESTERZSÉBET EREDMÉNYEI
6 év lány, 10 kyu kihon: Farkas Bella I. hely; 6 - 7 év lány, 10 - 9 kyu szivacs
kumite: Farkas Lili I. hely, Farkas Bella III. hely; 7 - 8 év lány 10 - 9 kyu kihon:
Farkas Lili I. hely, Tóth Fruzsina II. hely; 7 év fiú, 9 kyu kihon: Tirtl Kristóf I. hely,
Bíró Barna III. hely, Geierhossz Dániel III. hely, Hirschler Benô II. hely; 7 év fiú, 9 kyu
szivacs kumite A: Hirschler Benô III. hely; 7 év fiú, 9 kyu szivacs kumite B: Bem
Dániel I. hely, Bíró Barna III. hely, Tirtl Kristóf III. hely; 7 év fiú, 10 - 9 kyu kata: Török
Ákos II. hely, Bem Dániel III. hely; 8 év fiú, 9 kyu kihon: Farkas Balázs I. hely; 8 év
fiú, 9 kyu szivacs kumite: Farkas Balázs III. hely; 8 -9 év fiú, 8 kyu kata: Rendes
Martin III. hely; 9 év lány, 10 - 8 kyu kata: Tóthmátyás Zsófia III. hely, Dombi Viktória IV. hely; 9 év fiú ,9 kyu kihon: Erdôs Márk I. hely, Geierhossz Marcell II. hely;
9 év fiú, 10 - 9 kyu kata: Belecz Balázs I. hely, László Norbert II. hely; 9 év lány,
9 kyu szivacs kumite: Dombi Viktória II. hely, Tóthmátyás Zsófia III. hely; 8 - 9 év
fiú, 8 kyu kumite: Rendes Martin III. hely; 9 év fiú, 10 - 9 kyu szivacs kumite A:
Erdôs Márk III. hely, Geierhossz Marcell II. hely, Belecz Balázs III. hely; 9 év fiú, 10 - 9
kyu szivacs kumite B: László Norbert III. hely; 9 - 11 év fiú, WKF kumite: Gulyás
Ádám III. hely; 9 -10 év fiú, WKF kumite: Barna Bence I. hely, Bem József III. hely;
9 - 11 fiú, Kata 7 kyu kata: Gulyás Ádám I. hely; 10 - 11 év fiú, 8 kyu kata: Tirtl
Márk I. hely, Resch Marcell II. hely, Stieber Balázs III. hely, Toronyai Bence III. hely; 11
év fiú, 10 - 9 kyu, szivacs kumite: Balogh Sándor II. hely; 11 év fiú 10 -9 kyu
kihon: Balogh Sándor I. hely; 10 - 11 év fiú 10 - 9 kyu kata: Barna Bence II. hely;
10 -11 év fiú, 8 kyu kumite: Stieber Balázs I. hely, Tirtl Márk II. hely, Resch Marcell
III. hely, Toronyai Bence III. hely; 12- 13 év fiú, 10 - 8 kyu kumite: Stieber Bence
II. hely; 12 - 13 év fiú,7 kyu kumite: Kapcsos Péter II. hely, Gulyás Zsolt III. hely;
12-13 év fiú, 7 kyu kata: Gulyás Zsolt II. hely; 12-13 év fiú, 8 kyu kata: Stieber
Bence III. hely; 17 év fiú 7 kyu WKF kumite: Varga Lajos II. hely; 18 év fiú Light
Contakt kumite: Harsányi Ádám III.hely

