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Fotó: Bajnóczi István

Közel a határidô

Új férôhelyek

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

Pénteken nyílt építészeti kiállítás a polgármesteri
hivatal elsô emeletén, ahol fiatal építészek mutatják be, milyen közösségi teret hoznának létre
a kerületben, a Duna-parton. Kilenc huszonéves
építészhallgató, három nemzetközileg is elismert
építész vezetésével látott munkához.
16. oldal

Büntetnek, ha nem irtanak

A gazdák, telektulajdonosok, földhasználók június 30-ig voltak kötelesek megakadályozni a parlagfû virágbimbó kialakulását és ezt az
állapotot a vegetációs idôszak
végéig fenntartani. A hatóság
július elsejétôl bünteti, ha bimbózó, vagy virágzó gyomot talál a
kertekben, illetve a zöld sávokon.
A mulasztás 15 ezertôl 5 millió forintig terjed.

Még bô egy hónap van hátra a szünidôbôl, a Városháza elôtt
pedig addig is minden péntek délután megpezsdül az élet.
A térzenei sorozat részeként már fellépett a Pesterzsébeti
Városi Fúvószenekar és a Debreceni Feeling Mazsorett Csoport,
a szakácsok alkotta Sweet Band és a Keil Ernô Fúvószenekar.
A szervezôk már készülnek az augusztusi Szent István Napi
Forgatagra, amit államalapítónk és az Új Kenyér Ünnepének
alkalmából rendeznek.
10., 24. oldal

Hol az az elfeledett
erzsébeti Duna-part?

A gépjármûadó, az építményadó és a
telekadó 2012. II. félévi összegének
befizetési határideje: 2012. szeptember 17. Az éves gépjármûadóról
szóló értesítést és a csekkeket február hónapban már megküldte a Közigazgatási és Adó Osztály Adócsoportja, az építmény- és telekadóról
szóló egyenlegértesítôket és a csekkeket augusztus hónapban küldik az
adóalanyoknak. A határidôt követô
befizetés esetén késedelmi pótlékot
számítanak fel. További kérdésekkel a Közigazgatási és Adó Osztály
Adócsoportjának munkatársait lehet
keresni személyesen vagy telefonon
(helyi építmény- és telekadó: 2830640/1250, 1251, 1252, 1254, talajterhelési díj: 283-0640/1250, 1251,
gépjármûadó:283-0640/1025,
1258, 1257, 1259).

ökumenikus istentiszteletre
és kenyérszentelésre
augusztus 20-án, 10 órára
a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomba

Az óvodai beiratkozásnál kiderült, a
korábbi éveknél magasabb az elôjegyzett gyermekek száma, ezért a polgármesteri hivatal illetékes osztályainak
közremûködésével, egy három lépcsôs
terv készült a férôhelyek bôvítésének
ütemezésére. Az elsô ütem végrehajtását segíti a képviselô-testület határozata, amely három óvodát érintve, 54
új férôhely kialakítását jelenti.

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)

(Bp. XX. Szent Erzsébet tér)

Az új kenyeret megszentelik,
megáldják Pesterzsébet
keresztény egyházainak
papjai, lelkészei

KÖVETKEZÔ
MEGJELENÉS:
augusztus 28., kedd
LAPZÁRTA:
augusztus 15., szerda
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Bôvítik az óvodai férôhelyeket a kerületben, meghatározták néhány értékesíteni
kívánt önkormányzati tulajdonú ingatlan legalacsonyabb eladási árát, és akár
150 ezer forintra büntethetô
az, aki idén szeptembertôl
póráz nélkül vezeti a kutyáját Pesterzsébet közterületein – többek között ezekben
a témákban hozott döntést
Pesterzsébet képviselô-testülete a július 11-i rendkívüli
testületi ülésen.

Polgármesteri beszámoló
A polgármesteri beszámolóban felhívta a képviselők
figyelmét Szabados Ákos a
Pesterzsébeti Uszoda üzemeltető váltás utáni, június 22-i
újranyitására.
Az elmúlt hónap eseményei
közül többek között kiemelte a
Köztisztviselők napját, amikor
a hivatal dolgozóit köszöntötték (írásunk a 3. oldalon),
valamint július 4-ét, amikor
Semmelweis-nap alkalmából a
kerület egészségügyi alapellátásában dolgozóinak áldozatos
munkáját oklevelekkel, hűségjutalmakkal ismerték el.
Említést tett a Jókai Mór
utcai orvosi rendelő felújítási
munkálatainak megkezdéséről.
A Gróf Széchényi István
Szakiskola és Gimnázium épületének bérbeadáaára kiírt kétszeri sikertelen pályáztatást követően a Montessori Stúdium

Testületi ülésen történt
Szabados Ákos a Pesterzsébeten július 6-án kezdődött
ingyenes térzenei sorozatra is
felhívta a figyelmet.

Ôsztôl csak pórázzal
Kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette a testület egyebek mellett azt, ha valaki a felügyelete alatt álló ebet
a kerület közterületein nem
pórázzal vezeti, és ha a törvényben meghatározott kutyafajtákat nem látja el szájkosárral.

Idén szeptember 1-jétől
akár 150 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtható
az, aki Pesterzsébet meghatározott zöldterületeire gépjárművel hajt be, illetve leparkol.

önkormányzati fenntartású
óvodák, azonban 2012 augusztus 1-jétől 54-gyel több
óvodát tudnak fogadni. Három intézményben – a Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
Tagóvodájában, a Gézengúz
Óvoda Gyöngyszem és Lázár
tagintézményeiben a meglévő
csoportszobák bővítésével, a
Kerekerdő Óvodában az egyik
tornaszoba átmeneti átminősítésével – nőtt a felvehető
gyermekek száma. A bővítés 4
millió 800 ezer forintból valósul meg a növekedő bérköltség
nélkül számítva.
Az önkormányzat további
férőhelybővítést is kilátásba
helyezett, amit nem csak a következő évre leadott túljelentkezés problémáját oldja meg,
hanem biztosítja a feltételét
annak, hogy az új köznevelési
törvény értelmében 2014-től 3
éves kortól kell fogadni az intézményekben a gyermekeket.
A maximálisan felvehető tanulólétszám bővítését kérte a
képviselő-testülettől a Gyulai
István Általános Iskola igazgatója. Az emelést többek között
a birkózó osztály iránt megnövekedett érdeklődés indokolja.
A képviselők egyhangú szavazata jóváhagyta, hogy a következő tanévtől 700-ról 730
főre emelkedjen a férőhely.
A Lajtha László Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
igazgatói feladatkörének ellátására a képviselő-testület új
pályázat kiírásáról döntött.

Vizsgálják a bevételnövelés
lehetôségeit

Felújítják a Jókai Mór utcai rendelőt

Alapítvánnyal kötött 5 éves
bérleti szerződésről is szólt.
Mózes Istvánnak, a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.
ügyvezetőjének lemondását a
polgármesteri beszámolóban
fogadta el a képviselő-testület.

Férôhelybôvítések
Felülvizsgálták a lehetőségeket
a kerületi óvodák férőhelyeinek bővítésére. Eddig 2099
gyermek befogadására voltak
alkalmasak a pesterzsébeti

A képviselők több önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésével kapcsolatban is
döntést hoztak, így többek között meghatározták a Kossuth
Lajos utcában található egykor Aranycsillag étteremként
működő üzlethelységnek, valamint a bezárt Baross Gábor
Szakiskola Székelyhíd utcai
épületének eladási árát az elkészült értékbecslések alapján.
Az értékesítéssel kapcsolatban Szabados Ákos elmondta, hogy jövőre előreláthatólag tovább csökkennek a kerület bevételei, ezért érdemes
megnézni, hogy van-e érdeklődés ezekre az ingatlanokra,

A Baross Gábor Szakiskola épületével még nem tudni mi lesz

hiszen azoknak őrzése és a
karbantartása egyfajta terhet
ró az önkormányzatra.

Lakossági kérésekre
reagáltak
Az utolsó napirendi pontban
több lakossági panaszra és
kérésre is válaszoltak a képviselők. Ilyen volt például, hogy
a rokkantnyugdíjasok és mozgássérültek ingyenesen, vagy
legalább kedvezményesen vehessék igénybe a Pesterzsébeti
Uszodát, mely kérést eljuttat-

ják a létesítmény új üzemeltetőjéhez.
A szelektív gyűjtőállomásokkal kapcsolatos panaszokra
reagálva Juhász Lajosné alpolgármester elmondta, hogy tudomásul vette az önkormányzat, hogy több helyen is problémát okoznak a konténerek
és megpróbálnak megoldást
találni a kifogásokra.
A testületi ülés zárásaként
a polgármester megköszönte
a képviselők első féléves munkáját, jó pihenést és biztos
munkát kívánt a családoknak.
MSz

Tisztségviselôk fogadóórái
Szabados Ákos polgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0549
Dr. Vas Imre alpolgármester
Idôpont egyeztetés: 283-0939
Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza – Minden hónap második kedd 14–16 óráig.
Bejelentkezés: 289-2607
Dr. Kiss Irén címzetes fôjegyzô
Városháza – Minden hónap harmadik hétfôje 14-16 óráig.
A fogadóórákra bejelentkezett mozgássérült ügyfeleket – kérésre
– a tisztségviselôk az Ügyfélszolgálati Irodában fogadják.
Kócziánné Dr. Pohl Mónika aljegyzô
Városháza – Minden hónap elsô hétfôje: 13-15 óra között
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Elismeréseket adtak át a Köztisztviselôk napján
– Nem kis feladat volt Pesterzsébet költségvetését stabilizálni, de a
következő hetek és hónapok sem
ígérkeznek könnyűnek: a jogszabályváltozások folyamatos munkát
igényelnek az osztályok dolgozóitól
– mondta Szabados Ákos.

Fotó: Bajnóczi István

Köztisztviselôk napján a polgármesteri hivatal munkatársait köszöntötték a Városháza Dísztermében. Szabados Ákos polgármester köszönetet mondott a kitartó és elkötelezett
munkáért. Bemutatkoztak az új kollégák is, akiknek sok sikert kívánt.

20 éves kerületi hûségjutalomban részesültek:
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző; Kovács András,
a szervezési osztály vezetője; Juhász Erika, a közigazgatási és adóosztály osztályvezető-helyettese; Kovács
Zsuzsanna, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztály munkatársa; Kázsi Ilona, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztály munkatársa; Kovács Györgyné, a szervezési osztály munkatársa; Reiter Zoltán, a szervezési osztály referense
Címzetes fômunkatárs kitüntetô címet kapott:
Péter Olga, a pénzügyi és számviteli osztály csoportvezetője; Debre Marianna, az egészségügyi, szociális
és gyermekvédelmi osztály munkatársa; Kelemen
Ildikó, a szervezési osztály munkatársa

Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
is megemlítette a változások nehéz
ségeit, köztük azt, hogy az egyre
csökkenő létszám miatt jóval kevesebb dolgozóra hárul a feladatok
elvégzése. Megköszönte kollégáinak
a kitartást és az áldozatos munkát.

Húsz év munkájának elismeréseként heten hűségjutalmat vehettek át
és tíz kitüntető címet adományoztak
a több éve kiemelkedő teherbírással és
szorgalommal dolgozó kollégáknak.
Bővebben: www.pesterzsebet.hu
Szűcs Dóra

Címzetes vezetô tanácsos címben részesült:
Varga Éva, az építésügyi osztály munkatársa
Címzetes vezetô-fôtanácsos
kitüntetô címet kapott:
Maróti Beáta, az ügyfélszolgálati és okmányosztály csoportvezetője; Moórné Demeter Mónika, az
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi osztály
munkatársa; dr. Hajdú Gábor, a vagyongazdálkodási osztály munkatársa
Szakmai tanácsadó címben részesült:
Juhász Erika a közigazgatási és adó osztályról; Kaposvári Nóra a pénzügyi és számviteli osztályról; dr. Szilágyiné Várszegi Andrea a gyámhivatalból

Az ünnepségen a Four Fathers lépett fel

Kistérségi Napok Székelykeresztúron Munkájában
rátalált önmagára

A fotó 2010-ben a székelykeresztúri napokon
készűlt, háttérben a városi fúvószenekar

Augusztus 2-án kerékpáros Petőfi-zarándoklatot tart az erdélyi ifjúság. Székelykeresztúron a Gyárfás kúria kertjében áll egy
kiszáradt körtefa, amelyről úgy tartják, hogy
Petőfi Sándor itt írta a segesvári ütközet

előtti napon utolsó versét. A költő nyomdokain történelmi kerékpártúrát szerveznek.
A székelykeresztúri Zeyk Domokos Általános Iskolában kispályás labdarúgó Petőfikupát tartanak.
Este a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekszakos növendékei lépnek fel.
Augusztus 3-án Míves Emberek Sokadalma, délután ünnepélyes zászlófelvonás a
millecentenáriumi emlékműnél, az unitárius
templomban ünnepi istentisztelet lesz.
– Találkozunk Székelykeresztúr város vezetőivel. Megrendezik a polgármesterek találkozóját, ahol Pesterzsébet részéről Juhász
Lajosné alpolgármester mond köszöntőt.
Pesterzsébet színeiben Fehér Zsuzsanna előadóművész lép fel – mondta Bánó Miklós.
Augusztus 4-én Magyar ízek címmel főzőverseny az Zeyk Domokos Általános Iskola
udvarán, majd borvetélkedő és néptánccsoportok lépnek fel.
A keresztúri önkormányzat kérésére Pesterzsébet önkormányzata támogatja a zárónapi R-Go koncertet.
A székelykeresztúriak szeretettel várnak
minden érdeklődőt!
Ilma

Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyzô húsz éves hûségjutalmat
kapott. 1992. február 1-je óta
dolgozik a pesterzsébeti önkormányzatnál, ez volt az elsô
munkahelye.
– Még az egykori népjóléti
osztályon kezdtem. Miután
szülés után visszatértem, törvényességi ellenőrként dolgoztam, 1996-tól a műszaki
osztályon voltam osztályvezető-helyettes, majd 98-tól
osztályvezető. 2004-ben a peres ügyeket vettem át, 2011től pedig a közigazgatási és
adóosztály osztályvezető-helyettese voltam. Január 1-je
óta dolgozom aljegyzőként
– vázolta a nem mindennapi pályaívet Kócziánné dr.
Pohl Mónika, aki úgy érzi,

Fotó: Bajnóczi István

Több mint egy évtizedre nyúlik vissza Pesterzsébet és Székelykeresztúr testvérvárosi
kapcsolata. Augusztus 2-4-e között Juhász
Lajosné alpolgármester, Marton Sándorné
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke,
valamint Bánó Miklós, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság elnöke utazik kerületünk testvérvárosába.

minden területen felfedezte a
szépséget a munkájában.
Saját bevallása szerint jelenlegi beosztásában rátalált
önmagára, és igyekszik minden tőle telhetőt megtenni,
hogy jól végezze a munkáját.
SZD
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Megköszönték Semmelweis-napon
Horváth Edit a kerületi egészségügyi dolgozók munkáját

39 dolgos év után vonul nyugdíjba

véletlenül
lett védônô

– Bízom abban, hogy a stabilizált
költségvetésnek köszönhetően 2013tól már látványosabb fejlesztésekre,
felszerelések beszerzésére is jut pénz az
egészségügyben. Úgy tűnik, hogy továbbra is fenntartható lesz a rendelők
bérleti díj mentessége, és meg tudjuk
őrizni az eddigi juttatásokat. Erre
nemcsak a szándék, hanem a költségvetési keret is megvan – jelentette ki.
Hozzátette, sajnos idén még nincs
lehetőség átfogó, nagy fejlesztésekre, de

Horváth Edit a kerületben töltött hosszú évek kiváló szakmai munkájának és emberi
tulajdonságainak elismeréseként vehette át a Pesterzsébet
Kiváló Közalkalmazottja kitüntetô címet. A védônôképzô
szakiskola befejezése óta,
1973 szeptemberétôl dolgozik
Pesterzsébeten.

Fotó: Bajnóczi István

Csorvássy Antalnénak Szabados Ákos
köszönte meg munkáját

Fotó: Bajnóczi István

A kerületi Semmelweis-napon átadták a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja és az Év Közalkalmazottja
kitüntetô címeket. Elismeréseket
kaptak a privatizált orvosok, aszszisztensek, valamint hûségjutalmat
vehettek át azok a dolgozók, akik
hosszú évtizedek óta a kerületben
tevékenykednek.

Egy szerencsés véletlennek köszönheti, hogy végül ezt a pályát választotta.
– Óvónônek készültem, ám egy barátnôm egy nyári munka során védônôk
közé került, mesélt róla, és megtetszett
– mondta Horváth Edit, aki természetesen nem bánta meg a döntését.
Saját bevallása szerint kezdô
védônôként a hatalmas gyerekszám jelentette számára a legnagyobb kihívást.
– A körzetemben rövid idô alatt 120
csecsemô született, komoly szervezést
igényelt, hogy mindenkihez eljussak. Az
emberek pedig sokfélék, de igyekeztem
mindenkivel szót érteni – mesélte.
Munkája mellett az egészségügyi
fôiskola védônôi karát is elvégezte.
Gyakran volt szükség arra, hogy a
védônô nélkül maradt körzetekben is
helyettesítsen, mindig szívesen vállalta fel a többletmunkát.
Az utóbbi idôben hatalmasra növekedett körzete mellett folyamatosan
lát el óvodai védônôi feladatokat is.
39 év után nyugdíjba vonul.
– Szeretnék sokat pihenni és unokázni – osztotta meg velünk terveit.
Szûcs Dóra

NEM KAPJA MEG
AZ ÚJSÁGOT?

