
Pesterzsébet önkormányzatá-
nak november 16-ai Díszülé-
sén Pest erzsébet Díszpolgára 
2012. kitüntetô címet vett át 
Fásy Ildikó, a  Spicc&Flex Tánc-
együttes mûvészeti vezetôje, 
Hartung Sán dor festômûvész 
és Horváth Kor nél zongorata-
nár-korrepetitor.

Pest erzsébet Kultúrájáért 
kitüntetô címmel tüntették ki 
Dr. Sturcz Zoltánnét, a Kos-
suth Társág elnökét, Pest-
erzsébet Egészségügyéért – 
Szociális Munkáért kitüntetô 

címben részesült Dr. Balogh 
Ernô háziorvos, Pesterzsébet 
Gyermekeiért kitüntetô címet 
nyújtottak át Kolossa András-
nak, a Lajtha László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
tanárának, zenekarvezetôjé-
nek. Pesterzsébet Sportjáért 
kitüntetô címet ítéltek oda  
Kruj Tamás birkózó edzônek. 

A Pesterzsébet újság decem-
beri, ünnepi számában részlete-
sen bemutatjuk a díjazottakat.

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 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 L T A T Ó  L A P J A

2012 .  n ovemb er  20 .XXXIII. évfolyam 11. szám

Következô megjelenés: december 18. Lapzárta: december 6.

Kitüntetéseket adományozott a képviselô-testület Gratulálunk!
Lapzárta után érkezett
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Dr. Erdô Péter bíboros fôpásztori látogatáson tartózkodik 
kerületünkben november 30. és december 2. között. 

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata, a Szent Erzsébet Fôplébánia és a  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  tisztelettel meghívja  
a kerület valamennyi karácsonyt váró lakosát közös 

zenés mûsorral  
vár titeket a Mikulás!
zenés mûsorral 
vár titeket a Mikulás!

Kedves Gyerekek! 
Szeretnétek találkozni a Mikulással? 

Gyertek el szüleitekkel  
december 6-án 17 órára  

a sétálóutcába, a Városháza  
elôtti színpadhoz, ahol 

 
Megkóstolhatjátok a Csili étterem ajándékát: 
a jóság kalácsot és a vidámság kakaót!

december 18. Lapzárta: december 6.

Megkóstolhatjátok a Csili étterem ajándékát: 
jóság kalácsot és a vidámság kakaót!

december 18. Lapzárta:

Megkóstolhatjátok a Csili étterem ajándékát: 
a jóság kalácsot és a vidámság kakaót!

 december 6. Lapzárta: december 6.

Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

vár titeket a Mikulás!

december 6-án 17 órára  

Megkóstolhatjátok a Csili étterem ajándékát: 
jóság kalácsot és a vidámság kakaót!

Erzsébet Napok

Minden napra jut  
egy kis kikapcsolódás  

A 95 éves Csili Mûvelôdési Központ, mint a 
nagyszabású fesztivál szervezôje, igazi kul-
turális csemegéket kínált és kínál még de-
cember 1-jéig a pesterzsébeti közönségnek.

Részletek az újságban!

Bôvebben: www.pesterzsebet.hu

Nagysikerû Kodály Zoltán Emlékkoncertet adott  
a Vajda Gipsy Koncertzenekar

Fáklyás felvonulás a Városházánál
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Márton-napi vacsora

Adventi  gyertyagyújtásra 
december 1-jén szombaton 16 órára a Városháza elé.

Köszöntôt mond: Szabados Ákos polgármester
Védnök: Juhász Lajosné alpolgármester
Beszédet tart és gyertyát gyújt: 
Czap Zsolt plébános
Díszvendég: lengyel testvérvárosunk,  
Nowa Słupia delegációja
Közremûködik: a Szent Erzsébet Fôplébánia 

Ifjúsági Énekkara és a Csili Népdalkör
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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.

Félmilliárd forint folyószámlahitelt 
vesz fel az önkormányzat a jövô év-
ben; forradalmi hôsökrôl neveznek 
el teret Pesterzsébeten; valamint 
közösségi kert létrehozását szor-
galmazzák a kerületben – többek 
között ezekrôl döntött a képviselô-
testület a novemberi ülésen.

Polgármesteri beszámoló
Szabados Ákos polgármester beszámo-
lójában kiemelte az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 56. évfordulóján 
megtartott kerületi megemlékezéseket, 
majd szólt egy Pesterzsébetet érintő és 
november végén elinduló fejlesztésről. 

A Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. beruházásában a Dél-pesti szenny-
víztisztító telepen valósul meg a világ 
legnagyobb élőgépes szennyvíztisztítási 
technológiája, melynek köszönhetően 
tovább javul a Dunába vezetett tisztí-
tott víz minősége. A fejlesztés részeként, 
a szaghatások csökkentésének érdeké-
ben, egy úgynevezett lefeledett elő me-
chanikai egységet és egy biztonságosabb 
és környezetkímélőbb UV fertőtlenítő 
részleget is átadnak. 

Tartalmas nemzetközi kapcsolatok
A kerület nemzetközi és testvérvárosi 
kapcsolatairól szóló beszámoló hely-
zetelemzéssel, valamint a kapcsolatok 
fejlesztése főbb irányvonalának bemu-
tatásával nyújtott átfogó képet.

Pesterzsébet a 2000-es évek első 
felében kezdte kiépíteni testvérvárosi 
kapcsolatait, így az erdélyi Bölönnel és 
Székelykeresztúrral, a német Frankfurt 
am Main X. kerületével, az olaszorszá-

gi Olgiate Comascóval, a lengyelorszá-
gi Nowa Słupiával és az ukrán Alustá-
val. Vantaa-val, a �nnországi Helsinki 
városrészével pedig hivatalos szerződés 
nélkül van együttműködése a kerület-
nek. Szabados Ákos elmondta: kézzel-
fogható eredménynek tekinti, hogy 
minden évben két kerületi tanuló Van-
taa város vendéglátását élvezi és angol 
nyelvet tanulhat, Olgiate Comascóból 
diákok érkeznek és zenekarok lépnek 
fel a pesterzsébeti rendezvényeken, va-
lamint jelentős kulturális kapcsolatot 
ápolunk Székelykeresztúrral és Bölön-
nel, mely településeket önkormányza-
tunk rendszeresen támogatja. 

A beszámolót a képviselők egyhan-
gúan elfogadták. 

Teret neveztek el  
a juta-dombi hôsökrôl
A képviselő-testület döntött a Vá-
góhíd utcai lakótelepnél lévő, eddig 
csak helyrajzi számon jegyzett névte-
len tér Juta-dombi tüzérek terére való 
átnevezéséről. Az 1956. novemberi 
eseményeket felidéző, a szovjetekkel 
szemben sikerrel szembeszálló forra-
dalmi csapatoknak állítanak emléket 
Somogyváry Géza, Pesterzsébet dísz-
polgárának kezdeményezésére. 

Közösségi kertet nyitnának
A képviselők asztalára került a pest-
erzsébetiek kertgazdálkodását szorgal-
mazó előterjesztés is. A közösségépí-
tésről, valamint a zöldségek, gyümöl-
csök, fűszer- és gyógynövények saját 
termesztéséről szóló program a XIX. 
kerületben már sikeresen működik.  

A közösségi kertek kialakításáról a jövő 
évi költségvetés elfogadása után dönte-
nek a képviselők.

Életbe lép a talajterhelési díj  
fizetési kötelezettség
A hivatal nyilvántartása szerint 708 háztar-
tást érint a talajterhelési díjról szóló új ön-
kormányzati rendelet, mely alapján azok-
nak a kibocsájtóknak, akik a közcsatornára 
nem kötöttek rá, az ivóvízfogyasztás után 
talajterhelési díjat kell �zetniük. A döntést 
azzal a céllal hozta meg a testület, hogy a 
�zetési mentességben nem részesülő kibo-
csájtók a lehető leghamarabb rákössenek a 
közcsatorna-hálózatra, csökkentve ezzel a 
háztartásokból a talajba szivárgó szennyvíz 
mennyiségét, ami egyben a környezet- és az 
egészségkárosodás mérséklését is jelentené.

A fizetôképesség megôrzésére 
törekszenek
A képviselő-testület a szeptemberi ülé-
sen felhatalmazta a polgármestert, hogy 
elindítsa a folyamatot egy adósságmeg-
újító hitel felvételére a pesterzsébeti ön-
kormányzatnak folyószámlahitelt bizto-
sító OTP Banknál. Az adósságmegújító 
hitelt az önkormányzat csak abban az 
esetben és olyan mértékig kívánja fel-
venni, amennyi az idei év végén a fo-
lyószámlahitel állománya lesz, mert azt 
nem lehet átvinni a jövő évre. A pénzin-
tézet a 2012. évi folyószámlahitelt csak 
idén december végéig hosszabítja meg 
600 millió forintra, ezért a jövő évi mű-
ködés érdekében úgy döntött a testület, 
hogy jogosítványt ad a polgármesternek 
egy 500 millió forint összegű folyószám-
la hitel felvételére.    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!

Esküt tett az ifjúsági és gyermekönkormányzat
A képviselô-testület elôtt tették le 
az esküt a Pesterzsébeti Ifjúsági 
és Gyermekönkormányzat tagjai, 
akiknek mandátuma 2 évre szól. 

Magyarországon elsôk között 
a XX. kerületben alakult meg if-
júsági és gyermekönkormányzat 
1995 novemberében, ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek és fiata-
lok kezdeményezésére.

Az elmúlt években közel 200 
fiatal volt képviselôje ennek a tes-
tületnek. 
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Földesi Gyula ország gyûlési 
képviselô és Juhász Lajosné 
alpolgármester a Városhá-
zán fogadta Soltész Miklóst, 
a Nemzeti Erôforrás Minisz-
térium szociális, család- és 
ifjúságügyért felelôs állam-
titkárát. 

A kormány országjárásba kez-
dett, amelynek során képviselôi 
minden választókerületet fel-
keresnek, hogy megismerjék a 
problémákat.   

– Néhány héttel ezelôtt Or-
bán Viktor miniszterelnök egy 
polgármestereknek és alpol-
gármestereknek tartott fórumon 

bejelentette: a kormány kisegíti 
az önkormányzatokat abból 
az adósságcsapdából, amibe 
a Medgyessy-, Gyurcsány- és 
Bajnai-érában kerültek – vázolta 
az államtitkári látogatás hátterét 
Földesi Gyula házigazda. 

Soltész Miklós szociálpo-
litikáért felelôs államtitkár az 
országjárásról szólva elmondta: 
annak célja az elvégzett kor-
mányzati feladatok ismertetése, 
valamint a visszajelzések alap-
ján a szükségesnek vélt változ-
tatások megalapozása.

– Az ország egyik legnagyobb 
problémája az adósságállomány. 
2002-ben, amikor a szocialisták 

és a szabad demokraták elkezd-
tek kormányozni, az ország GDP 
arányos adósságállománya 52-
53% volt, 2010-ben pedig jóval 
meghaladta a 80%-ot – mondta 
az államtitkár, aki szerint az 
önkormányzatok nagyrészt nem 
tehettek arról, hogy eladósodtak.

– A kormány Pesterzsébet 
esetében az önkormányzati 
adósságállomány 40 százalékát 
vállalja át. Döntés született arról 
is, hogy akármilyen új hitel fel-
vételére csak a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium adhat engedélyt. 
Ennek megfelelôen újabb eladó-
sodási veszély nem áll fent, és 
az átvállalásnak köszönhetôen 

a kerület többet költhet majd 
szociális és jóléti kiadásokra – 
ismertette a kormányzati intéz-
kedéssorozatot Soltész Miklós.

A sajtótájékoztatón Juhász 
Lajosné köszönetét fejezte ki az 
államtitkári látogatásért.

– A kormány segítsége na-
gyon sokat jelent majd Pester-
zsébetnek, mivel szociális kiadá-

sokra egyre kevesebb pénz jut, 
és ezt sajnos a lakosság meg-
érzi. A kormányzat az egészség-
ügyben nagyon komoly béreme-
léseket hajtott végre, ami már a 
pesterzsébeti egészségügyben 
is jelentkezett – jegyezte meg az 
alpolgármester. Soltész Miklós 
találkozott a kerület polgármes-
terével is.   RA

40 százalékát vállalja át
A kormány Pesterzsébet önkormányzati adósságállományának 
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Kiváló Közalkalmazott 
kitüntetô cím 
MARCUCCINÉ TURZÓ ÁGNES, 
az Ady Endre utcai bölcsôde 
kisgyermeknevelôje. Kompro-
misszumkész, jó kommuniká-

ciós képességgel rendelkezô, 
szeretetet sugárzó szakember.  
A gyermekekkel tanúsított ma-
gatartása, humanitása, problé-
mafelismerô képessége példá-
san hat a bölcsôdei kollektívára. 

ROHÁLY KÁLMÁNNÉ területi 
gondozónô, a Pesterzsébeti Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Köz-
pont munkatársa. A Vágóhíd utcai 
Szociális Szolgáltató Központban 
2008 júniusa óta végez kiemel-
kedô szakmai munkát. Munkaide-
jén túl szakápolási feladatokban 
is jeleskedik, emellett a jelzôrend-
szeres házi segítségnyújtásban is 
aktív szerepet vállal. 

HEIM GÁBOR, a szociális foglal-
koztató karbantartója. Tökéletes 
ezermester, aki számára nincs 
teljesíthetetlen munka. Megbízha-
tósága, becsületessége a hosszú 
évek folyamán elismerést váltott 
ki nemcsak munkatársaiból, ha-
nem feletteseibôl is. 

Az Év Közalkalmazottja 
kitüntetô cím 
KOVÁCS KRISZTINA, a Pesterzsé-
beti Szociális és Gyermekvédelmi 
Központ területi gondozónôje.
MIKUSNÉ HORVÁTH ILDIKÓ, 
Pesterzsébet Önkormányzatá-

nak Egyesített Bölcsôdéi szak-
mai tanácsadója.
PÉNZES FERENCNÉ konyhai 
kisegítô, a Kossuth Lajos utcai 
bölcsôde munkatársa.
VARGA ÉVA, a Vörösmarty utcai 
bölcsôde kisgyermeknevelôje.
VÁRADI ANGÉLA, a Pesterzsé-
beti Szociális és Gyermekvédel-
mi Központ vezetô ápolója.

20 éves hûségjutalom 
BÉRES JÁNOSNÉ, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ tech-
nikai dolgozója.

KOVÁCS KRISZTINA, a Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Központ 
szociális gondozója.
TÖRÖK ANDRÁSNÉ, a Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Központ 
szociális gondozója.

30 éves hûségjutalom
ANTÓNI LÁSZLÓNÉ, a Vörösmarty 
utcai bölcsôde gondozónôje.
JÁNOSI ATTILA, a szociális fog-
lalkoztató nyomdásza.
RADÓCZ BÉLÁNÉ, Pesterzsébet 
Önkormányzatának Egyesített 
Bölcsôdéi intézményvezetôje.

A szociális munka napja alkalmá-
ból november 9-én köszöntötték 
Pesterzsébet szociális ágazatának 
dolgozóit.

A rendezvényen Szabados Ákos polgár-
mester többek között az önkormányzat 
működését érintő változásokról be-
szélt. A köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vétele mellett kitért a járá-
si központok létrehozására, amelynek 
egyik következménye – a technikai és 
adminisztratív közigazgatási vál to zások 

mellett –, hogy a polgármesteri hivatal 
létszáma jelentős mértékben csökken 
január 1-jétől.

– Mindezek olyan változások, 
ame lyek rengeteg pluszfeladatot és 
pluszmunkát jelentenek, és amelyek 
eredményeképpen az újonnan kiala-
kított hivatal hatékony, színvonala-
sabb szolgáltatást fog tudni nyújtani 
a kerület lakosai számára a járásokon 
keresztül – fogalmazott a polgármes-
ter, aki annak a reményének is hangot 
adott, hogy a változások nem bontják 

meg a lokálpatriotizmus, a helyi kö-
zösség szövetét. A jövő évi költségve-
tésről szólva elmondta: a városvezetés 
úgy készíti elő a 2013-as büdzsé ter-
vezetét, hogy mindenképpen képes 
legyen tartani a kerületi szolgáltatások  
színvonalát.

– Önmagunk megtalálásának leg-
jobb módja, ha elveszünk mások szol-
gálatában – idézte Mahatma Gandhi 
gondolatait a polgármester, aki meg-
köszönte a képviselő-testület, illetve 
az önkormányzat nevében a szociális 

ágazat most kitüntetett dolgozóinak 
munkáját.

A Pesterzsébet Kiváló Közalkal-
mazottja, valamint az Év Közalkal-
mazottja kitüntető címeket Szabados 
Ákos polgármester és Juhász Lajosné 
alpolgármester, a 20, 30 és 35 éves 
hűségjutalmakat dr. Vas Imre alpol-
gármester adta át. 

A rendezvény második részében a Me-
mentó Színkör kabaréjelenetet adott elő.

RA

Megköszönték a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját
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Még több kép: www.pesterzsebet.hu

BEZEG PÉTERNÉ, a Szociális és Gyermekvédelmi Központ  klubgondozója
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 56. évfor-
dulója alkalmából koszo-
rúzással egybekötött meg-
emlékezést tartott az Emlé-
kezések terén Pesterzsébet 
önkormányzata és a Pester-
zsébeti '56-os Szövetség.

– 56 éve, hogy Magyarország 
meggátolhatatlan erôvel fejez-
te ki a szabadságba vetett hitét 
és az iránti olthatatlan vágyát. 

1956-ban a magyar emberek 
nemcsak egy diktatúra ellen lá-
zadtak fel, hanem a hazugság 
és a félelem ellen is. Mert ez 
becsületbeli ügy volt, amelyért 
semmilyen áldozat nem volt 
elég nagy. 1956 kristálytiszta 
bizonyítéka annak, hogy csak 
akiben él a becsület, az lehet 
szabad. 1956. október 23-a re-
ményt ad, és megerôsít abban, 
hogy közös céljainkat csak 
együtt tudjuk elérni. Isten áldja 

meg ’56 hôseit és emlékeit! – 
mondta végezetül Földesi Gyu-
la országgyûlési képviselô.

Az ünnepségen Szabados 
Ákos polgármester, Somogy-
váry Géza, valamint Kapcsos 
János átadták a hagyományos 
fáklyás váltófutás és történel-
mi vetélkedô általános és kö-
zépiskolás gyôz teseinek járó 
kupákat, ok leveleket. 

A Pesterzsébeti Közgazda-
sági Szakközépiskola tanulói 
felidézték a Juta-dombnál tör-
ténteket, majd a pártok, civil 
szervezetek képviselôi és a 
lakosság, a nemzetôrök köz-
re mû ködésével, elhelyezték 
virá  gaikat. 

Az ünnepségen köz re mû-
ködött a Jakab Gedeon által 
vezényelt Pesterzsébeti Váro-
si Fúvószenekar, valamint a 
Pálffi Krisztina által irányított 
Lázár Vilmos Általános Iskola 
Melódiák Kórusa.  IM

Soroksáriak és pesterzsébeti-
ek másodszor emlékeztek kö-
zösen az 1956-os forradalom 
eseményeire és mártírjai ra a 
juta-dombi emlékmûnél.

Soroksáron a Hôsök terérôl, 
Pesterzsébeten a Székelyka-
putól indultak a fáklyás felvo-
nulók a Juta-dombhoz. 

Kubatov Gábor országgyûlési 
képviselô beszédében az ifjú-
ság, a fiatalok szerepét és je-
lentôségét hangsúlyozta. 