Önvédelmi bemutató

Ne tussold, ne dobd el, nagyon vigyázz rá!
A Pesterzsébet-Alusta Kupa Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Utánpótlás
Birkózó Versenyt az ESMTK Birkózó Szakosztálya a tôle megszokott színvonalon bonyolította le. A testvérvárosi Alustából érkezô ukrán csapat 6
fôvel képviseltette magát. A versenyen még részt vettek Szerbiából érkezô birkózók, valamint a Vasas, FTC, Kôbánya, illetve Cegléd csapata is.
A mérkőzések baráti hangulatban
zajlottak. Annak ellenére, hogy az
ESMTK csapat tagjai pénteken a tatabányai diákolimpián vettek részt, már
nagyon várták a vasárnapi versenyt.
Az ESMTK tigriseit a verseny elején
vissza kellett fogni, hiszen a testvérvárosi csapatból kislányok is részt vettek
a versenyen. A fiúknak igen nehezükre esett az első meccseken a nem
megszokott edzői utasításokat – „Ne
tussold, ne dobd el, nagyon vigyázz
rá!” – betartani. Néhány meccs után
a fiúk a játékos birkózásba olyannyira belejöttek, hogy az ukrán gyerekek
még menetet is tudtak nyerni.

Losonczi Ottó és a helyezettek

A búcsúesten az ukrán sportolók
magyar néptánc műsort kaptak ajándékba, majd kipróbálhatták magukat
az üveges- és körtáncokban.
Ilonka Mária

engeteg mosoly,
A versenyen rengeteg
ps volt. Egyszónevetés, kacagás, taps
val mindvégig fergeteges
geteges hangulat
uralkodott a csarnoknok-gában. Az ukrán delegázte
ció nagyon jól érezte
gja
magát, minden tagja
ajándékban részesült.
ült.
A nap végén a fiúk lovagiovagikorrral
as módon virágcsokorral
zó kisk
jutalmazták a birkózó
ékeelve
lányokat, ezzel is értékelve
küzdeni akarásukat.
EREDMÉNYEK
Diák I. korcsoport 1. helyezettjei:
hellyezettjei:
Mester Milán (42 kg-ESMTK),
MTK)), Losonczi
Dávid (46 kg-ESMTK), Bak
ak Gergely
G
(50
kg-ESMTK), Szôke Alex (54
54 kg-ESMTK),
k
Molnár Tamás (58 kg-ESMTK),
ESMTTK), Balogh
Miklós (63 kg-ESMTK); 2. helyezettjei: Szenttamási Tamás (42 kg-ESMTK),
Csernuka Diána (46 kg-UKR),
-UKRR), Zsidkova
Anna (54 kg–UKR), Szabados
badoss Márton (63
kg-FTC); 3. helyezettjei:
ei: Kóczé Károly
(42 kg-ESMTK), Kurkli Le
Levan
evan (42 kgUKR); 5. helyezettje: Kulm
Kulmagorov
magorov Igor
(42 kg-UKR)

Kadett korcsoport 1. helyezettjei: Andrási József (50 kg-ESMTK), Fehér Alen
(54 kg-Szabadka), Losonczi Ottó (58 kgESMTK), Fék Szabolcs (63 kg-ESMTK), Penjov Ervin (69 kg-Szabadka), Kurinka Richárd
(76 kg-ESMTK), Jankovic Emil (85 kg-Szabadka), Horváth Szabolcs (100 kg-Szabadka); 2. helyezettjei: Balla Márk (50 kgVasas), Kemény Dávid (54 kg-Vasas), Tóth
Martin (58 kg-Cegléd), Lakatos Attila
(63 kg-ESMTK), Illés Kristóf (69 kgVasas), Juhász Balázs (76 kg-KSC),

Pozsár Attila (85 kg-KSC);
3. helyezettjei: Koós
Dániel (50 kg-Vasas), Horváth János (58 kg-Vasas),
Czub Killon (58 kg-UKR),
Penjov Edvin (63 kg-Szabadka), Pudor Pavel (63
kg-UKR), Szabó László
(85 kg-KSC), Fazekas
KSC)
Márk (85 kg
kg-KSC)