Hirdetési panaszok:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Az ünnepség Kis Levente klasszikus
gitárszólójával kezdődött, majd Szabados Ákos polgármester mondott
köszöntőt.

Balogh Éva Juhász Lajosné
alpolgármestertől vette át az elismerést

Géczi Dezsőné fogorvosi asszisztenst
dr. Vas Imre alpolgármester köszöntötte

Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Horváth Edit védônô (Vas Gereben utcai gyermekrendelô)
Az Év Közalkalmazottja
Csorvássy Antalné, az Egészségügyi Szolgálat gazdasági ügyintézôje
Díszoklevél privatizált orvosoknak, asszisztenseknek
Dr. Pejtsik Petra gyermek háziorvos (Vas Gereben utcai rendelô),
Dr. Barkóczi Katalin felnôtt háziorvos (Virág Benedek utcai háziorvosi rendelô), Dr. Szônyi Mariann felnôtt háziorvos (Ady Endre
utcai háziorvosi rendelô), Petô Györgyi fogorvosi asszisztens (Ady
Endre utcai felnôtt fogorvosi rendelô), Czövek Sándorné körzeti
ápoló (Vörösmarty utcai felnôtt háziorvosi rendelô)

Bánó Miklós

01.EVK

FIDESZ

Csaszny Márton

12 Evk.

MSZP

Fekete László
Földesi Gyula
Harsányi László
Juhász Lajosné
Kaiser György

05. EVK
04. EVK
Lista
08. EVK
09. EVK

FIDESZ
FIDESZ
Jobbik
FIDESZ
FIDESZ

Komoróczy László

11. EVK

MSZP

Kovács Eszter
Lendvai Anna
Mach Péter
Marton Sándorné

Lista
06. EVK
Lista
07. EVK

MSZP
MSZP
LMP
FIDESZ

Nemes László

Lista

DKP

Pálfi László

03. EVK.

Rostagni Attila
Szabados Ákos
Dr. Vas Imre

Lista
10. EVK
02. EVK

FIDESZ
FIDESZ
MSZP
FIDESZ

a megígért vállalásokat teljesítik: megkezdődött a Jókai Mór utcai háziorvosi
rendelő bővítése és a nyáron folytatódik a rendelők tisztasági festése.

A rendezvény végén Méhész Enikő, az Anima Jóga Stúdió oktatója
és tanítványai tartottak bemutatót,
majd a testi-lelki egyensúly elérése érdekében közös relaxációra invitálták a
jelenlévőket.
Bővebben: www.pesterzsebet.hu
Szűcs Dóra

Hûségjutalom, elismerés több évtizedes munkáért
20 év: Géczi Dezsôné fogorvosi asszisztens (Székelyhíd utcai
fogorvosi rendelô), Tóthné Csomor Ilona védônô (Vas Gereben
utcai gyermekorvosi rendelô), Bálintné Csordás Erika körzeti
ápoló (Jókai Mór utcai háziorvosi rendelô), Budavári Attiláné körzeti ápoló (Virág Benedek utcai háziorvosi rendelô), Soós Ernôné
gyermekasszisztens (Vas Gereben utcai gyermekrendelô), Zsólyominé Jernye Ildikó fogászati asszisztens (Ady Endre utcai felnôtt
fogászat), 30 év: Hesz Mártonné asszisztens (Jókai Mór utcai
háziorvosi rendelô), 35 év: Balogh Éva körzeti ápoló (Bácska téri
háziorvosi rendelô), 40 év: Dr. Szendrey Mária fogszakorvos (Ady
Endre utcai felnôtt fogorvosi rendelô), Dr. Pór Ilona fogszakorvos
(Ady Endre utcai felnôtt fogorvosi rendelô), 50 év: Dr. Hunyadi
Péter felnôtt háziorvos (Vörösmarty utcai háziorvosi rendelô)

KÉPVISELÔK FOGADÓÓRÁI
FIDESZ Iroda (Bp. 1203 Kossuth L. u. 37/a.) Minden hónap elsô kedd 16.30–18 óra között.
E-mail: banomiklos@hdsnet.hu Telefon: 06-20-802-6232
1./ Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második hétfôje 17-18 óra között
2./ Vörösmarty M. Általános Iskola (Vörösmarty u.128. Minden hónap harmadik hétfôje 17-18 óra között
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) Minden hónap második csütörtök 17 - 18 óra között
Zrínyi M. Általános Iskola (1205 Mártírok útja 47.) Minden hónap második csütörtök 15-16 óra között
Egyeztetés alapján a 06-70-617-2195-ös telefonon
Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) Minden hónap harmadik kedd 17-18 óra között
Stromfeld Aurél Ált. Iskola (1201 Bp., Mártírok útja 205.) Minden hónap második csütörtök 17-tól
Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) Minden hónap elsô szerdája 16-17 óra között
Egyeztetés alapján a 283-0910-es telefonon
Egyeztetés alapján a 06-20-261-2524-es telefonon
Zöld Ovi (1203 Bp. Csepeli átjáró 10/a) Minden hónap utolsó hétfôje 16-17 óra között
2010-ben a FIDESZ Irodában (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) Minden hónap elsô csütörtök 15.30 - 17 óra között
Demokratikus Koalíció irodája (1203 Ady E. u. 84/a.) Minden hétfô és szerda 17-19, péntek 9-11 óra között.
Telefon: 06-20-972-9789 Email-cím: Nemes.Laszlo@dkp.hu
Egyeztetés alapján a 06-20-532-9525-ös telefonon a Fidesz Irodában (1203 Kossuth L. u. 37/a)
(Idôpont egyeztetés csak visszahívható telefonról lehetséges)
Fidesz Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) Minden hónap elsô csütörtök 17 órától
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Bp., Pacsirta u. 157.) Minden hónap utolsó szerdája 18-19 óra között
Egyeztetés alapján a 06-20-223-1801-es telefonon
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A tanulóknak van helyük, a dolgozók közül többeknek még mindig nincs állása
Miután az önkormányzat átadta a
számára nem kötelezô feladatként
mûködtetett szakiskolai képzést, a
Fôváros úgy döntött, hogy csak a tanulókat veszi át, a Baross Gábor és
a Gróf Széchenyi István Szakiskola
és Gimnázium üzemeltetését nem.

a végsôkig kitartottak a süllyedô hajón.
A huszonhárom dolgozó közül eddig mindössze öten kaptak ajánlatot.
Az iskola irattárát a Vörösmarty Mihály
Általános iskola és Logopédiai Intézet veszi át. A sportszerek jelentôs részét a Hajós Alfréd Általános Iskolába szállították. A

séges gépeket, szerszámokat, padokat és
tornaszereket kaptak. A felszerelésekbôl
jutott az óvodáknak, bölcsôdéknek és a
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központnak is
A Gróf Széchenyi István Szakiskola és
Gimnáziumban az utolsó pillanatig bíztak
abban, hogy ôsztôl folytathatják a megkezdett munkát.
– Komolyan tárgyaltunk egy vállalkozóval, ám június utolsó napjaiban kiderült,
hogy nem az ô ajánlatát fogadta el az önkormányzat, hanem egy kerületen kívüli
iskoláét – kesergett Mogyorósi Ferencné
igazgatóhelyettes.

Más kerületi iskolákba, óvodákba szállították a berendezéseket a Baross szakiskolából

A Baross Gábor Szakiskola tanulóinak
zöme a XVI. kerületi Csonka János, illetve
a XIII. kerületi Bánki Donát Mûszaki Szakiskola és Szakközépiskolában folytatja
tanulmányait.
Szabóné Juhász Margit igazgatónô
külön megköszönte a kollégáknak, hogy

közelmúlt egyik viharában a Lázár Vilmos
Általános Iskola és Központi Mûhely számos technikai berendezése tönkrement,
ôk innen vittek pótlást. A jogszabályban
biztosított lehetôségével élve a tanulók
többségét átvevô két középiskola is benyújtotta igényét: a szakképzéshez szük-

Pakolással telt az utolsó hét a Baross
szakiskolában: a tornaszereket is más
iskolák kapták meg

Fotók: Szerzô

Megszűnt két kerületi szakiskola

Gróf Széchenyi Szakiskola és Gimnázium

Legnagyobb számban a XIII. kerületi
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô Iskolába és a csepeli Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskolába mennek át a tanulók.
– A negyvennyolc dolgozónk közül
háromról tudok, aki állást kapott, a többieknek nincs, annak ellenére, hogy egész
évben hangsúlyoztuk: nem biztos, hogy
meg tudjuk menteni az iskolát – mondta
Mogyorósi Ferencné.
A Gróf Széchenyi Szakiskola és Gimnázuim épületét a Montessori Stúdium Alapítvány által mûködtetett általános iskola
és gimnázium vette bérbe öt évre, mert az
ô ajánlatuk volt a kedvezôbb. A Baross Gábor Szakiskola épületének értékesítésérôl
késôbb dönt a képviselô-testület.
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu
Szûcs Dóra

Idei évben is tavalyi árak az uszodában

Vízbe csalogatják a kerületet
Az ESMTK a korábbinál olcsóbb
mûködést és a helyi lakosok szélesebb körének bevonását szeretné elérni a Pesterzsébeti Uszoda
üzemletetése során.
Három évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a Duna-parthoz közel, a Zodony utcában a Pesterzsébeti Uszoda,
amelyet a Tempero Zrt. üzemeltetett.
Az intézmény üzemeltetési szerződése
május 31-én lejárt, ezért a XX. kerületi önkormányzat pályázatot írt ki a
további működtetésre.
A testület az Erzsébeti SMTK
anyagát találta a legjobbnak, így június elsejétől, két éven át a piros-fehér
klub üzemeltetheti az uszodát.
– Fontos a költséghatékony működés: az uszoda teljes adminisztrációját
az egyesület apparátusa végzi, s ezzel sok

pénzt spórolunk meg. Olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek révén remélhetőleg az eddigieknél többen látogatnak
el a Zodony utcába – magyarázta Harót János, az Erzsébeti SMTK elnöke.
Az iskolai kötelező úszásoktatásnak
ezentúl is az intézmény ad otthont.
Az új üzemeltető arra törekszik, hogy a
gyerekek szabadidejükben is az uszodát
válasszák. Tanfolyamok, szakosztályi
edzések várják őket. A klub szeretné a
felnőtteket is bevonni a vízisportokba.
– Szeretnénk nyereségesen üzemeltetni mindenki megelégedésére
az uszodát. Reméljük, az egyesület
azzal is profitál a létesítmény működtetéséből, hogy egyre több erzsébeti
gyerek sportol majd nálunk, többek
között a vízilabda-szakosztályban –
mondta az elnök.
M. S.

Általános-,

szakmunkás iskolát végzetteknek

Nyolc általános,
szakmunkás bizonyítvánnyal,

A képzés heti három alkalommal
délután 16.15-tôl 19.30-ig,
kedd, szerda és csütörtöki napokon.

intenzív, esti rendszerû
felnôttképzés indul,

Jelentkezés folyamatos az alábbi címen:
„Budapest” Külkereskedelmi
Szakközépiskola
1201 Budapest, Pöltenberg u. 12.
Tel.: 1-284-2661

illetve 9. vagy 10. osztályt
végzettek részére

2012. szeptember 6-val.
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Játékosan tanuló Pesterzsébet

Színvonalas foglalkozások – hatékony ösztönzéssel
Sikerrel zárult a Csili Mûvelôdési
Központ Játékosan tanuló Pesterzsébet címû pályázata. A másfél
éves projekt célja az volt, hogy a
diákoknak élménnyé tegyék az ismeretszerzést, felhívják a figyelmet
a környezetvédelem fontosságára
és bemutassák a kerületieknek a
különbözô nemzetiségek kultúráját.

Dominó és tűzzománc szakkör,
képzőművész- és zeneklub, drámapedagógiai műhely, mesekör – csak
néhány azok közül a délutáni órák
közül, amelyeket a Csili támogatott
a pesterzsébeti iskolákban. A művelődési központban is tartottak szakköröket, ahol többek között a népi
kézműves technikákkal, a szövéssel és
a textilfestéssel ismerkedtek a fiatalok.
– Azok a gyerekek, akik elsajátítanak egy-két szakmát ezeken a foglalkozásokon, később a munkaerőpiacon is nagyobb eséllyel indulnak
– magyarázta Ternyilla Kornélia projektmenedzser, szakmai vezető.
Felzárkóztató csoportokat is indítottak a lemaradt tanulóknak, akiknek a szövegértését, a matematikai
képességeit, a finommozgását és a
koncentrációját fejlesztették. Az uniós
pályázaton elnyert 15 millió forintból
több tábort is szerveztek, és három

Átmenetileg nem
forgalmaznak
lombzsákot
A Szociális Foglalkoztatóban jelenleg nem kapható lombzsák,
mivel az FKF Zrt. átmenetileg
nem forgalmazza azt. A zöldhulladék zsák vásárlásáról tájékoztatjuk a lakosságot.
A zöldhulladék zsákba kizárólag az
alábbi hulladék kerülhet!
• Nyírt fû és gyom, lomb, fa és bokornyesedék.
• A vastagabb faágakat maximum
egy méter hosszúságú darabokra vágva, kötegelve kell a zsákok mellé helyezni. Az összegyûjtött ágak tetejére
erôsítsenek egy emblémás zsákot.
Fenyôt, illetve diófa-levelet nem
szállít el az FKF Zrt., mert nem komposztálható, azt csak hulladékként
tudja elszállíttatni.
Az összegyûjtött, kerti hulladékot
az úttest mellé, jól megközelíthetô,
látható helyre helyezzék, amit az FKF
Zrt., heti egy alkalommal szállít el.
A szállítás idôpontjáról bôvebb információt az FKF Zrt. telefonszámán kaphatnak: 06-40-353-353
PE

Projektzáró kiállítás a gyerekek munkáiból

Egy éve díszíti a Csili főbejáratának aszfaltját egy-egy jelenet a János vitézből és a Süsü című
meséből. Tavaly nyáron festették a képzőművészeti tábor résztvevői

környezetvédelmi programra is hívták a kerületi iskolásokat. Fontosnak
tartották azt is, hogy a pesterzsébeti
kisebbségek kultúráját bemutassák:
nagy sikere volt a Roma és a Német
fesztiválnak. A projekt szervezői a két

Másfél évvel ezelôtt a Szociális Foglalkoztató munkatársai hordókat tettek ki szemetesnek a Duna-partra, hogy
az arra sétálók oda tudják
elhelyezni a szemetet. Nyáron azonban néhány nap alatt
szinte az összeset elvitték.

nemzetiségi önkormányzaton kívül öt
általános iskolával, a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesülettel,
az Erzsébet-Soroksár Nagycsaládosok
Egyesületével és a Nevelési Tanácsadóval is együttműködtek.

Az Ady Endre Általános Iskola és
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szakmai méréseket végzett a projekt során.
Szekeres Lászlóné szaktanácsadótól
megtudtuk, hogy hat szakkörön figyelték a gyerekek munkáját, és magukat a kisdiákokat is megkérdezték
tapasztalataikról.
– A foglalkozások színvonalasak voltak, felkeltették a gyerekek érdeklődését, és hatékonyan ösztönözték a gyerekeket arra, hogy a legjobbat hozzák ki
önmagukból az önálló és a csapatmunka során is – értékelt Szekeres Lászlóné.
Szűcs Dóra

Aki a virágot szereti,
miért lopja el?

Ilyen szemeteshordókat loptak el a Duna-partról

Hiányos virágágyás a Kossuth téren

Pedig sokat dolgoztak a szemetesekkel:
lefestették, lebetonozták ôket, és hetente
cserélték bennük a zsákokat, így sikerült
rendet, tisztaságot tartani a Duna-parton.
– Egyetlen hét leforgása alatt a kilenc
tárolóból hét nyom nélkül eltûnt – számolt
be a Szociális Foglalkoztató vezetôje,

Adorján Csilla, aki elárulta, a virágágyásokat sem kímélik a tolvajok.
– Az egynyári virágokkal egy kicsit
színesebbé, otthonosabbá tettük a kerületet, de nem sokáig gyönyörködhettünk
bennük, mert a kihelyezett növények
egynegyedét ellopták – sorolta. Csak a

Fotó: Adorján Csilla

házasságkötô teremnél hatszor kellett
pótolniuk a virágokat. Ahogy beültették,
azonnal elvitték.
A kandeláberekre kihelyezett muskátlikat is megtizedelték, ilyen még soha
nem fordult elô a kerületben.
Szûcs Dóra
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A színházteremben auten
autentikus cigányzene és magyar
nóta szólt, az előtérben az
Aprókezek Játszóházban
bárki elleshette az ősi
cigánymesterséget, a
kosárfonást.
– A pályázatunk
fő célja az volt, hogy
különböző tanfolya
tanfolyafoglalko
mokkal, foglalkozásokkal plusz kép
képzettséget adjunk a
hátrányos helyzetű
csoportok tagjaink,
illetve növeljük az
esélyegyenlőséget.
Szerettük
volna,
hogy más népek ha
hagyományait, szoká
szokásait is megismerjék, és
lássák benne az értéket.
Úgy gondoltuk, a roma

Roma hagyományokat mutattak be

Fotó: Szerzô

A Roma fesztiválon,
amely a Játékosan
Pesterzsétanuló Pesterzsé
bet uniós pályá
pályázat keretében
valósult meg, a ci
cikapgány kultúrához kap
csolódó programokkal
várták az érdeklôdôket.
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kultúrát leginkább a táncon, a
zenén és a kézműves foglalkozáson keresztül tudjuk bemutatni

- mondta Ternyilla Kornélia projektmenedzser, szakmai vezető.
Szecső Kovács Zoltán és Sukár Táncegyüttese is ízelítőt
adott a roma hagyományok sokszínűségéből.
A színpadon a Vajda Gipsy
Koncertzenekar muzsikált. Először népszerű magyar csárdásokat, nótákat adtak elő, aztán a
klasszikus zene játszotta a fősze-

Gyógyítás után táncórákat vesznek

Az idejében felismert

melldaganat
gyógyítható!

