Hírek

Tisztelegtünk a hôsök emléke elôtt

Nyári térzenei sorozat
Idén nyáron is folytatódik a hétvégi térzene. Július 6-tól augusztus 31-ig, péntek délutánonként
17 órától a Kosutiban, a Városháza
elôtt lépnek fel a régrôl ismert zenekarok, de új fellépôkkel is bôvül a
közkedvelt nyáresti zenei program.

Évadzáró Gálamûsort adnak
az Attilások

Beiratkoztak az iskolába
A 2012/2013-as tanévre az általános iskolai beiratkozás lezajlott.
A Pesterzsébet önkormányzata
által fenntartott 8 általános iskola,
17 osztályába 395 gyermeket vettek fel. Több iskolában az induló
létszám magas, így az év közben
költözôk felvételére csak néhány
iskolában lesz lehetôség.

Fotó: Szerzô

Fiatalosan ballagtak a vén diákok
Több száz diák mondott búcsút a
középiskolának, a tanároknak és
egymásnak május elején, néhány
nappal az érettségi elôtt.
Az írásbeli érettségi vizsgákat május
4-25 között bonyolították le. A kerület tíz,
érettségit is adó középiskolájában több
mint 800 tanuló ad számot tudásáról.
Magyar nyelv és irodalomból matematikából és történelembôl szinte mindenki
érettségizik, ezt követik a nyelvek, majd
a biológia, kémia, földrajz, fizika és a
legnépszerûbb tantárgy, az informatika.
Idén is választottak néhányan egyéniségüknek, érdeklôdésüknek megfelelôen
mûvészeti tárgyat, két iskolában filozófia

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)

érettségit is írtak. A szakközépiskolákban
vannak speciális tárgyak is, amelyek csak
egy-egy iskola tanulóit érintenek.

Fotó:Szûcs Dóra

Az I. és II. világháború pesterzsébeti katonai és polgári
áldozataira emlékeztünk a
Hôsök Napján. Marosi Kinga versmondó, Szegedi Dóra
énekmûvész és Buch Tibor színmûvész adott bensôséges mûsort az Emlékezés terén, majd Szláby Tibor katolikus lelkész mondott imát az elesettekért. Szabados
Ákos polgármester háromszor kongatta meg a hôsök
tiszteletére emelt emlékmû harangját. Az önkormányzat
nevében a polgármester és dr. Vas Imre alpolgármester
helyezte el az emlékezés virágait. Rajtuk kívül hozzátartozók, emlékezôk rótták le tiszteletüket Somorjai István
trombitaszólója alatt.
Szûcs Dóra

A József Attila Általános Iskola
Évadzáró Gálamûsort ad június
1-jén, pénteken, 16.30-kor a Csili
Bubik István Színháztermében,
melyben fellépnek jelenlegi és
volt növendékek is.

A Kossuth Lajos Gimnáziumban
három osztály ballagott

KÖVETKEZÔ
MEGJELENÉS:
június 26.
LAPZÁRTA:
június 13.
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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)

Testületi ülésen történt

Egy órával korábban kezdôdhet a délutáni
háziorvosi rendelés a kerületben
Változik a háziorvosok rendelési
ideje a kerületben, óvodai fejlesztést
segítô uniós pályázatokra jelentkezik az önkormányzat – többek között
ezekrôl döntött Pesterzsébet képviselô-testülete a május 17-i ülésen.
Egy új autót adományozott a testület
a XX–XXIII. Kerületi Rendôrkapitányságának.

Sikeres volt a PesterzsébetAlusta Kupa és a Rendôrbál
Az ukrán nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezésére április 19-23. között
Pesterzsébet-Alusta Kupának adott otthont a kerület, melyen a Seinchin Karate SE és az ESMTK Birkózó Szakosztály
sportolóival mérkőztek meg az alustai
versenyzők.
– A pozitív visszajelzések megalapozták a korábban már a képviselő-testület
által jóváhagyott testvérvárosi szerződés aláírását – mondta Szabados Ákos
polgármester, aki többek között szólt a
rendőrség napjáról, amikor a kiemelkedő szolgálatot végző rendőröknek Sárkányölő Szent György-díjjal, valamint
jutalommal köszönték meg munkájukat, illetve a rendőrbálról is szót ejtett,
ahol a 100 éves rendőrkapitányságról
emlékeztek meg.

Kiemelkedô cél
a közbiztonság javítása
A testületi ülés szünetében vehette át
Makádi Katalin kapitányságvezető a
XX–XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság nevében a Pesterzsébet önkormányzata által vásárolt új személygépkocsit,
melyet a rendőrség bűnügyi osztálya
fog használni.

Az óvodáskorúak biztonságos közlekedésének oktatását is segíti a testület:
a programhoz két-két gyermekroller és
futóbicikli adományozását is jóváhagyta
a rendőrkapitányság számára.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására a képviselők megszavaztak néhány önkormányzati tulajdonban lévő, főleg számítástechnikai
jellegű felajánlást. A korábbi gyakorlattal ellentétben Pesterzsébet önkormányzata az idei évtől nem nyújt működési
támogatást a szervezetnek.

Változó gyermeklétszámok
az iskolákban
A Tátra Téri Általános Iskolába felvehető maximális tanulólétszámot közel száz
fővel, 364-re csökkentette a testület,
mert a körzet elöregedése miatt egyre
kevesebb az iskoláskorú gyermek.
A döntés következtében a Tátra tér
B/4. épületben működő könyvtárat a
főépület felszabaduló termeibe tudják
áthelyezni.
Ugyanakkor a maximális tanulólétszám emelését kérte a József Attila
Általános Iskola igazgatója. Itt az intézmény tantermeinek átszervezésével és a
gondnoki lakás tanteremmé alakításával a létszám 550 főre emelhető, mert
a német nemzetiségi oktatást igénylők
száma emelkedik, és valamennyi évfolyamon három párhuzamos osztály működtetésére van igény.
A szolgáltatási színvonal emelésére és a pedagógusok továbbképzésére
nyújtja be pályázatát az önkormányzat
egy uniós programra, melyre a Baross
Ovi–Kindergarten Baross, a Gézengúz, a Gyermekmosoly és a Kerekerdő

Óvodák jelentkeztek. Az intézmények
fejlesztéséhez összesen 80 millió forint
támogatást igényel az önkormányzat.

Több feladatot vállalnak
a bevételek növeléséért
A veszteségek pótlására a Pesterzsébet
Városfejlesztő Kft-nek 2 millió 710 ezer
forint, valamint a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft-nek 17 millió 134 ezer forint
pótbefizetést rendelt el a testület. Idén
júliusban a képviselők jóváhagyásával a
Jégcsarnok saját működési körébe vonja
a korcsolyakölcsönző és élező tevékenységet, mellyel komoly megtakarítás érhető el az önkormányzati tulajdonú cég
ügyvezetője, Palotás István szerint.

Egy órával korábban
kezdôdhet a rendelés
A Pesterzsébeten praktizáló háziorvosok kérésére a képviselő-testület lehetőséget adott arra, hogy június 1-jétől
a rendelési idő kezdetét 16 óráról 15
órára, a végét pedig 20 óráról 19 órára
módosítsák.
A rendelési időn kívülre eső betegellátást szükség esetén továbbra is a 24
órás ügyeletet biztosító szolgáltatók
látják el.
A testületi ülés végén Földesi Gyula
országgyűlési és önkormányzati képviselő bejelentést tett: Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére a 16. számú választókörzetben a választókörzeti elnöki feladatokat fogja ellátni. Elmondta,
az új feladatkör minél magasabb szintű
elvégzésre törekszik, ezért lemondott a
kerületben betöltött sporttanácsnoki
tisztségéről.
MSz

Rendkívüli testületi ülés

Tovább működtetnék a Jókai Mór utcai rendelőt
A Jókai Mór utcában lévô háziorvosi rendelô további
mûködtetésérôl, a Nyitnikék Óvoda bôvítésérôl, valamint
a kerületi tûzoltók jutalmazásáról döntöttek a képviselôk
az április 26-i rendkívüli testületi ülésen.
Elhunyt Dr. Bucsy Terézia, a Jókai Mór utca 74-76. szám alatti rendelőintézet háziorvosa, ezért Pesterzsébet önkormányzatának Egészségügyi Szolgálata ideiglenesen, két háziorvos és
egy teljes állású körzeti ápoló foglalkoztatásával oldaná meg
a rendelőintézet működtetését, amíg az örökösök nem rendelkeznek a jogszabály adta határidőn belül a praxis további
sorsáról.
Dr. Bucsy Terézia egyéni vállalkozóként látta el feladatát,
ezért kell a kerületi Egészségügyi Szolgálatnak a zavartalan
működés biztosítására az ÁNTSZ-nél kezdeményeznie a háziorvosi rendelő működési engedélyének módosítását. A képvi-

selő-testület a bérköltségek finanszírozására 2 millió 840 ezer
forinttal emelné meg az intézmény éves költségvetését.
A Nyitnikék Óvoda bővítésére, korszerűsítésére leadott, és
az Új Széchényi Terv keretében meghirdetett uniós pályázathoz a pénzügyi alkalmasságra vonatkozó adatok pontosítását
kérte az önkormányzattól a VÁTI Nonprofit Kft.
A kerület képviselő-testülete határozatban erősítette meg a
pályázaton való részvételi szándékát és a 6 és fél millió forint
önrész biztosítását is jóváhagyta a közel 120 millió forint támogatást igénylő pályázathoz.
A Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. elvégezte a kért pénzügyi
adatok pontosítását.
A rendkívüli testületi ülésen 300 ezer forintot szavaztak
meg a képviselők a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak a Szent
Flórián napi jutalmazásra.
MSz
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A kerületben egyre
több összefirkált, hiányos utcanévtáblát látni. Több
száz táblát kellene kicserélni
Pesterzsébeten, amire viszont
nem jut pénz.
Csak az elmúlt hetekben három megrongált, leszakított utcanévtáblát vitt
a rendőrség a polgármesteri hivatalba. Sztanyek Zoltán, az önkormányzat út- és közterület ellenőre elmondta: az alacsonyabban elhelyezett táblákat rongálják meg, firkálják össze
előszeretettel.
– Tavaly 2 millió, idén 500 ezer
forint áll rendelkezésre a költségve-

azonban közérdek
közérdekű
k munkával is kiváltható a bírság: öötezer forint hat óra
közérdekű munká
munkának
á
felel meg.
A vandálok
dál k a Nagy Győry István
közben
n például egyetlen
éjszaka
éjs
s
alatt három lakóházat firkálták öszkkó
sze.
sz
z Az önkormányzat
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e
feljelentést
tett.

tésből utcanévtáblák kihelyezésére.
Tapasztalva a rongálásokat, sajnos
ez nagyon kevés, tekintve, hogy egy
tábla 5000 forintba kerül, és minden másodikat ki kellene cserélni –
mondta Sztanyek Zoltán.
Az új szabálysértési törvény értelmében egy tábla leszakítása, törése
szabálysértésnek számít, mert a kár
nem haladja meg az 50 ezer forintot.
A büntetés összegét – amely minimum ötezer forint – a lakóhely szerint illetékes szabálysértési hatóság
határozza meg. Az új törvény szerint

– Az elkövetők talán nem is tudják,
mekkora kárt okoztak. Ezekről a falakról nem lehet lemosni a festéket, csak az
újrafestés segít – magyarázta az ellenőr.
– A falfirka akár egy évig terjedő
szabadságvesztéssel is büntethető.
Az elmúlt hónapban a járőrök három
fiatalt füleltek le, akik a Gubacsi híd
lábára festették éppen a névjegyüket.
Ha valaki indítványozza, hogy megtéríti a kárt, a büntetés enyhíthető –
tájékoztatott a XX.–XXIII. Kerületi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, Szűcs László alezredes.
Aki kárt okozó graffitiseket lát, hívja a rendőrség központi számait a 107es, 112-es vagy a kerületi kapitányságot a 421-1800-as telefonszámon.
Szűcs Dóra

Gyerekszáj
Az 5 éves Balázs azt mondta a falfirkálókról: Jól lerajzolnám, utána összefirkálnám
ôket, de zsírkrétával, mert az jobban fáj!
A graffitizés bűncselekménynek számít

Masnival kötötték át a rendőrök ajándékát

Fotó: Szerzô

Boldogító igen
a rendelet
módosítására

Törik magukat a táblákért

Fotók: Szerzô

– Minden második táblát
ki kellene cserélni – mondja
Sztanyek Zoltán
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A Készenléti Rendôrség Zenekarával együtt lépett
fel az átadón a Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola mazsorett csoportja

Az önkormányzat tavaly döntött arról, hogy
a rendôrség tárgyi feltételeinek javítása érdekében egy Skoda Fabia Ambition 1.4 16 V
típusú gépjármûvet vásárol, amit térítésmentesen átruház a rendôrkapitányságnak.

Mi folyik itt?

Áthelyezhetôk, megszüntethetôk a közkutak
Pesterzsébeten 126 közkutat mûködtet
meglehetôsen kedvezô éves átalánydíjjal a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. az önkormányzattal kötött szerzôdés alapján.

Fotó: Szerzô

Földesi Gyula képviselô a március
22-i képviselô-testületi ülésen felvetette, más kerületekben bevezették
azt a fontos és példamutató magatartást, hogy a házasságkötô terem
bérlése az ott élôk számára ingyenes,
ezért kérte, készüljön elôterjesztés a
fenti rendelet módosítására.
Véleménye szerint a nemzeti
együttmûködés kormánya is fontosnak tartja a családok támogatását,
ebben a nehéz gazdasági helyzetben egy ilyen gesztussal is erôsítve
a lokálpatrióta gondolkodást.
A képviselô-testület ezt követôen módosította az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet, minek
értelmében a hivatali munkaidôn kívül a házasságkötô teremben lebonyolított családi esemény díjmentes
abban az esetben, ha a házasulók/
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítôk egyikének lakóhelye a bejelentkezés idôpontjában legalább
egy éve Budapest XX. kerület közigazgatási területén van.
PE

Az autóval kapcsolatos hosszadalmas adminisztráció miatt tudták csak az idén átadni a gépjármûvet, ami több mint 3 millió forintba került. Üzemanyagköltségeire
bruttó 50 ezer forintot szavazott meg havi
szinten az önkormányzat.
– Az adomány nagy segítség, hogy
hatékonyabban végezzük a munkánkat.
A jármûvet a bûnügyi osztály munkatársai
fogják használni Pesterzsébeten – mondta Makádi Katalin rendôrkapitány, aki
Szabados Ákos polgármestertôl vette át
az autó iratait és a kulcsot.
Az átadáson részt vet
vettek a kerület vezetôi, önko
önkormányzati
képviselôi és érdeklôdô
pesterzsébeti
pesterzsébet lakosok.
IM

Nyomós kút a János utcában

A vízművek számításai szerint egy közkút
fenntartása 22 127 forintba kerül évente
az önkormányzatnak.
A közkutak nincsenek mérővel felszerelve, ezért arányosítással, átalánnyal vagy műszaki számítással állapítják meg a fogyasz-

tást. Sajnos megesik, visszaélnek egyesek
ezzel a vízvételi lehetőséggel és ezekről a
közkutakról locsolnak, mossák az autókat.
Korában azért hozták létre a közkutakat, hogy a vízvezeték-hálózattal nem
rendelkező területeken az emberek vízhez
jussanak.
A szolgáltató a közkifolyót és tűzcsapot
a polgármester előzetes hozzájárulásával
helyezheti át, vagy szüntetheti meg.
Ilonka
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Kikényszeríthetô
a védôoltás
A kanyaró- és rubeolajárvány fokozott
éberséget követel az egészségügyi
szolgáltatóktól az egészségügyi hatóságtól, és átgondoltságot a külföldre
utazóktól.
Az oltásokat a Budapest Fôváros
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nemzetközi Oltóhelyén
vehetik fel (1138 Budapest, Váci u. 174.,
Tel: 06-1-465-3809 Nyitva tartás: H:
9-12 és 13-18, K: 9-12 és 13-15, Sze:
9-12 és 13-18, Cs: 9-12, P: 9-12).
Az indokolatlanul elmaradt, elôírt
védôoltások beadatása szükség esetén
határozattal elrendelhetô, hatóságilag
kikényszeríthetô.
Bôvebben: www.oek.hu → Aktuális
témák → Kanyaró/tömegrendezvények
menüpont.

