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OkOstelefOnjának kamerájával fókuszáljOn a Qr-kódra!
Készüléke képernyőjén megjelenik Pesterzsébet hivatalos honlapja.
Böngésszen a hírek között: www.pesterzsebet.hu

Következő megjelenés:
április 30., kedd
Lapzárta: április 17.

HÍREK

Kedves Olvasó!  
A képviselő-testület legutóbbi ülésén kép-
viselői kérésként elhangzott: a Pesterzsé-
bet újság megjelenését tekintve legyen 
visszafogott. Ennek a kérésnek eleget téve 
készült ez a lapszám, amit most a kezé-
ben tart a Tisztelt Olvasó.  Kérjük, írja meg 
véleményét az új arculattal kapcsolatban. 
Várjuk ötleteiket is!
E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

A Szív Napja a kórházban
Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok és 

véradás április 27-én, 8-16 óra között 

a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban. 

Az egészségnap  középpontjában a kar-

diológiai vizsgálatok állnak. Az ingyenes 

EKG-, vérnyomás- és érszűkületi vizsgá-

latok célja, hogy megelőzzék az esetleges 

szívbetegségek kialakulását. Az említettek 

mellett lesz diabetológiai, szemészeti, 

bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, tüdő-

gyógyászati szűrővizsgálat, diétás tanács-

adás és kóstoló, dohányzásról leszok-

tató program, újraélesztési bemutató és 

ételallergia vizsgálat is. Véradással lehet 

segíteni a rászorulókat. A szűrések igény-

bevételéhez érvényes TAJ-kártya, lakcím-

kártya és személyi igazolvány szükséges.

Gyermekruhavásár, -csere 
Gyermekruhabörzét tart április 13-án, 

10-14 óra között a Hársfa játszótéren 

(XX. ker., Hársfa sétány 21.) Pesterzsé-

bet Önkormányzat Humán Szolgáltatások 

Intézményének Családsegítő Szolgála-

ta. Asztalfoglalás korlátozott számban. 

Érdeklődni: 283-0283, 20/514-8327

Katasztrófavédelmi verseny 
Az ESMTK Sportpályán április 4-én álta-

lános- és középiskolák részére Kerületi 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt ren-

deznek, ahol a fiatalok a tűzoltási, közle-

kedési, elsősegélynyújtási, műszaki-men-

tési, környezetvédelmi, polgári védelmi 

felkészítéseken tanultakról adnak számot. 

A győztes csapatok részt vesznek az áp-

rilis 22-ei Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Ifjúsági Verseny döntőjén. A kerületi ve-

télkedő Pesterzsébet Önkormányzata és a 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

szervezésében valósul meg. 

Pesterzsébet önkormányzata idén is mély gondolatokat 
ébresztő  műsorral emlékezett meg a 165 évvel ezelőtti for-
radalmi eseményekről. Az ünnepi műsorban felléptek a ke-
rület tehetséges fiataljai, előadói. Ezt megelőzően a pester-

zsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar március 12-én pazar 
koncerttel köszöntötte a tavaszt és a játszott zeneművek-
kel tisztelgett a forradalom és szabadságharc emlékének. 

3. oldal

Fejet hajtottunk
A szAbAdsáGHARc Eszméi Előtt
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A víz világnapján
a Duna-partra vonultak az óvodások

Azt kérték az eseményhez csatlako-
zóktól, hogy viseljenek kék sálat vagy 
pólót. Ugyancsak az egységet szimbo-
lizálták a hurkapálcikára ragasztott kék 
krepp-papír csíkok. Az utcai kavalká-
dot tovább színesítették a János utcai 
tagóvodába járó gyerekek által készí-
tett sárkányhajók.

– A Torontál utcai óvodától nem 
messze van az az üzem, ahol megtisz-
títják a szennyvizet – hallatszottak in-
nen is, onnan is a gyerekek számára 
hasznos ismeretek.

A Duna-parton szemtanúi lehet-
tek, amint egy búvár a hideg folyóba 

Mintegy 200 óvodás és felnőtt vette célba és birtokba a Duna-partot a víz világ-
napján, március 22-én. A felvonulást, ami a Városháza előtti szökőkúttól indult, 
a Nyitnikék Óvoda négy tagóvodája, a Lila, a János utcai, a Csepeli átjáró és a 
Torontál utcai óvoda kezdeményezte.

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Bízunk benne, hogy óvodásaink kör-
nyezettudatos nevelésének köszönhe-
tően, mire felnőnek, a környezetvéde-
lem nem lesz akkora probléma, mint 
napjainkban – mondta Győrné Varga 
Kornélia óvodavezető, hozzáfűzve, 
hogy a tagóvodák készülnek a Föld 
napja megünneplésére is. RA

merül, majd a mélyből egy rádió se-
gítségével kommunikál a parton ma-
radt segítőtársaival. Aztán többször 
is evezősök húztak el előttük. A gye-
rekek elénekelték a Tavaszi szél vizet 
áraszt című népdalt, verset mondtak, 
majd kavicsokból különféle formákat, 
például kishajót, halat raktak ki.

– Pedagógiai programunkban ki-
emelt szerepe van a környezeti neve-
lésnek. Ennek kapcsán vetették fel az 
óvodapedagógusok, hogy a világnap 
alkalmából kapcsoljuk össze a kiindu-
lás és a megérkezés helyszínét, és va-
rázsoljunk köréjük egy nagy ünnepet. 
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ImprEsszUm: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Társadalompolitikai és Szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Julius Athina 
Tervezés, nyomdai előkészítés: Online Lapcsoport Kft. • Szerkesztőségi e-mail cím: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. Kiadásért felel: Dr. Kiss Irén • Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyom-
dai Központ: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Telefon: (88) 541-631 • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • IssN 2060-6044

Tisztségviselők fogadóórái

szabados ákos 
polgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas imre alpolgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász lajosné 
alpolgármester

Városháza – Minden hónap 
második keddjén, 14–16 óráig.

Bejelentkezés: 289-2607

dr. Kiss irén 
címzetes főjegyző

Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné dr. Pohl mónika 
aljegyző

Minden hónap első hétfőjén 
14 órától,

előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Egyperces gyászszünettel kezdődött 
a márciusi testületi ülés: a képviselők 
a közelmúltban elhunyt dr. Molnár 
Imre gyermekorvosra emlékeztek ily 
módon.