Fotók: Szerzô

A tánc öröme és a próbák jó
hangulata tartja össze a Jahn Ferenc Kórház dolgozóiból alakult
JAFKÓ tánccsoportot, melynek
szakmai vezetôi dr. Arnold Péter
és felesége, dr. Arnold Kovács
Szilvia szakgyógyszerészek.
A táncoló egészségügyi dolgozóknak gyorsan híre ment, egyre többször hívják őket fellépni.
Táncoltak már az Erzsébet bálon,
a Rendőrbálon, a Magyar Kórházszövetség kongresszusán és
több kórházi eseményen.
Jelenleg 10 pár táncol, köztük
gyógyszerészek, de van szakaszszisztens, belső ellenőr és az intenzív osztály főorvosa is ropja,
ha a tánclépés úgy kívánja.

A táncoktatás a kórház dolgozóinak ingyenes

Már kilenc tánc van a repertoárjukban: rumba, salsa, bécsi keringő, angol keringő, cha-cha-cha,
charleston, jive, tangó, palotás.

Segítséget
nyújtanak

Drogproblémákkal küzdôk
és hozzátartozóik számára
nyújt széleskörû segítséget
a Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Iroda.
1122 Budapest, Csaba utca 3., 061/2240122 www.valaszutiroda.hu

repet. A közönség lelkes tapssal
köszönte meg előadást.
– Mind a játszóház képviselői, mind Szecső Kovács Zoltán
üdvözölte a roma kultúrával foglalkozó rendezvény ötletét. Vajda
Barnabás, a zenekar művészeti
vezetője különösen sokat segített
a fesztivál létrejöttében – mondta
Kovács Emese, projektasszisztens.
Szűcs Dóra

A fárasztó munka után a tánc, a
zene, a közös program felüdülést,
feltöltődést jelent számukra.
Ilonka Mária

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XX. kerületben lakó 45–65 éves
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a MaMMa Eü.
Zrt. mobil állomásán július 30. – augusztus 21.
között a (1238 Budapest, Táncsics M. u. 104.,
Szakrendelő mögötti parkoló, tel.: 06 (30) 2572836) vizsgálatra.
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823

Egy pár virslit, üdítőt
és az engedélyeket kérjük!
Tart a NAV nyári ellenôrzéssorozata. Az országos akció során az adóellenôrök és pénzügyôrök üdülôhelyeken, strandokon, nyári
fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken
vizsgálódnak. Az ellenôrzéssorozat augusztus 31-ig tart.
Az ellenôrök elsôsorban a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás
szabályszerûségét, a forgalmazott árucikk eredetét,

a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten.
Tavaly nyáron csaknem 200 millió forint bírságot
szabott ki az adóhatóság. A NAV országosan több mint
5600 vizsgálatot végzett és az esetek 27 százalékában
tapasztalt jogsértést. A legtöbb visszaélés a számla
és nyugtaadással, a jövedéki termékekkel kapcsolatban, továbbá a foglalkoztatás szabályszerûségével
összefüggésben merült fel.
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Délvidéki kalandok

Ismét
ideSÜSS!

A Hunyadiak nyomában

A Bethlen Gábor Közalapítvány által kiírt Határtalanul pályázat keretében a Gyulai István Általános
Iskola 50 diákja és öt tanára indult
négynapos délvidéki kalandozásra
május 28-án.

nyadi János emlékére állított torony
tövében kezdtük meg a nándorfehérvári csata eseményeinek felidézését.
Ezután a folyón átkelve közelítettük
meg az erődöt, mely hatalmas méreteivel, erős falaival valóban bevehe-

Az alapkezelő 1.541.000,- forintos támogatásának köszönhetően anyagi akadálya nem volt
a részvételnek. Hátrányos anyagi
helyzetű tanulók is részt vettek a
tanulmányi úton.
Újvidéken a római katolikus
templom, valamint az ortodox szé
székesegyház megtekintése után a péterváradi erőd falai között sétáltunk,
majd Székelykeve felé vettük utunkat.
A falut bukovinai székelyek lakják,
akik a mai napig megőrizték hagyományaikat, nyelvüket.
Másnap történelmünk egyik legmeghatározóbb csatájának helyszínére érkeztünk. Zimonyban, a Hu-

tetlennek bizonyult. Meghatódva és
büszkén álltuk körbe a győztes csata
emlékművét, majd koszorúzás után
együtt elénekeltük a Himnuszt.
Visszatérve vendéglátóink falujába,
a fiatalok táncházba invitáltak minket.
A harmadik napon nagy izgalommal
indultunk al-dunai felfedező túránkra.
Vadregényes tájakon járva pillanthat-

Erzsébeti Kossuth- és reformkori sütemények sütésének
versenye szeptember 22-én,
szombaton.
Kedves sütni szeretô pesterzsébetiek! Bizonyítsuk vendégszeretetünket és várjuk frissen sütött reformkori süteményekkel a IV. Reformkori
nap koncertjén szereplô együtteseket, szólistákat és a vendégeket!
Részvételi lehetôség csak elôzetes jelentkezés alapján!
Jelentkezés és reformkori receptek szeptember 15-én, 18 óráig,
Dr. Sturcz Zoltánnénál, a Kossuth
Társaság elnökénél:
sturczvilma@citromail.hu
06-1/284-6648, 06-70/327-3928
(8-21óráig)
A frissen sütött sütemények leadása: szeptember 22., szombat,
12-13 óra között a Gaál Galériában
(Kossuth Lajos u. 39.).
A versenyzôk támogatják a IV.
Reformkori napot. A versenyt meghirdette a Kossuth Társaság.

tuk meg Galambóc tornyait. A Duna
egy olyan arcát mutatta meg nekünk,
amelyet eddig elképzelni sem tudtunk:
a folyó ezen szakaszán szinte tengernyi
méretűre szélesedik. Ez még csak ízelítő volt a táj szépségéből, mert a Kis- és
Nagy Kazán-szorost elérve, Jókai-regénybe illő romantikus táj tárult elénk.
Az utolsó nap elbúcsúztunk vendéglátóinktól, majd a torontálvásárhe
torontálvásárhelyi általános iskola felé vettük az irányt.
Az ottani diákok érdeklődőek vol
voltak, számos kérdést tettek fel, majd
megkezdődött az internetes cí
címek cseréje. A környezetvédelem
jegyében diáktársaikkal szedték fel
a környéken eldobált szemetet.
Zentára érkezve a csata emlékhelyét kerestük fel, majd jutott egy
kevés időnk városnézésre.
Utolsó állomásunkon, Szabadkán
megtekintettük Kosztolányi Dezső,
egykori iskoláját.
A legnagyobb élményt a délvidéki
magyarokkal való személyes találkozások jelentették. A székelykevei vendéglátóinkkal, a torontálvásárhelyi
gyerekekkel való beszélgetések tudatosították, hogy az ott élő magyarok
részei nemzetünknek.
Gyulai István Általános Iskola

Olajfestmények, akvarellek, ceruzarajzok, fa-, fém- és kôszobrok

Vendégünk volt a Gyulai Mûvésztelep

Babák az
utazótáskából

Elôször láthatta a pesterzsébeti közönség a Gyulai Mûvésztelep alkotásait a
Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában. Érdekesség, Balogh Gyula,
a Gyulai Mûvésztelep Egyesület vezetôje 1975-85 között a Csili Mûvelôdési
Központ képzômûvészeti csoportjának vezetôje volt.
körben - mondta a megnyitón Dr. Görgényi Ernô,
Gyula polgármestere.
– Sok irónia található
az alkotásokban, különös
világot hordoznak maguk-

Fotó: Könyvtár

– Nem vagyunk mûértôk, de úgy vélem,
ilyen alkotásokat csak azok tudnak létrehozni, akik nagyon szeretik az életet minden apró részletével együtt. Persze az is
lehet, hogy - mint mindenki - magamat
látom meg a mûvészet által nyújtott tü-

Babakiállítás nyílt a Bíró Mihály utcai
könyvtárban. Oravecz Krisztina könyvtárvezetô és édesanyja, Oravecz Györgyné
külföldi útjaik során gyûjtötték a babákat.
A kiállítás augusztus közepéig látható.
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

ban. A már több mint 40 éve mûködô Gyulai Mûvésztelep azon alkotói állítottak ki,
akik meghatározták a telep szakmai arculatát, illetve mûvészetpedagógiai munkájuk révén azok a tanítványok, akik felvállalták velük a szellemi közösséget – mondta
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató.
Ilma
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Egy kis piaci pletyka a zene nyelvén

Évadzáró koncertet
Német fesztivál a Csiliben adott a vegyeskar

Annamária, a Lázár Vilmos Általános
Iskola 8. osztályt végzett tanulója, őt
pedig zongorán kísérte Bogár Zsófia,
a Lajtha László AMI tanulója. Az előadás érdekessége volt Presser Gábor:

Elhangzott többek között egy balatoni népdalcsokor, Gounod: Ave Verum, Bárdos Lajos dalfeldolgozásai,
I like River spirituálé.
A műsort színesítette a fuvolán,
zongorán játszó kettős. Giuseppe
Garibold Fantázia Charles Gounod
Faust című operájának témáira fuvolaszólót játszott Kozelka Noémi

Valaki mondja meg slágerének kórusmű feldolgozása.
A műsor Smetana Az eladott
menyasszony művével folytatódott
és egy játékos kórusművel fejeződött
be. Utóbbi témája a piaci pletyka volt
a zene és az ének nyelvén kifejezve,
némi vidámsággal fűszerezve.
Ilma

Fotó: Bajnóczi István

Évadzáró koncertet adott a Csili Mûvelôdési Központ Pesterzsébeti Városi
Vegyeskara a Pesterzsébeti Múzeum
Gaál Imre Galériájában Pálffi Krisztina
és Fejes-Tóth Gábor vezényletével.

Sámlitáncot jártak a Soroksári Vidám Favágó Fiúk

A Csili Mûvelôdési Központban
július 13-án tartották a Német
fesztivált, ahol a német kultúrát
több mûvészeti ágon keresztül
mutatták be.
A Soroksári Vidám Favágó Fiúk
jódlizva, kiskocsival vonultak be,
ezzel megadták az est hangulatát.
Kaltenecker Gábor harmonikázott.
A rendezvény kapcsán Ternyilla
Kornélia, a Csili szervezôje, projektmenedzser elmondta: a Német
fesztivál a 2011 januárban induló Játékosan tanuló Pesterzsébet
címû pályázat utolsó programja
volt, amely az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap

A közönség is részt vett a mûsorban

társfinanszírozásával valósult meg.
Az eseményen a Vidám Favágó
Fiúk mellett az Aprókezek Játszóház tagjai is részt vettek. Ballai
Brigitta és Kerekes Éva játszóházvezetôk segítségével az érdeklôdô
gyerekek elkészíthették a Brémai
muzsikusok mese szereplôit.
IM

Aprókezek Játszóház
Fuvolaszólót játszott Kozelka Noémi Annamária, zongorán kísérte Bogár Zsófia

Jelenetek Agórásan

Felhívás pesterzsébeti közösségekhez!

Szent István Napi Forgatag
2012. augusztus 19-20.

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,

Karinthy Frigyes, Örkény István novelláiból adtak elô jelenteket az Agora színjátszó csoport Gieler Ferenc színmûvész
vezetésével a Csiliben. Az agorások Rejtô Jenô néhány írását viszik színpadra. Készülnek a Weöres Sándor évfordulóra, illetve több komédiát is be szeretnének mutatni. Készülnek Nagy László versösszeállítással. A stúdió szeptembertôl várja a színészpalántákat.
IM

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 és 20-án,
a korai középkor és 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

Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu,www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: 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 augusztus 8-án, szerdán,
15 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: Gyerekeknek szóló programunkon ismeretterjesztô kutakodásban
vehettek részt minden hónap utolsó elôtti
péntekén, 17 órától. Következô témánk:
Lovagok és várkisasszonyok – Élet a
középkori várakban. Augusztus 24-én
várunk titeket!
• Kézmûves Kuckó: Az alkotni szeretô
gyerekeket várjuk minden hónap utolsó
péntekén egy kis kézmûveskedésre, mely
ezúttal is a Tudós klub témájához fog kapcsolódni, augusztus 31-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 augusztus 1-jén, 15-én
illetve 29-én!
• Idegennyelvi klubok: Német társalgási
klubunkban augusztus 27-én, 17 órakor
várja kedves Olvasóinkat Csizmadia Ágnes. Az angol és az olasz klub nyári szünetet tart. Legközelebb szeptemberben
várja a nyelvgyakorlókat a klubvezetô,
Laczkó-Juhász Mónika.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban „Népek
babái” címmel Oravecz Györgyné babakiállítását tekinthetik meg augusztus 15-ig.
Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink
jelentkezését. Havonta egy alkalommal
ingyenesen szállítunk házhoz olvasnivalót.
Válogassanak hangoskönyveink széles választékából is! Látássérülteknek a kölcsönzés ingyenes, másoknak 300- Ft / 2 hét.
A könyvtár nyáron szombatonként
zárva tart, munkanapokon változatlan
a nyitva tartás.
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447 fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13-19, kedd: zárva,
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek:
13-19, szombat: zárva.
A könyvtár július 27-ig 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 augusztus 3-án, 24-én.
• Játszóház páros heteken szerdán
16.30-18.30 között kézmûves foglalkozás Rádics Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebbaugusztus 8-án, 22-én.
• Kerekítô foglalkozás: szeptember közepétôl látogatható. Pontos idôpont augusztusban. Vezeti: Szabó-Bellán Tímea.

PROGRAMAJÁNLÓ

Térzene a Városháza elôtt

OTP Bank a támogató

Ámulatba ejtô színpompás
látvány és dallamok

A pesterzsébeti önkormányzat idei térzenei sorozatát az OTP Bank támogatja: a pesterzsébeti fiók munkatársai
péntekenként kedvezô ajánlatokkal,
tanácsadással várják az érdeklôdôket,
akik a térzenei program idején az aktuális akciókról is részletes tájékoztatást kaphatnak.

A nyári térzenei sorozat elsô vendégeként a kerület büszkesége, a
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
és a Debreceni Feeling Mazsorett
Csoport szórakoztatta a közönséget.
Pörgôs indulók, vérpezsdítô latin dallamok
és fülbemászó filmzenék is felcsendültek
a fúvószenekar elôadásában, Jakab Gedeon karnagy, Pesterzsébet díszpolgára

FELLÉPŐK

Fotó: Bajnóczi István
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vezényletével. A július 6-i elôadáson a
debreceni mazsorett csoport színesebbnél
színesebb ruhában parádézott a Városháza elôtt.
– Öt éve találtunk egymásra a pesterzsébeti fúvószenekarral, azóta rendszeresen
fellépünk velük külföldön is: idén Spanyolországban és Franciaországban jártunk, most
ismét Párizsba készülünk – tudtuk meg Pántya Barbara mûvészeti vezetôtôl. A távolság

Július 27., 17.00
Kunszentmártoni Fúvószenekar
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
miatt ugyan nem könnyû a próbákat egyeztetni, de a csoport az adott zenei anyagra
megtanulja a koreográfiát, így mindig elég
néhány összpróba a szereplés elôtt.
– Már negyedszer járunk Pesterzsébeten. Nagy élmény a Városháza elôtti téren
fellépni, itt a lányok sokkal közelebb érzik
magukhoz a közönséget, mint például egy
színpadon - mondta Pántya Barbara.
Szûcs Dóra

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
• „Tartós Hullám” helytörténeti fodrászkiállítás a Pesterzsébeti Múzeum kiállítótermében augusztus 23-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.
A Gaál Imre Galéria július 30-tól szeptember
11-ig zárva tart. Nyitás: szeptember 12-én.

Kapitányságra készülnek
A Budapesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportja szeptember 4-én, kedden, 16
órától a jubiláló XX.-XXIII. kerületi Rendôrkapitányságra látogat, ahol Nyamcz Györgyi ôrnagy
vezeti körbe a csoportot. Találkozás a Török
Flóris utca 78-82. szám alatt.

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.
A Pesterzsébeti Múzeum július 30-tól szeptember 3-ig zárva tart.
Nyitás: szeptember 4-én.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
Bp. XX., Klapka utca 48. Tel.: 284-7324
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig.
A Rátkay-Átlók Galéria július 29-tôl szeptember 3-ig zárva tart.
Nyitás: szeptember 4-én.

Tûzzománcba
öntött világ
Oláh Erika tûzzománcaiból nyílik kiállítás augusztus 17-én, 17 órakor a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Bíró Mihály utcai könyvtárában. Az alkotások
szeptember 15-ig tekinthetôk meg a
könyvtár nyitva tartási idejében.

GYEREKSAROK
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A jövô autóját rajzolta le Alexandra

Az agy- és kézmûves szerint
a játék lényege a fejlôdés

Indulunk Japánba!