Egészségünkre vált ez a nap!
Egészségnapot szervezett a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Családsegítô Szolgálata a Kossuth Lajos utca 146.
szám alatti telephelyén.

A családsegítő szolgálat a rendezvény mellett ügyfeleket is fogadott.
Többen közülük részt vettek a különböző egészségügyi szűréseken, így az
ingyenes látás és hallásvizsgálaton, az
ortopédiai elváltozások szűrésén, testanalízisen, mágnesterápiás kezelésen,
gyógyászati segédeszközök bemutatóján, táplálékkiegészítők termékbemutatóján, vérnyomásmérésen.

Köszönjük a segítséget!
A rendezvény célja az volt, hogy a náluk megforduló látogatók bepillantást
kaphassanak az egészséges életmódba,
valamint kipróbálhassanak olyan szűrővizsgálatokat és segédeszközöket, terápiás lehetőségeket, amelyekhez máshol, más formában csak pénzért juthatnak hozzá. Közel százan vettek részt
a programon, emiatt kissé szűkösen is
fértek el, de úgy tűnik: sok egészségre
törekvő ember, kis helyen is elfér.

Elválaszthatatlan a testi és lelki egészség

Fotó: PSZGYVK
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A Vöröskereszt ugyanekkor véradást
is szervezett. Nagy segítséget jelentett a
Cédrus Patika által rendelkezésre bocsátott szóróanyag is.
A rendezvényt meglátogatta a szociális területért felelős alpolgármester,
Juhász Lajosné is.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a szakembereknek, akik ingyenes
munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
A rendezvény szervezésben nagy
segítségünkre volt a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XIX., XX.,
XXI., XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet munkatársa is.
Puskás Margit

Nem kér ügyeleti díjat az ügyeletes patika

Fotó: Szerzô

Hetedik éve folyamatos ügyeletet lát el az Aranyfû Gyógyszertár. A Kossuth Lajos utcai patika
vezetôje az ellátás tapasztalatairól, a gyógyszerkiváltással kapcsolatos változásokról beszélt.

Fotó: Szerzô

Szabados Ákos polgármester idén is találkozott a kerület egyházi vezetôivel
és egészségügyi dolgozóival, háziorvosaival. Vázolta az idei évi terveket, az
egyházakkal és az egészségügyi intézményekkel történô együttmûködés lehetôségeit. Megemlítette: az idén sor kerülhet a Jókai Mór utcai háziorvosi
rendelô épületének felújítására. Kiemelte a kerületben tevékenykedô orvosok
áldozatkész munkáját és köszönetét fejezte ki az egyházak vezetôinek, miért a
lakosság lelki egészségéért tesznek. A rendezvényen megjelentek dr. Vas Imre
és Juhász Lajosné alpolgármesterek is.
IM
2005-ben – a lakosság kérésére –, önkormányzati támogatással indult be újra
az ügyeleti ellátás Pesterzsébeten. Háda
Lászlóné dr. Komáromi Ilona, az Aranyfû
Patika vezetôje elmondta, hogy az utóbbi években megcsappantak ugyan a
források, ám az önkormányzattal idén
is sikerült megegyezni a hozzájárulásról.
A gyógyszertár továbbra is vállalta, hogy
nem kér ügyeleti díjat a nyitva tartási
idôn kívüli ellátásért.
– Az emberek mára megszokták,
hogy hozzánk a nap 24 órájában jöhetnek
gyógyszerért – mondta a vezetô.

A patika ügyeleti szolgáltatása több
mint ügyeleti ellátás: az összes érvényes
receptet beváltják, és bármilyen készítményt kiadnak ugyanúgy, mint nyitvatartási idôben. A szabályokat azonban maximálisan betartják: vényköteles orvosságot például nem adnak ki recept nélkül,
a kiszolgálás pedig – néhány kivételtôl
eltekintve – ügyeleti idôben zárt ajtóknál,
ablakon keresztül történik.
– Csengetés után, az ügyeletes kolléga megjelenéséig türelmet kérünk a
vásárlóinktól. Igyekszünk minden igényt
kielégíteni, ezért a nehezedô körülmények ellenére is nagy készletet tartunk.
Az egészségpénztári kártyákat ügyeleti
idôben is elfogadjuk, a bankkártyák közül
viszont csak azokat, amelyek PIN-kód nélkül is használhatóak, a terminálok ugyanis
rögzítettek. Ezért arra kérjük vásárlóinkat,
ha ügyeleti idôben jönnek, a fennakadások elkerülése érdekében készüljenek
készpénzzel – kérte Háda Lászlóné dr.
Komáromi Ilona, aki említést tett a gyógyszerkiadást érintô változásokról is.
Április 1-jétôl egy receptre maximálisan harminc napi készítményt írhat
föl az orvos, több havi orvosság esetén
jeleznie kell, melyik vényt, mikortól válthatja ki a páciens. Újdonság továbbá,
hogy a sztatinok esetében csak a hatóanyag kerül a receptre, a gyógyszertárban pedig a legkedvezôbb árú készítményt ajánlják a vásárlóknak.
Szûcs Dóra

Az Aranyfû Gyógyszertár a Kossuth Lajos utca 21-29. szám alatt hétfôtôl péntekig, reggel 8 és este 20 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között tart nyitva.
A patika éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon állandó ügyeletet lát el.
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Virágok borították az Anyák Szobrát

Tízezreket is
szakíthatnak
a nyakláncokkal

Állj meg, és gondolj édesanyádra!
Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? – énekelték a
Dinnyehegyi óvoda Csipet-csapat
csoportjába járó gyerekek az Anyák
Szobránál rendezett ünnepségen.
Az emlékmûvet 1933-ban az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére
emelték az édesanyák tiszteletére.
Az idei megemlékezést a Vöröskereszt Dél-Pesti Szervezete rendezte.

anyáknak adatott meg” – mondta Melis Gábor, aki a gyermekek és az édesanyák különleges kötődéséről beszélt.
Az ünnepségen Szabados Ákos polgármester köszöntötte az édesanyákat
és a nagymamákat. Megemlékezett
arról, hogy a korabeli beszámolók szerint az emlékmű 1933-as avatásakor
zsúfolásig megtelt a Szent Erzsébet
tér, 16 ezren voltak jelen.

Az emlékezés virágait az önkormányzat nevében Szabados Ákos polgármester és Juhász Lajosné alpolgármester
helyezte el. Ezután Kardos István, a
Magyar Vöröskereszt országos főigazgató-helyettese, budapesti igazgatója
koszorúzott, majd többek között a Vöröskereszt budapesti, dél-pesti és ifjúsági
szervezetének képviselői is fejet hajtottak
az emlékmű előtt.
Szűcs Dóra

Fotó: Szerzô

Fotó: Szerzô

Adományokból
állították a szobrot
Annak idején az Ifjúsági Vöröskereszt felhívására tíz iskola hatezer tanulója ajándékozta megtakarított pénzét az Anyák Szobrának felállítására. A gyerekeken kívül a
szülôk, üzemek és tehetôs magánszemélyek adományából gyûlt össze a szükséges
összeg, hogy az emlékmû elkészülhessen.

A jó idô beköszöntével lekerültek rólunk a magas nyakú pulóverek, sálak.
Ezzel egy idôben megjelentek a tolvajok is, akik kifigyelik a vásárlásból,
piacról hazaigyekvôket, akiket követnek, és egy óvatlan pillanatban kitépik
nyakukból az értékes láncokat.
Mire a megtámadottak magukhoz
térnek, a tettesek már köddé is váltak.
– Arra kérünk mindenkit – fôleg az
idôsebbeket – legyenek körültekintôbbek és elôvigyázatosabbak. Járjanak
nyitott szemmel az utcán, vegyék észre,
ha valaki gyanúsan viselkedik, esetleg
követi ôket – hívta fel a figyelmet Szûcs
László alezredes, a kerületi rendôrkapitányság bûnügyi osztályvezetôje.
Ha mégis megtörténne a baj, azt
javasolja, próbáljuk alaposan megjegyezni a menekülô ruházatát, ismertetôjegyeit. Például, hogy van-e rajta
tetoválás. Ezek az információk sokat
segíthetnek a tettesek felkutatásában.
Szûcs Dóra

Virágokat helyeztek el a szobornál
az ünnepség résztvevői

A világ első Anyák Szobra a Szent Erzsébet téren áll. Kaszab Károly szobrászművész alkotásának eszmei modellje Juhász Lajosné alpolgármester
nagymamája, Melis Andrásné volt.
Melis Gábor színművész szeretettel
emlékezett meg nagymamájáról.
– Mamuska itt lakott a szobor mögötti házban. Amikor eltévedek ide,
mindig elolvasom a szobor talapzatán
lévő mondatot: Állj meg, és gondolj
édesanyádra! Ilyenkor eszembe jut
Isaac Babelnek az a mondása: ,,Minden halandó. Az öröklét csak az édes-

Óvodások műsora az anyáknapi ünnepségen

Kérdések és válaszok a civil fórumon

A végelszámolás költségeit az állam viseli

A Magyar Madarászok Természet- és
Állatvédelmi Egyesületét Lakó Antal
több mint 20 éve vezeti. A pesterzsébeti szervezet önfinanszírozó. Vezetőjük azt kérdezte, ha nem igényelnek
anyagi támogatást, akkor miért nem
regisztráltathatják magukat a kerület
vagy a városi művelődési házakban?
Továbbá, hogy ha nem akarnak pénzügyi forgalmat bonyolítani, akkor vajon elesnek a közhasznúságtól?
Dr. Latorcai Csaba véleménye
szerint, akik pénzforgalmat nem bonyolítanak közhasznúak, hiszen nem
veszteségesek, meg tudnak felelni a
feltételeknek. 10 önkéntes személy

tevékenysége bevonható, meg lehet
szerezni a közhasznúságot. Annak
nincs akadálya, hogy az együttműködés okán a művelődési házakban
regisztráljanak.
A nagycsaládosok szervezetének
képviselője arról panaszkodott, hogy
eddig a civil szervezeteknek illeték-

mentessége volt, jelenleg viszont több
ezer forintot kell fizetni az elektronikus regisztrációért.
Az államtitkár-helyettes válaszából
kiderült, hogy az Európai Unió nem
fogadja el az állam szerepét a regisztrációs díj átvállalásában. Az egyszeri
regisztrációs díjat évente egyszer kell

A fórumon megjelent Földesi Gyula,
dr. Vas Imre és Marton Sándorné is

Fotó: Szerzô

A civil szervezetek alapításával kapcsolatos szigorú rendeletek betartása
nem könnyû feladat. Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkár-helyettese
a közelmúltban megtartott civil fórumon a helyszínen elhangzott kérdésekre is válaszolt.

Juhász Lajosné alpolgármester, dr. Latorcai Csaba államtitkár-helyettes (középen),
Rostagni Attila civiltanácsnok

megfizetni, és költségként el tudják
számolni azok a szervezetek, akik részesülnek pályázati támogatásban.
Az államtitkár-helyettes egy másik
kérdésre adott válaszából kiderült: a
közhasznú szervezetek január 1-je óta
kettős könyvvitelt folytatnak, a végelszámolás költségeit az állam viseli,
illetve ahol nincs vagyon, ott egyszerűsített törlési eljárást alkalmaznak
majd, de erről később döntenek.
Ilonka Mária
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Üdvözlet Kossuthfalváról!
Kerületünk története kötôdik az 1848as szabadságharchoz. Errôl tartott
elôadást a Pesterzsébeti Helytörténeti Klub májusi ülésén Ettvel Zoltán villamosmérnök, lokálpatrióta,
mûkedvelô helytörténész.

tárai a Nagysándor József utca – Lázár
utca – Magyar utca – Szent Imre herceg utca közötti terület, amely később
kibővült a Nagykőrösi útig – a Szabóteleppel együtt – és ma már ez utóbbi
területet értjük Kossuthfalva alatt.
A Pest-Buda területéről kitiltott szabadságharcos katonák egy csoportja az
úgynevezett Gubacspusztán telepedett
le. A mai Vécsey, Knézich, Dessewffy,
Lázár utcák helyén kialakult településmag első lakosai az 1848-as vendéglőnek nevezett betérő fogadóban

határozták el, hogy telepüket Kossuth
Lajosról fogják elnevezni. Az idősebb
generáció visszaemlékezései szerint
ugyanis Kossuth Lajos ebben a fogadóban szállt meg 1848 szeptemberében,
a híres ceglédi toborzó beszédének a
főpróbáját is itt tartotta. A 19. századi
fogadó a Vécsey és a Nagysándor József utca sarkán állt. A mellékelt fotón
olvasható az említett vendéglő pontos
neve: „Vendéglő 48-as Magyarhoz”.
A fotót Ettvel Zoltán nagyapja készítette 1911-ben.

Fotó: Magánarchívum

Egy szelet múlt

Az Iparoskör épülete a Kossuth Lajos utcában

Gubacspusztát 1850-ben Grassalkovich Antal eladta egy bankárnak, Sina
Györgynek, aki 123 kataszteri hold területű földet vásárolt. A későbbiekben
alakult ki (ős) Kossuthfalva. Ennek ha-

Fotó: Szerzô

Vendéglő a 48-as Magyarhoz

Ettvel Zoltán villamosmérnököt családja sorsán keresztül személyes élmények
és emlékek kötik Kossuthfalvához

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.

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 pályamûvön kérjük feltüntetni készítôje nevét, életkorát, iskoláját és az al-

Az 1860-as évektől a Soroksárhoz
tartozó Gubacspuszta területén két
telep alakult ki parcellázások útján.
Az egyik Erzsébet királyné, I. Ferenc
József felesége tiszteletére az Erzsébetfalva, a másik Kossuth Lajos után
a Kossuthfalva nevet kapta. Később
a két település egyesült Erzsébetfalva
néven. 1930-ban már 67 ezer lakosa
volt az új településnek.
Az új város elnevezése 1924-től
Pesterzsébet lett, 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. A város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700-dik
évfordulója alkalmából a Pestszenterzsébet nevet kapta.
A lokálpatrióta helytörténész még
további érdekességeket mesélt a közigazgatásról, a település közlekedéséről, illetve a gazdasági fejlődéséről,
amit diákkal, térképekkel és képeslapokkal illusztrált.
Ilonka Mária

Elôször csak figyelmeztetnek
A fôvárosi tömegközlekedésben használatos bérletigazolványok tíz évig érvényesek,
így lejártukkor azokat új igazolványra kell cserélni. A BKK jegyellenôrei a jövôben
is fokozott figyelmet fordítanak a bérletigazolványok érvényességének ellenôrzésére,
ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján enyhíti a BKK a lejárt igazolvánnyal
közlekedôkkel szembeni korábbi intézkedéseket. A jegyellenôrök mostantól elôször
csak figyelmeztetnek. Pótdíjazásra csak akkor kerül sor, ha a figyelmeztetést követô
8 napon belül nem cserélik ki az utasok a lejárt bérletigazolványt.

Neményi Lili

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

Kerüljön ki a csapdából!
Ha belekerült az adósságcsapdába, ha
nem tudja fizetni hiteleit, ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási
eljárás indult Ön ellen, ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van
szüksége: vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati in-

tézkedésekről, az Eszközkezelőről és
az adósságmérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése.
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk: 70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Önkormányzat adja
a helyet a Vöröskeresztnek
A Vöröskereszt helyi szervezete az Ady
Endre utcai épületébôl a Szent Erzsébet
tér 4. szám alá költözött. Az új helyiséget
térítésmentesen kapták az önkormányzattól. A szervezet ebben az évben is
ruhaosztással, péksüteménnyel, könyvadományokkal támogatja a rászorulókat.
A megkereséseket a nemethandrea@voroskeresztbp.hu, vagy a 70/9338502-es
telefonszámon fogadják.
ILMA
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Harangoskönyv Erdélybôl

43. alkalommal nyílt meg a Tavaszi Tárlat

Finom válogatás,
értő csoportosítással

Fotó: Szerzô

Kisgyörgy Zoltán Harangoskönyvének
dedikálással egybekötött könyvbemutatóját tartották a Csiliben a Zöld
út Caritas pesterzsébeti szervezet
elnökének, Bánó Miklós önkormányzati képviselônek a szervezésében.

