Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket

Hírek
Zárva lesz a hivatal
Június 29-én, pénteken a pesterzsébeti polgármesteri hivatal a
Köztisztviselôk Napi rendezvények
miatt zárva tart.

Nyáron szünetel
a jogsegélyszolgálat
Augusztus 3 - szeptember 3. között
dr. Bôsze Lajos ingyenes jogsegélyszolgálata szünetel a polgármesteri hivatalban. Az elsô ingyenes
tanácsadás idôpontja: szeptember
10. HHelye: I. em. 70-es szoba.

Nem lesz tûzijáték
Idén sem lesz tûzijáték augusztus
19-é
19-én. Az erre szánt összeget a
Szen
Szent István Napi Forgatag, kétnapo
napos kulturális rendezvényeinek
finanszírozására
nan
fordítja az önkormány
mányzat.

Várják a kerületieket is
Várj
Kerü
Kerületünk
testvérvárosai is sok
színe
színes rendezvénnyel készülnek a
nyárr
nyárra. A Székelykeresztúri Napokon hivatalos delegáicó képviseli
önko
önkormányzatunkat. A vendéglátók
szere
szeretettel várják a pesterzsébetieket is városi programjukra augusztus 22-4 között.
Kerületünk több nevelési intézményében ünneppel zárták a nevelési
ési
évet: fennállásuk 25., 30., 35. évérôl emlékeztek meg. A rendezvévényeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen
en
most is azon volt a hangsúly, hogy a gyerekek jól érezzék magukat,
at,
emlékezetes legyen számukra az évforduló.
12-13. oldal
dal

Felhívás pesterzsébeti közösségekhez!

Szent István Napi Forgatag

Leteperték a rablót
Lete
Vastag Csaba is vendégeskedett
az kerületben

Hûsítô ötletek
forróság ellen

2012. augusztus 19-20.

Várjuk mindazoknak az erzsébeti közösségeknek, intézményeknek, civil
szervezeteknek, egyházaknak, magánembereknek a jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a programban, akik ötleteikkel hozzájárulnának ahhoz,
hogy augusztus 19-én és 20-án, a XIX. század második felének hangulatát
felidéző miliőt varázsoljunk a ,,Kosutiba.”
Jelentkezni a Csiliben, Várhalmi Andrásnál lehet.
Telefon: 30/466-6700, e-mail: csilimk@t-online.hu

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)

Pesterzsébet Önkormányzata és
a Csili Művelődési Központ idén
a két Erzsébet Éve jegyében,
a város névadói tiszteletére
szervezi a Szent István Napi Forgatagot
a sétáló utcában,
19-én Szent Erzsébet, 20-án Erzsébet királyné
korának és történetének megidézésével.

Éksze
Ékszerboltot
akart kirabolni egy férfi a Kossuth Lajos utcában. Az alkalmazott segítségére sietett kolkalm
légáj
légája, együtt kényszerítették földre
a tám
támadót, akit a kerületi rendôrkapitányság járôreinek kiérkezésééig
visszatartották.

Rekkenó hôség vár ránk ezen a nyáron. Ha nem akarunk leégni a napon
vagy megfôni a szobában, érdemes
odafigyelni a híradásokra, komolyan
venni a hôségriasztásokat és betartani
a szakemberek erre vonatkozó tanácsait. A hôségriasztásokról olvashat a
www.pesterzsebet.hu oldalon is.
19. oldal

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu
KÖVETKEZÔ
MEGJELENÉS:
július 24., kedd
LAPZÁRTA:
július 11., szerda
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Testületi ülésen történt
Mintegy 60 százalékkal kevesebbet kell fizetnie Pesterzsébet önkormányzatának a Tempero Zrt.
által elvégzett fejlesztésekért a
Pesterzsébeti uszodában, Buc-Horvát Gabriella marad a Gézengúz
Óvoda vezetôje és csatlakoztak a
képviselôk Áder János köztársasági elnök felhívásához.

Polgármesteri beszámoló
– Május 24-én a hősi emlékműnél
róhatták le kegyeletüket Pesterzsébet
polgárai az I. és a II. világháború hősi
halottai és polgári áldozatainak emléke előtt – kezdte polgármesteri beszámolóját Szabados Ákos, aki áttekintve
az elmúlt egy hónap eseményeit, szólt
az ukrán Alusta várossal kötött testvérvárosi szerződésről is.
– Május 28. és június 2. között
önkormányzatunk képviseletében egy
15 fős csoport vett részt a település
megalakulásának 110. évfordulóját
ünneplő rendezvénysorozaton. Pest-

erzsébet önkormányzatának nevében
dr. Vas Imre alpolgármester írta alá a
testvérvárosi megállapodást.
A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjáról is szólt, amikor az Országzászlónál a trianoni békeszerződés
92. évfordulójáról emlékezhettek meg
a kerületiek.
A beszámoló keretében képviselői
válaszra adott tájékoztatást dr. Vas
Imre alpolgármester arról, hogy a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
bár kétszer is kiírta a pályázatot a Gróf
Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium épületének bérbeadásáról,
arra egyik esetben sem volt jelentkező.

Az ESMTK üzemelteti az uszodát
A Pesterzsébeti uszoda üzemeltetésére
kötött szerződés a Tempero Építőipari
és Uszodatechnikai Zrt-vel idén május 31-vel lejárt, melyet a képviselőtestület nem hosszabbított meg.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő uszoda területén elvégzett fejlesz-

tésekért a Tempero Zrt. első levelében
77 millió forint plusz ÁFA összeget
jelölt meg a hivatal felé.
A beépített berendezések időközbeni elhasználódása miatt az önkormányzat az összeg mérséklését
kezdeményezte, majd a két fél közti
egyeztetés után az eredeti ár mintegy
60 százalékát kell megfizetnie a hivatalnak a június 1-jétől az ESMTK
által működtett Pesterzsébeti uszodában elvégzett fejlesztésekért.

Buc-Horváth Gabriella
a Gézengúz Óvoda vezetôje
A 2011/12-es tanév végén két közoktatási intézményben jár le a vezetők
megbízása, így a Gézengúz Óvodában, illetve a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.

Elfogadták a környezetvédelmi
beszámolót

Pesterzsébet önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú szavazattal
fogadta el a kerület környezetvédelmi
helyzetéről szóló beszámolót.
Az előterjesztés többek között kitér a Madarak és Fák Napi pályázatra,
melynek keretében a kerület valamenynyi iskolája és óvodája, többek között
növények ültetésével, madáretetők kihelyezésével és néhol természetvédelmi
sarkok kialakításával járult hozzá a XX.
kerület környezetének fejlesztéséhez.
A tanulmány kitér arra is, hogy bár
a szórakozóhelyek zaját kifogásoló bejelentések száma továbbra sem magas, a
nyitva tartási idő helyi korlátozása miatt
növekedtek a főútvonalak melletti közlekedési eredetű zajpanaszok, mellyel
kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnak és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-nek van intézkedési jogköre.

Elítélik a rasszizmust és
a gyûlöletkeltést

A képviselő-testület a beérkezett pályázatok alapján Buc-Horváth Gabriellát megválasztotta a Gézengúz
Óvoda vezetőjének, míg a Lajtha
László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a következő, júliusi
testületi ülésig halasztották a döntést.

Támogatást kapnak a rászorulók a tetôtér beépítésére

Használja ki a teret és a lehetőséget!
Kétgyermekes olvasónk az iránt
érdeklôdött, milyen támogatást
vehetne igénybe a tetôtér beépítésére. Megtudtuk, Pesterzsébet önkormányzata több formában segít
a kerületiek lakhatási feltételeinek
javításán.
– A lakásépítés helyi támogatása olyan
visszatérítendô kamatmentes támogatás,
amelyet alacsony jövedelemmel rendelkezô kerületi lakosok igényelhetnek lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, bôvítéséhez,
korszerûsítéséhez, illetve emeletráépítéshez, amely tetôtér-beépítés útján vagy

egyéb módon történhet – tájékoztatott
Guttmann Szilvia, a Vagyongazdálkodási
Osztály vezetôje.
A helyi támogatás mértéke az összköltség 20 százalékáig, korszerûsítés címén

történô szennyvízcsatorna-rákötés esetén
pedig az összköltség 50 százalékáig terjedhet. Három vagy annál több gyermekes
család, valamint két vagy több gyermekét
egyedül nevelô szülô esetében a támogatás maximális összege 800 ezer forint, míg
egy vagy két gyermekes család, egy gyermekét egyedül nevelô szülô, egyedülálló
vagy gyermektelen házaspár esetében legfeljebb 600 ezer forint lehet. A támogatás
odaítélésérôl 3/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet szigorú elôírásai és feltételei
alapján az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság jogosult dönteni.
Berta Ferenc kerületi fôépítésztôl
megtudtuk, a tetôtér beépítéshez alap-

Áder János köztársasági elnök Schweitzer József nyugalmazott országos
főrabbit ért inzultus okán tett felhívásához csatlakozott Pesterzsébet képviselő-testülete. A kerületi honatyák
egyhangú szavazattal nyilvánították ki
szándékukat arról, hogy mélységesen
elítélik a rasszista, gyűlöletkeltő, kirekesztő magatartás minden formáját és
megnyilvánulását.
MSz
vetôen építési engedély szükséges, mivel
általában megváltozik az épület használatának jellege.
– Az építkezés megkezdése elôtt
minden esetben érdemes megnézetni az
alapokat és a födémet, illetve kikérni a
hatóság véleményét, hogy a tervezett átalakítás engedélykötelese-e – tanácsolta.
Szûcs Dóra

Itt érdeklôdhet
A lakáscélú támogatások feltételeit meghatározó 3/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet megtalálható a www.pesterzsébet.hu oldalon, további részletek iránt
a Vagyongazdálkodási Osztályon lehet
érdeklôdni ügyfélfogadási idôben (hétfô:14.30-18.00 szerda: 8.00-16.30 péntek: 8.00-11.30-ig.)
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Nemzeti Összetartozás

Mi jut eszébe,
amikor azt
hallja: Trianon?

NAPJA

Pesterzsébeten az Országzászlónál emlékeztünk meg a Trianoni
békeszerzôdés 92. évfordulójáról.

Simon Krisztina, tanár

Fotó: Szerzô

A lélekharang megszólalása
szólalása után
az emlékezők együtt énekelték el a
Himnuszt a Lázár Vilmos
mos Általános
usa közreműIskola Melódiák Kórusa
ködésével, Pálffi Krisztina
ztina karnagy vezetésével.
Andresz Kati és Melis Gánekkel,
bor színművészek énekkel,
verssel tették emlékezetesé
zetesé
az eseményt.
Melis Gábor köszönszöntötte a kerület lakosait,
sait,
ület
majd felkérte a kerület
ogy
megjelent vezetőit, hogy
az önkormányzat éss a
sok
pesterzsébeti lakosok
nevében helyezzék el az
emlékezés virágait.
alapp
Az Országzászló talapkos polzatánál Szabados Ákos
gármester és Juhász Lajosné
rúzott.
alpolgármester koszorúzott.

A Lázár Vilmos Iskola Melódiák Kórusa,
Pálffi Krisztina karnagy vezényelt.
Melis Gábor és Andresz Kati
színművészek, háttérben Jakab
Gedeon karnagy a harangjátékkal

Négyszer szólalt meg a
lélekharang, m
majd a Szózat
következett a Melódiák
M
Kórus
előadásában. A Szózat végén
ismét megszólalt
megszóla a harang Jak
kab Gedeon karnagy,
Pesterzsébet díszpolgára
díszpolgá által.
Ilonka Mária

Szabados Ákos polgármester
és Juhász Lajosné alpolgármester
koszorúzott

– A nemzeti összetartozás ügye számomra meghatározó fontossággal bír. Egyrészt
az ember veszteségként értékeli az ország megcsonkítását, a területek elvételét, családok szétszakítását. A nemzeti összetartozásnak olyan jelentôs
ereje van, amely minden határt képes
átlépni és lélekben, közös cselekvésben
a magyar népet egyesíteni. Számomra a
nemzeti összetartozás a szeretet és az
igazságosság fontosságát helyezi elôtérbe, ugyanis közös jövônket csak a szeretet útján és az igazságosság eszközeivel
tudjuk felépíteni.
Takács István, nyugdíjas

75 éve kezdte a pályát Horváth Viktorné

Elismerések pedagógusnap alkalmából
1952 óta ünneplik a tanárokat, nevelôket június elsô vasárnapján.
A szép hagyományhoz híven az
önkormányzat idén is kitüntetô címekkel köszönte meg a pedagógusok lelkiismeretes munkáját.

az oktatási intézmények önkormányzati fenntartásból állami kézbe kerülnek. Bízom abban, hogy ezek a főként
adminisztratív változások nem bontják meg azt a szövetet, amit együtt
szőttünk, és nem bontják meg azt a

Fotók: Szerzô

Horváth Viktorné, a József Attila Általános
Iskola nyugalmazott igazgatója

Díjazott pedagógusok a közönség soraiban

– A legnagyobbra vállalkoznak azok,
akik fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben a mindennapokban példaként állnak előttük
– ezekkel a szavakkal köszöntötte
Ecsedi-Nagy Andrea, a rendezvény
házigazdája a pedagógusokat.
A tanárokon, tanítókon és óvodapedagógusokon kívül többek között
intézményvezetőket, dajkákat, sőt
gazdasági ügyintézőt, konyhai dolgozót és kertészt is köszöntöttek.
– A mai pedagógusnapi együttlét
jelenlegi formájában az utolsó, hiszen

közösséget, amit alkotott itt a kerületben közalkalmazott és köztisztviselő –
mondta Szabados Ákos polgármester
és hozzátette:
– A lányom szeptemberben óvodás
lesz, nem gondolkodom azon, hogy
más kerületbe, esetleg magánintézménybe írassam. Úgy vélem, nagyon
jó helye lesz itt, egy pesterzsébeti óvodában, és később egy kerületi általános
iskolában – tette hozzá a polgármester.
Pesterzsébeten először köszöntöttek olyan pedagógust, aki 75 éve
kezdte a pályát: Horváth Viktorné

tanár, nyugalmazott iskolaigazgató
meghatottan vette át az oklevelet és a
gyönyörű virágcsokrot.
Az ünnepségen dr. Vas Imre alpolgármester, országgyűlési képviselő,
Földesi Gyula országgyűlési képviselő, Juhász Lajosné alpolgármester és
Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is részt vett és
elismeréseket adott át.
A rendezvényen felléptek a Lajtha László AMI növendékei: Hertlein
Áron tenorkürtön, Kozelka Noémi
fuvolán, Ferencz Krisztina zongorán
játszott. Az intézmény vonószenekara
– kiegészülve a fúvós és ütős kamaracsoporttal – az Operaház fantomja
című musicalből adott elő részletet
Újhelyi Andrea énekművész közreműködésével.
A rendezvény végén a Lajtha László AMI fúvószenekara muzsikált.
A kitüntetettek névsora megtalálható a www.pesterzsebet.hu honlapon.
Szűcs Dóra

– Véleményem szerint csak az a magyar,
akinek fáj Trianon, függetlenül attól, hogy
hol lakik a Kárpát-medencében.
Dr. Sturcz Zoltánné,
a Kossuth Társaság elnöke

– Nagymamám az I. világháború
idején a román atrocitásoktól jobbnak látta Magyarországra menekülni az
5 gyerekkel. A háború után visszamentek Erdélybe, mert nagyon szerették azt
a vidéket, ott voltak a rokonok is. Amikor
jött a II. világháború, akkor ismét Pestre,
Magyarországra menekültek, majd ismét
vissza Erdélybe. Nekem az Összetartozás
Napja a mindennapokat jelentette és jelenti most is.
Ilma
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A vakáció közben sem szünetelnek
Hatalmas
csokor a hosszú a kerületi rekonstrukciók
évekért
Közbiztonság, oktatás és egészségügy – Szabados Ákos polgármester
szerint ezt a három területet tartja
leginkább szem elôtt az önkormányzat a kerületi rekonstrukciók,
beruházások kijelölésekor. Sokmilliós fejlesztések valósulnak
meg az elôttünk álló hónapokban.