A te álomautód – A jövő autója című
rajzpályázatot idén hatodik alkalommal rendezte meg az autógyár. A versenyre minden kontinensről érkeztek
alkotások, a véghajrában 1200 gyerek
munkáját értékelték.
A pályázatra a harmadikos kislány
figyelmét rajztanárnője, Vida Béláné

Ne a
kezeddel,
a fejeddel
játssz!

hívta fel a Lajtha László AMI-ban,
ahová különórára jár.
– Hetekig finomítgattam a rajzot,
míg készen lett. Grafikai tollal dolgoztam, a háttérhez pedig porkrétát használtam, amit el kell dörzsölni a papí-

Fotó: Szerzô

Japánba utazik Gyurcsa Alexandra,
aki a Toyota gyár nemzetközi rajzversenyén a legjobbak közé került rajzával. A Gyulai István Általános Iskola
diákjának elképzelése szerint a jövô
autója repülni is tud majd.

ron. Két kisebb autó is van a képen,
mert a jövő Toyotája repülni is tud
majd – magyarázta Alexandra, aki az
utazásban a repülést várja a legjobban,
mert még sosem ült repülőgépen.
A grafikával először a magyarországi fordulón lett első. Egy zenelejátszót
nyert, és egy nem mindennapi lehető-

séget: családja egy hétig használhatott
egy hibrid autót. Még nagyobb lett a
boldogság, mikor kiderült, hogy Alexandra rajzát az egyik legjobbnak választották, és meghívták Japánba a díjátadó ünnepségre. Az ötnapos kaland
során megnézik Tokiót, ellátogatnak a
Toyota-gyárba is. Alexandra édesanyjával augusztus 26-án indul útnak.
Szandra hétévesen egy angliai rajzpályázaton tűnt ki az alkotásával, tavaly pedig egy Kínában meghirdetett
nemzetközi versenyen lett második
Önarckép című művével.
A kislány nagyon hálás nagymamájának Gyurcsa Imrénének, aki
rendszeresen különórákra, versenyekre viszi és szüleinek: apukája (akitől
szintén nem áll távol a művészet) és
anyukája mindenben támogatják.
Alexandra rendkívül bájos, szerény, talpraesett kislány. Kitűnő tanuló, akrobatikus rock and rollra jár, és
számos rajzpályázaton szerepelt már
sikerrel. Grafikus, reklámtervező vagy
fényképész szeretne lenni.
Szűcs Dóra

Agy- és kézmûvesnek hívja magát
Mátyás Ferenc Attila nyugalmazott tanár, aki korábban éneket
tanított. Az elme- és gondolkodásfejlesztô játékra a tanítás, illetve a tanítványok szoktatták rá.

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Vécsey
lakótelepi tagkönyvtárában harmadik
éve tart játékkészítô klubfoglalkozást.
– Egyre több a csellengô, „kulcsos” gyerek, nincs, aki foglalkozzon
velük. Sok fiatal látogat el hozzám a
foglalkozásokra. Páros héten a Vécsey

Fotó: Szerzô

Káptalanfüredi hittanos
táborba mennek a gyerekek

11 olyan végzôs diák volt a
2011/2012-es tanév végén a
Pesterzsébet önkormányzatának fenntartásában mûködô
nyolc általános iskolában,
akik nyolc éven át folyamatosan kitûnô bizonyítványt
vehettek át.
Bodnár Bettina – Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, Refle Panka, Romanoczki
Dorisz, Nagy Balázs – Gyulai István
Általános Iskola, Sike Marcell – József Attila Általános Iskola, Kovalik
Nikoletta, Turcsik Adrienn, Vámosi
Ágnes – Lázár Vilmos Általános Iskola, Mátyók Szilvia, Ahmed Márton
Fádi, Ahmed Számi Dániel – Zrínyi
Miklós Általános Iskola.

Fotók: Magánarchívum

Kitûntek kitûnô
bizonyítványukkal
Tábori csapat közös kiránduláson (A fotó egy korábbi táborban készült.)

A Szent Lajos Plébánia tavaly közös
hittanos tábort szervezett a kispesti
Wekerle-telepi katolikus plébániával. Az idén sem lesz ez másként.
Idén Pesterzsébetről körülbelül 20 fiatal megy Káptalanfüredre július 26. és
augusztus 4. között. A tábor vezetésében szülők és fiatalok segítenek.
– Egész napos kirándulásokat tervezünk Tihanyba és a Cuha-völgybe.
Délelőttönként csoportokban a lelki

fejlődést, közösségépítést elősegítő
foglalkozásokat tartunk. Tábortüzet
rakunk, ami mellett énekelünk, zenélünk. Sok-sok játékot, vetélkedőt
tervezünk és lesz kézműveskedés is,
ahogy szentmise és a gyerekek által
összeállított esti ima is. Hittanos vetélkedő, akadályverseny és bibliai
színdarabok előadása is szerepel a
programok között – mondta előzetesben Szláby Tibor atya.
IM

utcai lakótelepi könyvtárban, páratlan
héten a Bíró Mihály utcaiban várom
ôket 14-18 óráig – mondta.
– Vannak visszatérô kis barátaim.
Egy-egy foglalkozásra legalább 10-en
jönnek, de játszottam már felnôttekkel
is. A lényeg az, hogy mindenki fejlôdjön a játékok által – tette hozzá.
A Bíró Mihály utcai könyvtárban Edit
kisfiával, Lacikával jön rendszeresen
játszani. A kisfiú annyira megszerette
a játékos foglalkozásokat, hogy az már
a család külön programjában szerepel.
– Lacika szeret kirakózni, labdázni,
karkötôt gyártani. Itt mindig jó a hangulat. A tanár úr azt mondja, hogy „Ne
a kezeddel, a fejeddel játssz!” Nekünk,
szülôknek is ad egy-egy rejtvényt.
Azt szeretjük, amit magunk csinálunk:
a táblákat házilag meg lehet rajzolni, azon
figurák kapnak helyet. Kereket rajzolunk,
azokra szarvat helyezünk, abból lesz
a bika, majd egy másikat becsíkozunk
és ez lesz a tigris-bika játék. Mindegyik
képességfejlesztô. Remélem, hogy legközelebb már hárman jövünk – mesélte
Edit, akit éppen néhány hét választ el
a szüléstôl.
Ilonka Mária
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Buc-Horváth Gabriella harmadik ciklusát kezdi a Gézengúz Óvoda élén

Úgy repülünk együtt, mint a vadludak!
Tizenkét éve vezeti a Gézengúz
Óvodát, a képviselô-testület most
újabb öt évre meghosszabbította kinevezését, amit a nevelôi
közösség száz százalékban támogatott. Buc-Horváth Gabriella
ugyanolyan lelkes, mint egy évtizede: legfontosabb célja, hogy
mind a gyerekek, mind a kollégái
jól érezzék magukat.
Egész életét óvodások között töltötte. Édesanyja ugyanis dadusként
dolgozott a Lázár utcai óvodában,
Gabriella ott született, ott is nőtt fel.
Bár kacérkodott a pszichológusi pályával, végül mégis óvónőként kezdett dolgozni. Gyakorlatot vezetett
a Bem József Óvónői Szakközépiskolában, utána kerületi szaktanácsadó lett, majd óvodavezető és szakértő. Büszke arra, hogy a ranglétra
minden fokát megjárta.
– Nagyon pici babaként jöttem
a világra, nem is hitték, hogy megmaradok. De a küzdés már akkor
bennem volt, valószínűleg ennek
az akaraterőnek köszönhetem mai
sikereimet is – állítja Buc-Horváth

A mi egységünk a vadludakéhoz hasonlít – mondta az óvodavezető.
Szeptemberben új tagintézménynyel bővült az óvoda, a Zalán és a
Lázár utcai mellett a Gyöngyszem
Tagóvoda is csatlakozott hozzájuk.
Buc-Horváth Gabriella nagyszerű
szakmai kihívásnak tartja a változást.
– Fontos, hogy minden tagintézményben megtartsuk a helyi sajátosságokat, a kialakult örökséget. Eddig
15 óvodapedagógus volt, most 31.
Ennyi emberre nehezebb egyenként
odafigyelni, de az ötletek tárháza
sokkal szélesebb skálán mozog, ami
hatalmas pozitívum – vélekedett.
Igyekszik mindhárom intézményben jelen lenni, emellett levelezőlistán tartja a kapcsolatot a dolgozókkal: nemcsak a feladatokat osztja ki,
hanem jókívánságokat, biztató szavakat is rendszeresen küld.
Jó viszonyt ápol a szülőkkel is.
– Amíg két óvodánk volt, én
szedtem az ebédpénzt, erre sajnos
már nincs módom. Ennek ellenére
bármikor bizalommal fordulhatnak
hozzám a szülők, és szerencsére élnek is ezzel a lehetőséggel – mond-

Gabriella, aki nagyon örül az újraválasztásának.
– A hosszú évek alatt egy fantasztikus közösséget tudtam összekovácsolni a Gézengúz Óvodában, ám ez nem
csak az én érdemem. Van egy hasonlat, miszerint akkor jó a közösség, ha
vadlúdcsapatként tudunk szállni, ahol
elől megy a vezér, és mindig vannak
olyanok, akik a lemaradókat segítik.

ta. A klasszikus óvodapedagógusi
feladatok is közel állnak hozzá: ha
egy kollégája továbbképzésre megy,
szívesen beugrik helyette, örömmel
foglalkozik a gyerekekkel.
A következő években szeretne
még többet törődni régi és új kollégáival. Legfontosabb célkitűzése,
hogy növelje a dolgozók komfortérzetét és optimizmusát, ha kell,
személyiségfejlesztő tréningekkel,
továbbképzésekkel, külső pszichológusi segítséggel.
Teendői mellett szakít időt a sportra: tinédzserként kézilabdázott, most
fitneszteremben edz. Azt mondja, az
újabb és újabb kihívások viszik őt előre, így ha nincs cél, keres magának:
lelkesen tanul, most szerezte meg a
harmadik diplomáját.
– Egyelőre jól érzem magam a bőrömben, de ki tudja, mit hoz a jövő?
Ráadásul a tanulmányaimnak – például a pályázatíró projektmenedzser
végzettségemnek – most is nagy hasznát veszem – magyarázta Buc-Horváth Gabriella, aki hálás családtagjainak, akik mindenben támogatják őt.
Szűcs Dóra

Akaraterejével az épeket is képes maga mögé utasítani

Rollerrel érkezett edzésre a paralimpiára készülô Réka
– A szárazföldi edzőm, Bánkuti
Gabriella ismertetett meg Robival,
aki felajánlotta, hogy ingyen edzésekkel támogatja a paralimpiai felkészülésemet – mesélte Réka.
Kiderült, hogy a speedfitness kifejezetten hasznos a mozgássérült lánynak: az elektromos stimulációs edzés
olyan izmokat is átmozgat, amiket

Fotó: Bajnóczi István

Fejlôdési rendellenességgel született a 26 éves Kézdi Réka, ám
rendkívüli akaraterejérôl mégis
sok ép embertársa példát vehetne.
Óvodás kora óta versenyszerûen
úszik, és idén teljesült a vágya:
kijutott a londoni paralimpiára.
Egy pesterzsébeti tréner is segíti a
felkészülésben.

Szabó Katinka és Barna Róbert elégedett Réka teljesítményével

Barna Róbert speedfitness stúdiójában edz Réka. Amikor találkoztunk
vele, a nagy hőségben a 13. kerületből
rollerrel érkezett az edzésre, ahol kitartóan csinálta végig a gyakorlatokat.

a szárazföldi vagy az úszóedzéseken
nem sikerült eddig.
– Elkezdtem érezni a jobb lábamat
is, ez fantasztikus – lelkendezett a paralimpikon.

Kézdi Réka paralimpikon

Barna Róbert válogatott trénercsapattal dolgozik együtt. Szabó Katinka, aki ott jártunkkor az edzést
vezette, nagyon elégedett volt Réka
teljesítményével.
– Rendkívül lelkes és együttműködő, egy pillanatra sem állt meg. Olyan
gyakorlatokat is könnyedén megoldott, amikről nem is gondoltam volna, hogy sikerülhet – mondta.
Réka szülei nem engedték, hogy elhagyja magát, mindenben támogatták.
– Négyévesen már úszóversenyen
vettem részt, ráadásul ép, felnőtt férfiak mezőnyében indultam. Sosem
fogom elfelejteni – mesélte nevetve.
Az úszás mellett korábban versenyszerűen vitorlázott és asztaliteniszezett.
Nagy szerelme a barlangászat is, az
egyetemen pedig hamarosan biológus diplomát szerez. Gyerekkori álma
volt, hogy az Európa- és világbajnokságokon elért eredményei után kijusson az olimpiára, ami idén sikerült.
– Más ember siránkozik, ha eltörik a lába, Réka viszont a maradandó
problémát sem éli meg tragédiaként,
nem ül a négy fal között, hanem
küzd, megy előre, és mindemellett
sugárzik – mondta Barna Róbert, aki
felajánlotta Rékának, ha benne lesz a
legjobb nyolcban, az olimpia után is
támogatja edzéseit.
SZD
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Minden kisgyerekben van valami plusz, amitôl különlegessé válik

Gyuris
Arany Katedra Emlékplakettet kapott Szôcs Józsefné Nikoletté a
Nagy Győző
Emlékolló
Pesterzsébeten született, a kerületben
nőtt fel, már gyerekkorában a pedagógusnak készült. Elvégezte az óvónő-,
majd a tanítóképzőt, egy ideig óvónőként dolgozott, aztán tizenhat éven keresztül tanított a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, ahová ő is járt egykor.
Húsz éve kezdett dolgozni a József
Attila Általános Iskolában.
– Felkészült kollégákkal dolgozhattam, olyan pedagógusközösségben,
amelynek örömmel voltam a tagja.
Az igazgató nem gátolja, hanem segíti, támogatja a munkánkat – mondja
Szőcs Józsefné, aki hosszú éveken keresztül munkaközösség-vezetőként is
tevékenykedett az iskolában.
Pályája során körülbelül tíz osztálya volt, fájó szívvel búcsúzik utolsó

Fotó: Magánarchívum

Szücs Józsefné tanítónô utoljára
értékelte a kisdiákok teljesítményét
– ôsszel nyugdíjba vonul. Munkássága elismeréséül Pedagógusnapon
Arany Katedra Emlékplakett, a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
kitüntetést, és a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehette át.

tanítványaitól. A harmadikosok egy
része ének-zene, másik része pedig
német nemzetiségi tagozatos. Bízik
abban, hogy a jövőben is gyakran hall
majd róluk.
– Mindig nagy örömmel tölt el,
amikor volt tanítványaimmal találkozom, vagy üzennek nekem. Napokig
emlegetem ezeket a perceket – mondja a tanítónő.
Szőcs Józsefné vallja, minden kisgyerekben van valami plusz, amitől

különlegessé válik, a pedagógusoknak
ezt kell észrevenni és fejleszteni.
A tanítónőt meglepetésként érte,
hogy a kerületi Pedagógusnapi ünnepségen átvehette a magas rangú
Arany Katedra Emlékplakettet.
– Ez különleges és ritka elismerés,
nagyon meghatódtam. Mindenkinek
köszönöm, aki segített abban, hogy
mindezt elérjem, és kívánom, hogy
sok kollegámnak legyen része ilyen
boldogságban – mondja.
Férjének és felnőtt gyermekeinek
is hálás, hogy mindig mellette álltak.
Fia kertészetet tanult, nagylánya pedig a következő pedagógus a családban: németet tanít egy belvárosi középiskolában.
Szőcs Józsefné szép emlékekkel a
szívében búcsúzik a munkahelyétől és
a pályától, de ezután sem fog unatkozni: szeretne sokat olvasni, kirándulni,
utazni és figyelni az egészségére. Régi
vágya, hogy személyesen is eljusson a
Mindentudás Egyetemének előadásaira, melyeket eddig csak a televízión
keresztül követhetett figyelemmel.
Szűcs Dóra

Gyuris Nikolett végzôs diák
vehette át az Erzsébet Királyné Szakközépiskolában a
pesterzsébeti fodrászlegendáról, Nagy Gyôzôrôl elnevezett emlékollót, amit elsô
alkalommal adtak át. A fodrászjelölt a Szakma Kiváló
Tanulója versenyen második
helyezést ért el, eredményével és szorgalmával érdemelte ki az elismerést.

Miskó Zsuzsanna ikertestvérével és Csisztu Zsuzsával versenyzett
Nemzetközi tornaversenyeken
szerepelt szép eredménnyel, és
az olimpiára is kijutott Miskó
Zsuzsanna, aki jelenleg a Pesterzsébeti Városfejlesztô Kft.-nél
dolgozik. Örök emlékként ôrzi a
versenyeket, utazásokat. Ha újrakezdhetné, mindent pontosan
ugyanígy csinálna.

A nem mindennapi történet Pesterzsébeten, az Ónodi utcai általános iskola nyári
táborában kezdôdött, ahová egy bolgár házaspár érkezett a Spartacus Egyesülettôl
gyerekeket toborozni. Az elsôs Zsuzsanna
éppen beteg volt ekkor, ám testvérét, Ágnest tehetségesnek találták.