– A fiatalság mindig szom-
jazik a teljességre, a tökéle-
tességre, keresi a hiánytalan 
boldogságot és a korlátlan 
szabadságot. A fiatalságnak 
nincs ideje és nincs kedve 
a megalkuvásra. 1956 hôsei 
– lehettek akárhány évesek 
– olyan Magyarországot akar-
tak, ahol van remény. Ahol 

van jövô, ahol Magyarország 
nem a szovjet birodalom ré-
sze, ahol büszke magyarként 
lehet élni. És magától értetôdô 
érzés büszkének lenni a ha-
zánkra. Ezért adták az életü-
ket – fogalmazott.

– 1956 emléke mutatta az 
irányt 1989-ben ahhoz, hogy 
hazaküldjük az idegen katoná-
kat, szabadságot, demokráciát 
teremtsünk Magyarországnak 
– e szavakkal zárta gondolatait 
Kubatov Gábor.

A rendezvényen Pesterzsébet 
részérôl részt vett Földesi Gyula 
országgyûlési képviselô, dr. Vas 
Imre országgyûlési képviselô, al-
polgármester és Juhász Lajosné 
alpolgármester. A megemléke-
zés végén a megjelentek elhe-
lyezték koszorúikat.  RA

Hadtörténetünk  
fényes lapjaira 
Huszonöt évre szóló használatbavé-
teli szerzôdést kötött a Honvédelmi 
Minisztérium a juta-dombi ’56-os 
emlékmû területének tulajdonosá-
val, a Knorr-Bremse Kft.-vel: ezentúl 
minden év november 4-én tizenegy 
órakor koszorúzást fognak itt tartani.

A megállapodást Hende Csaba honvé-
delmi miniszter és Oláh Antal, a vasúti 
fékberendezéseket gyártó cég ügyvezető 
igazgatója írta alá.

– Miképp a nándorfehérvári diadalt, 
úgy a juta-dombi csatát is be kell illesz-
tenünk a történelmi panteonunkba, és 
hadtörténetünk fényes lapjaira fel kell 
vezetnünk – mondta a miniszter. 

A megállapodás aláírása után Hende 
Csaba és Oláh Antal katonai tisztelet-
adás mellett koszorúzta meg az em-
lékművet.   MTI

1956. október 26-án vérál-
dozattal járó harcok folytak 
a Szent Anna kápolna és az 
ATRA gyár környékén. Az egy-
kori gyárnál évrôl évre meg-
emlékezést tartanak az '56-os 
veteránok.

A megemlékezők között volt 
többek között Kapcsos János, 
a Pesterzsébeti '56-os Szövetség 
elnöke; Somogyváry Géza, Pest-
erzsébet díszpolgára, az egykori 
'56-os Nemzeti Bizottság el-
nökségi tagja, valamint az '56-
os szövetség tagjai.

Somogyváry Géza döbbene-
tes történetet mondott el.

– Kiskunhalasról érkeztek 
a lövészek szétverni a forradal-

mat. 7 bajtársunkat a harcban 
lőttek le, a többieket kivégezték.  
A HÉV-sínekre fektették őket, 
közülük 16-ot tudtunk azonosí-
tani, 3 névtelen hős volt. A teme-
tésen hatalmas tömeg gyűlt ösz-
sze. Hangszórón keresztül szólt a 

búcsúztató. A szónokok Oltványi 
László, az akkori Nemzetőrség 
parancsnoka, illetve Várfalvi La-
jos, a Forradalmi Tanács elnöke 
voltak. A kiskunhalasi lövészek 
közül Kovács Ferenc százados 
megtagadta a parancsot, hogy a 
továbbiakban halomra lője a for-
radalmárokat, ezért hadbíróság 
elé állították, lefokozták, majd 
kirúgták a hadseregből. Vissza-
ment asztalosnak. Az 1956-os 

pesterzsébeti eseményekről, a 
Szent Anna kápolna tövében fo-
lyó harcokról egy egyetemi hall-
gató doktori disszertációt írt, en-
nek a tanulmánynak konzultánsa 
voltam – mondta, és ezt köve-
tően felolvasta a hősök nevét. 

– Mi tudjuk, hogy amíg mi, 
'56-osok kijárunk, addig ezek 
az emberek nem lesznek elfeled-
ve – tette hozzá.

A megemlékezés résztvevői 
imát mondtak az elhunytakért 
majd elhelyezték a gyár falán 
koszorúikat. Koszorút helyezett 
el Szabados Ákos polgármester 
és családja, illetve Pintér Gyula, 
a kerület mecénása.

Ilonka Mária

Bajtársaink nem lesznek elfeledve!
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A szabadságért  
adták életüket  
az ATRA gyárnál
Árva József, Bence József, 
Csôke István, Fekete János, 
Hekli János, Jakus Béla, 
Jandrasics János, Karara 
Ferenc, Krébesz József, 
Kulcsár Ferenc, Kupai Lász-
ló, Magyar Zoltán, Neimainn 
Árpád, Németh László, Rá-
zsó László, Rózsahegyi Ká-
roly és három névtelen hôs.

’56 a magyar nép szívének és lelkének ünnepe
Földesi Gyula: 

ELISMERÉSEKET VETTEK ÁT
Az '56-os Szövetség elismerését és köszönetét fejezte ki az '56-os em-
lékhelyek és sírok lelkiismeretes karbantartásáért és gondozásáért Ador-
ján Csillának, a szociális foglalkoztató vezetôjének. Elismerô oklevélben 
részesültek még a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola peda-

gógusai: Kovácsné Teczli Éva, a Kultúra Alapítvány mûvészeti vezetôje, a 
Gyöngyvirág Néptánccsoport koreográfusai, Schuszterné Fehér Júlia és 
Berzsenyi László valamint Molnár Mónika Rita magyar-történelem szakos 
tanár, Kardos Ágnes pedagógiai asszisztens, a mazsorett csoport koreog-
ráfusa, Tar Krisztina, valamint Bögi Balázs oktatás technikus, szervezô.

Közös megemlékezés Soroksárral
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Még több kép: Soroksár Online/Facebook
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súlyos mozgáskorlátozottsághoz 
kapcsolódó 

gépjármûadó-
mentesség módosult 
feltételeirôl
A gépjármûadóról szóló jelenleg is 
hatályos 1991. évi LXXXII. törvény al-
kalmazásában (18. § 12. pont) súlyos 
mozgáskorlátozott az a személy, aki a 
súlyos mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményeinek rendszerérôl 
szóló jogszabályban meghatározott 
állapota miatt súlyos mozgáskorláto-
zottnak minôsül, és ezt a tényt az ott 
meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményeirôl 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rende-
let 2012. március 31-ével módosult, 
amely során nemcsak annak fogalma, 
de a megállapításra jogosult szakható-
sági eljárás is megváltozott.

A súlyos mozgáskorlátozottság 
ténye – a gépjármûadó-mentesség 
megállapításához kapcsolódóan – az 
alábbi dokumentumokkal igazolható.: 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szo-
ciális Hivatal (szakértôi szerv) által a 
közlekedôképesség minôsítésérôl ki-
adott szakvélemény másolatával.

A Magyar Államkincstár általi fo
adott szakvélemény másolatával.

A Magyar Államkincstár általi fo
adott szakvélemény másolatával.

-
gyatékossági támogatás megállapítá-
sáról szóló hatósági határozattal, vagy 
a megállapítás alapjául szolgáló hatá-
lyos szakhatósági állásfoglalás, szak-
vélemény másolatával, vagy a tartósan 
beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyer-
mekrôl kiállított szakorvosi igazolással.

A 2011. július 1-jéig kiadott orvosi 
szakvélemény – régi ún. „7. pontos 
igazolás” – legfeljebb 2012. december 
31-ig használható fel, azaz eddig bizto-
sítják az adóhatóságok a gépjármûadó 
alóli mentességet. Ahhoz, hogy to-
vábbra is jogosultak legyenek az 
adómentességre, a szakértôi szervnél 
– 2012. év végéig – közlekedôképes-
ségük minôsítése céljából vizsgálaton 
kell részt venniük, és annak eredmé-
nyeként súlyos mozgáskorlátozottsá-
gukat megállapító új igazolással kell 
rendelkezniük. (Az igazolások kiadá-
sára jogosult szervekrôl, a fogalmi 
rendszer megváltozásáról az 1998. évi 
XXVI. törvénybôl, a 102/2011.(VI.29.) 
Korm. rendeletbôl, és az 5/2003. (II.19.) 
ESzCsM rendeletbôl tájékozódhatnak.)

2013. január 1-jétôl a fentiekben 
részletezett szakértôi szerv által kiadott 
szakvéleménnyel rendelkezôk része-
síthetôk gépjármûadó-mentességben, 
amelyre vonatkozó igazolásokat a 
szükséges bevallási nyomtatvánnyal 
együtt kérjük 2012. december 31-ig 
benyújtani adóhatóságunkhoz. Aki 
ilyen igazolást nem csatol be hatósá-
gunkhoz, 2013. februárban adót elôíró 
határozatot fog kapni. Az a magán-
személy, aki a jövô évben szerzi be a 
szükséges dokumentumokat, már csak 
az igazolás kiállítását követô hónap 1. 
napjától részesíthetô mentességben. 

Pesterzsébet Önkormányzat
napjától részesíthetô mentességben. 

Pesterzsébet Önkormányzat
napjától részesíthetô mentességben. 

Közigazgatási és Adó Osztálya

MEGHÍVÓ
A civil szervezetek jelene és jövője  

a változó jogszabályok tükrében c. előadásra

Az Államreform Operatív Program  
keretén belül az ÁROP-3.A.1/B-2008-0001. sz. 
„Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának szervezetfejlesztési és 
 folyamat-felülvizsgálati pályázata” című projekt 
fenntartásával kapcsolatosan kiemelt feladata  
a hivatalnak a partneri kapcsolat erősítése  
a kerület civil szervezeteivel.

Előadás ideje és helye:  
november 29., 14 óra, Városháza, Nagyterem.
Részvételi szándék jelzése: 
november 23-ig.
Információ: 283-0939.

TÁJÉKOZTATÓ

Önálló kiállítás volt a díja 
2010-ben Mészáros Borbá-
lának, a Csili Mûvelôdési 
Központ akkor meghirdetett 
Önarckép Biennálé egyik 
díjazottjának. A napokban 
nyílt kiállításán munkássá-
gát Feledy Balázs mûvészeti 
író méltatta és mutatta be.

A 31 éves festômûvész a mo-
dern és kortárs festôk közé tar-
tozik. Mûveiben elôtérbe kerül 
a nagyon is tárgyiasult világ.

– Elsôsorban a látvány, a 
fények, a színek inspirálnak. 
Az anyagok ábrázolásában a 
tárgyak egymásra való hatását 
is vizsgálom. A portréfestésben 
izgat, hogyan lehet ábrázolni 
az emberek és az arc mögött 
rejlô személyiséget. Szeretem 
az olyan szituációkat is, ame-
lyek érzelmeket, feszültsége-
ket fejeznek ki. Festômûvész 
édesapám mûtermében alko-
tok. Komoly szervezést igé-

nyel, hogy festeni tudjak, amíg 
alkotok, édesanyám vigyáz a 
két kislányomra – mondta a 
mûvésznô, akinek Pesterzsé-
beten számos barátja él. 

Legrégebbi festménye a  
Bábállapot, amelyet még kép-
zômûvészeti egyetemista ko-
rában alkotott és néhány hó-
napja fejezett be. A legfrissebb 
mûve Vásáry Tamás Kossuth-
díjas és Liszt Ferenc-díjas zon-
goramûvészrôl és karmester-
rôl készített portréja volt. 

Az est meglepetéseként 
maga a modell is megjelent, 
hogy megnézze a mûvet, amit 
ô is a Csiliben látott elôször. 

Juhász Lajosné alpolgár-
mester elmondta, a mûvésznôt 
több éve személyesen ismeri. 
A képei egyenként és összes-
ségében is csodálatos hatást 
keltettek benne. 

A kiállítást november 27-ig  
láthatják az érdeklôdôk a  
Csiliben.          Ilonka Mária 

A modell, Vásáry Tamás  
karmester is eljött a kiállításra 
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A polgármester ajándékképen 
nyújtotta át számára Lehocz-
ki Emese pesterzsébeti kép-
zőművész festményét Szent 
Erzsébetről és a templomról. 
Továbbá még egy ajándékot 
kapott: a Mátyás Templom 
egyik számozott, eredeti má-
zas Zsolnay tetőcserepét.

– Az ajándéknál sokkal 
többet mond az az őszinte 

tisztelet, szeretet, amelyben 
Sándor atya az embereket ré-
szesítette. Közösen ugyanazt 
a célt szolgáltuk: segítettük 
Pesterzsébet lakosait. Kérem 
a további életére Isten áldá-
sát, és azt, hogy mindannyi-
unkért imádkozzon. Egyúttal 
hadd üdvözöljem Czap Zsolt 
atyát is a kerület önkormány-
zata és képviselő-testülete 

nevében, neki is hosszú és 
eredményes munkát kívánok 
– mondta a polgármester.

Dr. Zsóka Sándor atya 
hálás szívvel megköszönte a 
polgármester szavait.     IM

Megköszönték Zsóka atya hosszú szolgálatát 
November 18-án a Szent Erzsébet Fôplébániatemplom-
ban, a szentmise alkalmával megemlékeztek Árpád-
házi Szent Erzsébetrôl, a templom védôszentjérôl, és 
megáldották az Erzsébet napi kenyereket. A szentmi-
se végén Szabados Ákos polgármester megköszönte  
dr. Zsóka Sándor atya hosszú szolgálatát. 



A 25 éves férfi egyik vasárnap 
este összeveszett anyjával, 
majd egy csavarkulccsal le-
ütötte. A férfi azt hitte, anyja 

meghalt, testét szemeteszsák-
ba tette és a ház kertjében 
elrejtette. Az asszony halálát 
nem az ütés okozta, a zsákban 
fulladt meg. 

H. Levente megvárta ne-
velôapját, vele is végezni akart. 
Megsebesítette – átszúrta a 
kezét –, azonban a férfinak si-
került elmenekülnie, így tudott 
segítséget kérni. 

Cs. Erika több belvárosi üz-
let tulajdonosa volt. Úgy tudni, 
az asszony viselkedése miatt 
kitagadta végrendeletébôl fiát, 
aki ezért fordult ellene és török 
nevelôapja ellen. Arról is halla-
ni, azért történt a tragédia, mert 
az asszony aznap este sokadjá-
ra kritizálta fiát, amiért titokban 
vette feleségül barátnôjét.  

„Bekattantam” – a Blikk 
szerint ezzel magyarázta 
az elôzetes letartóztatá-
sának tárgyalásán H. Le-
vente, hogy meggyilkolta 
édesanyját, és nevelôapja 
életére tört Pesterzsébeten 
a Dobos utcában.

– Valamivel komplikáltabb az 
ügymenet, ha az oktatási in-
tézmény idôközben megszûnt. 

lyenkor a területileg ille-
tékes önkormányzat ad 
tájékoztatást, hogy melyik 
iskolába kerültek át az 
iratok – mondja Lernyei 
Ákos, a Gyulai István Ál-
talános Iskola igazgatója.

A Gubacsi Hídfôi Ál-
talános Iskola iratainak 
nagy része ma a Hajós 
Alfréd Általános Isko-
lában található, kisebb 
részét a Gyulai István 
Általános Iskola ôrzi. 
Ugyanitt tárolják a haj-
dani Dolgozók Iskolája 
és a Dolgozók Gimnázi-
uma irattárát, miként az 
egykori Passuth László 

Gimnáziumét is. A nemrég 
megszûnt Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, Szakis-
kola és Gimnáziumból pedig 
a Zrínyi Miklós Általános Is-
kolába kerültek át a hivatalos 
dokumentumok.

– Az eljárás maga viszony-
lag egyszerû. A volt diáknak 
kérvényt kell írnia, amelyen fel 
kell tüntetni a nevét és a pon-
tos születési adatait, valamint 
édesanyjának lánykori nevét. 
Hiába változott meg idôközben 
a kérelmezô családi státusza, 
azt a nevet kell megadnia, 
amelyre a bizonyítványt kiállí-
tották. Megkönnyíti az ügyme-
netet, ha a kérelmezô feltünte-
ti, hogy melyik évben végzett. 
Bár telefonon és e-mailben is 
adunk tájékoztatást, minden 

esetben megvárjuk, míg meg-
érkezik a hiánytalanul kitöltött 
kérelem, amelyhez 2000 forin-
tos illetékbélyeget kell csatol-
ni. A bizonyítvány másolatot, 
amely hivatalos, számozott ok-
irat, pár napon belül kiállítjuk, 
sürgôs esetben akár 24-48 óra 
alatt is – mondta Lernyei Ákos. 

Megtudtuk, a Gyulai István 
Általános Iskolába húsz-har-
minc ilyen kérés érkezik éven-
te; a legtöbb szeptemberben, 
az ôszi tanév kezdetekor.

– Mostanában a legrégebbi 
beadvány egy 57 éves hölgy-
tôl érkezett, aki 39 éve kiállí-
tott bizonyítványáról kért má-
solatot, továbbtanulási céllal 
– fûzte hozzá.  RA
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Bár a bizonyítvány elvesztése 
sohasem szerencsés, a hiány pó-
tolható. Az iskolai okmányt kibo-
csátó oktatási intézmény néhány 
napon belül kiállítja a másolatot. 
Nemrég például egy 57 éves hölgy 
kérte bizonyítványának másolatát 
az egyik pesterzsébeti intézmény-
tôl – továbbtanulásához.

Sürgôs esetben akár 24-48 óra alatt is 

megkaphatjuk a bizonyítványunkat
Eltûnt a bizonyítványom! Mit tegyek?

Sürgôs esetben akár 24-48 óra alatt is 
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Szörnyû kínok között halt 
meg az üzletasszony

Dr. Vajda Árpád Pesterzsébet történe-
tének legeredményesebb sportolója.  
A kiváló sakkozó háromszor nyert 
csapatban olimpiai bajnokságot: 
1927-ben Londonban, 1928-ban 
Hágában és 1936-ban Münchenben. 
1930-ban és 1937-ben pedig ezüst-
érmet szerzett. A civilben rendôrségi 
fogalmazó évtizedeken át szervezte az 
erzsébeti sakkéletet. 

1896. május 2-án Rimaszom-
baton született. 15 évesen, nyit-
rai gimnazistaként már a Magyar 
Sakkszövetség tagja, sôt a kongresz-
szuson is részt vesz. 1913-ban köl-
töznek Erzsébetfalvára, attól kezdve 
a Budapesti Sakk-kör tagja, és az 
marad, 1951-ig, a feloszlatásig. Di-
ákként a könyvtár kezelôje, késôbb 
a kör vezetôi közé tartozik.

1921-ben az újjáalakult Ma-
gyar Sakkszövetség vezetô-
ségében választmányi tag,  
késôbb tanácstag. Csa-
patkapitány, FIDE dele gált 
is volt. A háború alatt  visz-
szavonul, utána a MADOS 

csapatkapitánya, társelnöke, 1949 után pedig 
a Sakkszövetség elnöki tanácsának tagja.

Érettségi után rendôrségi díjnokként 
kezd dolgozni és párhuzamosan jogot 
tanul: „mezei jogász”, 1916–18 közt 
katona, aztán ismét a rendôrségnél 

dolgozik.
1927–35 közt a Budapesti Fôkapi-

tányságon, a pesterzsébeti kerületnél, 
majd a VII. kerületi kapitányságon fo-

galmazó, 1936-ban címzetes kapitány. 
1937-ben a pestszenterzsébeti kerületi 

kapitányságra kerül, tényleges kapitá-
nyi ranggal, 1942–44 közt ugyanott taná-
csos, a kapitányság harmadik embere.

A II. világháború után a rendôrség állo-
mányában maradt, ami nem volt kis do-
log, hiszen alig néhány régi rendôrtisztet 
vettek át. Ô azonban nemcsak hogy tá-

vol tartotta magát a korábbi politikai 
mozgalmaktól, hanem esetenként 

segítségére volt azoknak, akik 
erre rászorultak. Ezt méltá-
nyolták.