Fotó: Szerzô

Szabó Andornét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
az önkormányzat nevében Juhász Lajosné alpolgármester,
aki egy szép virágcsokrot, egy
kis ajándékot és a miniszterelnök által aláírt emléklapot nyújtott át számára.

Mária néni a Felvidéken született, két évvel azután, hogy a
területet a Magyar Királyságtól
Csehszlovákiához
csatolták.
Ez 1922-ben történt, kilencvenedik születésnapját viszont
már itt, Pesterzsébeten ünnepelte, ahol immár harmincegy éve
él – férje halála után egyedül.
Támogatásban ennek ellenére nem szenved hiányt: a Lajtha utcai Szociális Szolgáltató
Központból rendszeresen látogatják, segítik őt a mindennapok során.
– Dolgozó éveimet raktárnokként töltöttem egy gyárban,
a Kerepesi úton. Ez volt az egyedüli munkahelyem, harminchat
évet dolgoztam ott – mondta az
ünnepelt, akit a vele egy házban
lakók is felköszöntöttek.
Sz.A.

Folyó ügyeink
A korábbi évekhez hasonlóan
az önkormányzat a parkok, kihelyezett virágok gondozását is
folytatja, hogy nyáron kellemes
környezetet teremtsen az erzsébetieknek. Tavaly sokan magáncélra használták a közkutak
vizét, ami több mint 10 millió
forintos kiadást jelentett az önkormányzatnak.
– Ahol túlfogyasztást tapasztalunk, ott a kutat lezárjuk és
akkor nyitjuk meg újra, ha van
olyan lakó a környéken, aki
felelősséget vállal az üzemeltetésére – nyilatkozta lapunknak
Szabados Ákos polgármester.

Az elmúlt időszak takarékos gazdálkodásának köszönhetően stabilnak
tekinthető a kerület költségvetése.
Bár a legnagyobb bevételt az ősszel érkező iparűzési adó jelenti majd, nyáron is folytatódnak az előző időszakra
jellemző intézményi beruházások és
fejlesztések.
– Sajnos teljes, átfogó rekonstrukciókra nincs lehetőség, ám ahogyan
azt terveztük, az idei évben már kis
lépésekkel ugyan, de előre tudunk
haladni – értékelte a helyzetet a polgármester.

Bővül és megújul a Jókai Mór utcai
háziorvosi rendelő

Az előttünk álló hónapokban a
közbiztonság további növelése érdekében korszerűsítik a térfigyelő berendezéseket, ami a meglévő kamerák
egy részének minőségi cseréjét jelenti.
Szabados Ákos reményét fejezte ki,
hogy a következő időszakban lehetőség adódik a rendszer bővítésére is,
erre ugyanis nagy igény van.
– A másik kiemelt terület az egészségügyi alapellátás, ahol a legszükségesebb és évek óta halasztott beruházásra készülünk: bővül, és teljes egészében megújul a Jókai utcai rendelő
– számolt be a polgármester, hozzátéve, hogy a nyár folyamán a többi
háziorvosi rendelőben is szeretnék
folytatni a tisztasági festéseket.

Folytatódik a homlokzat felújítása a János utcai tagóvodában

Függetlenül attól, hogy januártól az
oktatási-nevelési intézmények működtetése állami feladat lesz, az épületek
az önkormányzat tulajdonában maradnak. Az önkormányzat ezért folytatja az
iskolák és az óvodák felújítási munkáit,
hogy szeptembertől minél jobb színvonalon kezdődhessen újra a tanítás.
A vakáció végére várhatóan a kijelölt útpálya-felújítási munkálatok is
elkészülnek.
– A Mártírok útja és a János utca
egy-egy szakasza után remélhetőleg a
közeljövőben sor kerülhet a Madách és
a Vas Gereben utca burkolatának részleges cseréjére is, a jövő év elején pedig
szeretnénk kidolgozni és elindítani az
általános útpálya-felújítási programot
– tájékoztatott a polgármester.
A nyár a pihenés, a szabadidős tevékenységek időszaka.
A hagyományoknak megfelelően
július 6-án indul a térzene program:
augusztus végéig, péntekenként, 17
órától várnak mindenkit a Városháza
előtti programokra.
Az idei nyár legnagyobb rendezvénye az augusztus 19-20-i Szent István
Napi Forgatag, ami a Csili Művelődési Központ szervezésében idén a két
Erzsébet Éve jegyében zajlik.
– Ez egy színes, minden korosztály
számára szórakozást nyújtó program-

sorozat lesz, ahol olasz testvérvárosunk művészeti csoportjai is fellépnek
– mondta Szabados Ákos.
A részletes programról a Pesterzsébet
újság júliusi számában, illetve a www.
pesterzsebet.hu oldalon olvashatnak.
Szűcs Dóra

Az önkormányzat
tervezett nagyobb munkái
– Jókai utcai háziorvosi rendelô átalakítása – 20 millió Ft
– Nyitnikék Óvoda János utcai tagintézményében homlokzati falak
cseréje – 15 millió Ft
– Hajós Alfréd Általános Iskola tornatermének tetôszigetelése, padlóburkolat cseréje – 15 millió Ft
– Mártírok útján útpálya felújítása
(Kulcsár-Szabadka utca között) –
20 millió Ft
– János utcában útpálya felújítása
(Török Flóris-Szt. Imre herceg utca
között) – 18 millió Ft
– Nyolc darab térfigyelô kamera cseréje és járulékos munkák – 5,6 millió Ft
– A Vörösmarty utcai Szivárvány iskola, óvoda és bölcsôde fûtésének
szétválasztása – 12 millió Ft

Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Jogi és Közbiztonsági Bizottságának pályázati kiírása
Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

nyílt pályázatot hirdet
pesterzsébeti székhelyû civil szervezetek 2012. évi helyi programjainak támogatására.
A pályázat alapján elnyerhetô támogatás formája vissza nem térítendô támogatás. A pályázati
dokumentációt a www.pesterzsebet.hu honlapról lehet letölteni, továbbá Budapest Fôváros
XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala portáján (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1.) lehet beszerezni (hétfô: 8-18, kedd-csütörtök: 8-16, péntek: 8-13).
Telefonon érdeklôdni lehet a 289-25-48-as számon.
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Alusta a legfiatalabb testvértelepülésünk
Bár dr. Vas Imre alpolgármester,
országgyûlési képviselô parlamenti elfoglaltsága miatt az önkormányzat delegációjának vezetôjeként csupán két napot tölthetett
az ukrajnai városban, nagyon szép
élményekkel tért haza.

– Milyen emlékeket őriz a vendéglátókról?
– A helyiek rendkívül kedvesen
fogadtak bennünket. Egy nagy programsorozat közepébe csöppentünk:
a nyárköszöntő rendezvény minden
helyszínén színvonalas műsorral készültek a testvérvárosok képviselői-

nek tiszteletére – a magyar küldöttség
kedvéért ukrajnai vendéglátóink még
csárdást is jártak. Továbbá elismerések
átadásán vettünk részt a Városházán
és a helyi múzeumban.
– Mi az, ami megfogta a városban, a környéken?

– Ekkor adták át a szállodák és
éttermek szomszédságában található,
gyönyörűen felújított tengerparti sétányt. A bátrabbak már most is megmártóztak a tengerben, ám néhány
hét múlva a levegő és a víz is melegebb lesz. Alustát kifejezetten ajánlanám azoknak, akik nem szeretik a

nyári forróságot, de tenger mellett,
csodálatos hegyekkel övezett környezetben töltenék szabadságukat.
– A Városházán Stanislav Kolot
polgármesterrel írták alá a testvérvárosi szerződést. Mit tartalmaz a
megállapodás?
– A sport területén már most is
eredményes összefogásról beszélhetünk. Legutóbb áprilisban láttuk
vendégül ukrajnai barátainkat a Pesterzsébet-Alusta Kupán. Ezen túl a
kultúra is összeköthet bennünket: a
két település művészeit kölcsönösen
látnánk vendégül. A beszélgetések
során felmerült az óvodák kapcsolatának erősítése is. Eredményes együttműködésre számítunk továbbá a közigazgatás területén, tapasztalatcserével
segítve egymás munkáját.
– Milyen kapcsolatokat sikerült
kiépíteni a látogatás alatt?
– Velünk egy időben Alusta négy
másik testvérvárosából is érkeztek
vendégek, így két orosz, egy lett és egy
amerikai település, a kaliforniai Santa Cruz képviselőivel is találkoztunk.
Nemcsak egy testvérvárost nyertünk
tehát, hanem kellemes ismerősöket
is a világ más részeiről. Elképzelhető,
hogy később ezek a kapcsolatok is elmélyülnek.
Szűcs Dóra

A 110 éves Alusta ünnepén jártunk
Egy héten át tartó nemzetközi városi fesztiválra kaptak meghívást
a pesterzsébetiek Ukrajnába, a
Krím-félszigetre, Alusta városába.
A 110 éves születésnapját ünneplô
városba minden testvértelepülésükrôl érkezett küldöttség. Pesterzsébet és a Fekete-tengerparti
város ekkor írta alá a testvértelepülési megállapodást.

Az alustai önkormányzat munkatársai kirándulásokra vittek gyönyörű
hegyeikbe, bortermelő vidékeikre,
meglátogattuk nevezetes történelmi
épületeiket.
Több ezres közönség előtt hagyományos folklór és modern táncokkal,
zenekarok felvonulásával nyitották
meg Alusta művészeti csoportjai és a
testvérvárosi vendégszereplők a nyári
turistaszezont.
Új parkot, bevásárlóközpontot,
makett-várost, és egy téli tengeri vi-

harban megsemmisült, 2 hónap alatt
újjáépített sétányt avattak fel. Káprázatos városi összefogásnak, szervezésnek voltunk szemtanúi.

A rendezvények során – és szállásadónk jóvoltából – számtalan ukrán
helyi specialitást kóstolhattunk. A csoport kedvence a varenyiki, azaz a töltött tésztatáska lett.
Aki új testvérvárosunkban szeretne nyaralni, keresse Burij Anatolijt, a
Pesterzsébeti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, aki szívesen áll
az érdeklődők rendelkezésére.
Ecsedi-Nagy Andrea
protokoll- és sajtófelelős
nemzetközi kapcsolatok szervezője

Fejlôdô vállalkozások elôbbre
viszik a kerületet is

Támogatással
újult meg
a Wolfmasch
Frissen felújított telephelyét
avatta a Philips-nek, a Braunnak és a Lego-nak is dolgozó
pesterzsébeti mikrovállalkozás, a Wolfmasch Egyedi Gépgyártó Kft.

A vendégeket Farkas László,
a 13 fôs mikrovállalkozás
ügyvezetô igazgatója kalauzolta

Az egyedi gyártósorokat és
gépeket helyben megtervező
s legyártó cég a 39,5 millió
forintos beruházáshoz közel tízmillió forintos uniós
támogatást kapott. Az újjáépített gyártóműhellyel, a kiszolgálóhelyiségekkel és irodákkal növelhetik a gyártási
színvonalat és a kapacitást.

Fotók: Szerzô

Csárdást jártak a kedvünkért
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Az ünnepélyes megnyitón
Szabados Ákos polgármester
hangsúlyozta, a jelenlegi viszonyok és körülmények között az ilyen eredmények elérése dicséretes és örvendetes,
hiszen a jól működő kisvállalkozások előrébb visznek
bennünket.
A cég kerületi vállalkozássokkal is együttműködik,
emellett országon belül és külföldre is szállít, többek közt
Lengyelországba és Brazíliába.
A Wolfmasch által készített
gépek közt van Lego-lovak
két felének összeillesztését
végző, illetve Opel és Suzukik
ablakmosó berendezéseit beállító és ellenőrző darab is.
SZ.A.
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Gyôztesek Gálája

Diákokat és pedagógusokat köszöntöttek
A legjobb sportolóknak
Szabados Ákos polgármester
adta át a megérdemelt kupákat

A Pesterzsébeti
Pedagógiai Intézet
idén is megjutalmazta a pesterzsébeti sport-, tanulmányi
és kulturális versenyek
nyerteseit. Tizenkettedik alkalommal ünnepelték a kerületi vetélkedôk legjobbjait és a
fôvárosi versenyeken
eredményesen szereplô
diákokat.

– Gratulálunk az idei győzteseknek és
felkészítő tanáraiknak, akik fáradozásukkal és eredményeikkel bizonyítják, hogy a sikerért bizony
nagyon keményen meg kell
dolgozni – mondta Dr.
Nagyné Koczog Tünde,
a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet vezetője.
Hozzátette, azokról
a diákokról is meg kell
emlékezni, akiket sokszor csak egy hajszál
választott el a dobogó legfelső fokától;
az ő nevüket és
felkészítő tanáraik
nevét a „Diák legek”
című kiadvány őrzi.
Szabados Ákos polgármester köszöntőjében elmondta, kitartó
felkészülés és tanulás
nélkül ma nem állhatnának a diákok a
színpadon.
– Minden munkának akkor van értelme, ha azt elismerik és

Színpadon a tanulmányi versenyek legjobbjai

jutalmazzák is, erre kerül itt ma sor
– tette hozzá.
A rendezvényen dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, alpolgármester
is részt vett.
A diáksport-versenyek első helyezettjei 95 kupát vihettek haza. Az öszszesen tizenkét sportágban jeleskedő
diákok összevont eredményei alapján
az idei diákolimpia győztese a Gyulai
István Általános Iskola lett. A felkészítő
tanároknak Földesi Gyula országgyűlési és önkormányzati képviselő és Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke gratulált.

A tanulmányi és kulturális versenyek
győztesei 98 érmet vettek át. Az elmúlt
évek során kimagasló eredményt nyújtó
diákok különleges ajándékban részesültek: Körmendi Nóra, a Tátra Téri és
Korondi Bence, a József Attila Általános
Iskola tanulója egy finnországi nemzetközi gyermektábori utazást kapott
Vantaa városába. A díjátadót színvonalas műsor, többek között népdaléneklés,
ritmikus sportgimnasztika és akrobatikus rock and roll bemutató színesítette.
A győztesek névsora és még több
kép a www.pesterzsebet.hu oldalon.
Szűcs Dóra

Gálával zárták a tanévet A névadó életútja példa mindannyiunknak
Nagyszabású rendezvénysorozattal
ünnepelte 30. születésnapját a Hajós Alfréd Általános Iskola, melyet
gálával zártak. Ôrfi Krisztina igazgatónô a színpadon köszöntötte a
Hajós Iskola összes eddigi vezetôjét: Becsei Dénest, Szira Erzsébetet
és Gavlik Istvánt.

A József Attila Általános Iskola
Évadzáró Gálamûsorán az iskola
legjobb produkcióiból láthattak
csokorra valót a jelenlévôk. Frankfurt Am Main-i testvériskolából érkezett cserediákok is részt vettek
az ünnepségen. Búcsúzóul régi
„Attilás” tanítványok léptek fel.
A mûsort németül is konferáló végzôsök
emlékeztettek, az általános iskola nyújtja
az elsô, meghatározó élményeket a tanulásról, közösségi életrôl, minden más erre
épül. A mûsor elsô felében népdalokat, népi
játékokat, táncokat láthattunk az 1. és 2.bsektôl. A 2.a-sok tréfás versekkel érkeztek,
a 4.b Galgamácsai lakodalmasa mutatta
meg, hogy házasodtak régen a fiatalok.

A 7.b-s Fehér rózsák énekeltek ezután, ôk
egyébként az országos népdaléneklési versenyen ezüst minôsítést kaptak.
Mûfajváltás következett: a 3.a vidám
waka-waka táncát és a 3.b tánckoreográfiáját is vastaps kísérte. Sike Marcell, a
8.b tanulója a Profi címû film betétdalát
játszotta szintetizátorán. A tanárok alkalmi kórusa Armstrong: Wonderful World
és Cohen Halleluja címû dalaival könnyeket csalt a szemekbe.
A Kicsinyek népes kórusát egy egész
vonószenekar kísérte a Latjha László AMI
közremûködésében. A 3.c lendületes német tánca üde színfolt volt – ôk is ezüst
minôsítést kaptak a német nemzetiségû
tanulók táncversenyén.
ÁZS

Fotók: Szerzô

A 3.a-sok vérpezsdítô waka-waka tánca

A Hair című musical zenéjére táncoltak
a nyolcadikosok

Őrfi Krisztina szerint a 30 év egy ember életében a legtermékenyebb, legerőteljesebb időszakot jelenti.
– Úgy gondolom, ez az erőteljesség
a megbízhatóságban, a kiteljesedésben jelenik meg az iskolánk életében
is – mondta.
Földesi Gyula országgyűlési és önkormányzati képviselő nem érkezett
üres kézzel: egy focilabdát és sporteszközök vásárlására 50 ezer forint
értékű ajándékkártyát nyújtott át az
igazgatónőnek.