Mezei
futóbajnokság
Pesterzsébeti Diákolimpia –
Tesco
e
Futás Mezei Futóbajnokság május 7-én, hétfôn 14 órásá
tól az áruház parkolója melletti
tó
füves területen.
fü
A versennyel a futást és az egészséges
él
életmódot kívánják népszerûsíteni.
Résztvevôk: általános iskolások,
illetve minden olyan gyermek, aki a
ill
nevezési feltételeknek megfelelt. Minne
den korcsoport csapata öt fôbôl áll, a
de
né
négy legjobb eredmény számít, mint
cs
csapateredmény. Nem kötelezô csapa
atot indítani.
patot
Korosztályonkénti és nemenkénti
ra
ajt lesz. A legkisebb korosztály kezdi
rajt
a versenyt. A kategóriák gyôztesei elny
yerik a Pesterzsébet Bajnoka címet.
nyerik
A szülôk, érdeklôdôk szurkolhatnak
na
ak a helyszínen a gyerekeknek.
Veersenytávok
Versenytávok
I. korcsoport: 600m ( 1 kör )
II. korcsoport: 1000m ( 2 kör )
III
III.. korcsoport: leányok: 1000m
( 2 kör ) fiúk: 1500m ( 3 kör )
IV
V. korcsoport: leányok: 1500m
IV.
( 3 kör ) fiúk: 2000m ( 4 kör )
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2011-2012. évi pesterzsébeti
partizánlabda bajnokság
Április 17-18-án két kategóriában, nyolc
iskola, tizenhat csapatának 224 tanulója
vett részt a partizánlabda bajnokságon.
EREDMÉNYEK
II. korcsoport: 1. Gyulai István Ált. Isk.,
2. József Attila Ált. Isk., 3. Lázár Vilmos
Ált. Isk., 4. Hajós Alfréd Ált. Isk., 5. Nagy
László Ált. Isk. és Gimn., 6. Ady Endre
Ált. Isk., 7. Vörösmarty Mihály Ált. Isk.,
8. Tátra Téri Ált. Isk.
III. korcsoport: 1. Gyulai István Ált.
Isk., 2. József Attila Ált. Isk., 3. Nagy
László Ált. Isk. és Gimn., 4. Tátra Téri
Ált. Isk., 5. Ady Endre Ált. Isk., 6. Lázár
Vilmos Ált. Isk., 7. Hajós Alfréd Ált. Isk.,
8. Vörösmarty Mihály Ált. Isk.

2011-2012. évi pesterzsébeti
diákolimpia alsós torna egyéni
és csapatbajnokság
Április 16-án fiú és lány kategóriában,
hat iskola, tíz csapatának 63 versenyzôje vett részt az alsós tornán.
EREDMÉNYEK
Fiú csapat: 1. Hajós Alfréd Ált. Isk.
137,15 p., 2. Gyulai István Ált. Isk.
131,75 p., 3. Nagy László Ált. Isk. és
Gimn. 129.75 p., 4. Vörösmarty Mihály
Ált. Isk. 116.75 p.
Leány csapat: 1. Gyulai István Ált. Isk.
131,2 p., 2. József Attila Ált. Isk. 129,5
p., 3. Hajós Alfréd Ált. Isk. 126,8 p., 4.
Vörösmarty Mihály Ált. Isk. 125.8 p., 5.
Nagy László Ált. Isk. és Gimn. 125.6 p.,
5. Tátra Téri Ált. Isk. 111,0 p.
Fiú egyéni: 1. Váradi Kevin, Hajós Alfréd
Ált. Isk. 28,95 p., 2. Kiripolszky Vilmos,
Hajós Alfréd Ált. Isk. 28,65 p., 3. Turján
Levente, Hajós Alfréd Ált. Isk. 27,6 p., 4.
Szatmári Bence, Gyulai István Ált. Isk.
26,8 p., 5. Szûcs Ádám, Gyulai István
Ált. Isk. 26,65 p., 6. Zang, Nagy László
Ált. Isk. és Gimn. 26,45 p., 7. Rézmûves
Miklós, Gyulai István Ált. Isk. 26,3 p., 8.
Mozsárik Márk, Nagy László Ált. Isk. és
Gimn. 26,2 p., 9. Rajku Bendegúz, Nagy
László Ált. Isk. és Gimn. 26,05 p., 9. Pühre Zoltán, Gyulai István Ált. Isk. 26,05 p.,
10. Puha Levente, Nagy László Ált. Isk. és
Gimn. 26,0 p., 10. Simon Dániel, Hajós
Alfréd Ált. Isk. 26,0 p.
Leány egyéni: 1. Szenttamási Róza,
Gyulai István Ált. Isk. 26,9 p., 2. Kmetyty Natalia, Gyulai István Ált. Isk. 26,7
p., 3. Kóczián Laura, Gyulai István Ált.
Isk. 26,3 p., 4. Nagy Anita, József Attila Ált. Isk. 26,2 p., 5. Molnár Anikó,
Vörösmarty Mihály Ált. Isk. 26,1 p., 6.
Antal Dóra, József Attila Ált. Isk. 26,0
p., 6. Matkó Szimóna, Hajós Alfréd Ált.
Isk. 26,0 p., 6. Tóth Mercédesz, Hajós
Alfréd Ált. Isk. 26,0 p., 7. Tûz Csenge,
Vörösmarty Mihály Ált. Isk. 25,8 p. 7.
Béres Cintia, József Attila Ált. Isk. 25,8
p., 7. Mélykúti Brenda, József Attila Ált.
Isk. 25,8 p., 8. Cziráki Alexandra, József
Attila Ált. Isk. 25,7 p., 8. Szabó Zsanett,
Gyulai István Ált. Isk. 25,7 p., 8. Falussy
Kincsô, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
25,7 p., 9. Battai Dorina, Gyulai István
Ált. Isk. 25,6 p., 10. Kádár Nóra, József
Attila Ált. Isk. 25,4 p., 10. Farkas Petra,
Hajós Alfréd Ált. Isk. 25,4 p.