A sakkal 1967-ig, haláláig 
kapcsolatban maradt.

Forrás: Sakkélet – Bottlik Iván

Dr. Vajda Árpádról  
neveznének el utcát 
A Csili Mûvelôdési Központ Helytörténeti Klubjának egyik ta-
lálkozóján nemrég felmerült, hogy az 1940-es évek híres sakk-
olimpiai bajnokáról, dr. Vajda Árpád rendôrkapitányról nevez-
zenek el utcát Pesterzsébeten. Juhász Lajosné alpolgármester 
kifejtette, hogy az önkormányzat nyitott a kezdeményezésre, és 
várja a lakosság megkeresését ezzel kapcsolatban.



 K Ö Z É L E T  7

Megemlékezést tartott a kerületi 
önkormányzat és a Pesterzsébeti 
'56-os Szövetség a pesterzsébeti 
temetôben, ahol 93 olyan személy 
pihen, akik a szabadságharc hôsi 
halottjai, áldozatai lettek.

Nevüket gránittáblára vésette 6 évvel 
ezelőtt a forradalom és szabadságharc 
50. évfordulója alkalmából a Poli-
tikai Foglyok Országos Szövetsége.  
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság ezen 
felül annak a 15 �atalnak a sírját, akik 

1956-ban az ATRA Gyárnál estek el, a 
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Kapcsos János, a Pesterzsébeti 
'56-os Szövetség elnöke beszédében 
felidézte a múltat, és rámutatott e 
korszak jelentőségére, amelyet a �a-
talabb generáció tagjainak meg kell 
ismernie. Ezután a 12-es parcellához, 

az 1956-ban �atalon elhunytak sírjá-
hoz vonultak a megemlékezők, ahol 
Czap Zsolt, a Szent Erzsébet Főplébá-
niatemplom plébánosa tartott rövid 
megemlékezést.

Oltványi László nemzetőrparancsok 
sírjánál Somogyváry Géza díszpolgár 
idézte fel bajtársa, barátja emlékét. 
Kiemelte, hogy a diákok történelmi 
ver senyén három diáklány mindent 
tu dott a szabadságharc pesterzsébeti 
történéseiről és Oltványi László tevé-
keny ségéről. Olt ványi László egykori 
nem zetőr pa rancsnok családtagjai, dr. 
Keszt helyi Károly és neje is jelen voltak.

Az eseményen megjelent Szabados 
Ákos polgármester, Juhász Lajosné al-
polgármester, a kerület képviselői, la-
kosai, iskolásai.

A megemlékezés a Helsinki út-Kos-
suth Lajos utca kereszteződésénél ért 
véget, ahol levonták a lyukas zászlót.

Ilonka Mária

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM: 

KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 
alapján a 2013. február 1-21. között tartandó 
országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ 
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A 
törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a 
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az 

egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az 
új egységes köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 
megerősítése, versenyképességének növelése és 
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 
közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. 
november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül 
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már 
közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB 
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I 
HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ 
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!  
 
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az 
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a 
növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! 
Ha technikai segítségre van szüksége a 
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti 
országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában 
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos 
falugazdász hálózatnál is.  
 

Az Agrárkamara ezen felül november hónapban 
regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki 
településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével 
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.  
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT:  
06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu 

ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLET: www.agrarkamara.hu 

AZ AGRÁRKAMARA  TANÁCSADÓ  IRODÁJA  BUDAPESTEN: 
 Budapest, VII. ker. Thököly u. 18.  

Kaszás Péter  
Orgoványiné Jancsok Katalin 

30/331-2790 
30/331-2845 

 

Az érdeklôdôknek dr. Szabó Tibor or-
vos-igazgatóhelyettes, Major Erika 
kommunikációs munkatárs és Taba 
Anikó igazgatás-szervezési referens 
mutatta be a kórházat.

A 800 ágyas kórház 32 éve mûködik, 
építési terveit Budapest Fôváros Taná-
csa 1978. augusztusi ülésén fogadta 
el. Az épületet dr. Uhlárné Kalmár Ani-
kó dr. tervezte, aki e munkájáért Ybl-
díjat kapott. Az egészségügyi intéz-
mény, ami akkor a legkorszerûbbnek 
számított, 1980. december 15-én nyílt 
meg. Budapestnek akkoriban ez volt 
az egyetlen II. világháború után teljes 
egészében újonnan épült kórháza.  
Az intézményt arról a dr. Jahn Ferenc-
rôl nevezték el, akit a szegények orvo-
saként ismertek. 

Napjainkban, az évtizedek során vég-
rehajtott átalakításoknak köszönhetôen, 
több mint ezer fekvôbeteg ellátására al-
kalmas a kórház. A legtöbb kórteremhez 
már külön fürdôszoba is tartozik.  

Évente mintegy 41 ezer fekvôbeteget 
gyógyítanak, a járóbeteg-ellátás kereté-
ben pedig 660 ezer orvos-beteg találko-
zóra kerül sor. 

Mint ismeretes, a Jahn Ferenc Kór-
ház szakellátási területe elsôsorban a 
dél-pesti régió 4 kerülete (XVIII., XX., 
XXI., XXIII.), illetve az agglomerációból 
Gyál, Vecsés, Ócsa, Üllô; az országból 
pedig Szeged körzete. Ám ha szükség 
van rá – és amennyiben a gyógyító spe-
cialista csak ebben a kórházban prakti-
zál –, akkor az ország egész területérôl 
is fogadnak kezelendô betegeket. 

Az egészségügyi intézményben je-
lenleg mintegy 400 orvos dolgozik. 

Ilonka Mária

Látogatóba mentek a városvédôk
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A Budapesti Városvédô Egyesü-
let Pesterzsébeti Csoportja no-
vemberben a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórházba látogatott.

Felidézték a hôsök, barátok alakját a temetôben

A múlt már   
nincs eltemetve 
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Minden megjelenik!
A kerületi iskolákban, óvodákban és más intéz-
ményekben is nagyon sok programot szerveznek. 
Azok a beszámolók, tudósítások, amelyek nem 
kapnak helyet a Pesterzsébet újságban, megjelen-
nek Pesterzsébet önkormányzatának honlapján. 

Egy-egy cikk rövidebb változatban, szerényebb képanyaggal olvasható az újság-
ban. A teljes cikk, és még több kép, a rendezvényekrôl, eseményekrôl megtalálhatók 
a honlapon. Erre az újságban megjelenô cikkek végén több helyen is utalást teszünk. 

Látogassa a www.pesterzsebet.hu oldalt, ahol más egyéb kerületi hírt is ta-
lál. Az oldal alján az archívumban korábbi cikkeket is megkereshet. Amennyiben 
Ön is szeretne hasznos információkat megosztani, amely a XX. kerületben élôket 
érdekelheti, küldje el, és mi megosztjuk a honlapon, illetve az újság hasábjain. 

Még több kép: www.pesterzsebet.hu
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A Csiliben tartott kétnapos ren-
dezvény házigazdája a Csili-Vasas 
Bélyeggyûjtô Kör volt, amely idén ün-
nepli megalakulásának 60. évfordu-
lóját. A résztvevôket Juhász Lajosné 
alpolgármester és Várhalmi András, 
a Csili igazgatója köszöntötte. 

A 40 tablón több ezer bélyeget állítot-
tak ki, amelyek 12 magángyűjtőtől szár-
maztak. Közülük ketten voltak pester-
zsébetiek: Dán János és Juhász Imre. 

Helyet kaptak az újkori olimpiákat 
bemutató bélyegsorozatok, a Duna 
menti országok bélyegei, illetve az isko-
lai tantárgyakat felvonultató bélyegek.

Bendekovits Józseftől, a Csili-Va-
sas Bélyeggyűjtő Kör elnökétől meg-
tudtuk: a magyar postai szolgálat és 
bélyegkibocsátás a kiegyezés évében, 
1867-ben indult meg. Korábban is 
voltak már próbálkozások az Osztrák-
Magyar Monarchia területén, az oszt-
rákok 1854-ben bocsátották ki az első 
postai bélyeget.

Igazi ritkaság is megjelent, igaz, 
nem postai, hanem illetékbélyeg for-
májában. Egy budapesti gyűjtő, Szücs 
Károly programozó tulajdonában van 
egy 1876-ból származó félkrajcáros 

illetékbélyeg. Ezt a ritkaságot és a bé-
lyeg nyomdai ívnyomatait egész tablón 
mutatta be a gyűjtő.

A Magyar Királyi Hadseregnek is 
volt tábori postája, amelyet besoro-
zott postások kezeltek, bélyegeztek.  
A frontról érkező levelezőlapokat is 
láthattuk. A hátországiak rózsaszínűek 
voltak, a frontról zöld levelezőlapokat 
kapott a család. Dán János gyűjtemé-
nyéből például a hadifoglyok és hozzá-
tartozóik által használt levelezőlapokat 
ismerhették meg az érdeklődők.

Ilma

Az Anima Soni 2009-ben alakult a 
Budapest-Pesterzsébet Központi 
Refor mátus Egyházközség ifjúsá-
gának tagjaiból. Elsô lemezük, a 
„Lélekhangok” bemutató koncertjét 
november 30-án, pénteken, 19 óra-
kor tartják a Csili Mûvelôdési Köz-
pont Bubik István színháztermében.

Egyházi i�úsági énekek feldolgozá-
sa mellett a magyar irodalom istenes 
verseit is megzenésítik: Babits Mihály, 
Tóth Árpád, Áprily Lajos, Reményik 
Sándor és Dsida Jenő műveit. 

Ezzel együtt kristályosodott ki az 
Anima Soni sajátos stílusa, amely bát-

ran használja a modern ritmikai és 
hangszeres megoldásokat, amit klasszi-
kus zenei elemekkel ötvöznek. A zene-
kar képzett és önmagukat folyamatosan 
fejlesztő tagokból áll, akiknek meggyő-
ződése, hogy a progresszív stílusjegyeket 
is magán viselő zene és a szövegek pár-
huzama, vagy akár tudatos és �gyelem-
felkeltő kontrasztja a rohanó hétközna-
pokban egy-egy pillanatra megállítja a 
hallgatóságot, majd  a közvetített öröm-
hírre irányítja �gyelmüket. 

Távlati tervük a misszió, azaz a mos-
tani, lelkileg szomjas világban minél 
több emberhez eljuttatni az evangélium 
üzenetét.

Halloweent tartott  
a ClubNetCet 
A Vörösmarty utcai civilházba 
a klubtagok különbözô kellé-
keket, például dísztököt hoztak 
magukkal, amelybe égô gyer-
tyát tettek. Hangulatvilágítás 
mellett beszélgetéssel, móká-
zással töltötték az estét.

– Hagyományt szeretnénk teremteni 
ezzel a kezdeményezéssel, amelyet 
elôször szerveztünk a civilházban. Ba-
tyukban ételt-italt hoztunk, megterítet-
tünk és megkóstoltuk egymás fôztjét, 
még táncoltunk is. Értékes tombo-
latárgyak találtak gazdára – mondta 
Mozga Márta egyesületi elnök.

Szabó László gondnok szintetizá-
toron nosztalgiazenét játszott, majd 
az épp aznap születésnapját ünnep-
lô Léka Klári énekelt.     IM

Egész napos családi program  
a Csili Mûvelôdési Központ  

B. épületében december 8-án, 
szombaton, 10 –17 óra között!

Készítsen mutatós karácsonyi 
ajándékokat szakszerû 

segítséggel!
Kézmûves foglalkozások és 

vásár, apróknak meseelôadás, 
apáknak barkács sarok.

December 7-én 12 óráig  
várják a mézeskalácsból készült 

alkotásokat, amelybôl közös 
kiállítás rendeznek a Méz napján.  

Belépôdíj: 300 Ft-/fô + 100 Ft/db 
helyszínen készíthetô ajándék.

Egész napos családi program 

Karácsonyi készülôdés

a Méz napja

Anima Soni

Lélektôl lélekig szóljon az Isten 
szolgálatába állított zene 

IV. Filatéliai Propaganda- és Cserenap

Valóban az lenne a lényeg,  
hogy ragadjon a bélyeg? 
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A Magyar Posta kerületi kirendeltsége 
kihelyezett hivatalt működtetett

Bendekovits József és Jakab Géza a MABÉOSZ budapesti titkára

Valóban az lenne a lényeg, 

A Csiliben tartott kétnapos ren
dezvény házigazdája a Csili-Vasas 

IV. Filatéliai Propaganda- és Cserenap

Valóban az lenne a lényeg, 
hogy ragadjon a bélyeg? 
Valóban az lenne a lényeg, 
hogy ragadjon a bélyeg? 
Valóban az lenne a lényeg, 

Felhívás

közös 
mézeskalács- 
kiállításra!
(Házikók, állatok, fenyôdíszek, 
ajándéktárgyak stb. formájában.)
Nevezés jeligével: 
egyénileg vagy csoportosan,
életkori megkötés nélkül!
A legszebb alkotásokat díjazzák!
Részletes program a Csiliben!
Bôvebb információ: 
06-1-283-0230; 06-30-466-6693 
www.csili.hu
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Kadarkuti Richárd életpályája
Kadarkuti Richárd Pesterzsébeten szü-
letett, édesapja kômûves, édesanyja 
gyári munkás volt. Nagybátyja, az esz-
tergályos Pepi bácsi ismertette meg 
vele a festészetet, tôle kapott elôször 
papírt, ceruzákat, zsírkrétát, festészeti 
könyveket. A polgári iskola elvégzése 
után 1949-ig Csepelen dolgozott mint 
szerszámlakatos tanuló. Itt, a gyár 
képzômûvészkörében fejlesztette rajz-
készségét. 

Elvégezte a Budapesti Közgazdasá-
gi Egyetemet. Témái szorosan kötôdtek 
közvetlen környezetéhez, megfestette 
a körülötte élô embereket, a nagyma-
máját, családtagokat, barátokat és a 
környéket, ahol élt. Utcák, terek, belsô 
udvarok, enteriôrök, villamosok, mozik 
képei ôrzik a szülôváros, vagyis Pester-
zsébet egykori arcát. 

Elsôsorban urbánus festô volt, egy-
egy témát többször is megfestett. Álta-
lában emlékezetbôl dolgozott. Kompo-
zíciói idôvel egyre részletgazdagabbá 
váltak. Mûveit bemutatták Zágrábban 
és Párizsban. 

Munkáját 1980-ban és 1990-ben 
Svájcban, a Nemzetközi Naiv Mûvészeti 
Kiállításon diplomával ismerték el. Elsô 
önálló kiállítása 1974-ben volt a Pest-
erzsébeti Múzeumban. Szorosabb ba-
rátság fûzte Bartl Józsefhez, Rátkay 
Endréhez. 

D. Udvary Ildikó
múzeumigazgató-mûvészettörténész 

– Nem ismertem Kadarkuti Richárd festé-
szetét, a Mûcsarnokban láttam elôször a 
kiállítását. Elképesztô hatással volt rám. 
Megérintett mûvészetének valósághû 
ábrázolása. Van benne egy sajátos báj, 
amivel a környezetét láttatja. A Pince 
címû festménye pontosan olyannak mu-
tatja a pincéket, amilyenek a valóságban 
is voltak az 1970-es, '80-as években – 
mondta Tóth József Füles fotómûvész, 
aki a mûértô közönségnek elôször ezt a 
festményt mutatta be.  IM
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Friss üzenet címmel 
rendeztek kiállítást 
a Gaál Imre Galériá-
ban, melynek ke re- 
tében azok a kép zô-
mûvészek mutatkoz-
tak be, akik az utóbbi 
években csatlakoztak 
a Magyar Festôk Tár-
saságához.

A tárlatot Kováts Albert 
Munkácsy-díjas fes-
tô mû vész, a Magyar 
Festôk Társaságának elnöke méltatta, 
majd Szemadám György Munkácsy-dí-
jas festômûvész nyitotta meg. Elhang-
zott, hogy a társaság a magyar festészet 
sokszínûségének ápolását, az egyéni tö-
rekvések támogatását tartja fontosnak.

D. Udvary Ildikó mûvé szet történész, 
múzeumigazgató lapunknak elmondta: 
30 kortárs festô mûvész 50 alkotását ren-
dezték kiállítás alá azzal a céllal, hogy 
megismertessék mind az országos, 
mind pedig a kerületi közönséggel a 
magyar modern és kortárs mûvészetet. 

ILMA

A magyar festészet sokszínû
Friss üzenet

A november 7-én kezdôdött Erzsébet Napok programsorozat – amit 20 
évvel ezelôtt a Csili Mûvelôdési Központ igazgatója, Várhalmi András 
álmodott meg – idén egészen december 1-jéig kínált és kínál folya-
matosan irodalmi, kulturális, kulináris, szórakoztató pillanatokat.  
A rendezvényt a Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában nyi-
totta meg Szabados Ákos polgármester. Itt és ugyanekkor nyílt meg 
Kadarkuti Richárd pesterzsébeti naiv festômûvész emlékkiállítása. 

Festôk Társaságának elnöke méltatta, 
majd Szemadám György Munkácsy-dí-
jas festômûvész nyitotta meg. Elhang-
zott, hogy a társaság a magyar festészet 
sokszínûségének ápolását, az egyéni tö-
rekvések támogatását tartja fontosnak.

történész, 
múzeumigazgató lapunknak elmondta: 

mûvész 50 alkotását ren-

magyar modern és kortárs mûvészetet. 
ILMA

Hévízi hétvégét és VIP 
jegyeket nyerhettek 
a Csili Mûvelôdési 
Központ nagyren-
dezvényeire azok, 
akik beneveztek 
az Elsô Csili Tök-
faragó Verseny és 
Kerti Világítás-kiál-
lításra október 26.–
november 2. között. 

A háromtagú zsûri a Face-
bookon pályázta meg a döntés-
hozás lehetôségét.  Frappáns 
jelentkezést kellett küldeni, 
amiben indokolni kellett,  miért 
is lenne a pályázó ,,tök”jó 
zsûritag. Tiszteletdíjuk egy-egy 
tálca tökös-mákos rétes volt, 
amit a Csili Étterem készített el.  

Sajnos az esôs idôjárás nem 
kedvezett hosszú ideig a tök-
szobroknak, de így is sokan lát-
ták ôket.   Csili

Díjak, elnevezések, készítôk
LegTÖKéletesebb tök (Fôdíj):
Szellemszállás 
– Balogh Krisztina

Majdnem legTÖKéletesebb tök:
Ubul – Kelemen Dóra
Legszerethetôbb tök:
Röhögtök 
– Vasas Krisztián és anyukája
Legkisebb tök faragója:
tökjó gyertyatartó 
– Udvari Eszter
Legkisebb tökfaragó: 
tökjó gyertyatartó 
– Udvari Zsombor 
Legmókásabb  tök:
Sir megijesztô, a kalóz 
– Tari Nándor
Legötletesebb tök: 
TÖKfej – Szikszainé

Hévízi hétvégét és VIP 
jegyeket nyerhettek 
a Csili Mûvelôdési 

A háromtagú zsûri a Face-
bookon pályázta meg a döntés-

Majdnem legTÖKéletesebb tök:

Lámpás szellemszállás 
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December 1-jéig tartanak az Erzsébet Napok

A rendezvényre a fôváros más kerületeibôl is rendszeresen érkeznek látogatók, 
vendégek. 