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál
Imre Galériájában, a Pesterzsébeti Mûvészeti Napok keretében
nyitotta meg kapuit a 43. Tavaszi
Tárlat. Az érdeklôdôket grafikák, képzômûvészeti alkotások,
tûzzománcok sajátos világa várta. A kiállítás végén adják át a
közönségdíjat.
A megnyitón D. Udvary Ildikó mûvészettörténész, múzeumigazgató bevezetôje után a
Senza Dirigente kamarazenekar komolyzenei mûvekbôl álló mûsort adott elô.
– Öröm nemcsak találkozni, öröm az
új alkotásokban gyönyörködni, öröm közösséget teremtô környezetben együtt
ünnepelni. Az a célunk, hogy eljuttassuk
a mûvészetet, a kultúrát a lakossághoz –
mondta Szabados Ákos polgármester, aki
Marlon Brandot idézte: „Be kell vezetni
a mûvészet módszereit az életbe, nem
azért, hogy mûvészetet csináljunk az
életbôl, ó, dehogyis! Hanem hogy életet
csináljunk a mûvészetbôl.”
– Az életünket úgy kell élnünk, mintha
mûvészek lennénk. Alakítsuk úgy gondolatainkat, érzéseinket, hogy aaz
kifejezhetô legyen nemcsa
nemcsak
szavakkal, nemcsak gondo
gondolattal, de zenével, táncca
tánccal,
képekkel, szobrokkal éés
eggyébb alkotásokkal. Kell eheh
egyéb
mûvészekne
hez nekünk mûvészeknek
lennünk? Én ebben nem
Ehhe
vagyok biztos. Ehhez
lennünk
embernek kell lennünk,
kifejezô
érzelmeiket kifejezô,
fo
szeretô lénynek – fopolgár
galmazott a polgármester.

Fotó: Szerzô

Kisgyörgy Zoltán dedikálta könyvét

Dr. Takács Imre, az Iparmûvészeti
Múzeum fôigazgatója kifejtette: egy ekkora anyag összegyûjtése, finom válogatása, értô csoportosítása és a látogatóknak segítô installálása igen komoly
szakmai teljesítmény. Elismerését fejezte
ki a kiállítás szervezésének, megrendezésének kiválóságáért D. Udvary Ildikó
igazgatónak és munkatársainak.
A fôigazgató felhívta a figyelmet arra,
hogy egy ilyen kulturális esemény nem
jöhetett volna létre a fenntartó tulajdonos
megértése, empátiája, tudatos támogató
tevékenysége nélkül.
– Eléggé egyértelmû: Pesterzsébet önkormányzatának fontos az emberek mindennapjait gazdagító mûvészetpártolás nemcsak a kerületben, hanem a dél-pesti régióban élô mûvészek
számára is – tette hozzá.
A tárlat megnyitóján részt vett a kiállító mûvészeken, érdeklôdôkön kívül Földesi Gyula országgyûlési és önkormányzati képviselô, dr. Vas Imre országgyûlési
képviselô, alpolgármester, Juhász Lajosné alpolgármester, Marton Sándorné, az
Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, Körmendiné Kökény Eszter, az oktatási, kulturális és sportosztály vezetôje, önkormányzati képviselôk és díszpolgárok.
Ilonka Mária

A tavaszi tá
tárlat díjainak átadása
A pesterzsébeti öönkormányzat elismerését, illetve ajándékokat vehetett át: Polgár Rózsa Munkácsy- és Kossuth-díjas
kárpitmûvész, Borkovics
Borkov Péter üvegmûvész. Majoros Áron soroksári szobrászmûvés
szobrászmûvész Czúni Imre fotómûvésznek, Pesterzsébet
Aranykezû Mesterének
Mes
könyvcsomagját vehette át. Szôke
üvegm
Barbara üvegmûvész
az Oázis Kertészet ajándékutalványát
kapta, Budahely
Budahelyi Tibor szobrászmûvész Pintér Gyula, Pesterzsébet mecénásá
mecénásának felajánlásában részesült.

Várhalmi András, a művelődési központ igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, köztük Juhász Lajosné alpolgármestert, Földesi Gyula országgyűlési
és önkormányzati képviselőt, valamint
Rostagni Attila civil tanácsnokot.
– Kisgyörgy Zoltán a Háromszéki
vártúrák kalauza című könyve után a
tőle megszokott igényességgel ismerteti meg velünk szeretett szülőföldje,
Erdély történelmi korokat megélt ha-

rangjait, harangöntő iskoláit, a harangokhoz kapcsolódó mondákat, színes
történeteket. Könyvéből nem hiányzik
ismert humora. Történeteit valóságos
anekdotakincs gazdagítja. Egyfajta hiánypótló erdélyi kultúrtörténeti kalauz
a szerző publikációja – mondta Juhász
Lajosné alpolgármester, a könyvbemutó fővédnöke.
Kisgyörgy Zoltán a Háromszék
című napilap egyik alapítója, szerkesztője. Sok szakmát kipróbált. Ismert író, újságíró, geológus, publicista, helytörténész és Erdély-kutató.
Előadásából nem hiányzott a humor,
a jókedv, az ízes, régi magyar beszéd.
Megismerhettük a harangokat és az
elrejtett harangok történetét is.
Székelyföldön ma is öntenek harangokat egy lőrétei katolikus mérnök jóvoltából. Biharkeresztesnek 7,5 tonnás
harangot öntött a lőrétei Lázár Imre.
A könyv CD-mellékletén hallhatók
az erdélyi harangok is. Bánó Miklós
elmondta: a Zöld út Caritas eddig
számtalan könyvbemutatót szervezett,
ami a magyar történelemhez kapcsolódik. Ennek kapcsán ismerkedett meg
Kisgyörgy Zoltánnal Budapesten, az
Unitárius Püspökségen. Testvérvárosi
kapcsolat van Pesterzsébet és Bölön között, a Harangoskönyv írója is arról a
környékről származik.
ILMA

Útmutatást kaptak a zsûritôl, hogyan lehet még jobban csinálni

Találkoztak a népzenei hagyományok ápolói
XI. alkalommal tartották a Csili
Mûvelôdési Központban a Csili
Népzenei Találkozót. Tizenegy
csoport lépett színpadra az ország különbözô tájegységeinek
népzenei kultúráját bemutatva.
A zsûri – dr. Alföldi Borús István, a Magyar Rádió Zenei Együttesének igazgatója, dr. Gerzanis Magdolna népzenekutató, valamint Gieler Ferenc elôadómûvész,
a Csili Mûvelôdési Központban mûködô
Lázár Ervin Meseház vezetôje – döntött a
három különdíjas produkcióról. Rangsor
nélkül emelték ki a Zabhegyezô Citera

Együttest, akik Lendva környéki és nyírségi népdalokat adtak elô, a Szigetközi
Pávakört, akik Kodály Zoltán gyûjtésébôl
Mátra vidéki népdalokat hoztak, illetve a
vecsési Balla Péter Hagyományôrzô Népdalkört.
A találkozó végén a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola Dalos
Pacsirtái és a Gyöngyvirág Néptánckar
küküllôi csúfolódó népdalokkal és széki
táncokkal ismertették meg a közönséget.
A zsûri egyéni útmutatást adott az
együttesek vezetôinek, hogy miképpen
lehet még jobb a produkciójuk.
ILMA

KULTÚRA

Huszárok kedvencei

Anekdotákkal
fûszerezett
receptkönyv
A Kossuth Társaság egyik célkitûzése a hagyományok továbbvitele. Ezúttal a Huszárkonyha címû
receptkönyvet
ajánlották az
érdeklôdôk figyelmébe.

Német nemzetiségi gyermektalálkozó
Pesterzsébet valamennyi német
nyelvet tanító oktatási intézményébôl érkeztek gyerekek a Német
Nemzetiségi Gimnáziumban tartott
gyermektalálkozóra.

A színvonalas produkciók között
volt tánc, a meséket, verseket természetesen az alkalomhoz illően, német
nyelven adták elő.

Érkeztek gyerekek a Baross Ovi-Kindergarten Barossból, a Hajós Alfréd
és a József Attila Általános Iskolákból,
valamint a Német Nemzetiségi Gimnáziumból. Az ünnepségen a magyar
és a német himnusz elhangzása után
Juhász Lajosné alpolgármester, az esemény fővédnöke mondott köszöntőt.
–- Sok ismerős arcot látok. A mai
napon a német nemzetiségi nevelés-

Fotó: Ilonka Mária
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ben és oktatásban résztvevő intézmények mellett olyan iskola diákjai
is fellépnek, akiknél a német nyelvtanulás nagyon eredményesen valósul meg - mondta az alpolgármester,
aki végezetül köszönetet mondott a
szervezőknek, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a Német Hagyományőrző Egyesületnek.

Dr. Fekete Károlyné, a pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, valamint Bárkányi Judit, a
Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a műsorban szereplő
valamennyi fellépőnek köszönetet
mondott.
ILMA

Kerezsi Erika, a Kossuth Társaság
elnökségi tagja

A József Attila Általános Iskola tánccsoportja

A könyvet Kerezsi Erika, a Kossuth
Társaság elnökségi tagja mutatta be a
Gaál Imre Galériában. A könyv szerzôjének, Fülöp Tibor Zoltánnak a nevéhez
fûzôdik a Magyar Huszár nevû szervezet, továbbá a Katonai Hagyományôrzô
Szövetség, valamint a Magyar Hagyományôr Világszövetség létrehozása.
A mû nem egy egyszerû szakácskönyv, hiszen minden recept
egyben egy történet is. Van, amelyik
riportszerû, és van, amelyik krónika.
Mindegyik a magyar hagyományôrzés csodás, eleven világába vezeti
az olvasót, s a régi népviselethez, az
egyenruhához kötôdik.
Egyszerre kalandozhatunk olvasása közben a gasztronómia, a hagyományôrzés világába. Varázslatos ízekre, méltánytalanul elfeledett ételekre
bukkanhatunk benne.
Megtudhatjuk belôle, milyen is az
a tüzérgulyás, a pusztagulyás, a tökös
joghurtos palacsinta, a túrós palacsinta
parasztosan, vagy a Solt vezér marhaüstönye kapros-juhtúrós monyáddal.
A bemutatón a vendégeket stílusosan Kossuth kiflivel kínálták.
ILMA

Mi szépen ejtjük a német nyelvet is!

Az üstöny a pörkölt ôsmagyar
neve. De mit ér az üstöny monyád nélkül? A monyád nem
más, mint a honfoglaló magyarjaink által e néven illetett galuska, nokedli.

Fotó: Dr. Fekete Károlyné

A zsűri tagjai voltak Bárkányi Judit,
a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Lászlóné Ammer Klára, a Német Nemzetiségi
Óvoda vezető óvónője, óvodapedagógus, Csordásné Teleky Krisztina,
a Hajós Alfréd Általános Iskola német nyelvtanára.
Első kategóriában a Eötvös József
Általános Iskola (Bodó Angelika, Pallagi Petronella 5. a), a Grassalkovich
Antal Általános Iskola (Kónya Kitti,
Dobó István, Kondér Fanni 5. b.), a
Páneurópa Általános Iskola (Bencze
Nóra, Illés Kata, Dörfler Dániel 5.
o.) a József Attila Általános iskola
(Fazekas Ella, Lencsés Bianka, Jangel

Dr. Fekete Károlyné (középen) köszönti a résztvevőket

Ágnes 5. o.) tanulói nyertek dogobós
helyezést.
Második kategóriában a Német
Nemzetiségi Gimnázium tanulói kö-

zül Hetényi Anna, Mészáros Henriette, továbbá Radjenovic Alexandra,
Molnár Enikő, Krém Antónia tanulók
teljesítménye emelendő ki.
ILMA

Vuk és Spuri volt a levelezôs verseny két fôszereplôje
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által szervezett Könyvbarátok
levelezôs versenyének döntôjét
tartották a Bíró Mihály utcai Szabó Ervin Könyvtárban. A versenyt
a Gyulai István Általános Iskola
csapata nyerte.
A kerület mind a kilenc általános iskolája
képviseltette magát a versenyen, aminek fô témája idén Fekete István: Vuk és
Betty G. Birney: Spuri és a nagyvilág címû
könyvei voltak.

Fotó: Könyvtár

Üstöny és
monyád egy
tányéron

Német szépkiejtési versenyt rendezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Német Nemzetiségi
Gimnáziumban.

Havonta kaptak feladatokat a gyerekek a két könyvhöz kapcsolódva. A döntôn minden iskola három legjobban telje-

sítô versenyzôjébôl álló csapat vehetett
részt. A feladatokat Repkáné Guj Judit
állította össze. A zsûri elnöke Cséplô Noémi, a Spuri könyvek fordítója volt.
A verseny után mesélt a gyereknek
munkájáról és arról, hogy hogyan választja ki a lefordításra szánt könyveket.
A versenyt a Gyulai István Általános
Iskola csapata nyerte. Második a Tátra
Téri Általános Iskola, harmadik a Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi
Mûhely csapata lett.
I. M.

KOTTA

A fellépôk között ismert zenemûvész, fogorvos medikus, gyakorló zenetanár is volt

Zene a fülnek, látvány a szemnek

Kerületi családok kapnak tartós élelmiszert a Blokker Imre
által szervezett jótékonysági
rockkoncert bevételébôl. A zenekarok ingyen léptek fel.
A rendezvény szervezôje örült, hogy
igényes környezetben láthatták vendégül az Bubble Babes, a Nomadrock
és a Médium együttest a Csiliben.

A Lajtha AMI kamarazenekara

országos
lamvezetőjeként, orsz
versenyek
operett és fúvós verse
kiemelt díjazottjaiként, vagy
éppen az iskola többs
többszörösen nívódíjjal kitün
kitüntetett
Fúvószenekarának tagja
F
tagjaként
ttértek vissza. Az iskola hírneh
vvét öregbítve, művészetü
művészetükkel
arra ösztönzik hallgató
hallgatóikat,
hogy hozzájuk hason
hasonlóan,
örökre szívükbe zárjá
zárják a
zene szeretetét – mo
mondta

Weisz Nándor ütőzhangszeren játszott

Bánki Berta fuvolázott

Fotók: Szerzô

A rendezvényt Pesterzsébet
Pesterrzsébet
Önkormányzatának
kormányzatának OktatáO
si éss Kulturális Bizottsága
Bizottsáága tágatta, a fővédnökséget
fővédnökségget dr.
mogatta,
Vas Imre országgyűlési képvik
selő,, alpolgármester vál
vállalta.
lalta.
A rendezvény fanfárral
fan
nfárral
indult:
ult: elhangzott Hidas
H
Frigyes
első
gyes szvitjének els
ső téből egy részlet a zzeneiseneisteléből
kolaa fúvószenekarábó
fúvószenekarából
ól alakult
kamaracsoport előadásában.
– Büszkeség számomra e rendezvény megnyitása. Az iskola magas
színvonalú oktatásának és a kitartó
közös munkának köszönhetően az
egykori növendékek gyermekként itt
kezdve zenei tanulmányaikat ma zeneművészeti egyetemet végzett művészként, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar tagjaként, Operaház szó-

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Zenéjükkel is
segítettek

A régi növendékek kiállítását és
hangversenyét másodszor rendezték meg a Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben,
amelyet
elyet Kocsis Nagy Klára tanár
tanárnô álmodott meg, és amelynek két
e fô szervezôje is. A rendezvééve
en megjelentek az önkormánynyen
zat képviselôi és a díszpolgárok.

Köszöntőt mondott dr. Vas Imre
alpolgármester
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Koós-Hutás Áron jazz trombita,
Hajdu István zongora

dr. Vas Imre, aki egyúttal megköszönte az iskola igazgatójának, Csóka
Gabriellának és munkatársainak a
rendezvény megszervezését.