SPORT

ESMTK Birkózó Szakosztály 2000. érme
Dorogon rendezték meg 15 ország 170 birkózójának részvételével a nemzetközi kadet kötöttfogású birkózóversenyt, a Fekete
Gyémánt Kupát. Szakosztályunk
10 fôvel vett részt a versenyen.
Versenyzôink voltak: Andrási József (46
kg), Gazdag Mátyás (46 kg), Losonczi Ottó
(58 kg), Lakatos Attila (58 kg), Takács János (58 kg), Kiss Róbert (58 kg), Racolta
Eduárd (63 kg), Balogh Sándor (69 kg), Kurinka Richárd (76 kg), Bakos Attila (85 kg).
Ifj. Losonczi Ottó a litván származású versenyzôvel kezdett. Két menetben
magabiztosan verte 1:0, 2:0-ra. A nyolcaddöntôben Kozub Szergej ukrán versenyzôvel 3 menetes küzdelemben Ottó
kikapott egy elég érdekes bírói döntés
alapján. A magyar szônyegelnök az elsô
menetet 3:2-re az ukrán javára ítélte
meg. A 2. menetet Ottó 3:0-ra nyerte,
a 3. menet 0:0 volt, Ottó választhatott. Hibásan döntöttünk, Ottó alulra ment és az
ukrán csinált rajta 1 pontot.
Az elsô menet feszültsége egész mecscs alatt bennünk volt. Természetesen nem
a bíró miatt kaptunk ki, hiszen a 3. menetben lehetôségük lett volna a javításra.
Az ukrán a döntôig menetelt, így Ottó a
vigaszágon birkózhatott tovább, ahol két
magyar ellenféllel kellett megmérkôznie,
hogy a bronzéremért küzdhessen. Mindkét magyar versenyzô legyôzése után, a

harmadik helyért való küzdelemben egy
bolgár versenyzôvel birkózott Ottó, akit két
menetben 7:0, 3:0-ra technikai fölénnyel
vert meg, így ifj. Losonczi Ottó megszerezte a nap egyetlen ESMTK-s érmét. Szakosztályunk többi versenyzôje kiesett.
Hernádon került megrendezésre a
szabadfogású diák és gyermekverseny,
melyen 32 fôbôl álló diák, gyermek és
ovis korcsoportú versenyzôink vettek
részt. Már egyre jobban megmutatkozik edzôink lelkes munkája. 32 fôbôl 27
gyermekünk szerzett érmet, ami hatalmas eredménynek számít. Birkózóink
egyre magabiztosabbak a szônyegen,
kevesebb a sírás, szép akciókat hajtanak
végre, és ami még nagyon fontos, hogy
egyre jobb az erônléti állapotuk.
1. helyezettek: Losonczi Dávid, Lôvey
Levente, Molnár Tamás, Pühra Zoltán,
Csóg Balázs, Mányik Dávid, Rézmûves