– Dosztojevszkij mondta egy alkalommal, hogy a mûvészet éppen olyan 
szükséglet az embernek, mint az evés vagy az ivás. Azt gondolom, hogy olyan 
kulturális menüsort sikerült összeállítani, amibôl mindenki saját ízlésének megfe-
lelôen válogathat. A lengyel Nowa Slupia testvértelepülésünk delegációja is részt 
vesz a rendezvényen, illetve idén elôször Csengele község képviselôi is eljönnek, 
akikkel baráti kapcsolatot alakított ki a kerület – mondta Szabados Ákos polgár-
mester. Megköszönte a szervezôk munkáját, akik a nehéz anyagi körülmények 
között is megvalósították a programsorozatot.       Ilonka Mária

Tóth József a mûvész lányával,  
Kadarkuti Mónikával



Az akció a társaság „Ôran-
gyalok 2012” nevû országos 
önkéntes programjának kereté-
ben valósult meg. A vezérigaz-
gató elmondta:  a munkatár-
sakkal közösen döntöttek úgy, 
hogy a pesterzsébeti ifjúsági 

központot támogatják az idén a 
kerületben.

– A vállalat munkatársai fel-
hívták a figyelmet arra, hogy ér-
demes segíteni, és a javaslatuk-
ra félmillió forintot utaltunk át az 
intézménynek. Ezenkívül a mun-

katársaink fi zi kai 
munkát is végeztek 
a kertrendezésben. 
Üzleti modellünkbe 
benne van az is, hogy a 
cég ismerje meg ügyfelei 
környezetét – mondja a ve-
zérigazgató, akinek ugyan 
nincs különösebb kötôdése 
a kerülethez, azonban a 
munkatársai közül többen 
is Pesterzsébeten laknak. 

– A társaság vezetôje-
ként nem tehetem meg, 
hogy kimaradjak egy 
ilyen kezdeményezésbôl.  
Azt gondolom, hogy fe-
lelôs nagyvállalatként is 
segítenünk kell, és ebben 
példát kell mutatnom ne-
kem is – mondta a vezér-
igazgató, aki egész 
nap együtt dolgo-
zott kollégáival. 

Szaletlit csiszol-
tak és festettek, 
színpadot építet tek,  
járólapo kat fek  -
tet tek le, a száraz 
fákat kivágták, nö- 
vényeket ültettek, 
a kerti tóba új fó-
liatakarót tettek, 

kiásták a vízvezetéket, beépítették 
a vízforgatót.

Ozsegovics Ágnes intéz-
ményvezetô elmondta, elôre 
megbeszélték, hogy a kapott 
pénzbôl mit vásároljanak, így 
mindenre futotta. Mint mondta, 
ekkora volumenû beruházásra 
saját költségvetésbôl nemigen 
telt volna az intézménynek. Ezért 
is segített örömmel mintegy 30 
munkatársával együtt. 

Szabados Ákos polgármester 
is meglátogatta a kertben dolgozó 
önkénteseket.      Ilonka Mária

Ôrangyalok a kerületben  

Ásó, kapa, nagy kertépítés 
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Szaletlit csiszol-
tak és festettek, 
színpadot építettek, színpadot építettek, színpadot építet

kat fek  -
tek le, a száraz 

fákat kivágták, nö-
vényeket ültettek, 
a kerti tóba új fó
liatakarót tettek, 

kiásták a vízvezetéket, beépítették 
a vízforgatót.

Ozsegovics Ágnes intéz
ményvezetô elmondta, elôre 
megbeszélték, hogy a kapott 
pénzbôl mit vásároljanak, így 
mindenre futotta. Mint mondta, 
ekkora volumenû beruházásra 
saját költségvetésbôl nemigen 
telt volna az intézménynek. Ezért 
is segített örömmel mintegy 30 
munkatársával együtt. 

Szabados Ákos polgármester 
is meglátogatta a kertben dolgozó 
önkénteseket.      

katársaink fizikai 
munkát is végeztek 
a kertrendezésben. 
Üzleti modellünkbe 
benne van az is, hogy a 
cég ismerje meg ügyfelei 
környezetét – mondja a ve
zérigazgató, akinek ugyan 
nincs különösebb kötôdése 
a kerülethez, azonban a 
munkatársai közül többen 
is Pesterzsébeten laknak. 

– A társaság vezetôje
ként nem tehetem meg, 
hogy kimaradjak egy 
ilyen kezdeményezésbôl. 
Azt gondolom, hogy fe
lelôs nagyvállalatként is 
segítenünk kell, és ebben 
példát kell mutatnom ne
kem is – mondta a vezér
igazgató, aki egész 
nap együtt dolgo-
zott kollégáival. 

Üzleti modellünkbe 
benne van az is, hogy a 
cég ismerje meg ügyfelei 
környezetét – mondja a ve-
zérigazgató, akinek ugyan 
nincs különösebb kötôdése 
a kerülethez, azonban a 
munkatársai közül többen 
is Pesterzsébeten laknak. 

– A társaság vezetôje-
ként nem tehetem meg, 
hogy kimaradjak egy 
ilyen kezdeményezésbôl. 
Azt gondolom, hogy fe-
lelôs nagyvállalatként is 
segítenünk kell, és ebben 
példát kell mutatnom ne-
kem is – mondta a vezér-
igazgató, aki egész 

Szaletlit csiszol
tak és festettek, 
színpadot építet
járólapokat fek
tettek le, a száraz tettek le, a száraz tet
fákat kivágták, nö-
vényeket ültettek, 
a kerti tóba új fó
liatakarót tettek, 

  

Rajzpályázatot hirdetett a 10 éves 
PMS Dance Tánciskola. A kreativi-
tást és a táncot fogalmazhatták meg 
a tanulók. Mintegy 66 mû (ebbôl 50 
alsós, 16 felsôs diáktól) érkezett.

– Némelyik rajz igazán kreatív és 
gyönyörű kivitelezésű. Köszönet il-
leti a felkészítő pedagógusokat, akik 
lehetővé teszik, hogy már az alsóbb 
évfolyamokon is modern technikával 
rajzoljanak. Úgy döntöttünk, az első 
helyezetteknél minden kategóriában 
nemcsak az alkotót, hanem a felkészítő 
pedagógust is jutalomban részesítjük - 
mondta Verőcei Edina, a PMS Dance 
művészeti vezetője. A nyertesek és fel-
készítő tanáraik könyveket és szponzo-
ri ajándékokat kaptak.   IM

Jól festettek a tánclépések a rajzlapokon
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Szirmák Botond,  
a Provident 

vezérigazgatója is  
a többiekkel ásott

Több mint harminc standnál várták 
a továbbtanulás elôtt álló általá-
nos iskolásokat a Csili Mûvelôdési 
Központban megrendezett kétna-
pos pályaválasztási börzén.

A hagyományosan megtartott börze 
célja, hogy a nyolcadik osztályosok szá-
mára megkönnyítsék a továbbtanulási 
döntést. A rendezvény presztízsét és a 
leendô diákok megnyeréséért folytatott 
küzdelem komolyságát jól mutatja, hogy 
a kiállító 36 középiskola egy része – idén 
elôször – kiszorult a színházterembôl. 
A legtöbb standnál hazavihetô tájékoz-
tató anyagokkal várták az érdeklôdôket, 
de a képzéssel kapcsolatos kérdésekre 
készségesen válaszoltak a középiskolák 
jelenlegi diákjai és pedagógusai is.

Talán a legnagyobb csoportosulás az 
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakkö-
zépiskola paravánja elôtt alakult ki, ahol 
az intézmény tanulói frizurát és sminket 
készítettek a látogatóknak. Szintén si-
kere volt annak a mini esztergagépnek, 
amelyet a ferencvárosi Szily Kálmán 
Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépisko-
la telepített a helyszínre. Ottjártunkkor 
nagy taps fogadta a Pesterzsébeti (volt 
Varga Jenô) Közgazdasági Szakközépis-
kola néptáncosainak és mazsorett cso-
portjának fellépését is.

Mint azt Berek Pétertôl, a Csili Mû-
ve lôdési Központ programszervezôjétôl 
megtudtuk: a látogatók többsége pest-
erzsébeti általános iskolás, de szép 
számmal érkeztek osztályok a környezô 
kerületekbôl és az agglomerációs tele-
pülésekrôl is.

– Tapasztalataink szerint a középis-
kolai továbbtanulásnál fontos szempont, 
hogy a képzô intézmény közel legyen a 

lakóhelyhez – magyarázta a program-
szervezô, aki szerint ugyanilyen prio-
ritás, hogy minél többféle típusú iskola 
jelenjen meg a börzén.

– A vendéglátó-iparitól kezdve a gé-
pészig, a számítástechnikától a humá-
nig mindenféle profilú intézmény képvi-
selteti magát a börzén, ahogyan vannak 
egyházi és világi iskolák is. A helyes 
döntés meghozatalában a Mérei Ferenc 
Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó szakemberei segíthetnek – 
fûzte hozzá.

Az oktatási rendezvényen a pester-
zsébeti középfokú intézmények szinte 
mindegyike – így a Nagy László Álta-
lános Iskola és Gimnázium, a Nagy-
Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és 
Szakképzô Iskolája, a Budapesti Külke-
reskedelmi Szakközépiskola, a Montes-
sori Stúdium Alapítvány által fenntartott 
általános iskola és gimnázium, valamint 
a Pesterzsébeti (volt Varga Jenô) Köz-
gazdasági Szakközépiskola és az Erzsé-
bet Királyné Szépészeti Szakközépisko-
la – standot állított.   RA

Mindenütt jó, de legjobb…
A ClubNetCet Egyesület által ezzel a címmel meghirdetett rajzkiállításra 
több mint 100 alkotás érkezett. A rajzok egy részét a Kiskunfélegyházi Köz-
oktatási Központban mutatják be, de 30 gyermekrajz jutott a Csili könyv-
tárába is. A rajzokat bíráló zsûri alkotásait is láthatja a nagyközönség.  
Az egy éve elhunyt pesterzsébeti képzômûvész, Bíró Ida kompozíciói közül 
is kiállítottak néhányat. A tárlat december közepéig látható.   ILMA

Talán a legnagyobb csoportosulás az 
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakkö
zépiskola paravánja elôtt alakult ki, ahol 
az intézmény tanulói frizurát és sminket 
készítettek a látogatóknak. Szintén si
kere volt annak a mini esztergagépnek, 
amelyet a ferencvárosi Szily Kálmán 
Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépisko
la telepített a helyszínre. Ottjártunkkor 
nagy taps fogadta a Pesterzsébeti (volt Mindenütt jó, de legjobb… Fo
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Már tudom, mi leszek!

A Provident Pénzügyi Zrt. mintegy hetven munkatársa 
– élükön Szirmák Botond vezérigazgatóval – felújította 
a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ 
(PSZGYVK) Lajtha László utcai részlegében az ifjúsági 
központ kertjét.

Hirdessen  
a Pesterzsébet újságban!

vényeket ültettek, 
a kerti tóba új fó-
liatakarót tettek, Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Bôvebben: www.pesterzsebet.hu
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I. KORCSOPORT
Ôszi eredmények: 
Vörösmarty–Tátra  5 : 0
Tátra–Lázár 0 : 6
Tátra–Nagy L.  3 : 0 
Lázár–Hajós  4 : 1
Nagy L.–Vörösmarty  1 : 2
 Hajós–Tátra 0 : 1 
Lázár–Vörösmarty 4 : 0
Gyulai–Hajós 3 : 0 
Gyulai–Lázár 2 : 1 

Nagy L.–Gyulai 1 : 3 
Vörösmarty–Gyulai 3 : 5
Hajós–Nagy L. 3 : 0
Vörösmarty–Hajós 3 : 2
Gyulai–Tátra 5 : 0
Lázár–Nagy L. 3 : 0 

VÉGEREDMÉNY
1. Gyulai I. 15 pont 18 : 5
2. Lázár V. 12 pont 18 : 3
3. Vörösmarty M. 9 pont  13 : 12
4. Tátra tér 6 pont 4 : 16
5. Hajós A. 3 pont 6 : 11
6. Nagy L. 0 pont  2 : 14

 

II. KORCSOPORT:
Ôszi eredmények: 
„A» csoport
Gyulai–Lázár 2 : 3
Ady–Lázár 2 : 6
Gyulai–Ady 3 : 0

„B» csoport
Hajós–Vörösmarty M. 0 : 1
Vörösmarty M.–Tátra 0 : 0 
Tátra–Hajós 4 : 0

VÉGEREDMÉNY
„A” csoport t
1. Lázár V. 6 pont 9 : 4
2. Gyulai I. 3 pont 5 : 3
3. Ady E. 0 pont 2 : 9

„B” csopor
1. Tátra tér 4 pont 4 : 0
2. Vörösmarty M. 4 pont 1 : 0
3. Hajós A 0 pont 0 : 5

Keresztbejátszás
Tátra tér–Gyulai I. 1 : 2
Lázár V.–Vörösmarty M..  0 : 1 
III. helyért: 
Tátra tér–Lázár V. 3 : 5
Döntô: 
Gyulai I.–Vörösmarty. 1 : 0
 
VÉGEREDMÉNY
1. Gyulai I. 
2. Vörösmarty M. 
3. Lázár V. 
4. Tátra tér 
5. Hajós A. 
6. Ady E.
7. Nagy L.

 
III. KORCSOPORT
Ôszi eredmények: 
Nagy L.–Lázár 4 : 0
Ady–Gyulai 1 : 3
Hajós–Nagy L. 1 : 0
Zrínyi–Ady  5 : 0 
Lázár–Hajós 2 : 1
Vörösmarty–Zrínyi 1 : 4
Gyulai–Vörösmarty 5 : 0
Gyulai–Zrínyi 3 : 0
Ady–Vörösmarty 0 : 0 

VÉGEREDMÉNY
„A” csoport
1. Nagy L. 3 pont 4 : 1
2. Hajós A. 3 pont  2 : 2
3. Lázár V. 3 pont  2 : 5
4. Vörösmarty M 0 pont  1 : 9 

„B” csoport
1. Gyulai I. 9 pont  11 : 1
2. Zrínyi M. 6 pont 9 : 4
3. Ady E. 3 pont 1 : 8

Keresztbejátszás
Hajós A.–Gyulai 3 : 2
Zrínyi M.–Nagy L.  4 : 1 
III. helyért: 
Gyulai–Nagy L.  1 : 3
Döntô: 
Hajós A.–Zrínyi  3 : 2 

VÉGEREDMÉNY
1. Hajós A. 
2. Zrínyi M.
3. Nagy L.
4. Gyulai I.
5. Lázár V.
6. Ady E. 
7. Vörösmarty M.

IV. KORCSOPORT
Ôszi eredmények: 
„A» csoport
Zrínyi–Tátra 5 : 7
Nagy L.–Zrínyi 5 : 2 
Tátra–Nagy L. 6 : 7 

„B» csoport
Hajós–Lázár 2 : 5
Lázár–Gyulai 0 : 2 
Gyulai–Hajós 3 : 5

VÉGEREDMÉNY
„A” csoport
1. Nagy L 6 pont 12 : 8
2. Tátra tér 3 pont 13 :12
3. Zrínyi M. 0 pont 7 :12 

„B” csoport
1. Lázár V. 3 pont 5 : 4
2. Gyulai I. 3 pont 5 : 5
3. Hajós A. 3 pont 7 : 8

Keresztbejátszás
Nagy L.–Gyulai I.  2 : 1
Lázár–Tátra  2 : 1 
III. helyért: 
Lázár–Gyulai I. 3 : 1
Döntô: 
Nagy L.–Tátra  2 : 0

VÉGEREDMÉNY
1. Nagy L.
2. Tátra tér 
3. Lázár V.
4. Gyulai I.
5. Hajós A.
6. Zrínyi M.

Október 10-én, 3 korcsoportban, fiú és lány 
kategóriában, 9 iskola 99 versenyzôjének 
részvételével megrendezett asztalitenisz diák-
olimpia végeredménye a következô: 

 II. korcsoportos lányok
1. Orbán Krisztina, Gyulai István Ált. Isk.
2. Miskovitz Eszter, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
3. Belinszki Fanni, Lázár Vilmos Ált. Isk. 
4. Bôle Virág, Lázár Vilmos Ált. Isk.
5. Tomerle Fanni, Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
6. Vajai Réka, Gyulai István Ált. Isk.
7. Horváth Jázmin, Hajós Alfréd Ált. Isk.
8. Ferenczi Livia, Gyulai István Ált. Isk.
9. Miskovitz Nóra, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
10. Mendi Mercédesz, Hajós Alfréd Ált. Isk.

II. korcsoportos fiúk
1. Fehér Balázs, Gyulai István Ált. Isk.
2. Nagy Márton, Gyulai István Ált. Isk.
3. Huzsvár Erik, Gyulai István Ált. Isk. 
4. Csiklya Márk, Tátra Téri Ált. Isk.
5. Sárközi Sándor, Tátra Téri Ált. Isk.
6. Gyimesi Tibor, Hajós Alfréd Ált. Isk.
7. Puha Levente, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
8. Várady Kevin, Hajós Alfréd Ált. Isk.
9. Varga Tamás, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
10. Koós Vilmos, Hajós Alfréd Ált. Isk.

III. korcsoportos lányok
1. Nagy Adrienn, Gyulai István Ált. Isk.
2. Solt Anna, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
3. Matyóka Anna, József Attila Ált. Isk. 
4. Bernula Klaudia, Gyulai István Ált. Isk.
5. Sudár Krisztina, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
6. Pintér Klaudia, Gyulai István Ált. Isk.
7. Sôléd Orsolya, Tátra Téri Ált. Isk.
8. Dormán Ramóna, Tátra Téri Ált. Isk.
9. Mátraházi Lilla, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
10. Szalai Dorina, Hajós Alfréd Ált. Isk.
 
III. korcsoportos fiúk
1. Varga Lionel, Zrínyi Miklós Ált. Isk.
2. Mendi György, Zrínyi Miklós Ált. Isk. 
3. Kádár Zsolt, Gyulai István Ált. Isk.
4. Szécsi Roland, Hajós Alfréd Ált. Isk.
5. Fenyvesi Dávid, Gyulai István Ált. Isk.
6. Szalai Tamás, Lázár Vilmos Ált. Isk.
7. Szécsi Patrik, Hajós Alfréd Ált. Isk.
8. Nagy Richárd, Zrínyi Miklós Ált. Isk.
9. Szücs Krisztián, Hajós Alfréd Ált. Isk.
10. Szabó Nándor, Lázár Vilmos Ált. Isk.
 
IV. korcsoportos leányok
1. Vozák Zsófia, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
2. Szenttamási Laura, Gyulai István Ált. Isk.
3. Vajai Virág, Gyulai István Ált. Isk.
4. Balczó Barbara, Hajós Alfréd Ált. Isk. 
5. Sudár Henrietta, Nagy László Ált. Isk. és Gimn. 
6. Fekete Zsófia, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.

7. Refle Orsolya, Gyulai István Ált. Isk.
8. Szabó Vivien, Hajós Alfréd Ált. Isk. 
9. Pammer Szintia, Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
10. Pammer Vivien, Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
 
IV. korcsoportos fiúk
1. Virág Márton, Gyulai István Ált. Isk.
2. Varga Patrik, Zrínyi Miklós Ált. Isk.
3. Gulyás László, Zrínyi Miklós Ált. Isk.
4. Lakatos Alex, Ady Endre Ált. Isk.
5. Fekete Kálmán, Ady Endre Ált. Isk.
6. Simeonov Martin, Nagy László Ált. Isk. és Gimn.
7. Zsákai Márk, Ady Endre Ált. Isk.
8. Ruzsa Péter, Lázár Vilmos Ált. Isk.
9. Petike Zsolt, Gyulai István Ált. Isk. 
10. Lenhart Kristóf, Hajós Alfréd Ált. Isk.