– Az iskola 1992ben vette fel Hajós
Alfréd nevét. Az első
magyar
olimpikon
vékonydongájú fiú
volt, nem tudott felmászni a rúdon. A
kudarc azonban megacélozta: felküzdötte magát a plafonig. Tornászott,
futott, úszott, tanult. Életútja tökéletesen példázza hitvallását, amely a test
és a szellem közti harmóniát állította
középpontba. Méltó példakép pedagógus, diák és szülő számára egyaránt
– mondta Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.
A diákok tánccal, zenével, énekkel, verssel készültek a rendezvényre,
melynek végén a tanárok is táncra
perdültek. A fináléban kicsik és nagyok együtt ropták a színpadon és a
vendégek sorai között.
Még több fotó a www.pesterzsebet.
hu oldalon.
Szűcs Dóra
Fejlôdô iskola
A Hajós Iskola 1982-ben testnevelés
tagozatos intézményként nyitotta meg
kapuit. Az elsô tanévnyitón 530 tanuló vett részt, és néhány év múlva már
több mint ezer diák járt az iskolába. Ma
már valamennyi évfolyamon nemcsak
sport-, hanem rajz- és néphagyomány
tagozatos osztály is mûködik, 5. évfolyamtól emelt óraszámú idegen nyelv
(angol, német) képzés folyik.
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Hol van már az 1,50 forintos buszjegy?

Az út lelkileg is megerősítette Nosztalgiáztunk
magyarságtudatunkat!

A legtávolabbi pont ahová eljutottunk a Vereckei-hágó volt. Utunkat
a Latorca 17-szer keresztezte, így lehetőségünk volt arra, hogy a folyók
felsőszakasz jellegét is bemutathassuk. Amikor az emlékműnél álltunk a
Himnuszt énekelve, mindannyiunknak erősebben vert a szíve.
Tapodtuk a köveket, amelyeken
valamikor a gyerek Rákóczi Ferenc és
édesanyja, Zrínyi Ilona járt. A szered-

nyei romos lakótorony a kötelező olvasmány Dobó Istvánját keltette életre bennünk, a nevickei Pogányleányvár Mátyás király igazságosságáról
mesélt. Beregváron odaképzelhettük
magunkat egy XIX. századi magyar
arisztokrata vadászatra, és igazi friss
forrásvízzel olthattuk szomjunkat az
Ifjúság forrásából.
A Szolyvai Emlékpark lélekharangjának csengése minden elhur-

colt, magyarsága miatt szenvedő emberért szólt.
Beregszász, ahol először álltunk
meg. Bethlen-Rákóczi kastélyában
a múzeum gazdag fotógyűjteménye
igazított el bennünket a történelem
viharos XX. századában. Az utcán
lépten-nyomon Petőfi, Rákóczi az
alapító Árpádházi Lambert herceg
emlékeivel találkoztunk.
A város magyar nyelvű főiskolája
II. Rákóczi Ferenc nevét viseli. Előadótermei nem számot kaptak, hanem a helyreállítását finanszírozó magyar város, vagy közigazgatási egység
nevét. Találkoztunk Eger, Jászberény,
Szeged nevű termekkel. A főiskola
falai között található a Beregi Szőttes
Gyűjtemény, amely számtalan szebbnél-szebb szőttest és hímzést őriz. Itt
ismerkedhettünk meg a farkasnyomos mintával.

Munkács hangulatos városában
éppen színházi fesztivál volt. Itt is van
egy „Fehér Ház” a gyönyörű arányú
reneszánsz Rákóczi kastély, jelenleg
zeneiskola. Falai között a város nagy
szülöttjére, Munkácsy Mihályra emlékezik egy kamara kiállítás.
Ungváron a Múzeumok Világnapján, május 18-án voltunk. Mind
a várban, mind pedig a mellette lévő
skanzenben ezért külön programokon

Társadalmi munkában mázoltak
A Kerekerdô Óvodában, majd annak tagóvodájában, a Bóbita Óvodában is segített az óvoda udvarának szépítésében

két délután a Pesterzsébeti Ifjúsági és
Gyermekönkormányzat (PIGYÔ).
– A fiúk és lányok a virágágyások
megkopott kerítéseit mázolták szorgalmasan, igen jó hangulatban. Közülük
néhányan az intézmények régi óvodásai voltak – mondta Kopács Imréné, a
Kerekerdô Óvoda Bóbita Tagóvodájának
vezetôje.
A társaságot Horváthné Oláh Ildikó
fogta össze, aki rávette a fiatalokat arra,
hogy a délutáni szórakozás helyett, inkább dolgozzanak kicsit másokért.

vehettünk részt. Különösen érdekes
volt a falumúzeum, hiszen itt egyszerre láthattuk Kárpátalja minden nemzetiségének tárgyi kultúráját, folklórját, viseleteit. Még meg is táncoltattak
minket.
A népi díszítőművészet csodálatos
alkotása a csetfalvi templom kazettás
mennyezte. A templom Árpád-kori
freskója pedig betekintést engedett a
koragótikába.

Régi háztartási eszközök,
használati tárgyak

Nem esett még szó szálláshelyünkről, amely Nagydobronyban, a hatezer lelket számláló, csaknem tiszta
magyar településen volt az Irgalmas
Szamaritánus Református Gyermekotthonban. Nagyon szép, kellemes
szobákkal és igazán finom ételekkel
vártak minket. Az esti szabadidőben
focimeccsekre került sor, a gyerekek barátkozhattak egymással. Itthon
gyűjtést rendeztünk az iskolában: ruhaneműket, könyveket ajándékoztunk
az otthon lakóinak. Az út nemcsak
ismeretekben volt gazdag, de lelkileg
is megerősítette az nemzeti összetartozás érzését, magyarságtudatunkat.
A teljes beszámoló olvasható a
www.pesterzsebet.hu oldalon.

Mindeddig 500 régi tárgyat gyûjtöttek
össze és tárolnak a vitrinekben: régi
petróleumfôzôt, faszenes és gázvasalókat, faragott kanálkákat, edényeket,
de megtalálhatók itt telepes rádiók, az
elsô televíziók az 1950-es évek végérôl még egy 1856-ból való magyar
kártyalap is a vitrin mögé került.

A klub tagja, Galler Péter kárpitosmester, mûgyûjtô a látogatás alkalmával két 1960-as évekbeli órát
ajándékozott dr. Bényi Árpádné nyugalmazott történelemtanárnak, a „Mi
Múzeumunk” tárgyak gyûjtôjének,
aki azonmód el is helyezte azokat a
régiségek közé.

Készségfejlesztô
tábor a tanácsadóban
A Nevelési Tanácsadóban a nyár
folyamán készségfejlesztô tábort
szerveznek a leendô elsô osztályosoknak, illetve alsó tagozatosoknak.
A tábor júliusban 2-tól augusztus
24-ig heti váltásban indul és hétfô,
szerda, péntek 9-12 óráig, kedd, csütörtök 13-16 óráig tart. Jelentkezni a
Nevelési Tanácsadóban személyesen,
vagy az alábbi telefonszámon lehet:
283-4542. A tábor ingyenes.

Fotók: Szerzô

A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt.
„Határtalanul!” Programirodája jóvoltából a József Attila Általános
Iskola 7. osztályosai kísérôtanáraikkal május közepén Kárpátaljára
utaztak, hogy megismerkedjenek
az ott élô magyar gyerekekkel, bejárhassák azokat a vidékeket, amelyek a magyar történelemhez ezer
szállal köthetôk.

Ki gondolná, hogy több ezer
éves cápa zápfogát is ôrzik a
Gyulai István Általános Iskola házi múzeumában? A Csili
Helytörténeti Klub tagjai nemrégiben a fogat saját szemükkel is láthatták, ahogy sok más
összegyûjtött emléket is.

A Csili Helytörténeti Klub tagjai
érdeklôdéssel olvasták a feliratokat.
Nosztalgiával sóhajtottak fel, amikor
meglátták az 1 forint 50 filléres kék
színû buszjegyet.
ILMA

KULTÚRA
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Pesterzsébeti Mûvészeti Napok
Pes

Fotó: Szerzô

Minden egyes program kuriózumnak számított

A Varázsfuvola fináléja: Várhalmi András (mesélô), Zorn Erzsébet (zongorakíséret);
a Mozart opera szereplôi: Radnai László, Antal Mária, Gaál Csaba, Hajnal Kata

Június 9-én befejezôdött a Pesterzsébeti Mûvészeti Napok és a
43. Tavaszi Tárlat. A Pesterzsébeti
Múzeum Gaál Imre Galériájában
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató
köszöntötte a megjelenteket. Ekkor derült fény arra, hogy Gulyás
László festômûvész kapta a közönség díját.

Nagyon sok mûvészre szavaztak.
N
Gulyás László után (a vele készült interjút a lap 13. oldalán olvashatják) Kôrösi
Sándorra, Fekete Emesére és Eszes Zoltánra voksoltak a legtöbben.
Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke beszédében utalt
arra, hogy 2003 óta rendezik a Pesterzsébeti Mûvészeti Napokat, ahol mindig
színes a kulturális paletta. Idén a programsorozatban többek között fellépett a

Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, pünkösdi
koncertet hallhattunk Rózsavölgyi Ildikó és
Balásházi Bálint vezényletével, együtt kalandozhattunk a komoly- és a könnyûzene
világában a La Stella Stúdióval. József Attila verseket mondott Tóth Péter Radnótiés Latinovics-díjas versmondó, és elôadást hallhattunk Lajtha László életútjáról,
születésének 120. évfordulója alkalmából.
– Minden egyes program kuriózumnak számított. Büszkén mondhatjuk, a

mûvészetek fellegvárában lehettünk itt,
ahol mindig nagyszerû dolgok történnek:
mûvész és nézô, laikus egyaránt otthon
érzi magát. Ezért köszönet illeti D. Udvary
Ildikó igazgatót és munkatársai munkáját
– mondta Marton Sándorné.
– Szavazatomat én is leadtam. Úgy
gondolom, minden egyes mûvész alkotása
gyôzött. Gratulálok mindenkinek, aki kiállított. Mindannyian büszkén, gyôztesként
távozhatnak errôl a rangos eseményrôl.
Arra kérem önöket, minél többet látogassák ezt a nagyszerû intézményt, hiszen a
lokálpatrióta gondolkodásmódot erôsítik
kerületünkben – mondta Földesi Gyula
országgyûlési és önkormányzati képviselô, aki felszelte a Gulyás László, közönségnek felajánlott tortáját.
Az est a szoborkertben folytatódott,
amely nagyszerû hátteret és hangulatot
biztosított a La Stella Énekstúdió mûvészei
által elôadott Mozart Varázsfuvola címû
egyfelvonásos operaelôadásnak.
Még több kép a www.pesterzsebet.
hu oldalon.
Ilonka Mária

Múzeumok éjszakája

Író-olvasó találkozó
a könyvtárban

Megnyílt a Kincseskamra
is a gyerekek elôtt
A múzeumpedagógia került elôtérbe a Pesterzsébeti Múzeumban, a
Múzeumok éjszakáján. A gyermekek számára külön foglalkozást
szerveztek.

Fotó: Ilonka Mária

– A nyárhoz kapcsolódó tárgyakat
készítettünk: szélforgót, hűtőmágnest, lepkecsattogót. Nyomtattunk
színezőt is, amelyen a múzeum tagintézményei, a Baross utcai főépület,

Oravecz Krisztina könyvtárvezető bemutatja Gulyás Ilona költőnőt (középen),
mellette Katona Mária

A költőnő, aki már fiatalon is alkotott rímeket, nyugdíjas éveiben
kezdett igazán a költészettel foglalkozni. Első kötete a Tükörfény,
második kötete a 2011-ben megjelent Fehér kő volt.
Költészete sorsköltészet, csendben szeret alkotni, amikor át tudja
gondolni a vele történteket.
– A mai magyar költészet egyre
„vegyesebb” stílusban, formában

és kifejezésben is. Sajnos olyan
vers is megjelenik, melyben egyes
kifejezések nem oda valók. Ma is
vannak csodálatos versek és vannak nagy költők, akik a példaképeim: Baranyi Ferenc, Madár János,
akikhez jó barátság köt – mondta
a költőnő, aki a klasszikus költők
közül Szabó Lőrinc és Radnóti
Miklós lírai költészetét szereti.
Az író-olvasó találkozón megjelent vendégek között voltak a költőnő barátai – többek között Baranyi
Ferenc Kossuth-díjas költő – és a
kortárs irodalomért rajongó olvasók.
Katona Mária népdalokat énekelt.
Ilonka Mária

A Kincseskamra tárgyai is felkeltették
a kíváncsiságot

Fotók: Szerzô

Gulyás Ilona kerületünkben élô
költônô találkozott az olvasókkal a Fôvárosi Szabó Ervin
könyvtár Bíró Mihály utcai intézményében.

A program sikerét bizonyítja, hogy
még 18 óra után is akadt érdeklődő
gyermek és szülő. A délután vidáman
telt a múzeumkertben. A gyerekek retro gyermekslágereket hallgathattak.

a Rátkai-Átlók Galéria, illetve a Gaál
Imre Galéria volt látható. Szerettük
volna becsalogatni a gyerekeket a múzeumkertbe, ami úgy tűnik, sikerült,
hiszen tucatnyi család látogatott el
hozzánk a Múzeumok éjszakáján –
mondta Skaper Brigitta muzeológus.
A Kincseskamra, ahol régi tárgyakat
állítottak ki, szintén sokakat vonzott.
Ugyanitt Polgár Ferenc, pesterzsébeti
művész különböző mesterségeket ábrázoló gipszszobrocskáit is kiállították.
Még több kép www.pesterzsebet.
hu oldalon.
ILMA

KOTTA

Bemutatjuk: Kósza Band
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120 éve született

Műfajok közt kószálva, de nem kuszálva!

A Kósza Band 2006-ban alakult,
hogy aztán a blues és líra műfajának
útjáról elindulva találják meg végleges
arculatukat.
– Az indulást követően több fronton is cserélődtek a tagok a zenekarban, minek köszönhetően az új arcok
mellett új hangzással is gazdagodtunk:
rockosabb jelleggel, folklór elemekkel

szobrász-grafikus Richárd, aki a zenélés
mellett tetováló szalont üzemeltet.
Kószálni azonban nem csak falvakon
és városokon keresztül lehet, hanem
műfajokon belül is, ahogy azt a zenekar is teszi, éppen ezért nehéz lenne
beskatulyázni a srácokat. „Folk ’n’ R”
– leginkább ezzel a kifejezéssel jellemzi
önmagát a négytagú banda.

– A zene és a szöveg terén sem követünk trendeket, nem akarunk senkire
se hajazni. Törekszünk arra, hogy egyediek legyünk – veszi át a szót a Kósza
Band hegedűse és egyben vezetője, Rossa Levente Bors. Ének- és népzene szakos tanárként nagyrészt neki köszönhető a zenekar népzenei jellege, melynek
alapja a dalokban alaptényezőként
megszólaló hegedű. Levente a tanítás
mellett a zenekar bázisaként működő
stúdiót vezeti, ahol számos nagylemez
készült el eddig.
A Kósza Band tagja még a számos
zenekarban megfordult basszusgitáros
Ecseri Gábor – civilben elektrotechnikus -, valamint a Tabulatúrát is erősítő
Szabolcs Ákos dobos, a Csillagszemű
Táncegyüttes egykori tagja.
A tagok zene iránti szenvedélyét
többek közt olyan előadóknak köszönhetik, mint a Kansas, a Deep Purple, Jimi Hendrix, Deák Bill Gyula, a
Gépfolklór, a Dropkick Murphys, az
Edda és Joe Cocker, nem utolsó sorban
pedig L. Kecskés András. Ez utóbbi a
gyökereink, hagyományaink tisztelete,
a hazaszeretet, melyet szövegeikben és
zenéikben is hirdetnek – szigorúan politikamentesen. Az idei évét egy hangulatos pesterzsébeti koncerttel kezdték,
emellett felbukkannak a fővárosban és
vidéken is.
Szőcs Attila

Zenei kalandozás a La Stellával

Megmutatták,
mit tudnak
A Csiliben rendezett kerületi Ki?
Mit? Tud?-on a Lajtha László AMI-t
három növendék képviselte a hangszeres zene kategóriában. Mindegyikük remekül helyt állt.