Milán, Szenttamási Róza, Szili Gergely,
Kekenj Norbert, Tarjányi Tamás, Kovács
Bence, Bucioca Dávid.
2. helyezettek: Nagy Róbert, Szilágyi
Erik, Pataki Csongor, Bencze Roland
3. helyezettek: Burij Anatolij, Kis Vajk
Bence, Hörcsöki Kamilla, Réfi Hunor,
Nagy Dániel, Bucioca André Stefán, Juhász Patrik, Gyenes László, Kun Ádám,
Makay Mónika, Szabó Bálint.
Ezen a napon két fantasztikus eredményt is sikerült elérnünk. Losonczi
Dávid két súlycsoportban indult el, 46
kg-ban és 50 kg-ban, 6 meccset kellett birkóznia. Az összes meccsét Dávid
tussal, vagy technikai fölénnyel nyerte.
Természetesen csak 46 kg-os súlycsoportban vette át az érmet, mellyel Dávid
megszerezte az ESMTK Birkózó Szakosztály 2000. érmét.
ESMTK Birkózó Szakosztály

Megvédték országos bajnoki címüket
Elsô alkalommal rendezték meg a
fôvárosban az országos iskolatenisz
bajnokságot. A rendezés jogát a
pesterzsébeti Real Tennis Sportegyesület nyerte el a Magyar Tenisz
Szövetségtôl Az ország 11 városából,
összesen 16 iskola érkezett, több
mint száz versenyzôvel. A versenyen
két kerületi iskola is részt vett.
Az Ady Endre Általános Iskola és
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet még a
tanév elején csatlakozott a Magyarországi Iskolatenisz Programhoz, míg a
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium márciusban nyert felvételt,
így legfiatalabb tagként indulhatott
a megmérettetésen. A gyerekek felkészítését mindkét iskolában a Real
Tennis Sportegyesület végzi, a munkát a Nagy László Általános Iskola és
Gimnáziumban Tóthné Boros Zsuzsanna, az iskola testnevelője is segíti.
Mindkét kerületi iskola országos
bajnokot avatott: az első osztályosok
versenyében Kántor Anna, a Nagy
László Általános Iskola és Gimnázium
1.a osztályos tanulója, a másodikosok
versenyében Szilágyi Szonja, az Ady
Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2.a osztályos
tanulója bizonyult ismét legyőzhetetlennek, így mindketten megvédték
országos bajnoki címüket. A többi

versenyző is nagyon szépen helytállt,
a kerületi tanulók összesen 2 arany, 3
ezüst és 1 bronzérmet szereztek.
A kerületet képviselő tanulók és
elért eredményeik:
EREDMÉNYEK
Elsô osztályos leányok versenyében:
I. helyezett: Kántor Anna, Nagy László Általános Iskola és Gimnázium, 1.a oszt.;
II. helyezett: Farkas Lili, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.b oszt.;
V. helyezett: László Petra, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.a oszt.
Elsô osztályos fiúk versenyében:
IV. helyezett: Lengyel Dániel, Ady Endre
Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int.
1.b oszt.; V. helyezett: Piti Ambrus, Ady
Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti
Ped. Int. 1.b oszt.; VI. helyezett: Kiss Gergô, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.a oszt., VI. helyezett: Úr
Máté, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 1.a oszt.