Ady–LázárAdy–LázárAdy–LázárAdy–Lázár
Gyulai–AdyGyulai–AdyGyulai–Ady

„B» csoport„B» csoport„B» csoport
Hajós–Vörösmarty M.Hajós–Vörösmarty M.Hajós–Vörösmarty M.Hajós–Vörösmarty M.
Vörösmarty M.–TátraVörösmarty M.–TátraVörösmarty M.–TátraVörösmarty M.–TátraVörösmarty M.–Tátra
Tátra–HajósTátra–HajósTátra–Hajós

VÉGEREDMÉNYVÉGEREDMÉNYVÉGEREDMÉNYVÉGEREDMÉNY
„A” csoport t„A” csoport t„A” csoport t
1. Lázár V. 6 pont1. Lázár V. 6 pont1. Lázár V. 6 pont1. Lázár V. 6 pont
2. Gyulai I. 3 pont2. Gyulai I. 3 pont2. Gyulai I. 3 pont2. Gyulai I. 3 pont
3. Ady E. 0 pont3. Ady E. 0 pont

„B” csopor„B” csopor
1. Tátra tér 4 pont1. Tátra tér 4 pont1. Tátra tér 4 pont
2. Vörösmarty M. 4 pont2. Vörösmarty M. 4 pont2. Vörösmarty M. 4 pont
3. Hajós A 0 pont3. Hajós A 0 pont

1. Gyulai I. 
2. Vörösmarty M. 2. Vörösmarty M. 
3. Lázár V. 
4. Tátra tér 
5. Hajós A. 
6. Ady E.6. Ady E.
7. Nagy L.7. Nagy L.

1. Hajós A. 
2. Zrínyi M.
3. Nagy L.
4. Gyulai I.
5. Lázár V.
6. Ady E. 
7. Vörösmarty M.

1. Nagy L.
2. Tátra tér 
3. Lázár V.
4. Gyulai I.4. Gyulai I.
5. Hajós A.5. Hajós A.
6. Zrínyi M.6. Zrínyi M.

kispályás labdarúgó-bajnokság
Szeptemberben, októ-
berben 12 játéknapon, 
8 iskola, 26 csapata 
versengett. A csapatok-
ban 249 labdarúgó pa-
lánta küzdött. 48 mér-
kôzésen (636 perc) 205 
gólt rúgtak a játékosok.

DIÁKOLIMPIA 
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Fôvárosi  
Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. 
Tel.: 284-7447 
e-mail címünk: fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfô: 13–19, kedd: zárva,  
szerda: 13–19, csütörtök: 9–15, péntek: 13–19, 
szombat: zárva

•  KÖLYÖK KuCKÓ-nkban Mátyás Ferenc Attila 
pedagógus várja a kicsiket és a tiniket játé-
kokkal, zenével, kézmûves programmal páros 
heteken péntekenként 15–17 óra között. Leg-
közelebb november 30-án, december 14-én.

•  Játszóház! Páros heteken szerdán 16.30–
18.30 között kézmûves foglalkozás Rádics 
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb 
november 28-án, december 12-én.

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

•  Szabados Ákos polgármester minden hó utol-
só szerdáján, 18 órától tart fogadóórát. Legkö-
zelebb november 28-án.

•  Földesi Gyula országgyûlési képviselô fo-
gadóórát tart a könyvtárban minden hónap 
3. szerdáján, 17–18 óra között. Legközelebb 
november 21-én.

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
A könyvtár december 24–26-ig, illetve de-
cember 31-én, hétfôn zárva tart.

•  Beszélgetés a munkakeresésrôl: Holka Edit 
Katalin személyügyi gazdálkodó ingyenes 
összejövetelre várja ismét az álláskeresôket 
november 30-án, pénteken, 16 órától.

•  Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, 
csütörtök délelôtt 10 órától énektanulás, játé-
kok a csöppségeknek. A következô foglalko-
zást december 6-án, 10 órai kezdettel tartjuk, 
Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagógus 
vezetésével. Ez alkalommal a Mikulás is láto-
gatást tesz nálunk! 

•  Tudós Klub: gyerekeknek szóló programunkon 
ismeretterjesztô kutakodásban vehettek részt 
minden hónap utolsó elôtti péntekén, 17 órától. 
November 23-i témánk: Dinók nyomában. De-
cember 21-én pedig megtudhatjátok, hogyan 
ünneplik a karácsonyt a nagyvilágban. 

•  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, illetve december 28-án, 17 órakor! 

•  Játékkészítôk klubja: Kéthetente, szerdán, 
14 órától várja Attila bácsi az érdeklôdôket, 
akik a társasjáték-készítés világába szeret-
nének betekinteni, illetve régi, klasszikus já-
tékokat mutat meg a gyerekeknek. Gyertek el, 
és próbáljátok ki a játékokat november 21-én, 
december 5-én, illetve 19-én! 

•  Idegennyelvi klubok: Német társalgási klu-
bunkba december 10-én, 18 órakor várja ked-
ves olvasóinkat Csizmadia Ágnes! Az angol 
klub december 3-án lesz, 17 órától. Az olasz 
klubba pedig november 26-án, illetve decem-
ber 17-én várjuk a gyakorlókat, 17 órától. 
Mindkét klubot Laczkó-Juhász Mónika vezeti. 

•  Színházjegy-árusítás: A színházi szezon kez-
detével ismét lehetôségük nyílik színházjegy 
vásárlására könyvtárunkban, péntekenként, 
17 órától.

•  Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Gyöngy-
csodák címmel ékszerkiállítást tekinthetnek 
meg. December 10-tôl pedig Temesvári Móni-
ka fából készült alkotásaiból rendezünk kiállí-
tást. Galériánkban Lipták Zsuzsanna fotókiállí-
tását nézhetik meg január 5-ig.

Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében 
várjuk idôs, otthonhoz kötött olvasóink jelent-
kezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen 
szállítunk házhoz olvasnivalót.

Válogassanak hangoskönyveink széles vá-
lasztékából is! Látássérülteknek a kölcsön-
zés ingyenes, másoknak 300,- Ft / 2 hét.
Folyamatosan frissülô információk a ren-
dezvényeinkrôl elérhetôek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!

KONCERTEK

Egyházzenei Kórushangverseny 
November 24., szombat 16 óra  
a Szent Erzsébet Fôplébániatemplomban

RENDEZVÉNYEK, BÖRZE
A Méz napja
December 8. vasárnap, 10-16 óráig
Karácsonyi készülôdési, ajándékkészítés.
Kézmûves foglalkozások, ASTRA Bábszínház 
elôadása.

Baba- és Gyermekholmi Börze
Minden, ami a gyermekvárással,  
babákkal kapcsolatos.
December 9., vasárnap  9–14 óráig.

Helytörténeti Klub
Trencsényi László–Bata Béla:  
Egy igaz legenda: Berci bá’ 
December 11., kedd 17 óra.

SZÍNHÁZI ELÔADÁSOK
Csili Felnôtt Színház
December 2. vasárnap, 15 óra
Oli Peagen: Az ajándék Gésa  
(Teaház az augusztusi holdhoz) 
Vígjáték 2 részben, fôbb szerepekben:  
Tahi-Tóth László, Beleznay Endre,  
Gyebnár Csekka, Kautzky Armand.

Aprók Színháza
December 4. kedd, 9 és 10.30 
Két Mikulás egy erdôben –  
a Budai Bábszínház elôadása.

Gyermekszínház
December 4., kivételesen kedden!
Micimackó – Bánfalvy Stúdió elôadása.

Diótörô – mesebalett 
December 22., szombat, 16 óra.
A Budapest Táncszínház elôadása,
1 felvonásos táncjáték, gyerekeknek,  
4–10 éves korig ajánlott.

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

Kezdô Patchwork /Folton-folt/
5X4 óra, szombatonként 9–13-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.

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.

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

Nyelv és számítástechnika 
Tanfolyamainkra folyamatos lehet jelentkezni!
Ajándékozzon tanfolyami elôfizetést 
karácsonyra!
Beváltási határidô: 1 év. 
Csoportindítás délelôtt, du. és este, 
díjtalan szintfelméréssel. Részletfizetési 
lehetôség, tanfolyamaink árát nem emeltük. 
A részleteket keresse honlapunkon, vagy 
érdeklôdjön személyen! 

ERZSÉBET NAPOK A KÖNYVTÁRBAN 
November 7-tôl – november 30-ig  
a rendkívüli könyvvásár,
DVD, CD kölcsönzés, 100 Ft/hét.

Megtekinthetô a ClubNetCet „Mindenütt jó, 
de legjobb…” kiállítása gyermekrajzokból, 
valamint a zsûri alkotásaiból.

Lépcsôházi irodalom „Így írtak ôk…” 
címmel az AGÓRA színkör elôadása
november 27., 18 óra.

IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK
„Szóljon hangosan az ének”, Dalköri élet 
Erzsébeten c. helytörténeti kiállítás 
A Pesterzsébeti Dalkörök történetét be-
mutató kiállítás gazdag fénykép- és tárgyi 
anyaggal a Pesterzsébeti Múzeum épületé-
ben megtekinthetô 2013. március 31-ig, 
hétfô kivételével naponta 10–18 óráig.

Kadarkuti Richárd festômûvész emlék-
kiállítása a Gaál Imre Galériában meg-
tekinthetô  2013. január 13-ig, hétfô kivéte-
lével naponta 10–18 óráig. 

Fischer Ernô festômûvész emlékkiállí-
tása a Gaál Imre Galériában. Megnyitó no-
vember 21-én, 17 órakor. Megtekinthetô 
2013. január 13-ig, hétfô kivételével napon-
ta 10–18 óráig.

Neményi Lili-emlékest születésének 110. 
évfordulója alkalmából, és a meghirdetett 
„Neményi Lili Pesterzsébeten” c. mûvészeti 

pályázat eredményhirdetése a Gaál Imre 
Galériában november 28-én, 16 órakor. A leg-
jobb pályázati mûveket a Gaál Imre Galériában 
állítják ki 2012. november 28.–2013. január 6. 
között.

Adventi Est a Kossuth Társasággal a Gaál 
Imre Galériában december 5-én, 17 órától.

Karácsonyi Koncert a BB Musica Komoly-
zenei Együttes közremûködésével december 
29-én, szombaton, 18 órától, a Gaál Imre Ga-
lériában. 
 
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

Rúzsa Magdi-koncert
November 23., 19 óra

Anima Soni koncert  
November 30., péntek 19 óra

SZILVESZTERI BÁL
December 31., 20-03 óráig
Ha igazi „házibuli” hangulatra vágyik, 
köszöntse velünk az Újévet! 
Játszik: A Calypso Plus Band. 
Közremûködik a Nívódíjas Spicc & 
Flex Táncegyüttes.
A belépôjegyek ára elôvételben:
november 30-ig 8 900 Ft, 
december 1-jétôl  10 000 Ft.

Tisztújítás és éves beszámoló a városvédôknél 
Tisztújítást és éves beszámolót tart a Budapesti Városvédô Egyesület Pesterzsébeti Csoportja december 4-én, 
kedden, 15 órától a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. fiókkönyvtárában (1203 Budapest, Bíró Mihály u.7.). 



Dobray István karnagy, zeneszerzô, a Zeneakadémia tanára, 
Pesterzsébet rendszerváltás utáni elsô díszpolgárának emlékére 
rendeztek koncertet október 28-án a Szent Erzsébet Fôplébánia-
templomban. Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem címû mûvét 
elôadta a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, Pálffi Krisztina vezény-
letével. Pálffi Krisztina a karnagy unokája. 

Közremûködött a Mûszaki Egyetem kórusa – karnagy Vida 
Györgyi –, játszott a Mátyás templom zenekara, Tardy László ve-
zényletével. A gyászmise elôadásán négy kiváló szólista énekelt: 
Vasvári Márta, Vasvári Anna, Matin Tamás és Weidemann Ádám. 

A koncert ingyenes létrejöttét a Mûszaki Egyetem alapítványa 
és a Csili Mûvelôdési Központ támogatta.

A hazai rocktörténelem le-
gendás alakjának, Radics 
Béla halálának októberben 
volt a harmincadik évfordu-
lója. „Minden idôk legjobb 
gitárosa” – áll a fiatalon el-
hunyt zenész sírján, melyet 
a Radics Béla Emléktársa-
ság gondoz és tart fenn.

Radics Béla a hatvanas évek 
elején kezdődő beatkorszak 
kiemelkedő, egyszersmind pe-
dig hányattatott sorsú alakja 
volt. A �atalon elhunyt zenész 
az országban elsőként játszotta 
Jimmy Hendrix dalait zeneka-
raival (Sakk-Matt, Tűzkerék, 
Taurus), mindemellett pedig 
újszerű, virtuóz gitárjátékával 
az akkori �atalság tömegeit 
mozgatta meg. 

R. B. Kapitányt ennek elle-
nére, avagy éppen ezért, a kor 
rendszere igyekezett ellehetet-
leníteni. Ez a tény aztán a zenei 
pályájának s életének végéhez 
vezetett. Az ő emlékét és mun-
kásságát igyekszik megőrizni 
az 1999-ben alakult, négy éve 

pesterzsébeti bejegyzésű Ra-
dics Béla Emléktársaság.

– Könyveket jelentettünk 
meg Radics Bélával kap cso-
latban, feljavított zeneanyago-
kat adtunk ki lemezen, ba ke-
liten, fotókat, �lmfelvételeket 
és dokumentumokat is gyűj-
tünk róla – mondja László 
András, a zenész barátaiból, 
pályatársaiból és rajongóiból 
alakult társaság elnöke. 

A társaság Radics Bélával 
és a 60-as, 70-es évek zenei 
világával foglalkozó Club 68 
elnevezésű rendezvénysoroza-
tát évekig a pesterzsébeti Gi-
tárpontban tartotta.  

A Gitárpont helyén nemré-
giben nyílt Trendetlen Gitár-
pont Cafe-ban már tartottak 
Radics Béla emlékkoncertet. 
(November 23-án, 19 órától 
a csepeli Radnóti Miklós Mű-
velődési Házban lesz a követ-
kező.)

– Örömteli, hogy a klub is 
az igazi, hangszeres élőzenét 
szorgalmazza. A helynek 
hála, munkásságával közvet-
len közelről találkozhatunk 
– tette hozzá. 

László András nyáron vette 
át a csepeli önkormányzat által 
Radics Bélának ítélt posztumusz 
díszpolgári címet. Az emble-
matikus Radnóti Miklós Mű-
velődési Ház színpada egykor 
Radics virtuóz gitárszólóitól volt 
hangos.   SzA

Csodálatos mûvel tisztelegtek  
Dobray István emléke elôtt

R. B. Kapitány harminc éve az 
égi zenekarban tépi a húrokat

30 évig a Mûegyetem karnagya volt

1970. Tûzkerék koncert
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Nagysikerû Kodály Zoltán Emlékkoncer-
tet adott az Erzsébet Napok program-
sorozatán belül a pesterzsébeti Vajda 
Gipsy Koncertzenekar november 13-án 
a Csili Mûvelôdési Központban. 

Marton Sándorné, az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke, megnyitójában méltatta 
Kodály Zoltán zenetörténeti nagyságát, és 
a Vajda Gipsy Koncertzenekar mûvészeti 
tevékenységét.

A koncert remek hangulatát nyi-
tó számként a Kállai kettôs adta meg.  
A mûsorban többek között a Galántai tán-
cok, a Háry János, a Székelyfonó legszebb 
dalai csendültek fel.

A zenekar védjegyeként játszotta el 
Liszt: II. magyar rapszódiáját, mely a kö-
zönségtôl vastapsot kapott.

A színvonalas zenei mûsorban ki-
emelt produkciót nyújtott Vajda Gergely 
hegedûmûvész, a zenekar hangverseny-
mestere, Vajda Barnabás csellómûvész, a 
zenekar mûvészeti vezetôje és ifjabb Vajda 
Barnabás hegedûmûvész.  

Az énekes szólisták Egri Sándor, Bot 
Gábor, Szegedi Dóra, Újhelyi Andrea, Deb-
rei Zsuzsanna elôadásában csendültek fel 
a közismert Kodály dallamok, Melis Gábor 
színmûvész versekkel idézte fel a magyar 
zenemester alakját. A kórusmûveket Pálffi 
Krisztina karnagy vezényletével a Pester-

zsébeti Városi Vegyeskar és a Lázár Vilmos 
Általános Iskola ének-zene tagozatos 5. 
osztálya adta elô, a táncokat a Berzsenyi 
Néptánccsoport mutatta be.

Ilonka Mária 

A Vajda Gipsy Koncertzenekar  
Kodály Zoltán Emlékkoncertet adott 
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Az énekes szólisták Egri Sándor, Bot 

Kodály Zoltán Emlékkoncertet adott 

A karnagy november 23-án ünnepelné 95. születésnapját 

Melis Gábor színmûvész
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A Dél-pesti Kórház egy nyer-
tes intézmény az elindított 
egészségügyi struktúra át-
alakításának folyamatában, 
ugyanakkor komoly kor-
szerûsítésekre és fejleszté-
sekre van szük ség, hogy az 
ellátás szakmai színvonala 
tartható legyen – mondja Dr. Ralovich 
Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelôintézet fôigazgatója, aki au-
gusztustól irányítja az intézményt.

– Milyen út vezetett az orvosi diplomától 
az egyik legnagyobb kórház fôigazgatói 
posztjáig?

– A SOTE Általános Orvostudományi Ka-
rán végeztem, majd aneszteziológus orvos-
ként kezdtem el dolgozni az Országos Ideg-
sebészeti Tudományos Intézet intenzív osz-
tályán. A szakvizsga megszerzésével pár-
huzamosan kezdtem el az orvosközgazdász 
képzést – ugyanis mind jobban érdekelt, 

hogy miképpen lehet jól üzemeltetni egy 
kórházat. Az orvosközgazdász diplo-

ma megszerzését követôen, 2002-
ben, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelôintézet Controlling osztá-
lyának vezetôjeként helyezkedtem 

el, majd finanszírozási és controlling 
igazgató lettem ugyanott. 

– Szakmai koncepciójának 
mik voltak a legfontosabb 
alapvetései, amikor tavasszal 
megpályázta a pozíciót?

– A pályázatomban három 
stratégiai célkitûzést fogalmaztam meg: az 
orvosi munka és az ápolás szakmai színvo-
nalának emelését, a dolgozói elégedettség 
növelését, valamint a betegelégedettség 

növelését. Bízunk benne, hogy ha a dolgozók 
közérzete javul, az a betegekhez való odafor-
dulásra, a velük való bánásmódra is pozití-
van hat. És nemcsak szakmai oldalról tudunk 
magas szinten dolgozni, hanem az ellátás 
emberi oldala is fejleszthetô.

– Melyek azok a területek, ahol változ-
tatásokat, korrekciókat tart szükségesnek?

– Egyrészt szeretnénk finomításokat 
tenni a meglévô szakmai struktúrában. Így 
a belgyógyászatok vonatkozásában egyfajta 
erôsebb specializáltságot kívánunk bevezet-
ni. Mindenképpen szeretnénk, ha az elmúlt 
években országszerte komoly veszteségeket 
elszenvedett pszichiátriai ellátás fejlôdhet-
ne, humánusabbá válna. Továbbá vannak 
olyan ellátások, amelyek jelenleg nincsenek 
meg a kórházban, de megteremtendôek. 
Ilyen például a traumatológia. Évek óta na-
pirenden van a kérdés, hogy ez az ellátás 
bekerüljön-e a Dél-pesti Kórházba. Nálunk 
ugyanis jelen van az a széles körû szakmai 
háttér, valamint az a diagnosztikai lehetô-
ség, ami a traumatológia ellátást segíthetné.

– Milyennek tartja a kórház kapcsola-
tát a pesterzsébeti városvezetéssel és a 
kerületi háziorvosokkal?