Fotó: Lajtha László AMI

Tiszai Nagy Ildikó vendégmûvész

A Pesterzsébeti Mûvészeti Napok keretében adott koncertet a La Stella Énekstúdió a Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre
Galériájában.
Zorn Erzsébet stúdióvezetô kísérte
zongorán az elôadókat, illetve a stúdió
vendégeit, Tiszai Nagy Ildikó dalénekest
és Horváth Lala elôadómûvészt.
A Kalandozás a komoly és a
könnyûzene világában címû elôadáson
az érdeklôdôk ízelítôt kaphattak az operák, operettek, musicalek, nóták, a huszárdalok zenei világából.
ILMA

Kétszáz diák énekelt egyszerre
Zene- és énekszóval búcsúztak
a tanévtôl a Lázár Vilmos Általános Iskola diákjai. Kétszáz gyerek
hangja csendült fel egyszerre a
Csili színháztermében.

Bálint László Domonkos citerázott

1. helyezett: Kozelka Noémi Annamária – fuvola és Ferencz Krisztina – zongora (tanáraik Kiss Ágota
és Egri Katalin), 2. helyezett: Bálint
László Domonkos – citera (tanára
Kiss Anikó), 4. helyezett: Feka Zsolt
– gitár (tanára Földi Gergely)

Nagy sikere volt az iskola diákjaiból
alakult ütőegyüttesnek, az 1.b-sek
énekes játékának. Virtuóz fuvolajátékával hódította meg a közönséget
a nyolcadikos Kozelka Anna Noémi.
A délutánon a Bella Musica női kar,
a Melódiák Kórus és a Harmónia
Gyermekkar is bemutatkozott. A táncos produkciók sem maradhattak ki a

A 4.b zenekara: furulyások és ütôsök

programból. A műsor végén a nyolcadikosok búcsúztak az iskolától.
Teljes cikk és még több kép www.
pesterzsebet.hu oldalon. Szűcs Dóra

Lajtha László
Róla nevezték el a pesterzsébeti zeneiskolát és utca is ôrzi a
nevét a kerületben. Lajtha László 120 évvel ezelôtt, 1892. június 30-án látta meg a napvilágot.
A Gaál Imre Galériában Tomasovszki Katalin, a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény pedagógusa tartott
elôadást a kevésbé ismert, ám
jelentôs hatású zeneszerzô és
népzenekutató életérôl és munkásságáról.

Fotó: Szerzô

szőttük át a dalainkat – meséli Máhr
Richárd, a zenekar egyik alapítója,
énekese és gitárosa, akitől a „Kósza”
név is ered.
– Gyakran pattanok a motorom
nyergébe, vándorlok, csellengek és
kószálok – folytatja a hivatását tekintve

Fotó: Magánarchívum

Lírai és népi elemek rock köntösben,
bluesba csavarva – így lehetne jellemezni a Máhr Richárd, Rossa Levente
Bors, Ecseri Gábor és Szabolcs Ákos
alkotta Kósza Band-et, akik egyedi
módon reprezentálják zenéiket trendektôl és elvárásoktól függetlenül.

Tomasovszki Katalin

Már gyermekkorában megmutatkozott
kivételes zenei tehetsége, egészen fiatalon kezdett saját mûveket komponálni. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fôiskola mellett Lipcsében, Genfben
és Párizsban tanult. A francia fôvárosban késôbb is sok idôt töltött, a pezsgô
párizsi kulturális élet ismert alakjává
vált. 1955-ben a Francia Akadémia
beválasztotta tagjai közé – ô volt az
egyetlen magyar zeneszerzô, akit ez a
megtiszteltetés ért.
Itthon Bartók Bélával és Kodály
Zoltánnal együttmûködve kezdett
népzenegyûjtésbe. Ezt a tevékenységét 1951-ben Kossuth-díjjal ismerték
el. A Nemzeti Zenede (ma Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanára, majd négy
évig igazgatója volt. Munkássága
során szimfonikus, kórus- és egyházi mûveket egyaránt komponált, két
filmzenét is írt.
Mûveihez nagyon nehéz hozzájutni, a legtöbb kottát csak kézirat ôrzi.
– Zenekari darabjai olyannyira
összetettek, hogy csak a magasabb
szintû tanulmányokat folytató növendékeknek ajánlanánk – magyarázta
Tomasovszki Katalin, aki remekül
szôtte bele a zenei részleteket mondandójába.
SzD
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Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13-19, kedd: zárva,
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek:
13-19, szombat: zárva
A könyvtár július 2-27. között tart zárva.
• KÖLYÖK KUCKÓ-nkban Mátyás Ferenc
Attila pedagógus várja a kicsiket és a
tiniket játékokkal, zenével, kézmûves
programmal páros heteken péntekenként 15-17 óra között. Legközelebb június 29-én.
• Szabados Ákos polgármester minden
hó utolsó szerdáján, 18 órától tart fogadóórát. Legközelebb június 27-én.
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872,
fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva tartá: H, SZ, P: 13-19 óra, CS:
9-16 óra, Szo: 9-14 óra
• Beszélgetés a munkakeresésrôl:
Holka Edit Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes összejövetelre várja ismét az álláskeresôket július 19-én, csütörtökön 10 órától.
• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, csütörtök délelôtt 10 órától
énektanulás, játékok a csöppségeknek.
A következô foglalkozást augusztus 2-án,
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, július 20-án
Egyiptom titkaival és a múmiákkal fogunk foglalkozni.
• Kézmûves Kuckó: Az alkotni szeretô
gyerekeket várjuk minden hónap utolsó péntekén egy kis kézmûveskedésre,
mely ezúttal is a Tudós Klub témájához
fog kapcsolódni, július 27-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 július 4-én, 18-án illetve
augusztus 1-jén!
• Idegennyelvi klubok: Német társalgási
klubunkban július 23-án, 17 órakor várja
kedves olvasóinkat Csizmadia Ágnes.
Az angol és az olasz klub nyári szünetet
tart. Legközelebb szeptemberben várja a
nyelvgyakorlókat a klubvezetô, LaczkóJuhász Mónika.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban „Népek babái” címmel Oravecz Györgyné
babakiállítását tekinthetik meg.
Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink
jelentkezését. Havonta egy alkalommal
ingyenesen szállítunk házhoz olvasnivalót.
Könyvtárunk nyáron szombatonként
zárva tart, munkanapokon változatlan
nyitva tartással várjuk kedves olvasóinkat!
Folyamatosan frissülô információk a
rendezvényeinkrôl: www.fszek.hu/
biromihaly

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
7-12 éveseknek naponta 8-16 óráig
kötelezô ebéd: +3900 Ft/hét
Drámapedagógiai tábor
Júl. 2-6-ig 15.000 Ft
Egyiptomi tábor
Júl. 9–13-ig 17.000 Ft
A kiskakas gyémánt félkrajcárja –
kerámia tábor
Júl. 16-20-ig 17.000 Ft
FELHÍVÁS PESTERZSÉBETI
KÖZÖSSÉGEKHEZ
Szent István-napi Forgatag
2012. augusztus 19-20.
Pesterzsébet Önkormányzata és a Csili
Mûvelôdési Központ idén
A KÉT ERZSÉBET ÉVE JEGYÉBEN
a város névadói tiszteletére
szervezi a Szent István
napi ünnepet a sétáló utcában,
19-én Szent Erzsébet,
20-án Erzsébet királyné korának
és történetének megidézésével.
Várjuk mindazoknak az erzsébeti
közösségeknek, intézményeknek,
civil szervezeteknek, egyházaknak,
magánembereknek a jelentkezését, akik
szívesen részt vennének
a programban, akik ötleteikkel
hozzájárulnának ahhoz,
hogy augusztus 19-én középkori, 20-án a
XIX. század második

felének hangulatát felidézô miliôt
varázsoljunk a „Kosutiba”.
Várjuk azoknak a családoknak,
baráti társaságoknak jelentkezését is, akik
szívesen részt vennének a 20-i bográcsos
fôzôversenyünkön.
Jelentkezni a Csiliben,
Várhalmi Andrásnál lehet.
e-mail: csilimk@t-online.hu
TÁRSASÁGKEDVELÔK KLUBJA
Nyáron is, minden szerdán
18-22 óráig a Csili légkondicionált
színháztermében!
Játszik: a KRISTÁLY DUÓ
Belépôdíj: 700 Ft
Anna Bál a Társaságkedvelôk
Klubjában!
Július 25-én 17-22 óráig
Annáknak a belépés ingyenes!
Vidám versenyek díjakkal,
meglepetés vendég és kiváló hangulat!
Belépôdíj: 700 Ft
KÖZÉP ÉS EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÔ ANGOL
NYELVBÔL
Beszéd, írás és hallás utáni
értésre fókuszálva. 40 óra,
heti 2x2 tanóra, hétköznap koradélután
kiscsoportban: 36.000 Ft
Jelentkezés: szeptember 10.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
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.
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
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.
PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Bp. XX. Baross u. 53. Tel.: 283-1779,
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
Bp. XX, Klapka utca 48. Tel.: 284-7324
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig

Térzene a Kosutiban
Péntekenként a pesterzsébeti Városháza elôtt nyári
térzene hallható.
Júlus 6., 17.00 Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar és
a Debreceni Feeling Mazsorett Csoport
Júlus 13., 17.00 Sweet Band
Júlus 20., 17.00 Keil Ernô Fúvószenekar

NÉMET TANFOLYAMOK
Továbbhaladó csoportok
augusztusban
60 óra kiscsoportban heti
1x3 óra délután
49.500 Ft
60 óra kiscsoportban anyanyelvi tanárral,
heti 2x2 óra délután
49.500 Ft
60 óra kiscsoportban anyanyelvi tanárral,
heti 2x2 óra délelôtt
49.500 Ft
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAMOK ÔSSZEL
Idôsebbeknek:
– Számítógép használat alapfokon. 20
óra: 9.900 Ft
Információ-keresés, hasznos WEBoldalak, saját e-mail cím, levelezés.
– Elektronikus szolgáltatások
a gyakorlatban,
20 óra: 11.000 Ft
Internetes szolgáltatások
biztonságosan (e-ügyintézés,
e-banking, e-telefonálás, vásárlás,
Facebook, blog..)
Munkavállalóknak
kombinált képzések kedvezményes
áron:
– Kezdô: (Internet– Word – Excel)
70 óra 37.500 Ft
– Haladó: (Word–Excel –PowerPoint)
40 óra 31.000 Ft
Jelentkezés, további információ:
Nedeczeyné Helga
Telefon: 06-30-466-6693
helga.nedeczeyne@gmail.com

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

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!

Júlus 27., 17.00 Kunszentmártoni Fúvósok
Augusztus 3., 17.00 Taksonyi Városi Hagyományôrzô
Fúvószenekar
Augusztus 10., 17.00 Törökbálinti Fúvószenekar
Augusztus 17., 17.00 Rákosmenti Zenebarátok Városi
Fúvószenekara
Augusztus 24., 17.00 Coda Nostra Big Band
Augusztus 31., 17.00 Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Fúvószenekara
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Izgalmassá válhat egy jól megvilágított jelentéktelen téma

Fotó: Magánarchívum

Közönségdíjas lett a Meglesett pillanat

A pesterzsébeti 43. Tavaszi Tárlat
alkalmával a közönség díját Gulyás
László festômûvész, Meglesett pillanat címû mûve kapta. A mûvész
nagyon szereti hivatását, a szép
formákat, az érdekes embereket.

Gulyás László főképpen figurális képeket, emberi alakokat fest. Szemléletmódja konzervatív, realistán nézi a
világot, valósághű ábrázolásra törekszik. Főleg a barokk és a 19. század a
kedvenc korszaka.
50. születésnapjára D. Udvary Ildikó múzeumigazgató rendezett egy
„életműkiállítást”.
– Élem a magam világát, sok támadás és szeretet ért a festészetem miatt,
de felvállalom, hogy nem követem a
divatos irányzatokat. Ez nem dacból
van, fiatalon tudatosan életképeket festettem, ami lázadás volt a jelenkorral
szemben, de most már csak azért festem, mert ezt szeretem – mondja a művész, akinek fontos a fény-árnyék hatás.

Pesterzsébetrôl Walesbe

Bálint nemzetközi érettségit tesz
Megnyerte egy nemzetközi szervezet pályázatát, ezért két évig
ösztöndíjjal tanulhat egy dél-walesi középiskolában Hardy Bálint, a
pesterzsébeti Nagy László Gimnázium diákja.
Bálint magabiztos fiatalember: nyitott a világra, érdeklik a globális problémák. Kedvenc városa Párizs, szabadidejében bűnügyi novellákat ír. Diplomata vagy politikus szeretne lenni.
A United World Colleges nevű
szervezet programjáról a gimnázium
egyik rendezvényén hallott, úgy döntött, belevág a sok munkát igénylő
pályázati folyamatba. Több mint egy
hónapon keresztül esszéket írt, amelyekben igyekezett minél sokrétűbben bemutatni önmagát és a világról
alkotott gondolatait. Beszerezte bizonyítványai másolatát, ajánlást kért
tanáraitól, mindeközben nyelvvizsgájára is készült.
369 érvényes pályázat érkezett
idén a szervezethez, és Bálint azok
között volt, akiket személyes interjúra is behívtak. Tizenhatan jutottak
tovább a kétnapos csillebérci táborba,
ahol különböző interaktív feladatok
és szerepjátékok közben figyelték a
képességeiket.
– Nem tekintettük egymást ellenfélnek, inkább összetartottunk.
Nagyon jó kis csapat jött össze, ezért
akkor is győztesnek éreztem volna
magam, ha végül nem nyerem el az
ösztöndíjat – mondta határozottan
Bálint, aki egyike annak az öt diáknak, akiket kiválasztottak.
Idén Olaszország, Norvégia, NagyBritannia, Hong Kong és Szingapúr
egy-egy iskolája ajánlott fel kétéves
ösztöndíjat magyarországi diákoknak.
– Hong Kongba szerettem volna
menni, mert egzotikus országnak tűnik, ahová turistaként nem valószínű,

hogy eljut az ember. Hosszú várakozás után, május elején azonban kiderült, hogy Walesben fogok tanulni,
amit egyáltalán nem bánok – jelentette ki Bálint.
Világ vallásai, béke és konfliktusok, közgazdaságtan, környezetvédelem – csak néhány azok közül a tantárgyak közül, amelyek Bálint jövő
évi órarendjében szerepelnek.
Az önkéntes munkára nagy hangsúlyt fektetnek a tengerparti intézményben, Bálint szívesen csatlakozna
a helyi életmentőkhöz.

– Nagyon tetszik ebben a szervezetben, hogy nem kis tudóspalánták
karrierjét szeretnék egyengetni, hanem olyan egyéniségeket keresnek,
akikben benne van a lehetőség, hogy
egy jobb világért tegyenek. Persze
az egyik szemem sír, a másik nevet:
alighanem ez az utolsó nyár, amikor
még gyerekként tekintünk rá. Mire
„visszakapjuk” Walesből, minden bizonnyal már öntudatos felnőtt lesz –
mondta a 17 éves fiú büszke édesanyja, Billus Daniela.
Szűcs Dóra

– Egy fantasztikus jó téma számomra abszolút érdektelen, ha szórt
fény van rajta, és nem történik a tárgyon semmi. Ha egy jelentéktelen
téma jól van megvilágítva, akkor az
számomra izgalmassá válhat. Grafikát, rézkarcot is készítek. A szobrászat
még közel áll hozzám, de ez utóbbira szinte soha sincs időm. Élmény
alapján dolgozom. Több témán gondolkodom párhuzamosan és amikor
kiérlelődik egy kép a fejemben, akkor
látok hozzá a munkához – meséli.
A családja mindent megtett és
megtesz azért, hogy a művészetet gyakorolni tudja.
– Sokat köszönhetek felségemnek,
Erikának és szüleinek, Rózsikának és

Istvánnak, akik olyanok mintha az én
szüleim lennének Az ő érdemük, hogy
nyugalomban tudok festeni – mondta
Gulyás László, akinek lányai, Kinga és
Emőke is ügyesen rajzol.
Ilonka Mária

Képek a Városházán
és a zeneiskolában
Erzsébet királyné, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc, Vörösmarty Mihály portréi a
pesterzsébeti városházán, Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Lajtha László, Liszt Ferenc portréi a Lajtha László
Zeneiskola dísztermében láthatók.

