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Méltósággal hajtottunk fejet  
a vértanúk emléke elôtt 
Az október 6-i ünnepi mû sor-
ban a Lázár Vilmos Általános 
Iskola Hangyabanda Szín-
társulata idézte meg a 13 
aradi vértanú alakját, halá-
lát. Szabados Ákos polgár-
mester ünnepi be szédében 
rámutatott: a kö zös emlé-
kezés, a közös gyász ko-
molyságot és méltóságot 
igényel.
4. oldal 

Felvontuk az ’56-os lyukas zászlót

A Városházán dr. Vas  Imre 
alpolgármester fogadta a  
Dr. Med veczky Világexpedí-
ció résztvevôit, akik október 
17-én érkeztek Pesterzsé-
betre. Az expedíció 2010 júli-
usában indult Belgiumból az-
zal a céllal, hogy valamennyi 
kontinenst körbejárnak a 

tengerpartok mentén.

A világexpedíció Budapest 
Túrája október 1-jén vette 
kezdetét. A csapat tagjai 
október 25-ig valamennyi 
fôvárosi kerületet felkeresik 
– a napi 20-25 km-es gya-
loglás során, megtekintve a 
fôbb helyi nevezetésségeket.  
A látogatás során az alpolgár-
mester bejegyzést írt az expe-

díció emlékkönyvébe, valamint 
átvette azt az oklevelet, amely 
tanúsítja, hogy a Városháza a 
világexpedíció 104. számú el-
lenôrzô pontja.

– Mindenkinek azt tudom 
javasolni, hogy ha teheti, csat-
lakozzon hozzájuk, hiszen mi 
is fontosnak tartjuk a sportot, 
illetve az egészséges életmó-
dot – mondta dr. Vas Imre.
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Pesterzsébetet is érintette 
a Budapest Túra
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Ünnepi 
munkarend 
a polgármesteri 

hivatalban
Október 27.  

(szombat) munkanap, 
valamennyi szervezeti egység
8-12 óráig ügyfélfogadással 

egybekötve nyitva lesz.
November 1.  

(csütörtök) munkaszüneti nap 
November 2. 

(péntek) pihenônap 
Ezeken a napokon valamennyi 
szervezeti egysége zárva lesz, 

az ügyfélfogadás szünetel.
November 10. 

(szombat) munkanap, 
 valamennyi szervezeti egység

8-12 óráig ügyfélfogadással 
egybekötve nyitva lesz.

Ne feledje, 
vasárnap 
óraátállítás!
Október 28-án kezdődik a téli 
időszámítás, amikor vasárnap 
hajnalban 3 órakor 2 órára 
kell visszaállítani az órát. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából koszorúzással 
egybekötött ünnepséget tartott Pesterzsébet önkormányzata és a Pesterzsébeti ’56-
os Szövetség az Emlékezés terén. Földesi Gyula országgyûlési képviselô ünnepi be-
szédét követôen átadták a fáklyás váltófutás gyôzteseinek járó kupákat és okleve-
leket, illetve a történelmi vetélkedô Millenniumi vándorkupáját. A megemlékezés a 
Kossuth Lajos utca és a Helsinki út keresztezôdésénél folytatódott, ahol néma tisz-
teletadással felvonták az ’56-os lyukas zászlót.    IM

Bôvebben: www.pesterzsebet.huBôvebben: www.pesterzsebet.hu
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Tisztségviselôk  
fogadóórái
Szabados Ákos polgármester
Idôpont-egyeztetés: 283-0549

Dr. Vas Imre alpolgármester
Idôpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné alpolgármester
Városháza – Minden hónap második
kedd, 14–16 óráig. 
Bejelentkezés: 289-2607

Dr. Kiss Irén címzetes fôjegyzô
Városháza – Minden hónap harmadik
hétfôje, 14-16 óráig. A fogadóórákra 
bejelentkezett mozgássérült ügyfe-
leket – kérésre – a tisztségviselôk az 
ügyfélszolgálati irodában fogadják.

Kócziánné Dr. Pohl Mónika aljegyzô
Városháza – Minden hónap elsô hét-
fôje, 13-15 óra között

Jegyzôi és aljegyzôi félfogadásra elôze-
tes bejelentkezés az Ügyfélszolgálati és 
Okmány Osztályon személyesen vagy a 
289-2607-es telefonszámon.

Tanulmányi ösztöndíjat hirdetnek 
a kerületben élô,  felsôoktatásban 
részt vevô hallgatók számára, va-
lamint az idei télen is indítanak 
közmunkaprogramot a kerületben – 
beszámoló Pesterzsébet képviselô-
testületének szeptemberi ülésérôl.

Polgármesteri beszámoló
– Gazdag kulturális programkínálatból 
választhattak a kerületi lakosok az első 
őszi hónapban, amikor a pesterzsébe-
tiek megtekinthették a Gaál Imre szü-
letésének 90. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékkiállítást, illetve részt 
vehettek a Kossuth Társaság által szer-
vezett Reformkori Napon – mondta 
Szabados Ákos. Kiemelte az október 
1-jén fennállásának 100. évfordulóját 
ünneplő kerületi rendőrkapitányság 
részvételével két helyszínen zajló Au-
tómentes Napot is, amely a Lurkóház 
Óvoda kicsiknek szóló színes program-
jai mellett idén először magában fog-
lalta az ESMTK pályáján az általános 
iskolások kerékpáros vetélkedőjét is. 

A kerület polgármestere dr. Hu-
nyadi Péter háziorvos köszöntéséről is 
szólt, aki 50 éve dolgozik Pesterzsébet 
egészségügyi alapellátásban. 

A Budapesti Önkormányzatok 
Szö vetsége szeptemberben valameny-
nyi fővárosi kerülettől, így Pesterzsé-
bet önkormányzatától is véleményt 
kért a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által készített 2013. évi források te-
kintetében. Elmondta, a jövő évben 
további takarékossági követelmé-
nyeknek is meg kell felelni, aminek az 
elvárt feladatok ismeretében nem lesz 
képes eleget tenni az önkormányzat. 
A polgármester ezért azt javasolta, 
hogy az oktatásból elvonásra kerülő 
összegek maradjanak az önkormány-
zatnál. 

Zajlik a járási hivatal kialakítása
Teljes körű közszolgáltatási ellenőrzést 
tartottak Pesterzsébet önkormányzatá-
nál Budapest Főváros Kormányhivatalá-
nak munkatársai, akik a hivatal dolgo-

zóival együtt végezték a tárgyi eszközök 
leltározását – ismertette Szabados Ákos 
a közigazgatás átszervezésével kapcsola-
tos eljárás részleteit. Októberben a járási 
hivatalhoz átkerülő köztisztviselők, no-
vemberben pedig az összes többi mun-
katárs létszámát is ellenőrzik. 

A kerületi kormányablak kialakí-
tásával kapcsolatosan ellenzéki kép-
viselő hívta fel a testület �gyelmét 
arra, hogy november 30-ig még vál-
tozhatnak az állam számára átadandó 
feladatkörök. 

Dr. Vas Imre alpolgármester el-
mondta, hogy az egész közigazgatási 
átalakításnak az a lényege, hogy ha egy 
állampolgár bemegy egy kormányablak-
hoz például Pesterzsébeten, akkor min-
denféle olyan ügyét el tudja majd intéz-
ni, ahol államigazgatási hatáskör van, 
így például tulajdoni lapot kérhet ki 
vagy igényelheti az európai egészségbiz-
tosítási kártyát, amit eddig nem tehetett 
meg a kerületi okmányhivatalban. 

A testület megszavazta a Budapest 
Főváros Kormányhivatala, valamint 
a Pesterzsébet ökormányzata közötti 
megállapodást.

Készül a kerület új sportkoncepciója
Megújította az önkormányzat szpon-
zorálási szerződését az ESMTK-val, 
mellyel kapcsolatban – ellenzéki kép-
viselői hozzászólásban – igény hang-
zott el a többi pesterzsébeti sportklub 
támogatására is. Körmendyné Kö-
kény Eszter, az Oktatási, Kulturális 
és Sport Osztály vezetője elmondta: 
elkezdődött a sportkoncepció felül-
vizsgálata, de tekintettel azokra a vál-
tozásokra, melyek az önkormányzat 
feladatrendszerében várhatóak, csak 
az elvégzendő sportfeladatok ismere-
tében fogják véglegesíteni és a testület 
elé beterjeszteni a dokumentumot.

Tanulmányi támogatás
A felsőoktatásban részt vevő pester-
zsébeti állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók számára összesen 7 millió 
forint támogatásról határoztak a kép-

viselők, melyből 5 millió forint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz va ló csatla-
kozásra, 2 millió forint pedig a Helyi 
Felsőoktatási Támogatásra fordítható. 

Utóbbiból azok részesülhetnek, akik 
nem jogosultak az államilag is támoga-
tott BURSA ösztöndíjra, mellyel az ön-
kormányzat elsősorban a hátrányos hely-
zetű, rossz anyagi körülmények között 
élő, felsőoktatási intézményekben ta-
nulmányokat megkezdeni kívánó, illetve 
folytató hallgatókat kívánja segíteni. 

Újdonság, hogy a pályázatokat elekt-
ronikus úton kitöltött űrlapon is be kell 
adni, illetve az aláírt példányt a kötelező 
mellékletekkel kell eljuttatni az Oktatá-
si, Kulturális és Sport Osztályra. 

További tudnivalók a www.emet.
gov.hu honlapon. A pályázatok benyúj-
tásának határideje: 2012. november 23. 

Téli közmunkaprogram indul
18 fő téli közmunkaprogramjához 
biztosít az önkormányzat önrészt, 
mely 10 százaléka a mintegy 3,9 mil-
lió forintos teljes költségnek. 

A fennmaradó részt belügyminisz-
tériumi forrásból biztosítják a no-
vember 1-jén induló és 2013. január 
31-ével záruló programhoz, melyben 
a közparkok gondozása, a tisztasági 
festések elvégzése és többek között, a 
téli lehullott csapadék eltakarítása lesz 
a feladat. 

Elítélik az erôszakot
Pesterzsébet képviselő-testülete szoli-
daritásáról biztosítja és mélységesen 
elítéli azt az október 5-én a Budapesti 
Zsidó Hitközség dél-pesti körzeté-
nek elnökét ért antiszemita támadást, 
amikor a Téglagyár téri imaház köze-
lében két �atal fér� vallási hovatarto-
zása miatt szidalmazta és bántalmazta 
a hitközségvezetőt. 

A kerület vezetői egyhangú sza-
vazatukkal utasítottak el minden 
erőszakot, amely vallási, etnikai vagy 
bármely más kisebbség ellen irányul. 

MSz

Városházi napló

Testületi ülésen történt Aranykezû 
mesterek  
kerestetnek
A Vállalkozók Napja alkalmából 
Pesterzsébet Önkormányzata sze-
retné elismerni a kiválóan dolgo-
zó szakemberek munkáját. 

Az önkormányzat kéri a kerület 
lakóit, ajánljanak olyan kisvál-
lalkozókat, szakembereket, akik 
több évtizede közmegelégedésre, 
megbízhatóan végzik tevékeny-
ségüket.

Személyes bemutatkozó levél-
lel jelentkezhet az a mester is, aki 
környezete visszajelzése alapján 
saját munkáját a jók között is a 
legjobbnak ítéli.

Ajánlásukat, illetve bemutat-
kozó leveleiket 2012. november  
23-ig juttathatják el postai úton 
Szabados Ákos polgármester ré-
szére (XX. ker. Polgármesteri Hi-
vatal, 1201 Bp., Kossuth tér 1.), 
vagy a protokoll@pesterzsebet.hu 
e-mail címre.

A felterjesztô levelében jelölje 
meg saját telefonos elérhetôségét, 
vagy e-mail címét!
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HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdetmény 1-6. pontjaira vonatkozóan, valamint Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottsága a hirdetmény 7-14. pontjaira vonatkozóan határozatában úgy döntött, hogy az 1-14. pontban felsorolt ingatlanokat 
egyfordulós, nyílt pályázatban értékesíti:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Méret Minimum ár
1. 176767/0/A/5 Budapest XX. kerület, Nagysándor József utca 96. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 113 m2 27.300.000,-Ft
2. 171081/0/A/2 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos utca 22-24. lh: I. fszt. 2. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 200 m2 32.210.000,-Ft
3. 176538 Budapest XX. kerület, Székelyhíd utca 23. kivett iskola Telekméret tulajdoni lap szerint: 4760 m2 200.000.000,-Ft

4. 171081/0/A/52 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos utca 26-28. II. lph. fszt. 1. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 433 m2

A hozzá tartozó pince alapterülete: 238,1 m2 56.000.000,-Ft

5. 170204/56/A/9 Budapest XX. kerület, Helsinki út 26. fsz. 9. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 218 m2 25.400.000,-Ft

6. 177219/2 Budapest XX. kerület, Pöltenberg utca 13. ingatlan Telekméret tulajdoni lap szerint: 3608 m2

A hozzá tartozó ingatlan alapterülete: 64 m2
bruttó
129.700.000,-Ft

7. 171557/0/A/4 Budapest XX. kerület, Ferenc utca 1. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 136 m2 20.300.000,-Ft
8. 178377/0/A/3 Budapest XX. kerület, Vörösmarty utca 126. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 173 m2 22.500.000,-Ft
9. 179659/0/A/5 Budapest XX. kerület, Elôd utca 69-71. fszt. 5. irodahelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 94 m2 11.200.000,-Ft
10. 170204/33/A/124 Budapest XX. kerület, Bíró Mihály utca 6. raktárhelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 60 m2 3.500.000,-Ft
11. 172387/0/A/12 Budapest XX. kerület, Sebestyén utca 4.  (Kossuth Lajos utca 59.) üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 25 m2 5.100.000,-Ft
12. 172273/0/A/2 Budapest XX. kerület, Ilona utca 26. (Jókai Mór utca 52.) üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 214 m2 15.000.000,-Ft
13. 170224/12/A/79 Budapest XX. kerület, Lajtha László utca 18-20. irodahelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 76 m2 4.300.000,-Ft
14. 170204/73/A/16 Budapest XX. kerület, Ady Endre utca 82. raktárhelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 49 m2 2.300.000,-Ft

Az ajánlatokat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályához (1201 
Budapest, Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell benyújtani 2012. október 31-én 12 óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyel-
ven. Jelige: a megvásárolni kívánt ingatlan címe. Bővebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeiről: www.pesterzsebet.hu weboldalon, 
valamint a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.-nél Ádovics Lászlóné ügyvezetőtől (telefon: 284-7064).
Budapest, 2012. október 12.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a hirdetmény 5-6. pontjaira vonatkozóan 
határozatában úgy döntött, hogy az 1-8. pontban felsorolt ingatlanokat árverés útján értékesíti:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Méret Minimum ár
1 . 176763/0/A/5 Dessewffy u. 57. fsz.5. lakás 25m2 3.000.000,- Ft
2. 171190/35/A/1 Ady Endre u. 106. fsz.1. lakás 51m2 5.500.000,- Ft
3. 170204/31/A/34 Baross u. 39. VIII/34. lakás 37m2 4.900.000,- Ft
4. 171190/20/A/51 Berkenye sétány 5. VIII/50. lakás 48m2 7.100.000,- Ft
5. 173102/0/A/1 Thököly u. 8. fsz.1. lakás 31m2 2.800.000,- Ft
6. 172274/0/A/6 Jókai Mór u. 54. fsz.6. lakás 27m2 2.700.000,- Ft
7. 172913/0/A/3 Toldy Ferenc u. 4. fsz.3. lakás 28m2 2.600.000,- Ft
8. 173067/0/A/3 Valéria u.15. fsz.3. lakás 17m2 1.900.000,- Ft

Bővebb információ az ingatlanokról és az árverés feltételeiről: 
Budapest, 2012. szeptember 19.

SZABADOS ÁKOS polgármester távollétében, felhatalmazásából
DR. VAS IMRE alpolgármester s.k.

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erôforrás Minisztériumával együttmûködve 2013. évre ezennel kiírja 

az „A” és „B” típusú 

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, 

valamint 2012. évre az egyszeri, egyösszegű

 „Helyi Felsőoktatási Támogatás”  
pályázatot.

FELHÍVÁS
a  Budapest  
XX. kerületében  
állandó lakóhellyel 
rendelkezô, 
felsôoktatási 
intézményekben 
tanulmányokat 
folytató hallgatók, 
és a felsôoktatásban 
tanulmányaikat kezdeni 
kívánó fiatalok részére!

A pályázó csak egy támogatásban részesülhet, de célszerû mind a kettôt 
megpályázni.
A részletes tájékoztató Pesterzsébet honlapján megtalálható.
A korábbi évektôl eltérôen a pályázó kizárólag az általa az EPER-Bursa  rend-
szerben kitöltött nyomtatványon töltheti ki a pályázatát, amelynek aláírt pél-
dányát a szükséges mellékletekkel határidôre le kell adni kötelezô mellékle-
tekkel – eredeti iskolalátogatási igazolás, kereseti igazolások – kiegészítve. 
A pályázatokat postai úton, vagy személyesen, átvételi igazolással lehet leadni.

Levélcím:  Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály. Telefon: 289 2558/216 
1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1. I/71. 

A borítékra írják rá: „BURSA 2013”
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

FELLEBBEZÉSI LEHETÔSÉG NINCS!

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Fanfárok hangjára érkeztek 
a huszárok a Vécsey úti la-
kótelepen lévô emlékkôhöz 
– ezzel kezdôdött az október 
6-i kerületi megemlékezés.

Szabados Ákos polgármester 
ünnepi beszédében Pöltenberg 
Ernő utolsó szavait idézte: 

– „Szép kis deputáció megy 
az Úristenhez, hogy a magya-
rok ügyét képviselje!”  Október 
6-án ezek voltak Pöltenberg 
Ernő tábornok utolsó szavai 
kivégzése előtt, utalva honvéd-
tiszt társaira. A közös emléke-
zés, a közös gyász komolyságot 
és méltóságot igényel, közös 

ügy, nemzeti ügy. Ma sincs 
egyébként másképpen, mint 
hogy meg kell tanulni azt a kö-
zös gondolatot �atalnak, idő-
sebbeknek egyaránt, amely kö-
zösen emeli fel ezt a nemzetet, 
erősíti ezt a hazát. A „deputáció 
tagjai” különféle világnézetűek, 
vallásúak, nemzetiségűek vol-
tak, mégis a közös gondolat ve-
zérelte őket: hit a szabadságban 
és a forradalmi eszmében, hit a 
nép felemelkedésében. A forra-
dalom a legszentebb harc, ami 
a világon lehetséges. Amikor az 
egyik király a másik ellen viselt 
háborút, az csak a királyok jus-
sáért történt. A népek jussa, az 

emberek jussa, a megélhetésük, 
a szabadságuk közös ügy tudott 
lenni. Közös ügy kell hogy le-
gyen ma is. A forradalom nem-
csak a fegyverek szavától lehet 

hangos, a forradalom lehet a 
gondolat lázadása, a lélek, a lel-
kiismeret szabadsága. Nos, ők a 
19. században vállalták fegyver-
rel, hogy a közös gondolatért 

az életüket áldozzák. Ezért em-
lékezünk, és ezért hajtunk fejet, 
ezért helyezzük el a koszorúkat, 
az emlékezés virágait nemcsak 
Pesterzsébeten, hanem ország-
szerte és a határainkon túl is. 
Kívánom, hogy a magyar nem-
zet közös összefogással sikerre 
jusson. Az elhunytak, a már-
tírok emléke erre kötelez vala-
mennyiünket – mondta.

Az ünnepi műsorban fellé-
pett a Pesterzsébeti Közgazda-
sági Szakközépiskola Gyöngy-
virág Néptánccsoportja, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola Han-
gyabanda Színtársulata pedig  
énekkel, verssel, prózával idézte 
meg a 13 aradi vértanút. 

A Himnuszt a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskar, Pál� Krisz-
tina vezényletével, énekelte. 
Kísért a Pesterzsébeti Városi 
Fúvószenekar, Jakab Gedeon 
karnagy vezényletével.

Ilonka Mária

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola  
Gyöngyvirág Tánccsoportja 

A Juta-dombi tüzérek terén, az 
'56-os emlékkônél kezdôdött el az 
1956-hoz kötôdô kerületi ünnep-
ségsorozat. A koszorúzás után a 
váltófutáson nyolc általános iskola, 
négy középiskola és a Pesterzsébe-
ti Ifjúsági és Gyermek Önkormány-
zat (PIGYÖ) csapata állt rajthoz. 

Somogyváry Géza, Pesterzsébet díszpol-
gára, az egykori ’56-os Nemzeti Bizott-
ság elnökségi tagja – a fáklyás váltófutás 
és a történelmi vetélkedô életre hívója – 
köszöntötte a megjelenteket, majd Faze-
kas Ella, a József Attila Általános Iskola 
tanulója szavalt. 

Az ’56-os veteránok meggyújtották a 
forradalom jelképes lángját, a Pesterzsé-

beti Közgazdasági Szakközépiskola 
Gyöngyvirág Néptánccsoportjának 
fiú tagjai pedig fáklyás tánccal 
mutatták meg az ifjúság lelkese-
dését, lendületét.

Koszorút helyezett el Kapcsos 
János, a Pesterzsébeti ’56-os 

Szövetség elnöke, 
Tóth József ügyve-
zetô elnök, valamint 

az önkormányzat nevében 
Csaszny Márton képviselô. Végül a 

kerület diákjai helyezték el a megemléke-
zés virágait. 

A váltófutást Kesik Róbert rendôr ôr-
nagy és Varga Sándor, az önkormányzat 
sportszervezôje indította el. 

A közel két kilométeres távot a Ju-
ta-dombi tüzérek terétôl az Emlékezés 
teréig elsôként a Német Nemzetiségi 
Gimnázium (Oltványi László vándorkupa), 
másodikként az Erzsébet Királyné Szak-
középiskola, harmadikként az Eötvös Lo-
ránd Szakközépiskola tanulói tették meg. 