Második osztályos leányok versenyében:
I. helyezett: Szilágyi Szonja, Ady Endre
Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int.
2.a oszt.; VI. helyezett: Havasi Adrienn,
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti
Ped. Int. 2.b oszt.
Második osztályos fiúk versenyében:
II. helyezett: Kiss László, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 2.a
oszt.; VIII. helyezett: Lachner Dániel, Ady
Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti
Ped. Int. 2.b oszt., IX. helyezett: Gombos
Károly, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 2.b oszt.
Harmadik osztályos fiúk versenyében:
III. helyezett: Payer Péter, Nagy László
Általános Iskola és Gimnázium, 3.b oszt.;
VI. helyezett: Szûcs Péter, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int.
3.b oszt.; VII. helyezett: Gerlóci Boldizsár,
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti
Ped. Int. 3.b oszt.
Negyedik osztályos leányok versenyében:
IV. helyezett: Bozsó Kinga, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a oszt.
Negyedik osztályos fiúk versenyében.
II. helyezett: Varga Tamás, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a
oszt.; IV. helyezett: Keszthelyi Levente,
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti
Ped. Int. 4.a oszt.; IV. helyezett: Pozsgai
Bence, Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Ped. Int. 4.a oszt.
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ÁLLÁS

INGATLAN

PESTERZSÉBETI SZÉPSÉGSZALON fiatalos
csapatába keresünk vállalkozóival fodrászt,
mûkörmöst, gyógypedikûröst, masszôr hölgyet.
Tel: 06-20-437-57-13

HÁROMSZOBÁS, 73 m2-es, panorámás lakás
eladó a XX. kerületben a Helsinki úton, új nyílászárókkal, beépített étkezôs konyhával. Ár:
10,2 millió forint. Tel: 294-21-89 vagy 06-30202-46-41

SZOLGÁLTATÁS

A JÓSIKA UTCÁBAN kétszintes családi ház eladó. Háromszobás, 116 m2-es, cirkófûtéssel,
dupla komforttal, klímákkal, riasztóval, garázszsal. Különálló komfortos lakás is. Jó környezet
és közlekedés, internet. Ár: 21.9 millió forint. Tel:
06-20-244-35-35

PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖM. Esztétikus
mûkörmök akryl és egyéb díszítésekkel. Esztétikai és gyógypedikûr. Akcióinkat megtalálja a
honlapunkon. www.szepsegvarazs-szalo n.hu
Tel: Gabonáné Ildikó: 06-70-389-12-10 Üzlet:
Kende Kanuth u. 82
MOSÓGÉPJAVÍTÁS, a helyszínen, minden típus,
hétvégén is garanciával. Tel: 276-51-18 és 0620-230-14-43
RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ABLAKRA, ERKÉLYRE. Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés,
korlát felújítás festéssel, üvegezéssel is. Egyéb
lakatosmunkák-javítások. Tel: 284-25-40 Mobil:
06-70-209-42-30
VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Csôrepedés
mûszeres keresése-javítása. Duguláselhárítás,
kamerás csatornavizsgálat, csapok cseréje-javítása. 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. Duguláselhárítás. Tel: 06-70-227-62-91
REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK.
Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegzôk. Kossuth
u. 31/A, 6-os üzlet, a szökôkútnál. 283-59-01,
06-20-920-99-81

TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka,
garanciával mérsékelt áron. Nyugdíjasoknak 15%
engedmény. Kármán Sándor Tel: 276-92-35 vagy
06-20-415-17-12
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN. Villamos mérnôk végzettséggel, garanciával. (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic,
Samsung, Thomson, Grundig, Vestel, Schneider,
Dual ) Tel: 06-20-410-63-93
SZOBAFESTÉST-LAKÁSFELÚJÍTÁST VÁLLALOK. Minôségi munka, korrekt áron. Most 20%
kedvezmény minden munkára! Hívjon bizalommal. Trembecki Sándor: 06-30-732-25-22
FESTÔMESTER VÁLLAL szobafestést, mázolást,
tapétázást, penészes falak szakszerû rendbehozatalát, villany és fûtésszerelôk utáni kisebb
kômûvesmunkákat, garanciával. Tel.: 285-28-82,
06-30-878-89-77