– Mivel ikrek voltunk, azt mondták,
nem lehet minket szétválasztani. Egy
edzésen megnéztek engem is, és azt
mondták, mehetünk mindketten – emlékszik vissza a kezdetekre Miskó Zsuzsanna.
A lányok életében ettôl kezdve a torna
játszotta a fôszerepet. Ötödik osztályos
korukban átkerültek a Budapesti Honvéd
Sport Egyesülethez, ekkor már sportiskolába jártak, és napi két edzésen vettek
részt. Zsuzsanna tizenöt éves volt, amikor
1986-ban megnyert egy nemzetközi versenyt Ljubljanában.
– Ekkor egy újságíró megkérdezte
tôlem, mi a következô célom, és azt
mondtam, hogy szeretnék kijutni
a világbajnokságra. Ez sikerült
is, rögtön a következô évben
ver
– mondja az egykori versenysportoló, aki 1987 után
89-ben is ott volt a vb
vb-n.
1988
Közben 1988-ban
a szöuli olimpiára utazhatott a
magyar tornászcsapat
tagjaként.
– A testvéremmel
mi voltunk az egyetlen
ikerpár az olimpiai fa
faluban. Ágnes sajnos
lesérült a szabadon
választott program
elôtti napon, így ô nem tudta folytatni a versenyt. A csapatunk így is szép eredményt
ért el, a nyolcadik helyen végeztünk – idézi
fel az édes-bús szöuli emlékeket.
Az egykori tornász ugyanabban az
évben aranyérmet szerzett talajon egy
Kínában rendezett rangos nemzetközi

versenyen, ahol világbajnokok is
részt vettek.
– Erre az eredményemre vagyok
a legbüszkébb, ez nagyon nagy
számba ment akkor itthon, Magyarországon is – mondja.
Karrierjének egy sérülés vetett véget
a tatai edzôtáborban, két héttel a 91-es
világbajnokság elôtt. Térdmûtétjét követôen abba kellett hagynia a versenyzést, a torna iránti szeretete és kötôdése
azonban máig tart: egy ideig edzôsködött,
máig versenybíróként vesz részt a bajnokságokon. 2000-ben kezdett dolgozni
az önkormányzatnál, jelenleg a Városfejlesztô Kft. csapatát erôsíti.
Miskó Zsuzsanna mindenkinek ajánlaná a sportot.
– Az edzések önfegyelemre, kitartásra,
küzdeni akarásra és pontosságra tanítanak,
amit az iskolában és késôbb munka során
is kamatoztatni lehet. A családom is sportos: édesapám focizott, 19 éves nagyfiam
pedig kosárlabdázik – meséli Zsuzsanna.
Bár saját bevallása szerint nem volt
gyerekkora, ha újrakezdené, ma is mindent ugyanúgy csinálna.
– Szeretnék köszönetet mondani a szüleimnek és az egész családomnak, akik rengeteg
áldozatot hoztak értünk. Az edzôimnek, Jordanov Zoltánnak és feleségének, Sznezsannának is nagyon hálás vagyok. Nagyon sok szép
élményben, utazásban volt részem, és külön
ajándék volt, hogy mindezt a testvéremmel
élhettem át. Sosem volt köztünk rivalizálás,
Ágnessel ma is nagyon szoros kapcsolatban
vagyunk – fejezi be a történetet mosolyogva
Zsuzsanna.
Szûcs Dóra

A díjat Várfalviné Nagy Éva
alapította bátyja emlékére, halálának 15. évfordulóján.
– Úgy gondolom, igazán jó
helyre került a díj. Ott voltam
az országos versenyen, és megygyőződtem arról, hogy Nikolett nagyon ügyes, biztos kézzel
dolgozik. Céljai megvalósításához kreativitást, kitartást és
erőt kívánok - mondta.
Az elismeréssel Várfalviné
Nagy Éva a tehetséges fiatal pályakezdőket szeretné támogatni,
hogy olyan sikereket érhessenek
el, mint egykoron testvére.
Aranyiné Farkas Magdolna
igazgatónő örömmel fogadta a
felajánlást.
– A díj egy újabb lehetőség
arra, hogy a diákjaink elismerést kapjanak, visszajelzésként
az iskolánkban töltött évek
munkájáról – mondta.
A tanévzárón a legeredményesebb fodrász- és kozmetikustanulók oklevelet és ajándékcsomagokat vehettek át neves kozmetikai és fodrászcégek
jóvoltából.
SZD
Bôvebben: www.pesterzsebet.hu
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Lassan mindent elveszíthetünk
Tisztelt Szerkesztőség!
Pesterzsébeten lakom, családommal sokat szoktam kerékpározni a Jahn Ferenc kórház
mögött. Az utóbbi hónapok
száraz időjárása sajnos szinte teljesen kiszárította az ott
átfolyó patakot. Ha a medret
megfelelően karban tartották
volna, akkor nem alakul ez
így. Erre bizonyíték a kórház
kerítésének déli sarkánál, illetve a mögötte elhaladó régi,
lezárt aszfaltútnál lévő kb. 2-3
méter hosszan kikotort meder,
amelyet valószínű valaki, természetszerető csinálhatott meg.
Ez az élővilág már egyetlen
menedéke. Itt gyűlnek össze a
megmaradt békák, vízisiklók
és más állatok. Valószínű még
hosszú hetekig ilyen időjárásunk lesz, és ha ez így marad,

visszafordíthatatlan pusztulás
következik be. Persze az is lehet, hogy nem a pénz a probléma, hanem a hanyagság, vagy
valamilyen érdek a hasznosítás
miatt. Önökhöz azért fordultam, hátha valaki tudna foglal-

kozni a problémával, mert ez a
természeti érték, ha elvész nem
lehet ,,visszacsinálni”, szép lassan oda jutunk, hogy mindent
elvesztünk.
Segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Varga Gyula

Eldôlt a szemét sorsa

Megszámlálhatatlanul sok jelzést kapunk olvasóinktól, hogy a szelektív
hulladékgyûjtôket rendszeresen felborogatják a kerületben, elviszik belôlük az ,,értékes” hulladékot. A legtöbb esetben a gyûjtôket már nem állítják
vissza a helyre. Olvasónk megörökített egy ilyen pillanatot, és azt javasolta:
célszerû lenne körbezárni a gyûjtôket, hogy ne lehessen hozzáférni.

Minden megjelenik!
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 ren- Gyerekek teszik kortalannáet
yeink
dezvényekrôl, eseményrôl nevelési intézmén
a honlapon. Erre a cikkek
végén több helyen is utalást teszünk.
Látogassa a www.
pesterzsebet.hu oldalt,
Napi Forgatag
ahol más egyéb kerületi hírt Szent István
is talál. Az oldal alján az archívumban korábbi cikkeket
XXXIII. évfolyam
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a nevelési
nneppel zárták rendezvéében ünneppel
k meg. A
nevelési intézmény
Kerületünk több k 25., 30., 35. évérôl emlékezte
tt természetesen
méltatása mellett
évet: fennállásu
ok munkájának a gyerekek jól érezzék magukat,
nyeken a pedagógus
12-13. oldal
a hangsúly, hogy
most is azon volt számukra az évforduló.
emlékezetes legyen

ébeti közösségekhez!

Felhívás pesterzs

2012. augusztus
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Nyáron szünetel
a jogsegélyszolgálat

3. között
Augusztus 3 - szeptemberjogsegélydr. Bôsze Lajos ingyenes
a polgármesszolgálata szünetel elsô ingyenes
Az
teri hivatalban.
szeptember
tanácsadás idôpontja: szoba.
10. Helye: I. em. 70-es

Nem lesz tûzijáték
tûzijáték augusztus

Idén sem lesz
szánt összeget a
19-én. Az erre
két
Forgatag, kétSzent István Napi
rendezvényeinek
napos kulturális
önkor
fordítja az önkorfinanszírozására
mányzat.

is
Várják a kerületieketai is

sok
Kerületünk testvérvároskészülnek a
yel
színes rendezvénn sztúri NapoNapo
nyárra. A Székelykere képviseli
kon hivatalos delegáicó
A vendéglátók
önkormányzatunkat.
tie
a pesterzsébetieszeretettel várják
augusz
ra auguszket is városi programjuk
tus 2-4 között.

vendégeskedett
Vastag Csaba is az kerületben

Hûsítô ötletek
forróság ellen

19-20.

yzata és
Pesterzsébet Önkormán
i Központ idén
a Csili MűvelődésÉve jegyében,
a két Erzsébet tiszteletére
a város névadói Napi Forgatagot
szervezi a Szent István
a sétáló utcában,

20-án Erzsébet királyné
19-én Szent Erzsébet,
k megidézésével.
korának és történeténe
civil
nek, intézményeknek,
szívesen
ak az erzsébeti közösségek
a jelentkezését, akik
Várjuk mindazokn
k, magánembereknek hozzájárulnának ahhoz,
ötleteikkel
szervezeteknek, egyházakna
programban, akik század második felének hangulatát
részt vennének a
”
és 20-án, a XIX.
hogy augusztus 19-én miliőt varázsoljunk a ,,Kosutiba.
felidéző
lehet.
Várhalmi Andrásnál
Jelentkezni a Csiliben,e-mail: csilimk@t-online.hu
00,
Telefon: 30/466-67

ATÓ L A PJ A

Hírek
Zárva lesz a hivatal
pénteken

a pestJúnius 29-én,
eri hivatal a
erzsébeti polgármest rendezvények
Köztisztviselôk Napi
miatt zárva tart.

ránk ezen a nyáRekkenó hôség vár leégni a napon
ron. Ha nem akarunk
szobában, érdemes
vagy megfôni a
, komolyan
odafigyelni a híradásokra és betartani
ásokat
venni a hôségriaszt vonatkozó tanáa szakemberek erre
ásokról olvashat a
csait. A hôségriaszt oldalon is.
www.pesterzsebet.hu
19. oldal

Leteperték a rablót
férkirabolni egy fér

Ékszerboltot akart
al
utcában. Az alfi a Kossuth Lajos
kolsietett kol
kalmazott segítségére tték földre
légája, együtt kényszeríte rendôrkakerületi rendôrka
a támadót, akit a
kiérkezésééig
pitányság járôreinek
visszatartották.

!
KÖZE VAN t,HOZZÁ
híreket, fotókat

Hasznos információka Pesterzsébetrôl?
osztana meg másokkal
Küldje el e-mailben:
rzsebet.hu
szerkesztoseg@peste
3
Szerkesztôség: 20/392-338
hívható)
(hétköznap 8-16 óráig

Friss hírek
ebet.hu
www.pesterzs
Ô
KÖVETKEZ
ÉS:
MEGJELEN
július 24., kedd
LAPZÁRTA: a
július 11., szerd

átfolyó vízmennyiség. A jelenlegi vízhiány sajnos országos
méretű, csak az időjárás enyhülésében bízhatunk.
A Pilisi Parkerdő Zrt. nem
tervezi a kiszáradt fák, az eltűnt tornaeszközök pótlását.
Az előző években voltak kezdeményezések újabb pihenőhely
megépítésével a Parkerdő Zrt.
és az önkormányzat részéről,
de rövid idő alatt ismeretlenek
felégették a kihelyezett padokat, szemétgyűjtő edényeket.
A takarítást időszakonként
elvégzi a helyi önkormányzat,
olykor besegít egy-egy társadalmi szervezet (Nyílegyenes
Íjász Klub, Kutyakiképző).
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai havonta egyszer összeszedik az eldobált szemetet a
parkerdőben.

Az utcánk úgy néz ki,
mint egy szemétdomb
Tisztelt Szerkesztőség!
60 éve Erzsébeten lakom a Duna utcában, egy társasházban. Az utca úgy néz
ki, mint egy szemétdomb. Itt úttisztítók
nem voltak legalább 30 éve. Mi saját
magunk előtt megcsináljuk a virágos
kertünket, de a környező területet és a
járdát is kénytelenek vagyunk takarítani, ha tisztaságot akarunk.
Sajnos rendőröket sem látunk nagyon
errefelé. Három esetben láttam őket a
hosszú évek alatt: két öngyilkosságnál és
egy betörésnél.
A Barkó utcában megöltek egy idős
embert, az Attila utcában megszurkálták anyját és fiát, a napokban betörtek
a Duna utca 6-ba. 17-én a Baross 115be akart bemenni egy illető, de észrevették és elmenekült.
A Madách utcában 35 éve nem jár
már a villamos, de a sínek megmaradtak. A járdán nem lehet közlekedni,
mert a bitumen dombokká alakult,
balesetveszélyes rajta járni.
Tudom, nincs elég pénz, sem ember.
Azt is tudom, hogy ez az utca Erzsébet-

nek nem a központi részén helyezkedik
el, de itt is rendes és tisztességes polgárok
laknak, akik szeretnének tisztaságban és
biztonságban élni. Kérem, ha módjukban áll, tegyék ezt lehetővé.
Tisztelettel:
Tompán Eutinné, Duna utca

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Ismerek egy olyan embert…

s 26.
2012. júniu

TÉN
X. KERÜLE
FŐVÁROS X

Válasz a Szociális Foglalkoztatótól: A parkerdő a
Duna-Ipoly Nemzeti Park része. 1980-ban a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház felépülésével
vesztette el területi egységét.
Ettől kezdve folyamatosan
romlott a terület állapota: eltűnt az erdei focipálya, pihenőhelyek. Az akkor működő erdővédő mozgalom megszűnt,
pénz hiányában a meglévő
eszközök felújítása elmaradt.
Ezt a folyamatot gyorsította a
Gyáli-patak meder rendezése
is, amely során megszűnt a IV.
ág természetes vízutánpótlása.
Az idei aszályos időjárás
Magyarország összes vízkészletét érinti: tavaink vízkészlete jelentősen csökkent, kisebb
patakok elapadtak, a nagyobbaknál vészesen csökkent az

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.

Ismer olyan pesterzsébetit, aki valamilyen területen kimagasló eredményekkel
büszkélkedhet, vagy tudomása van
olyanról, aki különleges, értékes,
érdekes személyiség? Ajánlja
ôt figyelmünkbe, hogy felve-hessük vele a kapcsolatot
és bemutathassuk ôt olvasóinknak.
Ajánlások:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Fantha Ferencnét köszöntötte dr. Vas Imre alpolgármester

Margó néni
körül sürög-forog
a család

100 évesen is jó a
humora Mária néninek
A 100 éves Fantha Ferencnét köszöntötte az önkormányzat nevében dr. Vas Imre alpolgármester
az Elôd utcai Csendes Békés Otthonban. Az alpolgármester az ünnepeltnek átnyújtotta Orbán Viktor
miniszterelnök kézjegyével ellátott
emléklapját is.

koráig. Férjhez ment, a házasságból
négy gyermeke született. Egy 40 m2-es
szobakonyhás lakásban laktak, ahol se
víz, se mellékhelyiség nem volt. Itt élt
a héttagú család férjének édesanyjával,
aki lányaként szerette Mária nénit.
Férje géplakatosként a Ganz-Mávag gyárban dolgozott, ő pedig fonó-

Margó néni a két világháború között született Tiszakürtön. A szülői háztól fiatalon elkerült, nem
sokkal később pedig hozzáment
első férjéhez – Ausztriában, angol
hadifogság alatt.
Pesterzsébetre a hetvenes évek
végén költözött az egykoron
fodrászüzleti segédmunkásként
dolgozó Margó néni.
Harmadik férje halála óta sokat köszönhet a körülötte sürgő-forgó családtagoknak, köztük három unokájának. Nemrég
született dédunokája.
SZ.A.

Fotók: Szerzô

Fotó: Szerzô

Dúl Istvánnét kilencvenedik
születésnapja alkalmából, családja körében köszöntötte Juhász Lajosné. Margó néni virágcsokrot, ajándékcsomagot és
egy miniszterelnöki kézjeggyel
ellátott emléklapot vett át az alpolgármestertôl.

Dr. Vas Imre alpolgármester átadja Orbán Viktor emléklapját

Mária néni küzdelmes életutat tudhat maga mögött. 1912. július 18-án
született Budapesten, igen szegény
családban. Édesapja 8 hónapos korában elhagyta a családot. Anyja 12 éves
korában dolgozni küldte. Egy orvosi
laboratóriumban dolgozott 16 éves

nőként a Lőrinci Fonógyárban. Négy
gyermeke és a munka mellett volt ereje még tanulni.
A Lőrinci Fonógyár minőségellenőrző csoportjában dolgozott tovább.
Férjével fontosnak tartották gyermekeik iskoláztatását, amit végül a

jó tanulmányi eredményekért kapott
ösztöndíjak tettek lehetővé. Mind a
négy gyermeke értelmiségi lett (közgazdász, orvos, építész és a Meteorológiai Intézet főmunkatársa).
Az ünnepségen megjelentek gyermekei, 6 unokája, valamint 8 dédunokája. Az egyik dédunoka, a 17 éves
Biernaczky Anna énekelni tanul. Dédnagymamája tiszteletére elénekelte
Wolf Péter Ave Maria dalát, amelynek
előadásával nemcsak a dédi, hanem
az ünnepségre összegyűlt otthonbeli
lakótársak elismerését is kivívta. Horváth Klára intézményvezető elmondta, az otthon ápolócsapata mindent
megtesz azért, hogy Mária nénit még
sokáig köszönthessék születésnapján,
ehhez pedig megvannak a lelki adottságai, hiszen még mindig jó a humora,
és nagyon szeret beszélgetni.
Ilma

A közelmúltban ünnepelte papi
pályára lépésének 25. évfordulóját Szláby Tibor, a Szent Lajos
Plébánia plébánosa, aki két éve
szolgál Pesterzsébeten. Régebben
a szomszédos Wekerle-telepen
káplán volt.
Kispolgári családból származik, édesapja banktisztviselô, édesanyja könyvelô
volt. A húgaival együtt vallásosan nevelték a szülei.
– Amikor gimnazista lettem, elôször
nem szívesen jártam templomba. Édesanyámnak élt egy pap bátyja, 1956-ban
kiment Bécsbe, ott végezte el a teológiát,
ott szentelték pappá. Többször meghívott
magához nyáron Ausztriába, hogy tanuljam a német nyelvet. Aztán megtudtam,
hogy válságos állapotban van. Ez nagyon
megrendített. Úgy éreztem, imádkoznom
kell érte. Ezáltal ô segített, hogy a hitemet visszanyerjem, olyan döntést hozzak,
amely egy életre szólt. Ô az egyik példa-

képem, mert igazán szent életet élt. Azóta is úgy érzem, hogy a mennybôl segíti
a munkámat. Nagyon sokat köszönhetek
még dr. Kovács Gábor nyugdíjas plébános
atyának, hiszen fiatal korom és kezdô papi
életem meghatározó alakja volt– emlékezett vissza Tibor atya.
Szláby Tibor nem papi hivatásra készült. A Miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetemre jelentkezett, ahol gépészmérnöki diplomát szerzett. Másodéves
egyetemista volt, amikor jelentkezett
benne Isten hívása.
– Hitetlenséget is tapasztaltam sokszor, de örömteli Istenhez fordulásoknak
is tanúja lehettem. Például egy fiatalember nem volt megkeresztelkedve, majdnem egy évig járt hozzám, kitartóan készült a beavatásra. Késôbb én eskettem,
a gyermekét is én fogom megkeresztelni.
Kisgyermekes házaspárokkal is szoktam
találkozni, hamarosan két gyermeket is
fogok keresztelni. Olyanokat, akiket a
szüleik a templomdombra hoznak sétál-

Fotók: Szerzô

Egy papnak nyitottnak kell lennie

Szláby Tibor atya – ha teheti – kerékpárral
közlekedik a kerületben

ni. Szeretek a kisgyermekes szülôkkel
beszélgetni. Tervezzük szeptembertôl
óvodás hittanos foglalkozások beindítását,
az iskolai és a templomi hittan bôvítését,
és családcsoportok létrehozását. Ilyen
csoportokkal most is szoros kapcsolatban
állok. Bíró László püspök úrtól megtanultam, hogy legalább annyit kapunk mi papok a családoktól – életet, fiatalságot és
hitelesen megélt – kereszténységet, mint
ôk tôlünk lelkiekben – mondta az atya.
– Minden héten bejárok a Jahn Ferenc
kórházba a betegekhez lelki segítséget
nyújtani, ahol önkéntesekkel együtt végezzük ezt a szolgálatot. Azt szeretném,
ha minden ember felfedezné a hit csodálatos világát. Úgy érzem, egy papnak
nyitottnak kell lennie mindenre, de a hitet
a maga tisztaságában és szigorúságában
szintén képviselnie kell – foglalta öszsze Tibor atya, aki mindig kerékpárral jár
részben a környezetkímélés, részben a
testedzés miatt.
Ilonka Mária
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Mûgyûjtés mellett gyönyörû kertjét gondozza Galler Péter

Fiatal építészek munkáján keresztül láthatják az érdeklôdôk,
hogy milyen közösségi tereket
álmodtak a kerületben, a Dunapartra. A kiállítás a polgármesteri hivatal elsô emeletén látható.