Polgármesteri beszámolójában Sza-
bados Ákos egyebek mellett kitért 
a fennállásának 95. születésnapját 
ünneplő Csili Művelődési Központ 
március 2-i köszöntésére, valamint 
a Vajda Gipsy Koncertzenekar ta-
vaszköszöntő koncertjére, amelyet a 
nemzeti ünnep tiszteletére rendez-
tek meg március 12-én. Szólt arról 
a március 7-i szakmai eszmecseréről 
is, amelyet az önkormányzat a ke-
rületi egészségügyi alapellátásban 
dolgozó háziorvosok, gyermekorvos-
ok, fogorvosok részvételével tartott 
a pesterzsébeti lakosság egészség-
ügyi helyzetének javítása érdekében. 
A polgármester kitért rá, hogy az ön-
kormányzat tájékoztatta az Ábrahám 
Géza utca, valamint a Pirók Gyula 
utca lakóit a két közterület elneve-
zésével kapcsolatos fejleményekről. 
Mint elhangzott: a jelenlegi névadók 
történelmi szerepének megítélésé-
vel kapcsolatban az önkormányzat 
a Magyar Tudományos Akadémia 
szakmai állásfoglalására vár.

Dr. Vas Imre alpolgármester el-
mondta: a kormánnyal kötött adós-
ságkonszolidációs megállapodás ér-
telmében az állam az önkormányzat 
adósságának 40 százalékát – összesen 
1 milliárd 470 millió forintot – vál-
lalta át. 

– A mai napon az önkormány-
zatnak 252 millió 406 ezer forint 
tartózása van, a svájci frankban fenn-
álló tartozása pedig 8 045 976 svájci 
frank. Ez azt jelenti, hogy két és fél 
év alatt a forinttartozásunknak több 
mint 56 százalékát, a svájci frankban 
fennálló tartozásunknak pedig 52 szá-
zalékát sikerült ledolgozni – közölte 
az alpolgármester.

Kidolgozzák az új KVSZ-t
Az ülésen döntés született arról, hogy 
az önkormányzat elkészítteti Pest-
erzsébet új, koncepcionális Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzatát 

VárosházI Napló tEstülEti ülésEN tÖRtéNt
A március 13-i testületi ülésen a képvi-
selők támogatták az új Kerületi Város-
rendezési és Építési Szabályzat kidolgo-
zásának megkezdését, a Pesterzsébeti 
Polgárőrséggel kötendő együttműködé-
si megállapodást; és eldőlt az is, hogy 
az önkormányzat csatlakozik az Önkor-
mányzati Egészségkártya Programhoz. 
A kerület hat kopjafát állít az Ország-
zászló köré – az ünnepélyes kopja-
faavatásra június 4-én kerülhet sor.

(KVSZ). Az új szabályzat kidolgo-
zását részben az indokolja, hogy egy 
tavalyi kormányrendelet szerint a 
hatályos településrendezési eszközö-
ket csak 2018. december 31-ig lehet 
alkalmazni. A képviselők által tár-
gyalt előterjesztés ugyanakkor azt is 
megállapította, hogy a jelenlegi épí-
tési szabályzat idejétmúlt és nehezen 
használható. Az új KVSZ kidolgozása 
abból a 15 millió forintos keretösz-
szegből kezdődhet el, amelyet az idei 
költségvetés a szabályozási tervekre 
elkülönít.

Díjazzák a sportolókat 
A testület úgy határozott, hogy – a 
„Pesterzsébet Sportjáért” kitüntető 
cím meghagyása mellett – új díjakat 
alapít a kerületi sportélet kiválósága-
inak elismerésére. Az „Év Sportoló-
ja”, az „Év Edzője”, valamint az „Év 
Sportvezetője” címeket mostantól 
minden év májusában adják majd át. 
Az idei díjazottakról az áprilisi testü-
leti ülésen határoznak; a jövő évtől 
azonban bárki tehet javaslatot a cím-
re érdemesnek tartott személyekre. 
Ugyancsak sportvonatkozású döntés, 
hogy a képviselők elfogadták Pester-
zsébet 2013–2018 közötti időszakra 
szóló sportkoncepcióját.

Ingatlanértékesítések
Az önkormányzat ismételten pályá-
zatot ír ki több, tulajdonában lévő 
nem lakás célú helyiség értékesíté-
sére. Az eredménytelennek minősí-
tett pályázati eljárásokat követően 
is megvételre kínálják a Pöltenberg 
utca 13. szám alatt található ingat-
lant, a Nagysándor József utca 96. 
szám alatti üzlethelyiséget, a Kossuth 
Lajos utca 22-24. I. lh. fszt 2. szám 
alatt található üzlethelyiséget, a Szé-
kelyhíd utca 23. szám alatti ingatlant, 
valamint a Kossuth Lajos utca 26-28. 
II. lh. fszt. 1. szám alatt található in-
gatlant (Aranycsillag étterem).

A testület döntött arról is, hogy az 
önkormányzat nettó 55 millió forin-
tért kínálja fel megvételre a Kossuth 
Lajos u. 22-24. I. lh. fszt. 1. szám alatt 
található, 444 négyzetméter alapterü-
letű üzlethelyiséget a jelenlegi bérlő-
nek. Az adás-vételt tizenegy képviselő 
támogatta, hárman ellene szavaztak, 
további egy képviselő pedig tartózko-
dott a szavazás során.

Egészségkártya térítésmentesen
10 igen, 6 nem és 1 tartózkodó 
szavazattal döntés született arról is, 
hogy az önkormányzat csatlakozik 
az Önkormányzati Egészségkártya 
Programhoz. Az ún. Dr. Card egész-
ségkártyát a XX. kerületi lakóhely-
lyel rendelkező és kerületi általános 
iskolába járó gyermekek, valamint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-
ban részesülők számára biztosítják 
térítésmentesen. 

A bankkártya nagyságú papír-
lapocskák magyarul és angolul is 
tartalmazzák tulajdonosuk legfon-
tosabb egészségügyi és személyes 
adatait, így sürgősségi ellátás esetén 
a kezelőorvos azonnal megkaphat-
ja a legszükségesebb információkat 
a páciensről. A darabonként nettó 
300 forintért elkészítendő egészség-
kártyákat az önkormányzat legké-
sőbb június 15-ig juttatja el a mint-
egy 4460 érintetthez.

Elfogadták a beszámolókat
A testület elfogadta Julius Athina, a 
Pesterzsébet újság felelős szerkesztő-
jének beszámolóját a társadalompo-
litikai és szolgáltató lap 2011–2012. 
évi munkájáról. A képviselők szintén 
elfogadták az önkormányzat 2012. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló szakmai 
anyagot, valamint Harót János, az 
ESMTK elnökének beszámolóját a 
Pesterzsébeti Uszoda tavalyi működ-
tetéséről.