A régi növendékek közül négy fiatal képzőművész Tamási Fanni, Cseh
Barbara, Németh Tamás, Cséza Alexandra állította ki alkotásait – valamennyien Morvayné Németh Márta
tanítványai voltak. Az est háziasszonya, Lenkeyné Szabó Ida mutatta be
a fiatal művészeket a közönségnek.
Bánki Berta fuvolán mutatkozott
be. Bizják Dóra és férje, Zentai Károly négykezest játszottak zongorán.
Markgruber Bence euphoniumon,
Fahidi Patrícia hegedűn, Koós-Hutás
Áron jazz-trombitán, Hajdu István
zongorán, Weisz Nándor ütőhangszeren játszott. Porzsolt Éva énekelt.
A műsorban felcsendültek többek
között Bach, Debussy, Verdi művei is,
illetve a modern darabok közül Elton
John szerzeménye.
Harminc grafikát állítottak ki a
egykori tanítványok, akik között volt
ismert zeneművész, fogorvos medikus,
illetve gyakorló zenetanár.
ILMA

Színpadon a Bubble Babes

– Jól sikerült a rendezvényünk,
bár szerettük volna, ha még többen
eljönnek. A segélykoncert napján narancssárga riasztást adtak ki a várható
szél és viharok miatt, többen is jelezték, hogy emiatt nem indulnak útra –
mondta Blokker Imre, aki ôsszel újabb
jótékonysági estet tervez.
– Akkor már egy komplexebb
rendezvényt szeretnénk: a koncer-

Ajándék volt minden perc a növendékektôl is

Fotó: Ilonka Mária

Ajándék volt minden perc és óra címmel Tassonyiné Zalay Lídia magánének tanszakának hangversenyét hallhatta a közönség a Pesterzsébeti
Múzeum Gaál Imre Galériájában, a Pesterzsébeti Mûvészeti Napokon.

A mûsor gerince operett részletekbôl állt,
de képviselte magát a musical, francia
sanzon és különféle dalok. A gondosan
megválasztott, személyre szabott mûsorszámok telitalálatok voltak, mindenki
remekül szerepelt és láthatóan élvezte,
amit csinált. Az est folyamán kevés beszéd
volt, sodró lendülettel követték egymást a
dalok Horváth Kornél zongorakíséretével.
A jól felépített hangverseny fergeteges
fináléval zárult.
Az elképzelések szerint hagyományszerûen folytatná az iskola ezt a tanév
végi, galériához kapcsolódó hangversenysorozatot.
Felhôtlen, hétköznapokból kiemelô élményben részesült, aki meghallgatta a
nagyszerû elôadást.
Lajtha AMI Vezetôsége

Blokker Imre, a koncert ötletgazdája

tek mellett egészségügyi preventív
szûréseket és sportbemutatókat is
tervezünk – mondta.
Húsz lelkes önkéntes segített a
szervezésben. A rendezvényt Pesterzsébet önkormányzata, a Szociális
Bolthálózat 25. számú üzlete és Harsányi László önkormányzati képviselô
Seinchin Karate Sportegyesülete támogatta.
Szûcs Dóra

EGYHÁZ
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Bajba jutott családon
segített a gyülekezet

Gyôri János Sámuel lelkipásztor az orgonánál

A 20. század elejétől a protestáns
gyülekezetek körében ébredési
mozgalmak indultak. A reformáció, illetve a későbbi barokk óta
megszokott korálokat ezekben a

körökben kiegészítette egy új műfaj, afroamerikai lelki zenei kincs,
a bibliacsoportok kedvenc énekei
voltak ezek. A Bethánia Szövetség
kiadta a Halleluja elnevezésű énekeskönyvet, melyet a különböző
felekezetekben sok hasonló kisebb-nagyobb kiadvány követett.
18 dalt énekeltek el a pesterzsébeti evangélikus templomban
a Halleluja énekekből modern
stílusban, az operett és a musical
között, gospel elemekkel. Horváth Kornél 23 éves presbiter ült
a dobnál, az ütőhangszereknél.
Az orgonánál Győri János Sámuel
evangélikus lelkipásztor és Elek
Norbert hivatásos zenész foglalt
helyet. Győri Pál Barnabás – a
lelkipásztor öccse – gitározott,
Czibulka András mandolán játszott. Helfrich Eszter Anna és
kislánya, Olívia, továbbá Karsai
Ildikó pedagógus, Janecskóné
Surányi Hajnalka és Jáki Antalné
énekeltek.

A zeneszámok között történeti
ismertető is elhangzott. Börzsönyi
Jánosné református lelkész igét
hirdetett.
A koncert bevételét egy anyagilag bajba került, 3 gyermekes család számára ajánlotta fel az evangélikus gyülekezet.
Ilonka Mária

A gyülekezet tagjai

Fotó: Szerzô

Cantate Domino Halleluja címmel
koncertet szerveztek a pesterzsébeti evangélikus templomban.
A koncert bevételét egy anyagilag
bajba került, 3 gyermekes családnak ajánlották fel.

Az evangélikus gyülekezet zenekara játszott

Elôadás és kiállítás Árpád-házi Szent Erzsébetrôl Szőnyeg
virágokból
Fotók: Szerzô

Árpád-házi Szent Erzsébet korának
legismertebb szentje volt. Élete,
elhivatottsága a szegények megsegítése iránt – az éhínségekkel
küzdô középkoriak számára is –
példaértékûnek számított.

A pesterzsébeti Szent Lajos templomban Messik Miklós tartott előadást

A pesterzsébeti Szent Lajos templomban anyák napján, a szentmise és egy
rövid szentségimádás után, Árpád-házi Szent Erzsébet életéről és édesanyai
erényeiről tartott vetített képes előadást Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke. Az esemény egyben egy
harmincnál több tablóképes kiállítás

Június 10-én lesz Úrnapja. Ismét szeretnének virágszônyeget készíteni a
Szent Erzsébet Templom elôtt. Várhelyi Márta kéri az olvasókat, hogy
segítsék ôket virággal, virágszirmokkal, amit június 9-én a Szent Erzsébet
Templom Plébániáján, vagy az esti,
hat órai misén lehet leadni. Másnap,
10-én reggel 5 órakor már díszíteni
fognak, hogy a fél 9-kor kezdôdô misére elkészüljenek.

megnyitója is volt „Magyarország virága – Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európában” címmel.
A kiállítást május 15-ig tekinthették meg az érdeklődők a szentmisék
alkalmával. Az egyesület felajánlotta a
tablóképek újbóli bemutatását az őszi
Erzsébet Napokon.
ILMA

Corpus Christi

Kiss Péter soroksári református lelkipásztor beiktatásakor a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség Énekkarának énekére vonultak be a Soroksári Református Egyházközség Hôsök terén lévô templomába
a palástos lelkészek. Az eseményen részt vett Földesi
Gyula országgyûlési képviselô, Orbán Gyöngyi fôvárosi
képviselô, valamint soroksári és pesterzsébeti díszpolgárok, református hívek.

Az Úrnapja – több más nyelven Corpus Christi – katolikus fôünnep az
eukarisztia tiszteletére, teljes nevén
az Úr Testének és Vérének ünnepe.
Magyarországon és több más országban a húsvéti idôt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzôen körmenet kapcsolódik hozzá.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A református gyülekezet kórusa énekelt a beiktatáson
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Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár

A Csili Művelődési Központban
INGYENES kreatív szakköröket
indítunk 20 órában
11-18 éveseknek.
Szövő szakkör indul
kezdőknek 5 alkalommal
Május 29 - június 12-ig
Foglalkozások:
kedd és csütörtök 16-19 óráig
A résztvevők megismerhetik
a szövést, mint ősi könnyen
elsajátítható kézműves
mesterséget, a szövés történetét,
a fonalak fajtáit, a technikákat.
Textilfestő szakkör indul
kezdőknek 5 alkalommal
Május 30 - június 13-ig
Foglalkozások:
szerda és péntek 16-19 óráig
A résztvevők textilművész
vezetésével megismerkedhetnek
a különböző alapanyagokkal,
festékekkel, festési technikákkal,
textiltervezéssel, színelmélettel.
Jelentkezni: 283-02-30-as
telefonszámon Kovács Emesénél

CSILI SZÍNHÁZ
ORFEUM KABARÉ - AZ UNATKOZÁS KIZÁRT!
Június 3., 19 óra
Bach Szilvia, Esztergályos Cecília, Tényi Anett,
Heller Tamás, Faragó András, Németh Kristóf
Belépô: 1900 és 2200 Ft
TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Nyáron is, a Csili légkondicionált
színháztermében!
Minden szerdán 18-22 óráig
Játszik: a KRISTÁLY DUÓ
Belépô: 700 Ft
CALYPSO DANCING PARTY
Évadzáró buli június 9-én,
kivételesen szombaton!
Asztalfoglalás június 7-én 15 óráig: 283-02-30
IN MEMORIAM KARINTHY, ÖRKÉNY
TÖRTÉNELMI TÁNC – IRODALMI EST
a Csili Agóra Színkör elôadásában.
Május 31.,18 óra, Csili Könyvtár
Belépés díjtalan.
HELYTÖRTÉNETI KLUB
Június 12., 17 óra
Komoróczy László: A TÖRÖK FLÓRIS (UTCAI)
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETE

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 június 2-6-ig
Játékos ismerkedés az egészséges
táplálkozással és az aerobik különbözô
fajtáival. Dance, step, bodyball,
fittball, zumba. 15.000 Ft
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
Mozaikkésztô tábor 7-12 éveseknek
Puskás Évával június 25-29-ig, 17.000 Ft
Egyiptomi tábor 7-12 éveseknek
Kiss Enikôvel július 9–13-ig, 17.000 Ft
Gyöngyékszer készítô tábor 7-12 éveseknek
Radácsi Arankával június 25-29-ig, 17.000 Ft

NYÁRI NYELVI KURZUSOK
Információ: Nedeczeiné, Helga 30-466-66-93
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
Naponta 8-16 óráig
(kötelezô ebéd: +3900 Ft/hét)
Léghajóval a világ körül 7-12 éveseknek
Holczapfel Zsuzsával, június 2-6-ig
Természet földrajza képzô és mûvészeti
technikáival

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

SZIKE Környezet és
Egészségvédelmi Egyesület
rendezvénye a Csiliben
május 20-án, 10-18 óráig
Komposztálás helyben:
Szemétből komposzt, avagy mi
fán teremnek a zöldjavak?
Kiderül, ha ellátogatnak
a SZIKE rendezvényére
Játékok:
KOMPOSZTOTÓ
KOMPOMATA
KOMPOSZTSTAFÉTA
Kézműves foglalkozás:
HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ
Mindennapi hulladékainkból
egy kis ötlettel és némi
kézügyességgel sokféle használati
és ajándéktárgy készíthető.
A projekt az Európai Unió
támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
g

IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
• Gyulai Mûvésztelep kiállítása június 21 –
július 29-ig a Gaál Imre Galériában.
• „Tartós Hullám” helytörténeti fodrászkiállítás a Pesterzsébeti Múzeum kiállítótermében július 22-ig, hétfô kivételével naponta,
10-18 óráig.
• 43. Tavaszi Tárlat a Gaál Imre Galériában.
A kiállítás megtekinthetô június 10-ig, hétfô
kivételével naponta, 10-18 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos festômûvész kiállítása
• Rátkay Endre festômûvész kiállítása
• Gaál Imre festômûvész kiállítása
• Illyés Borbála történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás „Tudok egy olyan
mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért festômûvész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert
Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili-Horváth Árpád emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytörténeti kiállítás
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.: 284-7324
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig

JÚNIUSI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Május 30., szerda, 17 óra
„Kalandozás a komoly és könnyûzene világában”, a La Stella Ének Stúdió Ifjúsági Csoportjának koncertje. Zongorán közremûködik Zorn Erzsébet, a Stúdió mûvészeti vezetôje.
(Gaál Imre Galéria)
Június 1., péntek, 18 óra
„Az Urat és az Utat keresô József Attila” Elôadó: Tóth Péter, Radnóti-és Latinovits-díjas versmondó. Gitáron kísér Honti Roland. (Gaál Imre Galéria)
Június 5., kedd, 17 óra
„Mûsoros est Lajtha László születésének 120. évfordulója alkalmából” Lajtha László AMI
közremûködésével. Mûsorvezetô Tomasovszki Katalin. (Gaál Imre Galéria)
Június 9., szombat, 18 óra
A 43. Tavaszi Tárlat zárórendezvénye és a közönségdíj átadása. Mozart: Varázsfuvola egyfelvonásos operaelôadás a Gaál Imre Galéria kertjében a La Stella Ének Stúdió szervezésében.
Június 16., szombat, 15-18 óráig
Múzeumpedagógia, kézmûves és játékos foglalkozások gyerekeknek a Pesterzsébeti Múzeum kertjében. (Pesterzsébeti Múzeum)
Június 16-án, a Múzeumok Éjszakáján a Pesterzsébeti Múzeum 10 órától 24 óráig
várja a látogatókat, a Rátkay-Átlók Galéria 10 órától 18 óráig lesz nyitva.

XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13-19, kedd: zárva,
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek: 13-19,
szombat: zárva
A könyvtár július 2-27. között zárva.
• Kölyök Kuckónkban Mátyás Ferenc Attila
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal, zenével, kézmûves programmal páros
heteken, péntekenként 15-17 óra között június 15-én, 29-én.
• Játszóház! Páros heteken, szerdán 16.3018.30 között kézmûves foglalkozás Rádics
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebbmájus 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 június 11-én.
• Kerekítô foglalkozás június 1-jén, 15-én 9
órától. Vezeti: Szabó-Bellán Tímea.
• Szabados Ákos polgármester minden hó
utolsó szerdáján, 18 órától tart fogadóórát.
Legközelebb június 27-én.
• Kamara kiállítás: Róth Lívia kerületi amatôr
mûvész kisplasztikái június 20-ig tekinthetô
meg. 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 nyáron szombatonként zárva tart.
• Író- olvasó találkozó: Gulyás Ilonával, kerületünkben élô költôvel ismerkedhetnek meg,
aki Fehér kô c. kötetét mutatja be könyvtárunkban június 15-én, pénteken, 17 órakor.
• Beszélgetés a munkakeresésrôl: új klubot indítunk könyvtárunkban, ahol Holka Edit
Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes
összejövetelre várja az álláskeresôket. Elsô
alkalommal június 14-én, csütörtökön, 10
órára várjuk az érdeklôdôket.
• Baba-mama klub: havonta egy alkalommal,
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a csöppségeknek. A következô foglalkozást június 7-én, 10 órai kezdettel tartjuk Závotiné Reisner Anita óvópedagógus vezetésével.
• Tudós Klub: legújabb gyerekeknek szóló
programunkon ismeretterjesztô kutakodásban vehettek részt minden hónap utolsó elôtti
péntekén, 17 órától. Következô alkalommal a
kalózokról lesz szó június 22-én.
• Kézmûves Kuckó: ezúttal népi játszóházba várunk titeket, Márton Katinka vezetésével természetes anyagokból készíthettek
kézmûves alkotásokat a szokott idôben, a hónap utolsó péntekén, június 29-én, 17 órakor.
• 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 június 6-án,
és 20-án!
• Idegennyelvi klubok: német társalgási klubunkban június 25-én, 18 órakor várja olvasóinkat Csizmadia Ágnes. Angol klub június
4-én, 17 órától. Az olasz klubba június 18-án
várjuk a gyakorlókat 17 órától. Mindkét klubot
Laczkó-Juhász Mónika vezeti.
• Színházjegyvásárlás: könyvtárunkban péntekenként 17 órától lehetôségük nyílik Budapest színházaiba jegyet választani.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban az Erzsébeti Foltkórosok patchwork kiállítását tekinthetik meg. Galériánkban pedig az Arany kezek – tündér ujjak alkotó klub képzômûvészeti
kiállítását nézhetik meg.
Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében
várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelentkezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen
szállítunk házhoz olvasnivalót.

GYEREKSAROK

12

Fontos, hogy együtt legyen a család

Gyereknap a Csili Mûvelôdési Központban

Miénk volt ez a nap!

bohóc mûsorát, a Spicc&Flex és az Erika
C.D.C. bemutatóját is láthatták, valamint
a nagy sikerû Ki? Mit? Tud?-ot.
Itt került sor a rendôrség által szervezett kerékpáros ügyességi verseny
eredményhirdetésére. A napot tini diszkó zárta.
Sz.A.