Az általános iskolások közül a József 
Attila Általános Iskola végzett az elsô 
helyen (Juta-dombi vándorkupa), az Ady 
Endre Általános Iskola a második, míg a 
Gyulai István Általános Iskola a harmadik 
lett.  A résztvevôk és a nyertes csapatok 
képviselôi az ’56-os veteránoktól vehet-
ték át az emléklapot.   IM

,,Szép kis deputáció megy az Úristenhez,  
hogy a magyarok ügyét képviselje!”

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola  

beti Közgazdasági Szakközépiskola 
Gyöngyvirág Néptánccsoportjának 
fiú tagjai pedig fáklyás tánccal 
mutatták meg az ifjúság lelkese
dését, lendületét.

Koszorút helyezett el Kapcsos 
János, a Pesterzsébeti ’56-os 

Szövetség elnöke, 
Tóth József ügyve

az önkormányzat nevében 
Csaszny Márton képviselô. Végül a 

Fáklyás váltófutással ’56 emlékére 

Meggyújtották a forradalom lángját
beti Közgazdasági Szakközépiskola 

Meggyújtották a forradalom lángját

Még több kép  
a honlapon!

Még több kép a www.pesterzsbet.hu honlapon!
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Történelmi vetélkedôt szervezett a 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet ke-
rületi általános és középiskolások szá-
mára a Millenniumi és a Szent István 
Kupáért. Sajnálatosan a vetélkedôre 
nem jelentkeztek középiskolások, így 
a Szent István Kupa nem talált gazdára.

Az elsô helyezett csapat

Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturá-
lis Bizottság elnöke köszöntötte a fiatalo-
kat. A diákok történelmi tudására dr. Vas 
Imre alpolgármester is kíváncsi volt.

A Millenniumi Kupa történelmi csa-
patverseny témái idén két fordulóban 
„Pesterzsébet ikonikus alakjai” (ebben 
benne voltak az 1956-os szabadságharc 
pesterzsébeti eseményei is), harmadik 
fordulóban „Bocskai István élete és sza-
badságharca” volt. 

A megmérettetésen 8 általános iskola 
12 csapata vett részt. 

A zsûri tagja volt dr. Nagyné Koczog 
Tünde, az Ady Endre Általános Iskola és 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet intéz-
ményegység-vezetôje, Somogyváry Géza, 
Pesterzsébet díszpolgára, az egykori ’56-
os Nemzeti Bizottság elnökségi tagja, a 
történelmi vetélkedô életre hívója, vala-
mint dr. Baitz Andorné - a PSZCS (a PEPI 
jogelôdje) igazgatója, nyugdíjas történe-
lem szaktanácsadó.

Elsô helyet a József Attila Általános 
Iskola „Bocskai hajdúi” csoportja (Pál 
Roland, Kovács Boglárka, Tóth Levente), 
a második helyet szintén a József Attila 
Általános Iskola „Kispuskások” csoport-
jának diákjai (Balogh Dominika, Komlódi 
Eszter, Pintér Eszter), a harmadik helye-
zést pedig a Lázár Vilmos Általános Iskola 
„Hajdúk” csoportja (Szabó Norbert, Nagy 
Eszter, Sahin Veronika) nyerte meg. 

A Millenniumi vándorkupát a gyôz-
tes csapat október 19-én, az Emléke-
zés terén, a koszorúzási emlékünnep-
ségen vehette át. 

A versenyt az Oktatási és Kulturális Bi-
zottság, a Csili Mûvelôdési Központ, vala-
mint a Pesterzsébeti Múzeum támogatta.

IM 

Kerületi történelmi verseny 

Bocskai hajdúi nyerték  
a Millenniumi Kupát 
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– A hatályos kerületi vá-
rosrendezési és építési sza-
bályzat elég régi és ma már 
használhatatlan. Megváltoz-
tatása egy hosszú tervezési 
folyamat, amelynek első 
fázisa a kerület értékalapú 
vizsgálata – mondta felveze-
tőjében Berta Ferenc főépí-
tész, a fórum házigazdája.

Dr. Vas Imre alpolgármes-
ter hangsúlyozta: rendkívül 
fontosnak tartják a lakosság 
véleményének megismerését.

– Arra kérjük a lakókat, 
hogy mondják el, milyen 
elképzeléseik, ötleteik van-
nak a kerület építészeti sza-
bályozásával kapcsolatban 
– mondta.

A tervezési munkát köz-
beszerzési eljárás során elnye-
rő CDC Településfejlesztési 
Tervező és Tanácsadó Kft. 
ügyvezetője, Kerekes György 

elmondta: a cél egy olyan 
városépítészi szabályzat meg-
alkotása, amely hosszú táv-
ra meghatározza, hogy mit 
lehet és mit szabad tenni a 
kerületben.

– A munkának az a mot-
tója, hogy érték az, amit a 
társadalom értékesnek tart. 
A mi koncepciónkban az 
érték fogalma – az épített 
és a természeti környezeten 
túl – kiterjed a társadalmi és 
a gazdasági szintre. A város-
építészeti szabályzatot úgy 
kívánjuk megalapozni, hogy 
ezekre az értékekre épüljön. 
Minden értékre kíváncsiak 
vagyunk – fogalmazott.

A beszélgetés során szá-
mos észrevétel, javaslat 
hangzott el a kerület külön-
féle értékeivel kapcsolatban. 
Így felmerült a 95 éve mű-
ködő Csili Művelődési Köz-

pont neve, megemlítették a 
jellegzetes három boltíves 
ablakok megóvásának fon-
tosságát, ahogyan szó esett 
a jódos-sós gyógyfürdőről 
is, amely Budapest egyetlen 
jódos, brómos gyógyvizű 
fürdője.

Többen fejezték ki saj-
nálkozásukat a Kosuti, azaz 
a Kossuth Lajos utca arcu-
latának, hangulatának meg-
változásával kapcsolatban is. 

Ők elsősorban azt fájlalják, 
hogy a kerület hajdan nyüzs-
gő, reprezentatív utcája mára 
jellegtelenné vált. Ugyancsak 
felvetődött a Kossuth La-
jos utca 49. szám alatti volt 
Ipartestületi Székház sorsa, 
amellyel kapcsolatban dr. 
Vas Imre megjegyezte: az 
önkormányzat már tett lépé-

seket, hogy megkaphassa az 
épületet.

– Folynak egyeztetések 
az állami vagyonkezelővel. 
Meglátjuk, mennyire leszünk 
eredményesek – tette hozzá.

A pesterzsébeti értékek 
felsorolásakor természetesen 
nem maradt ki a Duna-part 
sem. A partszakasz rende-
zésével kapcsolatban az al-
polgármester elmondta: az 
önkormányzat tárgyalásokat 

folytat a terület egy részét 
bérlő Magyar Evezős Szö-
vetséggel.

– Úgy tűnik, hogy a vál-
lalt fejlesztéseket nem tudják 
teljesíteni. Ezért át kell dol-
gozni a szerződést, és utána a 
reményeink szerint meg tud-
juk nyitni a partot – mondta.

RA

Pesterzsébet önkormányzata – mint 
minden évben – idén is tervezi, hogy 
karácsonyi ünnepekre az önkormányzat 
elôtti téren feldíszíti az év fenyôfáját. 
Évek óta sikeres volt a felhívásunk, és 
gyönyörû fenyôket ajánlott fel a lakos-
ság.  Szeretnénk folytatni ezt a kedves 
hagyományt, így ismét keressük azt a 
szép formájú, hat méternél magasabb 
fenyôfát, amely ékessége lehet az idei 
szeretet ünnepének.

Várjuk szíves felajánlásukat azon 
kedves lakóknak, akik örömmel lát-
nák viszont fenyôjüket a Kosuti ünnepi 
fényé ben. A fa kivágását és elszállítását 
az önkormányzat vállalja. Kérjük, a fel-
ajánló jelentkezzen a szociális foglalkoz-
tatóban (1201 Budapest, Baross u. 91-
95.), vagy hívja a 285-8474-es telefon-
számot. E-mail: szocifogi@freemail.hu  
A felajánlásokat elôre is köszönjük!

Szociális foglalkoztató 

Keressük 
Pesterzsébet fenyôfáját! 

Erzsébeti Munkás Testedzô Kör 
1204 Bp., Ady Endre u.150. Tel: 06 20 946 80 29 

TISZTELT KERESKEDÔK, VÁSÁROZÓK! 
Az ESMTK rendezi a nagy hagyományokkal 

rendelkezô és sikeres 
ERZSÉBET NAPI 

rendezvényt, valamint az azt követô 

KARÁCSONYI VÁSÁRT, 
Pesterzsébet sétálóutcájában. 

Korlátozott számban bérelhetôk faházak, árusítás céljából. 
Várjuk Tisztelt Kereskedôk, Vásározók jelentkezését  

a 06209468029-es telefonszámon.
 A faházak bérleti díja: 340 000 ft + ÁFA  

Erzsébet napi rendezvény kezdete: 2012.11.12.,
az azt követô karácsonyi vásár befejezése: 

2012.12.24., 13 óra
Jelentkezési határidô: 2012.11. 5.

Nem panelszöveg: 
kicsi, nagyon olcsó 
Egy lakótelepi paneles lakás faj-
lagos ára átlagosan egyharmadá-
val alacsonyabb, mint az ugyan-
azon a területen található egyéb 
társasházi lakásé. A legkereset-
tebbek továbbra is az 55 négy-
zetméter alatti lakások – derül ki 
az OTP Jelzálogbank lakótelepi 
értéktérkép elemzésébôl. 

A magyar lakótelepi forgalom 2-3 
százalékát adó fôvárosi III. kerület-
ben például ebben a viszonylatban 
mintegy 45 százalék az eltérés a la-
kásárak között. 

A NAV hivatalos tranzakciós 
adatbázisa, valamint az OTP Jelzá-
logbank saját lakótelepi adatbázisa 
alapján elkészített elemzés szerint 
Budapest IX. kerületében a legma-
gasabb a lakótelepi átlagár. Itt a 220 
ezer forintot is meghaladja a lakó-
telepi lakások négyzetméterenkénti 
átlagára. Emellett a XI. és a XIII. ke-
rület lakótelepi lakásainak fajlagos 
átlagára haladja meg a 200 ezer 
forintot. A XX., a XV., valamint a XVIII. 
kerületben a legalacsonyabb a fô-
városi árszínvonal, ahol túlnyomóan 
peremvárosi, a 70-es években épült 
panellakótelepek találhatóak. Ezen 
a területen 150 ezer forint körüli a 
négyzetméterár.

Új jelenség, hogy az energetikai-
lag felújított, hôszigetelt lakások kel-
nek el leghamarabb, ám a beruházás 
költségét nem fizetik meg a vevôk.

MTI  

Minden helyi érték fontos
A kerület társadalmi, gazdasági, épített és természeti 
értékeivel kapcsolatban várták a pesterzsébetiek vé-
leményét az október 10-i lakossági fórumon.
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XX. kerület

az azt követô karácsonyi vásár befejezése: 
2012.12.24., 13 óra

Jelentkezési határidô: 2012.11. 5.
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Az Oktoberfesten színültig 
meg telt fellépôkkel, érdek-
lôdôkkel a József Attila Álta-
lános Iskola és a Baross ovi 
– Kindergarten Baross udvara. 
A rendezvényt a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Pest-
erzsébet és a Német Hagyo-
mányokat Ápolók Szövetsége 
Egyesülete szervezte.

– Fontos, mindemellett szüksé-
ges a környezetünkhöz, lakó-
helyünkhöz ragaszkodni, minek 
megnyilvánulása többek közt 
a közös munka és a közös ün-
neplés – mondta Szabados Ákos 
polgármester, aki szerint a pest-
erzsébeti német nemzetiségi 
oktatásban résztvevô intézmé-
nyek, a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat és a német hagyo-
mányápoló egyesület munkája 
példaértékû e téren.

– Noha az oktatási intézmé-
nyek állami irányítás alá fognak 
kerülni, az önkormányzat a ve-
lük már kialakított jó kapcsolatot 
továbbra is igyekszik fenntartani 
– tette hozzá, majd külön gra-
tulált a József Attila Általános 
Iskola pedagógusainak az utób-
bi évek munkájáért, és kívánta, 
hogy a már hagyománnyá vált 
Oktoberfestnek a jövôben is le-
gyen folytatása.

A bográcsokban finom 
ételek készültek, az asz-
talokra házilag készített 
finomságok kerültek.

– Sváb ételek mellé 
süteményeket készítettek 
a szülôk, akik a pedagógu-
sokhoz hasonlóan sokat dol-
goztak ezért a napért – mondta 
Fekete Károlyné, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Pester-
zsébet elnöke. 

– A rendezvény résztvevôi 
fontosnak tartják, hogy a kul-
túrát ápolják és továbbvigyék. 
Köszönet illeti mindazokat, 
akik a rendezvény létrejöttét 
elôsegítették, köztük Krén Jó-
zsefnét, a József Attila Általá-
nos Iskola igazgatóját és Bél-
teczkyné Szende Hildát, a Ba-
ross óvoda vezetôjét – mondta 
Fekete Károlyné.

A kézmûves 
foglalkozáso-

kon kívül a német nemzetiségi 
csoportok, illetve osztályok ha-
gyományápoló táncai szórakoz-
tatták a jelenlevôket.  

Fellépett a Rozmaring Kama-
rakórus, a Hermann Antal Harmo-
nika Zenekar, valamint a Lajtha 
László AMI Ifjúsági Fúvószenekar. 

A Német Nemzetiségi Gim-
názium diákjai magyar és német 
nyelven konferáltak, az iskola 
énekkara is fellépett.  SzA 

Bôvebben a honlapon!

Lecsapott a közterületi ôrség G. Lászlóra, aki 
rendszeresen vállalta lomok elszállítását a 
kerületben. A felesleges holmik azonban nem 
a hulladékudvarokban, hanem a szelektív 
hulladékgyûjtôk mellett kötöttek ki.

Az ôrség napok óta figyelte a férfit, aki hosszú 
ideje tört már borsot a szociális foglalkoztató 
munkatársai, na és persze a lakók orra alá.

– A Tátra téren pakolta éppen le a zsákokat.  
A kollégák követték, lefotózták, hogy legyen bizo-
nyítékuk, majd hívták a rendôrséget - számolt be 
az esetrôl Bognárné Adorján Csilla, a foglalkoz-

tató vezetôje, aki elárulta, a lefülelt lomis éppen 
akkor autóalkatrészektôl akart megszabadulni. 

G. Lászlót a rendôrségen kihallgatták, eljá-
rás indult ellene. JA

A garázsvásárok egyre nép sze-
rűbbek napjainkban – nem a 
haszonszerzés végett, hanem 
sokkal inkább azért, mert kel-
lemes, vidám hangulatú prog-
ramok, melyek során nem a 
kukában landolnak a mások 
számára hasznos tárgyaink.

– Régóta foglalkoztatott, 
hogy egyszer garázsvásárt ren-
dezzek az udvaromon. Az évek 
során egyre több holmi gyűlt 
össze a lakásban, amelyeket 
sajnáltunk kidobni, éppen 
ezért úgy döntöttünk, itt az 
ideje annak, hogy megvalósít-
suk a tervet – meséli Németh 
Krisztina, aki annak idején �l-
mekben találkozott először az 
alkalmi házi bazárokkal.

Krisztina férjével szóróla-
pokat készített, és ezeket az 
esti sétákon, kisgyermekük 
társaságában dobták be a 
postaládákba, emellett pedig 
a legnépszerűbb közösségi 
oldalon is meghirdették a 

készülő vásárt. A néhány is-
merős mellett sok ismeretlen 
érdeklődővel találkoztak a 
házuk udvarán.

– A kerület szinte vala-
mennyi pontjáról érkeztek 
vásárlók. Kellemes, beszélge-

tős hangulatú program volt, 
aminek során könyvek, ruhák 
és kisebb-nagyobb használati 
tárgyak találtak csekély össze-
gekért gazdára – tette hozzá 
Krisztina, aki tájékozódott az 
árusítás jogi hátteréről is: en-
gedély nélkül szervezhető, bi-
zonyos bevétel eléréséig pedig 
adózni sem kell utána. Nagy 
könnyebbség ez azok számára, 
akik ezt a lehetőséget kihasz-
nálva szeretnék megunt tár-
gyaikat értékesíteni – otthon.

SzA

Aki szabálytalanul vitte el a lomot,  
az viszi el a balhét is?

Lomtalanul

Garázsvásár Krisztináéknál 

Ami nálunk felesleges, másnak hasznos lehet

Oktoberfest

A bográcsokban finom 
ételek készültek, az asz-
talokra házilag készített 

– Sváb ételek mellé 
süteményeket készítettek 
a szülôk, akik a pedagógu-
sokhoz hasonlóan sokat dol-
goztak ezért a napért – mondta 
Fekete Károlyné, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Pester

A kézmûves 
foglalkozáso-

kon kívül a német nemzetiségi 
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Német hagyományok jegyében 

Garázsvásárt tartottak az 
Ady Endre tér közelében, 
egy kertes ház udvarán.  
A mindenki számára nyil-
vános, családias hangula-
tú vásáron megunt tárgyak 
kerültek eladósorba.kerültek eladósorba.

Melegedô
A XX. kerületi nappali melegedô gyûjtést szervez. Ruhanemût (téli 
kabátokat, nadrágokat, cipôket, zoknikat, pólókat), takarókat, 
száraz élelmiszert (levesport, konzervet, kekszet, csokit stb.) át-
vesznek. Az adományokért telefonos egyeztetés után a helyszínre 
is elmennek és elszállítják. Érd.: 0620/379-6140, 061/286-0601
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Magas rangú rendôri vezetôk – többek 
között Dr. Hatala József r. altábornagy, 
országos rendôrfôkapitány és dr. Tóth 
Tamás r. dandártábornok, budapesti 
rendôrfôkapitány –, nyugalmazott és 
jelenleg is aktív rendôrök, továbbá ke-
rületi elöljárók is részt vettek azon az 
ünnepségen, amelyet a pesterzsébeti 
rendôrkapitányság fennállásának szá-
zadik évfordulóján alkalmából tartottak 
október 1-jén.

Az egy évszázaddal ezelôtti történé-
seket Makádi Katalin r. alezr., kerületi 
rendôrkapitány idézte fel. A 1912. évi 
LX. törvénycikkely rendelkezett arról, 
hogy az akkori Erzsébetfalva a budapesti 
rendôrség területi hatáskörébe kerüljön. 
A községi rendôrkapitányság 1912. októ-
ber 1-jén kezdte meg mûködését a Kos-
suth Lajos – Török Flóris utca sarkán. Ér-
dekesség, hogy az állomány 54 fôbôl állt, 
és tíz lovasrendôr a peremkerületi ré-

szeken teljesített szolgálatot. Az egykori 
emeletes épület – a pincében kialakított 
fogdával, az orvosi rendelôvel – korszerû 
körülményeket biztosított a mindennapi 
munkához. 

A jelenlegi Török Flóris utcai szék-
házat 1988 óta használja a rendôrkapi-
tányság és az ügyészség.

– Az épület azonban önmagában csak 
egy keret, amelyet tartalommal azok az 
emberek töltenek meg, akik itt dolgoztak 
és dolgoznak a mai napig is – méltatta a 
vezetô a mindenkori állományt.

Az elmúlt esztendô pesterzsebeti fej-
leményeirôl szólva a térfigyelô rendszer 
folyamatos fejlesztését emelte ki. 

– A rendôrségnek nem egyedül kell 
vívnia a harcot a közterület biztonsá-
gáért. Szükségünk van a helyi szervek 
támogatására és az állampolgárok se-
gítségére. Mindannyiunk igénye a biz-
tonság, ezért mindenkinek tenni kell 
érte, hogy az megvalósulhasson – hang-
súlyozta a rendôrkapitány.

Szabados Ákos polgár mes ter meg-
köszönte a rend ôrök áldozatos tevé-
kenységét.

 – Kívánok minél kevesebb munkát, de 
minél több eredménnyel! – fogalmazott. 

Az ünnepségen a József Attila Általá-
nos Iskola diákjai adtak mûsort.  RA

Gyér érdeklôdés kísérte a 
XX-XXIII. Kerületi Rendôrka-
pitányság által tartott lakos-
sági fórumot. Makádi Katalin 
kapitány elmondta: nôtt a be-
törések száma.

Megnőtt a nyakláncletépéses 
bűncselekmények száma. Ezek 
felderítését megnehezíti, hogy a 
támadás gyorsasága és a megle-
petés ereje miatt a sértettek nem 
tudnak érdemi információkkal 
szolgálni az elkövetőkről.

Inkább időszakosan for-
dulnak csak elő besurranásos 
lopások a kerületben. Ezeket 
többnyire összeszokott párok 
követik el, akik valamelyik 
közműszolgáltató (vízművek, 
gázművek, elektromos mű-
vek) munkatársainak adják ki 
magukat. Míg egyikük eltereli 
a �gyelmet, társa zavartalanul 
magához ragadhatja a lakás-
ban található készpénzt és va-
gyontárgyakat. Sokszor gondot 
okoz, hogy a sértettek későn 
értesítik a rendőrséget, ráadásul 
a várakozás ideje alatt szinte tel-
jesen eltüntetik nyomokat. 

– Mielőtt beengednénk bár-
kit, győződjünk meg arról, hogy 
az illető az-e, akinek mondja 
magát! – hívta fel a �gyelmet a 
rendőrkapitány, aki a gépjármű-
tulajdonosokat pedig arra kérte, 

hogy – megelőzendő a szélvédő 
vagy az oldalablak betörésével 
járó feltöréseket – ne hagyjanak 
értéktárgyakat a gépkocsiban.

A lakossági fórumon sok szó 
esett a tér�gyelő kamerákról is.

– Pesterzsébet egész jó tér-
�gyelő kamerákkal ellátott 
kerületnek mondható, de sze-
retnénk, ha az önkormányzat 
bővítené a rendszert. Szabados 
Ákos polgármester úr ígéretet 
tett a bővítésre, és el is küldtük 
javaslatainkat az önkormányzat 
felé – fogalmazott a r. alezredes, 
aki szerint a kamerák kihelye-
zése elsősorban bűnmegelőzé-
si szempontból fontos. Ahol 
ugyanis felszerelték ezt a tech-
nikai eszközt, ott jóval kevesebb 
bűncselekményt követnek el.