Kopjafát állítnak 
A képviselők mindegyike támogat-
ta azt a javaslatot, hogy az önkor-
mányzat kopjafákat helyezzen el a 
Kossuth Lajos utca és a Helsinki út 
kereszteződésében álló Országzászló 
körül, megerősítvén a trianoni bé-
kediktátum következtében elcsatolt 
országrészek erkölcsi összetartozását. 
Az elkészítendő mementók faanyagát 
a kerület egyik testvérvárosa, az erdé-
lyi Bölön adja ajándékba. Az előzetes 
tervek szerint az ünnepélyes kopjafa-
avatást a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján, 2013. június 4-én rendezik meg, 
és arra a bölöni küldöttség mellett a 
kerület  másik erdélyi testvérvárosa, 
Székelykeresztúr delegációja is meg-
hívást kap.

Együttműködés a polgárőrökkel 
A testület áldását adta az önkormány-
zat és a Pesterzsébeti Polgárőrség kö-
zött kötendő együttműködési meg-
állapodásra is. A remények szerint a 
Pesterzsébet Polgárőrség – amely tagja 
az Országos Polgárőr Szövetségnek, s 
amely a közelmúltban együttműkö-
dési megállapodást kötött a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal – egyaránt 
fontos szerepet tölthet be a közbizton-
ság javításában, a bűnmegelőzés előse-
gítésében, az ifjúság- és gyermekvéde-
lemben, valamint a környezetvédelem 
helyi feladatainak megvalósításában.
 RA
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Ecsedi-Nagy Andrea narrátor, a rendez-
vény szervezője köszöntötte az 1848/49-
es szabadságharc 165. évfordulójára 
emlékező pesterzsébetieket majd átadta 
a szót Szabados Ákos polgármesternek.  

MA IS KöVETENDŐ GONDOLAT:
szabadság, küzdelem a szegénység ellen
fiatalos lendülettel

A szabadságharc
165. évfordulójára emlékeztünk
A fanfár hívó jelére kezdődött az ünnepség, amit az ESMTK Sportgimnasz-
tika Szakosztályának szalaggyakorlata követett. A Himnuszt a Lázár Vilmos 
Általános Iskola Melódiák Kórusa és a József Attila Általános Iskola Tavaszi 
Hangok Kórusa énekelte a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar kíséretében. 
Vezényeltek Pálffi Krisztina, Rózsavölgyi Ildikó és Jakab Gedeon karnagyok.

- Maga az ünnep elsősorban a fiata-
lokról szól az elkövetkezendő időkben 
is, mint ahogy a 19. század közepén is 
erről szólt. Úgy érzem, valamennyiünk 
számára szent napra készültünk. Az ün-
nepünk magában hordozza a tavasz fris-
sességét, a felszabadultságot, a fiatalsá-
got, azt a hevületet és lendületet, amely 
minden forradalomnak a bekövetkez-
tét jelenti és okozza. Mindazok, akik 
az 1848-as események részesei voltak, 
szegény emberek lévén abban az idő-
ben más életszemlélettel rendelkeztek, 
más volt a társadalmi berendezkedés is.  
A feudalizmus önkénye ellen és a társa-
dalmi átalakulásért harcoltak. Ma sem 
gondolkodhatunk másképpen: szabad-
ság, küzdelem a szegénység ellen, fiata-
los lendülettel. Büszkének kell lennünk 
magyarságunkra, elszántságunkra, a 

jobb élet utáni vágyért kell küzdenünk, 
hogy ez a vágy mihamarabb teljesüljön 
– mondta ünnepi beszédében Szabados 
Ákos polgármester, aki Babits Mihályt 
idézte: „Nemzet vagyunk a szó régi, 
szellemi jogi, erkölcsi értelmében, nem 
pedig faj a tülekedő fajok között: se 
nem valami nyomorult kicsiny erőlkö-
dés a nagy erők félelmetes csataterén.”

Ezután a Pesterzsébeti Közgazda-
sági Szakközépiskola Gyöngyvirág 
Néptánc Együttese toborzót táncolt, 
majd Lengyel Andreának, a Magyar 
Honvédség vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandárja zászló-
sának szavalatát hallhatták az ünnep-
lők. A két diákkórus tavaszi magyar 
népdalcsokrot adott elő. 

A hagyományokhoz híven ekkor 
adta át az elismeréseket, okleveleket 

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu   •   Pesterzsébet Online/Facebook

Kivételes zenei tehetségű családról 
van szó, amelyben ezúttal három ge-
neráció tagjai is szerepeltek egyetlen 
zenekarban: idősebb Vajda Gyula, az 
ország egyetlen kontrása; Vajda Bar-
nabás művészeti vezető, csellószólis-
ta; Vajda Gergely hangversenymester, 
hegedűművész; valamint ifjabb Vajda 
Gyula hegedűművész.

A közönség visszatapsolta a művészeket

Nagy sikere volt a III. Tavaszköszöntő koncertnek
A pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar március 12-én pazar ünnepi műsorral köszöntötte a tavaszt, 

egyúttal az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékének is adóztak. A koncert a zenekar művészeti 

vezetőjének, Vajda Barnabásnak három évvel ezelőtti ötleteként valósult meg.

Szabados Ákos köszöntője után 
Marton Sándorné, a Oktatási és Kul-
turális Bizottság elnöke mutatta be a 
zenekart. 
- A zenekar tagjai többször jártak 
Franciaországban, Japánban, Kí-
nában, és mindenütt Pesterzsébe-
tet képviselték. Az együttes megál-
modója Vajda Barnabás, a Magyar 

Rádió és Televízió csellószólistája, 
a 100 Tagú Cigányzenekar veze-
tőművésze, a Magyar Köztársaság 
Bronz Érdemkereszt kitüntetettje, 
a zenekar művészeti vezetője. A ze-
nekar  hangversenymestere, Vajda 
Gergely hegedűművész, a pester-
zsébeti Tehetségpont képviselő-
je. Az 1970-es években költöztek 
Pesterzsébetre, azóta is részt vesz-
nek a kerület kulturális életében. 
Vallják, a hagyományos cigányze-
ne a magyar kultúra szerves része, 
és egyik sem létezhet a másik nél-
kül – idézte a zenészek hitvallását 
a képviselő.

Hallhattuk Brahms: V. Magyar 
táncát, Strauss: Éljen a magyar! 
című művét, valamint Kossuth-da-
lokat a zenekar és Egri Sándor ope-
raénekes előadásában. Az est során 
felcsendült Lehár: Cigányszerelem 
című szerzeménye, az A Csitári he-
gyek alatt című dal Újhelyi Andrea 
operaénekes előadásában, Vajda 
Gergely hegedűszólójával. Elhang-
zott Weiner-Berki Rákóczi induló-

ja, Kacsóh Pongrác: Rákóczi meg-
térése a zenekar és Karczagi János 
operaénekes előadásában. 