Bogi a legjobb természettudós
A Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Logopédiai Intézet 6.b
osztályos tanulója, Tûz Boglárka
az országban korosztálya legjobb természettudósának mondhatja magát: a Kaán Károly Természetismereti Verseny országos fordulóján I. helyezést ért el.
Boglárka lett ebben a tanévben a
tanulmányi versenyeken a kerület legsikeresebb diákja országos elsô helyezésével.
– Hogyan készültél a versenyre?
– A laborkísérleti fordulóra úgy készültem fel, hogy sok természettudománnyal
kapcsolatos kísérletet végeztem el a kémia szertárban tanárnômmel. Az elméleti
részre négyféle tankönyv tananyagával
tanultunk és rengeteg régebbi versenyfeladatot oldottunk meg. A folyamatosan
megjelenô TermészetBÚVÁR Magazinnak
a kiemelt cikkeit rendszeresen tanulmányoztam. Elmélyültem a nemzeti parkok
világában, az Aggteleki és a Körös-Maros
Nemzeti Park fontosabb tudnivalóiban.
Persze megismerkedtem Kaán Károly
életútjával, írásaival is. Ezen kívül öt perces élô power-pointos kiselôadásban kellett bemutatnom a lakóhelyemhez közeli
terület természeti értékeit. Én a Gubacsipuszta élôvilágát választottam, Mentsük
meg a kiserdôt! címmel.
– Mondanál néhány szót az országos versenyrôl?
– Családommal és dr. Bánfalviné
Stumpf Anikó tanárommal elutaztunk
Mezôtúrra, a verseny helyszínére. Másnap kora reggel indultunk a terepgyakorlatra. Ez egy egész napos, több helyszínes verseny, melyet dr. Tóth Albert, a
szolnoki fôiskola professzora vezetett. Ô
mutatta meg a különbözô helyszíneken
az élôvilágot, sokat mesélt róla, majd
ezeket vissza is kérdezte. Késôbb az
eredményhirdetésen kiderült, hogy idén
is én voltam ebben a fordulóban a legsikeresebb, és ezért különdíjat is kaptam.

Este volt a hagyományos faültetés. Vasárnap délelôtt zsûri elôtt kellett elôadnunk
a kiselôadásainkat, keresztkérdésekre
válaszolnunk. Ebéd után volt az ünnepélyes eredményhirdetés. Meglepôdtem
és nagyon örültem, amikor az elsô helyezettként kimondták a nevemet. Azt
gondoltam, hogy megérte ennyit tanulni,
mert jó érzés a dobogó tetején állni.
– Úgy hallottuk, hogy más versenyeken is sikeresen indultál. Melyek
voltak ezek?
– Az országos verseny elôtt egy nappal
vettem részt a budapesti Szent László Történelmi Csapatversenyen, ahol 7. helyezést értünk el. A kerületi fordulón mi voltunk a legjobbak. A kerületi német versenyen a dobogó második fokára állhattam.
– Mi a hobbid? Marad egyáltalán
idôd a kedvteléseidre?
– Szeretem a komolyzenét, én magam is csellózom. Nagyon szeretek
sportolni, heti két alkalommal szinkronúszom. A kerületi floorball csapatversenyen 6., a kosárlabda csapatversenyen 2. helyezést értünk el az iskolával.
A teljes interjú a www.pesterzsebet.
hu oldalon olvasható.
Vértesi-Nagy Virág – Welsch Lilla 8.b
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Logopédiai Intézet
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35 éves a Nyitnikék Óvoda Lila Tagóvodája

Vastag Csabán fürtökben csüngtek a kislányok
Arcfestéssel, ugrálóvárral, színházi
és sportbemutatókkal, musicalmûsorral, különleges játék- és fotókiállítással várták az ünneplôket
az óvodába, ahol Vastag Csaba, az
X-Faktor gyôztese lépett az ünneplô közönség elé.

Várhalmi Andrásné tagóvoda-vezető

Fotók: Szerzô

Szabados Ákos mondott köszöntőt

Megnyitásakor, 1977-ben is már Lila
Óvodának hívták a Kossuth Lajos utcai intézményt az épület színe miatt.
Az óvoda hosszú ideig gyakorlóintézményként működött, sok kerületi
óvodapedagógus és vezető itt szerzett
szakmai tapasztalatot.
Az első igazgató Sipos Sándorné
volt. Győrné Varga Kornéliát, a Nyitnikék Óvoda mai vezetőjét virággal köszöntötték a születésnapi ünnepségen.
– Mi teszi különlegessé a Lila
Tagóvodát? Az óvónők, az itt dolgo-

zó dajkák, a szeretet és a kreativitás.
Mindig élen jártunk az újításokban,
az integrációban, fontos szerepet betöltve a kerület életében – emlékezett
vissza Győrné Varga Kornélia, aki
gyakornokként került az óvodába immáron 26 éve dolgozik itt.
– Mindig öröm megérkezni az óvodába. Különösen nagy élmény újra és
újra megtapasztalni, hogy mennyire
jó az összefogás az intézményben.
Mikor erre az ünnepségre készültünk,
a már elballagott gyerekeink szülei
mindenben támogattak bennünket –
mondta Várhalmi Andrásné.
– Minden oktatási-nevelési intézménynek kiemelt szerepe, hogy közösséget épít. A hetvenes években új
családok költöztek a környező lakótelepi épületekbe és a Lila Óvodának
kulcsfontosságú szerepe lett a lokál-

A szülők is aktívan kivették a részüket
az ünnepi készülődésből: több mint száz
személyre főztek
Retrókiállítás az óvodában – játékok és
fotók az elmúlt 35 évből

patriotizmus erősítésében – mondta
Szabados Ákos polgármester.
Az ünnepi műsorban az ovisok táncoltak, verset mondtak, a nevelők pedig
dalokkal emlékeztek az elmúlt 35 évre.

A szülők több mint száz személyre
főztek paprikás krumplit. A megnyitó
után kezdődött a mulatság, a zene, a
tánc és a felhőtlen játék.
Még több fotó: www. pesterzsebet.
hu oldalon.
Szűcs Dóra

Juniális a Gyermekmosoly Óvodában
Kellemes péntek délután vette kezdetét
az idei Juniális, sok vendéggel, köztük
jelenlegi és leendô ovisokkal és családjaikkal. Ôket üdvözölte Soós Jánosné in-

Fotók: Szerzô

Juniálissal tették emlékezetessé
a nyár beköszöntét és az óvodai
idôszak végét a Gyermekmosoly
Óvodában.

A gyerekek élvezték a fából ácsolt körhintát

A Pesterzsébeti
Szociális és
Gyermekvédelmi
Központ
Családsegítô Szolgálata
július 3-án,
15-17 óra között

A zeneovisok népi játékokat mutattak be

baba-mama
börzét tart.
Érdeklôdni: 283-0283

Paprika Jancsi bábszínháza

tézményvezetô, aki amellett, hogy átadta
az idei év Gyermekmosoly-díját Kuruczné
Hegedûs Magdolna óvodapedagógusnak,
maga is elismerésben részesült: az óvoda
nevelôtestülete, megköszönve húsz éve
végzett lelkiismeretes munkáját, egy kis
emléket nyújtott át neki. Ezt követôen az
intézmény zeneovisai léptek fel Takács

Pálma zenepedagógus vezetésével. Az év
közben tanult és gyakorolt hagyományôrzô népi játékokat mutatták be.
Az udvaron régi népi foglalkozások és
játékok kaptak helyet. Legnépszerûbb a
kézi hajtású, fából készült körhinta volt,
melynek használatáért nemritkán versenyfutás zajlott.
Bartha Tóni Paprika Jancsi figuráját
elevenítette fel bábjátékával.
A figyelmet igénylô elôadás és a mozgást kívánó játékok mellett a gyerekek
kézmûveskedhettek is. A Juniális táncházzal zárult.
SZ.A.
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Türelmesen nevelik, tapintatosan terelgetik a kicsiket

30 éves a Vörösmarty utcai bölcsőde
Színes programokkal várták a
családokat a Vörösmarty utcai
bölcsôde 30. születésnapján. Még
egy tûzoltóautó is begördült az
intézmény bejáratához, amit a
gyerekek azonnal birtokba vettek.

Bánó Miklós, Marton Sándorné és Radócz Béláné

A udvaron egész nap ugrálóvár, kézmûves
foglalkozások várták a gyerekeket. Nemcsak a bölcsisek, hanem nagyobb testvéreik is sorban álltak az arcfestésért.
A Vörösmarty utcai bölcsôde 1982.
április 4-én nyitotta meg kapuit. Radócz
Béláné, a jelenlegi vezetô, néhány hónappal késôbb kezdett dolgozni a bölcsôdében.

– Itt szereztem tapasztalatot, amiért
nagyon hálás vagyok a kollégáimnak. Köszönet illet minden dolgozót, akik a szûnni
nem akaró változások idôszakaiban képesek voltak átértékelni a régit, elsajátítani
az újat, kinyíltak, és elfogadták a változásokat. Tisztelet jár nekik, mert az elmúlt
évtizedekben az egyre szûkülô bérek és

Tûzoltók és Mákvirágok
Remek kapcsolat alakult ki az elmúlt években a XX. kerületi
tûzoltóság és a Mákvirág Óvoda között. A Gyermeknapon megjelenésükkel ismét meglepetést okoztak a gyermekeknek, akik örömmel vették szemügyre a hatalmas tûzoltóautót.
Négy tûzoltó segítette a kicsiket, hogy
beülhessenek a volán mögé, felvehessék a tûzoltósisakokat. Kipróbálhatták
hogyan kell használni a locsolótömlôt, megcsodálhatták a vízsugárban a
szivárvány színeit is. Még a sziréna is

megszólalt a kicsik nagy örömére. Az
óvoda hálás a tûzoltóság dolgozóinak,
amiért a gyerekeknek ekkora élményt
szereztek. A nap pillanatait még sokáig
újra és újra átélték játékaikban.

– Ez az elsô munkahelyem, és mielôtt
ide kerültem, tele voltam várakozással.
Nagyon szeretem a gyerekeket, az érzelmi kötôdés kialakítása és a családokkal
való kapcsolattartás örömmel tölt el a mai
napig – mondta Antóni Lászlóné, aki meghatottan vette át az intézményvezetôtôl a
munkájáért járó ajándékot.
A rendezvényen az egykori és jelenlegi
dolgozók mellett Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, a körzet önkormányzati képviselôje, valamint
Bánó Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöke is részt vett.
– Négygyermekes családapaként van némi rálátásom
a neveléssel kapcsolatos kéregy gyermekre jutó idô meldésekre, ezért mély tisztelett ma is türelmes nevelôk,
lettel állok a szülôk és a bölAntóni Lászlóné
a szülôknek jó tanácsadók,
csôdei dolgozók kitartása és
ha kell, figyelmes hallgatók, tapintatos áldozatvállalása elôtt – ezekkel a szavakkal
terelgetôk – tette hozzá a bölcsôdevezetô. nyitotta meg Bánó Miklós az ünnepséget.
Külön köszönetet mondott Antóni Lász- A bölcsôdében egészen este fél hatig tartott
lónénak, aki az elsô naptól fogva, 30 éve az önfeledt játék és beszélgetés.
Szûcs Dóra
dolgozik a bölcsôdében.

Ünnepelt a Bóbita Óvoda

Annyi, de annyi szép
emlékünk van!
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Bóbita Tagóvoda. Az egykori óvó bácsi, Rusz András köszöntötte a vendégeket.
A 25. évfordulóra hirdetett versíró pályázat nyertes alkotása:

Rusz András egykori óvó bácsi volt
a délelőtt házigazdája

Részlet Kökény Vince és anyukája, Dézsi Erika versébôl

szal pedig naphosszat húzkodtuk az
udvaron a repcét. A nehézségek ellenére az elmúlt két és fél évtized rengeteg örömteli együttlétet tartogatott
mindannyiunk számára – idézte fel az
éveket az egykori vezető.
Sebes Tamásné, az összevont óvoda
vezetője az intézmény összes jelenlegi
és egykori vezetőjének megköszönte a
kitartó és eredményes munkát.
A rendezvény végén fenyőfát ültettek az elmúlt 25 év emlékére.

„Hallottad, hogy az ovi már 25 éves?
Ki azt hiszi öreg, az nagyon téved.
Ifjan tartja ôt a sok vidám óvodás,
Örömteli, boldog gyermekkacagás”

Összetettben a második helyen végeztek
Remekül teljesítettek a XX. Kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság tûzoltói a két napos Fôvárosi II. fokozatú hivatásos tûzoltósport-versenyen, ahol százharminc fôvárosi
tûzoltó szerepelt.
Csapat kategóriában 100 méteres akadályfutásban és horoglétra mászásban elsôk, a 4x100 méteres váltófutásban másodikak lettek. Összetett csapatversenyben az
elôkelô második helyet szerezték meg.

Sok volt és jelenlegi kolléga, egykori
óvodás, szülők is eljöttek az ünnepi
találkozóra, amit rock and roll bemutató, citerazene és a zeneovisok műsora színesített.
– Az elmúlt 25 évben az intézmény
komoly szakmai sikereket mutatott
fel, de ami a legfontosabb: olyan közösséget alakított ki, ami Pesterzsébet
lakosságát erősítette – mondta Szabados Ákos polgármester az ünnepségen.
Kedvesné Ács Ágnes az első naptól
az intézményben dolgozott, később
20 éven keresztül vezette a Bóbita
Tagóvodát.
– Amikor 1987 januárjában beköltözhettünk az épületbe, reggelente 14
fok fogadott bennünket a csoportszobákban, mert nem volt fűtés, tavasz-

Még több kép www.pesterzsebet.
hu oldalon.
Szűcs Dóra
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Kincskeresô – közelebb a könyvekhez

Mi már könyvtárlátogatók vagyunk!
Az óvodások, iskolások olvasóvá
nevelése és a funkcionális analfabétizmus elleni küzdelem a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fontos
feladata.

– Segítség volt ez a szülőknek,
akik így szintén közelebb kerültek a
könyvekhez. A „nincs otthon könyv”
problémáját a könyvtári kölcsönzés
lehetősége írta felül, de volt szülő,
aki a padlásról hozta le régi könyveit

A tanéven átívelő speciális programjukkal, a Kincskeresővel megmutatták, hogy lehet becsalogatni a kicsiket
a könyvtárba, a szülőknek is segítettek jó könyveket találni csemetéjük
számára. A programsorozatot Rep-

Az iskolások jutalomelőadással
kedveskedtek a kicsiknek

káné Guj Judit alsós szaktanácsadó,
Vasas Dezsőné óvodai szaktanácsadó
és Simon Krisztina könyvtáros szaktanácsadó találta ki és koordinálta. Míg

Több száz óvodás vett részt a programban, majd az ünnepségen

Kicsi kezek minikönyvtárakat készítettek

az iskolások alkotókkal beszélgetettek
az író-olvasó találkozókon, a kerületi
óvodások öt érdekes feladattal kerültek közelebb a könyvek világához.
Az én könyvtáram című feladatban
például makettet kellett készíteni.
A gyufásskatulyákból, színes papírokból készülő remek kis alkotásokban az
óvodáscsoportok egy általuk elképzelt
könyvtárat alkottak, kis emberkékkel,
nagy könyvespolcokkal, függönnyel

– meséli Simon Krisztina könyvtáros
szaktanácsadó hozzátéve: a projekt
folytatását tervezik.
A programban részt vevő több száz
ovist a Lázár Vilmos Általános Iskola
1.b és a Hajós Alfréd Általános Iskola
4.b osztályosai szórakoztatták az Ady
Endre Általános Iskolában.
A több mint 450 óvodás és iskolás
kincseket rejtő lufit kapott.
ázs

az apró ablakokon. Volt olyan feladat, melybe a szülőket is bevonták
és otthon, közösen dönthettek arról,
hogy DVD vagy könyv formájában
nagyobb élmény ugyanaz a mese.
A kölcsönző rendszernek köszönhetően elérhetőek voltak bárki számára a művek. A pedagógiai intézet
könyvlistát is összeállított a kedves
mesékből és megadták, melyik könyv
melyik könyvtárban található meg.