– Az elmúlt hónapokban találkoztam 
a környezô kerületek polgármestereivel – 
így Szabados Ákos polgármester úrral is. 
Áttekintettük az együttmûködés lehetôsé-
geit, amit a szakrendelôk és a háziorvosok 
vonatkozásában is szeretnénk erôsíteni. 
Ezt a célt szolgálta egy októberi rendez-
vény is, ahová a pesterzsébeti háziorvosok 
hívtak meg, és ahol átbeszéltük a szakmai 
elképzeléseinket a háziorvos kollégákkal. 
Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az Ady 
Endre utcai szakrendelôben egy fogászati 
röntgengép mûködjön. Ez a gép biztosíta-
ná, hogy az ellátásra szoruló betegeket ne 
kelljen máshová küldeni röntgenvizsgálatra, 
hanem az helyben megvalósítható legyen.

– Mivel tölti szívesen az idejét, ha 
nem a kórház ügyeivel foglalkozik?

– A hivatalba lépésem óta nem nagyon 
van szabadidôm. Abban a kevésben, ami 
megmaradt, szívesen kirándulok a gyereke-
immel, és szeretek sportolni is. Szeretem a 
futballt – játszani és nézni is. Decemberben 
lesz egy kórházak közötti focibajnokság, 
amelyen a mi kórházunk is indul. Tervezem, 
hogy ebben a csapatban én is pályára lépek.

Rácz Attila

Halaszthatatlan 
a korszerûsítés

A Kossuth-szobornál szavalna a zászlós
Kedves, udvarias, segítôkész 
– mondják Lengyel An dreáról 
a Berkenye sétány lakói. 
Valószínû emiatt keresték meg 
szerkesztôségünket is szom-
szédjai, akik a hivatásos ka-
tonanôt az „Ismerek egy olyan 
embert…” felhívásunk apro-
póján ajánlották figyelmünkbe.

Katonacsaládból származik, 
a nagy mamája is katona volt, 
természetes volt számára, hogy 
folytatja a hagyományokat.  Pá-
pán nevelkedett, majd a katonai 
szakközépiskola elvégzését 
követôen az ottani harcászati 
repülôezrednél szolgált. Aztán 
Gyôrbe, a 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezredhez került, 
ahonnan útja a MH vitéz Szur-
may Sándor Budapest Helyôrség 
Dandárhoz vezetett, ahol mun-
kavédelmi zászlósként dolgozik.

– Július óta hívják így ezt az 
alakulatot, amelynek nagyon 
sokrétû feladatrendszere van: 
a protokolláris feladatok, lo-
gisztikai és híradó biztosítás, 
a katonai rendészszolgálat, il-

letve a dandárhoz tartozik a 32. 
Nemzeti Honvéd Díszegység és 
a zenekarok. Nagy megtisz-
teltetés volt számomra, hogy 
a szeptemberi névadó ünnep-
ségnek én lehettem a narráto-
ra – büszkélkedik, majd sietve 
hozzáteszi, hogy nem ez volt az 
elsô nyilvános fellépése.

Körülbelül százötven ünnepi 
beszéde van.

A konferáláson túl a versek 
és a prózai mûvek értô tolmá-
csolásában is jeleskedik.

– Még a 2000-es évek elején 
volt parancsnokom, Dr. Varga 
László dandártábornok indított 
el ezen az úton. Tulajdonképpen 
parancsba kaptam, hogy verset 
kell mondanom egy rendezvé-
nyen. Sokat köszönhetek neki. 
Ahogy a volt gyôri kollégáim-
nak is, akik titokban bene-
veztek a Lehet egy csil-
laggal több?! honvédségi 
tehetségkutató verseny 
elôválogatójára. A döntôt 
a Stefánia Palotában 
rendezték meg 2011 
májusában. Megnyer-
tem a vers és próza 

kategóriát, a szakmai zsûri kü-
löndíját is elhoztam – mondja 
büszkén Andrea, aki szívesen 
szerepel, bár mint bevallja, elôt-
te nagyon izgul. 

Elárulja, a hazafias versek 
állnak hozzá a legközelebb.

– Ezekhez a mûvekhez kell 
egy lendület, egy habitus, egy 
hang és egy jellem. Két ismert 
színmûvész szokott segíteni a 
felkészülésben, ha valamiben 

elakadok, vagy nem vagyok 
biztos az elôadásmódban. So-
káig idegenkedtem a prózától, 
de Wass Albert írásai olyan 
nyomot hagytak bennem, hogy 
megkedveltem a kötetlen, sza-
bad beszédet – mondja.

S hogy miképpen került 
Pesterzsébetre?

– A férjem családja ideva-
lósi. Gyakran utaztunk hozzá-
juk, úgyhogy mostanra elég 
jól ismerem a kerületet. Min-
denképpen itt szerettünk volna 
lakást venni, május óta lakunk 
a Berkenye sétányon. Akiket 
ismerek, azokkal jóban va - 
gyok a házból. Alapvetôen sze-
retek Budapesten élni, egyedül 
a tömeg zavar utazáskor, illetve 
az, hogy nagyon sok ember sze-

rintem közönyös a másikkal 
szemben.

Az új lakóhelyen eltöl-
tött idô rövidsége ellené-
re már adódtak megol-
dandó feladatai.

– Szeptember köze-
pén kopogott egy la-

kó. Kinyitottam az ajtót, láttam, 
hogy fogja a hasát, és azt mond-
ta: Andi, szülni fogok! Mondtam 
a férjének, aki sápadtan állt 
mögötte, hogy hozza a kórhá-
zi bennfekvéshez szükséges 
dolgokat. Én gyorsan mentôt 
hívtam, és amikor a szomszéd-
asszonynak nem voltak erôs 
görcsös fájdalmai, lementünk a 
ház elé. Közben tárcsáztam egy 
ápolónô ismerôsömet is, hogy 
mit tegyek, ha megindulna a 
szülés. De aztán szerencsére 
megjött a mentô – mesél a nem 
kis lélekjelenlétet igénylô ka-
landról.

A határozott, derûs és jó 
kedélyû Lengyel Andrea janu-
ártól egy tanodában szeret-
né továbbfejleszteni elô adó-
mûvészi képességeit, és ha úgy 
adódik, a kerületi ünnepsége-
ken is bizonyítaná tehetségét.

– Szívesen vennék részt pest-
erzsébeti rendezvényeken. Nagy 
vágyam, hogy egyszer a Város-
háza elôtti Kossuth-szobornál 
lépjek fel.      RA 

A konferáláson túl a versek 
és a prózai mûvek értô tolmá-
csolásában is jeleskedik.

– Még a 2000-es évek elején 
volt parancsnokom, Dr. Varga 
László dandártábornok indított 
el ezen az úton. Tulajdonképpen 
parancsba kaptam, hogy verset 
kell mondanom egy rendezvé-
nyen. Sokat köszönhetek neki. 
Ahogy a volt gyôri kollégáim-
nak is, akik titokban bene-
veztek a Lehet egy csil-
laggal több?! honvédségi 
tehetségkutató verseny 
elôválogatójára. A döntôt 
a Stefánia Palotában 
rendezték meg 2011 
májusában. Megnyer-
tem a vers és próza 

felkészülésben, ha valamiben juk, úgyhogy mostanra elég 
jól ismerem a kerületet. Min
denképpen itt szerettünk volna 
lakást venni, május óta lakunk 
a Berkenye sétányon. Akiket 
ismerek, azokkal jóban va
gyok a házból. Alapvetôen sze
retek Budapesten élni, egyedül 
a tömeg zavar utazáskor, illetve 
az, hogy nagyon sok ember sze

rintem közönyös a másikkal 
szemben.

Az új lakóhelyen eltöl
tött idô rövidsége ellené
re már adódtak megol
dandó feladatai.

– Szeptember köze
pén kopogott egy la

Teljes cikk: www.pesterzsebet.hu
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90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Anda 
Tibornét Földesi Gyula 
országgyûlési képviselô 
és Juhász Lajosné alpol-
gármester, akik virág-
csokrot nyújtottak át az 
ünnepeltnek, tolmácsolták 
az önkormányzat jókíván-
ságait, és átnyújtották az 
Orbán Viktor miniszterel-
nök által aláírt emléklapot. 

Délelôtt játékos vetélkedôket 
tartottak: minden csapat részt 
vett a kvízjátékban, képösz-
szerakásban, pingponglabda-
fújásban.

– Ebéd után tovább foly-
tatódott a mulatság. Hanus-
ka Béla bácsi irányításával 
népszerû mulatós dalokat 
énekeltek. Táncoltak is a 
klubtagok. A hölgyek fondant 

rózsákat, az urak fon-
dantból készült p ipát 
kaptak ajándékba, amit  
mi magunk készítet-
tünk. Kuglóffal és ha - 
bos kakaóval ven-
dégeltük meg a részt-
vevôket – mesélt a 

programról Szittner-Bartus 
Beáta klubvezetô. 

– Ez a nap csakis az idô-
sekrôl szólt, akikrôl ismét 
bebizonyosodott: a lelkükben 
örökké fiatalok maradtak – 
tette hozzá. 

Mindenkit szeretettel vár-
nak, aki szeretne klubtag lenni. 

ILMA

Próbáld meg a dolgokat a jó oldalukról 
nézni, és fogj fel mindent humorral! – vall-
ja Esztergályos Cecília érdemes mûvész, 
aki az október eleji idôsek világnapja aki az október eleji idôsek világnapja 
alkalmából három délután szórakoztatta 
a pesterzsébeti nyugdíjasokat Meddig va-
gyok?! címû stand up show-jával.

– Istenien éreztem magam a Csiliben. Amúgy 
is nagyon szeretek nyugdíjasok elôtt játsza-
ni – a negyvenes korosztálytól a 120 évesekig 
bezárólag –, mert pontosan tudják, hogy mirôl 
beszélek. Ismerik az öregség elônyeit és hátrá-
nyait, így aztán nagyokat kacagnak a látottakon nyait, így aztán nagyokat kacagnak a látottakon 
– számol be tapasztalatairól a Jászai Mari-díjas 
színmûvésznô a tôle megszokott derûvel.

Mint megjegyzi: mostanában amúgy sincs 
oka panaszra, hiszen igen elfoglalt. Rendsze-
resen vendégszerepel a már említett Meddig 
vagyok?! címû show-val, amelyben öt évtizedes 
pályafutásának fontosabb állomásaira tekint 
vissza film-, színházi és tv-felvételek segítsé-
gével, és persze mindezt sok humorral, dallal, 
verssel és prózával fûszerezve.

– Emellett a Budaörsi Játékszínben az Éne-
kes madár címû darabban játszom, a József 
Attila Színházban a Mici néni két élete címsze-

replôje vagyok, továbbá járjuk az országot a 
Társasjáték New Yorkban címû vígjátékkal is. 
Nemrég kezdtem el próbálni Veszprémben az 
Adáshibát, az Erzsébetligeti Színházban pedig a Adáshibát, az Erzsébetligeti Színházban pedig a 
Piros bugyelláris címû darabot – nyújt bepillanPiros bugyelláris címû darabot – nyújt bepillan-
tást felettébb eseménydús naptárjába.tást felettébb eseménydús naptárjába.

Ugyancsak néhány hete vetítik a mozit az Ugyancsak néhány hete vetítik a mozit az 
Aglaja címû magyar-lengyel-román játékfilAglaja címû magyar-lengyel-román játékfil-
met, amelyben a filmvászonról is jól ismert met, amelyben a filmvászonról is jól ismert 
színmûvész egy cirkuszi táncosnôt, bizonyos színmûvész egy cirkuszi táncosnôt, bizonyos 
Frau Pepitát alakít.

– Nagyon szeretem ezt az alkotást, noha – Nagyon szeretem ezt az alkotást, noha 
csak egy egészen kis szerepet játszom benne. csak egy egészen kis szerepet játszom benne. 
Két éve volt a forgatás, és szerepem szerint a Két éve volt a forgatás, és szerepem szerint a 
fôhôs lányt, Aglaját tanítom táncolni – mesél a fôhôs lányt, Aglaját tanítom táncolni – mesél a 
kelet-európai artistacsalád kálváriájáról szóló kelet-európai artistacsalád kálváriájáról szóló 
filmben nyújtott alakításról.

Esztergályos Cecília a színpadi feladatain kívül Esztergályos Cecília a színpadi feladatain kívül 
fest, kerámiákat készít. Szerinte a sokféle teendô fest, kerámiákat készít. Szerinte a sokféle teendô 
összeegyeztetésének és sikeres teljesítésének összeegyeztetésének és sikeres teljesítésének 
egyik titka, hogy tudatosan odafigyel magára és egyik titka, hogy tudatosan odafigyel magára és 
napi élevitelére. Ez a jókedv és nyitottság, úgy napi élevitelére. Ez a jókedv és nyitottság, úgy 
tûnik, egyszerre lételeme és életfilozófiája is.tûnik, egyszerre lételeme és életfilozófiája is.

– Meggyôzôdésem, hogy mindent humorral – Meggyôzôdésem, hogy mindent humorral 
kell felfogni. Így születtem, és édesanyám is kell felfogni. Így születtem, és édesanyám is 
arra nevelt minket, hogy a dolgokat a jó oldalukarra nevelt minket, hogy a dolgokat a jó oldaluk-
ról kell nézni. Próbálj meg mindent elérni, amit ról kell nézni. Próbálj meg mindent elérni, amit 
szeretnél! Amit pedig nem kapsz meg, ahelyett 
majd jön valami más, vagy jobb – vallja, ahogy 
az is meggyôzôdése, hogy a járatlan utat nem 
szabad elhagyni a jártért.

Bár korából sohasem csinált titkot, mégis 
meglepônek tûnhet, hogy a népszerû mûvésznô 
januárban ünnepli 70. születésnapját. 

– Semmi különösre nem készülök ebbôl az 
alkalomból. Csak arra kérem Istent, hogy adjon 
egészséget és további feladatokat. És persze az 
is jó lenne, ha az ember még életében megkap-
ná a megbecsülést, és nem csak a halála után 
díjaznák a munkáját.   RA

Egész napos programot szerveztek a klubtagoknak 
október végén a Pesterzsébeti Szociális és Gyermek-
védelmi Központ (PSZGYVK) Marót utcai szociális szol-
gáltató központjában az idôsek világnapja alkalmából.

Eddig, eddig… Meddig vagyok?!

Szemôk Sándorné
a napokban töltötte be 
90. életévét. Ebbôl az 
alkalomból Orbán Viktor 
emléklapját nyújtotta át 
számára Földesi Gyula 
országgyûlési képviselô, 
Juhász Lajosné, Pester-
zsébet alpolgármestere 
pedig az önkormányzat 
nevében köszöntötte a 
születésnapost. 

Kopacz Imréné Emike nénit köszöntötte 
Juhász Lajosné alpolgármester 90. szü-
letésnapja alkalmából. Az idôs hölgy 
szellemileg teljesen friss, a házban la-
kók ezért nem egyszer megkérik, hogy 
segítsen nekik például levelet átvenni a 
postástól.

Emike néni a Vas megyei püspökmolnáriban szü-
letett. Mikor férjez ment, férjével együtt költöztek 
Budapestre. Annak idején a mûvelôdési minisz-
térium bölcsôdéjében dolgozott dadusként, de 
megbetegedett – életveszélybe is került – egy 
rosszul megválasztott gyógyszer miatt, amit egy 
kórházi mûtét elôtt adtak neki. Hatalmas életaka-
rásának köszönhetôen felépült, azonban leszáza-
lékolták, azóta otthon tölti napjait. 

Tevékeny, nemigen unatkozik, mindig talál 
valamit, amivel elfoglalhatja magát. Hol a szom-
szédjainak segít, hol tévézik – a híradásokat 
rendszeresen nyomon követi, ezért is olyan jól 
tájékozott –, olvas, amihez kora ellenére nem 
visel szemüveget. 

Családját sokszor hívja meg magá-
hoz vasárnapi ebédre. Elhunyt 
gyömrôi húga családjával szo-
ros kapcsolatot ápol.

Egy fiú és egy lány 
unokája van. 

Családja megle-
petésként egy nagyon 
szép fotóalbummal lepte 
meg, amelybe régi családi fotókat 
tettek szerettei – Emike néni sze-
retteirôl.    PE

ott segít, ahol tud
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Az önkormányzat 
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népszerû mulatós dalokat 
énekeltek. Táncoltak is a 
klubtagok. A hölgyek fondant Több kép: www.pesterzsebet.hu



Tavaly próbaképpen a peda-
gógusok számára nyújtottak 
lehetôséget az egészséges 
életmód részletesebb megis-
merésére az intézményben, 
és mivel az a projekt sikerrel 
zárult, idén a gyermekeket is 
bevonták. Az egészségnap a 
kerületi és fôvárosi ÁNTSZ 
segítségével valósult meg, 
október 27-én.

A napot közös zenés tornával 
kezdték az aulában. 

– Ez annyira tetszett tanu-
lóinknak, hogy visszajelzése-
ik alapján szívesen végeznék 
el minden reggel a gyakorla-
tokat – tudtuk meg Sikéné 
Pfeiffer Évától, az Ady Endre 
Általános Iskola és Pesterzsé-
beti Pedagógiai Intézet intéz-
ményvezetô igazgatójától.

 A diákok 9 és 12 óra kö-
zött több állomáson is meg-
hallgathatták az elôadásokat, 
illetve részt vehettek további 
mozgásos programokon.

– A kisebbek megismer-
kedhettek a száj- és lakószo-
ba-higiéniával és a zöld bolygó 
titkaival. A kerületi rendôrség 
munkatársának köz re mû kö-
dé sével részt ve het  tek közle-
kedésbiztonsági versenyen. 
Találkoz hat tak  zum  bával Ve-
rô cei Edina vi dám óráján; rit-
mikus sportgimnasztikával az 
ESMTK edzôi nek bemutatásá-
ban; és önvédelmi fogásokkal 
is, Botár Béla segítségével.  
A nagyobbak komolyabb té-
mákkal ismerkedhettek meg: 

szerelem és felelôsség; ener-
gia és egyensúly; számítógép 
és zaj; a dohányzás ártalmai; 
személyi és konyhai higiénia. A 
szünetekben mind a két korcso-
port játékos totó segítségével 
bôvíthette tovább ismereteit.  
A programok sikerét jelzi, hogy 
mivel az összes gyermek nem 
jutott el minden állomásra, 
ezért már most egyeztettünk 
1-2 edzôvel, hogy a november 
közepén zajló, immár hagyo-
mányos Ady-hét keretében 
lehetôségünk nyílik egy újabb 
találkozásra – tette hozzá az 
igazgató, aki  ezúton is köszö-
ni minden elôadó és szervezô 
munkáját.

PE
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Elhozták  
az aranyérmet

Jancsa Tibornbé dr. gyógyszertár vezetô 
és Jancsa Tímea szakgyógyszerész

A gyógyszertárak között minden 
évben megrendezik a kedvenc/
legjobbnak ítélt gyógyszertár 
versenyt, ahol az ország patikái 
versengnek e kitüntetô címért.  
Idén a XX. kerületi Nyáry Pál 
utcai Cédrus patika nyerte el a 
,,Kedvenc Patikám 2012” címet. 
A Cédrus csapat minden szava-
zatot szívbôl köszön!

Forrás: cedruspatika.hu

Melegedô
A XX. kerületi nappali melegedô 
gyûjtést szervez. Ruhanemût (téli 
kabátokat, nadrágokat, cipôket, 
zoknikat, pólókat), takarókat, szá-
raz élelmiszert (levesport, konzer-
vet, kekszet, csokit stb.) átvesznek. 
Az adományokért telefonos egyez-
tetés után a helyszínre is elmennek 
és elszállítják. 
Érd.: 0620/379-6140,
061/286-0601

Egészségnap az Ady Endre Általános Iskolában

az aranyérmet Az egészségügyet érintô változások 
áttekintése mellett a szolgálatok be-
mutatkozására is lehetôség nyílt a 
Pesterzsébeti Egészségügyi Szolgálat 
2012. évi dolgozói értekezletén, ame-
lyen részt vett Juhász Lajosné alpol-
gármester is.