Felcsendült Erkel Palotása, a Ci-
gánykesergő és csárdás a zenekar kísé-
retével, Rupa Ilona előadásában. 

Elhangzottak Petőfi megzenésített 
versei, valamint a Tavaszi szél vizet 
áraszt című dal. A külföldi zeneszer-
zők mellett Kodály Zoltán művei is 
felcsendültek, valamint Liszt II. ma-
gyar rapszódiája.

Várhalmi András, a Csili Művelő-
dési Központ igazgatója Kossuth- és 
Petőfi-történeteket idézett fel. 

A produkcióban közreműködtek a 
Berzsenyi Néptáncegyüttes tagjai.

Ilma

a kerületi diákoknak Szabados Ákos 
polgármester, dr. Vas Imre és Juhász 
Lajosné alpolgármester. (A tanulók ne-
ve a lap 13. oldalán olvasható.)

Az ünnepség Veress Előd szín-
művész előadásában Petőfi Sándor: 
A magyar nemzet című költeményé-
vel, majd a Szózattal zárult. 

Ilonka Mária 

Veress Előd színművész Szabados Ákos polgármester 

Rupa IlonaÚjhelyi Andrea

Egri SándorKarczagi János

Fo
tó

: B
aj

nó
cz

i I
st

vá
n 

Fo
tó

: B
aj

nó
cz

i I
st

vá
n 



4 2 0 1 3Ö N K O R m á N Y z A t

Cserélik a villamosvágányokat

Május 2-án megkezdődik a villa-
mosvágányok cseréje a Nagysándor 
József utcában a Vörösmarty utca 
és a Jókai utca között, illetve a Jó-
kai utcában a Kossuth Lajos utca és 
a Nagysándor József utca közötti 
szakaszon.
A munkák várhatóan május végéig 
befejeződnek. A forgalmi rend vál-
tozásairól, valamint a BKV járművei-
nek útvonalmódosításairól az április 
30-án megjelenő lapszámunkban 
adunk részletes tájékoztatást.

„PESTERZSÉBET IS JOBBAN TELJESíT”
Történelmi jelentőségű lépésnek tartja a pesterzsébeti adósságállomány 40 szá-
zalékának kormányzati átvállalását Földesi Gyula, aki a rezsicsökkentés kap-
csán fontosnak nevezte, hogy a kormány a magyar családok oldalára állt. Töb-
bek között erről is beszélt a vele készült interjúban az országgyűlési képviselő.

‒ Februárban a képviselő-testület ki-
nyilvánította, hogy Pesterzsébet nem 
ért egyet a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság végrehajtó bizottságának 
azon javaslatával, amely 2020-tól 
száműzné a birkózást az ötkarikás 
játékok műsoráról. Márciusban ha-
sonló tartalmú határozatot fogadott 
el az Országgyűlés is. Miért tartotta 
fontosnak, hogy felszólaljon a parla-
menti vita során?

– Nem csak mint a sportot szerető 
politikus, hanem mint lokálpatrió-
ta is kötelességemnek éreztem, hogy 
állást foglaljak az ügyben. Felszóla-
lásomban példaként említettem az 
ESMTK birkózó szakosztályának 
fiatal versenyzőit, akik az elmúlt 
hét év alatt 2400 érmet hoztak el a 
különböző versenyekről. A birkózás 
az olimpia ősi sportága, ezért is ért-
hetetlen az említett NOB-javaslat. 
A hagyományokat ugyanis nem 
lehet eltaposni, két vállra fektetni. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a pest-
erzsébeti volt az első önkormány-
zat, amely nyíltan kifejezte nem-
tetszését a tervvel kapcsolatban.  
Az is örömteli, hogy az Országgyű-
lés olyan határozatot hozott, amely 
felkéri a kormányt, hogy segítse elő 
a Magyar Birkózó Szövetségnek a 
Nemzetközi Birkózó Szövetséggel, 
valamint a Magyar Olimpiai Bi-
zottsággal és más nemzetek birkó-
zó szövetségeivel együtt folytatott 
lobbitevékenységét a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnál a sportág 
megtartása érdekében. Remélhető-
leg ezek a lépések és az elmúlt he-
tekben kibontakozott világméretű, 
kontinenseken és politikai rend-
szereken átnyúló összefogás kellő 
súllyal bírhatnak. Megkongattuk a 
vészharangot.

‒ A februári, majd a március testü-
leti ülésen is szó esett arról az adós-
ságkonszolidációs megállapodásról, 
amelynek értelmében a kormány 
Pesterzsébet adósságállományának 
40 százalékát vállalja át.

– Magyarország kormánya 2000 
települést szabadít meg adósságá-
nak egy jelentős részétől 685 mil-
liárd forint összértékben. Ez óri-
ási segítség a településeknek, így a 
mi kerületünk számára is, hiszen 
Pesterzsébet 3,6 milliárd forintnyi 
adósságnak 40%-át veszi át az ál-
lam. Hadd emlékeztessek azonban 
arra is, hogy a főváros esetében a 
kormányzati adósságvállalás mér-
téke 60 százalék. Ezt a két számot 
érdemes együtt nézni, hiszen Bu-
dapesten élünk, Pesterzsébet a fő-
város egyik kerülete. Ha lebontjuk 
az adósságállományt a kerületben 
élő családokra, akkor elmondható, 
hogy a kormány közel 200 ezer fo-
rinttal segítette meg a pesterzsébeti 
családokat. Mivel egy történelmi je-
lentőségű megállapodásról van szó, 
ezért szeretnénk, ha annak aláírásá-
ra ünnepélyes keretek között kerül-
hetne sor június folyamán. 

A kormány adósságátvállalásának 
köszönhetően az önkormányzatok 
egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb 
pályán tudnak majd működni az el-
következendő időszakban. Az intéz-
kedés Pesterzsébet számára nemcsak 
a nyugodtabb tervezést vetíti előre, 
hanem azt is, hogy képesek lehetünk 
fejlesztéseket elindítani, plusz jutta-
tásokat és szolgáltatásokat nyújtani. 
Ilyen fontos fejlemény például, hogy 
idén a 7. osztályos diáklányok HPV 
elleni védőoltást kapnak. Ugyancsak a 
tervek között szerepel a pesterzsébeti 
közalkalmazottak iránti megbecsülés 

kifejezése valamilyen plusz juttatás 
(Erzsébet-utalvány vagy SZÉP-kártya) 
formájában. Minden tiszteletem a 
pesterzsébeti közalkalmazottaké, ezért 
is fogom javasolni minden lehetséges 
fórumon, hogy erre az intézkedésre ke-
rüljön sor – jó önkormányzati gazdál-
kodás esetén a nyár folyamán vagy ősz 
elején. Ezek a lépések annak köszön-
hetőek, hogy nemcsak Magyarország 
teljesít jobban, hanem Pesterzsébet is.