A kerület közterületeit je-
lenleg 33 kamera pásztázza, s a 
tervek szerint további tér�gyelő 
berendezéseket szerelhetnek fel, 
többek között a Baross utca és 
a Kossuth Lajos utca kereszte-
ződésébe, a Topánka utcába (a 
Penny Market és a Pesterzsébet 
Áruház közötti területre), a Kul-
csár utcai lakótelepre, a Medi-
terrán lakóparkba, valamint az 
uszodához és a jégcsarnokhoz is.

Bitó Lajos, a Török Flóris 
utca 2/A számú ház közös kép-
viselője arra hívta fel a rendőrsé-
gi vezetők �gyelmét, hogy lakó-

közösségük nagy erőket fektet a 
betörés elleni védekezésre. A fel-
szerelt kameráknak köszönhető-
en például elejét tudták venni a 
besurranásos lopásoknak. A be-
törést csupán egy lakás esetében 
nem tudták megakadályozni.  

A közös képviselő felvetette, 
hogy rendszertelenebb módon 
kellene megoldani a járőrözést, 
és így kevésbé lenne kiszámítha-
tó a rendőri autó megjelenése.

A járőrözési gyakorlatról 
szólva Makádi Katalin elmond-
ta, hogy a kerületben két-há-
rom szolgálati gépkocsi látja el 
a járőrözést. 

Amikor betörés történik, az 
egyik autó kiesik, mert bizto-

sítania kell a helyszínt, amíg a 
helyszínelő meg nem érkezik. 
A lakossági észrevétellel ösz-
szefüggésben a rendőrkapitány 
hangsúlyozta annak fontossá-

gát is, hogy a lakók jelezzék, ha 
gyanús személyeket, mozgást 
érzékelnek a közvetlen környe-
zetükben. Így ugyanis egy iga-
zoltatással adatokat, informáci-
ókat lehet gyűjteni a potenciális 
bűnelkövetőkről. 

Szerkesztőségünkbe is el-
jutott a Mediterrán lakópark 
egyik lakójának levele a közbiz-
tonság romlásáról. A kerületi 
jegyzőnek címzett levél szerzője 
azt kifogásolja, hogy az elmúlt 
egy évben megszaporodtak a 
lopások, a rongálások, és hogy 
rendszeresen �atalok „ban-
dáznak” a lakópark területén. 
Kesik Róbert r. őrnagy, a köz-
rendvédelmi osztály vezetője 
elmondta, hogy a szóban forgó 
lakossági panaszt továbbították 
neki: egy hónapon keresztül fo-
kozottabb �gyelmet fordítottak 
a Mediterrán lakóparkra. 

Szűcs László r. alezredes, a 
bűnügyi osztály vezetője be-
számolt arról, hogy ennek az 
akciónak köszönhetően fog-
ták el a lakópark réz ereszcsa-
tornáit eltulajdonító színes-
fémtolvajokat. 

A közrendvédelmi osztály 
vezetője ígéretet tett arra, hogy 
a jövőben kiemelten kezelik 
majd a lakópark közbiztonsági 
problémáit.

RA

Börtönbe megy 
a bántalmazó 
Két év letöltendô börtönbünte-
tésre és három év közügyektôl 
eltiltásra ítélte nem jogerôsen a 
bíróság azt a férfit, aki a vád sze-
rint vallási hovatartozása miatt 
Pesterzsébeten megtámadta a 
Budapesti Zsidó Hitközség dél-
pesti körzetének elnökét.

A 21 éves férfi már korábban is több-
ször megjelent a pesterzsébeti zsidó 
imaháznál, ahol antiszemita kijelenté-
seket kiabált be az ajtón. 

Ez tette október 5-én is, de akkor a 
hitközség elnöke utánament és mobil-
telefonjával lefényképezte. Emiatt mell-
kason rúgta, majd fejen ütötte. 

A támadót fél órán belül elfogták a 
rendôrök, a Fôvárosi Fôügyészség bán-
talmazással elkövetett, közösség tagja 
elleni erôszak és könnyû testi sértés 
vádjával gyorsított eljárásban állította 
bíróság elé. 

A bíróság a férfira korábban kirótt 
hét hónapos felfüggesztett büntetés 
végrehajtását is elrendelte. Az ítélet el-
len az ügyészség súlyosbításért, a vád-
lott és védôje enyhítésért fellebbezett. 

  MTI  

Nyakláncokra, táskákra utaznak a tolvajok

Százéves a pesterzsébeti rendôrség
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Nôtt a betörések száma
A Csili Mûvelôdési Központ Helytörténeti Klubjában októ-
ber 9-én Makádi Katalin, a XX.-XXIII. kerületi rendôrka-
pitány volt a vendég, aki a gyakori bûncselekményekrôl, 
a nyaklánc- és a táskalopásokról beszélt.

Kérdésként hangzott el, hogy a lakók elhelyezhetnek-e ka-
merát lakásuk ajtaja fölött? A kapitány elmondta, hogy ha a 
szomszédokat nem zavarja, akkor elhelyezhetô. Az egyik tíz-
emeletes panelházban egyébként ügyesen megoldották ezt.  
Az oda felszerelt kamera rögzítette egy nyakláncot letépô tolvaj 
és egy betörô arcát. Mindkettôjüket elfogták.   IM

A pesterzsébeti rendôrkapitányság megalapításának századik évfordulóját 
ünnepelték október 1-jén. A centenárium alkalmából kiállítás nyílt a XX-XXIII. 
Kerületi Rendôrkapitányság Török Flóris utcai épületében.
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Keressük 
Erzsébet 
szépét!
Az idei Erzsébet Bálon is megválaszt-
ják a legszebb 18-26 év közötti Er-
zsébeten élô, tanuló, dolgozó hölgyet. 
Jelentkezni lehet a Csili Mûvelôdési 
Központban, az információban.

BÁNÓ MIKLÓS: Fidesz Iroda (Bp. 
1203, Kossuth L. u. 37/a.). Minden 
hónap elsô kedd, 16.30–18 óra kö-
zött. Email-cím: banomiklos@hds-
net.hu. telefon: 06-20-802-6232 

CSASZNY MÁRTON: 1./ Civil Ház  (Vö-
rösmarty 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.

FEKETE LÁSZLÓ: Fidesz Iroda (1203 
Bp., Kossuth L. u.  37/a). Minden 
hónap második csütörtök, 17–18 
óra között.

FÖLDESI GYULA országgyûlési kép-
viselô fogadóórái: Fidesz Iroda 
(1203 Bp., Kossuth L. u  37/a.). 
Minden hónap második szerda: 
16–18  óra között.
 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(1204 Budapest, Pacsirta utca 
157/b.). Minden hónap harmadik 
szerda: 17–18  óra között.
Zrínyi Miklós Általános Iskola 
(1204 Budapest XX. kerület, Már-
tírok útja 47.). Minden hónap ne-
gyedik szerda:  17–18 óra között.

HARSÁNYI LÁSZLÓ: Egyeztetés alap-
ján, telefon: 06-70-617-2195

JUHÁSZ LAJOSNÉ: Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola (Lázár u. 20.). Min-
den hónap harmadik kedd, 17–18 
óra között.

KAISER GYÖRGY: Stromfeld Aurél 
Ált. Iskola (1201 Bp., Mártírok útja 
205.). Minden hónap második csü-
törtök, 17-tól

KOMORÓCZY LÁSZLÓ: 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

KOVÁCS ESZTER: Egyeztetés alap-
ján, telefon: 283-0910

LENDVAI ANNA: Egyeztetés alapján
Telefon: 06-20-261-2524

MACH PÉTER: Zöld  Ovi  (1203 Bp.,  
Csepeli átjáró 10/a). Minden hónap 
utolsó hétfôje, 16–17 óra között

MARTON SÁNDORNÉ: Fidesz Irodá-
ban (1203 Bp., Kossuth L. u. 37/a). 
Minden hónap elsô csütörtök, 
15.30–17 óra között

NEMES LÁSZLÓ: Demokratikus Koa-
líció irodája (1203, Ady E. u. 84/a.). 
Minden szerdán, 17–19 óra között.

PÁLFI LÁSZLÓ: Egyeztetés alapján a 
06-20-532-9525-ös telefonon a Fi-
desz Irodában  (1203, Kossuth L. u. 
37/a). Idôpont-egyeztetés csak visz-
szahívható telefonról lehetséges.

ROSTAGNI ATTILA: Fidesz Iroda (1203 
Bp., Kossuth L. u. 37/a). Minden hó-
nap elsô csütörtök, 17 órától.

SZABADOS ÁKOS: Fôvárosi Szabó 
Ervin Könyvtár (1204 Bp., Pacsirta 
u. 157.). Minden hónap utolsó szer-
dája 18–19 óra között.

DR. VAS IMRE: Egyeztetés alapján
Telefon: 06-20-223-1801

Képviselôi fogadóórák

A Pesterzsébeti Kolping Család 
Egyesület minden évben kirándul. 
Nemrég Délvidéken jártak. Az út-
vonalat úgy állították össze, hogy 
elsôsorban az ismert történelmi 
helyekre jussanak el.

Budapest–Kalocsa–Zombor–Nagybecs-
berek – Székelykeve volt az útvonal. 

– Kalocsán megnéztük az érseki 
könyvtárat, Zomboron a vármegye-
házát, Nagybecsbereken a főplébánia 
templomot. Székelykevén uzsonnával 
vártak minket, majd az elszállásolás 
következett. Végigjártuk a Tisza men-
ti magyar városokat, Zentát, Adát, 

Becsét. Titelnél a túloldalon ömlik 
a Tiszába a Bega, és innen 9 km-re 
folyik össze a Tisza a Dunával. Nán-
dorfehérvárnál a Száva folyik bele a 
Dunába. Ezt a földrajzi érdekessé-
get a nándorfehérvári fellegvárból 
kitűnően lehetett látni. Felkerestük 
a péterváradi erődöt. Ősi szerb terü-
leten folytattuk utunkat az al-Duna 
mentén. Galambóc váránál pihenőt 
tartottunk, a Kazán-szorosnál ismét 
megálltunk – számolt be Takács Ist-
ván egyesületi elnök, aki maga is na-
gyon szereti a történelmet.

Az aracsi templom romjainál egy 
ünnepségbe csöppentek, lovasok, 
motorosok érkeztek a helyszínre. 
Versecen megálltak az írófejedelem, 
Herczeg Ferenc szülőházánál, Szabad-

kán fejet hajtottak Kosztolányi Dezső 
mellszobra előtt és elolvasták a gim-
názium falán lévő emléktáblát. 

A történelmi túrán részt vevő 
kolpingos csoport tagjai Székelyke-
vén hálaadó szentmisén vettek részt, 
majd megnézték az egyházi kezelés-
ben lévő tájházat. Adán megláto-
gatták a Damjanich János honvéd 
vezérőrnagyot ábrázoló dombor-
művet és Óbecsén a templomkert-
ben Leiningen-Westerburg Károly 
honvéd tábornok, az aradi vértanúk 
egyikének emléktábláját. Eleméren 

megkoszorúzták a helyi templom 
altemplomában Kiss Ernő tábornok 
sírját. Egyúttal fejet hajtottak az ara-
di vértanúk emléke előtt. 

ILMA

Honvéd tábornokok nyomában

NEM KAPJA MEG AZ ÚJSÁGOT? 
Hirdetési panaszok: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

Sérelmek  
a pszichiátrián
Ha önnel vagy ismerôsével, hozzátar-
tozójával pszichiátriai kezelése so-
rán visszaélést követtek el, illetve ha 
tudomása van ilyen esetrôl (jogtalan 
beszállítás, szexuális zaklatás, bán-
talmazás, gyógyszer-túladagolás stb.), 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványát. 

Pszichiátriai 
szerek viselkedési 
problémákra? 
Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott, vagy akár rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 
              06-70-330-5384
info@cchr.hu, www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Leiningen-Westerburg Károly honvéd 
tábornok emlékműve

Csoportkép Nándorfehérváron
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Stílszerûen nyitányokkal kezdte 
hangversenysorozatát Zentai Károly 
és Bizják Dóra a Gaál Imre Galériá-
ban. A Duo Klavi-Art négykezes zon-
goramuzsikája havonta egy szombat 
délelôtt a zenei csemegék mellett 
érdekes háttér-információkkal hoz-
za még közelebb a közönséghez a 
mûveket és szerzôiket.

A házaspár nem elôször gyûjti össze a 
pesterzsébeti zenekedvelôket. Koncert-
jeik már évekkel ezelôtt saját közönséget 
vonzottak, ám gyermekeik születése és 
az otthonteremtés néhány év csendet 
hozott. Most nagy lendülettel egy új 
hangversenysorozatot indítottak. Minden 

koncert külön tematikára fûzhetô fel. 
Táncok, átdolgozások, gyerekek, vagy 
épp a költészet a témája egy-egy kon-
certjüknek. 

A zenemûvek elôtt érdekes tényekkel 
fûszerezett kis bevezetôt tartanak. Az elsô 
koncert nyitányai kapcsán többek között 
megtudhadtuk, hogy Schubert nyomor-
ban élte le az életét, a Figaro házassá-
gául szolgáló színdarabot betiltották, és 
az akkori bulvár kategóriába tartozott 
az eset. Brahms csodagyerekség után 
kocsmazenészként élt, és új karrierje 
magyar közremûködéssel indult. Egy 
kis zeneelméletei áttekintést is kaptunk 
a különbözô hangnemek hangulati sajá-
tosságaiból. 

A közönség egyöntetû véleménye volt, 
hogy nagyon hasznosak és szórakoztató-
ak voltak a szöveges betétek, melyek a 
zenében kevéssé járatos hallgatót is rá-
hangolták a zenemûre.  Az ôszi 
sorozat november végéig tart. 

Értékelés:
általános iskolás kategória: 5–6. osztály

általános iskolás kategória: 5-6. osztály német nemzetiségi tagozat 
általános iskolás kategória: 7–8. osztály

általános iskolás kategória: 7–8. osztály német nemzetiségi tagozat
középiskolások

Idôpont: 2012. november 13. (kedd), 14.30 
Helyszín: Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény  

(1201 Budapest, Ady Endre u. 98.) 

A szavalóversenyen részt vevô diákok jelentkezését szíveskedjenek a jelentkezési 
lapon (a jelentkezési lap a pesterzsébet.hu-ról letölthetô) eljuttatni november 9-ig 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet címére: 1204 Budapest, Des-
sewffy u. 56., Tel.: 20/580-4997

Elektronikus regisztráció a jelentkezési lap szerinti adatokkal lehetséges: ne-
metkisebbseg@pesterzsebet.hu

A verseny elôtt 14.30-kor német nyelvû elôadást tart a Német Nemzetiségi 
Gimnázium színjátszó köre: Peer Gynt c. mesejáték változatát adják elô. 

A szavalóversenyt elôkészítô szervezômunkát, az NNÖP munkatársa, Szabóné 
Kerepesi Irén végzi, mindennemû információt ô szolgáltat (szerdai napon 9–12-ig).

Dr. Fekete Károlyné elnök

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet és a Pester-
zsébeti Múzeum Neményi Lili születésének 110. 
évfordulója alkalmából mûvészeti pályázatot 
hirdet „Neményi Lili Pesterzsébeten” címmel.

A versenyre képzômûvészeti (grafika, festmény, 
fotó, plasztika, makett stb.) alkotásokkal lehet 
nevezni. A képzômûvészeti alkotások bármilyen 
anyaggal és technikával készülhetnek (vegyes és 
számítógépes technikával is). A pályázati anyag-
hoz segítséget nyújthat a Pesterzsébeti Múzeum-
ban található Neményi Lili emlékszoba. 

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet: álta-
lános iskola alsó tagozat, általános iskola felsô 
tagozat, középiskola és felnôtt.
Beküldési határidô: november 16., péntek
A beadás módja: személyesen vagy postán a 
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetbe. 
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

A pályamûvön kérjük feltüntetni készítôje ne-
vét, életkorát, iskoláját, az alkotás címét, vala-
mint a felkészítô (pedagógus vagy szülô) nevét.  
A festményeket és grafikai mûveket paszpar-
tuzva kérjük. A legjobb pályamûveket kiállítjuk 
a Pesterzsébeti Gaál Imre Galériában, 2012. no-
vember 28–december 31. között.

A mûveket szakmai zsûri bírálja el!  A kate-
góriánkénti díjakat Pesterzsébet Önkormány-
zata és a Pesterzsébeti Múzeum biztosítja.  
A pályázat koordinátora Bondor Mária és Görôcs 
Zsuzsanna

Elérhetôség: 
–  Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Buda-

pest, Ady E. u. 98. Telefon: 421-0771. 
   E-mail: bondor.maria@pepint.sulinet.hu,
   Bondor Mária
–  Pesterzsébeti Múzeum, 1203 Budapest,  

Baross u. 53. Telefon: 283-1779. 
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu,
Görôcs Zsuzsanna

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érthetô a muzsika nyelve
A versenyt Erzsébet királynéra 
való méltó megemlékezés, 
az iránta érzett tisztelet, 
szeretet megnyilvánu-
lásaként rendezzük. 

A verseny rangját 
emeli, hogy az a 
Pesterzsébeten im-
már évek óta hagyo-
mánnyá vált Erzsébet 
Napok rendezvényso-
rozat keretében kerül 
megrendezésre.

Versenyfeladat: Egy szaba-
don választott vers kifejezô 

elôadása német nyel-
ven, a német irodalom 
klasszikusaiból, a ma - 
gyarországi német 
költôk mûveibôl, a 
mai modern német 
irodalom alkotásai-
ból, valamint Sisi 
németül írt verseibôl. 

Az elôadás idôtartama 
max. 4-5 perc lehet! 

A versek felolvasását a 
zsûri nem tudja értékelni!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet

címmel német szavalóversenyt szervez diákoknak  

„Sisi, a versekben örökké él”

hozott. Most nagy lendülettel egy új 
hangversenysorozatot indítottak. Minden 

a különbözô hangnemek hangulati sajá-
tosságaiból. 

A közönség egyöntetû véleménye volt, 
hogy nagyon hasznosak és szórakoztató-
ak voltak a szöveges betétek, melyek a 
zenében kevéssé járatos hallgatót is rá-
hangolták a zenemûre.  Az ôszi 
sorozat november végéig tart. 
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Tahi-Tóth László

A Körúti Színház évek óta játszik 
a Csili Mûvelôdési Központban, 
darabjaikkal minden alkalommal 
nagy sikert aratnak. Az idei bér-
letsorozatról Galambos Zoltánt, a 
színház igazgatóját kérdeztük.

– Nagy öröm, hogy ilyen hálás közönség 
elôtt léphetünk fel. Egész más egy olyan 
házban játszani, ahol hagyománya van 
a színháznak. Ez az intézmény minden 
dolgozóját dicséri – mondja az igazgató, 
aki elárulja: ez a színház nem állami tá-
mogatásból tartja fenn magát.

– A szeretetbôl tudunk feltöltôdni, 
amit a közönségtôl kapunk. Itt pedig 
különösen sok energiát ad, hogy a Csilit 
már akár pesti bázisunknak is tekinthet-
jük, biztos pont az életünkben. Nagyon 
remélem, hogy ezt a hárombérletes 
darabunkat is olyan nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadja a közönség, mint 
az eddigieket – mondja bizakodva. 

Az ajándék gésa az egyik legrégeb-
ben futó darabjuk, igazi jutalomjáték 
mind a szereplôknek (Tahi-Tóth László, 
Kautzky Armand, Király Adrián), mind a 

közönségnek. Tündéri vígjáték szere-
lemrôl, barátságról és toleranciáról. 

– A Napsugár fiúk (Koltai Róbert, 
Galla Miklós) egy olyan elévülhetetlen, 
klasszikus Neil Simon-mû, ahol a ke-
serédes történet folyamán válik nagyon 
szerethetôvé a két figura. A történet nem 
minden pontja vicces, jócskán van min 

elgondolkozni. Mire felgyúlnak a fények, 
remélhetôleg mindenki jólesô mosollyal 
sétál ki a terembôl. Erre szeretnénk ta-
nítani nézôinket, hogy a nevetés valóban 
gyógyszer! Ehhez szeretnénk segítséget 
adni ezzel a három darabbal, hogy min-
denki a ruhatárban hagyhassa egy kicsit 
a gondjait – mondja az igazgató. 

Mit tanuljak? 
Hol tanuljam? 
A pályaválasztási börzén bemutat-
koznak a középiskolák. A színház-
teremben 32 standon fog zajlani a 
képzési lehetôségek propagandá-
ja, az érdeklôdôk tájékoztatása. 
Képzési bemutatók, felvételi tájé-
koztatók, kiállítások, pályaválasz-
tási tanácsadás.

A program célja, hogy közvetlen 
kapcsolatba kerüljenek a továbbta-
nulási döntés elôtt álló pesterzsé-
beti, dél-pesti, és az azt körülvevô 
agglomerációs térség tanulói, a 
családok, illetve a pályaválasztási 
tanácsadást végzô pedagógusok a 
középfokú oktatási intézményekkel, 
így segítve ôket a legmegfelelôbb 
tanulási forma kiválasztásában.

Várják a pályaválasztás elôtt álló 
tanulókat, szülôket, pedagóguso-
kat, akik gyermekeiknek, tanítvá-
nyaiknak segítséget szeretnének 
nyújtani a továbbtanulásban.

Információ: 
Csili Mûvelôdési Központ  

(1201 Budapest,  
Nagy Gyôry István utca 4-6.), 

telefon: 283-0230, 
e-mail: csilimk@t-online.hu

web: www.csili.hu 

Idôpont: 
november 5. 13–18 óráig, 
november 6. 8–18 óráig 

Pályaválasztási börze

Minden 
megjelenik!
A kerületi iskolákban, óvodákban és 
más intézményekben is nagyon sok 
programot szerveznek. Azok a beszá-
molók, tudósítások, amelyek nem kap-
nak helyet a Pesterzsébet újságban, 
megjelennek Pesterzsébet önkormány-
zatának honlapján. 