Gyerekrajzok hozták
közelebb a távoli országot
megrendezett kiállítás is. Idén az örmény gyermekrajzok bemutatása az év
egyik legjelentôsebb eseménye. Biztos
vagyok benne, hogy ezek az alkotások

Fotó: Ilonka Mária

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rajzkiállítása nyílt meg a
Csili Mûvelôdési Központban. A rajzok május 30-ig tekinthetôk meg.

Dr. Nagyné Kocog Tünde, a PEPI igazgatója, Váczi Péter, az Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és Juhász Lajosné alpolgármester a gyerekekkel

Pesterzsébeten 2002 óta mûködik az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, azóta
sokat tesznek annak érdekében, hogy
munkájukat minél szélesebb körben
megismerjék.
– Az elmúlt idôszakban megemlékeztek az örmény származású Agárdy
Gábor színmûvészrôl. Ugyancsak említést érdemel a második Örmény Köztársaság függetlenné válásának 20.
évfordulóján, a Gaál Imre Galériában

ban. Emellett fejlesztő hatása is van a
foglalkozásoknak – mondta Kovácsné
Juhos Orsolya, a BabaMamaHáz vezetője, a Születés Hete program pesterzsébeti főszervezője.
– A délelőtti foglalkozásokra többnyire az édesanyák jönnek gyermekeikkel, a Születés Hetén délután is
hirdettünk programokat, ahová a csa-

ról, a babahordozásról, valamint a textilpelenka előnyeiről esett szó.
A Szabó Ervin Könyvtár Pacsirta
utcai fiókjában játszóházat és kézműves
foglalkozásokat tartottak. Róth Lívia,
pesterzsébeti amatőr művész kisplasztikáiból kiállítás nyílt, Lányok-asszonyok
címmel, amit június 20-áig lehet megtekinteni.
Szűcs Dóra

segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk e távoli világhoz – mondta az alpolgármester.
Váczi Pétertôl, az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökétôl megtudtuk,
43 gyermekrajzot állítottak ki. E mûvek
egy, az örmény iskolák támogatására
kiírt pályázatról kerültek a budapesti Örmény Kulturális Központba, onnét hozták
el a Csilibe.
ILMA

Fotók: Szerzô

Az udvaron légvár, ügyességi játékok,
íjászat, kutyás bemutató, arcfestés,
ajándékvásár és vattacukor várta ôket.
Odabent kézmûves foglalkozások voltak. A színházteremben a Fogi színház
Süsü a sárkány címû elôadását, Irina

A MackósKuckó Pesterzsébeti BabaMamaHáz éneklős, mondókázós foglalkozásán jártunk.
– Amikor a kicsik és a szülők együtt
játszanak, a közösen eltöltött idő még
hasznosabbá, bensőségesebbé válik. Az
anyuka hangja megnyugtatja a gyerkőcöket – ettől érzik magukat biztonság-

lád többi tagja is eljöhetett – mondta
Orsolya.
A programsorozat alkalmával a szülők megismerkedtek a gyermekvárással,
szüléssel kapcsolatos lehetőségekkel, illetve azzal, hogy milyen gyermekprogramok, baba-mama foglalkozások vannak
lakóhelyükön, hová fordulhatnak tanácsért. A kismamákat meditációval, az
anyukákat és a babákat zenés-mondókás
foglalkozásokkal, az óvodásokat pedig
balett-, karate- és táncórával várták. A
szakmai előadásokon a mozaikcsaládok-

Fotók: Szerzô

Birtokukba vették Gyereknap alkalmából a Csili Mûvelôdési Központot és környékét a gyerekek.
Különbözô játékokkal, foglalkozásokkal, bemutatókkal, elôadásokkal várták ôket a szervezôk.

Játszóházzal, zenés-mondókás foglalkozásokkal, elôadásokkal várták
a szülôket, a gyerekeket a Születés
Hete rendezvényre.

INTÉZMÉNYEK
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Mûvészetben is jeleskednek

Tehetséges diákok tárlata a Hajósban
Kiállították a rajz- és néphagyomány
tagozatos diákok alkotásait a Hajós
Alfréd Általános Iskolában. Az ifjú
mûvészek aranyecset, aranyolló és
aranykéz elismerést kaptak.
A tagozat diákjai a tanév során számos
alkotást készítenek, a szaktanárok ezek
közül választják ki a legjobbakat a kiállításra. Az üvegfestéstől a csuhékészítésen át a ceruzarajzokig idén is sokféle
technikával dolgoztak a gyerekek.
– A kiállítás különlegessége egy
apróra tört tojáshéjakból készült szí-

nes montázs, amely a 30 éves jubileumunk emblémáját ábrázolja – mondta Őrfi Krisztina igazgatónő.
– Ahogy belépünk ide, egy csodálatos mesevilágba érkezünk. Az alkotások mindenkit jobb kedvre derítenek, a diákoknak és a pedagógusoknak
pedig egyaránt ösztönző erőt adnak
– mondta Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke a
tárlat megnyitóján.
A 3.a osztály tanulói furulyáztak,
az 1.b-sek néptáncot mutattak be. Ezután következett a várva várt pillanat,

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola diákjai egy hetet töltöttek Olaszországban, mely viszonzása
volt az Olgiate Comasco-ból, Pesterzsébet testvérvárosából, március
végén Budapestre érkezett diákküldöttség látogatásának.

Perger Szonja Bíborka, a
Tátra Téri Általános Iskola
harmadikosa 87 halat fogott
Csepelen, a Sügér Horgászbolt és a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség horgászversenyén. Ezzel a kislány a
harmadik helyen végzett.
az elismerések átadása: a legügyesebb
diákokat aranyolló díjjal jutalmazták.
Az évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó negyedikes rajztagozatosok aranyecset elismerést, a legtehetségesebb néphagyományos diákok
pedig aranykéz díjat vehettek át.
A sporttagozatos iskolában fontosnak tartják a néphagyományok őrzését, ápolását. Sok olyan programot
szerveznek, ami néphagyományokhoz
kötődik. Ilyen például a karácsonyi és
Luca napi műsoruk, idén kiszebábot
is égettek.
Szűcs Dóra

A nyertes kis művészek

87 halat
fogott ki
Szonja

Szonja és öccse, Bálint, aki kitartóan
szurkolt nővérének

Az olasz szülôkkel is megtalálták a közös nyelvet a diákok

Láthattuk, honnét ôrzi, óvja Milánót Madonnina

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és a Liceo Terragni két éve
szoros kapcsolatot ápol egymással.
Ennek keretében mindkét iskola diákjai sokat tapasztalnak, gazdagodnak.
Az angol nyelv tanulása mellett
egymás iskoláit, oktatási formáit,
kultúráját, mindennapjait ismerik
meg, és közben barátságokat kötnek.
Akárcsak az olasz diákok Magyarországon, a pesterzsébeti gyerekek is
családoknál laktak, ami aztán néha
igen mókás körülményeket teremtett
a szülőkkel való „közös nyelv” megtalálásában. Az időbeosztás rendkívül
szoros volt, a gyerekek lelkesen vettek

részt minden programban. A diákokat fogadta Olgiate Comasco polgármestere, majd vendégül látták őket
egy helyi hagyományok szerint zajló
déli „falatozásra”.
Felkapaszkodtak az Alessandro Volta (elem feltalálója) nevét viselő Brunate-i kilátóra, ismerkedtek Milánó
nevezetességeivel: a Sant’Ambrogio és
Santa Maria delle Grazie templomokkal, valamint a Sforza kastélyt látogatták meg. Felkapaszkodtak a Milánói
dóm monumentális kupolájához, ahol
a Madonnina őrzi és óvja a várost.
Sétáltak Comó hihetetlenül festői
környezetében, a tó partján elterülő Bellaggio-i Villa Carlotta rododendronokkal borított kertjében, de megcsodálták
Bergamo középkori nevezetességeit is.

Frankfurti iskolában tanultak a pesterzsébeti diákok
Ötödik éve folyik német nemzetiségi oktatás a József Attila Általános Iskolában. A diákok heti 5 német, 1 néptánc
és 1 hon- és népismeret óra keretein belül ismerkednek
a német nyelvvel és hagyományokkal.
Két évvel ezelôtt az iskola felvette a kapcsolatot
a németországi Frankfurt am Main város Berkersheim városrészében lévô Europa Grundschule-vel, hogy a német
nyelvet, szokásokat nemcsak az iskolapadban, hanem a
mindennapi életben is megismerhessék a tanulók.
– A 4.c osztályosok májusban hat napot töltöttek
a frankfurti iskolában. A játék közös nyelvén hamar öszszebarátkoztak a gyerekek. A tanórákon együtt számol-

tak, kísérleteztek, rajzoltak, sportoltak. Délutánonként a
német szülôk frankfurti városnézést, reptéri látogatást
szerveztek – tudtuk meg Balogné Bella Éva pedagógustól.
Utolsó nap, a Schulfest-en a magyar gyerekek énekkel,
verssel, tánccal kedveskedtek a vendéglátóknak. Nagy sikere
volt a német nemzetiségi viseletben elôadott sváb táncnak.
– Fájó szívvel búcsúztunk, de hamarosan ismét találkozunk Budapesten, amikor a frankfurti diákok látogatnak el hozzánk. Reméljük, az ott töltött napok elmélyítették tanulóink nyelvtudását és a kialakult kapcsolatok is
barátságokká válnak – tette hozzá a pedagógus.
PE
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A Gézengúz Óvoda fővárosi bemutatkozása
A pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Zalán és Gyöngyszem tagóvodái kinyitották kapuikat a VII. Budapesti Óvodapedagógiai Napok alkalmából,
hogy megmutassák egy szervezeti
átalakítás – összeolvadás – utáni
szakmai együttmûködés eredményeit. Kiemelt szempontként az erkölcsi nevelés témaköre szerepelt.
Kerületben egyedüliként Buc-Horváth Gabriella és nevelőtestülete ajánlották fel ezt a lehetőséget az érdeklődők számára. A megjelent résztvevők
száma mindkét napon túlszárnyalta
az előre regisztrált jelentkezőkét.
Az első nap a Zalán utcai tagóvoda óvodapedagógusa, Sánta Ábelné
mutatta meg „a szeretet csodáját a
mesék világában” a Három pillangó
című mese dramatizálásán keresztül.
Foglalkozását finom humor hatotta át,

mellyel a gyermekek közönség miatt
érzett feszültségét oldotta. Bemutatta
az irodalmi nevelés komplex személyiségfejlesztő hatását: túl azon, hogy az
erkölcsi érzéket pozitív irányba tereli,
fejleszti az értelmi képességet, kibontakoztatja a gyermeki világképet és a
kommunikációs képességeket.

A következő napon a Gyöngyszem
Tagóvodában látták vendégül az érdeklődőket. Boskovitzné Tóth Nikoletta
óvodapedagógus a drámapedagógia
módszereivel „Beültettem kiskertemet” adott ízelítőt a Lépésről-Lépésre
kompetencia alapú nevelés (HOP), a
projektmódszer, valamint a komplexi-

tás gyakorlati alkalmazásából. Az érdeklődők elismerésüknek adtak hangot, hogy egy ilyen fokú átalakulás
után, a szervezet összehangolásának
gondjai mellett, a szakmai munka innovációja volt tetten érhető.
– Büszkén fogadtuk dicséretüket,
mely az intézmény vezetőinek, dolgozóinak pozitív szemléletét és mosolygó
attitűdjét méltatta. Egyetértettünk abban, hogy az egyre feszültebb, terheltebb mindennapokban egyre hangsúlyosabbá válik egymás megbecsülése,
tisztelete. A dolgozói kör optimista
szemlélete és ennek kinyilatkoztatásai
pozitív mintaként szolgálnak óvodásaink és családjaik, valamint a kollégák
számára. Nevelőtestületünk a továbbiakban is szívesen ad ízelítőt más intézmények számára a jó gyakorlatból
– tudtuk meg Buc-Horváth Gabriella
óvodavezetőtől.
PE

Minden gyermek érmet kapott Sikeres Ovizsaru Program
Egy rendôr bácsi és egy rendôr
néni jött el az óvodába és nagyon
kedvesen, barátságosan beszélgetett velünk – mondják a gyerekek,
amikor visszaemlékezünk a két
évvel ezelôtti kezdetekre.

A Baross Ovi-Kindergarten Barossban kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés. A kerületben elsôként csatlakoztak a
Sport Manó programhoz.
Másodszor vettek részt az Óvodás Olimpia és Sportnapon.
A sportdélelôtt közös bemelegítéssel,
zenés mozgással indult, majd a gyerekek ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat.
– A mozgás fontosságára, megszerettetésére már óvodás korban nagy
hangsúlyt fektetünk. Az óvoda helyi
nevelési programja és egyéb szervezett
programjaink ennek megvalósítását se-

gítik. Megragadunk minden alkalmat,
hogy ezt a szemléletet kialakítsuk a
gyerekekben, szülôkben, nevelôkben –
mondta Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezetô.
Szima Krisztina – Ágh Zsuzsa

Saját tempójukban
gyakoroltak az óvodások
A Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
Tagóvodájának Maci csoportjában
néhány hónapja tartott testnevelésbemutató képet adott a gyerekek
értelmi és mozgásfejlettségi szintjérôl. A legutóbbi bemutató foglalkozás pedig megmutatta, mennyit
fejlôdtek a gyerekek azóta.
Több óvodából érkeztek pedagógusok, hogy megnézzék mennyit és miben fejlődött a Mákvirág óvoda 4-6
éves gyerekekből álló csoportja.
A bemutatót jegyző Winkler Györgyi óvodapedagógus, óvodai gyógytestnevelő az állóképesség fejlesztését
és a tartásjavítás fontosságát emelte ki.
Mozgásos játékokkal kezdtek, párok kialakításával a már jól ismert
mozgásformákat gyakorolták a gyerekek. Hangsúlyos volt a differenciálás:
mindenki a saját tempójában gyako-

Az óvodapedagógusok egyetértettek abban,
az elmúlt hónapokban sokat fejlődtek a gyerekek

rolhatott, nőtt az ismétlések száma és
intenzitása is.
– Fontos a szervezés, a kooperatív
illetve a páros tanulás, gyakorlás, így
segítve a különböző értelmi és mozgásfejlettségű gyerekek együttműködését – emelte ki a gyógytestnevelő.
ázs

Ekkor indult útjára az Ovizsaru Program
a XX.-XXIII. Kerületi Rendôrkapitányság
közremûködésével, ami azóta is nagyon
népszerû az óvodában.
A Sárga Napraforgó nagycsoport nagyon készült az Ady Endre Általános Iskola és Pedagógiai Intézetben szervezett
Pindur-Pandur játékos KRESZ vetélkedôre, ahol Tomi Bohóc állta a sarat. Ô várta
a gyerekeket a Városligetben is, az Országos Rendôr és Tûzoltó Napon tartott
mini KRESZ versenyen, amin a XX.-XXIII.
Kerületi Rendôrkapitányság felkérésére
vettünk részt.
A gyerekek kerékpáros szlalompályán próbálták ki ügyességüket. Sokat
tanultak, játszottak, mozogtak, élményekkel és ajándékokkal térhettek haza.
Az Ovizsaru Program tudatos alkalmazása az óvodai mindennapokban
hatékonyan segíti a gyermek nevelését,
ezért nagy jelentôségû.

A gyerekek a mindennapokban sajnos nagyon sok negatív hatással találkoznak, melynek a feldolgozása azért
nehéz, mert ezek az élmények általában
olyan helyzetben történnek velük, amikor
a szülô, vagy az óvodapedagógus nem
tudja magyarázni a történéseket. A kicsi
gyermek nem tudja feldolgozni a negatív élményeket, magába zárja, félelmet,
szorongást idézhet elô, ami a nyugalmát,
kiegyensúlyozottságát befolyásolhatja.
Az Ovizsaru Program a kommunikációs
és a dramatikus eszközöket hívja segítségül a gyermekek preventív felkészítésére.
Az óvodában Rendôr Robi és Rosszcsont
Ricsi – kedves kis bábfigurák – játékosan
ismertetik a gyerekekkel a közlekedési
szabályokat, mesélik el a történeteket.
A program fontos része, hogy színezôk,
tanulságos történetek nyo
nyomán sajátíthatják
magatartásform
el a helyes magata
magatartásformákat,
melyben a
bûnmegelôzés, a pprevenci
prevenció a kiemelt cél.
beépült a gyerekek
g
A program beépült
mindennapjaiba: játékoss cselek
cselekvéssel, sétákkal,
vetélkedôkkel ssegítjük a gyermekek tevékenyy részvé
részvételét a prevenció
éérdekében.
érdek
dekében.
ébe

Puská Zsiga Anikó,
Puskáné
Borók Gabriella
óvodapedagógusok
óvo
Sá
rga Nap
Sárga
Napraforgó Csoport
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Fizetni kell
a kutyagumiért

a versenyzés világába, úgy döntöttem,
komolyabban fogom űzni ezt a játékot
a kutyámmal.
2010-ben el is értük a célunkat:
Hektor kutyámmal kvalifikáltuk magunkat a minden évben megrendezett
amerikai VB-re.
Sajnos szponzor hiány miatt nem jutottam ki, de nagyon büszke voltam az
eredményére, hiszen egy versenyen nem
csak magunkat képviseljük, hanem az
országunkat és a kerületünket is, ahol
lakunk.

Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam magam és a kutyáimat.Rendszeres olvasója vagyok a Pesterzsébet
újságnak és örömmel szoktam olvasni,
hogy megemlítik a kerület sikeres versenyzőit, sportolóit. Tapasztalom, sajnos
nem mindig tüntetik fel jó fényben a
kutyásokat. Ezért vettem a bátorságot,
hogy megírjam történetünket.
2006 óta vagyok kutyatulajdonos,
akkor mentettem meg egy kutyát, akit

A lakótelepen, ahol élek, nagyon
büszkék rám és a kutyákra, mindig kapunk dicsérő szavakat.
2010-ben fogadtam örökbe egy juck
russel fajtájú kutyát, Zorát, akit igencsak rossz körülmények között tartottak.
Megesett a szívem rajta. Mivel a fajtájából adódóan nagyon nagy mozgást
igényel, így nem volt kérdéses, hogy vele
is frizbizni fogok. Tavaly kezdtem vele

a vonaton felejtettek. A kutya számára
nagyon fontos a mozgás, így elkezdtem
Hektor nevű kutyámmal a Dogfrisbeet,
ami 2007-től van Magyarországon.
A sporthoz – amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend – nem kell más,
mint egy kutya, egy speciális korong, egy
gazdi és sok-sok gyakorlás.
Eleinte csak hobbi szinten űztem
ezt a sportot, de mivel belecsöppentem

NAGYOBB EREDMÉNYEINK
Hektor (képen)
2010. Belgium Olen Freestíle Novice
3. hely
2010. Mogyoród Európa Bajnokság és
VB kvalifikáció Microdog freestyle 3. hely páros freestíle 2. hely.
2010. Belgium Hasselt EB és VB kvalifikáció Microdog freestyle 3. hely
Zora
2011. KMRT Oradea open fresstyle novoce 1. hely
2011. Országos Bajnokság 4. hely.
2011. KMRT Freestyle Expert 3. hely
2012. Vecsés Hyperflite VB kvalifikációs
verseny Microdog Open 3. hely
versenyezni, és a legnagyobb meglepetésemre szép eredményeket ért el. Idei célom: újból kvalifikálni magam a VB-re.
Júliusban lesz Belgiumban az Európa
Bajnokság, arra készülünk lelkesen.
Az általam űzött sport nagyszerűen
erősíti a kutya-gazdi kapcsolatot. Mindemellett két kutyámmal iskolába és óvodákba járunk bemutatózni, hogy a gyerekek is megismerhessék a tudatos és felelős
állattartást, illetve azt, hogy nem kell félni
a kutyáktól.
Természetesen a móka sem marad
ilyenkor el: mindkét kutyám 10-15 féle
különböző trükköt tud.
Üdvözlettel: Kovács Mariann

Szépítik környezetüket a Pesterzsébeti Kutyaiskolások

A Pesterzsébet déli csücskén fekvô
kiserdô gazdag állat- és növényfaunájával igazi érték. Sajnos a környéket járva gyakorta szembesülhetünk hulladékkupacokkal, szeméttel. Szerencsére azonban akadnak
olyanok, akik amellett, hogy szabadidejük nagy részét itt töltik, igyekeznek tisztán tartani, szebbé tenni
ezt a területet. Közéjük tartoznak a
Pesterzsébeti Kutyaiskolások.
A kutyaiskolához érve feltűnik, hogy
a kerítéssel szembeni füves részen facsemeték sorakoznak.
– Az iskola egyik tagja – a 73 éves
Kisfaludi Gyula – hozott magával saját nevelésű nyírfacsemetéket, amiket
aztán a tagokkal közösen elültettünk.
A talaj nem a legkedvezőbb, de sikerült megbirkóznunk a feladattal
– meséli Hlavács János, az egyesület
elnöke, aki ugyanakkor komoly prob-

Fotó: Magánarchívum

Kutyáknak sem kell a sok szemét!

Szemétszedés után

lémának tekinti, hogy a kutyaiskola
melletti kiserdőben rengeteg a szemét. Az iskola tagjai emiatt gyakran
szerveznek szemétszedést.
A tenni akarás nagyban köszönhető az itt kialakult közösségnek:
a tagok közös élményként élik meg
a kutyatartás, nevelés és képzés örömeit kulturált, igényes környezetben.

– Amellett, hogy komoly szakmai
munka folyik nálunk, törekszünk arra,
hogy a tagok szívesen töltsék itt a szabadidejüket, bármilyen korosztályról
legyen is szó – mondta Hlavács János.
Reméljük, egyre többen választják
a természet iránti elkötelezettséget annak tönkretétele helyett.
SZ.A.

Több olvasónk panaszolta, a
kerületi játszóterekre rendszeresen bemennek a kutyások, a négylábúak pedig megesik, a homokozóban végzik
el a dolgukat.

Fotó: Szerzô

Nem mindig tüntetik fel
jó fényben a kutyásokat
Tisztelt Szerkesztőség!
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Új tábla került a Nagy László
Gimnázium elôtti parkba

Mások arra hívták fel a figyelmet,
hogy sok a kutyaürülék a tereken,
utcákon – például a Nagy László
Gimnázium elôtti parkban is, ahonnan rendszeresen eltûnnek a „kutyát sétáltatni tilos” táblák.
Megkeresésünkre Adorján Csilla, a szociális foglalkoztató vezetôje
azonnal intézkedett és új tábla került a parkba. Elmondta, ha bejelentést kapnak, pótolják a hiányzó
figyelmeztetést. A szûkös anyagi
források miatt azonban lehetetlen
mindenhová táblákat tenni és kerítéseket húzni.
– A kutyatulajdonosok nem
nézik jó szemmel a figyelmeztetô
táblákat. Hiába helyezzük ki azokat,
rejtélyes módon lábuk kél. Felmértük az összes játszóteret a kerületben, ahol homokozó van, ezek körbekerítése azonban összesen 9-10
millió forintba kerülne – számol be
a nehézségekrôl. Azt tanácsolja,
szóljunk rá a gazdira, ha kutyát visz
a játszótérre, vagy nem takarít el a
négylábú után, ha piszkolt.
Az új szabálysértési törvény
szerint pénzbírsággal sújtható, aki
közterületen hagyja a kutyapiszkot.
– A büntetés összegét a lakóhely
szerint illetékes szabálysértési hatóság határozza meg – tudtuk meg
S. Durdon Mariannától, Budapest
Fôváros Közterület-felügyeletének
sajtóreferensétôl, aki megjegyezte:
sajnos nem tudnak olyan létszámmal az utcákon jelen lenni, hogy az
kellô hatékonyságot eredményezhessen, a bírság pedig csak tetten
érés esetén szabható ki.
Szûcs Dóra
Ha bárki ,,kutyás” szabálysértést lát, dokumentálja – például fényképezze le –, és tegyen bejelentést a 301-7500
telefonszámon.
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Elhárították
otthonról a veszélyt

Vásári hangulat a Tátra téri piacon

Kézműves portékák között
válogathattunk
Elsô ízben tartották meg a Tátra téri piacon a Kézmûves Napot.
Kézmûvesekkel, az általuk készített
termékekkel, finom rétessel, termelôi mézzel és kisállat simogatóval várták a látogatókat.

kával ismerkedhettek, miközben a
gyerekek a kisállat simogatóban pónival, lámával barátkozhattak.
Aki megéhezett, a friss rétesekből
s a termelői mézekből válogathatott
– utóbbiból persze a későbbi ottho-

Fotók: Turczer Zoltán

Veszélyes hulladékot gyûjtöttek nemrég
a kerületben. A teherautók hamar megteltek az otthon feleslegessé vált, veszélyesnek minôsülô anyagokkal. Ebbôl is
látszik, egyre többen élnek a lehetôséggel, és veszik a fáradtságot, hogy nem
a karnyújtásnyira lévô szemeteskukába
dobják ki azokat, hanem a meghirdetett
idôpontokban elviszik és leadják.

Földesi Gyula is nézelôdött a piacon

Sztanyek Zoltán az önkormányzat
út- és közterület ellenôre is kint járt a
gyûjtés helyszínén.
– Igaz, csak rövid ideig voltam,
de abban az idôben azt láttam, hogy
a gyûjtést végzô cég munkatársai
nagyon segítôkészen viselkedtek: segítettek kipakolni az autókból, a nôk
kezébôl kivették a leadni hozott anyagokat. Láttam apukát és gyermekét,
akik együtt hozták leadni a festéket.
Ez már talán mutat valamit az ifjúság
környezettudatosságra nevelését illetôen – vélekedett Sztanyek Zoltán.
PE

Eper: laktat már
a látványa is

A piacnapok közül szombaton van
a legtöbb vásárló, ilyenkor „piacos”
leginkább a hangulatot. Ezt kívánták
még fokozni a Kézműves Nappal,
a Dabasi Kézműves Kör tagjainak –
Dabasi Ildikó fazekasművész vezetésével – termékeivel.
A látogatók a kosárfonó, gyöngyfűző és bőrdíszműves termékei közt
válogathattak, a baba-, fajáték-, textil-, kés-, illetve szerszámkészítő mun-

ni felhasználás céljából. A látogatók
úgy nyilatkoztak, szívesen vennék, ha
a Kézműves Nap gyakrabban megismétlődne a Tátra téri piacon.
Földesi Gyula országgyűlési és önkormányzati képviselő is válogatott,
nézelődött a portékák között. Mint
mondta, rendszeresen jár a Tátra téri
piacra vásárolni, ezért is örül annak,
hogy a Kézműves Nappal még több
színt vittek a piac életébe.
A program törzsszervezője a dabasi
fazekasmester Pintér Ildikó, valamint
Lajáné Suhajda Erzsébet, a Kereskedői Tanács egyik tagja volt.
A rendezvényt támogatta: Pesterzsébet önkormányzata, a Dabasi Kézműves Kör, az Integrit XX. Kft., Makai Dezső, a Pesterzsébeti Lovas Sport
Egyesület vezetője.
Sz.A.

Tavaszi zöld ünnepek a Zöld Oviban
Sok éves hagyomány a Nyitnikék Óvoda-Zöld Ovi Torontál utcai Tagóvodájában a zöld ünnepekrôl megemlékezni. Kiemelkedô hangsúlyt kap a tavasz,
hiszen ilyenkor minden hónapra
jut egy-egy ünnep.

Javában tart az eperszezon. Aki szeretné egy kicsit megbolondítani ezt az
egyébként magában is rendkívül finom
gyümölcsöt, annak itt egy pofonegyszerű recept: válogassunk össze lehetőleg
nagyszemű epreket, mártogassuk felolvasztott csokoládéba, majd hempergessük meg tortadarában. Az így elkészült
édesség látványnak sem utolsó.

Fotók: Óvoda

A tavaszi zöld ünnepkör a Víz Világnapjával veszi kezdetét. A gyerekek megismerkednek a víz tulajdonságaival, fontosságával, védelmével, mindezt sok-sok
játékon, tapasztalaton keresztül.
– Ilyenkor nem csak a természet újul
meg, hanem óvodánk is. Buzgón takarítunk, kertészkedünk, óvodánk dekorá-

A Föld Napján a szülôk játszanak a gyerekekkel

ciója a víz színét tükrözi. A Föld Napjára
a szülôk, gyerekek, nevelôk zöld oázist
varázsolnak az udvarból. Aranyhalakat telepítünk a kerti tóba, kihelyezzük a madárodút, várva a széncinkék fészekrakását.
A szülôk az otthonin kívül, az óvodai kertet is beültetik virágokkal. Tavasszal az

óvodások kirándulni mennek az Ócsai
Tájvédelmi Körzetbe. A Selyemrétre vezetô tanösvény sok érdekes megfigyelésre, játékra ad lehetôséget – mondja Leskó
Mária tagóvoda vezetô.
A tavaszi zöld ünnepkör pákozdi kirándulással zárul.
PE
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Értékelték a kreatív ötleteket a környezetszépítô versenyenn

Herman Ottó nyomdokában járnak
a pesterzsébeti gyerekek
Jutalmat kaptak azok az iskolák
és óvodák, akik részt vettek az
önkormányzat által meghirdetett
környezetszépítô versenyen.

berek lesznek – mondta dr. Vas Imre alpolgármester az elismerések átadásakor.
A kerület összes általános iskolája és
óvodája benevezett a versenyre. A pályázatokat bíráló bizottság nyolc intézmény
munkáját ítélte kiemelkedônek.
– Értékeltük a kreatív ötleteket, például a futónövények ültetését, a szaporítást,
komposztálást. Megnéztük azt is, az intézmények milyen módon vonták be a gyerekeket és a szülôket az udvar, a folyosók

Horváth Lídia
Budapest Bajnok
labdagyakorlata

és a termek szépítésébe – ismertette a bírálat szempontter önkormányzati
jait Mach Péter
képviselô, környezetvédelmi
örnyezetvédelmi tanácsnok.
A díjakat dr. Vas Imre és Ma
Mach
ach
Péter mellett
Sándorné,
ett Marton Sándo
orné,
lt áli Bi
ottság
tt á
az Oktatási éés KKulturális
Bizottság
elnöke, illetve Bánó Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság
elnöke adta át.

Kiemelt
elismerésben
részesült
intézmények
Ady Endre Általános Iskola és Pedagógiai Intézet, Gyulai István Általános
Iskola, József Attila Általános Iskola,
Baross Ovi-Kindergarten Baross Baross utca 79. sz. Intézménye, Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodája,
Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály
utcai Intézménye, Lurkóház Óvoda Mártírok útja 205/b Intézménye,
Nyitnikék Óvoda-Zöld Ovi Tagóvodája Torontál u-i Intézménye

Herman Ottó természettudós kezdeményezésére 1906 óta ünnepeljük Magyarországon a Madarak és Fák Napját. Már akkoriban virágokat és fákat ültettek az iskolások
és óvodások ezen a napon. Ezt a hagyományt ôrzi a pesterzsébeti környezetszépítô verseny is, amit évente rendeznek.
– Bízom benne, hogy azok a gyerekek,
akik részt vettek ebben a hasznos tevékenységben, felnôtt korukra is a természetet szeretô és ápoló, tehát boldog em-

Fotók: Szerzô

Bánó Miklós, dr. Vas Imre és Leskó Mária
gyerekpezsgôvel koccintottak a gyerekekkel

A polgármesteri hivatal Dísztermében látták vendégül az iskolák, óvodák képviselôit

Fotó: Molnár Éva

Nem feledkeztek meg
emlékfáikról a városvédők

A kertész bemutatta a szakszerű földmunkát

A Budapesti Városvédő Egyesület
pesterzsébeti szervezete három kocsányos tölgy csemetét ültetett még
2009-ben a Magyarok Nagyasszonya

terére. Az emlékfákat nemrég gondozásba vették.
– Pesti László kertész, a Budapesti
Városvédő Egyesület Környezetvédelmi csoportjának tagja vállalta, hogy
szakértelmével segíti a tavaszi munkát. A Föld Napja is ihlette ezt a rövid programot. A fácskák átvészelték a
telet, új leveleket bontottak. A férfiak
megújították a vízgyűjtő földtányért
körülöttük. Év közben az önkormányzat gondozza a csemetéket, de örömmel vennénk, ha a közelben lakók
a meleg idő beálltával időnként meglocsolnák őket – mondta Molnár Éva, a
csoport vezetője.
I. M.