‒ Lapunk decemberi számában az 
akkor bejelentett rezsicsökkentés 
kapcsán a kormány kötelességének 
nevezte, hogy mérsékelje a magyar 
családok terheit. Az intézkedés a 
politikai csatározások egyik kiemelt 
témájává vált az elmúlt hetekben.

– Számítottunk rá, hogy a 10 százalékos 
rezsicsökkentés bejelentését követően 
komoly hazai és nemzetközi nyomás ne-
hezedik majd a kormányzatra. Ezeket a 
harcokat azonban meg kell vívni, hiszen 
mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy 
a magyar családok oldalára álljunk. 
A baloldali kormányok 2002 és 2010 
között 15 alkalommal emelték a re-
zsiköltségeket, háromszorosára emel-

ve a gáz, és duplájára a villany árát. 
Arról nem is beszélve, hogy 2011-ben 
az energiaszolgáltató cégek közel 31 
milliárd forint profitra tettek szert. 
Sajnos a balodal a szolgáltatók mellé 
állt, és megpróbálták megakadályozni 
a kormánypártok által kezdeménye-
zett intézkedést.

Magyarország azonban nem hagy-
ja magát, ezért elindítottunk egy 
aláírásgyűjtést a rezsicsökkentés mel-
lett. Az aláírásgyűjtő íveket a pester-
zsébetiek a Fidesz standjainál vagy a 
párt irodájában írhatják alá. Jelenleg 
az áram és a gáz árának 10 százalé-
kos csökkentéséről beszélünk, ám 
ez az összeg lehet több is, ráadásul a 
mérséklés júliustól a víz- és szemét-
szállítási díjra is vonatkozik majd. 
A rezsicsökkentés végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslat elfogadása biz-
tosítani fogja a díjcsökkentések meg-
valósulását. Ha a szolgáltató nem 
tesz eleget a törvényben előírtaknak, 
és a fogyasztóvédelmi hatóság meg-
állapítja a szerződésszegést, tízezer 
forint kötbért kell fizetnie a fogyasz-
tó részére. Támogassuk a kormányt, 
csatlakozzanak minél többen az alá-
írásgyűjtéshez, hogy megmutassuk 
a rezsicsökkentést akadályozóknak: 
Magyarország nem hagyja magát! 
Aláírásgyűjtés: Pesterzsébeti Fidesz 
iroda, hétköznap 14-16 óra között.  

RA

Tisztelt Szülők!
Az átszervezés miatt kizárólag a meghirdetett időpontokban tudják biztosítani a befizetés személyi és tárgyi feltételeit!

EBÉDBEFIZETÉSi  IDŐPONTOK
május hónapra

INTÉzMÉNy EBÉDBEFIzETÉS PÓT-EBÉDBEFIzETÉS

Ady Endre Általános Iskola április 11. • 07:00  –15:00 április 18. • 08:00  –14:00 

Hajós Alfréd Általános Iskola április 15. • 07:00  –17:00 április 22. • 07:30  –17:00

József Attila Általános Iskola április 10. • 07:00  –12:00 április 17. • 12:00  –17:00 

Lázár Vilmos Általános Iskola április 09. • 07:00  –17:00 április 18. • 13:00  –17:00

Gyulai István Általános Iskola április 09. • 07:00  –17:00 április 16. • 07:00  –17:00

Tátra Téri Általános Iskola április 10. • 07:00  –17:00 április 17. • 07:00  –14:00

Vörösmarty Mihály Általános Iskola április 09. • 07:30  –17:00 április 16. • 07:30  –14:00

Zrínyi Miklós Általános Iskola április 08. • 07:30  –15:30 április 15. • 08:00  –14:00 
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2013. március 1-jétől változtak a Budapest Főváros XX. kerület, 
Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában álló nem lakás 
célú helyiségek, a beépítetlen földterületek és telkek díjtételei, 
valamint az övezeti besorolások.

Pesterzsébet Önkormányzata a közigazgatási terüle-
tén belül található üzlet- és irodahelyiségeket, pin-
ce- és raktárhelyiségeket és garázsokat 2013. március 
1-jétől az alábbi díjtételekkel adja bérbe:

üzlet- és irodahelyiségek:
Kiemelt övezet 2 085 Ft/m2/hó + áfa
 25 026 Ft/m2/év + áfa
„A” övezet 1 562 Ft/m2/hó + áfa
 18 747 Ft/m2/év + áfa
„B” övezet 867 Ft/m2/hó + áfa
 10 401 Ft/m2/év + áfa

Pince- és raktárhelyiségek:
Kiemelt övezet 692 Ft/m2/hó + áfa
 8 308 Ft/m2/év + áfa
„A” övezet 435 Ft/m2/hó + áfa
 5 226 Ft/m2/év + áfa
„B” övezet 278 Ft/m2/hó + áfa
 3 336 Ft/m2/év + áfa

Garázsok:
Magánszemélyek: 259 Ft/m2/hó + áfa
 3 108 Ft/m2/év + áfa
Gazdálkodó szervezek: 347 Ft/m2/hó + áfa
 4 160 Ft/m2/év + áfa

Pesterzsébet Önkormányzata a közigazgatási területén 
belül található beépítetlen földterületeit, telkeit 2013. 
március 1-jétől az alábbi díjtételekkel adja bérbe:

Kiemelt övezet 2147 Ft/m2/év + áfa
„A” övezet 1839 Ft/m2/év + áfa
„B” övezet 1515 Ft/m2/év + áfa
Külterület 657 Ft/m2/év + áfa 

A haszonbérleti díj mértéke 2013. március 1-jétől 
45 Ft/m2/év + áfa

budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkor-
mányzatának tulajdonában álló nem lakás célú he-
lyiségek, beépítetlen földterületek és telkek övezeti 
besorolása 2013. március 01-jétől az alábbi: 

„Kiemelt” övezet:
A Kossuth Lajos utca Baros utca – Török Flóris utca 
közötti szakasza
Az Ady Endre utca János utca – Kossuth Lajos utca 
közötti szakasza

„A” övezet:
Ady Endre utca Kossuth Lajos utca – Magyarok 
Nagyasszonya tere közötti szakasza
Baross utca 
Bíró Mihály utca 
Határ út 
Helsinki út 
Igló utca 
János utca 
A Kossuth Lajos utca Szent Imre herceg utca – 
Nagykőrösi út közötti szakasza
Lajtha László utca 
Nagysándor József utca 
Pázsitos sétány 
Szent Erzsébet tér
Tátra tér
Topánka utca 
Török Flóris utca 
Vörösmarty utca 