Látogassa a www.pesterzsebet.hu  
oldalt, ahol más egyéb kerületi hírt is 
megtalál. Az oldal alján az archívum-
ban korábbi cikkeket is megkereshet. 
Amennyiben ön is szeretne hasznos 
információkat megosztani, amely a 
XX. kerületben élôket érdekelheti, 
küldje el, és mi megosztjuk a honla-
pon, illetve az újság hasábjain. 

Könyvet könyvért  
Könyvcserebere klub indult a Pesterzsébeti Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatának 
épületében. A klubot kéthetente hétfőn délután 15–17 óra 
között tartják. (Bp. XX., Ker. Kossuth Lajos u. 146. sz.).  
Aki részt szeretne venni a programon, hozzon magával  
10 könyvet (használható állapotban), melyekért cserébe 
ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi 
alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 
kötettel térhet majd haza.

Kérem, foglalják el 
helyüket a nézőtéren!

Körúti Színház Mert kell egy színház

Kérem, foglalják el 
helyüket a nézőtéren!
Kérem, foglalják el 
helyüket a nézőtéren!
Kérem, foglalják el 
Körúti Színház

Csinosítgattak  
a lakótelepen

Önkéntes napot szervezett a Vécsey 
lakótelepen a Tesco, ahol az áruház 
munkatársai kapáltak, gereblyéztek, 
metszettek, hogy a kerületi, október 6-i 
ünnepség helyszíne rendben legyen. 
Még a játszóteret is kicsinosították a 
szociális foglalkoztató segítségével.

Minden 
megjelenik!
A kerületi iskolákban, óvodákban és 
más intézményekben is nagyon sok 
programot szerveznek. Azok a beszá
molók, tudósítások, amelyek nem kap
nak helyet a Pesterzsébet újságban, 
megjelennek Pesterzsébet önkormány
zatának honlapján. 

Látogassa a 
oldalt, ahol más egyéb kerületi hírt is 
megtalál. Az oldal alján az archívum
ban korábbi cikkeket is megkereshet. 
Amennyiben ön is szeretne hasznos 
információkat megosztani, amely a 
XX. kerületben élôket érdekelheti, 
küldje el, és mi megosztjuk a honla
pon, illetve az újság hasábjain. 

Könyvet könyvért  
Könyvcserebere klub indult a Pesterzsébeti Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatának 
épületében. A klubot kéthetente hétfőn délután 15–17 óra 
között tartják. (Bp. XX., Ker. Kossuth Lajos u. 146. sz.). 
Aki részt szeretne venni a programon, hozzon magával 
10 könyvet (használható állapotban), melyekért cserébe 
ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi 

megjelenik!
A kerületi iskolákban, óvodákban és 
más intézményekben is nagyon sok 
programot szerveznek. Azok a beszá
molók, tudósítások, amelyek nem kap
nak helyet a Pesterzsébet újságban, 
megjelennek Pesterzsébet önkormány
zatának honlapján. 

Látogassa a 
oldalt, ahol más egyéb kerületi hírt is 
megtalál. Az oldal alján az archívum
ban korábbi cikkeket is megkereshet. 
Amennyiben ön is szeretne hasznos 
információkat megosztani, amely a 
XX. kerületben élôket érdekelheti, 
küldje el, és mi megosztjuk a honla
pon, illetve az újság hasábjain. 

Könyvcserebere klub indult a Pesterzsébeti Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatának 
épületében. A klubot kéthetente hétfőn délután 15–17 óra 
között tartják. (Bp. XX., Ker. Kossuth Lajos u. 146. sz.). 
Aki részt szeretne venni a programon, hozzon magával 
10 könyvet (használható állapotban), melyekért cserébe 
ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi 
alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 

Önkéntes napot szervezett a Vécsey 
lakótelepen a Tesco, ahol az áruház 
munkatársai kapáltak, gereblyéztek, 
metszettek, hogy a kerületi, október 6-i 
ünnepség helyszíne rendben legyen. 
Még a játszóteret is kicsinosították a 

ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi 
alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 
ugyanennyi könyvet vihet majd haza magával. A legközelebbi 
alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 
kötettel térhet majd haza.

Önkéntes napot szervezett a Vécsey 
lakótelepen a Tesco, ahol az áruház 
munkatársai kapáltak, gereblyéztek, 
metszettek, hogy a kerületi, október 6-i 
ünnepség helyszíne rendben legyen. 
Még a játszóteret is kicsinosították a 

alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 alkalommal pedig ezért a 10 könyvért cserébe újabb 10 

Érdeklődni: 
Máténé Vietórisz Ágnes, 

283-0283, 
0620-514-8327
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Fôvárosi  
Szabó Ervin Könyvtár
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
November 1-jén, 2-án, 3-án és 10-én könyvtá-
runk zárva tart.

•  KöLYöK KuCKÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila pe-
dagógus várja a kicsiket és a tiniket játékokkal, 
zenével, kézmûves programmal páros heteken  
péntekenként 15–17 óra között. Legközelebb  
november 16-án, 30-án.

•  Játszóház! Páros heteken szerdán 16.30–18.30 
között kézmûves foglalkozás Rádics Ágnes pe-
dagógus vezetésével. Legközelebb: 2012. októ-
ber 31-én, november 14-én, 28-án.

•  Kerekítô foglalkozás: Hétfôi napokon, heti 
rendszerességgel látogatható. 9.30-tól: Mondó-
kás móka; 10.10-tôl: Bábos torna Vezeti: Szabó-
Bellán Tímea.

•  szabados Ákos polgármester minden hó utolsó 
szerdáján 18 órától tart fogadóórát. A legköze-
lebbi alkalom: október 31.

•  Földesi gyula országgyûlési képviselô foga-
dóórát tart a könyvtárunkban minden hónap 3. 
szerdáján 17–18 óra között. A legközelebbi alka-
lom november 21. 

XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu
Nyitva: H., SZ., P.: 13–19 óra, Csüt.: 9–16 óra, 
Szo.: 9–14 óra

ReNDezVéNYeINK:
•  Beszélgetés a munkakeresésrôl: Holka Edit 

Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes össze-
jövetelre várja ismét az álláskeresôket november 
30-án, pénteken, 16 órától.

•  Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, 
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játékok a 
csöppségeknek. A következô foglalkozást novem-
ber 8-án, 10 órai kezdettel tartjuk, Káposztásné 
Kosztya Henrietta óvópedagógus vezetésével. 

•  ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a 
könyvárban! „Bennünk rejlô energiák” címmel 
Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehetnek 
részt kedves vendégeink. A nyári szünet utáni 
elsô összejövetelre november 12-én, hétfôn, 
17–18 óráig várjuk önöket!

•  tudós Klub: gyerekeknek szóló programunkon 
ismeretterjesztô kutakodásban vehettek részt 
minden hónap utolsó elôtti péntekén, 17 órától. 
Következô témánk: Dínók nyomában. November 
23-án várunk titeket! 

•  Kézmûves Kuckó: az alkotni szeretô gyereke-
ket várjuk minden hónap utolsó péntekén egy 
kis kézmûveskedésre, mely ezúttal is a Tudós 
klub témájához fog kapcsolódni, november 30-
án 17 órakor! 

•  Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán, 14 
órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket, akik a 
társasjáték-készítés világába szeretnének bete-
kinteni, illetve régi, klasszikus játékokat mutat 
meg a gyerekeknek. Gyertek el, és próbáljátok ki 
a játékokat november 7-én és 21-én! 

•  Idegennyelvi klubok: Német társalgási klu-
bunkban november 19-én 18 órakor várja kedves 
olvasóinkat Csizmadia Ágnes! Az angol klub no-
vember 5-én lesz 17 órától. Az olasz klubba pedig 
október 29-én várjuk a gyakorlókat 17 órától. 
Mindkét klubot Laczkó-Juhász Mónika vezeti. 

•  színházjegy-árusítás: A színházi szezon kezde-
tével ismét lehetôségük nyílik színházjegy vásár-
lására könyvtárunkban péntekenként, 17 órától.

•  Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Pinkóczi Bar-
ka szobrászmûvész kiállítását tekinthetik meg 
október 31-ig. November 5-tôl Temesvári Mó-
nika fából készült alkotásaiból rendezünk kiál-
lítást. Galériánkban Frisch Tiborné rajzkiállítását 
nézhetik meg „Virágok üzenete” címmel.

Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében vár-
juk idôs, ágyhoz kötött olvasóink jelentkezését. 
Havonta egy alkalommal ingyenesen szállítunk 
házhoz olvasnivalót.

Válogassanak hangoskönyveink széles vá-
lasztékából is! Látássérülteknek a kölcsönzés 
ingyenes, másoknak 300.- Ft / 2 hét.
Könyvtárunk november 1-4-ig zárva tart!
Folyamatosan frissülô információk a rendez-
vényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/biro-
mihaly weboldalon!

KONCERTEK, BÖRZE

Kalandozások az operák  
és operettek világában
BB musica Komolyzenei együttes koncertje
November 10., 18 óra
Ének: Újhelyi Andrea, Barlay András 
Zongorán kísér: Balásházi Bálint

Párizs ege alatt – Sanzonest 
November 11., 17 óra
Bardóczy Attila – ének
Orosz zoltán – harmonika
Balogh zoltán – gitár

Apa figyelj rám!
Halász Judit-koncert
November 11., 11 óra

Vajda Gipsy Koncertzenekar
Kodály-emlékkoncert
November 13., 18 óra

Továbbtanulási börze
Bemutatkozik több mint 20 középiskola
November 5-6.

Body and Mind ÚJ!
Nôi torna a test és a lélek egészségéért
Még lehet csatlakozni!
Keddenként 18.45–19.45 óráig
Vezeti: Horváthné Rabóczki Mónika

JÖJJÖN HOZZÁNK TÁNCOLNI!

Calypso Dancing Party
November 9., 20 óra
Asztalfoglalás a rendezvény elôtti napon 12 óráig a 283 
-0230-as telefonon.

Tánciskola
Latintánc-tanfolyam haladók részére
November 25-tôl vasárnap délutánonként
Részvételi díj: 9000 Ft/ 12 óra

NOVEMBERBEN INDuLó  TANFOLYAMAINK
Jelentkezési határidô október 31.

Kezdô Nemezkészítô
2X4 óra, szombatonként 9–13-ig. 9.000 Ft

Kezdô Hobby-varró
5X4 óra, szombatonként 14–18-ig. 17.200 Ft

Kezdô Gyógyító Mandala
2X5 óra, vasárnaponként 9–14-ig. 9.000 Ft

Kezdô Klasszikus Ikonfestô
2X5 óra, szombatonként 9–14-ig. 9.000 Ft

Tájképfestô
10X3 óra, vasárnaponként 14–17-ig. 20.000 Ft

Ôszi kézmûves foglalkozás
márton napi lámpás készítése 
November 13. kedd 17–19 óráig. Belépô: 800 Ft
Kosárfonás 
November 20. kedd 17–19 óráig. Belépô: 800 Ft

Téli kézmûves tanfolyam 
Indul november 27. Keddenként 6–14 éveseknek  
4 alkalommal 17–19 óráig 
Adventi készülôdés: koszorúkészítés, gyertyamártás, 
mézeskalács, üdvözlôlap-és karácsonyi dekoráció készí-
tése. 4000 Ft/tanfolyam (8 órás)

Akvarell tanfolyam kezdôknek  
Indul: november 17. Szombatonként 7–14 éveseknek  
5 alkalommal 9–12 óráig
Csendélet-, tájkép-, portréfestés. 
7500 Ft/tanfolyam (15 órás)

KIÁLLÍTÁSOK  

Október 19.–november 6.
Dobos szilveszter fotómûvész ,,Országok – 
emberek” címû fotókiállítása
Megnyitó: október 19., 17.00

November 9.–november 27.
mészáros Borbála festômûvész kiállítása
Megnyitó: november 9., 17.00

Október 27–28.
Bélyegkiállítás és aukció a Csili Bélyeggyûjtô kör 
rendezésében

IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
szóljon hangosan az ének 
Dalköri élet erzsébeten c. helytörténeti kiállítás. 
Pesterzsébeti Dalkörök történetét bemutató kiállítás 
gazdag fénykép és tárgyi anyaggal a Pesterzsébeti 
Múzeum épületén. Megtekinthetô 2013. március 
31-ig, hétfô kivételével naponta 10-18 óráig.

Friss üzenet
A magyar Festôk társasága új tagjainak kiállí-
tása a  Magyar Festészet Napja alkalmából a Gaál 
Imre Galériában. Megnyitó október 25., 17 óra.  
Megtekinthetô november 11-ig hétfô kivételével 
naponta 10-18 óráig. 

erzsébet Napok rendezvénysorozat megnyi-
tó ünnepsége – Kadarkuti Richárd festômûvész 
emlékkiállítása a Gaál Imre Galériában. Megnyitó: 
november 7., 17 óra. Az Erzsébet Napok rendez-
vénysorozatot Szabados Ákos Pesterzsébet pol-
gármestere, az emlékkiállítást Tóth József (Füles) 
fotómûvész nyitja meg.A kiállítás megtekinthetô 
2012. november 7. – 2013. január 13. között, hétfô 
kivételével naponta 10-18 óráig. 

Fischer ernô festômûvész emlékkiállítása a 
gaál Imre galériában. Megnyitó november 21., 
17 óra. Megtekinthetô: 2012. november 21.–
2013. január 6. között, hétfô kivételével naponta 
10-18 óráig.

Neményi Lili emlékest, születésének 110. év-
fordulója alkalmából és a meghirdetett „Neményi 
Lili Pesterzsébeten” c. mûvészeti pályázat ered-
ményhirdetése a Gaál Imre Galériában november 
28-án, 16 órakor. 
A legjobb pályázati mûvek kiállításra kerülnek a 
Gaál Imre Galériában 2012. november 28.–2013. 
január 6. között.

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 mo-

zit...” 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. Telefon: 283-0031 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.

pesteRzséBetI mÚzeum
Bp. XX. Baross u. 53. Telefon: 283-1779 
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig, 10-18-ig.

RÁtKAY-ÁtLÓK gALéRIA
Bp. XX, Klapka utca 48. 
Telefon: 284-7324 
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtôl szombatig, 10-18-ig

PESTERZSéBETI MÚZEuM

Kórházba látogatnak a városvédôk 
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézetben tesz látogatást november 6-án, kedden 14.30-tól a Buda-
pesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportja. A helyszín és találkozási hely: 1204 Budapest, Köves u. 1.

Rúzsa Magdi-koncert
November 23., 19 óra

Kezdô Patchwork /Folton-folt/ 
5X4 óra, szombatoként 9–13-ig. 17.200 Ft

Nyelv és számítástechnika
Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni!
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Sikeres benedekes pályázat

Nemzetiségi nap az attilásoknál 
Szeptember 21-én öt nemzetiségi osztállyal indultunk 
Dunaharasztiba, ahol egy régi sváb házban Nusi néni ve-
zetésével körülnéztünk. Az épület 2009-ben az év tájháza 
lett. A kertben madarat készítettünk kukoricacsuhéjból 
és gesztenyébôl, ajtódíszt illatos virágokból. Még az igazi 
sváb mazsolás kalács sütésében is részt vehettünk, amit 
azután jó étvággyal elfogyasztottunk. 

Dull Zsófi, Höfer Barbi,  
Rendes Martin 4.c.

azután jó étvággyal elfogyasztottunk. 
Dull Zsófi, Höfer Barbi, 

Rendes Martin 4.c.

Cirkuszban járt a Sétatér Klub 
Fo

tó
: S

ze
rz

ô

A Vörösmarty Mihály Általános Is-
kolában szeptember 28-án szüreti 
mulatságot rendeztünk a gyerekek, a 
szülôk és az idôsebb korosztály részére.

Délután majd 200 diák szüretelt, emellett 
népi játékokat játszottak és néptáncot jártak 
a meleg őszi napsütésben. Később a szülők, 
nagyszülők, barátok is birtokba vették az is-
kolát. A termekben játszóház és kézműves 
sarok állt a kreatív vendégek rendelkezésére, 
odakinn pedig tovább folyt a szüretelés, im-
már felnőttekkel is kiegészülve. 

Megrendeztük a II. Vándorfakanál ku-
pát, melyet az az osztály kapott meg, akinek 
a bográcsban főtt ételét a leg�nomabbnak 
találta a zsűri. A családok vetélkedőn mér-
hették össze erejüket, az édesapák a rönkha-
jításban és „Toldi erőpróbájában”, az édes-

anyák és a gyerekek Hamupipőke-módra 
válogattak szét a különböző terméseket. 
Ezek mellett ügyességi vetélkedők és a kora 
délután játszott népi játékok felnőtt válto-
zatait is ki lehetett próbálni. 

Reméljük, jövőre még nagyobb mulat-
ságot rendezhetünk, bebizonyítva azt, hogy 
szülő és tanár nemcsak fogadóórákon tud 
együttműködni, hanem a szabadidejükben 
is élvezik az együtt töltött időt.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Prés
a placcon

Szüreti mulatságot tartottunk

A Gyermekjóléti Központ 
Sétatér Klubja közösségi 
keretet ad a csellengô vagy 
a szabadidejük eltöltéséhez 
segítséget kérô gyermekek-
nek. Szeptember vé gén az 
Eötvös Cirkusz elôadását 
nézhették meg a kerületben 
vendégszereplô társulat jó-
voltából. 

A csoportba járó fiatalok szá-
ma változó, de van egy tíz-ti-
zenkét fôs kemény mag, akik 
rendszeresen részt vesznek a 
klubprogramokon.

– Lehetôséget teremtünk 
a sokszor hátrányos helyzetû, 
magányos fiataloknak, hogy 
tartalmasan és aktívan tölthes-
sék el az iskolán kívüli idejüket 
– magyarázza Szabó Zsuzsan-
na, a Gyermekjóléti Központ 
vezetô családgondozója. 

A klub vezetôi – Pásztor 
Nikolett és Katona Bálint, a 
Gyermekjóléti Központ család-
gondozói – részben pályázati 
forrásokból szervezik a foglal-
kozásokat, illetve igyekeznek 

kihasználni a környéken fellel-
hetô lehetôségeket.

– Nyáron strandra, múzeu-
mokba mentünk, voltunk a Par-
lamentben is. Hat fiút nemrég az 
ESMTK birkózó szakosztályához 
vittünk el. Közülük ketten ottra-
gadtak, mert meglátták bennük 
a tehetséget. Az a lényeg, hogy a 
gyerekek olyan helyszínt találja-
nak, ahová be tudnak illeszked-
ni, és ami egyszerre lehet hasz-
nos a személyiségfejlôdésük és 
a társas kapcsolataik szempont-
jából – mondja a családgondozó.

A különféle szabadidôs te-
vékenységeket, kiránduláso-
kat – mint amilyen a cirkuszi 
látogatás is volt – közös ismer-
kedés, beszélgetés elôzi meg.

Mint mondják, nagy hang-
súlyt fektetnek a szabályok közös 
megalkotására, és azok betartá-
sára. A gyerekek megismerhetik, 
és kölcsönösen elfogadhatják 
egymást, és úgy érezhetik, hogy 
vannak értelmes célok és érté-
kek, van közösen felvállalható 
rend és felelôsség az életben.

RA

„TÁMASZ-PONT” projektjével 
sikeresen nyert az uniós for-
rású TÁMOP-3.1.6-11 számú 
pályázaton a fôvárosi Bene-
dek Elek Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola 
és EGYMI sajátos nevelési 
igényû gyermekek, tanulók 
együtt nevelésének támoga-
tása érdekében.

Az intézmény gyógypedagógu-
sai tudásukkal és gazdag mód-
szertani eszköztárukkal eddig is 
törekedtek a gyermekek hátrá-
nyainak csökkentésére. Az elkö-
vetkező időszakban a meglévő 
lehetőségek tovább bővülnek.

Szeptember 20-án sajtótá-
jékoztatón mutatták be a XX., 
XXIII. kerületet, és a dél-pesti 
agglomerációt érintő programot.

– Bár a Benedek által ellátott 
gyermekek összlétszáma a több-
ségi óvodával és iskolával együtt 

sem változott jelentősen az el-
múlt években, mégis érzékelhe-
tő az SNI-s, vagyis a sajátos ne-
velési igényű gyermekek létszá-
mának növekedése. Ennek oka, 
hogy megjelent egy korszerűbb, 
hatékonyabb szűrési rendszer, 
és az együtt nevelésben részt 
vevő pedagógusok oda�gyelése 
egyre tudatosabbá vált a közös 

munka eredményeként – mu-
tatta be a Benedek Elek Óvo-
da, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és EGYMI-t az igaz-
gató, Csécsi Barnabás Sándor.  
A 95 éves tanintézmény jelenleg 
négy tagozattal működik. 

Vargáné Csigás Erzsébet, az 
intézmény igazgatóhelyettese 
tájékoztatta a meghívottakat, 
hogy a közel százezer lakosú 
Pesterzsébet és Soroksár köz-
oktatási intézményei közül 
négy iskola és három 

összevont pesterzsébeti óvoda 
csatlakozott a projekthez.

– A „TÁMASZ-PONT” pro-
jekt céljául és feladatául tűzte ki, 
hogy felkészíti, képzi és tovább-
képzi a szakembereket a meg-
változott, kibővült feladatok el-
látására. Megújítja, illetve bővíti 
szolgáltatásait, többek között az 
utazó tanárit, a korai fejlesztés-

re irányulót, az autizmussal élő 
gyermekek szociális és kommu-
nikációs készségeinek fejlesztését 
– ismertette az európai uniós pá-
lyázatban elnyert projekt céljait.  

A program kiterjed a pe-
dagógusoknak, védőnőknek 
szervezett szakmai továbbkép-
zéseken keresztül a szülők tájé-
koztatásán át a fejlesztő és segítő 
eszközök kölcsönözhetőségéig.