OKTATÁS
KORREPETÁLÁS. Tanítónô sokéves gyakorlattal,
korrepetálást, felzárkóztatást vállal, 1-5 osztályos
tanulóknak, idegen nyelv kivételével, minden tantárgyból. Tel: 06-20-313-57-31
ANGOL NYELVTANÍTÁS, korrepetálás egyéni
módszerekkel, diákoknak és felnôtteknek Pesterzsébeten reális áron. Tel: 06-30-229-57-14

EGYÉB

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
TULAJDONOSTÓL ELADÓ, a XX. kerület központjában, 2005-ben épült házban, 2 szobás, 47 m2es, erkélyes, napfényes lakás. Irányár 14,2 millió
forint. Tel: 06-30-478-31-63
ELADÓ! XX. kerület központjában a Nagy Gyôry
István utcában, kertes villaházban magasföldszinti, egyszobás, 30 m2-es cirkós, jó állapotú
lakás eladó: Tel: 06-20-495-89-99

NÉZZEN SZÉT PINCÉBEN, PADLÁSON – pénzt
találhat! Kitüntetést, régi pénzt, képeslapot, régi
tárgyakat, bélyeggyûjteményt keresünk megvételre. Talál-Lom Papír-régiségbolt. VIII. kerület
Kôfaragó u. 15. Tel: 067-1-784-97-19 vagy 0630-286-342-54

ELADÓ! XX. kerület központjában klimatizált kétszobás ház pincével, garázzsal, tárolóval eladó.
Telek 300 m2. Tel: 06-30-200-75-00

RUHA

ÉPÍTÉSI TELEK GYÁLON, az aszfaltos Besztercei utcában eladó. A telek új parcellázású,
összközmûves, 180 nöl-es, bekerített. Ár 8 millió
forint. Tel: 283-30-50 vagy 06-30-273-67-71

ÉPÍTÉSI TELEK, 568 nöl-es, szép környezetben
eladó. Tel: 284-81-85 vagy 06-20-983-76-98

MEGOLDÁS DÉLPESTI GYORSSZERVÍZ! Mosógép, bojler, tûzhely, mikró, hûtô, takarítógép, porszívó, kisgépek javításánál ingyenes kiszállás! Alkatrészcserénél 1 év garancia. Tel: 285-34-88 vagy
06-30-9-50-17-17. 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
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 javítását, festését valamint kémények
javítását vállaljuk. Tel: 06-30-223-16-53 vagy
06-20-310-76-00
ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT. Ajtónyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés
azonnal. Ajtórácsok, ablakrácsok, kerítések, erkélybeépítés, galériakészítés, egyéb lakatosmunkák akár azonnal. Tel: 06-30-299-12-11 www.
racskeszites.hu
KÔMÛVES, BURKOLÓ, MUNKÁK, gipszkartonozás, festés garanciával, ingyenes felméréssel.
Tel: 06-70-269-50-92
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS! Garanciával,
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel: 06-20-288-51-48

MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKÁT VÁLLALOK.
Kívánságra házhoz megyek. Új ajtó, ablak, bútor
gyártása, javítása. Ajtó-, ablakcsere falbontás
nélkül. Erkélybeépítés. Tel. 284-92-13 vagy 0620-957-95-33

Megnövelt területen,
kibôvített árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat
a személyre szóló
ajándékok boltjában.

VÁLLALKOZÁSOK, INTÉZMÉNYEK munka és
tûzvédelmi szolgáltatásait ellátjuk. Molnár és Társa Bt. Tel: 06-30-518-69-24

Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet
a szökôkútnál T.: 283-59-01,
06-20-920-99-81 www.ringtex.hu

KONTÉNERES, SITT, LIMLOM, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, olcsón rakodással is. Sóder, homok, termôföld. Földmunkák bobcat-tel. Tel: 280-90-59
vagy 06-30-996-83-16

FÖLDMÉRÉSI MUNKÁK: Épületfeltüntetés,
határkitûzés, szolgalmi joig, területfelmérés. Tel:
420-96-52