A gondolat teremtô ereje a könyvtárban
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Bíró
Mihály utcai intézményében idôrôl idôre érdekes foglalkozásokat tartanak.
Az ezoterikus klubban legutóbb a gondolat teremtô erejével foglalkoztak.
Az ezoterikus klub lényege az ismeretterjesztés és mindennapi használatának tudatos elmélyítése. Az ezoterika
gyûjtôfogalom. Frisch Tibor foglalkozásvezetô több ezoterikus tanfolyamot is el-

végzett. Minden alkalommal más témát
járnak körül.
– Könyvtárunkban külön állományrészt
alakítottunk ki, mely az ezoterikával foglalkozik. Mintegy 250 publikációnk van ebben
a témakörben. Tapasztaljuk, hogy az olvasók rendszeresen kölcsönzik az ilyen
témájú, például a földsugárzás és káros
hatásaival kapcsolatos mûveket – mondta
Oravecz Krisztina könyvtárvezetô.
IM

Minden pályázó jutalmat kapott, az
elnyert támogatást további szépítésre, kirándulásra fordítják az intézmények.
Az ünnepségen az ESMTK Ritmikus
Gimnasztika Szakosztályának sportolói
tornával, tánccal idézték a vendégek elé
a természetet.
Szûcs Dóra
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Családhoz méltóan, közösen ünnepeltek

Ha én ezt a klubban elmesélem! 75 évesek a kerületi kolpingosok

Mesemondó verseny volt a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Marót utcai Szociális Szolgáltató Központjában.
Az idôsek klubjában áprilisban szavalóversenyt tartottak, aminek kellemes
fogadtatása volt, ezért a dolgozók mesemondó versenyt szerveztek.

A jelenlevôket Juhász Lajosné, Pesterzsébet alpolgármestere köszöntötte az
önkormányzat nevében, név szerint köszöntötte a versenyzôket, majd kiemelte
a központban folyó munka fontosságát
és sikerét.
Ezt követôen hat idôs hölgy kezdett
mesemondásba. Elhangzott például a
Grimm fivérektôl Az erdei anyóka, a Madármese és Móra Ferenc Didergô királya.
Sz.A.

A Pestszenterzsébeti Kolping Egyesület 75. születésnapját ünnepelte
éppen ott, ahol a kezdet kezdetén
megalakultak.

Tibor atya, a Damjanich utcai Szent
Lajos plébánia plébánosa tartott, ezután áldoztatta a híveket. Később asztali áldást mondott az ebédhez.
Takács István, a pesterzsébeti szervezet elnöke 72 Kolping családot
hívott meg az eseményre. A Pacsirta
Klub Egyesület énekkara népdalokat
énekelt, a Hetero Sapiens kellemes
zenét játszott.
Az ünnepségen megjelent Szabados Ákos polgármester és Harsányi
László önkormányzati képviselő is.
Szabados Ákos az önkormányzat és a
képviselő-testület nevében köszönetet
mondott azért, hogy a kolpingosok
hozzájárulnak a kerület fejlődéséhez.
– A Kolping család XX. kerületi
szervezete nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy Pesterzsébet lakható, élhető, barátságos legyen.

Mesemondók eredményei
1. helyezett – Lipcsey Katalin
2. helyezett – Sztupkay Jánosné
3. helyezett – Raffay Béláné
Különdíj: Pátrik Ferencné
Emléklapot kapott: Zólyomi Sándorné és
Maklári Valéria

– Értékelendô, hogy ilyen sokan szeretnek ide járni – mondta Juhász Lajosné alpolgármester

EMLÉKEZÜNK
„Én örömmel hozok áldozatot,
sôt magam is teljesen feláldozom a Ti lelketekért”
Az Esztergom - Budapest Fôegyházmegye a saját, valamint a család nevében is
fájdalmas szívvel, de a boldog örök élet reményében tudatja, hogy

Almásy István
plébános
életének 67., áldozópapságának 44. évében, április 20-án pénteken hajnalban
az örökkévalóságba költözött.
A jó Isten hûséges, jó szolgájától búcsúzunk a viszontlátás reményében.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt

Dr. Bucsy Terézia
a Jókai Mór utca 74-76. szám alatti rendelôintézet háziorvosa, akit
családján kívül, betegei is szerettek és tiszteltek.
Emlékét szívünkben ôrizzük.

Kiemelkedô közéleti tevékenységéért 2005-ben
a Pesterzsébet Mecénása kitüntetô címben részesült.
Több évtizeden keresztül támogatta a kerület intézményeit,
társadalmi és civil szervezeteit, rendezvényeit.
A Klapka téri Református Egyházközség presbitereként is szolgált.
Életének 78. évében,
méltósággal viselt
hosszú betegség után,
május 20-án elhunyt

Szilágyi Antal

Hitvallása volt:

„Egy jó cselekedet felér száz Miatyánkkal”.
Családja, barátai és tisztelôi június 1-jén, 14 órakor vesznek
tôle végsô búcsút a Pesterzsébeti Temetôben.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel megôrizzük.

A német Adolph Kolping még fiatal káplánként személyes küldetését
abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének
szentelje életét.
A fiatalember meg volt győződve
arról, hogy a társadalmi bajokat csak
a keresztény elvekhez való visszatérés
által lehet enyhíteni és megoldani.
Ezért 1849-ben mint kölni egyházmegyés katolikus pap kezdte szervezni a Katolikus Legényegyletet, melyből egy világszervezet bontakozott ki.
Kolping Adolf a közösség mintaképének a természetes családot tekintette.
A fiatal káplán 1856 májusában látogatott Magyarországra és még abban
az évben megalakult a fővárosi egyesület. Hazánkban is sorra jöttek létre
Kolping családok, melyek a mai napig
ápolják az ezzel kapcsolatos hagyományokat.
A Kolping család azóta is keresztény civil szervezet.
A születésnapi megemlékezést istentisztelettel kezdték, amelyet Szláby

Fotók: Szerzô

Fotók: Szerzô

A tortát Hegedűs Rudolf
kolping-szimpatizáns vágta fel

Szláby Tibor áldoztatta a híveket

A munka megbecsülése nagyon
fontos és építő jellegű az ember életében. Az az ember egészséges testileg és
lelkileg, akinek van munkája. Sokan
támogatják a szegényeket, de példájuk nem általános. Az emberek szeretnének munkát találni és abból megélni, vágynak a biztonságra. A kolpingi
példára van szükség: hitre, szeretetre
és reményre, hogy a munka világa
tisztességesen megvalósuljon. Van mit
tenni a Kolping családnak – mondta.
Ilonka Mária
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fogták a legtöbb halat

A pesterzsébeti
sébeti
ébeti önkormányy
zat képviselôibôl
elôibôl álló csapat lett az elsô a soroksári
Joker horgásztónál
ásztónál tartott
horgászversenyen.
enyen. Második
helyen végzett
zett Soroksárról
Geiger Ferenc
nc polgármester csapata,, harmadik lett
elôdési Központ.
a Csili Mûvelôdési

szervező, Sztanyek Zoltán, aki elárulta:
a horgászversenyt hagyományteremtő
célzattal indította el. A versenyre Földesi Gyula országgyűlési képviselő is
kilátogatott, igaz ő most hagyta a halakat másra - nem versenyzett.
– Tavaly még csak a pesterzsébeti polgármesteri hivatal és a rendőrség munkatársai vettek részt a programon. Idén
már szélesítettem a résztvevők körét.
Az a célom ezzel a versennyel, hogy a

Fotók: Zsarnóczky Gyula

Fekete László fogta a legnagyobb halat, egy közel 6 kilós pontyot

Sztanyek Zoltán főszervező

Tavaly szervezte először ezt a versenyt
Sztanyek Zoltán, az önkormányzat
út- és közterület ellenőre. Már akkor
is sokan jelentkeztek. Az elmúlt évben
a rendőrök fogták ki a tóból a legtöbb
halat. Győzelmüket egy tóbafutással
ünnepelték.
A verseny most is 8-12 óra között
zajlott, de már korábban kisorsolták
a résztvevők között a helyeket, ezután következett az etetés. A verseny
közben óránként mérlegeltek, délben

összesítették a bírók a kifogott halak
súlyát, ezután következett az eredményhirdetés.
Első a pesterzsébeti önkormányzat
képviselőiből álló csapat, második Soroksárról Geiger Ferenc polgármester
csapata, harmadikok pedig a Csili
Művelődési Központ horgászai lettek.
– Kértem a versenyzőket, hogy hozzák magukkal családtagjaikat is, hiszen
minél többen vagyunk, annál szórakoztatóbb a rendezvény – mondta a fő-

A díjakat Juhász Lajosné alpolgármester
nyújtotta át a helyezetteknek

különböző intézmények, szervezetek
munkatársai megismerjék egymást, s
ennek pozitív hatásai a későbbiekben
megjelenjenek a különféle ügyek intézésénél – magyarázta Sztanyek Zoltán.

Fényes érmekért bunyóznak Óriási sikerrel zárult az első
nemzetközi Play and Stay verseny
a Ring Sportklubban

A verseny egy három állomásból álló sorozat – a Hungarian Play + Stay Top Series
– elsô fordulója volt, mely – fô támogatója
a Playmax után – Playmax Open néven
került kiírásra.

A versenyen közel száz, tíz év alatti
gyermek mérte össze tudását. Nemcsak
az ország távoli városaiból, de a határokon túlról – Szerbiából és Romániából
– is szép számmal érkeztek versenyzôk.
A gyerekek két napon keresztül felnôttként küzdöttek a pályán, nem törôdve a hôséggel és a már-már viharos erejû széllel.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a gyerekek a játékvezetôk sorfala között léphettek fel a dobogóra és vehették át a kupákat,
ajándékokat. Egyetlen alkalommal, a 2004-

zött állhatott fel a dobogó második fokára,
szintén külföldi játékosokat maga mögé
utasítva. Az egyesület többi versenyzôje is
derekasan küzdött a meglehetôsen erôs,
nagy létszámú mezônyben.
A szervezôk köszönik mindenkinek a
verseny lebonyolításában nyújtott fáradhatatlan segítséget.
A teljes végeredmény, valamint a versenyen készült fotók megtekinthetôk a
www.hps-topseries.hu honlapon.
PE

Fotó: Szerzô

Sajnos volt egy fájdalmas változás a klub
életében: a közelmúltban elhunyt Badari Ferenc vezetőedző, így Balogh István
– becenevén Papa – és Horváth Gyula
felváltva tartanak edzéseket. Papa a juniorokat, Horváth Gyula a hobbistákat
és a felnőtt versenyzőket edzi.
– A klub az elmúlt hónapokban
számos szép sikert ért el. Év elején
az Országos Énekes István Emlékversenyen Pollák Olivér az ifjúsági
korcsoportban második lett, Cseh
Sándor ifjúsági korcsoportban, 60 kgban szintén második helyen végzett.
A klub összesen 10 pontot szerzett és
ezért fejvédőt, mezt, bandázst kapott
– mondta a Horváth Gyula.
A következő megmérettetés a Bizalom Kupa volt, amelyen 14 versenyzővel indultak el. Itt két első és két
második helyet szereztek.
A március 12-én, Sárospatakon
megrendezett diákolimpián serdülő
és junior korcsoportban összesen 5 érmet hozott el a Ring Sportklub. Serdülőben Balogh Vilmos aranyérmet
szerzett 60 kg-ban, 70 kg-ban Varga
Máté lett első, míg 41 kg-ban Nagy
Róbert a második helyen végzett. Junior korcsoportban Budai Ferenc első
helyezett, Szántó Patrik második lett.

es fiúk kategóriájában csendült fel a szerb
himnusz, a többi versenyszám magyar bajnokokkal zárult.
A pesterzsébeti Real Tennis Sportegyesület versenyzôi közül Szilágyi Szonja, Kántor Anna és László Petra állhatott dobogóra.
Petra a 2005-ben született leányok versenyében harmadik helyen végzett. Anna
a 2004-ben született lányok mezônyében,
román és szerb versenyzôk elôtt végezve
vehette át a harmadik helyért járó kupát.
Szonja a 2003-ban született lányok kö-

Magyarországon elsô alkalommal
rendezték meg a nemzetközi Play
and Stay versenyt, melyre Soroksáron került sor a Soroksári Tenisztanoda és a Real Tennis Sportegyesület közös szervezésében.

Az idén már komoly eredményeket
tudhat maga mögött a pesterzsébeti Ring Sportklub. A részletekrôl
Horváth Gyulát, a sportklub elnökét
kérdeztük.

Balogh István (balról) vezetőedző, többszörös
magyar és nemzetközi ökölvívó bajnok és
Horváth Gyula, a Ring Sportklub elnöke

Április 9-én a Budapest Bajnokságon a klub 14 versenyzője bokszolt.
Összesen 7 arany, 5 ezüst és 2 bronzérmet hoztak el.
– A következő verseny Egerben,
a Bornemissza Emlékverseny lesz
május 29. és június 1. között. Emellett a klub bokszolói részt vesznek a
bulgáriai Junior Európa-bajnokságon: Varga Máté a 70, Budai Ferenc
szintén a 70, míg Bihari Vilmos a 60
kg-os súlycsoportban fog bokszolni.
Az utazások díját tagdíjakból és a
szülők adományaiból finanszírozzuk
– tette hozzá az elnök.
ILMA

SPORT
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A legkisebbek is számítottak

Mezei futóverseny a Tesco támogatásával
A hagyományos mezei futóversenyen – amit idén a Tesco is támogatott – a diákok négy korcsoportban mérték össze gyorsaságukat.

VÉGEREDMÉNYEK

Fotók: Szerzô

A fiúk és a lányok külön álltak rajthoz.
A leghosszabb távot a hetedik-nyolcadikos fiúk teljesítették, ôk 2000 métert
futottak a kijelölt pályán. A hasonló korú
lányok 1500, a tôlük fiatalabbak 1000, a
legkisebbek pedig 600 métert tettek meg.
– Hét iskola 209 diákja vett részt a mezei futóversenyen. A diákolimpia már régi
hagyomány itt a kerületben, nyolcadik éve

I. korcsoport fiú egyéni: 1. Huzsvár Erik
Bendegúz Gyulai István Ált. Isk., 2. Antal József Bendegúz Vörösmarty Mihály Ált. Isk.,
3. Dobod Mihály Bendegúz Vörösmarty Mihály Ált. Isk. I. korcsoport fiú csapat: 1.
Vörösmarty Mihály Ált. Isk., 2. Gyulai István
Ált. Isk., 3. József Attila Ált. Isk. I. korcsoport leány egyéni: 1. Szikossy Szilvia Gyulai István Ált. Isk., 2. Plank Zsuzsanna József
Attila Ált. Isk., 3. Pénzes Ramóna Gyulai István Ált. Isk. I. korcsoport leány csapat:
1. Gyulai István Ált. Isk., 2. József Attila Ált.
Isk., 3. Lázár Vilmos Ált. Isk. II. korcsoport
fiú egyéni: 1. Gáloczy Bálint Lázár Vilmos
Ált. Isk., 2. Marzan Endre Tátra Téri Ált. Isk.,
3. Csôlle Dániel Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
II. korcsoport fiú csapat: 1. Vörösmarty
Mihály Ált. Isk., 2. Gyulai István Ált. Isk.,
3. Lázár Vilmos Ált. Isk. II. korcsoport leány egyéni: 1. Nagy Adrienn Gyulai István
Ált. Isk., 2. Lippai Réka Gyulai István Ált. Isk.,
3. Hauk Lilla Lázár Vilmos Ált. Isk. II. kcs.
leány csapat: 1. Gyulai István Ált. Isk.,