„b” övezet:
A kerület minden egyéb területe

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormány-
zatának tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, 
beépítetlen földterületek és telkek övezeti besorolását a 
határozat hatályba lépését követően megkötött szerződé-
sekre kell alkalmazni, a korábban kötött szerződésekre 
csak abban az esetben, ha kedvezőbb övezeti besorolást 
tesz lehetővé.

budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Osztály

VáltOztAK A dÍJtétElEK

Budapest Főváros XX. Kerület Pest-
erzsébet Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az államháztartásról 
szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva 
Budapest Főváros XX. Kerület Pest-
erzsébet Önkormányzatának 2013. 
évi költségvetéséről szóló, 3/2013. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról a következőket rendeli el:

1. §
Budapest Főváros XX. Kerület Pester-
zsébet Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet  (továbbiak-
ban: rendelet) 50. §-a az alábbi (4), (5) 
és (6) bekezdéssel egészül ki:

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztvise-
lője illetménykiegészítése 2013. 
évtől a köztisztviselő alapilletmé-
nyének 40%-a. 

(5) A Polgármesteri Hivatal középis-
kolai végzettségű köztisztviselője 
illetménykiegészítése 2013. évtől 
a köztisztviselő alapilletményének 
20%-a. 

(6)  A köztisztviselők 2013. évi kafe-
téria juttatása bruttó 200 eFt/fő.

2. §
E rendelet 2013. március 18-án lép 
hatályba és az azt követő napon ha-
tályát veszti.

Szabados Ákos polgármester
Dr. Kiss Irén jegyző

INDOKOLÁS
A Budapest Főváros XX. kerület Pester-
zsébet Önkormányzatának a 2013. évi 
költségvetésről szóló, 3/2013. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete módosítását 
az alábbiak indokolják.

A Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetési kon-
cepciójáról szóló, 229/2012. (XI. 29.) 
Ök. sz. határozatában döntött a Pol-
gármesteri Hivatalban dolgozó köz-
tisztviselők illetménykiegészítésének 
5%-os emeléséről.

Az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló, 3/2013. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletet rendel-
kező része nem tért ki az illetmény-
kiegészítés emelésére, továbbá a 
kafetéria-keretről történő rendelke-
zésre. Szükséges emiatt a rendelet 
szöveges részének módosítása. 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete

Az ÖNKORmáNYzAt 2013. éVi KÖltséGVEtéséRől szóló, 
3/2013. (ii. 20.) ÖNKORmáNYzAti RENdElEtéNEK módOsÍtásáRól

Földhasználati 
bejelentés
2013. január elsejével változott a 
földhasználati kötelezettség beje-
lentése, miszerint a földhasználó-
nak – aki lehet maga a földrészlet 
tulajdonosa is – a területnagyság-
tól függetlenül minden termőföld, 
valamint mező- és erdőgazdasági 
művelés alatt álló belterületi föld 
és zártkert használatát be kell 
jelentenie, kivéve az erdő mű-
velési ágú terület használatát.  
A földhasználónak a használat 
megkezdésétől számított 30 na-
pon belül kell a földhasználatát 
bejelenteni a földhivatalhoz az 
erre szolgáló földhasználati be-
jelentési adatlap formanyom-
tatvány kitöltésével. További in-
formáció a www.foldhivatal.hu 
honlapon található.

2013. február 27-vel módosul-
tak a földhasználati bejelentésre 
vonatkozó szabályok. A legfonto-
sabb változás, hogy a földhaszná-
lati nyilvántartási eljárás mentes 
az igazgatási szolgáltatási díj- és 
illetékfizetési kötelezettség alól. 

A változás azt jelenti, hogy 
annak a földhasználónak, aki 
2013. február 27-e után nyújtja 
be a földhasználati bejelentését 
a földhivatalhoz, az igazgatási 
szolgáltatási díjat már nem kell 
megfizetnie, illetve annak a föld-
használónak, aki 2013. január 
1-je után és a fenti időpontot 
megelőzően tette meg a bejelen-
tést és a díjat is megfizette, a díjat 
hivatalból 90 napon belül a kor-
mányhivatal visszatéríti. 

A másik fontos változás, hogy 
a közös tulajdonban álló föld-
részletek használatára vonatkozó 
szabályokat nem kell alkalmazni 
a zártkerti fekvésű ingatlanok 
esetében. A családi gazdaságok 
speciális helyzetére és önálló 
nyilvántartására tekintettel mind 
a termőföldről szóló 1994. évi 
LV. törvényből, mind a föld-
használati nyilvántartás részle-
tes szabályairól szóló 356/2007. 
(XII.23.) Korm. rendeletből ha-
tályon kívül helyezésre kerültek 
az erre vonatkozó rendelkezések. 
A változásoknak megfelelően 
módosításra kerültek a forma-
nyomtatványok is, amelyek a 
www.foldhivatal.hu honlapról le-
tölthetők.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Osztály
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„ G ó lyA F é S z K e T ” 
adTaK áT a dél-peSTibeN
Örökbefogadó szülőknek nyílt baba-mama szoba a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórházban. A helyiségben az örökbefogadó 
szülők és az örökbefogadásra váró újszülött már az első na-
poktól élvezhetik egymás közelségét, hogy a korai kötődés 
mielőbb kialakuljon közöttük.

MaMMográfiai szűrés 

minden érintett hölgyet külön meghívtak a vizsgálatra

A Dél-pesti Kórház Újszülött 
részlegén található szoba kiala-
kítását a Gólyahír Egyesület 
kezdeményezte, amely 13 éve 
nyújt segítséget a krízishelyzet-
ben lévő várandós anyáknak és 
gyermekeiknek. A szervezet az 
eddigiekben 646 baba örökbe-
adásánál segédkezett – közü-
lük 178 újszülött a Dél-pesti 
Kórház Szülészetének falai kö-
zött jött a világra.

Az egyesület és a kórház kö-
zötti jó partnerséget méltatta a 
szoba március 11-i átadásakor 
dr. Ralovich Zsolt, a Dél-pesti 
Kórház főigazgatója is.

– A Dél-pesti Kórház úgy 
tervezi, hogy egy új sürgőssé-
gi centrumot alakít ki annak 
érdekében, hogy egy euró-
pai szintű, nagytérségi ellátó 
hellyé tudjon válni. Ebben 
az időszakban talán csekély-
ségnek tűnhet egy aprócska 
szoba kialakítása, azonban azt 
gondolom, hogy mégsem az. 
Az odafigyelésre, a segítő szán-
dékra egy jó példa, amit ez a 
baba-mama szoba jelképez – 
fogalmazott a főigazgató.