MARIKA DIVATÁRU! Készítônél, készítôi áron
egyéni vevôknek – kisebb igazítási lehetôséggel
– divatáru készen kapható. Bp. XX. Lázár u. 45.
RUHAJAVÍTÁS, LAKÁSTEXTIL VARRÁS, kész
kismama a Vécsey lakótelepnél. XX. kerület
Jósika utca 123. Tel: 06-70-512-30-44 web:
http://ruhajavitas.atw.hu vagy http://kismamaruha.atw.hu
RINGTEX GYORSVARRODA. Nadrág-szoknya:
felhajtás 500.-, cipzárcsere 600.—tól. Igazítások,
javítások, próbalehetôség. Munkafelvétel: Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet a szökôkútnál. 283-5901, 06-20-920-99-81

ELCSERÉLNÉM, helyi 70 m2-es házamat 150
nöl-es telken, tároló garázs van egy kb. 50 m2es helyi lakásra I. emeletig, garázs lehetôséggel,
ráfizetéssel. Tel. 284-62-23
KIADÓ Pesterzsébet családi házas övezetében, jó
közlekedéssel, kulturált négylakásos társasházban 57 m2-es alacsony rezsijû, bútorozott lakás.
Tel: 06-20-663-73-08
KIADÓ! A XX. kerületben, 2 szobás kertes házrész, konvektoros külön órákkal. Tel: 06-30503-37-51

REJTVÉNY
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APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

FÉNYMÁSOLHATÓ

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, polgármesteri hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár. Pénztári órák: hétfô 14.30-17.00, szerda 8.00-15.30
Csak az apróhirdetési
szelvényen feladott hirdetéseket
áll módunkban elfogadni!

HIRDETÉS

VARRODA SOROKSÁRON!

Munkaruha, egészségügyi ruházat,
függönyvarrás és árusítás!

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

Nem kapja meg
az újságot?
Hirdetési panaszait jelezze
a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen!
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Pesterzsébet újság
FELÜLET
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Hat alkalom egyösszegű befizetésénél 10% kedvvezményt
ezményt
é biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében.
• A hirdetés összegét megjelenés előtt kell személyesen befizetni a Kossuth tér 1.
szám alatt, a polgármesteri hivatal pénztárában (pénztári órák: hétfő 14.30-17.00,
szerda 8.00-15.30), vagy átutalni.
Átutalásnál a kedvezményezett: Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Számlaszám: 11784009-15735832
Az átutalási megbízás közlemény rovatában annak a névnek (személy, cégnév) kell
szerepelni, akinek a nevére a számla kiállításra kerül.
• A keretes hirdetéseket e-mailben is megrendelheti: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címen. Erre a címre várjuk a hirdetést megrendelő pár sort, amely tartalmazza, hogy melyik lapszám(ok)ban kérik a megjelenést és milyen méretben.
A megrendelőnek tartalmaznia kell a számlázási címet és postai címet, ha átutalással történik a befizetés.
• A számla a hirdetési díj átutalása esetén, az összeg megérkezését követően kerül
postázásra.
• Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni! A megjelentetni kívánt keretes hirdetést a fenti méretekben kérjük PDF vagy JPG formátumban leadni a

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre abban az esetben is, ha a hirdetési díj befizetése személyesen, a polgármesteri hivatal pénztárában történik.
Apróhirdetési szelvény
Hirdetését a lapban található hirdetési szelvényen adhatja fel – fénymásolható
– pontosan, olvashatóan kitöltve. Az apróhirdetés leadását követően nem áll módunkban a szövegen módosítani!
Tervezett megjelenések 2012-ben
Megjelenés: május 29. – lapzárta: május 16.
Megjelenés: június 26. – lapzárta: június 13.
Megjelenés: július 24. – lapzárta: július 11.
Megjelenés: augusztus 28. – lapzárta: augusztus 15.
Megjelenés: szeptember 25. – lapzárta: szeptember 12.
Megjelenés: október 24. – lapzárta: október 10.
Megjelenés: november 20. – lapzárta: november 7.
Megjelenés: december 18. – lapzárta: december 5.