Minden megjelenik!

Hangyabanda vizsga

A kerületi iskolákban, óvodákban és más
intézményekben is nagyon sok programot
szerveznek. Azok a beszámolók, tudósítások, amelyek nem kapnak helyet a Pesterzsébet újságban, megjelennek Pesterzsébet önkormányzatának honlapján.
Egy-egy cikk rövidebb változatban,
szerényebb képanyaggal
olvasható az újságban.
A teljes cikket és még
több képet találhat a rendezvényekrôl, eseményrôl
a honlapon. Erre a cikkek
végén több helyen is utalást teszünk.
Látogassa a www.
pesterzsebet.hu oldalt,
ahol más egyéb kerületi hírt
is talál. Az oldal alján az archívumban korábbi cikkeket

Elsőként Bubik Réka szavalta Arany János A tudós
macskája című versét, majd
Az egerek gyűlése és Benedek Elek A soknevű hercegúrfi meséje következett.
A műsorban hallható volt
Tikiritakarak címmel Mackó és Malacka története, de a gyerekek nagy
derültséget arattak Weöres Sándor
Változatok című verses művével és a
Darvas László Trapiti című mesere-

Fotók: Szerzô

Kubik Anna színmûvész is megtekintette a Lázár Vilmos Általános Iskola
tanulóiból alakult Hangyabanda színkör vizsgaaelôadását.

gényéből készült darabjával is.
A műsorban nagy szerepe volt
Balla Edit tanítónőnek, a Hangyabanda alapítójának. Pálffi Krisztina tanárnő a zenei kíséretet adta, Rémi Tünde
tanította be a táncok koreográfiáját.
ILMA

MEGHÍVÓ

is megkereshet. Amenynyiben Ön is szeretne
hasznos információkat
megosztani, amely a
XX. kerületben élôket
érdekelheti, küldje el
és mi megosztjuk a
honlapon, illetve az
újság hasábjain.

Játékosan tanuló Pesterzsébet
Projektzáró rendezvény és konferencia
Szeretettel meghívjuk a Csili Mûvelôdési Központ
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 azonosítószámú
nyertes pályázatának projektzáró eseményére.
Idôpont: 2012. július 20.,14 óra
Helyszín: Csili Mûvelôdési Központ „B” épület, Vízvári terem
Cím:1201 Budapest Baross u. 55.
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Világnapok az iskolai mindennapokban

Kupakokból állt össze a Föld
Az Ady Endre Általános Iskola az
Ökoiskola címet három évre kapta
meg. Ennek okán egyre magasabb
szintre emelik az iskola környezeti
nevelési programját.

hatékonyságára. Az Autómentes Világnap alkalmából a diákönkormányzat rendőrségi bemutatót szervezett,
a diákok kerékpáros akadálypályán
tesztelhették ügyességüket. A Kenyér

Földünk kupakokból

Számtalan környezetvédelemmel, hagyományőrzéssel kapcsolatos programot szerveztek idén az iskolában.
– A Takarítási Világnap kapcsán
az osztályok plakátokat gyártottak
„Gondolkodj világméretekben, s cselekedj otthon” mottóval. Felhívtuk a
figyelmet a természetes tisztítószerek

programokról Fáró Tímea ökoiskolai
referens.
Évek óta gyűjtik a kupakokat, amit
betegek kezelésére ajánlanak fel. Az idei
gyűjtést ötvözték a Föld Napjával: kupakokból elkészítették bolygónkat.
A tanévet a júniusi Óceánok Világnapjával zárták. Ekkor érkezett az
iskola udvarára a Fővárosi Vízművek
busza, amely a vízzel kapcsolatos információkat osztott meg a diákokkal.

Világnapján végigjártuk a búza vetésétől az üzletek polcáig a kenyér útját,
megsütöttük az iskola lángosát. Elindítottuk a „Borítsuk virágba az iskola udvarát” akciónkat, melynek első
állomása a napvirág-sövény ültetése
volt. Az osztályok hozták a növényeket, amiket elültettünk – számolt be a

Mezô Misi
a Zrínyiben

Lovagok
és dámák
lettek

A Pengetár Közhasznú Egyesület szervezésében, a Zrinyi Miklós Általános Iskolába látogatott a
Magna Cum Laude énekese, Mező
Misi, aki gyerekekkel közvetlen
hangnemben beszélgetett. Néhány
dalt is elénekelt nekik.
Feledhetetlen élmény volt a tanulóknak, hogy kedvencükkel testközelből is megismerkedhettek.
Mező Misi az életről beszélgetett a Zrínyis diákokkal

Ismerősként fogadták a német diákokat

– Ez legyen az utolsó kardcsapás, melyet jó szívvel eltűrsz
és megtorlás nélkül elviselsz! –
hangzott el a mondat újra és
újra a Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a József Attila
Általános Iskola diákjait lovaggá és dámává avatták.
Bővebben: www.pesterzsebet.hu

Diákcsere program keretében érkeztek diákok a Frankfurt am Main
X. kerületében lévô Berkersheiner
Grundschule iskolából Pesterzsébetre. A József Attila Általános Iskola 4.c osztályosai május elején
egy hetet együtt töltöttek velük Németországban.
A vendégdiákok megismerkedtek Pesterzsébettel, Budapesttel, a falusi élettel,
kirándulást tettek a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe, részt vettek a Lovagavatáson a Magyar Nemzeti Múzeumban,
majd az iskola hagyományos tanévzáró
gáláján is megjelentek. A Városházán
vendégül látta a német gyerekeket Juhász Lajosné alpolgármester.

– A fárasztó, de nagyon sok élményt nyújtó csereprogram lebonyolításáért, szervezésért köszönet illeti az
osztálytanítókat, az iskola tantestületét, a 4.c osztály szülői közösségét a

példaértékű vendéglátásért és összefogásért és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselőit a
támogatásért - mondta Krén Józsefné,
iskolaigazgató.
PE

EGYHÁZ

16

Negyed évszázada az egyház szolgálatában

Ezüstmisét tartott Szláby Tibor
A Damjanich utcai Szent Lajos Plébánián szolgáló Szláby Tibor plébános 25 esztendeje lépett papi szolgálatba: Vácott szentelték pappá 1987.
június 20-án. Június 17-én ennek
kapcsán ezüstmisét tartottak.

házkerület esperese. Tausz-Tóth Mariann kántor-karvezető szerkesztette
az ünnepi mise zenei összeállítását, az
ő vezetésével hangzott fel Mozart Ave
verum kórusművének feldolgozása az
áldozás alatt.
A felajánláskor Kovács László,
felkért fiatal orgonista, Caccini Ave
Maria című művét játszotta el. Utána
szeretetvendégségre hívták az ezüstmise résztvevőit.
Ilonka Mária

Fotók: Szerzô

Az elmúlt 25 év kegyelmeiért adott
hálát az ezüstmise alkalmával. Köszönetet mondott szüleinek, akik lehetővé
tették, hogy Istent szolgálhassa. Megemlítette József nevű nagybátyját, aki
papként Istent szolgálta és nagyon nagy
hatással volt rá. Tibor atya azóta is úgy

érzi, hogy folyamatosan figyelemmel
kíséri a mennyből cselekedeteit.
Fiatalabb éveiben sokat tanult Kovács Gábor atyától is. Ő előbb Mátyásföldön káplánkodott, majd a váci
egyházmegyében több helyen plébános volt.
Az ezüstmisén rokonai, ismerősei,
a kerületi civil szervezetek tagjai is
megjelentek. Tibor atya köszöntötte

Juhász Lajosné alpolgármestert, aki
magánemberként támogatta az ezüstmisét, valamint Pintér Gyula vállalkozót, a kerület mecénását. Számos
civil szervezet tagja és magánszemély
is hozzájárult ahhoz, hogy méltóságteljesen emlékezhettek meg a negyed
évszázados évfordulóról.
Ünnepi szónok volt Tercsi Zoltán
atya, Wekerle-telepi plébános, az egy-

Csodálatos színekben pompázott a templom és környéke

Virágszônyeget fontak Úr napján
A díszítés szokását Várhelyi Márta
hozta magával Törökbálintról. Mint
mondta, kislánykorában rendszeresen
díszítették Úr napja előtt a hívek a katolikus templom előtti teret.
A 64 éves Márta 28 éve él Pesterzsébeten, a kerületbe jött férjhez, Tamás fia a József Attila Általános Iskolában tanít.
– Négy évvel ezelőtt jutott eszembe, mi lenne, ha Pesterzsébeten is
hagyományt teremtenék a törökbálinti szokásból. Kértük a híveket, a
Pesterzsébet újság olvasóit, segítsenek
virágot gyűjteni. Juhász Lajosné alpol-

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet
Önkormányzata
és a kerületi egyházak
tisztelettel meghívják
Önt és családját, barátait,
ismerôseit
az elmúlt évek hagyományait
követve

Ökumenikus
Istentiszteletre és
Kenyérszentelésre
2012. augusztus 20-án,
10 órára
a Szent Erzsébet
Fôplébániatemplomba
(Bp. XX. Szent Erzsébet tér)
Fotók: Szerzô

Virágokból, szirmokból szôttek szônyeget a Szent Erzsébet téren az Árpád-házi Szent Erzsébet Fôplébániatemplom elé Úr napjára. Dr. Zsóka
Sándor plébános, tb. kanonok tartotta a szentmisét, majd negyed 10-kor
elindult a menet a templom körül.

Szláby Tibor atya eddigi
életpályája, állomáshelyei
Káplán Kistarcsán 1987-90-ig; Kiskunfélegyháza-Óplébánián 1990-92 között;
Kispest Wekerle-telepen 1992-96-ig.
Lelkész a Budapest-Béke Királynôje
lelkészségen 1996-2010-ig. Ezután
lett plébános Pestszenterzsébet-Kossuthfalva Szent Lajos plébánián, ezen felül
ellátja a Pestszenterzsébet-Kakastó
Szent Antal lelkészséget is 2010. augusztus 1-jétôl.

gármestertől például 60 szál gyönyörű sárga rózsát kaptunk. A szociális
foglalkoztató nekünk adta a lekaszált
füvet. Kimentünk a mezőre, egészen
a csepeli Szabadkikötőig, ahol mezei
virágokat szedtünk. A többit a lakosoktól, a kertekből kértük – mesélte
Márta, aki segítőivel többek között a
templomot jelenítette meg, a kelyhet
az ostyával.
– Elkészítettük még a szíveket, a
gyertyát a lánggal, a békegalambot, a
hajót, amin evezni lehet az élet tengerén a kereszttel. Számos önkéntes segített ebben a díszítő tevékenységben
– tette hozzá Várhelyi Márta.
Ilonka Mária

Az új kenyeret
megszentelik, megáldják
Pesterzsébet keresztény
egyházainak papjai, lelkészei
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A parlagfüvet minden földhasználó köteles irtani! Változik
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI.
törvény és a végrehajtási rendeletei a
földhasználót, termelôt kötelezi a károsítók, gyomok elleni védekezésre.
A vonatkozó szabályok szerint a földhasználó (kerthasználó/tulajdonos) köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Amennyiben ennek nem
tesz eleget, úgy közérdekű
védekezést kell elrendelni a
körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján. A közérdekű
védekezés elrendelése mellett a költségeket meg kell fizettetni a kötelezettel, és 15.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig
terjedő növényvédelmi bírsággal kell
sújtani.
Parlagfű vonatkozásában június
30-i dátum a szankciómentes, önkén-

Tegyen az allergia ellen!

tes jogkövetés lehetőségének a
határnapja. Ezt követően a hatóság (belterületen az önkormányzat
jegyzője, külterületen a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága) közérdekű hatósági védekezést
végeztet el.
A hatósági védekezést elrendelő
határozatot a hatóság a helyi önkor-

mányzatnál közhírré tétel útján hirdeti ki. A határozat elleni fellebbezésnek
a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatos valamennyi költséget a föld használójának, tulajdonosának kell megtérítenie. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, az késedelmi kamattal növelve
közadók módján hajtandó be.
Ne várjuk meg a hatósági intézkedések szükségességét, a növényvédelmi, gyommentesítési munkákat időben végezzük el!
Valamennyi gyomvonatkozásában
fennáll a védekezési kötelezettség növényvédelmi és szabálysértési szankciók terhe mellett!
Belterületen a bírság mértéke
(a fertôzött terület alapján)
50 m2-ig 15.000,-Ft
50-100 m2-ig 15.000 – 50.000,-Ft
100-200 m2 -ig 50.000 – 100.000,-Ft
200-10.000 m2 -ig 100.000 – 750.000,-Ft

Sérelmek a pszichiátrián
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során
Önnel szemben visszaélést követtek el
(jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),
írja meg panaszát az alábbi címre, vagy
hívja az alábbi telefonszámot:
Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára”
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse

az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában. Minden információt bizalmasan
kezelünk!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

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

a rendelés

A májusi testületi ülésen elfogadott
határozat értelmében 2012. július
1-jétôl az alábbi felnôtt háziorvosi körzetekben változik a délutáni rendelés
idôpontja 16-20 óráról 15-19 órára.
Az itt fel nem sorolt körzetek esetében
a rendelési idô változatlan. A körzetekre vonatkozó aktuális információk:
www.euszolg20.hu
Jókai Mór utca 74-76
Dr. Csaba Krisztina
Zamárdi u. 11.
Dr. Szabó Emese
Bácska tér 3.
Dr. Hollósi László, Dr. Szántó
Gyöngyi, Dr. Pusztai Anikó,
Dr. Schäffer Katalin
Virág Benedek u. 44.
Dr. Lavicska Enikô, Dr. Barkóczi
Katalin, Dr. Nagy Péter,
Dr. Szecsôdi Zsuzsanna,
Dr. Szegô Katalin
Szabadka u. 47.
Dr. Bán István,
Dr. Dancsó Jenô

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

KÉMÉNYELLENÔRZÉSEK A KERÜLETBEN
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

A munkavégzés tervezett helyszínei
Eperjes u. – Wesselényi u. – (MÁV vasút) azaz Helsinki út – Bólyai u. – Vágóhíd u. – Alsóhatár u. – Ritka köz által határolt terület
Vécsey u. – Székelyhíd u. – Klapka u. – Vágóhíd u. – Torontál u. – MÁV vasút azaz Helsinki u. – Wesselényi u. által határolt terület
Vécsey u. – Dessewffy u. – Bártfa u. – Madách u. – Baross u. – Nagysándor József u. – (MÁV vasút) azaz Helsinki u. – Torontál u. – Vágóhíd u.
– Klapka u. – Székelyhíd u. által határolt terület
Vécsey u. – Nagysándor J. u. – Kende Kanuth u. – Csokonai u. – Szent Imre herceg u. – Kövezô u. – Török Flóris u. – Kossuth L. u. – (MÁV vasút) azaz Helsinki u.
– Nagysándor József u. – Baross u. – Madách u. – Bártfa u. – Dessewffy u. által határolt terület
Kende Kanuth u. – Kálmán u. – Szent Imre herceg u. – Szarvas u. – Török Flóris u. – Bíró M. u. – Baross u. – Topánka u. – Csepeli átjáró – Duna folyó
– Téglaégetô u. – Zodony u. – Helsinki u. – Kossuth L. u. – Török Flóris u. – Kövezô u. – Szent Imre herceg u. – Csokonai u. által határolt terület
Kende Kanuth u. – Határ út – Duna folyó – Csepeli átjáró – Topánka u. – Bíró Mihály u. – Török Flóris u. – Szarvas u. – Szent Imre herceg u.
– Kálmán u. által határolt terület