Asztalosné Zupcsán Eri-
ka, szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár elmond-

ta: 2011-ben 808 gyermeket 
fogadtak örökbe Magyaror-
szágon, ami 10 százalékkal 
több, mint a korábbi évek-
ben. Mint megjegyezte, mind 
több olyan pár vállalkozik 
az örökbefogadásra, akiknek 
egészségügyi vagy egyéb okok 
miatt nem lehet saját gyerme-
kük. Az örökbefogadási ked-
vet hivatott javítani az örök-
befogadói gyes bevezetése is.

– Az örökbefogadói gyes 
intézménye azt jelenti, hogy 
ha az örökbefogadó és az 
örökbefogadott pici élet egy-
másra találtak, akkor a szü-
lőnek legyen lehetősége hat 
hónapig otthon maradni a 
gyermekkel, hogy megismer-
hessék egymást – mondta a 
helyettes államtitkár.

Mórucz Lajosné, a Gólya-
hír Egyesület elnöke elmond-
ta: azért hozták létre a szobát, 
hogy azok a gyerekek, akik a 
kórházban születnek, minél 
hamarabb találkozhassanak 
örökbefogadóikkal. 

– Hiszen ha az életet adó 
anya kéri, akkor ebben a kór-
házban együtt is szülhetnek, s 
így az örökbefogadó rögtön a 
karjaiba veheti a gyermekét, 
és ebben a szobában együtt 
lehetnek – fűzte hozzá.

A szoba kialakítási és fel-
újítási munkálatai során egy-
kori „gólyahíres” anyukák 
és apukák is segítettek ott-
honossá tenni az első talál-
kozások számára az egykori 
nővérszobát. 

 RA
– Elgondolkodtam ma-
gam is, hogy mi köti le a 
fiatalokat: a diszkó, a videó 
és az internet? Riasztó a 
szenvedélybetegek száma, 
a dohányzás, az alkohol- 
és a kábítószer-függőség – 
hangsúlyozta az elnök. 

A kolpingosok vélemé-
nye szerint a sporttal lehet-
ne segíteni a fiatalokon. 

- Mint a kerület leg-
régebbi keresztény civil-
szervezete, úgy gondoljuk, 
hogy a templomba járást és 
a sportot össze lehet kap-
csolni. Összefogás szüksé-
ges, amelyhez számítunk 
a katolikus plébániák, il-
letve a keresztény érzelmű 
civilszervezetek, például 
a cserkészek segítségére és 
támogatására is – foglalta 
össze Takács István. IM

A hit és sport 
jól megfér 
egymás mellett
A Pestszenterzsébeti Kol-
ping Család Egyesület évek 
óta fiatalítja tagságát.
A keresztény szellemiséget 
képviselő civil szervező-
dés elnöke Takács István 
azonban szomorú, mert azt 
tapasztalja, hogy a fiatalok 
kevésbé látogatják a temp-
lomokat. 

A mellrák és annak kockázata egyre többször sújtja a nőket. Az időben fel-
ismert mellrák gyógyítható. A MaMMa Egészségügyi zrt. időről időre szűrő-
buszt állít fel Soroksáron is. Idén Pesterzsébetről és Soroksárról is 1500-1500 
45 és 65 év közötti nőt hívtak meg mammográfiai vizsgálatra. 

Király Melinda vezető ope-
rátortól megtudtuk: pesti 
viszonylatban a meghívott 
nőknek mintegy 40 százaléka 
megy el a vizsgálatra. Vidéken 
ez az arány jobb szokott lenni. 
Ott az is közrejátszik ebben, 
hogy az asszonyok nehezen 
jutnak el egyik településről a 
másikra. Amennyiben helybe 
megy a szűrőbusz, akkor egy-
mást rábeszélik a nők, hogy 
menjenek el együtt a vizsgá-
latra.

A Soroksáron parkoló szű-
rőbusznál megjelent nők zöme 
arról beszélt, hogy inkább a 
szűrőbuszt választja, mivel csa-
ládiasabb a hangulat és úgy ér-
zik, személyre szóló a meghívás. 
A buszon röntgenfelvétel ké-
szül fizikális vizsgálattal kiegé-

szítve. Ha problémát észlelnek, 
akkor visszahívják a hölgyeket 
kiegészítő ultrahangvizsgálat-
ra. Gyakran előfordul, hogy 
azért van szükség kiegészítő 
vizsgálatra, mert nem hozzák 
el a páciensek az előző évek 
röntgenfelvételeit összehason-
lítás céljából.

Demsa Mária vezető szak-
asszisztens közel 20 éve foglal-
kozik mammográfiai vizsgálat-
tal. 

- Hetedik alkalommal va-
gyok itt Soroksáron a szűrő-
buszon. Megjelenés szempont-
jából 2009 augusztusa volt a 
legerősebb. Idén Soroksárról és 
Pesterzsébetről 8 nap alatt 655 
vizsgálandó személyt fogadott a 
szűrőbusz.  

Ilonka Mária
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Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

dr. Ralovich Zsolt főigazgató mutatta be a szobát



3. szám 7K Ö z é l E t





A fővédnök, Szabados Ákos polgár-
mester üdvözölte a megjelenteket.

A polgármester nemcsak a höl-
gyeket köszöntötte a nőnap alkal-
mából, hanem emlékeztetett az 
Aranykezű Mesterek cím évenkénti 
odaítélésére is. Az önkormányzati 

Jó vállalkozás volt ez az est!
Ismét bál szervezésére vállalkozott a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XX. kerületi tagcsoportja. A résztvevők kikapcsolódá-
sáról művészek, zenészek gondoskodtak.  
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– Tíz év egy ember életében talán nem 
sok, azonban ha egy olyan közösség-
ről van szó, ahol az átlagéletkor 70 év 
felett van, akkor igenis szép időről be-
szélünk. Pláne akkor, ha ezek az idős 
emberek nemcsak azért jönnek ebbe 
a közösségbe, hogy az idejüket mu-
lassák, hanem azért, hogy szorgalmas 
munkával töltsék napjaikat – mondta 
elöljáróban Friedrich Antalné, a civil-
szervezet vezetője.

A közösségnek van egy női ének-
kara, egy férfi kórusa, valamint egy 

Tíz évesek lettek
A PACSIRTÁSOK
A Pacsirta Nyugdíjas Egyesület rész-

ben a nemzetközi nőnappal egybeköt-

ve ünnepelte tizedik születésnapját. 