Csécsi Barnabás Sándor mutatta be az intézményt
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Elfoglaltuk  
a politikusok helyét 
Minden év szeptemberében a város más-más 
részeit, nevezetességeit látogatják meg a Hajós 
Alfréd Általános Iskola évfolyamai. Ebben az év-
ben a kerület országgyûlési képviselôje, Földesi 
Gyula különleges lehetôséget biztosított a nyol-
cadikos tanulók számára. 

Személyes kalauzolása révén betekintést nyerhet-
tünk a parlament életébe. Olyan ajtók nyíltak meg 
elôttünk, olyan helyekre juthattunk be, melyek a 
nagyközönség elôl rejtve vannak. Földesi Gyula sok 
érdekességet mesélt az Országházról és a benne 
folyó munkáról.

Nagy élmény volt látni, hol üléseznek, pihennek, 
étkeznek az ország fontos emberei. Megtisztelô 
érzés volt ülni korunk politikusainak székeiben, 
ott járni, azt a levegôt szívni, ahol az ország sor-
sát meghatározó döntések születnek. Állni azon a 
szônyegen, amely közel 150 éve díszíti az ország 
elsô házát. Példát vehettünk a koronaôrök fegyel-
mezettségérôl, elszántságáról, mellyel a koronaék-
szereket ôrzik.              8. b osztály 

Megújulhatott a Pesterzsébeti 
Közgazdasági Szakközépiskola 
udvara, miután a legtöbb sza-
vazat az intézményre érkezett 
egy webáruház pályázatán.

Az „Ültetés a suliban” nevű 
akciót 2012 tavaszán hir-
dették meg �atal gerilla-
kertészek és a Shopping-all 
webáruház.

A félmilliós keretösszegű 
pályázatra fővárosi iskolák 
jelentkezhettek, és köztük in-
ternetes szavazással dőlt el, hogy 
melyik intézmény udvara újulhat 
meg. Pontot ért a szavazás, a Face-
book megosztás, a kép- és videófel-
töltés is. Végül a pontgyűjtésben a 
Pesterzsébeti (volt Varga Jenő) Köz-
gazdasági Szakközépiskola tanulói 
bizonyultak a legügyesebbnek, így 

a játékra nevező hat-
vankét bu-

dapesti iskola közül az ő udvaruk 
válhatott zöldebbé.

A diákok ugyanakkor nemcsak 
a középiskolájukra szavazók moz-
gósításában jeleskedtek, hanem a 
kertépítésből is kivették részüket. 

A pro� kertészek segítségével 
sziklakertet telepítettek, az 

idejüket múlt betone-
dények helyére facse-

metéket ültettek. 
Néhány kerti pad 
elhelyezéséről is 

gondoskodtak, 
ahol majd kis-
csoportos fog-

lalkozásokat lehet tartani. A meg-
szépülő iskolaudvart szept ember 

26-án adták át. Rövid köszön-
tőjében Csabai Róbert, a kö-

zépiskola igazgatója a kö-
zel ötvenéves intézmény 
közösségének megtartó 
erejéről beszélt.

A generációk egy-
másutániságával ösz-
szefüggésben az oktatási 
intézmény vezetője egy 

görög közmondást idé-
zett: egy társadalom akkor 

válik naggyá, amikor az idős 
emberek fákat ültetnek, tud-

ván, hogy soha nem fognak az 
árnyékukban ülni. 

– A mai nap is azt bizonyítja, 
hogy ebben az iskolában egy olyan 
közösség tanul, dolgozik és tevé-
kenykedik együtt, amelynek van 
mit ünnepelnie és van mire büsz-
kének lennie. A kis kert egy szim-
bólum, amely azt jelképezi, hogy 
igenis lehet együtt, közösen ered-
ményeket elérni. A kis eredménye-
ket ugyanúgy meg kell becsülni, 
mint mikor valami nagy dologra 
készülünk az életben - fogalmazott 
Szabados Ákos polgármester, aki 
elismeréssel beszélt az iskola diák-
jainak folytatólagos részvételéről, 
jelenlétéről a kerület életében.

RA

G Y E R E K S A R O K 13

A fôdíjat 
a Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 
2. a osztályának 

tanulói kapták

Fák nônek a betonvirágtartók helyén

Összeklikkelték a zöldebb udvart 

Pesterzsébeti (volt Varga Jenő) Köz-
gazdasági Szakközépiskola tanulói 
bizonyultak a legügyesebbnek, így 

a játékra nevező hat-
vankét bu-

dapesti iskola közül az ő udvaruk 
válhatott zöldebbé.

A diákok ugyanakkor nemcsak 
a középiskolájukra szavazók moz
gósításában jeleskedtek, hanem a 
kertépítésből is kivették részüket. 

A pro� kertészek segítségével 
sziklakertet telepítettek, az 

idejüket múlt betone
dények helyére facse

metéket ültettek. 
Néhány kerti pad 
elhelyezéséről is 

gondoskodtak, 
ahol majd kis
csoportos fog

2005-tôl ünnepeljük
A Magyar Népmese Napját 
a Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére 2005 
óta ünnepeljük szeptember 
30-án, Benedek Elek szüle-
tésnapján.

Céljuk az volt, hogy a 
népmesék fennmaradjanak, 
és a bennük élô bölcsesség 
tovább élhessen. 

Ezen a napon minden 
népmesét szeretô gyerek 
és felnôtt megkülönbözte-
tett tisztelettel fordul mind 
a magyar, mind más népek 
meséi felé.

A Magyar Népmese Nap-
ján a kerületi könyvtárak 
különféle programokkal 
készültek az iskolások-
nak, óvodásoknak. 

A FSZEK Vécsey úti lakótelepi 
könyvtárába a Lázár Vilmos, és 
a Gyulai István Általános Iskolá-
ból látogattak el osztályok. Mol-
nár Éva könyvtárvezetô a régi 
paraszti életformákról mesélt.  

Elmondta, hogy régen a gyerekek 
már igen korán dolgoztak. A jó 
fonó lány címû felvidéki népme-
sét olvasták fel a gyerekeknek. 
A Pesterzsébeti Múzeumtól gu-
zsalyt, kendert, rokkát és orsót 
kaptak kölcsön. 

A könyvtár önkéntesei: Nagy-
né Varga Ilona, Rádics Ágnes, 

Nemes Józsefné Marika néni, 
Mátyás Ferenc Attila nyújtottak 
segítséget a program megvaló-
sításában.  

A Bíró Mihály utcai könyvtár-
ba az Ady Endre utcai, a Hajós 
Alfréd és a József Attila Általá-
nos Iskolából érkeztek diákok.

A Zöld vadász címû felvidéki 
népmesét dolgozták fel, amihez 
népzenei kíséretet is kaptak: 
Temesvári Mónika tanító-kántor 
citerán játszva tanított népdalo-
kat a gyerekeknek. 

A Csili Mûvelôdési Központ 
könyvtárába közel háromszáz 
gyermek érkezett a kerület ál-
talános iskoláiból, óvodáiból. 
A legszebb magyar mesékbôl 
szemezgettek, illetve mesemon-
dóversenyt tartottak.

A verseny fôdíját, a tortát, a 
legjobb mesejáték elôadásáért, a 
Furulyavásár címû produkcióért a 
Vörösmarty utcai Általános Iskola 
2. a osztályos tanulói kapták. 

Meseillusztrálásban díjat 
nyert Virág Fanni (Lurkóház 
Óvoda), Szél Martin (Ady Endre 
Általános Iskola), Vértesi Nagy 

Réka és Rostás Judit (Vörös-
marty Mihály Általános Iskola).

Mesemondásban Tomerle 
Fanni (Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola) és Varga Roland 
(Soroksár-Újtelep, Török Flóris 
Általános Iskola) vehetett át díjat. 

Különdíjat nyert Karczag 
Eszter (Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola).

Az idén nem volt telitalálatos 
szelvény a 13+1 mesetotón, 
csak 13 találatot értek el a ta-
nulók, valamennyien a Hajós 
Alfréd Általános Iskola tanu-
lói: Gallyas Tünde, Bene Virág, 
Maczalek Tímea.

IM-SZA



A tôsgyökeres pesterzsé-
beti Molnár Éva 2004 óta 
vezette a Vécsey lakóte-
lepi Szabó Ervin Könyv-
tárat a Pacsirta utcában, 
most elköszönt, nyugdíj-
ba megy.

– Először egy csepeli 
könyvtárba kerültem, ott 
váltam igazán könyvtá-
rossá. 2004-től, a felújítás 
évétől a Pacsirta utcában 
dolgozom – mesélte. Sze-
rencsés embernek tartja 

magát, olyannak, aki ren-
geteg tanulnivalót kapott 
az élettől.

– Nagyon sok nehézség, 
de siker is kísérte az elmúlt 
éveket. Pál apostol írta: 
„Futásomat megfutottam, 
harcomat megharcoltam”. 
Nyugdíjasként is biztosan 
vissza fogok járni a könyv-
tárba, mert nagyon fon-
tos számomra a közvetlen 
kapcsolat a gyerekekkel – 
mondta.

Ilonka Mária
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Plakátjai kortörténeti dokumentumok, hiszen sok mindent elárulnak a 1970-es 
1980-as évek ízlésérôl, áruféleségeirôl, az akkori fogyasztói szokásokról, igé-
nyekrôl. Ezért is gondolta úgy, hogy  legjobb helyük a múzeumban lesz.

A túróból készült, margaréta szájú, kifli szarvú tehénfejet olyan plakátok kö-
vették, mint a vigyázz! kész! SAJT!, az UTAZÁS ’82, vagy a saját magát ábrázoló 
Videoton plakát, az élmény az ágyban…

Tóth Józsefnek szoros a kapcsolata a Pesterzsébeti Múzeummal: novem-
berben ô nyitja meg a kerületi születésû naiv festô, Kadarkuti Richárd kiállítá-
sát a Gaál Imre Galériában, majd jövô januárban – a Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódva – „Szentendrei festôk” arcképcsarnoka címmel mutatja be újabb 
alkotásait. 37 Szentendrén élô és alkotó festô arcképét illesztette a mûvészek 
saját alkotásaiba.                               Ilonka Mária

Munkakönyv: kipipálva

Nyugdíjba ment  
a könyvtárvezető
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Fiatalon, reszketô lábakkal jelentkezett erzsébeti munkahelyén Fiatalon, reszketô lábakkal jelentkezett erzsébeti munkahelyén 

Nem viselem jól, ha pácienseim betegeskednek

Plakátjait már a Magyar Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari Múzeum ôrzi  

Tiszta retro

Tóth József ,,Füles” fotó mû vész, a pesterzsébeti kulturális élet egyik 
közismert alakja, az életmûvének gerincét képezô plakátgyûjteményét 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ajándékozta.  
A plakátokból nemrég kiállítás is nyílt. 

Molnár Éva (jobbra)

Nem viselem jól, ha pácienseim betegeskednekNem viselem jól, ha pácienseim betegeskednekNem viselem jól, ha pácienseim betegeskednekNem viselem jól, ha pácienseim betegeskednek
Ötven éve vette át orvosi diplomáját 
a pesterzsébeti Vörösmarty utcai 
rendelôben praktizáló dr. Hunyadi 
Péter háziorvos, aki az eddigi fél-
évszázados gyógyító munkájából 
negyvennyolcat a kerületben végzett. 
Ennek alkalmából köszöntötte ôt Ju-
hász Lajosné alpolgármester.

Fiatalon a futballista karrier helyett 
– Pestszentimrén volt hálóôr – 
az orvosi pályát választotta, és 
édesapja nyomdokaiba lépett, 
aki szintén hosszú háziorvosi 
pályát tudhatott maga mögött.

– A diploma átvétele 
után nem sokkal a kato-
nasághoz kerültem, majd 
pedig a gyulai kórházban 
kezdtem dolgozni. Két évre rá, 
1964 október 16-án kerültem Pester-
zsébetre, és azóta itt dolgozom, im-

már negyvennyolc esztendeje. Jól 
emlékszem rá, hogy annak idején 

a kerület, sôt tán az egész város 
legfiatalabb körzeti orvo-
saként, reszketô lábbal 
ballagtam fel a lépcsôn, 
hogy munkára jelent-
kezzek az Ady Endre 
utcai rendelô akkori 
igazgatójánál – me-
séli dr. Hunyadi Péter, 

akinek körzetébe 
nagyjából ezerhat-
százan tartoznak.

– Az itt eltöltött 
évek alatt volt idôm 

megismerni, megszeretni a ke-
rületet, ahogy a betegeimet is. Sokuk-
kal szoros kapcsolatom alakult ki, mely 
örömre ad okot, sokszor viszont nehéz-
ségeket szül: ha valaki betegeskedik, 
az természetesen számomra sem jó 
érzés – vallja be a háziorvos, aki idén 
ötven éve, hogy kézhez kapta orvosi 
diplomáját a Semmelweis Egyetemen. 
Idén veszi át aranydiplomáját is.

A hetvenhat éves háziorvos szabad-
idejében szívesen horgászik. 

SzA
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A Zene Világnapjához kapcsolódóan 
hat erzsébetfalvai dalkör dokumen-
tációját és régi dalköri zászlókat 
mutattak be a Pesterzsébeti Múze-
um Baross utcai épületében. 

– Az 1980-as évek közepén, mielőtt mú-
zeum lett volna a Baross utcai épület, 
a Bocsák villa óvodaként funkcionált. 
Ebben a csodálatos épületben dolgoz-
tam, és sok örömteli pillanatot éltem át 
kollégáimmal. Ezért is külön öröm szá-
momra, hogy ezt a nagyszerű kiállítást 
ajánlhatom önöknek. A dalárda szó már 
kezd kiveszni a magyar nyelvből, ritkán 
használják, ezért is értékes a kiállítás, hi-
szen megismerhetjük belőle egy letűnt 
kor zenei szokásait – mondta Marton 
Sándorné, az Oktatási és Kulturális Bi-
zottságának elnöke. 

– Ez a bemutató egy kicsit az én 
múltam is. Az 1860-as években olyan 
kiterjedt volt már ez a mozgalom, 
hogy Erkel Ferencet kérték fel, hogy 
álljon az élére. Bartók Béla és Kodály 
Zoltán munkája nyomán váltak a 
magyar népdalok az énekkarok reper-
toárjává. A kórusok nemzeti öntudat-

ébresztők voltak, haza�as tartást adtak 
az embereknek, nemzetformáló erővé 
vált az énekkari munka. Így volt ez 
Pesterzsébeten is. A mostani kiállításon 
egy csodálatos hagyomány múltját �-
gyelhettük meg. Meg kell mondanom, 
hogy él ez a hagyomány, virágzanak a 
dalkörök – mondta Takács László kar-
nagy, zenepedagógus.

A megnyitón a József Attila Álta-
lános Iskola tanulói léptek fel, Rózsa-
völgyi Ildikó vezényletével. A Canto 
Armonico kórus is énekelt.

Ilonka Mária 

Trendetlen 
rockszombatok
Pesterzsébeten nincs rock klub, 
ezért döntött úgy a Trendetlen 
Gitárpont Kávézó tulajdonosa, 
hogy a szombatokat ennek a 
mûfajnak szenteli. 

Legfôképp klasszikus és hard rock, 
valamint heavy metál szól ilyenkor. 

– Tehetségeket mutatunk be, 
emellett pedig hosszabb ideje „ak-
tív” bandáknak is teret biztosítunk 
– mondja Sándor Imre szervezô, aki 
megyékre kiterjedô hálózatot sze-
retne létrehozni, mely a legtehetsé-

gesebb együtteseket hozza majd el.  
Minôségi élôzenével csalogatják be 
a közönséget.  

– Trendetlenek vagyunk, mert a 
mai tendenciáktól eltérôen minden-
re nyitottak vagyunk, csak a jó zene 
számít – ezt már Garam Dani tulajdo-
nos mondja. 

Szerdánként Free Stage – bárki, aki 
hangszert hoz magával, felléphet –,  
pénteken blues zenekarok szórakoz-
tatnak, csütörtökön akusztikus zenék 
játsszák a fôszerepet. Szeptember-
ben önálló estje volt itt Huzella Pé-
ternek és Jenei Szilveszternek, és itt 
tartja blues-ról szóló ismeretterjesz-
tô klubját Benkô Zsolt is. Vasárnap 
délelôttönként gyermekprogramokat 
szerveznek. Hamarosan zenéhez 
kap csolódó filmklubot is indítanak.

SZA

Összehangolt művészet Zenésztársak  
a festményeken 

A bevezetôben J. S. Bach H-moll szvit-
jébôl hallottak a résztvevôk két tételt. 
Az együttes tagjai valamennyien a 
Mûegyetemi Szimfonikus zenekar tagjai 
voltak, ahol Gábor is játszik. 

– A rajzzal, festészettel 9 éves ko-
romban kezdtem foglalkozni. A Csiliben 
Kassai Károly rajzszakkörébe jártam, 
majd a Sarkosok körének tagja lettem. 
A festészet mellett a zene a második 
hobbim: elôször zongoratanulmányo-
kat folytattam, késôbb basszusgitáron 
tanultam, a rockzenekarok érdekeltek.  
Az utóbbi években a klasszikus zene felé 

fordultam, nagybôgôzöm – 
mondja. 

Festészetét a szépség, a 
harmónia, a kellemes élet-
érzés, a barokk behatások 
jellemzik – így fogalmazza 
meg mûvészetének lényegét. 
A festészet területén konzer-
vatívnak vallja magát.  

– Délelôtt festek, este pró-
bálok, hétvégén pedig koncerte-
zem. Megpróbálom a két mûfajt 
összehangolni – foglalta össze.

ILMA

Szóljon hangosan az ének!

Erzsébetfalvai dalárdák relikviái között 

Huzella Péter önálló estet adott

Fejes-Tóth Gábor sokoldalú mûvész: találkozhattunk vele a Hetero 
Sapiens együttesben, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskart nagybôgôn 
kíséri. Legutóbb Pálffi Krisztina karnagy mellett vezényelt. A Csili 
Mûvelôdési Központban Hargitai Ottó szobrászmûvész nyitotta meg 
festménykiállítását.

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu
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Szabados Ákos polgár-
mester mondott köszöntőt, 
és rövid tájékoztatást adott 
a kerület helyzetéről, a jö-
vőben várható közigazgatási 
átszervezésekről. 

– A jövő évi feladatelvoná-
sokkal párhuzamosan forrás-
megvonás is várható, amely 
jelentős összeggel csökkenti 
le az önkormányzat költség-
vetését. Azt gondolom, hogy 
ezek az átalakulások nem 

mehetnek az elmúlt 
évtizedekben kialakított 
emberi kapcsolatok rovásá-
ra. A legfontosabb célunk 
továbbra is a lakosság bizton-
ságérzetének növelése, a köz-
biztonság és a közterületek 
rendjének javítása és fenntar-
tása. Bízom benne, hogy lesz 
lehetőség a jövőben is együtt 
ünnepelni és egymást támo-
gatva közösen megbeszélni 
örömeinket, gondjainkat, és 
sikereket elérni az elkövetke-
ző időszakban. Úgy látom, 

hogy a továbblépés lehe-
tősége az együttműködő 

közösségekben rejlik 
- mondta a polgár-
mester. 

Október 9-én 
Makádi Katalin rend-

őrkapitány röviden szólt 
a kerület bűnügyi helyze-

téről, a bűnmegelőzés módja-
iról. Esztergályos Cecília szó-
rakoztatta a nyugdíjasokat, 
valamint Hellebrandt Attila 
szintetizátoron örökzöld slá-
gereket játszott. 

Székler Zoltán, a szerve-
zet titkára elmondta, Pester-
zsébeten közel 20 ezer nyug-
díjas él, ebből kb. 1500-an 
tagjai a szervezetnek. 

IM

Hozzászoktam  
a gyerekzsivajhoz!

Saját maga által tört dióból 
készített süteménnyel kínálta  
dr. Patai Jakabné Juhász Lajos-
né alpolgármestert, aki kilenc-
venedik születésnapja alkalmá-
ból érkezett ôt köszönteni.

Mária nénit szeretô család veszi kö-
rül. Legkisebb dédunokája a szüle-
tésnapja elôtt nem egész egy héttel 
született. 

Huszonnégy évesen ment feleségül 
jogi doktor férjéhez, akitôl három gyer-
meke született. Szeretett férje tizenhét 
éve elhunyt.  Dolgozó évei alatt hozzá-
szokott az ôt körülvevô gyereksereg-
hez, hiszen harminc évig Pesterzsé-
beten, tíz évig  Soroksáron volt óvónô.  

Otthonát maga tartja rendbe, 
fôz, jó idôben az udvaron diót tör, 
melybôl aztán a család egyik ked-
venc süteményét is készíti.  SzA

Felhívás
Pesterzsébet önkormányzata idén is szeretné ünnepé-
lyesen köszönteni a kerületben élô, 50 éves házassági 
évfordulójukat ünneplô párokat. Kérjük a fél évszázados 
jubileumot tartó házaspárok jelentkezését november 5-ig 
a polgármesteri titkárságon (Bp. XX., Kossuth tér 1. I. 69., 
telefonon: 283-0549). Az ünnepséget november 22-én, 12 órakor az Erzsébet Napok 
keretében rendezzük a polgármesteri hivatal házasságkötô termében. 

Szüreti mulatságot szerveztek a 
Pesterzsébeti Szociális és Gyermek
védelmi Központ Idôsek Klubjai.

– Hiszek abban, hogy az idôseket ilyen 
programokkal kell megörvendeztetni. 
Számítunk az idôsek, azaz az önök ta-
pasztalatára. Ebben az intézményben 
mindenképpen az önök jó közérzetét 
szolgálják a munkatársak. Szeretném 
megköszönni nekik, hogy kellemes 
programokkal fogadták most is az 
egybegyûlteket – mondta Juhász La-
josné alpolgármester.

Fellépett a Borra-Való együttes, 
népdalokat énekelt Almár Judit, akit 

kat, akiknek Bognárné Adorján Csilla, 
a szociális foglalkoztató vezetôje se-
gített.  A versenyben résztvevô csapa-
tokat tortával jutalmazták.