Az októberi rendezvényen az egészség-
ügyben dolgozó közalkalmazottak – vé-
dőnők, iskolaorvosok, gyermek- és i�ú-
sági fogászok – voltak jelen. 

– Számos téma vetődött fel, sok 
problémáról sikerült érdemben szót 
ejtenünk, hiszen 2011-ben komoly 
szerkezeti és működésbeli változásokon 
ment keresztül az intézmény. Tavaly 
január 1-jétől a korábbi, önállóan gaz-
dálkodó intézmény önállóan működő 
intézménnyé alakult, ami azt jelenti, 
hogy a pénzügyi-gazdasági feladatokat 
az önkormányzati gazdasági ellátó szer-
vezet látja el. Ráadásául 2011 júliusában 
jelentősen módosult az Egészségügyi 
Szolgálat pro�lja is, hiszen a bölcsődék 

kiváltak, és az egészségügyi alapellátás 
maradt az intézmény kizárólagos fel-
adatköre. Az értekezleten megköszön-
tük a dolgozóknak, hogy kitartottak az 
egészségügy mellett, és a tőlük megszo-
kott elkötelezettséggel végezték munká-
jukat – mondta el Juhász Lajosné.

Az idei esztendő talán legjelentősebb 
fejleménye a bérfejlesztés.

– Hosszú idő után lehetőség adódott, 
hogy augusztus végén egy egyszeri ösz-
szeg formájában keresetkiegészítést jut-
tassunk az egészségügyi dolgozóknak. 
November 1-jétől pedig a kormányzat 
megemelte az intézmény �nanszírozá-
sát, így jelentős �zetésemelést tudunk 
biztosítania közalkalmazottaknak – fűz-
te hozzá az alpolgármester.

A dolgozói értekezleten a szolgálatok 
is bemutatkozhattak. 

– A gyermek- és i�úsági fogászat te-
rén folyamatosan munkaerőhiánnyal 
küzdünk, és ugyanez a helyzet az iskola-
egészségügyi szolgálattal is. Pozitívum 
ugyanakkor, hogy az iskolaorvosoknak 

sikerült beszerezni egy speciális szoft-
vert, valamint néhány laptopot, amely 
lényegesen megkönnyíti a dokumentáci-
ót. A területi védőnők számára pedig az 
a szoftver tekinthető hasonlóan áldásos 
vívmánynak, amely informatikai kapcso-
latot teremt a gyermekorvosok és a védő-
nők tevékenysége között – közölte Bárány 
Zsolt, a Pesterzsébeti Egészségügyi Szol-
gálat intézményvezetője.  RA

Fizetésemelést kaptak az egészségügyi dolgozók

MEGSZOKTÁK
Július elsejétôl néhány felnôtt házi-
orvosi körzetben megváltozott a dél-
utáni rendelés idôpontja.

– Mára teljesen megszokták és 
elfogadták a pesterzsébetiek, hogy 
egyes körzetekben a háziorvosok 15 
órától 19 óráig várják a pácienseket, 
és vannak olyan körzetek, ahol meg-
tartották a korábbi 16 órától 20 óráig 
tartó rendelési idôt – mondta Juhász 
Lajosné alpolgármester.



Tovább utazott a bôröndöm, 

Megtisztelô lehetôséget kaptam az önkormányzattól és az 

ukrán testvérvárosunktól: a pesterzsébeti festômûvészeket 

képviselve elutazhattam Alustába, a „Szabadság palettája” 

elnevezésû nemzetközi alkotótáborba. Az alustai szervezôk 

10 ország mûvészeinek adtak lehetôséget a bemutatkozásra. 

Kalandos utazásban és fantasztikus élményekben volt részem.

Közmeghallgatást tartanak  
a nemzetiségi önkormányzatok

Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet: 
november 21., szerda 17 óra, hivatali helyiségükben 
(XX. ker. Budapest, Dessewffy u. 56.) 
Budapest Fôváros XX. ker. Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat: 
november 22., l6 óra, városháza 
(XX. ker., Kossuth Lajos tér 1.) I. em. Synopsys terem. 
Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat: 
november 26., l5 óra, városháza 
(XX. ker. Kossuth Lajos tér 1.) I. em. Synopsys terem
Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat: 
december 10., 16 óra, Csili Mûvelôdési Központ Protokoll terem 
(XX. ker., Nagy Gyôri I. u. 4-6.)
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Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit  
kulturális rendezvényünkre
 2012. november 29-én,  
csütörtökön, 18 órakor, 
a Lajtha László Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
hangversenytermében.

Fellépnek: 
Lipa Szlovák Néptáncegyüttes,  

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus, Kóborzengô Zenekar, Pilis Trió

Szeretettel várunk mindenkit 

Fellépnek: 
Lipa Szlovák Néptáncegyüttes, 

 Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szak-
középiskola Gyöngyvirág Néptáncka-
ra kulturális kapcsolatok keretében 
sikerrel vendégszerepelt Olgiate Co-
mascóban, Pesterzsébet olasz test-
vérvárosában október 26–28. között.

A magyar csoport olaszországi program-
ját az Olgiate Comasco-i ASD Sportin-
sieme és a Scuola di Danza Euforia, 
Rossella Sorrentino, Federica Ronga – a 
sportiskola és táncstúdió vezetői –, vala-
mint Olgiate Comasco város képviselet-
ében Enrico Cesana szervezték.  

A helyi táncosok családjai szállást, 
ellátást biztosítottak a magyar diákok 

és kísérőik számára. Az ott töltött idő 
alatt a Gyöngyvirág Néptánckar több 
bemutatót is tartott: az Appiano Gen-
tile, Pessina – a közgazdasági középis-
kolában, valamint a város kongresszu-
si központjában, a Centro Congressi 
Medioevóban.

A fellépéseken túl a vendéglátók vá-
rosnéző programot szerveztek. A magyar 
csoport megtekinthette Como, Milánó, 
Lugano és Bergamo nevezetességeit. 

A Pesterzsébeti Közgazdasági Szak-
középiskola táncosai köszönik az ön-
kormányzatának, hogy támogatták 
utazásukat. 

Gyöngyvirág Néptánckar

Magyar 
kultúrát vittek 
Olgiate Comascóba

NEM KAPJA MEG AZ ÚJSÁGOT? 
Hirdetési panaszok:  

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

Budapestrôl repülôgéppel utaz-
tam kijevi átszállással Simfero-
polba, ám a bôröndöm továbbre-
pült, három nap után került meg, 
és hozták utánam Alustába. 
Persze benne voltak a festôszer-
számaim és a festékeim, így az 
alkotótábor elsô három napján a 
kollégáknak segítettem rajzolni, 
festeni, így igen hamar összeba-
rátkoztam mindenkivel.

A helyi szervezôk hihetetlen 
körülményeket biztosítottak a 
vendégmûvészeknek.

Az 5 csillagos Golden Co-
lossus hotelben szállásolták és 

látták el a mûvészeket. A szo-
bám ablakából 3 kültéri fûtött 
medence csodálatos fényjátéka 
ragyogtatta a szemem. Már ak-
kor eldöntöttem, hogy jó szívvel 
fogom ajánlani ukrán testvérvá-
rosunkat, aki teheti, látogasson 
el ide, és élvezze a helyiek ven-
dégszeretetét, a tenger és he-
gyek adta gyógyító klímát.

Szenvedélyem a fotózás, 
így a repülôgépbôl készítettem 
pár olyan képet, melyek mun-
kám során témaként jól szol-
gáltak. Alustanál egy tengerbe 
ömlô gyönyörû folyótorkolatot 

sikerült lencsevégre kapnom, 
ékszerszerûen csillogó elágazó 
vizekkel, mely élménybôl meg-
alkottam egyik festményem. 
Boldogan tapasztaltam, hogy ez 
aratta az alkotótáborban a leg-
nagyobb sikert. 

Nagy hasznát vettem, hogy 
ifjúkori orosztudásom még nem 
kopott meg, így sokat tudtam 
segíteni a szervezôknek, 
jól elboldogultam a helyi 
emberekkel. Örömmel 
láttam, hogy festészeti tu-
dásom sincs alatta a külföldi 
kollegákénak, elismerték rajzo-
lásomat, mûvészi gondolkodás-
módomat. 

A 12 napos alkotótábor vé-
gén az elkészült alkotásokból 
kiállítást szerveztek a szálloda 
díszteremében. A megnyitó-
ra eljött a kormányzó, neves 
mûvészek, híres színészek, 

zenészek is, akik az ukrán kul-
túra gyöngyszemeivel szóra-
koztatták a közönséget. Külön 
megtiszteltetésként meghívtak 
a következô rendezvénye, mely 
áprilisban lesz.

Számomra mindez csodá-
latos élmény volt. Köszönöm a 
lehetôséget, hogy Pesterzsébet, 
Magyarország jó hírét gazdagít-
hattam.

Kôrösi Sándor festômûvész
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Étvágygerjesztőként az asztalokon 
egy-egy kupica pálinka várta a ven-
dégeket a Csili étterem által rendezett 
Márton-napi vacsorán. A vendégváró 
falatok fogyasztása közben a Pester-
zsébeti Közgazdasági Szakközépiskola 
néptánccsoportja adott műsort. 

A kellemes, baráti hangulathoz zene 
is dukált, melynek köszönhetően nem 
akadt pillanat, hogy ne táncoljon leg-
alább egy pár az este folyamán. A va-
csoravendégek zumbát is láthattak és 
járhattak.  

  A hagyomány szerint a Márton-
napi lakoma többek között a mezőgaz-
dasági munkák befejezését is jelképez-

te, melyet a november elejére jól fel-
hizlalt libákkal, és az erre az időszakra 
mustból borrá váló nedű társaságában 
ünnepeltek.    SzA

A szociális foglalkoztató ki is 
választotta a legszebbet, de 
aznap, amikor a Kosutiba vitték 
volna, hogy felállítsák – szét-
esett. Ennek ellenére nem ma-
radunk az ünnepekre fa nélkül. 
Már áll is a Városháza elôtt a 
mindenki karácsonyfája.

A Csallóközből kivett fa kocsira 
emeléskor szétesett.

– Másfél méter magasságban 
háromfelé ágazott a fenyő, és az 
elágazásoknál meggyengült a fa. 
Ezt a fenyőt gyorsan feldarabol-
tuk, és a Sétáló utcában használ-
juk fel a virágágyások takarására. 
Felajánlottak egy másik csodálato-
san szép fát is, de azt a vezetékek 
olyan szinten átszőtték, hogy nem 
mertük vállalni a kivételét – nos, a 
favágók bevállalták. Nagyon ügye-
sen, centiről centire emelték ki a 
fát, kibontva a vezetékek közül.  
A Sétáló utcában már gyönyör-
ködhetünk is benne – mondta 
Adorján Csilla, a foglalkoztató 
vezetője, aki elárulta azt is, hogy a 
felajánlásokból került egy a Tátra 
téri piacra is, Patizsnek Ferenc jó-
voltából (Fás utca 75.).

A Sétáló utcát és a fát hama  -
rosan ünnepi díszbe, fénybe öl-
töztetik, gyerekek által készített 
díszek kerülnek az ágakra.   

A Kosutiban álló fát a Vágóhíd 
u. 130.-ban lakó Papp Miklós aján-
lotta fel.          JA

Tíz család ajánlotta fel fenyôfáját  
a kerület közös karácsonyfájának
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Márton-napi vacsora
Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik – tartja a mon-
dás, mellyel kapcsolatban az elsô írásos emlékeink a 12. századból 
származnak. Ekkor tettek említést elôször a Márton-napi lakomáról. 
A tányérokra hagyományosan libából készült ételek kerülnek, amit 
aztán újborral öblítenek le.

A vacsora menüje: 
Vendégváró falatok:  
libatepertô lilahagymával
Elôétel: ludaskása
Fôétel: libacomb háziasan, tepsis 
burgonyával, káposztával töltött 
palacsintával
Desszert: fánkgolyócskák 
gyümölcsízvarázzsal
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A József Attila Általános Iskolában 
Márton-nap alkalmából kedves kis 
mûsorral készültek a diákok, akik no-
vember 12-én este a Baross Ovi Kin-
dergarten Baross óvodásaival együtt 
vonultak fáklyákkal a Városháza elé. 

Az attilás 6. c osztály irodalmi 
mûsort adott elô Szent Mártonról, az 
elsô és harmadik évfolyam német 

nemzetiségi táncokat mutatott be az 
iskolában. Valamennyi mûsort német 
nyelven adták elô a diákok. A Baross 
oviban szintén németül  hangzott el a 
gyerekek mûsora. 

A Városháza elôtti közös éneklést a 
Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény trombitásai kísérték. 

IM-SZA 

Karácsonyi ajándékot tessék!
Már tart a sétáló utcában a hagyományos 
karácsonyi vásár, ahol december 24-ig 
válogathatunk szeretteinknek karácsonyi 
meglepetéseket a fa alá. Fotó: Szôcs Attila

A mûsorok után fáklyákkal  
vonultak a Városházához

Bôvebben: www.pesterzsebet.hu



 

Fejlôdnek  
a pesterzsébeti 
fiatalok
A Ring Sportklubban megkez-
dôdött a korosztályosok baj-
noksága. Ôsszel tartották a ser-
dülôbajnokságot Vecsésen, ahol 
idôsebbekkel szálltak ringbe. 

Ezen a viadalon Nagy Róbert a 41 
kilogrammos, Jakab Rajmund a 60 
kilogrammos, míg Szántó Patrik az 54 
kilogrammos súlycsoportban küzdött. 

Jakab Rajmund bronzérmet nyert. 
Az erômérô érdekessége volt, hogy a 
pesterzsébeti versenyzôk ugyan 13 
évesek, de 15 éves ellenfelekkel bok-
szoltak. Vezetôedzôjük, Horváth Gyula 
elégedett volt a gyerekekkel, akiknek 
ez volt az elsô nagy versenye.

A ringes bokszolók ezután október 
8-a és 21-e között részt vettek Eger-
ben a junior OB-n. A 16 éves fiúk, Bi-
hari Vilmos 70 kilóban, Budai Ferenc 
54 kilóban és Szitai Péter plusz 81 
kilóban indult. 

Budai Ferenc és Szitai Péter 
egyaránt bronzérmet szerzett, Bihari 
Vilmos ugyanakkor idén nem tudta 
megvédeni tavaly megszerzett baj-
noki címét.   IM

a Regatta Club-Soroksár

Boksz 
utca
Boksz 
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Közelít a dobogó felé 
az Erzsébeti SMTK

és helyezést szereztek. Az 
evezôstársadalom ebben az 
évben az ô eredmé nyeiktôl 
volt hangos. A sportsikere-
ken túl a tanulmányaikban 
is jók. Egyesületünk az Or-
szágos Diák ranglista verse-
nyen Vác mögött a második 
helyen végzett, megelôzve 
sok neves egyesületet – 
tudtuk meg Lénárd Imre 
elnöktôl. 

– A gyerekek magatar-
tása, közösségi összetar-
tása példamutató. Edzôjük 
Tevesz László irodalomtör-

A klubban csak 
a 10–14 éves 
korosztály tanul 
evezni, utána 
a Mûegyetemi 

Evezôs Club veszi 
át ôket.

– A legtöbb 
gyerek az Attila 
utcai iskolába jár, 
vegyesen fiúk-lá-
nyok, de van ver-
senyzônk a Lázár 
utcai iskolából is. 
Sikereikre jellemzô, 

hogy több országos címet 

ténész kiváló pedagógiai 
érzékkel bánik velük, és 
az evezésen kívül is sok 
közös kirándulást szervez 
a szülôk lelkes segítsé-
gével. A versenyidényben 
szándékosan indítjuk ôket 
a vidéki versenyeken, ahol 
jó barátokat ismerhetnek 
meg az evezésen keresztül 
– tette hozzá. 

Az egyesület a jövôben 
is szívesen vesz részt az 
erzsébeti fiatalok rendsze-
res testnevelésében, ehhez 
a hagyományos evezôs ha-

jókon kívül sárkányhajóik 
is vannak amatôröknek.

Az egyesület anyagi le-
hetôségeit elsôsorban a 
tag díjakból és pályázati 
pénzekbôl biztosítja.  Egyik 
legnagyobb költségük a 
szállítási költség. Két mik-
robusz, egy hajószállító és 
két motorcsónak áll rendel-
kezésükre. További fejlôdé-
süket nagyban segítené, ha 
találnának olyan támoga-
tót, aki az évi 5-600 ezer Ft 
értékû üzemanyag vásárlá-
sában segítségükre lenne. 

Regatta Club-Soroksár fiataljai ebben az évben is kimagasló 
sporteredményeket értek el. Az evezôs klub nevében ugyan Soroksár szerepel, 
de a fiatalok jelentôs része pesterzsébeti és a kerületi iskolákban tanul. 

Támogatót keres

A labdarúgó NB III Duna-cso-
portjában az idegenben re-
meklô Erzsébeti SMTK Biator-
bágyról kétgólos hátrányból 
fordítva elhozta a három pon-
tot, majd a következô találko-
zón nem sikerült ugyanez a 
Videoton FC vendégeként. Az-
tán az Ady Endre úton rende-
zett ötödik ôszi mérkôzésen 
megszerezték második hazai 
gyôzelmüket a piros-fehérek, 
és ezzel elérhetô közelségbe 
került számukra a dobogó.

Viadukt SE–Erzsébeti SMTK 2-3
Biatorbágyon kisméretû, mély talajú pályán 
mérkôzött meg a Viadukt SE és az ESMTK. 
Az erzsébetieknél csak a kispadon foglalt 
helyet az elôzô meccsen orrcsonttörést 
szenvedett Szabó Gábor. A küzdelmes, 
igazi helyzet nélküli elsô félidô végén egy 
balról beívelt hazai szögletnél a figyelmet-
len vendégvédôk közül kibújó egyik biator-
bágyi középpályás a hálóba fejelt.

A második játékrész elején Áder And-
rás egyedül ugrott ki, lövését azonban 
bravúrral védte a Viadukt SE kapusa. 
Néhány perccel késôbb két ESMTK-hát-
véd között lépett ki egy hazai csatár, és 
a kimozduló Bonica felett a felsô sarok-
ba lôtt. Turi Zoltán edzô jól cserélt, a 61. 
percben a nem sokkal korábban beállt 
Posta Tamás László jól érkezett Zimon 
Gábor jobb oldali szögletére, és öt mé-
terrôl szépített. Hét perc múlva Bányai 
János Róbert jobbról lôtte középre a sza-
badrúgást, és Szakolczai-Sándor Balázs 
közelrôl egyenlített. Támadásban ma-
radtak a piros-fehérek, és még az sem 
törte meg lendületüket, hogy negyed-
órával a vége elôtt Szakolczai-Sándor 
labdaszerzési kísérletét már másodszor 
ítélte túl keménynek a bíró, és a második 

sárga lap egyben pirosat ért csatárunk 
számára. Öt perccel ezután Bányai vég-
zett el szabadrúgást jobbról, az elôrehú-
zódó Pintér Dániel lövését a hazai kapus 
hárította ugyan, de Pintér ismétlése a 
hálóban kötött ki. 

Videoton FC–Erzsébeti SMTK 2-0
Sorozatban harmadik idegenbeli mér-
kôzésén az ESMTK Felcsúton lépett 
pályára a Videoton FC második csa-
pata ellen. Az elsô félidôben jobbára a 
két tizenhatos között folyt a játék. Áder 
András lövése megpattant Posta Tamá-
son, és a hazaiak kapusa nagy bravúrral 
hárított. A hosszabbításban váratlanul 
megszerezte a vezetést a „kis Vidi”. Egy 
jobbról érkezô beadást hat méterrôl fe-
jelt a hálóba a hazaiak csatára.