Galler Péter mûgyûjtô szép,
gondozott kertet tart fenn
több mint 30 éve, ahol
legalább 200 növény ta-lálható, nem is beszélve
a sok csicsergô madár-ról. Az úgynevezett Isten
fája a legkedvesebb szá-mára, ami annak idején
még dédmamája kertkert
jében, Ausztriában nôtt.
A madárbarát kert és tu-lajdonosa többször ka-pott már elismerést.
Galler Péter kerttulajdonos

A TERVEKET KÉSZÍTETTÉK:
Karácsony Tamás DLA konzultációja
mellett: Búzás Bence Álmos / szabadtéri színház és kávézó, Csóka Attila Róbert / fürdô fejlesztése, Egyed Mátyás
/ kerékpáros központ, Kazella Erika /
fejlesztô és foglalkoztató ház, Molnár
Szabolcs / természetiskola
Zsuffa Zsolt konzultációja mellett:
Szabó Anikó / XX. kerületi önkormányzati gyermektábor és foglalkoztató
Balázs Mihály DLA konzultációja mellett: Zvolenszki Blanka / természetiskola, Hüttl Sarolta / sport klubház, Balog
Ádám / evezôs közösségi ház

Az Isten fája nevű növény a dédmama
ausztriai kertjéből származik,
a nagymama hozta magával

A kertben zömében évelő vi
virágok nyílnak. Ősszel és
tavasszal a legszebb.
– Tavasszal nyílik a
hóvirág, ezt követi
a színben pompázó
ibolya. A barka dr.
Enzsöl Ellák fiatalon
elhunyt pesterzsébe
pesterzsébeti káplán emlékét idézi.
Harminc évvel ezelőtt ő
szentelte meg azt a kis
ágat, amit elültettem, és
amiből mára terebélyes
fa nőtt. A tulipánok
legalább 8-féle színben
pompáznak. Május
Májusban az orgona és
a vérszilvafa nyí
nyílik. A bodzafa
virágából jóízű
szörpöt készítek,
amit édesanyám
édesanyámmal fogyasztunk el.
A feketére érett bodzafa
bogyói a madarak cse
csemegéje. Pünkösd táján
nyílik a piros, fehér és rózsaszín bazsarózsa. Kedves
színt hoz a kertbe a kék
és a rózsaszín gólyaorr,
valamint a császárko
császárkorona üde látványa,
a nemesített és vad
pipacs, ami búzavi
búzavirággal és erdei harangvi
harangvi-

Csendélet a műhely előtt

rággal van párosítva – mutatja be séta
közben kertjét Galler Péter.
Szeptemberben a dísztöklugasnál
különböző formákban lehet gyönyörködni. A krizantém novemberben
pompázik. A télikert dísze a piros bogyójú tűztövis bokor.
A kert tápanyagellátását a zöldhulladék komposztálása biztosítja.
Különböző madarak élnek a kertben, a rigó és a széncinege évente kétszer költ itt. A rozsdafarkú, a harkály és
a dolmányos varjú is gyakori vendég.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát kert”
táblával illette a tulajdonost a madarak
védelméért, az „Élhető, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” környezetszépítő
mozgalomban háromszor egymás után
kiemelt eredményt ért el a kert, amelyet a városvezetés oklevéllel ismert el.
ILMA

A 40 évvel ezelôtti madárvilág 80 százaléka még látható

Elfütyüli a himnuszt Antal sámarigója
Ki hallott már olyat, hogy egy madár elénekli a himnuszt? Pedig létezik ilyen madár! Igaz, nem énekli,
inkább fütyörészi. Lakó Antal pesterzsébeti madarász, a Magyar Madarászok Természet és Állatvédelmi Egyesülete elnökének madara pontosan ezt
teszi, ha éppen olyan kedve tartja.

Fotó: Magánarchívum

A BME Középülettervezô Tanszékének
negyed és ötödéves hallgatói foglalkoztak a jelenleg a Magyar Evezôszszövetség által bérelt terület újrahasznosításának ötletével.
– Kilenc huszonéves építészhallgató,
három nemzetközileg is elismert építész
vezetésével látott munkához – a Gubacsi hídtól a kerület határáig bezárólag,
hogy az „elveszett paradicsomot”, az
„Erzsébeti Lidót” újra életre keltsék,
azaz revitalizálják az Erzsébeti Dunaszakaszt. A hallgatók a kortárs építészet
radikális morfológiáját követve terveztek
– mondta Berta Ferenc fôépítész.
A terület hasznosításának leendô
célközönsége a gyerekek és a fiatalok,
általuk pedig a családok. Van a tervek
között multifunkcionális gyerektábor,
természetiskola, kávézó és kerékpáros központ is.
– A tervek arról szólnak – a kortárs
építészet tárházát felvonultatva –, hogy
lássuk meg napi szinten a Dunát, hogy
a mellettünk lévô folyót és partját ismét
arra használjuk, amire teremtôdött.
Életünk egyik alapvetô elemét a vizet
újra fel-, és megismerhessük a város
aszfaltrengetegében, mert a Duna és
annak partja Budapest közlekedésének
és mûködésének alapvetô természeti
folyosója – tette hozzá Berta Ferenc, aki
szerint a tervek tükröt tartanak az erzsébetiek elé, hogy másképpen is lehet(ne)
élni a Duna parton.
PE

Isten fája

Fotók: Szerzô

Másképp is lehetne Nála nô az
élni a Duna-parton

Indiai sámarigóról van szó,
amely bármilyen hangot tud
utánozni, ami megtetszik neki.
– Ô az énekesmadarak királynôje. Rossz szokása, hogy
kellemetlen hangokat is megtanul: ugat, nyávog és még a men-

tôautó hangját is utánozza. Nagy
türelem kell hozzá. Kicsi kertünk
igazi oázis. A világ minden tájáról
igyekeztem begyûjteni a leghíresebb énekesmadarakat. Jó
énekre azonban a legkiválóbbakat is tanítani kell. Korábban az
állományomban megfordult közel 100 faj. Ma ez a szám lecsökkent néhány tucatra – meséli.
– Pesterzsébeten körülbelül
50 madárfaj található. Elsôsorban énekesmadarak fordulnak
meg a kiskerteken, a kiserdôben. Leggyakoribb téli vendég a
fenyôrigó, tavaszi énekes a fülemüle. Állandó madaraink közül
a cinke, a feketerigó, a szarkák
és a dolmányos varjú fészkei is
megtalálhatók – sorolja. Elmondása szerint, a 40 évvel ezelôtti

Lakó Antal és a himnuszt
elfütyülô sámarigó

madárvilág 80 százaléka még
látható nálunk.
Szervezetük regisztrált tagjainak száma 1200-1600, ebbôl
pesterzsébetiek 35-en. Részbeni feladatuk, a sérült madarak
ápolása.
– A kerület az ország madarászainak egyik kiemelkedô
központja is lehetne. Legsikeresebb pesterzsébeti tenyésztôink

Schigtancz Béla, Németh Béla,
Horváth Ferenc. Több bajnoki
címmel, mestertenyésztôi ranggal dicsekedhetnek. Kiemelkedô
segítôtársam Mészáros Tibor.
Nagy Tibor például egy ismert
nemzeti park munkatársa lett,
Gyerkó Tibor, a Magyarországi
Díszmadárbarátok Pannónia Országos Szövetségének elnöke,
szakbíró szintén nálunk kezdte
pályafutását. Több mint 20-szoros világbajnok, a legsikeresebb
hazai tenyésztô. Ausztriában,
Németországban, Szlovákiában
is rendszeresen elsô volt, de
nyert Olaszországban és Spanyolországban is – mutatta be a
tagokat és érdemeiket.
Kiemelte alelnökük Papp
László tavalyi kasseli sikerét,
mely 1920 óta a legnagyobb
hazai sikernek számít. Nagyon
büszkék Schmidt Egon Kossuthdíjas íróra, tiszteletbeli elnökükre, aki elôadásain túl tanácsaival
is segíti a madarászok munkáját.
Ilonka Mária
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Csili Helytörténeti Klub

Előadás a Török Flóris Általános Iskoláról
A Török Flóris utcai általános Iskola Pesterzsébet patinás iskolájának számított abban az utcában,
amely Török Flóris egykori honvédszázadosról kapta nevét, és aki a
19. században Erzsébetfalva egyik
alapítója volt. A Csili Helytörténeti
Klubjában Komoróczy László egykori igazgató tartott elôadást az
intézményrôl.

Fotó: Szerzô, internet, magánarchívum

nyait. 1996-ban ünnepélyesen felvették az 1848-as honvédszázados, Török Flóris nevét.
A Pesterzsébeten 82 éve indult iskola 19 éve a Soroksár-újtelepi Dinynyehegyi úton működik.

A kivetítőn látható az iskola eredeti épülete Pesterzsébeten és az új Soroksár-Újtelepen

A háború után a kerületben elsőként
itt kezdték meg az oktatást.
1957-ben nyolc tanteremmel,
tornateremmel bővült az intézmény.
1980-tól ének-zene tagozat indult.
Noha a zeneoktatás nagyon népszerű
volt, a szülők azzal a kéréssel fordultak az iskola vezetéséhez, hogy a kor
követelményeihez igazodva, a nyelvoktatás is tagozatos formában történjen. Komoróczy László 1984 és 2002
között volt az iskola igazgatója - eleget
tett az új kihívásoknak.

A Török Flóris Általános Iskola eredeti
épülete a Lehel téren

Pesterzsébet Városi Tanácsa 1929-ben
alapította az iskolát a Török Flóris utca
227. szám alatti üres telken. Az oktatási intézményben – az épülő Magyarok
Nagyasszonya templommal szemben –
1930 szeptember elsején tíz tanteremben kezdődött a tanítás.
A II. világháborúban az iskolát
katonai kórházként hasznosították.

Némelyik kempingben megállt az idô

Fotók: Magánarchívum

A Magyar Hagyományos Kemping Klub elôdjét 47 évvel ezelôtt
hozták létre, a mostani szervezet
2007-ben alakult. A tagok között
több pesterzsébeti is van.

kempingekbe. Nyáron még Pusztaszentlászlóra, Nagyatádra és Révfülöpre mennek, majd szeptemberben Kiskunmajsán
lesznek a Jonathán Termál Kempingben,
ahol Szüreti Fesztivált tartanak.
Az érdeklôdôknek kedvcsinálóként
érdemes végigolvasniuk a szervezet
honlapját, ahol a beszámolókból kiderül,
milyen hangulata is van egy-egy kempingezésnek. Ime egy rövid részlet a túrkevei juhászfesztiválról.
„Kissé hepehupás, vakondtúrásokkal
bôven ellátott, jórészt árnyékot nélkülözô
területünk volt. A fürdôrôl és a kempingrôl

Kóstoló a finom falatokból

– Szabadban vagyunk, új ismeretségek-barátságok alakulnak ki – szemben az internetes, mobilos kapcsolatokkal –, közvetlen emberi kapcsolat van a
résztvevôk között. Sokat beszélgetünk,
bográcsozunk, emellett megismerjük az
ország gyönyörû tájait. Itt nem teszünk
különbséget foglalkozás, iskolai végzettség, vagy anyagi helyzet között. Szervezett találkozóinkon tagjaink az adott
kemping aktuális napi árából kedvezményt kapnak – mondta Mórocz Imre, a
szervezet elnöke.
Letelepültek idén nyáron Jászszentandrásra, Jászapátiba a helyi termál

Horvátország Pag-Novalia, Adria Rally

sok újat nem lehet mesélni: a kempingben megállt az idô, maradt az úttörôtábor
színvonalú vizesblokk. Elônye viszont, hogy
ennyi pénzért máshol a kapun sem engednek be, nemhogy még az állandó fürdôbelépô is benne legyen az árban.”
Aki csatlakozni szeretne a klubhoz,
weblapjunkon (www.mhkk.hu) megteheti.
IM

1987 szeptember elsejével indult
meg az angol tagozatos oktatás. Ebben az iskolában szervezték meg elsőként a kerületben a diáksportkört,
1986-ban. 1989-ben, a kerületben,
de országosan is az elsők között hozták létre a Török Flóris Alapítványt,
az iskola nevelő-oktató munkájának
segítésére. 1993-ban költöztek át
Szentlőrinci lakótelepen épült, akkor
átadott új iskolába.
A korábbi tanulók 90 százaléka az
új intézményben folytatta tanulmá-

Komoróczy László 1984-2002 között volt
az iskola igazgatója

A történeti áttekintésből kiderült,
viszonylag kevés dokumentum maradt
meg az iskola korábbi korszakából. Nehéz volt beszerezni az előadás illusztrációit is. Komoróczy László felvetette,
érdemes lenne helytörténeti gyűjtést
szervezni, hogy minél több értékes emlék maradjon fenn Pesterzsébet intézIlonka Mária
ményeiről.

Tüzérgulyás

burgonyagombócokkal
Magyarországon többfajta gulyás
létezik. Legalább tucatnyiról számolnak be azok az ínyencek, akik
rendszeres gasztronómiai bemu
bemutatókra járnak. Az ételsorban újdonságnak számít a tüzérgulyás,
amely a Huszárkonyha címû hagyományôrzô kiadványban jelent
meg az idén tavasszal.
A huszárkonyha egyik fô célja az, hogy a
hagyományos magyar alapanyagokból,
fûszerekbôl új étel szülessen.
Hozzávalók 10 fôre: 1,5 kg marhahús,
4-5 darab közepes hagyma, 2 db paradicsom, 2 db paprika, 2-3 sárgarépa, 2 evôkanál pirospaprika, gulyáskrém, kevés Erôs
Pista, só, ôrölt kömény, zsír. A gombóchoz 2
kg burgonya, 4 tojás, liszt, vaj, petrezselyem
és só szükséges.

Elkészítés: a hagymákat felaprózzuk és a zsíron üvegesre pirítjuk. Rádobjuk a felvágott paradicsomot és paprikát,
s hagyjuk egy kicsit levedzeni. Ezután
rászórjuk a piros paprikát, majd mehet
hozzá rögvest a kockára vágott hús. Ha
rajta van a hús, felengedjük vízzel, hogy
ellepje, és beledobjuk a csíkokra vágott
sárgarépát. Sóval ízesítjük. Ha már egy
kicsit rotyogott így együtt, akkor gulyáskrémet adunk hozzá. Ha a hús már
félkész, felöntjük bô vízzel, hogy leveses legyen, úgyis sok vizet elfô. Ezután
megint ízesítjük sóval, gulyáskrémmel
és némi ôrölt köménnyel, valamint fél
teáskanál Erôs Pistával.
A burgonyagombóc elkészítése:
a burgonyát héjában megfôzzük. Forrón
meghámozzuk és áttörjük. Ha kihûlt,
adunk hozzá sót, némi vajat,
amen
tojást, annyi lisztet, amenynyit felvesz és apróra vágott
petrezselymet. Lisztes kézzel
gombócokká gyúrjuk, és forró
vízben kifôzzük. Tálaláskor a
forró levesbe tesszük a gomgom
bócokat.
IM
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Ne dôljön be!