A Pensió 17 Kft. felajánlásának kö-
szönhetôen vendégelték meg a nyug-
díjasokat.           Ilonka Mária
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Három napon át köszöntötték a nyugdíjasokat 

Jót derültek Cecíliával 

Még több kép a 
www.pesterzsebet.hu
honlapon!

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

A Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége Pesterzsébeti 
Területi és Nyugdíjas Alapszer-
vezete az Idôsek Világnapja 
alkalmából közös programot 
szervezett nyugdíjasainak a 
Csili Mûvelôdési Központban 
október 8-án, 9-én és 11-én, 
mely program létrejöttét 
mecénások is segítették.

Szabados Ákos polgár-
mester mondott köszöntőt, 

évtizedekben kialakított 
emberi kapcsolatok rovásá-
ra. A legfontosabb célunk 

hogy a továbblépés lehe
tősége az együttműködő 

közösségekben rejlik 
- mondta a polgár
mester. 

Makádi Katalin rend
őrkapitány röviden szólt 
a kerület bűnügyi helyze

ót derültek Cecíliával 

Saját maga által tört dióból 
készített süteménnyel kínálta 
dr. Patai Jakabné Juhász Lajos-
né alpolgármestert, aki kilenc-
venedik születésnapja alkalmá-
ból érkezett ôt köszönteni.

Mária nénit szeretô család veszi kö-
rül. Legkisebb dédunokája a szüle-
tésnapja elôtt nem egész egy héttel 

mehetnek az elmúlt 
évtizedekben kialakított 

hogy a továbblépés lehe
tősége az együttműködő 

közösségekben rejlik 
- mondta a polgár
mester. 

Makádi Katalin rend
őrkapitány röviden szólt 
a kerület bűnügyi helyze

A Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége Pesterzsébeti 
Területi és Nyugdíjas Alapszer-
vezete az Idôsek Világnapja 
alkalmából közös programot 
szervezett nyugdíjasainak a 
Csili Mûvelôdési Központban 
október 8-án, 9-én és 11-én, 
mely program létrejöttét 
mecénások is segítették.

Hozzászoktam 
a gyerekzsivajhoz! Jót derültek Cecíliával Jót derültek Cecíliával 

hogy a továbblépés leheSzékler Zoltán és Balogh Jutka  
(mindketten dédszülők)  
�atalosan ropták a táncot

Rejtvény nem marad megfejtetlenül!

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Vajda Györgynét Földesi Gyula ország gyû-
lési képviselô és Juhász Lajosné alpolgármester. Rozália nénit népes család veszi 
körül, 5 unokája, 7 dédunokája van. Lányával lakik a Tátra téren. Imádja a rejtvénye-
ket, naponta fejti ôket, ez lehet a titka szellemi frissességének.

Szüreti mulatságot szerveztek a 
Pesterzsébeti Szociális és Gyermek-
védelmi Központ Idôsek Klubjai.

– Hiszek abban, hogy az idôseket ilyen 

Székely Veronika kísért hegedûn. 
Ezután szüreti Ki? Mit? Tud? követ-
kezett. Legrövidebb idô alatt a 3-as 
számú csapat oldotta meg a feladato-
kat, akiknek Bognárné Adorján Csilla, 

Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután Hangulatos szüreti délután 
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A lufikkal feldíszítetett óvoda-
udvaron különféle ügyességi 
játékok és kézmûves foglal-
kozások várták a gyerekeket, 
akik körében a legnagyobb 
sikert az állatsimogató és a 
pónilovaglás aratta.

 A bejáratnál a XX.-XXIII. 
Kerületi Rendôrkapitányság 
munkatársai alakítottak ki 
mini KRESZ pályát. 

– Nagyon jó dolognak 
tartom, hogy a gyerekeket 
be tudjuk vonni ebbe a moz-
galomba, és bízom abban, 
rajtuk keresztül a szülôk 
figyelmét is fel tudjuk kel-

teni - fogalmazott Szabados 
Ákos polgármester, aki kér-
désünkre elmondta, hogy a 
kerületi kerékpárhálózatot 
elsôsorban pályázati forrá-
sok felhasználásával szeret-
nék bôvíteni. Ezzel összefüg-
gésben különösen fontosnak 
tartaná a Duna-part kihasz-
náltabbá tételét.

Kitért a kerületi parkolási 
helyzetre is.

– Pesterzsébeten jobban 
lehet parkolni, mint a belvá-
rosban. Ugyanakkor fontos 
lenne, hogy a lakók jobban 
kihasználják a közösségi 
közlekedés nyújtotta lehetô-
ségeket. Mindenki autóval 
igyekszik a posta környéké-

re és a Kossuth Lajos azon 
szakaszára, ahol a pénzin-
tézetek és a patika található, 
holott ezek a városrészek 
kimondottan jól megközelít-
hetôek alternatív közlekedé-
si eszközökkel – mondta.

A Lurkóház Óvodában he-
tek óta készültek a szeptem-
ber 21-ei rendezvényre, és 

az év minden napján odafi-
gyelnek az Autómentes Nap 
célkitûzéseire.

– Óvodai programunkban 
hangsúlyt kap a környezettu-
datos magatartásra való neve-
lés. Szelektíven gyûjtjük a hul-
ladékot, s 2008-ban elnyertük 
a „Zöld Óvoda” kitüntetô címet 
– mondta el Szabados Erzsé-
bet, az intézmény vezetôje.

Az ESMTK pályáján az ál-
talános iskolák csapatai ver-
sengtek: közlekedési totót 
töltöttek ki, majd kerékpáros 
ügyességi pályán szlalomoz-
tak. A vetélkedésben az Ady 
Endre Általános Iskola bizo-
nyult a legügyesebbnek. He-
lyezésüktôl függôen a csapa-
tok pénz- és tárgyjutalomban 
részesültek.

 A programot a PMS Dance 
Tánciskola bemutatója, közös 
zumbázás, végül pedig egy ke-
rékpáros show zárta.  RA

A XX. kerületet érintô 23-as, 23E autóbusz-
vonalakon tapasztalható magas kihasznált-
ság csökkentése érdekében 2012. október 
1-jétôl új menetrendeket vezet be a Buda-
pesti Közlekedési Társaság.

A Pesterzsébet gerincvonalát alkotó 23-as és 
23E autóbuszokon a reggeli csúcsforgalmi idô-
szak végén jelentôs zsúfoltságot tapasztaltak, 
így a 23-as járatok a reggeli csúcsidô végén és 
utána, 7.30-tól 10:00 óráig gyakrabban indul-
nak. Pesterzsébet, Ady Endre tértôl 7.15 és 8.15 
között 7–9 perc helyett 6–8 perc lesz a követési 
idô mindkét járaton. A csúcsidôszak után, 9.00-
ig, 8 perc helyett 6–7, 9.00 és 10.00 óra között 
pedig 10 perc helyett 7–8 percenként indul a 
23-as autóbusz.

A kerület lakói közül többen használják a 
103-as autóbuszt is, mely járat vonala melletti 
területek jelentôsen fejlôdnek, több szórakozta-

tó létesítmény is megnyitotta kapuit. Így elsô-
sorban a csúcsidôszakokon kívüli idôszakok-
ban nôtt meg az utasszám. Ennek megfelelôen 
sûrûbben indítják az autóbuszokat; munkana-
pokon délelôtt a jelenlegi 12 helyett 10 percen-
ként, hétvégi napokon napközben 15 helyett 12 
percenként.

Tanítási szünetek idején is sûrítik a járato-
kat, a reggeli csúcsidôszaki követés 7–8 percrôl 
6–7 percre változik. A késô esti utazások jobb 
kiszolgálása érdekében növelik a járat üzemide-
jét is: az Etele tértôl 22.40 helyett 23.30-kor, a 
Népliget felôl 23.28 helyett 23.56-kor indulnak 
majd az utolsó járatok. 

Este sûrítést is végrehajtanak: a buszok egé-
szen kb. 22.30-ig munkanapokon 20 helyett 10 
percenként közlekednek. 

Hajnalban korábban, 4.47 helyett 4.20-kor, 
indul az elsô autóbusz a Kelenföldi pályaudvartól.

BKK

Az udvaron izgatottan gyülekezett 
a kerületi versenyre igyekvô ke-
rékhajtó ifjúság. Major Judit – aki 
élenjáró a környezettudatos köz-
lekedésben, mivel naponta meg-
teszi a Kispest–Pesterzsébet távot 
kétkerekûjével – igyekezett jó ta-
nácsokkal ellátni az ESMTK pályán 
versenybe szálló fiúkat és lányokat. 
A közlekedési szabályok ismeret-
ében és az ügyességi versenyeken 
egyaránt helytálló csapatunk II. he-
lyezést ért el. 

Ezalatt iskolánkban készült a dél-
utáni versenyekre a szlalom pálya. 
Nehézségi fokozatok szerint két pá-
lyát építettünk: egyiket az elsôsök-

nek, a másikat az idôsebbeknek. 
Ebéd után megindult a jármûáradat 
az udvar felé.

Az indulási sorrendeket betartva, 
bemutathatta tudományát a bóják, 
karikák, padok kerülgetésében a 
lelkes bringázó gyerekhad. Míg az 
ügyes lábúak tekertek, az ügyes 
kezûek rajzoltak. Osztályonként két-
két diák szállhatott versenybe az 
alsó tagozatos rajzversenyen, mely-
nek témája: „Környezettudatosan 
otthontól az iskoláig.”

Ahogy tapasztaltuk, jövôre sem 
lesz kérdés, mennyi diákunk pattan 
nyeregbe ugyanezen a napon.

József Attila Általános Iskola 

Senki nem gurult be, amiért 
mindenki begurult a suliba
Az Autómentes Nap reggelén rengeteg autó állt a József Attila Általános 
Iskola Iskola elôtt, ám a csomagtartók mind kerekes szerkezetekkel 
voltak tele. Bukósisakos diákok cipelték a tantermekbe kerékpárjukat, 
rollerjüket, görkorcsolyájukat, gördeszkáikat. 

Autó nélkül is jól haladhatunk
Az Autómentes Napon a 
Lurkóház Óvoda udvarára 
a kisebbeket, az ESMTK 
pályára az általános isko-
lásokat várták.

Még több kép  
a honlapon!

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Tovább lesznek nyitva a temetôk 

A pesterzsébeti temetô hétköznap 7-17 óra között tart 
nyitva. Október 31-tôl november 4-ig minden temetô, 
így a pesterzsébeti is 7-tôl 20 óráig tart nyitva. Miután 
Pesterzsébetnek és Soroksárnak közös temetôje van, a 
soroksári Könyves Kálmán körút felôl csak a személyi 
bejáraton át lehet közlekedni, elôtte leparkolhatnak a 
személygépkocsival érkezôk. A rokkantakat szállító 
speciális gépkocsival közlekedôk tájékozódjanak a 
temetô ügyfélszolgálati irodájánál, hány óráig tudnak 
autóval behajtani a temetô területére. Az ilyen speciális 
jármûvel érkezôket a Temetôsor felôli oldalon engedik 
be – a sírkert  látogatottságától függôen. Más jármûvel 
tilos a temetôbe behajtani.     IM 
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Kényelmesebben utazhatunk 



18 S Z O L G Á L T A T Á S  

Megnevezés Min.ár Max.ár
 Fehérrépa 400 Ft 600 Ft
 Sárgarépa 150 Ft 260 Ft
 Zeller db. 150 Ft 200 Ft
 Karalábé db. 60 Ft 160 Ft
 Fejes káposzta 180 Ft 250 Ft
 Kelkáposzta 400 Ft 480 Ft
 Lilakáposzta 400 Ft 480 Ft
 Karfiol 150 Ft 180 Ft
 Paprika 150 Ft 350 Ft
 Brokkoli 500 Ft 620 Ft
 Burgonya 50 Ft 120 Ft
 Cukkini 250 Ft 320 Ft
 Padlizsán 170 Ft 180 Ft
 Lilahagyma 200 Ft 250 Ft
 Vöröshagyma 100 Ft 240 Ft
 Gomba 500 Ft 600 Ft
 Fokhagyma db. 50 Ft 120 Ft
 Tök 120 Ft 180 Ft
 Dióbél 1800 Ft 2600 Ft
 Alma 150 Ft 350 Ft
 Méz 1400 Ft 2000 Ft
 Szôlô 380 Ft 650 Ft
 Narancs 480 Ft 560 Ft
 Tojás 40 Ft 46 Ft
 Zöldbab 450 Ft 550 Ft
 Aszalt gyümölcs 1200 Ft 2800 Ft
 Áfonya 2000 Ft 2200 Ft

A termények mértékegysége kg.
Forrás: www.erzsebetipiac.hu

Tátra téri piac

Ünnepi receptek  
a láthatáron

Beküldés: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

Arra kérjük Olvasóinkat, 
küldjék el karácsonyi re-
ceptjeiket, amit leközlünk 
a Pesterzsébet újságban. 
Örömmel vennénk, ha fotót 
is mellékelnének az elké-
szült ételrôl, édességrôl! 

Befôzés, kifôzés, elron-
tottam, javítani sze-
retném, szebbé ten-
ném, kevés pénz 
van rá, elfelejtet-
tem, elraknám, de 
hova, keresem, de 
sehol nem lelem…

Beszéljünk most 
azokról a trükkökről, 
tippekről és fortélyok-
ról, amit dédanyáink, nagyanyáink, 
anyáink évszázadok alatt felhalmoz-
tak, de még az unokáinknak is hasz-
nálhatják.

Mit tegyek, ha elsóztam az ételt? 
Néhány csepp almaecettel, egy csi-
petnyi cukorral semlegesíthetjük az 
ételek túl sós ízét.

Egy leves ha túl sós, tegyünk bele 
egy fej nyers burgonyát, főzzük fel is-
mét és újra jóízű lesz az étel, mert a 
burgonya fölszívja a sót. 

Mit tegyek, ha túl zsíros az étel? 
Egy túl zsíros levesről a zsírfoltokat 
könnyel eltávolíthatjuk, ha a kész étel 
felszínén papírszalvétát vagy salátale-
velet húzunk el.

Leégett, de megmenteném? 
A leégett ételeket megmenthetjük, 

ha a főzőedényt – anélkül hogy a tar-
talmát megkevernénk – néhány percre 
hideg vízbe állítjuk, majd az ételt má-
sik edénybe átszedjük.

Jaj, de savanyú! Ha túl savanyú az 
étel, egy kevés cukrozott tejjel min-
den megoldódhat. 

Jaj, de édes! Ha a leves, mártás túl 
édesre sikerült, néhány csepp citrom-
lével meg lehet oldani a dolgot.

GD

Ajjaj, mit tegyek?

Háztartási 
okoskodások

Október 15-vel hivatalosan is el-
indult a fûtési szezon. A tüzelôbe-
rendezések átvizsgálása mellett a 
biztonság szempontjából kiemelt 
fontosságú, hogy a kémények meg-
felelô állapotban legyenek. Buda-
pest területén a Fôvárosi Kémény-
seprôipari Kft. (FÔKÉTÜSZ) látja el 
a kötelezô kéményseprô-ipari köz-
szolgáltatást. 

– Az élet- és preventív tűzvédelem 
érdekében a lakosság legfontosabb 
tennivalója, hogy tegye lehetővé az 
ingatlanba való bejutást, a kémény 
ellenőrzését. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a vizsgálat idejére otthon kell ma-
radni, azonban azt a rövid időt, amit 
az ingatlanok többségében évente egy-
szer esedékes vizsgálat jelent, nemcsak 
törvényileg kötelező, de érdemes a biz-
tonság miatt is időt szánni rá – hívta 
fel a �gyelmet Kovács Balázs, a társaság 
ügyvezető igazgatója.

A kéményellenőrzést és a szükség 
szerinti tisztítást nem szezonális jelleg-
gel végzi a közszolgáltató. A gáztüzelés 
esetében előírt évi egy, illetve a szilárd 
tüzelés esetében előírt évi két vizsgálat 
és szükség szerinti tisztítás biztosítja a 
kémények megfelelő működését, így 
az egymillió fővárosi kémény ellenőr-

zését nem kell a fűtési 
szezonra korlátozni, ha-
nem azt a FŐKÉTÜSZ 

munkatársai az év minden munkanap-
ján folyamatosan végzik.

Az elavult, alacsony hatásfokkal 
működő készülékek lecserélését, a ko-
rábban feltárt kéményhibák javítását 
nem érdemes őszre hagyni, hiszen a 
kéményseprőipari szakvélemények ki-
adása mellett számos más engedélye-
zési eljárást (építési engedély, gázterv 
stb.) végig kell járni ekkor.

A kéményseprők az ellenőrzés előtt 
legalább nyolc nappal plakát útján ér-
tesítik az ingatlantulajdonosokat a vizs-
gálat időpontjáról. Amennyiben zárva 
találják a lakást a meghirdetett időpont-
ban, úgy értesítést hagynak a helyszínen 
a második vizsgálat időpontjáról. Ha a 
közszolgáltató a második kiszállás során 
sem tud az ingatlanba bejutni, a köz-
szolgáltatás díjával megegyező összegű 
pótdíjat köteles kiállítani.

A második alkalommal is zárva 
talált lakásokat a közszolgáltató köte-
les átjelenteni az elsőfokú tűzvédelmi 
hatóságnak, a katasztrófavédelemnek, 
aki 2013. január 1-jétől tűzvédelmi 
bírsággal jogosult büntetni az ingatlan 
tulajdonosát.

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.  

Ügyelet
A Fôvárosi Kéményseprôipari Kft. a 
fûtési idényben hétvégenként hétfô 
reggelig ügyeletet tart. 
Az ügyeleti szolgálatról felvilágosítás:  
061 251-5000-es telefonszámon, illet-
ve a www.kemenysepro.hu oldalon.

Büntethetnek a hatóságok,  
ha nem engedjük be a kéményseprôt

Ismer olyan pesterzsébetit, aki va-
lamilyen területen kimagasló ered-
ményekkel büszkélkedhet, vagy 
tudo má sa van olyanról, aki 
különleges, érdekes sze-
mélyiség? Ajánlja ôt 
fi gyelmünkbe, hogy 
felvehessük vele a 
kapcsolatot és be-
mutathassuk ôt ol-
vasóinknak. 

Ismer olyan pesterzsébetit, aki va-
lamilyen területen kimagasló ered-
ményekkel büszkélkedhet, vagy 

sa van olyanról, aki 
különleges, érdekes sze-
mélyiség? Ajánlja ôt 

gyelmünkbe, hogy 
felvehessük vele a 
kapcsolatot és be-
mutathassuk ôt ol-

Ismer olyan pesterzsébetit, aki vaIsmer olyan pesterzsébetit, aki va

Ismerek egy olyan embert…

Ajánlás: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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EGY KIS FIGYELMET KÉRÜNK!:-) 
 
Amennyiben érdekelnek az ESMTK labdarúgó csapatával 

kapcsolatos friss hírek és naprakész akarsz lenni, kövess 

bennünket az ESMTK Szurkolóinak és Szimpatizánsainak 

Baráti Köre                        oldalán! 

Fotókkal, videókkal, információkkal, osztályzatokkal, 

nyilatkozatokkal bővítettük kínálatunkat. 

NE MARADJ LE!  

Keress bennünket és csatlakozz itt: 

www.facebook.com/EsmtkSzurkoloinakBaratiKore 

Megosztanál velünk Te is infomációkat? Itt megteheted: 

esmtk.barati.kor@gmail.com 
 

HAJRÁ LIZA!!! 
 

 
               
 

Fotókkal, videókkal, információkkal, osztályzatokkal, 
 

!!!!!!

                        
 

Egy olimpián úszás-
ban a döntôbe kerülni 
nem akármilyen tel-
jesítmény. A londoni 
paralimpiára többek 
között Pesterzsébeten 
is készü lô Kézdi Ré-
kának ez kétszer is si - 
került.

A kétéves korától spor-
toló Kézdi Réka egy 
súlyos gerincműtét után 
tíz esztendővel, 2008-
ban kezdte újra az intenzív mozgást. 
A Dagály uszodában egykori tanító-
mesteréhez, Málnai Istvánhoz került. 
Egyre jobb időket úszott, és miután 
három számban is teljesítette az olim-
piai A-szintet, bekerült a londoni para-
limpiára utazó csapatba. 

A szárazföldi edzésterv kivitele-
zésében Bánkuti Gabriellától kapott 
segítséget, és így jutott el egy �tnesz-
bajnokságra. Ott találkozott az ismert 
szakemberrel, Barna Róberttel, aki fel-
ajánlotta, hogy a paralimpiai felkészü-
lés idején hetente kétszer díjmentesen 
erősíthet a pesterzsébeti Fitness 2000 
stúdióban. 

Réka hálásan gondol az edzések-
re, mert a Serény utcai foglalkozások 

nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy London-
ban jelentősen meg-
javítsa addigi legjobb 
eredményeit.

A paralimpián az 
S5-ös sérültségi kate-
góriában három szám-
ban állt rajthoz. A 200 
méteres vegyes úszás 
előfutamában szabály-
talan tempózás miatt 
kizárták; mint mondja, 
adottságaiból fakadóan 

egy bizonyos módon tudja csak mell-
úszásban végrehajtani a lábtempót, és 
ezt most nem fogadták el. Másnap a 
200 méteres gyorsúszás következett, 
és önmagát is meglepte, hogy bejutott 
a döntőbe, ahol a nyolcadik helyen 
végzett. Hat nap múlva rendezték az 
50 méteres pillangóúszást, amelynek 
�náléjában óriási egyéni csúccsal a 
hetedik lett.