A fordulás után hamar újabb gólt kap-
tak az erzsébetiek. Ezúttal balról szállt kö-
zépre a labda, és az elalvó védôk között a 
náluk jóval alacsonyabb fehérvári támadó 
a kapuba fejelt. A játék képe hasonlított az 
elsô félidôben látottakhoz, csapatunknak 
ezen a napon semmi sem sikerült. Bizony, 
nagyon hiányzott a Duna-csoport góllövô-
listáját tíz találattal vezetô, eltiltás miatt 
nem játszó Szakolczai-Sándor Balázs. 
Csak annak örülhettünk, hogy az 
idényben elôször szerepelt 
bajnoki meccsen két fiatal 
labdarúgó, a csereként 
beállt Pokorádi Dániel és 
Bakos Bence. Turi Zoltán 
bosszúsan mondta: két 
jókora védelmi hiba miatt 
két gólt ajándékoztunk az 
ellenfélnek.

Erzsébeti SMTK–Pénzügyôr 3-0
A Pénzügyôr ellen a piros-fehéreknél a 
fiatal Bakos Bence játszott a védelem 
jobb oldalán, mert Vojtekovszky sérülése 
nem jött rendbe. Az erzsébetiek állandó 
nyomás alatt tartották az eddig csupán 
az éllovas Budaörs otthonában kapituláló 
pasarétiek kapuját, bár nagy helyzetet 
nem tudtak kialakítani. A 28. percben a 
Zimon felvágásáért megítélt szabadrú-
gást balról Bányai ívelte középre, és a jól 
érkezô Pintér Dániel a hálóba fejelt. 

A fordulást követôen gyorsan növelte 
elônyét az ESMTK. Az egyik vendégvédô 
Szakolczai-Sándor Balázshoz passzolt, 
aki köszönte az ajándékot, és a kiinduló 
kapus mellett megszerezte a második 
erzsébeti találatot. A hajrában egy re-
mek indítással a csereként beállt Posta 
Tamás lépett ki, és a kapus mellett a 
hálóba lôtt. Ezúttal a megszokottnál 
jóval kevesebb gólhelyzete volt csapa-
tunknak, ám a játékosok nagyszerûen 
használták ki a lehetôségeket.

MS
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Cím: XXIII. kerület, Vízisport u. 44. Edzô: Tevesz László – 20/570-8576
Edzések: hétköznap délután, szombaton délelôtt
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gyerek az Attila 
utcai iskolába jár, 
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nyok, de van ver
senyzônk a Lázár 
utcai iskolából is. 
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Birkózó Szakosztály hírei

Kadett szabadfogású magyar bajnokság
Orosháza: 121 fő részvételével, me-
lyen szakosztályunk 6 fővel vett részt. 
Andrási József (50 kg), Makula Ra-
món (54 kg), Lakatos Attila (63 kg), 
Racolta Eduárd (69 kg), Atkári Tamás 
(76 kg), Kurinka Richárd (85 kg). 

Andrási József villámrajtot vett, 
és sorra tusolta be ellenfeleit. Sajnos 
a könnyű győzelmek visszaütöttek a 
döntőben, dekoncentráltságát hamar 
kihasználta tatabányai ellenfele, így 
Andrási József ezüstérmet szerzett.

Makula Ramón a versenyt vereség-
gel kezdte, de szerencsére a vigaszágon 
a bronzéremig menetelt. Látványos, 
akciódús, taktikus meccsen szerezte 
meg a 3. helyet.

Racolta Eduárd hatalmas csatában 
kapott ki az első meccsén, jóformán 
kötöttfogású mérkőzést láthattunk 
hátraesésekkel, fejlefogásokkal. Ke-
vésen múlt, hogy ne Edu kerüljön ki 
győztesen a mérkőzésből. Vigaszágon 
azonban bronzérmet szerzett. Ellenfe-

lei esélytelenek voltak vele szemben.
Lakatos Attilának, Atkári Tamásnak, 
illetve Kurinka Richárdnak nem sike-
rült dobogós helyezést elérni. 

Diák kötöttfogású rangsorverseny
Pécs: 21 csapat, 118 versenyző részvéte-
lével tartották a versenyt. Szakosztályun-
kat Nagy Róbert (32 kg), Szenttamási 
Tamás (38 kg), Kóczé Károly (46 kg), 
Boldizsár Kende (46 kg), Losonczi Dávid 
(46 kg), Mester Milán (50 kg), Bak Ger-
gely (54 kg), Szőke Alex (58 kg), Molnár 
Tamás (63 kg), Balogh Miklós (69 kg), 
Szilágyi Erik (+76 kg) képviselte.

Mind a felkészülés, mind az edzések 
során elvégzett munka meghozta gyü-
mölcsét, hiszen 13 súlycsoportból hét-
ben ESMTK-s versenyző döntőzött.

Szenttamási Tamás a dorogi Hódi 
Eriket verte, Kóczé Károly és Boldi-
zsár Kende kiesett, azonban Losonczi 
Dávidnak sikerült a dorogi Vitek Dári-
uszt legyőznie, így aranyérmet szerzett. 
Mester Milán 2 menetben Vátzi Bálint 

tatabányai birkózót verte. Bak Gergely 
a ceglédi birkózót, Kovács Bélát kény-
szerítette a 2. helyre. Szőke Alex Bíró 
Roland kertvárosi birkózót verte. Vátzi 
Roland leszorította Molnár Tamást a 
dobogó legfelső fokáról, így Tomi máso-
dik lett ezen a versenyen. Balogh Miklós 
Pataki Sámuel érdi birkózót verte.

Birkózóink jó néhány hibát elkö-
vettek a verseny során, de így is sikerült 
a dobogó legfelső fokára állniuk. A csa-
patversenyt nagy fölénnyel csapatunk 
nyerte 34 ponttal.  

Kötöttfogású birkózóverseny
Szerbia, Magyarkanizsa: hat ország 
264 versenyzője vett részt rajta. Szakosztá- 
lyunkat Szenttamási Tamás (39 kg) ,  
Losonczi Dávid (48 kg) , Szőke Alex 
(62 kg) , Losonczi Ottó (69 kg) ,  
Fék Szabolcs (74 kg) , valamint Sta-
rosciák Tamás (74 kg)  képviselte. 
Nagyon színvonalas rendezésű verse-
nyen vehettünk részt, ahol verseny-
zőink kiváló teljesítményt nyújtottak. 
Minden versenyzőnk felállhatott a do-
bogó valamely fokára. Losonczi Dávid 
első mérkőzésén Medgyes Viktorral 
került szembe, akit két menetben le-
győzött, majd két szerb versenyzővel 

birkózott, akik közül az egyik birkózót 
tussal sikerült vernie. 

Szőke Alex az elődöntőig magabiz-
tosan szerepelt, ahol is egy szemmel 
láthatóan jóval idősebb és nehezebb 
birkózóval kellett felvenni a küzdel-
met. Alex két menetben 1:0, 1:0-ra 
kikapott, de így is sikerült a dobogó 
harmadik fokára állnia.

Szenttamási Tamás megállíthatatlan 
volt az egész verseny alatt. Hibátlanul 
birkózott, a nap végére a dobogó leg-
felső fokára állhatott.

Losonczi Ottó egy szerb származású 
birkózóval kezdett, akivel két menetet 
birkózott, párharcukból Ottó került 
ki győztesen. Később a horvátok 66 
kg-os válogatott versenyzőjével három 
menetet birkózott. Ottó a harmadik 
menetben sajnos rosszul választott, 
nem tudta ellenfelét megpörgetni, vé-
gül bronzérmet szerzett.

Fék Szabolcs és Starosciák Tamás 
súlycsoportjában körmérkőzést vívtak. 
Fék Szabolcs mindhárom meccsét ma-
gabiztosan nyerte. Starosciák Tamásnak 
három meccséből egyet sikerült nyer-
nie, ami nagyon jó teljesítménynek szá-
mít, bronzérmet szerzett. 

Teniszversenyt szervezett a BKIK

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara (BKIK) XX., XXI., és XXIII. kerü-
leti tagcsoportja a XX-XXIII. kerületi 
Ipartestülettel közösen szervezte meg 
a már hagyományos tenisztornát. 

A versenyen részvételi lehetôséget kap-
tak az önkormányzatok képviselôi, a 
tagcsoportok tagjai, valamint a vállalko-
zók képviseletében induló, a teniszspor-
tot kedvelô párosok.

– A verseny a szokásoknak meg-
felelôen rendkívül izgalmas csatákat 

hozott. A közel 8 órán át tartó ver-
senysorozat végén I. helyen Hideghi 
Molnár Dániel–Bagi Péter, II. helyen 
Dr. Szász Ferenc–Szász Csaba, III. he-
lyen Barna Béla–Haraszti Géza páros 
végzett – tudtuk meg Tarjányi János-
tól, a BKIK XX. kerületi Tagcsoportjá-
nak elnökétôl.

Hivatali elfoglaltsága miatt Földe-
si Gyula országgyûlési képviselô nem 
tudott a versenyen indulni, azonban az 
eredményhirdetésen ô adta át a serle-
geket, illetve az általa felajánlott díjakat.  

ESMTK 

Kadett szabadfogású magyar bajnokság
lei esélytelenek voltak vele szemben.
Lakatos Attilának, Atkári Tamásnak, 

tatabányai birkózót verte. Bak Gergely 
a ceglédi birkózót, Kovács Bélát kény
szerítette a 2. helyre. Szőke Alex Bíró 
Roland kertvárosi birkózót verte. Vátzi 
Roland leszorította Molnár Tamást a 
dobogó legfelső fokáról, így Tomi máso
dik lett ezen a versenyen. Balogh Miklós 
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lei esélytelenek voltak vele szemben.

ESMTK 

hozott. A közel 8 órán át tartó ver
senysorozat végén I. helyen Hideghi senysorozat végén I. helyen Hideghi 
hozott. A közel 8 órán át tartó ver-
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www.esmtkbirkozas.hu
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SZOLGÁLTATÁS
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN: Vil-
lamosmérnök végzettséggel, garanciával. 
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Pa-
nasonic, Samsung, Thomson, Grundig. Vestel, 
Schneider, Dual). Érd.: 06/20-410-63-93.

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. 

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

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

Kipufogó javítás!

jókívánságot!
Lepje meg szeretteit, 

ismerőseit, barátait, üzleti partnereit  
karácsonyi, újévi jókívánságokkal!

Feladható a polgármesteri hivatal pénztárában  
(XX. ker., Kossuth tér 1. Városháza) pénztári időben.  

Hétfő: 14.30–17.00, szerda: 8.00–15.30

Díja: 600 Ft + áfa  
(Max. 20 szó)

Küldjön ajándékba 

Politikai tartalmú hirdetést nem jelentetünk meg!

CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK erkölcsi bi zo-
nyítvánnyal, referenciával rendelkezô takarí-
tónôket, idôsgondozókat, bébiszittereket igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia Balatin 
Szolgáltató Iroda, www.empatiabalatin.net. 
Tel.: 061-336-1094, 0620-465-8458. Bonyolí-
tásunk az Ön számára díjmentes!

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉS gyorsszol-
gálat! Csôrepedés mûszeres keresése, 
javítása. Teljes vezetékcsere lakásban és 
udvaron, földmunkával is. Duguláselhárí-
tás, 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-FÛTÉS SZERELÉSI GYORSSZOLGÁ-
LAT! Csôrepedések, ázások keresése, 
mosdók, mosogatók, WC-k, kerticsapok 
vízvezetékek javítása, cseréje, földmun-
kával is. Duguláselhárítás, egyéb vízsze-
relési munkák. Tel: 06/70-227-62-91.

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

EGYÉB
RÉGI KÉPESLAPOT, PÉNZT, bélyeggyûjte-
ményt vásárolok, értékelek. Báli Péter 
06/20-587-72-18.

DIPLOMATALAKÁS BERENDEZÉSÉHEZ Bat-
thyány-, Perlrott-, Gulácsy-, Aba-Novák-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.

KARÁCSONYI AKCIÓK! Személyre szóló 
ajándékok boltja. Gravírozott, hímzett, 
fényképes ajándékok, pólómintázás. lé-
zergravírozás, bélyegzôkészítés. 
Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet. 283-59-01, 
06-209-209-981, www.ringtex.hu.

REKLÁMTÁBLÁK, CÉGTÁBLÁK, NÉVTÁB-
LÁK. Feliratok, ábrák, dekoráció kirakatra, 
autóra, látványtervvel! Lézergravírozás, 
bélyegzôk. Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet a 
szökôkútnál. 283-59-01, 06-209-209-981. 

ÁLLAT
KUTYÁK, MACSKÁK és más hobbi állatok 
orvosi ellátása, chipezése a kedvencek 
otthonában. Dr. Sirkó Éva kisállatklinikus, 
homeopata állatorvos 06/30-752-64-06.

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.

SZAKKÉPZETT MASSZÔR várja kedves 
vendégeit ! Kezeléseimet ajánlom stresz-
szoldásra, relaxálásra, krónikus fájdal-
makra és egyéb egészségügyi problé-
mákra. Hívjanak bizalommal! 
Érdeklôdni: Cleopátra Szalon
XX. ker., Mártírok útja 254.  
E-mail: mr.strauss@citromail.hu
Tel.: 06/30-240-8703.

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra, erkély-
re. Elôtetô lakótelepi erkélyre is. Erkélybe-
építés, korlátfelújítás festéssel, üvegezés-
sel is. Egyéb lakatosmunkák – javítások 
Tel: 284-25-40, mobil: 06/70-209-42-30.

VILLANYSZERELÉS, HIBAKERESÉS, vil-
lanybojlerek javítása, vízkôtelenítése, régi 
bojler le-, az új felszerelése. Rácz Mihály 
Tel: 06/30-296-55-90, 06-1-260-70-90.

ÁLLÁS
LEINFORMÁLHATÓ NYUGDÍJAS HÖLGY 
vasalást vállal. Ár megegyezés szerint. 
Érdeklôdni: 06/30-532-4724 .

OKTATÁS
FIZIKA IRÁNT ÉRDEKLÔDÔ, azt szeretô 
középiskolás diák magasszintû korrepe-
tálását vállalom. Tel: 06/20-387-2222.

INGATLAN
PESTERZSÉBETEN, a használtcikk-piac 
közelében, csendes utcában, kétszobás, 
konvektoros, hôszigetelt családi ház el-
adó, 110nöl telekkel. Irányár: 18 millió Ft. 
Érd.: 06/30-946-15-78.

XX. KER. KÖZPONTJÁBAN 300 m²-es tel-
ken kétszobás családi ház. klímával, pin-
cével, garázzsal, tárolóval eladó.  Irányár: 
15,5 millió Ft. Tel.: 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 FELÚJÍTÁSRA SZO-
RULÓ 3 lakásos, 180 nöles telken öreg ház 
olcsón eladó. Esetleg kisebb lakást beszámí-
tok. 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: 283-17-13.

TÁBORFALVÁN ELADÓ vagy buda-
pesti garzonra 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.



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 

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 

most is azon volt a hangsúly, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, 
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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

erületünk több nevelési intézményében ünneppel zárták a nevelési 
 rendezvé-

nyeken a pedagógusok munkájának méltatása mellett természetesen 

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

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
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ajánlatajánlatajánlatajánlatajánlatajánlatajánlat
Pesterzsébet 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 XX

Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai Baráti kupán küzdöttek egymással XXXXXIII. évfolyam 6. szám 2012 .  június  26 .
XX folyam 6. szám

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, 

vagy a 70/9338-502-es telefonszámon 

fogadják a megkereséseket.
B U

R S A D
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 

érintettek már megkapták. Pesterzsébet és Alusta sportolói
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 kortalannádiákok 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 
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Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 

több mint 120 egyetemi vagy fôiskolai 

Utalták a Bursa ösztöndíjat 
Pesterzsébet önkormányzata 2012-ben 
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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 
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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 Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala 
Számlaszám: 11784009-15735832 
Az átutalási megbízás közlemény rovatában annak a névnek 
(személy, cégnév) kell sz erepelni, akinek a nevére a számla ki-
állításra kerül.

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

•  A számla a hirdetési díj  átutalása esetén, az összeg megérkezését 
követően kerül postázásra. 

•  Csak kész hirdetéseket áll módunkban elfogadni! A megjelen-
tetni 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 pol-
gármesteri hivatal pénztárában történik. 

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

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



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 bankszámlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:   

Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
11784009-15735832

Dr. Kovács Pál  
rendelését megkezdte!

Soron kívüli rendelés is, 
gépjármû vezetési munkaalkalmasság, 

gépjármû alkalmassági, spirometriai vizsgálat  
és audiológiai vizsgálat.

Rendel: 7–11 óráig. Tel.: 06-70-316-26-46, 283-41-35
Rendelési hely: 1204 Bp., Jókai Mór u. 102. 

Dr. Bán Tamásné 
dr. Tóth Dóra
budapesti közjegyző

Előzetes megbeszélés alapján  
nyitvatartási időn túl  
és irodahelyiségen kívül is  
ellátunk közjegyzői  
tevékenységet.

1205 Budapest, Tátra tér B/4. Tel.: 421-0892, 421-0894, Fax: 284-6344
Nyitvatartás: h.–p.: 08–16 • Honlap: http://www.budapesti-kozjegyzo.hu

Kupon 
kedvezmény
2012. november 26-tól 
november 31-ig.

Kezdje a karácsonyi bevásárlást  
a Tátra téri és Vörösmarty téri piacon!

Nálunk mindent megtalál!

Friss zöldség-gyümölcs,  
hús- és hentesáruk mellett ruházati cikk,  

állateledel, táp-termény,  
vegyi áru és sok más egyéb termékkel szolgálunk!

A kijelölt üzletekben az újságban található kuponnal kedvezményesen vá-
sárolhat  2012. november 26-tól december 31-ig. Látogassák honlapunkat 
is a www.erzsebetipiac.hu ahol minden fontos információt megtalál.

Minden héten más és más AKCIÓK!
Szeretettel várunk minden régi és új vásárlót!

kedvezmény

Rendel: 
Rendelési hely: 1204 Bp., 



Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
határozatában úgy döntött, hogy a hirdetmény 1-8. pontjában felsorolt ingatlanokat árverés útján értékesíti.

Bôvebb információ az ingatlanokról és az árverés feltételeirôl az alábbi elérhetôségen kapható:
Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Osztály,  
Orgonás Éva lakásgazdálkodási ügyintézô, telefonszám: 289-2570.
A lakások megtekintésére – a fentiekben megadott elérhetôségen –  idôpont-egyeztetést követôen nyílik lehetôség. 
Árverés ideje: 2012. december 11. (kedd) 9.00 órától a címjegyzékben szereplô sorrendben, 
30 perces idôközönként, folyamatosan.
Árverés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XX., Kossuth L. tér 1. I. emelet 61-62. tanácsterem.

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 stny.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

HIRDETMÉNY

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Budapest, 2012. november 9.  Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából dr. Vas Imre alpolgármester s.k.

Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselô-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.

Az ajánlatokat a Budapest Fôváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Vagyongazdálkodási Osztályához (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell benyújtani 
2012. november 28-án 12.00 óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyelven. Jelige a 
megvásárolni kívánt ingatlan címe. 
Bôvebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeirôl: www.pesterzsebet.hu weboldalon, valamint a 
Pesterzsébet Városfejlesztô Kft-nél Ádovics Lászlóné ügyvezetôtôl (telefon: 284-7064). 

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

Budapest, 2012. november 9.  Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából dr. Vas Imre alpolgármester s.k. 

Eladó
ingatlanok

Okostelefonjának kamerájával fókuszáljon a QR-kódra! ››››
Készüléke képernyôjén azonnal megjelenik Pesterzsébet önkormányzatának hivatalos honlapja,  
a www.pesterzsebet.hu. Böngésszen a hírek között! 

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