2. Lázár Vilmos Ált. Isk., 3. József Attila
Ált. Isk. III. kcs. leány egyéni: 1. Kmetyty Dorottya Gyulai István Ált. Isk., 2. Czintos
Boglárka Gyulai István Ált. Isk., 3. Rekop
Gyöngyvirág Hajós Alfréd Ált. Isk. III. kcs.
leány csapat: 1. Gyulai István Ált. Isk.,
2. Hajós Alfréd Ált. Isk., 3. József Attila Ált.
Isk. III. kcs. fiú egyéni: 1. Simon Sebestyén
Gyulai István Ált. Isk., 2. Pirbusz Dániel Gyulai
István Ált. Isk., 3. Szabó Nándor LázárVilmos Ált. Isk. III. kcs. fiú csapat: 1. Gyulai István Ált. Isk., 2. Lázár Vilmos Ált. Isk.,
3. József Attila Ált. Isk. IV. kcs. leány egyéni:
1. Pintér Mónika Gyulai István Ált. Isk., 2. Zakariás Dominika Tátra Téri Ált. Isk., 3. Rekop
Csenge Hajós Alfréd Ált. Isk. IV. kcs. leány
csapat. 1. Gyulai István Ált. Isk., 2. Hajós
Alfréd Ált. Isk., 3. Tátra Téri Ált. Isk. IV. kcs.
fiú egyéni: 1. Farkas Bence Hajós Alfréd Ált.
Isk., 2. Porzsolt Áron Gyulai István Ált. Isk.,
3. Szabó Szabolcs Hajós Alfréd Ált. Isk.
IV. kcs. fiú csapat: 1. Hajós Alfréd Ált. Isk.,
2. Gyulai István Ált. Isk., 3. Ady Endre Ált. Isk.

rendezzük meg – mondta Varga Sándor fôszervezô, az önkormányzat sportreferense.
A gyerekek ásványvizet és csokit választhattak miután célba értek. A gyôzteseket ajándékokkal jutalmazta az áruház.
– Fontosnak tartjuk a testedzést, az
egészséges táplálkozáshoz pedig áruházunk is hozzá tud járulni a polcokon található
egészséges alapanyagokkal, zöldségekkel,
gyümölcsökkel. Szeretnénk ezután minden
májusban megrendezni a mezei futóversenyt – mondta Nyerges Kata, a pesterzsébeti Tesco vevôszolgálati igazgatója.
Szûcs Dóra

Az ESMTK Birkózó Szakosztály újabb eredményei
Mogyoródon rendezték meg a Junior
Kötöttfogású Országos Bajnokságot,
ahol négy fôvel vett részt az ESMTK
Birkózó Szakosztály. Losonczi Ottó
60 kg, Krasznai Máté 66 kg, Kottes
Pál 66 kg, Mertse Ádám 96 kg-os
súlycsoportban indult.
Három birkózónk került a döntőbe.
Egy birkózónk, Krasznai Máté Fehér
Dávidtól kikapott, így harmadik helyezést ért el. A 60 kg-os súlycsoport
döntőjében Losonczi Ottó két menetben magabiztosan verte ellenfelét, így
megszerezte 6. Magyar Bajnoki címét.
Fantasztikus teljesítményt nyújtott az
egész verseny alatt. Az U23 után ő lett
a junior Magyar Bajnok is. A 66 kg-os
súlycsoport döntőjét Kottes Pál vívta
Fehér Dáviddal.
A mérkőzés alatt állásból nem volt
akció, de lentről Fehér Dávid meggyőző fölényt mutatott, így Pali ezüstérmes lett. A 96 kg-os súlycsoportban
Mertse Ádám Török Zsolttal vívta a
döntőt. Ádám elkövetett egy-két hibát, így két menetben kikapott Török
Zsolttól és második lett.
Hatalmas eredményt könyvelhettünk el a nap végére, hiszen a dobogó legfelső fokára az ESMTK Birkózó
Szakosztály csapata állhatott: mi nyertük a csapatversenyt az első éves juniorokkal.
A serdülő, diák és gyermek korosztályban rendezték meg a Szabadfogású
Budapest Bajnokságot, ahol 52 fővel
vettünk részt. Itt is meggyőző és magabiztos teljesítményt nyújtottak birkózóink. Ez a fölény az eredményekben

is megmutatkozott, hiszen 14 arany, 8
ezüst, 11 bronzérmet szereztünk. Mindkét korcsoportban, ahol versenyt hirdettek az ESMTK Birkózó Szakosztály
versenyzői fölényes győzelmet arattak.
Pontversenyben az ESMTK lett
a legeredményesebb egyesület. Az
idő múlásával egyre jobbak a Gyulai István Általános Iskola birkózó
sportosztályába járó gyerekek teljesítményei és a gyermek korcsoport
birkózói is egyre jobban szerepelnek.

Losonczi Ottó

Krasznai Máté

1. helyezettek: Szenttamási Róza,
Mányik Dávid, Alacs Flórián, Kekenj
Norbert, Kreisz Ádám, Szilágyi Erik,
Szenttamási Tamás, Mester Milán,
Losonczi Dávid, Szőke Alex, Molnár
Tamás, Balogh Miklós, Gazdag Mátyás, Racolta Eduárd. 2. helyezettek:
Bencze Roland, Pataki Csongor, Kun
Ádám, Urbin Kevin, Pühra Zoltán,
Varga Raul, Kóczé Károly, Szűcs Balázs. 3. helyezettek: Makay Mónika,
Bucioca André Stefán, Tarjányi Tamás, Rézműves Milán, Szili Gergely,
Molnár Botond, Burij Anatolij, Bak
Gergely, Ladányi Dániel, Takács János, Kiss Róbert.
Csepelen rendezték a szabadfogású
meghívásos birkózóversenyt, a Nyuszi

A Szabadfogású Budapest Bajnokság résztvevői

Kottes Pál

Kupát 189 fő részvételével. Szakosztályunk 13 fővel nevezett a versenyre:
1 arany, 3 ezüst, 5 bronzérmet szereztünk.
Egy nagyon hangulatos, laza versenyre
számítottunk. A mérlegeléskor azonban
kiderült, hogy egy igen erős mezőny kovácsolódott össze. Az utánpótlás legerősebb bázisai tették tiszteletüket, többek
között Diósgyőr, Cegléd, Abony, Vác,
Nagykanizsa, valamint számos fővárosi
klub is. Végre tiszta képet kaphattunk
arról, hogy igazából hol tartunk a felkészülésben. A Budapest Bajnokságon elért eredményeink országos szinten még
kevésnek bizonyultak. Tudomásul kell
vennünk, hogy a vidéki és városi gyerekek között szembetűnő a különbség.
A vidéki gyermekek fizikailag, és men-

tálisan is fölénk kerekednek. A stresszhelyzetet is jobban kezelik. Keményebbek, erőszakosabbak és céltudatosabbak.
Nem csinálnak semmi különlegeset,
de azt nagyon szigorúan végrehajtják.
Nagyon sok tanúsággal zártuk ezt a versenyt, remélhetőleg az év végére sikerül
javítanunk hibáinkon.
1. helyezett: Kekenj Norbert 2. helyezettek: Kreisz Ádám, Varga Raul,
Csóg Balázs 3. helyezettek: Pataki
Csongor, Szenttamási Róza, Mányik
Adrián, Kis Vajk Bence, Szilágyi Erik
ESMTK Birkózó Szakosztály

Gratulálunk az edzôk
munkájához!
Bízunk benne, lelkesedésük még jó
sokáig kitart és ugyanilyen szép eredményeket fogunk elérni a jövôben is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
munkáját Kruj Iván, Kruj Tamás, Kliment László, Szûcs István, Balogh
Ferenc, Julian Xique Gonzales, Antaly
Sándor és Purceld Gábor edzôknek.

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS
GRAFIKUS MUNKÁK, NYOMDAI KIVITELEZÉS 14 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezô grafikus bedolgozást, eseti megbízást vállal. Névjegykártyától az
óriásplakátig (szórólapok, prospektusok,
brosúrák, nyomtatványok, katalógusok,
reklámújságok, plakátok stb). Telefon:
06/20-931-40-67, e-mail: perrin.perrin@
hotmail.com
FIATALOS, DINAMIKUS TELEMARKETINGEST keresek a XX. kerületbe. Érettségizettek jelentkezését várom a 06/70-33683-17, vagy trenyijutka@levayanna.hu

SZOLGÁLTATÁS
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN.
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson,
Grundig, Vestel, Schneider, Dual)
Telefon: 06/20-410-63-93
RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ABLAKRA,
ERKÉLYRE. Elôtetôk készítése lakótelepi
erkélyre is. Korlátfelújítás üvegezéssel és
festéssel. Egyéb lakatosmunkák, javítások.
Telefon: 284-25-40, 06/70-209-42-30
HÛTÔGÉP, MOSÓGÉP JAVÍTÁS Kerületi gyorsszolgálat. Hûtôgépek, automata
mosógépek helyszíni javítása garanciával. Javításkor a kiszállás díjtalan. Javítás
hétvégén is. Telefon: 421-59-59
Mobil: 06/30-942-29-46
MOSÓGÉPJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN, minden típus, hétvégén is garanciával.
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

FIGYELEM,
VÁLTOZÁS!

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Csôrepedés mûszeres keresése-javítása.
Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat, csapok cseréje-javítása. Teljes vezeték cseréje lakásban és udvaron földmunkával. Mobil: 06-30-914-35-88
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, CSÔREPEDÉSEK,
ázások megszüntetése, nyomóvezeték,
csatornacsô, kertcsapok javítása földmunkával. Mosdó, kád, mosogató, csapok javítása, cseréje. Duguláselhárítás.
Mobil: 06-70-227-62-91
MEGOLDÁS DÉL-PESTI GYORSSZERVÍZ! Mosógép, bojler, tûzhely, mikro, hûtô,
takarítógép, porszívó, kisgépek javításánál ingyenes kiszállás! Alkatrészcserénél
1 év garancia. Telefon: 285-34-88, 06/30950-17-17, www.megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA A HELYSZÍNEN IS, hétvégén is. Vírusirtás, program
telepítése, alkatrészcsere. Demeter Attila:
256-86-80,. 06/30-970-48-70
TETÔFEDÉS, KÉMÉNY, KÔMÛVES MUNKA. Külsô-belsô hôszigetelés, ács állványozás, javítások, felújítás. Mûszaki vezetés.
Tisztességes munka tisztességes bérért.
Telefon: 285-99-55
TETÔJAVÍTÁST, KÚPCSERÉP KIKENÉST, palatetôk javítását, festését, valamint kémények javítását vállaljuk. Tel.:
06/30-223-16-53, 06/20-310-76-00
AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁS! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Mobil: 06/20-288-51-48
TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható
precíz munka, garanciával mérsékelt áron.
Nyugdíjasoknak 15% engedmény. Kármán
Sándor 276-92-35, 06/20-415-17-12
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ablak, bútor gyártása, javítása. Ajtó-, ablakcsere falbontás nélkül. Erkélybeépítés.
Telefon: 284-92-13, 06/20-957-95-33

600,-tól. Igazítások, javítások, próbalehetôség. Munkafelvétel: Kossuth u. 31/a,
6-os üzlet a szökôkútnál.
Telefon: 283-59-01

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁBLÁK. Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra látványtervvel! Lézergravírozás, bélyegzôk. Kossuth u. 31/a, 6-os
üzlet, a szökôkútnál.
Telefon: 283-59-01
Mobil: 06/20-920-99-81

Mobil: 06/20-920-99-81

GYÓGYPEDIKÛR, PEDIKÛR, MANIKÛR!
Benôtt köröm és problémás bôrfelületek
fájdalommentes kezelése. Cukorbetegek
speciális kezelése. Tartós lakkozás!
Érdeklôdni: XX., Topánka u. 14.
Telefon: 06/20-985-40-47

EGYÉB
BALLAGÁSI AKCIÓK! Személyre szóló
Ajándékok Boltja. Gravírozott, hímzett,
fényképes ajándékok, pólómintázás, lézergravírozás, bélyegzôkészítés. Kossuth
u. 31/a, 6-os üzlet.
Telefon: 283-59-01, 06/20-920-99-81
www.ringtex.hu

ANGOL TANÍTÁS! Angolból általános iskolások számára korrepetálást, személyre szabott oktatást, készségfejlesztést
vállal Pesterzsébeten lakó pedagógus
korrekt áron.
Mobil: 06/30-268-13-23
DOBSULI: Intenzív nyári dobtanulási lehetôség Erzsébet központjához közel, jól
felszerelt stúdióban, gyors eredménnyel.
Mobil: 06/30-495-74-70

ÉPÍTÉSI TELEK GYÁLON az aszfaltos
Besztercei utcában eladó. A telek új parcellázású, összközmûves, 180 n-öles,
bekerített. Irányár: 8 millió Ft
Telefon: 283-30-50, 06/30-273-67-71
PESTERZSÉBET NAGYON JÓ RÉSZÉN, a
Dobos utcában 1,5 szobás, két kisgalériás, kertes családi ház eladó. Fedett autóbeálló és terasz, tároló és padlás. Irányár:
13,9 millió Ft. Mobil: 06/30-77181-63
Eladó Pesterzsébeten a használt cikk
piac közelében csendes utcában két szobás konvektoros, hûszigetelt családi ház
110 nöl telekkel. I.á.: 18 millió
Mobil: 30/9461-578
BUDAPEST. XX. KERÜLET POPRÁD U. 14.
Családi ház eladó. Elôszoba, két szoba,
konyha spájz. A szobák parkettásak, a
többi helyiség márvány burkolatú. Mindenhol padlófûtés van. Ár: 16,5 millió Ft
Mobil: 06/30-811-12-26
ELADÓ! XX. kerület központjában klímatizált kétszobás ház pincével, garázzsal,
tárolóval eladó. Telek 300 m2.
Mobil: 06/30-200-75-00

ALBÉRLET
ANGOL TANÍTÁS, korrepetálás, középfokú nyelvvizsgára, pótvizsgára felkészítés
nyáron is. Mobil: 06/20-496-36-61

RUHA

A Pesterzsébet újság
hirdetésfeladásának
helye és ideje
május 1-jétôl megváltozott!

MARIKA DIVATÁRU! Készítônél készítôi
áron egyéni vevôknek – kisebb igazítási lehetôséggel – divatáru az évszaknak
megfelelôen készen kapható. Bp. XX.,
Lázár u. 45.

Új cím:
Pesterzsébet, polgármesteri
hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár

MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKÁT VÁLLALOK. Kívánságra házhoz megyek. Új ajtó,

RINGTEX GYORSVARRODA. Nadrágszoknya: felhajtás 500,-, cizzárcsere

A hirdetésekkel kapcsolatos
fontos tudnivalókról
részletesebben
a lap 24. oldalán olvashat.

DINNYEHEGYI LAKÓTELEPEN központban
39 m2-es lakás eladó. Ár: 7.300.000,- Ft
Mobil: 06/20-378-78-82

OKTATÁS

FESTÔMESTER VÁLLAL szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerû rendbehozatalát, villany és
fûtésszerelôk utáni kisebb kômûves munkákat, garanciával.
Telefon: 285-28-82, 06/30-878-89-77

Pénztári órák:
hétfô 14.30-17.00
szerda 8.00-15.30

INGATLAN

KIADÓ Gubacsi lakótelep legszebb részén
Duna-parti egy szobás, napfényes, felújított, konvektoros lakás bútorozva, gépesítve, igényesnek. 45.000,- Ft/hó
Mobil: 06/20-375-76-46
KIADÓ a XX. kerületben, 2 szobás kertes
házrész, konvektoros, külön órákkal.
Mobil: 06/30-503-37-51
ALSÓTELEKI UTCÁBAN 1 szoba összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. 45.000 Ft +
rezsi + kaució. Mobil: 06/20-236-2268

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

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

Nem kapja meg
az újságot?
Hirdetési panaszait jelezze
a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen!

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!
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Pesterzsébet újság
FELÜLET
Ü
1/1
1/2 fekvő
1/2 álló
1/4 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/8 álló
1/16

Á
ÁR
110 000 F
Ft + Áfa
56 000 Ftt + Áfa
56 000 Ftt + Áfa
30 000 Ftt + Áfa
30 000 Ftt + Áfa
16 000 Ftt + Áfa
16 000 Ft + Áfa
10 000 Ft + Áfa

MÉRET
É
212 mm széles, 315 mm magas
g
212 mm széles, 155,5 mm magas
g
104 mm széles, 315 mm magas
g
212 mm széles, 75,5 mm magas
g
104 mm széles, 155,5 mm magas
g
104 mm széles, 75,5 mm magas
g
50 mm széles, 155,5 mm magas
g
50 mm széles, 75,5 mm magas
g
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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: 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.