Már most a riói paralimpia jár a 
fejében. Elszántan magyarázta, hogy 
mind időben, mind helyezésben job-
bat szeretne, mint amit Londonban 
elért. Csak az szomorította el, hogy a 
közelmúltban elhunyt Málnai István, 
így már nem dolgozhatnak együtt az 
újabb sikerekért.    MS   

ESMTK–
Békéscsaba  0-2

Szeptember közepén a Magyar 
Kupa fôtáblájának elsô fordu-
lójában az NB II Keleti csoport-
jának egyik legjobbja, a Bé-
késcsabai Elôre 1912 SE láto-
gatott az Ady Endre utcába, és 
némi játékvezetôi segítség is 
kellett ahhoz, hogy legyûrje az 
erzsébetieket. A lila-fehérek a 
43. percben egy lesgóllal sze-

rezték meg a vezetést, aztán a 
60. percben nem sípolt a bíró, 
amikor Szakolczai-Sándor Ba-
lázst buktatták a büntetôterü-
leten belül. Kevéssel a lefújás 
elôtt a kitámadó erzsébetiek 
egy ellenakcióból újabb gólt 
kaptak, így a meccset kilenc 
emberrel befejezô csabaiak 
jutottak tovább. 

ESMTK–
Sárisáp  4-1

A néhány nappal késôbbi NB 
III-as bajnokin a korábbi szö-
vetségi kapitány, Bozsik Péter 
edzette Sárisáp lépett pályá-
ra Pesterzsébeten. Mindkét 
oldalon akadtak kimaradt 
helyzetek, majd az elsô félidô 
közepén Áder András révén 
vezetéshez jutott az ESMTK. 

A szünet után egyre töb-
bet volt a labda a piros-fehé-
reknél, és a 79. percben Áder 
beadását követôen az egyik 
menteni akaró sárisápi hátvéd 
a saját kapujába talált. Nem 
sokkal késôbb Vörös Dávid 
egy védôkrôl lepattanó lab-

dát lôtt a hálóba. A vendégek 
bombagóllal szépítettek, de 
az utolsó szó Vörösé volt, aki 
szép mozdulattal csavart a 
hosszú sarokba.

Csepel–
ESMTK  2-0

A csepeli fellépés elôtt min-
den az erzsébetiek mellett 
szólt, mégis vereség lett a 
vége. Unalmas mezônyjáték 
után egy kiugrást követôen 
váratlanul kerültek elônybe a 
hazaiak, majd a félidô utolsó 
harmadában két nagy helyze-
te is volt Szabó Gábornak, de 
egyikbôl sem lett gól. 

A második játékrészben 
óriási erôvel rohamoztak a pi-
ros-fehérek, különösen azután, 
hogy az 54. percben második 
sárga lapja miatt kiállította 
a bíró a hazaiak egyik védô-
jét. Hiába küldött a pályára 
újabb támadókat Turi Zoltán 
vezetôedzô, nem az ESMTK, 
hanem szórványos  kontrái-
nak egyikébôl a CSFC szerzett 
újabb találatot. 

ESMTK–
Érd  0-1

A szigeti kudarcot feledtetni 
akarták szurkolóikkal az erzsé-
betiek, és az erôviszonyok alap-
ján erre meg is volt az esélyük 
az Érd ellen. Erzsébeti helyze-
teket követôen a figyelmetlen 
védelem hibáját kihasználva 
ezúttal is a rivális szerzett ve-
zetést. A piros-fehérek a mér-
kôzés túlnyomó részében nagy 
fölényben játszottak, rengeteg 
lehetôségük adódott, köztük öt 
olyan ziccer, amikor már csak a 
kapussal álltak szemben, de új-
fent képtelenek voltak gólt lôni 
vagy fejelni. Csapatunk ezzel 
a hárommal együtt már nyolc 
pontot vesztett hazai pályán, s 
ez a bajnoki rendszer átszerve-
zése miatt nagyon hiányozhat 
az évad végén.

Százhalombatta–
ESMTK  1-5

Százhalombattán gyengén ját - 
szott az elsô félidôben az 
ESMTK, sôt, egy szabadrúgás-
ból a védelem asszisztálása 

mellett a hazaiak szerezték 
meg a vezetést. A szünetben 
Turi Zoltán vezetôedzô felrázta 
a társaságot, amely ezt kö-
vetôen végigtámadta a második 
játékrészt. Számos gólhelyzetet 
alakítottak ki a piros-fehérek, 
és ekkor már csak a gyôze-
lem nagysága volt kérdéses. 
Szakolczai-Sándor Ba lázs ki-
emelkedô teljesítményt nyúj-
tott, huszonnyolc perc alatt 
négyszer vette be a battaiak 
kapuját, két-két találata között 
Vörös Dávid volt eredményes.  
A végén elmaradt egy jogos ti-
zenegyes.   MS

Réka erzsébeti edzései is 
hozzájárultak londoni sikereihez 

A piros-fehérek harma-
dik próbálkozásra meg-
szerezték elsô hazai 
gyôzelmüket, majd két 
mérkôzésen is gól és 
pont nélkül maradtak. 
A 9. fordulóban úgy tûnt, 
hasonló lesz a folytatás, 
de aztán egy parádés 
második félidôvel újabb 
idegenbeli kiütéses dia-
dal lett a vége.  Csapa-
tunk október közepén 
az 5. helyen várta a sze-
zon utolsó harmadát. 

Az ellentétek vonzásában  
az ESMTK labdarúgói

Réka biológusnak tanul



Lengyelország, Katowice 
kadett Európa Bajnokság
Szakosztályunkat 49 kg-ban 
Szenttamási Noémi, 58 kg-ban 
ifj. Losonczi Ottó képviselte. A ve-
rseny sajnos nem kezdôdött túl 
jól. Losonczi Ottó válogatottunk 
sorsolása nem volt a legjobb. 
Csak úgy tudott volna dobogóra 
kerülni, ha a világ 5 legjobb ka-
dett korosztályú birkózóját meg-
veri. Az elsô mérkôzésén Ottó 
kikapott orosz ellenfelétôl, aki 
következô mérkôzésén veresé-
get szenvedett, így Ottónak nem 
volt esélye a javításra. A harma-
dik versenynapon Szenttamási 

Noémi fantasztikus birkózással 
bronzérmes lett, és megszerezte 
a magyar válogatott elsô érmét. 
(1. kép)

Azerbajdzsán, Baku kadett 
világbajnokság
Az ESMTK-t képviselô Szentta-
mási Noéminek (49 kg), és ifj. 
Losonczi Ottónak nem sikerült 
dobogóra állnia. 

Thaiföld, Pattaya, junior 
világbajnokság
Losonczi Ottó (60 kg) képviselte 
szakosztályunkat. Ez a verseny 
ismételten nem hozott ered-

ményt, azonban mindenképpen 
sok tapasztalatot szereztek ver-
senyzôink, amit a késôbbiekben 
elônyünkre fordíthatunk. (2. kép)

Diák kötöttfogású 
csapatbajnokság
A szezon elsô versenye szakosz-
tályunk rendezésében zajlott, 16 
csapat részvételével. Csapatunk 
nagyon jól szerepelt az egész 
verseny alatt, simán meneteltünk 
a négyes döntôbe, ahol a nagy 
riválisunkkal, a  Doroggal birkóz-
tunk az elsôségért, de most alul-
maradtunk velük szemben, egy 
meccsen múlott a gyôzelem. Csa-
patunk a kiváló második helyen 
végzett, amire nagyon büszkék 
vagyunk. (3. kép)

Csapattagok: Tösmagi Atti-
la (29 kg), Nagy Róbert (32 kg), 
Pühra Zoltán (35 kg), Varga Raul 
(38 kg), Kreisz Ádám (38 kg), 
Molnár Botond (38 kg), Kóczé 
Károly (42 kg), Losonczi Dávid 
(46 kg), Bak Gergely (50 kg), 
Szôke Alex (54 kg), Mohl Richárd 
(54 kg), Molnár Tamás (58 kg), 
Lôvey Levente (63 kg), Szilágyi 
Erik (63 kg)

Serdülô csapatbajnokság
Másnap, azaz vasárnap került 
megrendezésre 14 csapat rész-
vételével. Csapatunkban benne 
volt az elôzô napi „vereség”, 
szerettünk volna visszavágni. 
A nap nem a legjobban indult, 
hiszen két versenyzônket kihú-

zatták a névsorból, így nehezen 
tudtunk felállni. Ezek az esemé-
nyek a csapatot még elszán-
tabbá tették, és magabiztosan 
meneteltünk ismét a négyes 
döntôbe, ahol sikerült a dorogi 
csapatnak visszavágnunk. Ma-
gabiztosan gyôztük le a Dorog, 
a négy közé jutott Orosháza, 
valamint a Vasas csapatait, így 
megszereztük elsô serdülô csa-
patbajnoki címünket is. 

A megalakulás óta eltelt 6 év 
alatt sikerült minden korosztály-
ban Magyar csapatbajnoki címet 
szereznünk, ami óriási eredmény 
egy újonnan alakult szakosztály-
tól. Bízunk benne, hogy a jövôben 
is hasonló szép eredményeket 
tudunk elérni. (4. kép)

Csapattagok: Szenttamási 
Tamás (38 kg), Mester Milán (42 
kg), Boldizsár Kende (46 kg), Gaz-
dag Mátyás (50 kg), Kardos Ri-
chárd (50 kg), Takács János (58 
kg), Balogh Miklós (63 kg), Szûcs 
Balázs (63 kg), Racolta Eduárd 
(69 kg), Serfôzô Izsák (69 kg)

A fôvárosi Kis-Duna mentén több sár-
kányhajós csapat is található, amelyek 
rendre megmérkôznek egymással a 
különbözô versenyeken. Október máso-
dik hétvégéjén közösen búcsúztatták a 
2012-es szezont.

A Kolonia egyesület szervezte idény-
zárón öt csapat állt rajthoz, köztük a 
Duna Garden Pesterzsébet együttese.  
A társaság „hazai pályán” küzdhetett 
meg a többiekkel, hiszen a szálló elôtti 
területen (is) zajlott a verseny. 

Két futamot rendeztek a szezon utol-
só dunai viadalán. Elôször egy kb. 2600 
méteres kört tettek meg a résztvevôk, 
majd az ötperces pihenô után egy 600 
méteres kisebb kört eveztek. A hosz-

szabb távon az ötödik helyen ért célba a 
DG Pesterzsébet, a rövidebben pedig ne-
gyedikként végzett. A végsô sorrend az 
idôeredmények összeadása után alakult 
ki, és az öt hónapos múltra visszatekin-
tô Duna Garden Pesterzsébet az ötödik 
helyen zárt. 

– Az elsô évünk jól sikerült, május 
óta nagyon sokat fejlôdött a csapatunk. 
A hivatalos versenyévad ezzel véget ért, 
de amíg az idôjárás megengedi, lejárunk 
majd a folyóra edzeni, és készülünk a 
következô évre, a folyamatos elôrelé-
pésre – mondta Märtz József, a Duna 
Garden Hotel igazgatója, a DG Pester-
zsébet egyik evezôse. 

MS
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ESMTK Birkózó 
Szakosztály hírei
A szakosztály az elmúlt hetekben sem tétlenkedett: mindent megtettek azért, 
hogy a lengyelországi, azerbajdzsáni, thaiföldi versenybírák megtanulhassák 
a pesterzsébeti sportolók nevét. A Diák kötöttfogású csapatbajnokságot és a 
Serdülô csapatbajnokságot az ESMTK Birkózó Szakosztálya rendezte.

Jó hangulatú versennyel zárták a 2012-es idényt a kis-dunai sárkányhajósok.  
A Kolonia által szervezett viadalt a Duna Garden Hotel elôtti területen rendezték, 
és részt vett a két futamból álló versenyen a DG Pesterzsébet csapata is. és részt vett a két futamból álló versenyen a DG Pesterzsébet csapata is. 

Sárkányhajós évzáró

➊
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SZOLGÁLTATÁS
HÛTÔGÉP, MOSÓGÉP JAVÍTÁSA. Kerületi 
gyorsszolgálat. Hûtôgépek, automata mo-
sógépek helyszíni javítása garanciával. 
Javításkor a kiszállás díjtalan. Javítás 
hétvégén is. 
Telefon: 421-59-59, 06/30-942-29-46

MEGOLDÁS: DÉL-PESTI GYORSSZERVÍZ! 
Mosógép, bojler, tûzhely, hûtô. Üzletünk-
ben: mikro, takarítógép, porszívó, más 
kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX., 
Mártírok u. 218. Ny.: H–P.: 8–17, Szo.: 9-12 
Telefon: 285-34-88, 06/30-950-17-17
www.megoldasszerviz.hu 

AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁSA! Garan-
ciával, hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. Telefon: 06/20-288-51-48 

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA HELYSZÍNEN 
is, hétvégén is. Vírusírtás, telepítés, alkat-
részcsere, új gépek. 
Demeter Attila 256-86-80; 06/30-970-48-70

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

VÍZ-GÁZ-FÛTÉSSZERELÉS gyorsszolgá-
lat! Csôrepedés mûszeres keresése, javí-
tása. Teljes vezetékcsere lakásban és ud-
varon, földmunkával is. Duguláselhárítás, 
kamerás csatornavizsgálat. 
Érd.: 06-30-914-35-88

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

VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI Gyorsszolgálat! Csô-
repedések, ázások keresése, mosdók, mo-
sogatók, WC-k, kerticsapok, vízvezetékek 
javítása, cseréje, földmunkával is. Dugulás-
elhárítás, egyéb vízszerelési munkák. 
Telefon: 06/70-227-62-91

GYÓGYPEDIKÜR! Problémás körmök és 
bôrfelületek speciális kezelése. Tyúkszem 
eltávolítása. Körömgomba kezelése. Cu-
korbetegek speciális kezelése. Géllakko-
zás. Talpmasszázs. Hívjon bizalommal! 
Ár: 2.500,- Ft Érdeklôdni: XX., Topánka u. 14. 
Alexa: 06/20-985-40-47

RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépí-
tés, korlátfelújítás festéssel, üvegezéssel 
is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
Tel.: 284-25-40; 06/70-209-42-30

FESTÔMESTER vállal szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, penészes falak szakszerû 
rendbehozatalát. Villany- és fûtésszerelôk 
utáni kisebb kômûves munkákat garanci-
ával. Tel.: 285-28-82; 06/30-878-89-77

VILLANYSZERELÉS; hibakeresés, villany-
bojlerek javítása, vízkôtelenítése, régi boj-
ler le-, az új felszerelése. Rácz Mihály 
tel.: 06/30-296-55-90; 260-70-90 
Érdeklôdni: raczmi711@citromail.hu 

FODRÁSZ! Házhoz megy hétvégén is. Ki-
szállás díjtalan. Érd.: 06/30-617-29-17

OKTATÁS
FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott 
szaktanár Pesterzsébet központjában. 
Tel.: 06/20-487-22-09

KORREPETÁLÁS Tanítónô többéves gya-
korlattal, felzárkóztatást, fejlesztést vállal, 
1–6. osztályos tanulóknak, minden tan-
tárgyból. Tel.: 06/20-313-57-31

DOBOKTATÁS. Dobtanulási lehetôség Er-
zsébet központjának közelében, jól felsze-
relt stúdióban, szaktekintély tanártól. 
Telefon: 06/30-495-74-70

EGYÉB
RÉGI KÉPESLAPOT, pénzt, bélyeg gyûj-
teményt vásárolok, értékelek. 
Báli Péter 06/20-587-72-18

DIPLOMATA LAKÁS berendezéséhez Ivá-
nyi-Grünwald, Ferenczy, Patkó, Szônyi fest-
ményt vásárolnánk. 
Tel.: 06/30-949-29-00

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT KÖNYVEIT 
boldogan elszállítom. Nem vagyok keres-
kedô. Tel: 06/20-956-40-84

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

XX. KER. KÖZPONTJÁBAN, 300 m²-es 
telken, kétszobás családi ház klímával, 
pincével, garázzsal, tárolóval eladó. 
Irányár: 15,5 millió Ft 
Érd.: 06/30-200-75-00

PESTERZSÉBETI TÉGLAÉPÍTÉSÛ társas-
házban 90 m² üzletemet eladom, vagy 
ingatlanra cserélem (vízparti nyaraló ér-
dekel). Érd.: 283-17-13

PESTERZSÉBETEN, KÉTSZINTES, há-
romszobás, 116 m²-es családi ház fel-
újítva eladó. Dupla komfortos, klímákkal, 
cirkófûtéssel, riasztóval, garázzsal, plusz 
komfortos lakás. Jó környezet, iskola, köz-
lekedés, internet. Irányár: 21,9 millió Ft 
Érd.: 06/20-244-35-35

PESTERZSÉBETEN FELÚJÍTÁSRA SZORU-
LÓ, 3 lakásos, 180 nöles telken öreg ház 
olcsón eladó. Esetleg kisebb lakást beszá-
mítok. Érdeklôdni: Bp. XX., Kálmán u. 22. 
Tel: 285-33-51

XX. KER. VÁROSKÖZPONTBAN 43 m² és 
47 m²-es téglaépítésû társasházban lévô 
üzletek áron alul eladók, esetleg elcserél-
hetôk. Érdeklôdni: 283-17-131

TÁBORFALVÁN ELADÓ vagy budapesti gar-
zonra cserélhetô családi ház. Közmûvek, 
fúrt kút, betonpince. Iskola, vonat, busz 
közelben. 1380 m²-es telken 80 m² 2 +  
½ szoba. Ár: 6,5 millió Ft 
Érdeklôdni: 06/20-413-70-62, 284-42-90, 
vagy 06/20-995-44-44

XX. KERÜLETBEN, a Vécsey lakótelepen, 
liftes ház 6. emeletén, 56 m²-es,  2 + ½ 
fél szobás lakás eladó: 6,9 M Ft-ért! Fel-
újított, márványburkolatú. Jó közlekedés. 
Érd.: 284-81-85; 06/20-983-76-98

PESTERZSÉBETEN, LÁZÁR UTCÁBAN 3 szo-
bás, összkomfortos, felújítandó családi ház 
80 nöles telken eladó. Irányár: 15 millió Ft. 
Érd.: 06/30-846-43-83

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ Gyálon, az asz-
faltos Besztercei utcában. 180 nöl-es, 
összközmûves. Irányár: 8 millió Ft. 
Érdeklôdni: 283-30-50, vagy 
06/30-273-67-71

ALBÉRLET
SOROKSÁRON 25 m²-es, igényesen fel-
újított, bútorozott, teljesen felszerelt, 
gázkonvektoros, különálló házrész kiadó. 
Alacsony rezsi.  40.000 Ft + rezsi/hó 
Tel: 06/20-982-82-87, vagy
06/30-858-94-75

XX. KERÜLETBEN a Vécsey lakótelepen 
liftes ház 6. emeletén 56 m²-es  2 + ½ fél 
szobás lakás kiadó! Felújított, márvány-
burkolatú. Jó közlekedés, minden közel. 
Ár: 55.000,- Ft + kaució 
Érd.: 284-81-85; 06/20-983-76-98

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
MASSZÁZS ENERGIÁVAL, Frissítô-lazító, 
Gyógy-részmasszázsok: Hát, váll, nyak. 
Tel: 06/20-596-09-94

Kipufogó javítás!

TISZTELT HIRDETÔK!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen  
a polgármesteri hivatal pénztárában fizetik be,  

hanem átutalással rendezik, kérjük,  
a mindenkor megadott lapzárta idôpontja elôtt  

egy héttel indítsák el az utalást!

Csak azokat a hirdetések áll módunkban megjelentetni, amelyeknek díja a lapzárta idôpontjáig az alább közölt hivatali bank-számlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett: 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala
11784009-15735832
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FELHASZNÁLHATÓ APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

Név:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
PÉNZTÁR TÖLTI KI!

Szelvény  feladásának időpontja:  _________________ _________________    Számla száma:_________________ ________________

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

Cím:

Ár: Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenés 
(megfelelő alkalom bekarikázandó)

 1 2 3
 4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 
 INGATLAN ÉPÍTŐANYAG  GÉP SZERSZÁM  ELEKTRONIKA  HOBBI  JÁRMŰ BÚTOR  RUHA  ÁLLAT
 GYERMEKHOLMI  NÖVÉNY  EGYÉB  ÁLLÁS  OKTATÁS  TÁRSKERESÉS  SZOLGÁLTATÁS  VEGYES 

FÉNYMÁSOLHATÓ!
✁ ✁

Csak az apróhirdetési 
szelvényen feladott hirdetéseket 

áll módunkban elfogadni!

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

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 

fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

KÖZE VAVAV N HOZZÁ!
Hasznos információkat, híreket, fotókat 

osztana meg másokkal Pesterzsébetrôl?

Küldje el e-mailben:

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Szerkesztôség: 20/392-3383

(hétköznap 8-16 óráig hívható)

KÖVETKEZÔ MEGJELENÉS: 
május 29. 

LAPZÁRTA: május 16.

Friss hírek
www.pesterzsebet.hu

Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

FIGYELEM, 
VÁLTOZÁS!
FIGYELEM, 
VÁLTOZÁS!
FIGYELEM, 

A Pesterzsébet újság 
hirdetésfeladásának 

helye és ideje
május 1-jétôl megváltozott!

Új cím:  
Pesterzsébet, 

polgármesteri hivatal 
(Kossuth tér 1.), pénztár

Pénztári órák: 
hétfô 14.30-17.00 
szerda 8.00-15.30

A hirdetésekkel kapcsolatos 
fontos tudnivalókról 

részletesebben 
a lap 24. oldalán olvashat.

Az ukrán Alusta város és Pesterzsébet testvérvárosi együttmûködésre 

készül, ennek egyik állomásaként április 21-22-én a Kruj Iván Sport-

csarnokban megrendezték a Pesterzsébet-Alusta Kupát. A Gyermek 

és Ifjúsági Utánpótlás Karate- és Birkózó Versenyen kiváló fiatal spor-
és Ifjúsági Utánpótlás Karate- és Birkózó Versenyen kiváló fiatal spor-
és Ifjúsági Utánpótlás Karate- és Birkózó Versenyen kiváló fiatal spor

tolóink mérték össze tudásukat a külföldi tehetségekkel, akik öt na-

pot vendégeskedtek a kerületben.    19. oldal

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat! 
Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat! 
Szeretettel köszöntjük 

HÔSÖK NAPI 
MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait Pesterzsébet Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait Pesterzsébet Önkormányzata nevében 

a Hôsök Napja alkalmából, 

május 24-én, csütörtökön 17 órára 

az Emlékezés terére 

az I. és II. világháború pesterzsébeti 

katonai és polgári áldozatainak emlékére 

rendezendô tiszteletadásra.