18

OLVASÓSAROK

Fejünkre szakadt Már a temetôben is elviszik
az elhunytak feje felôl a „tetôt”?
a probléma
Ezúton szeretném megköszönni a XX.
kerületi ÁNTSZ-nek, hogy pontot tett
egy három éve folyó - szó szerint folyó – ügyünkre. A fekália folyt a földszinten lévô mennyezetbôl a fejünkre.
Hiába szólítottuk fel a tisztelt közös
képviselônket, semmilyen intézkedést
nem tett…
Külön köszönet Kápolnási Mónikának – ismeretlenül is –, aki ezt a
problémánkat 2 munkanap alatt megoldotta.
Sátori Éva

Valami bûzlik
az utcasarkon

Pár hete, húsvétkor kaptam rajta az
aktuális szemétlerakókat, amikor
használt tampont, pelenkát helyeztek
ki az utcára. A szemétben rátaláltam
a címzettre egy borítékon, melyet a
rendôrségen is bejelentettem. Nemrég kaptam a levelet a rendôrségtôl,
hogy az eljárást megszûntették…

Június első napjaiban sógorommal és
férjemmel kimentünk a pesterzsébeti
temetőbe. A sírhoz megérkezve döbbenten tapasztaltuk, hogy a sírról az
azt éveken át lefedő műkő lap eltűnt.
A szabványméretű műkő lapról a ragasztással rögzített vázát ismeretlenek
letörték, félredobták, ugyanígy jártak el
a vázában talált virágokkal, a mécsesekkel, azok darabjai szerteszét hevertek a
sír körül és a sírban is. A sírban nyugszik(?) férjem egész családja: nagyszülők,
szülők, a nővére. Most a legdrámaibb
kérdésünk az, vajon a szerettei a sírban
vannak-e egyáltalán, vagy az urnákkal is
történt valami?
Mivel ezt a gyalázatot ½ 5 körül
találtuk, az irodában már nem tudtuk bejelenteni, férjem csak a kapunál
szolgálatban lévő biztonsági őröknek
mondhatta el, mi történt.
Másnap délelőtt a temető irodájában tettünk bejelentést a sírrongálásról. Az iroda munkatársa jegyzőkönyvet készített, melyhez mellékelte
az általam készített képeket is. Tájékoztatott bennünket, hogy ami velünk történt sajnos nem egyedi eset,
és hogy a fedlap valószínűleg most is
a temetőben van – csak valószínűleg
egy másik síron. Ha van időnk és
energiánk, járjuk körbe a közeli parcellákat, akár meg is találhatjuk…
Elmondta azt is, hogy a temető területén egy egészen pontosan körülírható, felismerhető csoport „dolgozik”.
A csoportnak számos tagja van, ezek
figyelik a temetőben az újabb sírok
körül mozgó embereket és felajánlják

nekik, hogy olcsón szereznek számukra akár fedlapot, akár bármi mást.
Ők ezt a „szerzést” a temetőn belülről oldják meg, testi erejüket nem
kímélve (a mi eltűnt fedlapunk is legalább 150 kg) készségesen leszállítják
a szükséges dolgot. A csoport tagjait a
temetőből kitiltani nem tudják, hiszen

ző temetőlátogatáskor a fedlapot a helyén találjuk. A történtek után kérdések fogalmazódtak meg bennünk, ez
okból akár felhívást is intézhetnénk a
kerületben dolgozó jóérzésű sírköves
vállalkozókhoz.
Ha az általuk elkészített fedlapok
valamilyen módon meg lennének je-

a temető közterület és a csoporthoz
tartozó családok nagyok, a temetőben
sok elhunyt hozzátartozójuk van.
A temetőből a kerületi kapitányságra mentünk, hogy feljelentést tegyünk. Ezt annál is inkább meg akartuk tenni, mert az eset mélységesen
felháborított és sértett bennünket,
hogy szeretteink már a temetőben
sincsenek biztonságban, ott is elviszik
a fejük fölül a „tetőt”?
Az ügyeletes rendőrtiszt szintén
mellékelte a jegyzőkönyvéhez a fényképeket és most már két jegyzőkönyvvel a kezünkben térhettünk haza.
A be- és feljelentés kapcsán sajnos
nem számítunk arra, hogy a követke-

lölve pl. a parcella és a sír száma bele
lenne vésve, vagy más, a sírkövesek által egységesen használt módszerrel kerülne a kőre, de azt onnan eltávolítani
nehezen, a kő károsítása árán lehetne
csak, kevesebb esélye lenne a fedlapok más síron való felhasználásának.
Ha ez a szám mindenki által láthatóan
szerepelne a kövön, talán meg lehetne
az ilyen és hasonló eseteket előzni, és
talán az erre szakosodott csoportok is
kiszorulnának emiatt a temetőből.
Szívesen beszélgetnék erről az ötleteikkel - remélem - jelentkező sírkövesekkel vagy akár a temető vezetőivel is.
Tisztelettel: Németh Péterné
(Cím a szerkesztőségben)

Suli pénzért ajándék

Hosszú évek óta, folyamatosan
hordják a Zrínyi u. 24 aktuális bérlôi
a szemetüket a Szigetvár és Zrínyi
utca sarkára.
A szemben lakó nénit már többször halálosan megfenyegették: ha
elárulja ôket, torokvágás lesz a vége.
Kérem önöket, tegyenek valamit a
Zrínyi utcai rajzás és szemétlerakás
ügyében, mert elôbb-utóbb utcánk
összefog, és ha a hatóságok nem
tesznek semmi, akkor nekünk kell
valahogy gátat szabnunk ennek a lehetetlen és egyben büdös helyzetnek.
Egy lakó

Betekintést nyertem a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola gyereknapi rendezvényébe, ami olyan jó érzéssel töltött el,

Vajon mitôl borultak ki ennyire?
Reggel öt órakor, munkába menet fotóztam ebben az állapotában a
gyûjtôt. Igaz, ki korán kell.. más papírját nyeri. Van, amikor az üveg,
fémdoboz gyûjtô van oldalára borítva.
Célszerû lenne, mint például Kispesten, ezeket a gyûjtôket 40x40-es
zártszelvénnyel körbekeríteni.
Üdvözlettel: Nagy

hogy úgy gondolom, errôl tudnia kell az
erzsébeti lakosságnak. Sok munka és
szervezés kellett ennek a rendezvénynek
a megvalósításához. Feladatpályákon
kellett átverekedniük magukat a gyereknek, amit ha elvégeztek, suli pénzt, vagy
zsetont kaptak, amit aztán valódi ajándékokra válthatta be.
Volt az udvaron kapura rúgás, vízsugárral célba lövés, csoportos labdajáték, a tornateremben ügyességi játékok.
A könyvtárban logikai játékokat játszhattak a nagyobbak.
Ez volt az elsô évünk az iskolában
és nagyon örülök, hogy ide járunk. Köszönjük a tanárok és a felsô tagozatosok közremûködését ehhez a rendezvényhez!
Papp Brigitta

ÉLETMÓD

Tartsuk be a napozási elôírásokat, ne sûljünk meg!

Napozási 1x1

A napozás és a napon
való tartózkodás lehet
egészséges, de csak akkor, ha igazán odafigyelünk arra, hogy a káros
sugárzás ne tegye tönkre
bôrünket. Az alábbi tanácsok betartásával ez a
kockázat elkerülhetô.
✔ Ismerje meg bőrtípusát és védekezz megfelelően. Mindenki legyen
óvatos az első néhány alkalommal.
Hagyja bőrét fokozatosan hozzászokni a napsütéshez!
✔ Ne tartózkodjon a napon délelőtt 11 és délután 3 óra között.

A nap sugarai gyengébbek kora reggel, és késő délután.
✔ Használjon fényvédő krémet.
Minél világosabb a bőre színe, annál lassabban növelje a napozással töltött időt.
✔ Különösen óvja gyermekeit. Győződjön meg arról, viselnek-e

Hôségriasztás esetére

Kerüljük a meleget
Hûtse lakását! Fontos a szobahômérséklet mérése!
Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítôt. Lehetôleg éjszaka szellôztessen.
Kapcsolja ki a nem fontos elektromos
készülékeket (még a világítást is). Ha
van légkondicionáló berendezése, ennek mûködtetése idején tartsa csukva
az ajtót és az ablakot. Hôhullámok idején, amikor a külsô hômérséklet 35-39 oC
közötti, az ideális belsô hômérséklet 28
fok körüli – nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig
lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!
Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát
légkondicionált helyen. Biztosítva van-e
a hûtött helyek elérhetôsége? Csak ennek
megléte esetén ajánlható!
Kerülje a megterhelô fizikai munkát,
tartózkodjék árnyékban a legmelegebb
órákban. A következô nyárra gondoljon
arra, hogyan hûtheti lakását („hideg”
festék, párologató, zöld növények).
Tartsa testhômérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot,

elôzze meg a kiszáradást. Gyakran
zuhanyozzon vagy fürödjön langyos
vízben. Idôseknél növelheti az elesés
veszélyét.
Használjon vizes borogatást, hûtse
lábát langyos vízben.
Viseljen világos, természetes alapanyagú, bô ruhát. Ha a napra megy,
viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas
cukortartalmú italokat! Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés
veszélye! A koffein vízhajtó hatására is fel
kell hívni a figyelmet.
Ha rendszeresen szed gyógyszert,
kérdezze meg kezelôorvosát, hogyan
befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt. A lázas betegekre különösen
oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a
lázas gyermekek folyadékpótlására.
Ellenôrizze testhômérsékletét! Fontos tudatosítani, hogy ha a testhômérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az
egészségre. 39 fok felett hôguta! 40 fok
felett életveszélyes állapot!
Tárolja gyógyszereit megfelelô hômérsékleten. Ha a szobahômérséklet 25
fok fölé emelkedik, célszerû a gyógyszereket hûtôben tárolni akkor is, ha ez nincs
ráírva a dobozra!
Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet
észlel, azonnal keresse fel orvosát! Tájékozódjon az igénybe vehetô segítségekrôl.

kalapot, világos színű pólót és napszemüveget. A kisebb gyermekek fokozottabban igénylik a fényvédőkrém
rendszeres használatát minden olyan
testrészükön, amely ki van téve a
napsugárzásnak. A csecsemőket teljes
mértékben óvni kell a naptól!
✔ Edzés és sportolás közben is
használjon fényvédőszert és ismételje
meg a felvitelt. Az izzadtság hatására a
fényvédőkrém leválik a bőrről!
✔ Tartózkodjon a napsugarakat
visszaverő felületektől vagy növelje a
fényvédelmet. az UV sugarak többsége a vízen is áthalad.
✔ Az önbarnító krémek által elért
„barnaság” nem állítja meg az UV sugarakat.
✔ Tartózkodjon teljes mértékben
a naptól, ha olyan orvosságot szed,
mely fényérzékenységet kiváltó összetevőt tartalmaz.
✔ Ha leég - különösen, ha hólyagos égésről van szó -, késedelem nélkül keressen fel orvost.
✔ Győződjön meg arról, hogy
fényvédő krémje UVA, és UVB szűrőt is tartalmaz. Az UVA sugarak nem
„égetik” a bőrt, de a mélyebb rétegekbe hatolva jelentős károkat okoznak.
Az UVB sugarak - melyek dél körül
a legerősebbek - felelnek a leégésért.
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Árak a Tátra
téri piacról

Tojás 40 Ft/db
Burgonya (korai) 90 Ft/kg
Sárgarépa 200 Ft/kg
Zeller 300 Ft/kg
Vöröshagyma 120 Ft/kg
Kelkáposzta 280 Ft/kg
Korai saláta 140 Ft/kg
Karfiol 250 Ft/kg
Paradicsom 450 Ft/kg
Zöldpaprika 700 Ft/kg
Zöldborsó 398 Ft/kg
Bab 750 Ft/kg
Gomba 600 Ft/kg
Cseresznye 698 Ft/kg
Málna 350 Ft/kg

Hűsítők a forróságban
A nyári gyümölcsök önmagukban is egészségesek, azonban egy kis fantáziával valódi élménnyé tehetjük fogyasztásukat. A jól behûtött zamatos
finomságok tálalásához csupán egy kis kézügyesség kell és máris a család
kedvenceivé válhatnak a gyümölcsös alkotások. A hozzávalókat beszerezheti például a Tátra téri piacon.

SPORT
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Bevállalja a thaiföldi
vb-t is Medek TIbor

Erzsébeti
bronz a
Világkupán
Budaörsön került sor a WBPF
által rendezett Fitness, FitModel és Testépítô Világkupára, amelyen kategóriájában bronzérmet szerzett a
pesterzsébeti Medek Tibor.

Gólzáporos idényzáró
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság
Duna-csoportjában a 2011–12-es
évad utolsó mérkôzésén 4-3-ra nyert
Törökbálinton az Erzsébeti SMTK és
a harmadik helyen végzett.

a rutinos középpályás, Bábik Tibor
észrevette, hogy Bonica Sebastian
kint áll a kapujából és a felezővonal
közeléből a hálóba ívelt. A Törökbá-

A rekkenő hőségben langyos iramú,
igazi tétnélküli mérkőzést vívott egymással a már kiesett Törökbálint és a
biztos bronzérmes ESMTK. Negyedórai játék után váratlanul vezetést
szereztek a hazaiak, egy balról érkező
beadás után találtak az erzsébetiek kapujába. A szünet előtt felgyorsultak
az események: előbb egy kapu előtti
kavarodás során Pinkóczi Krisztián
lábáról a saját kapujába vágódott a
labda, majd Vörös Dávid átadásával
Szakolczai-Sándor Balázs lépett ki, és
14 méterről, ballal a bal kapufa segítségével szépített.
A második félidőben bő negyedóra
alatt megfordították az állást a pirosfehérek. Az 53. percben SzakolczaiSándort szorongatták a tizenhatoson
belül, lövését még védte a TTC kapusa, de az érkező Vörös három méterről
a hálóba lőtt. A találat után a hazai
együttes egyik hátvédje nyomdafestéket nem tűrő szavakkal sértegette
a játékvezetőt, aki kiállította a védőt.
A
Az emberelőnyt rövidesen gólra váltotta csapatunk: Valla Gábor a bal oldalról indult meg befelé, elvitte a labdát két bálinti mellett, majd jobbal,
húsz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Nem sokkal később Vörös ugrott
ki és tíz méterről a kifutó kapus mellett a jobb sarokba emelt. Szerencsés
góllal csökkentette hátrányát a TTC,

lintra átrándult mintegy negyven erzsébeti szurkoló végül győztes csapatnak tapsolhatott az idényzárón.
MS

Törökbálinti TC–Erzsébeti SMTK 3-4 (2-1)
Törökbálint, 200 nézô.
ESMTK: Bonica – Vojtekovszki, Pintér, Nemes, Pinkóczi – Kazi,
Puskás (Áder, 65.), Valla (Seres, 87.),
Frohner (Nagy R., 46.) – Szakolczai-Sándor, Vörös.
Gólszerzô: Szakolczai-Sándor (45.), Vörös (53., 69.), Valla (60.).

A londoni olimpia jegyében
A Budaörsi Sportfest jelentôségét
mutatja, hogy eljöttek az eseményre
a nemzetközi szervezet vezetôi is.
A szakemberek színvonalas versenyt láthattak, valamennyi kategóriában jól felkészült sportolók
mutatták be gyakorlataikat.
A férfiaknál az 50 és 60 év közöttiek mezônyében indult a pesterzsébeti Medek Tibor, aki már számos
nagy világversenyen nyert különbözô
színû érmeket. Egy héttel korábban
második lett egy gyôri nemzetközi
viadalon, és ezúttal is jóra értékelte
bemutatóját a zsûri. Kerültünk ismert
testépítôje végül a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.
– Kemény edzésidôszak után léptem a bírók elé Budaörsön. A verseny
után beszéltem a szövetség elnökével, aki azt mondta, örömmel venné,
ha ott lennék a magyar csapatban a
decemberi, Thaiföldön rendezendô
világbajnokságon is. Komoly vállalkozás lenne, valószínûleg bevállalom, hogy a szokottnál is erôsebb
felkészülésen veszek részt – mondta
Medek Tibor.
MS

Harmadikok lettünk
a Fővárosi Ovi Olimpián!
A Fôvárosi Ovi Olimpiát a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó szervezte a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok nagytermében.