Legyen óvatos a fogyasztói
csoportok ajánlataival!
A munkavégzés
tervezett helyszínei

Kéményellenôrzések
Augusztus
Vécsey u. – Székelyhíd u. – Klapka u.
– Vágóhíd u. – Torontál u. – MÁV vasút
azaz Helsinki u. – Wesselényi u. által határolt terület
Szeptember
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
Október
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
November
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
December
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

Új helyen a központi
ügyfélszolgálat
Új helyre költözött a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságának Központi
Ügyfélszolgálata. Az adózók a fôváros
XIII. kerületében, a Dózsa György út
128-130. szám alatti Spirál irodaház
B. épületében intézhetik ügyeiket, változatlan nyitva tartás mellett. Az ügyfélfogadás rendjérôl bôvebb tájékoztatás a www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/
regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok internetes felületen található.

Egyre több a hitelnek tûnô, könnyen elérhetô pénzügyi ajánlat a lapokban. A fogyasztói csoportok hirdetései azonban
sokszor félrevezetik az ügyfeleket. Ez ellen és a fogyasztók tájékoztatása érdekében indított kampányt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Gondolovics Katalint,
a GVH szóvivôjét kérdeztük.
– Először is tisztázzuk: mi az a
fogyasztói csoport?
– Egy vásárlási társulás. A csatlakozók vállalják, hogy előre bizonyos részleteket fizetnek, hogy az így összegyűjtött pénzből megszerezzék egy áru (pl.
lakás vagy autó) tulajdonjogát, vagy
igénybe vehessenek egy adott szolgáltatást. A csoportok törvényesek ugyan,
de a hirdetéseik már sokszor nem.
– Mi a baj a fogyasztói csoportok
hirdetéseivel?

– Ilyen hirdetésekkel lehet találkozni akár ebben az újságban is, de ezekből
nem derülnek ki egyértelműen a konstrukcióval kapcsolatos legfontosabb
információk, veszélyek. Ez a rendszer
rengeteg veszélyt és bizonytalanságot
rejt az ügyfelek számára, ám ezekre
nem hívják fel kellően a figyelmüket.
Sőt gyakran félrevezetik az ügyfeleket!
– Melyek a legnagyobb veszélyek?
– A hirdető cégek általában azzal
hitegetnek, hogy a banki feltételeknél
sokkal kedvezőbben, jövedelemigazolás nélkül, akár KHR/BAR-listásként,

vagy nyugdíjasként is gyorsan, könynyen enyhíthetik pénzügyi gondjainkat. De ez a legtöbbször nem igaz.
Mert az általuk nyújtott megoldás
kölcsönnek tűnik, holott nem az.
A fogyasztói csoportok ugyanis
nem adnak pénzt, hanem csak vásárlási jogot. Ráadásul nem kis részben
a vak szerencsén múlik, hogy valaki
mikor jut ehhez hozzá.
– Tehát nem biztos, hogy gyors
segítséget kapnak?
– Egyáltalán nem biztos, mert
fu
az igényelt összeg alapesetben a fu-

tamidő végén (tehát akár 15-20 év
elteltével) kerül kifizetésre. Korábbi
kifizetésben csak akkor bízhat valaki,
ha egy közgyűlésen ő vállalja a legmagasabb összegű „előtörlesztést”. De az
is előfordulhat, hogy hónapokon át
egyáltalán nem tartanak közgyűlést.
Így a legtöbben hónapokon vagy éveken keresztül hiába várnak a remélt
forrásra, és egyre nagyobb kiadásba
hajszolják magukat.
– Mit tehetnek az emberek, hogy
biztosan elkerüljék az újabb bajt?
– Tájékozódjanak, mielőtt bármit
aláírnak. Olvassák el a szerződéseket,
és ha túl bonyolultnak tűnik, kérjék
valamelyik családtagjuk, ismerősük
segítségét. Hívhatják a 06-80-48-4848-as számot is, ahol a GVH munkatársai adnak tájékoztatást, emellett
pedig a www.nedoljonbe.hu címen is
informálódhatnak a fogyasztók, még
az előtt, hogy bedőlnének.
PE

Pesterzsébet Városfejlesztô Kft.
1203 Budapest, Baross u. 40-42.

Telefon: (06-1) 720-5219
www.pvf.hu • varosfejleszto@pvf.hu

Bp. Fôv. XX. ker., Pesterzsébet
Önkormányzatának Képviselôtestülete a 074/2012. (IV. 19.) Ök.
számú határozatával úgy döntött,
hogy 2012. június 1-jével a PVF
Kft. feladatai keretében kell ellátni az eddig az önkormányzat által
végzett önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatokat,

a bérleti díjak és továbbszámlázott közüzemi díjak beszedését.
Felmerülô kérdéseikkel kapcsolatosan a Pesterzsébet Városfejlesztô Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási idôben (hétfô 13.3017.00, szerda 8.15-16.00, péntek
8.15-12.00), valamint a fenti elérhetôségeken.

SPORT
Azz elôkelô harmadik helyen vég
végzett a Pesterzsébeti Mûvészeti
Stúdió a Magyarországon rendezett táncvilágbajnokságon.
A stúdiónak ez egy nagyon
szép születésnapi ajándék, hi-szen idén ünneplik 10 éves megalakulásukat.
2010-ben
ben hivatalosan regisztrált Tehetségpont lettek.
– Ezzel további kapuk nyíltak meg számunkra. Szerettünk volna még tovább lépni
és a hét minden napján edzéseket tartani,
hogy a fejlôdés üteme még gyorsabb lehessen. Büszkék vagyunk például arra, hogy
nyolc olyan családanya van köztünk, akinek
több gyermeke is van. Már 2 éve táncolnak
együtt és a versenyeken is nagy ovációval
fogadja ôket a nézôközönség – mondja
Verôcei Edina, a tánciskola vezetôje.
A PMS Dance Tánciskola növendékei
Kindermaffia néven táncolnak együtt.
Ôket egy táncos válogatón emelték ki és
tették egy formációba. Koreográfusuk
Wátz László, az iskola egyik táncoktatója,
aki szigorral készíti fel ôket minden megmérettetésre.
2011-ben magyar bajnokok lettek
junior korosztályban (10-14 évesek) és
2012 júniusában megvédték a címet.
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Világbajnoki harmadik lett a Kindermaffia
A világbajnoki döntôbe kerülést követôen
naponta tartottak edzéseket. Az 1 hetes felkészülés után harmadik helyezést értek el a veszprémi
tánncvilágbajnokságon.
tánnc
világbajnokságon.
Az év táncosa
Poltzer Viktória

A világbajnokságon jó eredményt elért csapat

Óz, a csodák csodája
Az Óz a csodák csodája címmel került színpadra a PMS Dance elôadásában
a mese táncos feldolgozása Verôcei Edina rendezésében a Csili Mûvelôdési Központban. Az évzáró gálán Év Táncosa díjat Poltzer Viktória, a legjobb produkció
díját Serkédi Gabriella és csapata, a „Boszik” nyerték. Jövôre a Hamupipôkét
rendezik meg hip-hop/street dance stílusban, amihez szeptembertôl 4-25 év közöttiek jelentkezését várják.

– Büszkék vagyunk a ,,maffiánkra”.
Az ô példájuk is bizonyítja, kemény munkával el lehet jutni a csúcsig. A világbajnoki
3. helyezett csapat tagjai, akiket tréfásan
csak rettegett hetesnek becéznek: Oszonics Vivien, Bajkó Anita, Illés Klaudia, Illés
Adrienn, Galba Bianka, Kósa Tímea és
Papp Krisztina.
IM

erôs mezônyben jól
Szeminárium, sportnap és táborok Az
szerepeltek a gyulaisok
Nagyszerû eredményeket ért el nemrégiben a Gyulai István Általános Iskola jórészt hatodikosokból álló labdarúgócsapata. A gyerekek megnyerték a budapesti diákolimpiát, majd a
nagyon erôs országos mezônyben a
kilencedik helyen végeztek.

A sport, a mozgás mellett az energiagyûjtésre is gondolni kellett.
– Kruchió Andor irányításával két üstben is fôtt az ebéd. Az egyikben paprikás
krumpli készült virslivel, a másikban gulyásleves. A lelkes szülôk munkájának elismeréseként az utolsó kanálig minden elfogyott– mesélte Harsányi László sensei.
A Seinchin Karate SE vezetôje beszámolt arról is, hogy június közepén ismét
hazánkba érkezett Takeji Ogawa 9. danos
japán mester, aki szemináriumot vezetett
Pesterzsébeten és Szigetszentmiklóson.
– Az eseményen részt vettek a szövetségünkhöz tartozó egyesületek tagjai
és a Horvát Goju-Ryu szervezet vezetôi:
Sensei Sasa Milic, Sensei Davor Kramar,
valamint Sensei Sizumi Nana 3. danos

Az íjászattal ismerkednek a gyerekek

japán mester is, aki hazánkban él, és
szívesen fogadta a meghívásunkat –
mondta Harsányi László.
Június 24-29. között pedig a hagyományos nyári tábort rendezték az ifjú karatékáknak Gyomaendrôdön. A kilencvenöt gyerek napi háromszori edzésen
vett részt, de a kikapcsolódásra is jutott
idô: a diákok strandoltak, tábortüzet raktak a Körös partján, szalonnát sütöttek
és sokat fociztak.
– Övvizsgával és egy nagysikerû búcsúpartival zártuk a tábort, ami nagyon jó
hangulatban és eredményesen telt – emlékezett vissza Harsányi László. A foglakozásokat Valkai Márta, Slezák Anikó, Harsányi Ildikó, Farkas Miklós, Sraga Zoltán,
és Harsányi László sensejek vezették.
Július 28-án ugyanott rendezik meg
a nemzetközi karatetábort, ahová hat
országból várnak vendégeket.
Szûcs Dóra

A pesterzsébeti Gyulai István Általános
Iskolában a Bozsik-program keretében
régóta foglalkoznak a labdarúgás iránt
érdeklődő alsó tagozatos gyerekekkel,
és a legjobbakat megpróbálják olyan
egyesülethez irányítani, ahol tovább
fejlődhetnek. Az 1999–2000-es korosztály jobb volt az átlagnál: a srácok
két rangos eseményen is bizonyították.
– Először a Pestlőrincen rendezett
fővárosi korosztályos labdarúgó-diákolimpián szerepeltek a fiúk, ezen
nyolcfős csapatok játszottak egy futballpálya egyik térfelén, ötször kétméteres kapukra. Remek teljesítményt
nyújtottak és megnyerték a budapesti
tornát – mesélte Nagy Marianna, az
iskola testnevelő tanára, aki női labdarúgásban háromszoros magyar bajnok és válogatott volt.
Nem sokkal később Győrött, a
korosztály országos döntőjén vettek
részt, ahol a megyei bajnokok csaptak
össze. A megmérettetésre Nagy Marianna és Petike János kísérte el a fiúkat,
akik között volt néhány fiatalabb is.
A selejtezőben négy csoportban küzdöttek az együttesek és a csapat nagyon erős riválisokkal került szembe.
A későbbi győztes székesfehérváriaktól – akik a Videoton utánpótlásához

Fotók: Magánarchívum

A Seinchin Karate Sportegyesület június elején a soroksári Molnár-szigeten családi és sportnapot tartott. A gyerekek mellett a
felnôttek is aktívan bekapcsolódtak a játékokba: nagy sikere
volt a célba lövésnek paintball
puskákkal, az íjászatnak, a kardozásnak és a focinak is.

Fotók: Magánarchívum

A táborozók a Körös partján

tartoznak – csak 2-1-re kaptak ki
az erzsébetiek, és helytálltak a Pécsi
MSC-hez kötődő kozármislenyi gárdával szemben is.
A folytatásban a többi csoport harmadik helyezettjeivel mérkőztek és
valamennyi vetélytársukat megverték,
így a kilencedik helyet szerezték meg.
– Egy kicsit szerencsésebb sorsolással, több hellyel is előrébb végezhettünk volna, de így sincs okunk a
panaszra. A gyerekek zöme a szom-

Álló sor, balról: Al-Hussein Hamudy,
Kádár Zsolt, Varga Ádám, Petike Zsolt,
Pirbusz Dániel, Soltész Máté, Szaszkó Zoltán.
Középső sor: Szilvási Csaba, Szűcs Ádám,
Rostás Patrik, Bogár Dániel.
Fekszenek: Lőrincz Balázs, Kelemen Zsombor

szédos Soroksár csapatában focizik,
és nem vallottak szégyent az NB I-es
klubok hátországában nevelkedők ellen. Ezúton is szeretném megköszönni a szülők segítségét, mert az utazás
és az étkezés költségeit az iskola alapítványa mellett ők fedezték – mondta a testnevelő.
M. S.

SPORT
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ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Jó érzés visszatekinteni sikereinkre!
Tatabányán rendezték a 2012. évi
Diák I. korcsoportban a diákolimpiát, melyen 50 szakosztály, 211 fô
részvételével vett részt. Szakosztályunk ebben a korcsoportban 10
versenyzôvel képviseltette magát.
38 kg-os súlycsoportban Szenttamási Tamás örök riválisával Putnoki Zsolttal döntôzött, aki a meccsen
megsérült, így a verseny feladására
kényszerült, ezért Tamás megszerezte ezen a napon az elsô diákolimpiai címünket.

rált megfelelően és a döntőben vereséget szenvedett, 2. helyezést ért el.
Az ESMTK volt a legeredményesebb
ezen a napon. Többi versenyzőnk,
Kóczé Károly (42 kg), Bak Gergely
(46 kg), Ladányi Dániel (69 kg), Kiss
Richárd (69 kg) kiesett a versenyből.
Bajnokaink: Szenttamási Tamás,
Mester Milán, Losonczi Dávid, Szőke
Alex, 2. helyezettek: Molnár Tamás,
Balogh Miklós.
Tatabányán rendezték meg a 2012.
évi serdülő korcsoportú diákolimpiát.

nye, hogy a mezőny egyik kiemelkedő
tehetsége és egy kissé enerváltan is győzni tud. Reméljük a tehetségéhez fejben
is fel tud nőni, hiszen akkor a jövő egyik
nagy reménysége lehet.
Horvátországban megrendezésre kerülő nemzetközi meghívásos versenyre
2 versenyzőnk, Krasznai Máté (66 kg)
és Mertse Ádám (96 kg) nevezett.
Mindketten a tőlük elvárható módon jól teljesítettek. Mertse Ádám
harmadik lett, Krasznai Máté pedig a
döntőig verekedte magát, aki végül a

A nap másik rangadója Mester Milán
(42 kg) és Lévai Tamás között zajlott.
Milán alig várta, hogy az utolsó két
versenyen Lévai Tomitól elszenvedett
vereségekért visszavágjon. Milán a
döntőben az első menetet elveszítette, a
második menetet magabiztosan nyerte.
A harmadik menetben Lévai Tomi
iszonyatos tempót diktált, Milán
azonban összeszedettebb, megfontoltabb volt. Egy lábra támadásból Lévai
Tomi mögé került és ezt az előnyét ellenfele már nem tudta behozni. Ezzel
megszületett a második diákolimpiai
bajnokunk. Losonczi Dávid (46 kg)
ezen a napon is megállíthatatlan volt,
és a mezőny nagy részét technikai tussal verte. A döntőben Farkas Leventével küzdött, aki felett két menetben
sima győzelmet aratott.
A hangulat fokozódott, Dávidot
Szőke Alex (50 kg) követte, aki a
tőle elvárható módon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a döntőig,
ahol ellenfelét 19 mp alatt betussolta.
Molnár Tamás (58 kg) teljesítménye
fantasztikus volt, de a döntőt túlizgulta, nem tudta akaratát ellenfelére ráerőltetni, így két menetben vereséget
szenvedett, második helyezést ért el.
Balogh Miklóstól (63 kg) győzelmet
vártunk, Miki azonban nem koncent-

Az ESMTK Birkózó Szakosztály 6
versenyzővel képviseltette magát a
versenyzővel
versenyen. Gazdag Mátyás (46 kg),
Szűcs Balázs (58 kg), Takács János
(58 kg), Kiss Róbert (58 kg), Racolta Eduárd (69 kg), Török
Ovidiu (76 kg) súlycsoportban képviselték az
ESMTK-t. Két versenyzőnk jutott a
döntőbe: Gazdag
Mátyás és Racolta
Eduárd.
Gazdag Mátyás
a kaposvári Kovács
Bencével nem tudott mit kezdeni, és
Matyi két menetben vereséget szenvedett, ez meglepő volt, hiszen
egész nap jól teljesített.
Racolta Eduárd nem a legjobb formáját hozta ezen a
hétvégén, de így is a döntőig
tudott menetelni, ahol ellenfelét az első menetben
betussolta. Edu óriási elő-