A megemlékezésen fellépô mûvészek: 

Szegedi Dóra, Buch Tibor, Marosi Kinga, Somorjai István

Az ünnepség végén a hozzátartozók 

mécsesgyújtással és egy-egy szál virággal róhatják le kegyeletüket 

a Hôsi emlékmûnél.

Szabados Ákos
polgármester

Fotó: Ilonka Mária

Alusta sportolói

Seinchin KSE formagyakorlata

Az ESMTK birkózói

B U
A L O M P O L I T I K A I É S S Z O L G Á

Zárva lesz a hivatal
Június 29-én, pénteken a pest

erzsébeti polgármesteri hivatal a  

Köztisztviselôk Napi rendezvények 

miatt zárva tart.

Nyáron szünetel 
a jogsegélyszolgálatNyáron szünetel 
a jogsegélyszolgálatNyáron szünetel 

Augusztus 3 - szeptember 3. között 

dr. Bôsze Lajos ingyenes jogsegély

szolgálata szünetel a polgármes

teri hivatalban. Az elsô ingyenes 

tanácsadás idôpontja: szeptember 

10. Helye: I. em. 70-es szoba.

Nem lesz tûzijáték
Idén sem lesz tûzijáték augusztus 

19-én. Az erre szánt összeget a 

Szent István Napi Forgatag, két

napos kulturális rendezvényeinek 

finanszírozására fordítja az önkor

mányzat. 

Várják a kerületieket is
Kerületünk testvérvárosai is sok 

színes rendezvénnyel készülnek a 

nyárra. A Székelykeresztúri Napo

kon hivatalos delegáicó képviseli 

önkormányzatunkat. A vendéglátók 

szeretettel várják a pesterzsébetie

ket is városi programjukra augusz

tus 2-4 között. 

Leteperték a rablót 
Ékszerboltot akart kirabolni egy fér

fi a Kossuth Lajos utcában. Az al

kalmazott segítségére sietett kol

légája, együtt kényszerítették földre 

a támadót, akit a kerületi rendôrka

Hírek

Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

Kerületünk több nevelési intézményében ünneppel zárták a nevelési 
Kerületünk több nevelési intézményében ünneppel zárták a nevelési 
K
évet: fennállásuk 25., 30., 35. évérôl emlékeztek meg. A rendezvéA rendezvéA

nyeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen 

10. Helye: I. em. 70-es szoba.

Nem lesz tûzijáték
Idén sem lesz tûzijáték augusztus 

19-én. Az erre szánt összeget a 

Szent István Napi Forgatag, két

napos kulturális rendezvényeinek 

finanszírozására fordítja az önkor

mányzat. 

Várják a kerületieket is
Kerületünk testvérvárosai is sok 

színes rendezvénnyel készülnek a 

nyárra. A Székelykeresztúri Napo

kon hivatalos delegáicó képviseli 

önkormányzatunkat. A vendéglátók 

szeretettel várják a pesterzsébetie

ket is városi programjukra augusz

tus 2-4 között. 

Leteperték a rablót 
Ékszerboltot akart kirabolni egy fér

fi a Kossuth Lajos utcában. Az al

kalmazott segítségére sietett kol

légája, együtt kényszerítették földre erületünk több nevelési intézményében ünneppel zárták a nevelési 
 rendezvé-

nyeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen 
Vastag Csaba is vendégeskedett 

B U D A P E S T  F Ő V Á R O S  X X .  K E R Ü L E T É

Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Hírek

Baráti kupán küzdöttek egymással 
 F Ő V Á R O S  X X .  K E R Ü L E T É N E K  T Á R S A D A L O M P O L I T I K A I É S S Z O L G Á

MédiaMédiaMédiaMédiaMédiaMédiaMédiaMédiaajánlat
O M

ajánlat
O M P O L I T I K

ajánlat
P O L I T I K A I

ajánlat
A I É S

ajánlat
É S S Z

ajánlat
S Z O L

ajánlat
O L G Á

ajánlat
G Á L T A T

ajánlat
L T A T Ó  

ajánlat
Ó  L A

ajánlat
L A P J

ajánlat
P J A

ajánlat
A

ajánlatajánlatajánlatajánlatajánlatajánlatajánlat
Utalták a Bursa ösztöndíjat 

XXXIII. évfolyam 6. szám 2012 .  június  26 .
XX folyam 6. számPesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai XX
Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai XXPesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással Utalták a Bursa ösztöndíjat 

Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

Baráti kupán küzdöttek egymással 
több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 
több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

hallgatót részesít Bursa Hungarica Fel-

sôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban. 

Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 
Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

Költözik a Vöröskereszt
A Vöröskereszt helyi szervezete május 

elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

Költözik a Vöröskereszt
A Vöröskereszt helyi szervezete május 

Pesterzsébet és Alusta sportolói
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

B U
R S A D

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 

fogadják a megkereséseket.
B U

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 

fogadják a megkereséseket.
B U

A József Attila Általános Iskola Könyv

mániások csapata nyerte a kerületi 

diákok olvasási-szövegértési verse

nyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti Gyerekek teszik kortalannádiákok olvasási-szövegértési verse

Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 
Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

érintettek már megkapták. 
Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

érintettek már megkapták. Pesterzsébet és Alusta sportolói
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut-

cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

fogadják a megkereséseket.

Nyertek a Könyvmániások
A József Attila Általános Iskola Könyv-

B U D A P E S T  F Ő V Á

Gyerekek teszik kortalannáA József Attila Általános Iskola Könyv

diákok olvasási-szövegértési verse

nyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervez

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a Gyerekek teszik kortalanná
te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 

Utalták a Bursa ösztöndíjat 

Baráti kupán küzdöttek egymással Baráti kupán küzdöttek egymással Baráti kupán küzdöttek egymással Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

XXXXtöbb mint 120 egyetemi vagy fôiskolai Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

hallgatót részesít Bursa Hungarica Feltöbb mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

hallgatót részesít Bursa Hungarica Fel

sôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban. 

Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 
Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

Pesterzsébet és Alusta sportolóiPesterzsébet és Alusta sportolói Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 
Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

érintettek már megkapták. Pesterzsébet és Alusta sportolóiPesterzsébet és Alusta sportolói
Költözik a VöröskeresztKöltözik a Vöröskereszt
A Vöröskereszt helyi szervezete május 
A Vöröskereszt helyi szervezete május 

elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut-
elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 

vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 

fogadják a megkereséseket.
B U

A L
fogadják a megkereséseket.

B U

Nyertek a Könyvmániások
A József Attila Általános Iskola Könyv

B U D A P E S T  F Ő V ÁB U

Gyerekek teszik kortalannáA József Attila Általános Iskola Könyv
A József Attila Általános Iskola Könyv
A József Attila Általános Iskola Könyv

mániások csapata nyerte a kerületi 

diákok olvasási-szövegértési verse

Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalannádiákok olvasási-szövegértési verse
diákok olvasási-szövegértési verse

nyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti Gyerekek teszik kortalannányét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervez

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná
te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 
te. A gyôztesek képviselik a kerületet a Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná

Baráti kupán küzdöttek egymással FELÜLETBaráti kupán küzdöttek egymással Baráti kupán küzdöttek egymással FELÜLETBaráti kupán küzdöttek egymással ÁRPesterzsébet önkormányzata 2012-ben ÁRPesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai ÁR
több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai ÁR
Utalták a Bursa ösztöndíjat 

ÁR
Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben ÁRPesterzsébet önkormányzata 2012-ben MÉRETXXMÉRETXXXIIIMÉRETXIII. évMÉRET. évfolyam 6. MÉRETfolyam 6. MÉRETMÉRETXXMÉRETXXXIIIMÉRETXIII. évMÉRET. évfolyam 6. MÉRETfolyam 6. MÉRETBaráti kupán küzdöttek egymással 

1/1Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolói1/1

Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

1/1Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

110 000 hallgatót részesít Bursa Hungarica Fel
110 000 hallgatót részesít Bursa Hungarica Fel

sôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban. 110 000 sôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban. 110 000 Ft + t + ÁfaÁfaÁ 212 mm széles, 315 mm magas212 mm széles, 315 mm magas212 mm széles, 315 mm magas212 mm széles, 315 mm magas212 mm széles, 315 mm magas212 mm széles, 315 mm magas

Pesterzsébet és Alusta sportolói1/2 fekvőPesterzsébet és Alusta sportolói 56 000 Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

56 000 Az elsô negyedévre szóló ösztöndíjat az 

érintettek már megkapták. 56 000 érintettek már megkapták. FFt + t + ÁfaÁfaÁ 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 212 mm széles, 155,5 mm magas 
1/2 álló1/2 álló 56 000 Költözik a Vöröskereszt56 000 Költözik a Vöröskereszt

A Vöröskereszt helyi szervezete május 56 000 A Vöröskereszt helyi szervezete május FA Vöröskereszt helyi szervezete május FA Vöröskereszt helyi szervezete május Ft + t + ÁfaÁfaÁ 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 104 mm széles, 315 mm magas 
1/4 fekvő 30 000 elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

30 000 elsô heteiben elköltözik az Ady Endre ut

cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 30 000 cai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, 30 000 
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, Fcai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. Fcai épületbôl az Erzsébet tér 3. szám alá. 

A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, F
A nemethandrea@voroskeresztbp.hu, Ft + t + t + ÁfaÁfaÁ 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 212 mm széles, 75,5 mm magas 

1/4  álló 30 000 vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 30 000 vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 

fogadják a megkereséseket.30 000 fogadják a megkereséseket. Fvagy a 70/9338-502-es telefonszámon Fvagy a 70/9338-502-es telefonszámon Ft + t + t + ÁfaÁfaÁ 104 mm széles, 155,5 mm magas
B U
104 mm széles, 155,5 mm magas

B U D A
104 mm széles, 155,5 mm magas

D A P E
104 mm széles, 155,5 mm magas

P E S T
104 mm széles, 155,5 mm magas

S T  F Ő
104 mm széles, 155,5 mm magas

 F Ő V Á104 mm széles, 155,5 mm magas
V Á R O S  104 mm széles, 155,5 mm magasR O S  X X104 mm széles, 155,5 mm magasX X .  K E R104 mm széles, 155,5 mm magas.  K E R Ü L E104 mm széles, 155,5 mm magasÜ L E T É104 mm széles, 155,5 mm magasT É N E104 mm széles, 155,5 mm magasN E K  104 mm széles, 155,5 mm magasK  T Á104 mm széles, 155,5 mm magasT Á R S A D104 mm széles, 155,5 mm magasR S A D104 mm széles, 155,5 mm magas104 mm széles, 155,5 mm magas104 mm széles, 155,5 mm magas104 mm széles, 155,5 mm magas

B U
104 mm széles, 155,5 mm magas

B U D A
104 mm széles, 155,5 mm magas

D A P E
104 mm széles, 155,5 mm magas

P E S T
104 mm széles, 155,5 mm magas

S T  F Ő
104 mm széles, 155,5 mm magas

 F Ő V Á104 mm széles, 155,5 mm magas
V Á R O S  104 mm széles, 155,5 mm magasR O S  104 mm széles, 155,5 mm magas

1/8 fekvő 16 000 Nyertek a Könyvmániások16 000 Nyertek a Könyvmániások
A József Attila Általános Iskola Könyv16 000 
A József Attila Általános Iskola KönyvF
A József Attila Általános Iskola KönyvF
A József Attila Általános Iskola Könyv t + t + t + t + ÁÁÁfafafaÁfaÁÁfaÁÁfaÁ 104 mm széles, 75,5 mm magas 104 mm széles, 75,5 mm magas 104 mm széles, 75,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná
104 mm széles, 75,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná
104 mm széles, 75,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná
104 mm széles, 75,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná1/8 álló 16 000 mániások csapata nyerte a kerületi 16 000 mániások csapata nyerte a kerületi 

diákok olvasási-szövegértési verse16 000 
diákok olvasási-szövegértési verseFmániások csapata nyerte a kerületi Fmániások csapata nyerte a kerületi 

diákok olvasási-szövegértési verseF
diákok olvasási-szövegértési verse-F- t + t + t + ÁÁ

Gyerekek teszik kortalannáÁ

Gyerekek teszik kortalannáfafa

Gyerekek teszik kortalannáfa

Gyerekek teszik kortalannáÁfaÁÁfaÁ

Gyerekek teszik kortalannáÁ

Gyerekek teszik kortalannáfa

Gyerekek teszik kortalannáÁ

Gyerekek teszik kortalanná50 mm széles, 155,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná50 mm széles, 155,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná50 mm széles, 155,5 mm magas 

Gyerekek teszik kortalanná1/16 10 000 nyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

10 000 nyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervez10 000 Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervez

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 
10 000 

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 
Fnyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

Fnyét. A vetélkedôt a Pesterzsébeti 

Mûvészeti Stúdió Alapítványa szervezFMûvészeti Stúdió Alapítványa szervez-F-

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 
F

te. A gyôztesek képviselik a kerületet a 
t + t + t + ÁGyerekek teszik kortalannáÁGyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalannáfaGyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalannáÁGyerekek teszik kortalannáfaGyerekek teszik kortalannáÁGyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná50 mm széles, 75,5 mm magas Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná50 mm széles, 75,5 mm magas Gyerekek teszik kortalanná

Üzleti hirdetés: 3000 zleti hirdetés: 3000 zleti hirdetés: 3000 Üzleti hirdetés: 3000 Ü FFt + t + t + t + ÁÁfa
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

fa
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

faÁfaÁÁfaÁ  (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) 
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

 (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) 
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

 (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.)  (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.)  (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) Gyerekek teszik kortalanná
 (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) Gyerekek teszik kortalanná

nevelési intézményeinket  (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) 

nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

 (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

fa (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) fa
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

fa
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

 (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) 
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

fa
fôvárosi Mi Micsoda versenyen.

fa (Apróhirdetési szövegben jelenik meg.) fa Gyerekek teszik kortalanná
LGyerekek teszik kortalanná

nevelési intézményeinket L

nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

LGyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná

akossági apróhirdetés: 600 Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket akossági apróhirdetés: 600 

nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

akossági apróhirdetés: 600 Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalannáGyerekek teszik kortalanná

LGyerekek teszik kortalanná
akossági apróhirdetés: 600 Gyerekek teszik kortalanná

LGyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket L

nevelési intézményeinket akossági apróhirdetés: 600 

nevelési intézményeinket L

nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

LGyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

akossági apróhirdetés: 600 Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná

LGyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket Gyerekek teszik kortalanná
nevelési intézményeinket F

nevelési intézményeinket nevelési intézményeinket t + 

nevelési intézményeinket nevelési intézményeinket Á

nevelési intézményeinket nevelési intézményeinket fa.

nevelési intézményeinket nevelési intézményeinket Á

nevelési intézményeinket fa.

nevelési intézményeinket Á

nevelési intézményeinket Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. FIGYELEM, Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. FIGYELEM, Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. nevelési intézményeinket Hat alkalom egyösszegű be�zetésénél 10% kedvezményt biztosítunk minden keretes és apróhirdetés esetében. nevelési intézményeinket 

Pesterzsébet újság

Baráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 
Pesterzsébet és Alusta sportolóiBaráti kupán küzdöttek egymással 

Az ukrán Alusta város és Pesterzsébet testvérvárosi együttmûködésre 

készül, ennek egyik állomásaként április 21-22-én a Kruj Iván Sport

csarnokban megrendezték a Pesterzsébet-Alusta Kupát. A Gyermek 

és Ifjúsági Utánpótlás Karate- és Birkózó Versenyen kiváló fiatal spor

tolóink mérték össze tudásukat a külföldi tehetségekkel, akik öt na

pot vendégeskedtek a kerületben. 

mécsesgyújtással és egy-egy szál virággal róhatják le kegyeletüket 

Alusta sportolói

G Á

Zárva lesz a hivatal
Június 29-én, pénteken a pest

erzsébeti polgármesteri hivatal a  

Köztisztviselôk Napi rendezvények 

miatt zárva tart.

Nyáron szünetel 
a jogsegélyszolgálatNyáron szünetel 
a jogsegélyszolgálatNyáron szünetel 

Augusztus 3 - szeptember 3. között 

dr. Bôsze Lajos ingyenes jogsegély

szolgálata szünetel a polgármes

teri hivatalban. Az elsô ingyenes 

tanácsadás idôpontja: szeptember 

10. Helye: I. em. 70-es szoba.

Nem lesz tûzijáték
Idén sem lesz tûzijáték augusztus 

19-én. Az erre szánt összeget a 

Szent István Napi Forgatag, két

napos kulturális rendezvényeinek 

finanszírozására fordítja az önkor

Várják a kerületieket is
Kerületünk testvérvárosai is sok 

színes rendezvénnyel készülnek a 

nyárra. A Székelykeresztúri Napo

kon hivatalos delegáicó képviseli 

önkormányzatunkat. A vendéglátók 

szeretettel várják a pesterzsébetie

ket is városi programjukra augusz

tus 2-4 között. 

Leteperték a rablót 
Ékszerboltot akart kirabolni egy fér

fi a Kossuth Lajos utcában. Az al

kalmazott segítségére sietett kol

légája, együtt kényszerítették földre 

a támadót, akit a kerületi rendôrka

Hírek

évet: fennállásuk 25., 30., 35. évérôl emlékeztek meg. 

nyeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen 

most is azon volt a hangsúly, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, légája, együtt kényszerítették földre 

a támadót, akit a kerületi rendôrkanyeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen 

most is azon volt a hangsúly, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, Vastag Csaba is vendégeskedett 
az kerületben

Baráti kupán küzdöttek egymással 

•  A hirdetés összegét megjelenés előtt kell személyesen be�zetni a 
Kossuth tér 1. szám alatt, a polgármesteri hivatal pénztárában (pénz-
tári órák: hétfő 14.30-17.00, szerda 8.00-15.30), vagy átutalni. 
Átutalásnál a kedvezményezett: Pesterzsébet Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Számlaszám: 11784009-15735832 
Az átutalási megbízás közlemény rovatában annak a névnek (személy, 
cégnév) kell szerepelni, akinek a nevére a számla kiállításra kerül.

•  A keretes hirdetéseket e-mailben is megrendelheti: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címen. Erre a címre várjuk a hirdetést 
megrendelő pár sort, amely tartalmazza, hogy melyik lapszám(ok)ban 
kérik a megjelenést és milyen méretben. A megrendelőnek tartalmaznia 
kell a számlázási címet és postai címet, ha átutalással történik a befizetés.

•  A számla a hirdetési díj  átutalása esetén, az összeg megérkezését kö-
vetően kerül postázásra. 

•  Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni! A megjelentet-
ni kívánt keretes hirdetést a fenti méretekben kérjük PDF vagy JPG 
formátumban leadni a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu címre abban 
az esetben is, ha a hirdetési díj befizetése személyesen, a polgármesteri 
hivatal pénztárában történik. 

Apróhirdetési szelvény
Hirdetését a lapban található hirdetési szelvényen adhatja fel – 
fénymásolható – pontosan, olvashatóan kitöltve. Az apróhirdetés le-
adását követően nem áll módunkban a szövegen módosítani!

Tervezett megjelenések 2012-ben 
Megjelenés: november 20. – lapzárta: november 7. 
Megjelenés: december 18. – lapzárta: december 5. 

Hirdessen  
a Pesterzsébet 

újságban!

Dr. Kovács Pál rendelését megkezdte!
Rendel: 7–11 óráig Tel.: 06/70-316-26-46, 283-41-35 

Rendelési hely: 1204 Bp., Jókai M. u. 102. 
Soron kívüli rendelés is!

Gépjármûvezetési munkaalkalmasság, jogosítvány stb.



1203 Bp., Kossuth Lajos u. 93. 
(Erzsébeti piaccal szemben)
Nyitva: hétfő–péntek 8.00-17.00, 
szombat: 8.00-13.00

További információ: www.orex.hu, telefon: 06 1 413-3755

3

           Nálunk 
 már most jön 

a Mikulás!5 aa MMikkuulááss!!
éves 
    az Orex Zálog

 Megnyerheti 
   teljes hitelét!

Az akció  
2012. szeptember 1-jétől 
december 6-áig tart. 
A részletes tájékoztató 
 üzleteinkben megtekinthető.

555 ajándék!

KIADÓ 
IRODÁK

tel.: (06 1) 999-1155
w w w . w h i t e f i e l d . h u

ELADÓ ÉPÍTÉSI 
TELKEK 

400-800 m2

Teljes közműhálózattal 
és építési engedéllyel

RAKTÁR, 
MŰHELY, 
TELEK

KIADÓ

XVIII., XX., XXIII. 
kerületekben 
és Törökbálinton
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SAJÁT RAKTÁR -
SAJÁT IGÉNYEK 
SZERINT
Magánszemélyek és cégek 
számára is elraktározunk 
szinte bármit!
Bérelhető akár 1m2 is! 
Időszakosan vagy hosszútávra

www.mystorage.huXX. kerületben és Törökbálinton

2 € /m2/hó +Áfá-tól

KEDVEZŐ ÁRAK
1500 Ft /m2

/hó +Áfá-tól

IRODÁK

A
D

Ó
 IRO

D
Á

K

2€ /m2/hó +Áfá-tól

12.800.000 Ft-tól

TISZTELT HIRDETÔK! 
Kérjük, mielôtt keretes hirdetésüket elkészítik,  illetve elküldik számunkra, 
gondosan tanulmányozzák a médiaajánlatban szereplô hirdetési méreteket  

(hirdetések szélessége, magassága milliméterben megadva). 
A tökéletes minôség érdekében kérjük, hogy a 

PDF formátumú hirdetéseket  
nyomdai minôségben (Press Quality),  

a JPG formátumban küldötteknél  
pedig 300 pixel/inch 

felbontásban küldjék meg a közlésre szánt reklámanyagot. 
 A hibás méretben elküldött hirdetéseket nem áll módunkban leközölni, illetve 

abban változtatást végezni!

Hirdetések elkészítése