A rendezvényre 16 csapat nevezett a
fôvárosból. Nagy örömünkre szolgált,
hogy Pesterzsébetet a Baross OviKindergarten Baross képviselhette.
A gyermekek felkészülését aktív edzéstervvel segítettük, melyet mi óvodai
gyógytestnevelők állítottunk össze.
A sportverseny az olimpiai láng
behozatalával és a csapatok felvonulásával kezdődött, majd a közös
bemelegítés után a gyerekek 8 olimpiai sportágban mutathatták meg
ügyességüket. A versenyen jó volt
közösen átélni az izgalmakat és a
mozgás örömét.
A mi csapatunk kapta az előkelő harmadik helyezést, mindenki
bronzérmet vehetett át, mely nagy
elismerése volt a gyermekek kimagasló teljesítményének.
Szima Krisztina
Egészséges életmódra nevelő
munkaközösség vezetője
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Csenge ezüstérmet lapátolhatott be
a nívós rajzversenyen is

Fotó: Szerzô

Jól rajzol, jól sportol

Fotók: Magánarchívum

Evezôsök küzdenek a gyôzelemért
azon az alkotáson, amellyel Rekop
Csenge második helyezést ért el
egy országos rajzversenyen. A témaválasztás nem véletlen: a hetedikes diák maga is versenyszerûen
kajakozik.

„Evezősök” – országos második helyezést
ért el Csenge rajza

Több mint 250 alkotás érkezett a
British Council, a Magyar Olimpiai
Bizottság, a B55 Galéria és a Csodalámpa Alapítvány közös pályázatára.
A Hajós Alfréd Általános Iskola sporttagozatos intézményként kiemelten

Rekop Csenge a pályázaton nyert
oklevelét mutatja
Csenge maga is versenyszerűen kajakozik (a kép a 2011-es Budapest Bajnokságon készült)

figyeli az olimpiával kapcsolatos rendezvényeket és vetélkedőket. Hetedik
osztályban a rajztanárnő, Koncz Andrea biztatta a gyerekeket, hogy nevezzenek be a pályázatra.
– Az osztályból az összes lány jelentkezett, az iskolában készítettük
el az olimpiai témájú műveket. Olajpasztellel dolgoztam, nem túl sűrűn
használom ezt a technikát, de most ez
esett kézre – meséli Csenge.

Nagy volt az öröm, mikor kiderült,
a legjobbak között végzett a rajzversenyen. Alkotása beutazza az országot,
a Sportmúzeum SportAgora kiállítóterme után több helyen is látható lesz.
A kamasz lány szerényen nyilatkozott a szép eredményről: bár nagyon
örül a rajzos helyezésnek, az alkotás
egyelőre megmarad hobbinak, életében
továbbra is a sport játssza a főszerepet.
Szűcs Dóra

Egy hajóban
eveznének
Csenge öt éve versenyszerûen kajakozik, heti hatszor jár edzésre Újpestre.
Korosztályában többszörös országos
bajnok. Célja, hogy kijusson az olimpiára. Húga, Gyöngyvirág szintén ügyes
sportoló; szüleik álma, hogy a két
lányt egy hajóban lássák evezni egy
rangos versenyen.

Megállíthatatlan ESMTK Birkózó Szakosztálya

A sikerekkel is megbirkóztak a veteránok
A Vasas Sport Club sportcsarnokában került megrendezésre Matura Mihály, a magyar birkózás
kiemelkedô alakjának emlékére
tartott nemzetközi junior kötöttfogású verseny. Szakosztályunkból
Krasznai Máté 60 kg, Kottes Pál
69 kg, valamint Mertse Ádám 97
kg-os súlycsoportban képviselte az
ESMTK Birkózó Szakosztály színeit. Birkózóink a vártnál rosszabbul
teljesítettek.
Krasznai Máté nagyon jó ágra került,
de nem tudott élni a lehetőséggel.
A döntőbe jutásért való mérkőzésen kikapott a lengyel versenyzőtől,
Máté a 3. helyen végzett. Kottes Pál
első meccsén még jól birkózott, de a
második meccsén és a vigaszágon is
alul maradt. Mertse Ádám egy német származású versenyzővel kezdett,
akitől vereséget szenvedett, majd a
vigaszágon is újabb vereséget szenvedett, így kiesett a versenyből.
A Vasasban rendezték meg a kadet
kötöttfogású válogató versenyt 69 fő
részvételével, melyen Szakosztályunk
öt fővel (Losonczi Ottó 58 kg, Lakatos Attila 58 kg, Andrási József 46 kg,
Gazdag Mátyás 46 kg, Racolta Eduárd 63 kg) vett részt. Sajnos folytatódott az előző napi rossz szereplés. 46
kg-os súlycsoportban körmérkőzést
tartottak. Andrási József a második,
Gazdag Mátyás a harmadik helyet

tudta megszerezni. 63 kg-ban Racolta
Eduárd indított egy szaltót, azonban
a zalaegerszegi ellenfele rákontrázott
egy két karos szaltóval, majd betussolta Edut. Később a zalaegerszegi
versenyző kikapott, így Edu kiesett a
versenyből. 58 kg-os súlycsoportban
két ESMTK-s versenyző Lakatos Attila és Losonczi Ottó egymással kerültek szembe a szőnyegen. A meccset
Losonczi Ottó nyerte, aki egészen a
döntőig menetelt, így vigaszágon bevitte magával Lakatos Attilát a nyolcaddöntőbe. Attila nem tudott élni a
lehetőséggel, kikapott, így ő is kiesett
a versenyből. Losonczi Ottó a ceglédi

„Öregfiúk csapata”

Pirosban Losonczi Ottó, kékben Lakatos Attila

versenyzővel, Tóth Martinnal került
össze a döntőben. Állásból 0:0, lenti
helyzetből Ottó hibáját kihasználva
5 pontos akciót hajtott végre Martin
Ottón. Ottó a második menetben
6:0-ra, a harmadik menetben 4:0-

ra verte Martint, így Losonczi Ottó
nyerte meg a versenyt.
Az „öregek” is szőnyegre léptek.
Mezőfalván került megrendezésre a
2012. évi Dunaferr Kupa. A veterán
meghívásos birkózóverseny célja a birkózósport népszerűsítése volt, valamint
versenyzési lehetőség biztosítása a 35
év feletti korosztály számára, egyben
felkészülés a 2012. évi Veterán Magyar
Bajnokságra, illetve Világbajnokságra.
Szakosztályunk 7 fővel (Boldizsár Gábor 76 kg, Bak István 85 kg, Antaly

Sándor 97 kg, Tarjányi Tamás 97 kg,
Barna Lajos 97 kg, Lemák Gábor 97
kg, Horváth Mihály 130 kg) képviseltette magát. Fergeteges hangulatban,
szinte baráti környezetben zajlottak a
versenyek. Az ESMTK „öregfiúi” nagyon jól szerepeltek, 3 arany, 3 ezüst,
és 1 bronzérmet szereztek Szakosztályunknak. 1. helyezettek: Bak István, Horváth Mihály, Barna Lajos 2.
helyezettek: Lemák Gábor, Boldizsár
Gábor, Antaly Sándor 3. helyezett:
Tarjányi Tamás
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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) Tel: 06/20-931-40-67
e-mail: perrin.perrin@hotmail.com

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

VÁLLALKOZÁSOKNAK IS KIVÁLÓ! XX.
Nagykôrösi úton 954 m2 telken 270 m2-es
háromszintes épület, raktárépülettel parkolókkal bérbeadva is. 79,9 mFt. Telefon:
438-38-27, 06/30-977-358

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen. Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel,
Schneider, Dual) Telefon: 06/20-410-63-93

VÉCSEY LAKÓTELEPEN Pacsirta u.-ban
56 m2-es, felújított, 2,5 szobás lakás liftes ház VI. emeletén sürgôsen eladó!
(háztömbfûtéses) Irányár: 7,2 mFt.

SZOLGÁLTATÁS

OKTATÁS

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

MATEMATIKA – FIZIKA FELKÉSZÍTÉS,
korrepetálás pótvizsgára, érettségire; Erzsébet központjában vállalok általános
iskolások középiskolások részére. 06/70532-44-76, Web: lipovszky.hu

MOSÓGÉPJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN, minden típus, hétvégén is garanciával. Telefon:
276-51-18 vagy 06/20-230-14-43

EGYÉB

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Csôrepedés mûszeres keresése-javítása. Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat,
csapok cseréje-javítása. Teljes vezeték
cseréje lakásban és udvaron földmunkával.
Tel: 06-30-914-35-88
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, CSÔREPEDÉSEK,
ázások megszüntetése, nyomóvezeték, csatornacsô, kertcsapok javítása földmunkával.
Mosdó, kád, mosogató, csapok javítása, cseréje. Duguláselhárítás. Tel: 06-70-227-62-91
MEGOLDÁS DÉL-PESTI GYORSSZERVÍZ! Mosógép, bojler, tûzhely, mikro, hûtô,
takarítógép, porszívó, kisgépek javításánál
ingyenes kiszállás! Alkatrészcserénél 1 év
garancia. Telefon: 285-34-88 Mobil: 06/30950-17-17 www.megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA a helyszínen
is, hétvégén is. Vírusirtás, program telepítése, alkatrészcsere. Demeter Attila: 25686-80 vagy 06/30-970-48-70
TETÔJAVÍTÁST, KÚPCSERÉP KIKENÉST,
palatetôk javítását, festését, valamint kémények javítását vállaljuk. Telefon: 06/30223-16-53 vagy 06/20-310-76-00
AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁS! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes
kiszállás. Telefon: 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 vagy 06/20-415-17-12
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
MINDENFÉLE ASZTALOS MUNKÁT VÁLLALOK. Kívánságra házhoz megyek. Új ajtó,
ablak, bútor gyártása, javítása. Ajtó-, ablakcsere falbontás nélkül. Erkélybeépítés.
Telefon: 284-92-13 vagy 06/20-957-95-33
VILLANYSZERELÉS; HIBAKERESÉS, villanyboylerek javítása, vízkôtelenítése, régi
boyler le-, az új felszerelése Rácz Mihály
06/30-296-55-90 vagy 260-70-90

HALASKUCKÓ NYÍLT a Tátra téri piacon. Sült
és fôtt tengeri és folyami halak nagy választékban kapható (sült Heck, Halászlé, Ponty)

RUHA
VIKTÓRIA FEHÉRNEMÛ ÉS DIVATÁRU
üzlet újra mûködik! K-P: 10-18 ; XX. Ker.
Jókai Mór u. 48/a 06/70-287-68-72 Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

INGATLAN
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 Telefon:
06/30-811-12-26
ELADÓ! XX. kerület központjában klímatizált
kétszobás ház pincével, garázzsal, tárolóval
eladó. Telek 300 m2. Tel.: 06/30-200-75-00

JÓSIKA UTCÁBAN kétszintes családi ház eladó. Háromszobás, 116 m2-es, cirkófûtéssel,
dupla komforttal, klímákkal, riasztóval, garázzsal. Különálló komfortos lakás is. Jó
környezet és közlekedés, internet. Ár: 21,9
milllió Ft Telefon:. 06-20/244-35-35
CSALÁDI HÁZ, 2 szintes 2x110m2, egyben
és külön is eladó. A ház külön bejárattal
van. Ár: megegyezés szerint. Érdeklôdni:
06/30-617-29-17
TELEK ELADÓ! XX. kerületben, 260 nöl-es
építési telek megegyezéssel eladó! Érdeklôdni: 06/20-98-376-98
XX. KERTVÁROSÁBAN ELADÓ 3 éve épült
72 m2-es, nappali + 2,5 szobás lakás. Saját

zárt garázs, gázcirkó fûtés, beépített bútorok, kert. Ár: 24,5 millió Érdeklôdni: 06/30643-37-35
ÉPÍTÉSI TELEK GYÁLON ELALDÓ. Új parcellázású, aszfaltos utca, összközmûves,
180 nöles, bekerített. Irányár: 8 millió Ft Érdeklôdni: 283-30-50 vagy 06/30-273-67-71

KIADÓ
80 M2-ES HELYISÉG kiadó fôútvonalon. Érdeklôdni: 283-17-84 vagy 06/30-86-87-212
KIADÓ nagy kertes ház! Pesterzsébeten iskolához, óvodához, központhoz közel. 130 m2es, 4 szobás, nappalis + amerikai konyhás
családi ház megegyezéssel kiadó. Érdeklôdni: 06/20-98-376-98

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
HAJNALCSILLAG SZÉPSÉGSZALON várja kedves vendégeit. Nôi-férfi fodrászat,
kozmetika, mûköröm, manikûr, pedikûr és
svédmasszázs. Folyamatos akciók. XX. Vágóhíd u. 40. Telefon: 06/30-295-61-79

PIHEGÔ
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Nyaralás
Szerintem a nyaralás veszélyesebb, mint a dunaújvárosi vasműben acélt csapolni.
Nejem szól hozzám:
– El kellene menni egy hétre nyaralni, pihenni…
– Ugyan, miért kellene elmennem pihenni?
Egyáltalán nem vagyok fáradt.
– Vízpart, napfény, önfeledt szórakozás…
– Nem és nem! Idén semmiképpen nem
megyünk nyaralni, erről többet egy szót
se! (Itt nem látszik, de dobbantok is.)
Ez a végső döntésem, slussz!
…72 órán belül úton vagyunk.
Gondolom, más családnál is úgy
van, ahogy nálunk: a nyaralás veszekedéssel kezdődik, s legtöbbször
azzal is végződik. Vagy ami még roszszabb: vásárlással zárul.
Számomra a nyaralás ötlete felfoghatatlan.
Lássuk csak: van az embernek egy szépen berendezett, kényelmes lakása ahol, ha kinyitja a
csapot, folyik a meleg víz. Ha kinyitja a hűtőt, folyik a hideg sör. Ha kinyitja a tévét, folyik a harc.
Szóval, tényleg mindene megvan. Erre föl elmegy egy kempingbe, nomád életmódot vállal,
sátorban lakik, ami víztaszító ugyan, mégis több
helyen beázik, s bár hermetikusan el lehet zárni
a külvilágtól, mégis mindig tele van hangyával.
(A svábbogarat is hangyának mondjuk, így kevésbé félelmetes.)
A sátorállítás emberpróbáló procedúra: számozott cső a számozott csőhöz, jel a jelhez, kam-
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póvas, feszítőkötél, erő, izom. Ahogy én sátrat állítok, azt akár videóra is lehetne venni, s oktatófilmként forgalmazni. (Ja, azért a hangot vegyék
le, majd utólag mondjon valami szakipari szöveget a narrátor, de ne azt, amit én ott helyben.)
Aki sátort állít, annak érteni kell a vasszereléshez, a színpadtechnikához, a logikai játékokhoz,
az ács szakmához, a statikához, az akrobatikához és a nemezkészítéshez. Ezer szerencse, hogy
mindezen szakmákban jártas vagyok.
A nyaralás kellékeként vettem egy olyan napszemüveget, amelyik a káros UV-sugárzás 400%át kiszűri. Miután a szűréssel végzett, a maradék
energiát arra használja, hogy javítja a hallást, se-

gíti az agy oxigénellátását, szabályozza az emésztést, s tartós használat esetén gyógyítja a lúdtalpat. Állandóan hordom. Holott nem áll jól, mert
kockásítja a fejemet.
Naptejből kapható 20, 30, de akár már 50
faktoros is. Nem szeretek az ilyen kicsinyke számokkal bajlódni, vettem egy flakon háromezer
faktorosat. Ez olyan hatásos szer, hogy nem is kell
a bőrre kenni, csak kiteszem magam elé a flakont,
s négy személynek teljes védelmet nyújt. Egyetlen kikötés van: használata során szigorúan tilos
kimenni a sörsátor alól! Kőkemény szabály, de a
cimboráim a megmondhatói: betartható.
Módos József

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!

Pesterzsébet újság
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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: 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.