Fehér Dávidot legyőző svéd birkózót magabiztosan két menetben megverte, így Máté első
helyezést ért el.
Szigetszentmiklóson rendezték meg a junior szabadfogású országos bajnokságot.
Andrási József (50 kg), Kottes Pál (74 kg) és Kurinka
Richárd (84 kg) képviselte szakosztályunkat.
Kurinka Ricsi az első
menetben
vereséget
szenvedett. Ellenfele a

továbbjutásért való küzdelemben
szintén vereséget szenvedett, így Ricsi
kiesett a versenyből. Kottes Pál első
meccsén győzelmet aratott, jól birkózott. Második meccsén nagy riválisával,
Szabó Noéval birkózott, aki ellen Pali
már 3:0-ra is vezetett, de ezt az előnyt
nem tudta megtartani. (Válogatott versenyzőnk, Gulyás Zsombor kikapott
Szabó Noétől, aki meg is nyerte a versenyt.) Andrási József ezen a hétvégén
kirobbanó formában volt, a döntőben
a szigetvári Sánta Ferenccel birkózott.
Ezen a mérkőzésen megmutatkozott az
erőfölény, mely ellen Andrási Józsi nem
tudta felvenni a harcot és két menetben
vereséget szenvedett.
Egyesületünk, az ESMTK szervezésében Oroszországba, Rosztovba utazott Repka Attila olimpiai bajnokunkkal, a kadet válogatott vezető edzőjével,
valamint ifj. Losonczi Ottóval, aki 58
kg-os súlycsoportban méretette meg
magát. Az utazás célja a nemzetközi
mezőny felmérése, valamint nemzetközi versenytapasztalat szerzése volt.
A verseny rendezése igen magas színvonalú volt. A verseny az előzetes programban leírtak szerint zajlott, mely
egy kisebb világbajnoksággal is felért,
hiszen a törökök és az azeriek kivételével minden birkózó nagyhatalom, több
mint 30 ország képviseltette magát.
Ifj. Losonczi Ottót egy iráni versenyzővel, majd az ukrán Szergej Kuzubbal, illetve az örmény Aszlanyannal
sorsolták össze, aki a tavalyi évben EB
második, valamint VB 3. helyezett
volt. Ottó az első meccsét az iráni versenyzővel kezdte. Állásból nem történt
semmilyen akció. Ottó az iránit nem
tudta megpörgetni, így az első mene
menetet az iráni nyerte. A második menetet
Ottó simán nyerte, majd a 3. menet
menetben egyértelműen ő uralta a szőnyeget.
Az iránit mind a második, mind a har
harmadik menetben is megintették, aki a
3. menet végére elfáradt.
Ottónak 16 percen belül ismét sző
szőnyegre kellett lépnie az ukrán Kozub
Kozubbal, aki egy igen jó birkózónak számít.
Állásból nem történt akció, Kozub
mindenféle kapaszkodást került. Lent
Lentről ismét reburral próbálkozott, amit
Ottó jól védett, de sajnos az utolsó 5
másodpercben egy 1 pontos pörgetés
pörgetéssel Kozub nyerte a menetet. A második
menetben Ottó folyamatosan táma
támadott, és ami még számunkra is meg
meglepő volt, csípődobást indított, mely
melynek kivitelezése elég gyengére sikerült,
és ellenfele 1 pontért kitolta Ottót.
Az ukrán a hátralévő 1 percben Ottó
támadásait visszaverte, és ezzel a máso
második menetet is 1:0-ra nyerte. Kozub ve
vereséget szenvedett az örmény verseny
versenyzőtől, így Ottó kiesett a versenyből.
Ottónak ez már a nyolcadik verse
versenye volt az idén. Eddig 5 arany, 1 ezüst,
és 1 bronzérmet szerzett. Ez volt
az első versenye, ahol nem tu
tudott dobogós helyezést elérni.

PIHEGÔ
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GYERÜNK A VÍZBE!
Úszni nagyon jó, bár a feleségem erôsen
bírálja az én vízben elôcsalható képességeimet. Szerinte a medencében a végtagjaimmal koordinálatlan mozgássorozatot
végzek, ezt sûrûn, egymás után ismétlem,
minek köszönhetôen eleddig elkerültem a
fulladásos halált.
De ez nem úszás. Inkább úgy tûnik, mintha egy vizes bázisú rehabilitációs intézetben
lennénk, ahol éppen a víziszonyt oktatják és
én persze már megint eminens vagyok.
Hidrosztatikai elméletekkel nem magyarázható, mitôl maradok a víz felszínén.
Valószínû, hogy az égiekkel állok szoros
kapcsolatban, s az ôrzô-védô angyalok
állandóan vigyáznak rám, mert gyámolításukra esetemben egy 10x20 méteres kismedence átúszásánál is komoly szükség
mutatkozik.
Állítólag erôsen látszik, hogy könyvbôl tanultam meg úszni, három keserves
év alatt. Az meg végképp a sors különös
csapása, hogy abból a bizonyos „Úszáselmélet kicsiknek, nagyoknak és lúdtalpasoknak” c. könyvbôl hiányzott egy lap.
Tehát a 17-18. oldalon taglalt szabályos
lábtempóról még irodalmi ismereteim sincsenek, nemhogy abból be tudnék mutatni
akár csak egy rövid részletet is vízben.
Azt elismerem, hogy az uszodában voltak már eseteim: letéptem a sávelválasztó

acélsodronyt, kapaszkodásom következtében kiszakadt a falból a fogódzó vascsô...
Azt uszodában többször hangoztattam,
hogy az ember számára nem a víz a természetes közeg, hanem a beton.
De hát nem is a medence az én világom, hanem a külszíni vizek. A tó, meg
a tenger!
Ott van például az alámerülésem nagyobb mélységbe. Megteszem a szükséges elôkészületeket: három részletben

beszívok annyi levegôt, amennyi megítélésem szerint elegendô lesz arra a bô negyedórára, amit a víz alatt szándékozom
tölteni. Felveszem a helyes testtartást, saját
magamnak bemondom a „start!”-ot, majd
ugyanazzal a lendülettel elkezdek lefelé
úszni a homályos, ismeretlen mélységbe.
De nem ám a gyöngyhalászok méltóságteljes lassúságával, hanem sokkal inkább egy
víz-víz ballisztikus rakéta sebességéhez
hasonlatosan – gondolom én.

REJTVÉNY

A víz felszínén ez egészen másképp
néz ki. Nejem elmondása szerint az történik, hogy hirtelen bedugom a fejem a vízbe, de csak annyira, hogy a szememet és
a fülemet ellepi. Ettôl végképp elvesztem
az amúgy is csak korlátozottan használható tájékozódási képességemet, a szárazon maradt testrészeimmel pedig irdatlan
tempóban kalimpálok a friss levegôn, ad
abszurdum: fejen állok a vízen.
A körülöttem fürdôzôk tátott szájjal bámulnak, azt hiszik, én vagyok a környéken
portyázó vízi cirkusz frontembere. Elismerôen megtapsolnak, mert látják, hogy
a mutatvány egészen elképesztô akrobatikus ügyességet igényel.
Nem sejtik, hogy én is csak azért tudom
megcsinálni, mert nem ezt akarom. Nejem
szerint be kellene végre látnom, hogy a testemet egész egyszerûen nem fogadja be a víz.
Persze, régen azért másként ment ez.
Negyed századdal ezelôtt még megsimogattam a tenger fenekét!
Hitvesem, aki jelentôs sikerek elôtt állt
– hiszen akkor még csak a menyasszonyom volt –, erre tisztán emlékszik.
Az eset a Fekete-tengerben történt, ott,
ahol a tenger mélysége elérte a 400 (figyeljünk, négyszáz!) millimétert. Népies mértékegységre átváltva: térdig sem ért a víz.
Módos József

APRÓHIRDETÉS
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ÁLLÁS
PESTERZSÉBETI BELLA SZÉPSÉGSZALONBA fiatalos csapatba fodrász, kozmetikus, mûkörmös-pedikûrös vállalkozó
kollegát keresünk lehetôleg vendégkörrel.
Bôvebb felvilágosítás: 06/20-437-57-13
telefonszámon

OKTATÁS
MATEMATIKA – FIZIKA felkészítés, korrepetálás pótvizsgára, érettségire. Erzsébet
központjában vállalok általános iskolások
középiskolások részére. 06/70-532-44-76,
Web: lipovszky.hu
GIMNÁZIUMI MATEMATIKA/FIZIKA tanárt
keresek egyszeri feladatra. Lehet fiatal
nyugdíjas is. 06/20-387-22-22

SZOLGÁLTATÁS
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel, Schneider, Dual)
Telefon: 06/20-410-63-93
VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Csôrepedés mûszeres keresése-javítása. Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat, csapok
cseréje-javítása. Teljes vezeték cseréje lakásban és udvaron földmunkával. Tel: 06-30914-35-88

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
HÛTÔGÉP, MOSÓGÉP JAVÍTÁS Kerületi
gyorsszolgálat. Hûtôgépek, automata mosógépek helyszíni javítása garanciával. Javításkor a kiszállás díjtalan. Javítás hétvégén is.
Telefon: 421-59-59, Mobil: 06/30-942-29-46
MOSÓGÉPJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN, minden típus, hétvégén is garanciával. Telefon:
276-51-18 vagy 06/20-230-14-43
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
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
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
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre.
Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépí-

tés, korlát felújítás festéssel, üvegezéssel
is. Egyéb lakatosmunkák-javítások.
Tel.: 284-25-40, mobil: 06/70-209-42-30

bi helyiség márvány burkolatú. Mindenhol
padlófûtés van. Ár: 16,5 millió Ft
Telefon: 06/30-811-12-26

TETÔJAVÍTÁST, KÚPCSERÉP kikenést,
palatetôk javítását, festését, valamint kémények javítását vállaljuk. Telefon: 06/30223-16-53 vagy 06/20-310-76-00

XX. KER., KÁROLY U., 58 m2-es, nagyerkélyes, mindenféle mérôórás lakásom liftes
házban eladó vagy kertes házra cserélném
ráfizetéssel 16M-ig. Ár: 8,2 MFt
Érdeklôdni: 06/20-265-02-59

VILLANYSZERELÉS; hibakeresés, villanyboylerek javítása, vízkôtelenítése, régi
boyler le-, az új felszerelése. Rácz Mihály
tel: 06/30-296-55-90, vagy 260-70-90
Érdeklôdni: raczmi711@citromail.hu
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS! Garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes
kiszállás. Telefon: 06/20-288-51-48

ERZSÉBETEN 2 SZOBÁS 50 nm-es házrész kiadó. T.: 06/30-580-70-30

EGYÉB

INGATLAN
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
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
BUDAPEST. XX. KERÜLET Poprád u. 14.
Családi ház eladó. elôszoba, két szoba,
konyha spájz. A szobák parkettásak, a töb-

✁

PESTERZSÉBETEN A HASZNÁLTCIKK piac
közelében csendes utcában két szobás konvektoros, hôszigetelt családi ház eladó 110nöl telekkel. Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 06/30-946-15-78

RÉGI KÉPESLAPOT, pénzt, bélyeggyûjteményt vásárolok, értékelek. Báli Péter
06/20-587-72-18
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évre
Montessori Mária Kétnyelvû Óvoda-Bölcsôde
Bevétel: 36.193.e. Kiadás: 37.022.e. Maradvány: -829.e. Maria Montessori Alapítvány
Bevétel: 49.959.e. Kiadás: 49.573.e. Maradvány +386.e.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évre
Montessori Mária Kétnyelvû Óvoda-Bölcsôde. Bevétel: 36.863.e. Kiadás: 36.531.e.
Maradvány: +332.e. Maria Montessori Alapítvány Bevétel: 56.088.e. Kiadás:
55.975.e. Maradvány: +113.e.
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APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY
FELHASZNÁLHATÓ
APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNY

FÉNYMÁSOLHATÓ
FÉNYMÁSOLHATÓ!

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, polgármesteri hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár, pénztári órák: hétfô 14.30-17.00, szerda 8.00-15.30
Név:

Csak az apróhirdetési
szelvényen feladott hirdetéseket
áll módunkban elfogadni!

Cím:

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
Szöveg: max. 20 szó • Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűvel töltse ki!

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenés
(megfelelő alkalom bekarikázandó)

1
4

2
5

3
6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó)
INGATLAN
ÉPÍTŐANYAG GÉP SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI
GYERMEKHOLMI
NÖVÉNY
EGYÉB
ÁLLÁS
OKTATÁS

JÁRMŰ
BÚTOR
TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS

RUHA
VEGYES

ÁLLAT

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

PÉNZTÁR TÖLTI KI!
Szelvény feladásának időpontja: _________________ _________________ Számla száma:_________________ ________________

HIRDETÉS
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Médiaajánlat
Média
ajánlat
FELÜLET
1/1
1/2 fekvô
1/2 álló
1/4 fekvô
1/4 álló
1/8 fekvô
1/8 álló
1/16

Pesterzsébet újság

ÁR
MÉRET A D A L O M P O L I T I K A I É S S Z O L G Á L T A T Ó L A P J
E K TÁ R S
X X . K E R Ü L E T É N 212
S
O
R
Á
V
Ő
110
000
Ft
+
Áfa
mm széles, 315 mm magas
F
T
S
E
P
BUDA

Gyerekek teszik kortalannát
nevelési intézményeinke
56 000 Ft + Áfa
56 000 Ft + Áfa
30 000 Ft + Áfa
30 000 Ft + Áfa
16 000 Ft + Áfa
16 000 Ft + Áfa
10 000 Ft + Áfa

212 mm széles, 155,5 mm magas
Hírek
104 mm széles, 315 mm magas
212 mm széles, 75,5 mm magas
Zárva lesz a hivatal a pest
104 mm széles, 155,5 mm magas
Június 29-én, pénteken
polgármesteri hivatal a
104 mm széles, 75,5 mm magaserzsébeti
ek
Köztisztviselôk Napi rendezvény
50 mm széles, 155,5 mm magasmiatt zárva tart.
50 mm széles, 75,5 mm magas

Nyáron szünetel

a jogsegélyszolgálat r 3. között
Üzleti hirdetés: 3000 Ft + Áfa (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.)
Augusztus 3 - szeptembe
Lakossági apróhirdetés: 600 FFtt + Á
Áfa.
fa. Hat alkalom egyösszegû befizetésénél 10% kedvezményt
gély
dr. Bôsze Lajos ingyenes jogse
biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében.
lata szünetel a polgármes
• A hirdetés összegét megjelenés elôtt kell személyesen befizetni a Kossuth tér 1. szám alatt, a polgármesteri hivatal pénztárában (pénztári órák: hétfô 14.3017.00, szerda 8.00-15.30), vagy átutalni. Átutalásnál a
kedvezményezett: Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, számlaszám: 1178400915735832. 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 megrendelô pár sort,
amely tartalmazza, hogy melyik lapszám(ok)ban kérik
a megjelenést és milyen méretben. A megrendelônek
tartalmaznia kell a számlázási címet és postai címet, ha
átutalással történik a befizetés.
• A számla a hirdetési díj átutalása esetén, az összeg
megérkezését követôen kerül postázásra. nevelési

ében ünneppel zárták a
zvé
tünk több nevelési intézmény l emlékeztek meg. A rendezvéKerüleetünk
Kerül
35. évérô
évet: fennállásuk 25., 30., ájának méltatása mellett természetesen
munk
sok
gógu
nyeken a peda

Hirdessen
a Pesterzsébet
újságban!

szolgá
hivatalban. Az elsô ingyenes

teri
• Csak kész hirdetéseket áll módunkban
elfogadidôpontja: szeptember
tanácsadás
70-es szoba.
ni! A megjelentetni kívánt keretes hirdetést
fenti
10. Helye: I.aem.
méretekben kérjük PDF vagy JPG formátumban leadni
ték
tûzijá
Nem lesz
a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre
abban az
ztus
Idén sem lesz tûzijáték augus a
esetben is, ha a hirdetési díj befizetése személyesen,
a összeget
szánt
erre
Az
19-én.
két
polgármesteri hivatal pénztárában történik.
Szent István Napi Forgatag,

einek
napos kulturális rendezvény
sára fordítja az önkor

finanszírozá
Apróhirdetési szelvény
mányzat.
Hirdetését a lapban található hirdetési szelvényen
k a kerületieket is sok
adhatja fel – fénymásolható – pontosan,
olvashatóan
Várjá
ai is
tünkáll testvé
Kerüle
kitöltve. Az apróhirdetés leadását követôen
nem
mó- rváros lnek a
színes rendezvénnyel készü
dunkban a szövegen módosítani!
Napo
nyárra. A Székelykeresztúri

seli
kon hivatalos delegáicó képvi

glátók
Tervezett megjelenések 2012-ben önkormányzatunkat. A vendé
várják a pesterzsébetie
szeretettel15.
Megjelenés: augusztus 28. – lapzárta: augusztus
z
augus
ket is városi programjukra
Megjelenés: szeptember 25. – lapzárta: szeptember
t.
tus 2-4 közöt12.
Megjelenés: október 24. – lapzárta: október 10.
Leteperték
Megjelenés: november 20. – lapzárta: november
7. a rablót lni egy fér
kirabo
Ékszerbolto
Megjelenés: december 18. – lapzárta: december
5.t akart
Kossuth Lajos utcában. Az al
dett

Vastag Csaba is vendégeske

fi a
t kol
kalmazott segítségére sietet
földre
légája, együtt kényszerítették

Szent István

Napi Forgatag
augusztus 19-20.
10-18 óráig

Pesterzsébet Önkormányzata és a 95 éves Csili Művelődési Központ
tisztelettel meghívja
Önt és családját, barátait, ismerőseit

államalapító Szent István királyunk
és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából
rendezendő kétnapos
kulturális forgatagra, „Pesterzsébet:
a két Erzsébet városa” jegyében.
Augusztus 19. Árpádházi Szent Erzsébet napja
Augusztus 20. Erzsébet Királyné, Sissi napja
Ezen a két napon 10-18 óráig:
történelmi játszóház, kézműves foglalkozások,
játékok, színpadi programok, koncertek, mazsorett és
fúvószenekari műsorok, birkózó bemutató,
borkóstolók, fröccsözde, pékek utcája.
Sok színes programmal várjuk a gyermekeket és a felnőtteket!
Augusztus 20-án várjuk az erzsébeti közösségeket,
baráti társaságokat egy közös főzésre!
Előzetes jelentkezés: 283-0236
Csili Művelődési Központ 1201 Bp., Nagy Győry I. u. 4-6.
Várhalmi András tel.: 283-0230; www.csili.hu