Az eseményen mintegy százan vettek 

részt,  együtt vágták fel és fogyasztot-

ták el a tortát. zömében férfiak készí-

tették a műsort, majd felköszöntötték 

a hölgyeket.

tánckara. Az eltelt tíz év alatt a női 
énekkar a Pesterzsébeten és a Sorok-
sáron működő idősek otthonaiba 
rendszeresen kap meghívást anyák 
napjára, idősek napjára, valamint ka-
rácsonyra. A Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház különböző osztályain szerve-
zett rendezvényekre is rendszeresen 
meghívják őket. A táncosok boldo-
gan tesznek eleget a felkérésnek kü-
lönböző klubokban és rendezvénye-
ken. Örülnek, ha másoknak örömet 
okozhatnak. Sőt, ha kell, házhoz 
viszik a kultúrát, a dalok és a versek 
szeretetét. Osztoznak az idős, beteg, 
ágyhoz vagy kerekes székhez kötött 
emberek gondjaiban. Ez az élmény a 
klub kórusának tagjait is feltölti egy-
egy fellépés után. Céljuk az, hogy jó-
kedvet csalogassanak idős tagtársaik 
és sorstársaik életébe. 

ILMA
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Hogy ezt a célt sikerült elérni, jól 
bizonyítja, hogy a rendezvény hely-
színe az utóbbi esztendőkben a Csili 
tágas színházterme. Az idei mulat-
ságon is több mint háromszázan – 
javarészt kórházi dolgozók és hozzá-
tartozóik – vettek részt.

Az est nyitótáncát a kórház mű-
vészeti csoportja adta elő, amely 
néhány éve éppen a bál apropóján 
kezdett formálódni, s azóta számos 
rendezvényen vendégszerepelnek. 

Utánuk a kórház dolgozói léptek 
színpadra alkalmi műsorszámaik-
kal, akiket Felméri Péter humorista 
követett. 

A mulatságot vacsora és a tom-
bolahúzás tette teljessé. A bál retro 
diszkóval ért véget. RA

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
báljának ötlete egy öt évvel ezelőtti 
partin fogant. Az azóta már hagyo-
mánynak számító, februárban ese-
dékes karnevál talán legfontosabb 
célja a közösségteremtés.

Báli ruhára cserélték A Fehér KöpeNyT

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

elismerést a vállalkozók napjához 
kapcsolódóan adják át, ekképpen 
díjazva – a kamara jóváhagyásával – 
a lakosság közmegelégedésére több 
évtizede kitűnő szakmai tevékenysé-
get végző kisvállalkozókat, szakem-
bereket.

A nyitótáncot a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház művészeti csoportja 
adta elő, majd a táncparkettet bir-
tokba vették a bálozók is.

Fellépett Szőke Mirjam és Ölyüs 
Barbara hastáncos és Erdőhegyi Bri-
gitta énekesnő.

A tombolán a szponzorok által 
felajánlott nyeremények találtak 
gazdára.

A bál házigazdája Tarjányi János, 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara XX. kerületi elnöke volt. 

RA
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Köszöntőjében Várhalmi András 
igazgató felidézte, hogy a Vas- és 
Fémmunkások Csillag utcai ottho-
nának 1918. március 2-i megnyitása 
– akárcsak a 95. születésnap – szintén 
szombatra esett. Az akkori rendez-
vényen fellépett a munkásdalegy-
let, aztán kuplék következtek, majd 
táncmulatság zárta a műsort. Az az-
óta eltelt öt emberöltő alatt sok száz 
közösség formálódott a művelődési 
intézmény falai között, sok ezer prog-
ram zajlott le, sok százezer vagy talán 
millió ember látogatott ide. 
– Óriási dolog, hogy ma az intéz-
mény 95. születésnapját ünnepelhet-
jük – vélekedett az igazgató.

Szabados Ákos polgármester a 
„nagyszerű évforduló” alkalmából 
egyrészt a Csili munkatársainak te-

A vendégeket Vicziánné Simándi Éva 
igazgató köszöntötte, az est háziasz-
szonyának szerepét Tassonyi Zsoltné 
vállalta.

Horváth Kornél – a zeneiskola zon-
goratanára, Pesterzsébet díszpolgára 
– a  zeneakadémiai évek alatt itthoni 
(Vásáry Tamásnál) és külföldi kurzusok 
állandó résztvevője volt. Stuller Gyula 
hegedűművész Svájcban telepedett le, 
ahol a világ egyik legjelentősebb zene-
karának, a Lausanne-i Kamarazene-
karnak lett a koncertmestere. 

A tavasz első napjainak méltó 
megkoronázása volt az este, melyen 
Beethoven F-dúr "Tavaszi" szoná-

Tavaszi szonáTaesT a LajTha aMi-ban
Muzsikálással ajándékozták meg magukat és a közönséget a születésnaposok 

Horváth Kornél, a Lajtha László AMI zongoratanára középiskolai diáktársával, Stuller 
Gyula hegedűművésszel közös muzsikálással ünnepelték meg 50. születésnapju-
kat a zeneiskola hangversenytermében. Az egykori osztálytársak közül Solymosi 
Tari Emőke zenetörténész, Lajtha-kutató is örömmel tett eleget a meghívásnak. 

tája mellett Bach C-moll és Grieg 
C-moll szonátája is felcsendült.

A hallgatóság hosszú percekig 
tapsolta a művészeket, akik ráadással 
hálálták meg a szeretetet. 

A koncerttel párhuzamosan kiál-
lítás nyílt Sas Bálint 13 éves, vidéken 
élő diák festményeiből. A muzsika 
mellett a tájképek és virágcsendéle-
tek is tavaszi hangulatot varázsoltak 
a közönség lelkébe. 

A jótékonysági est bevételét a 
zeneiskola alapítványa számára aján-
lották fel a művészek, melyből az 
iskola hangversenyzongorája kerül 
felújításra nyáron.   ILMA

DixielAnD szólt
a Csili-jubileumon
A Benkó Dixieland Band két és fél órás, fergeteges hangulatú koncertjével  
ünnepelte meg a kerület március 2-án a Csili Művelődési Központ 95. 
születésnapját. A jeles alkalomból az ünneplő nagyközönség zsúfolásig 
megtöltötte a Csili színháztermének széksorait.

vékenységét méltatta, másrészt em-
lékeztetett arra, hogy a hajdani pest-
erzsébetiek önerőből teremtették elő 
az intézmény létrehozásának anyagi 
forrásait. 

– Mai napig példaértékű, hogy a 
pesterzsébeti polgárok és munkás-
emberek szükségesnek érezték, hogy 
találjanak egy olyan közösségi helyet, 
ahol lehetőségük van ugyanazokat a 
műsorokat együtt élvezni, függetle-
nül attól, hogy mit gondolnak a vi-
lágról – méltatta az alapítókat a pol-
gármester.

A köszöntőbeszédeket követően 
Földesi Gyula országgyűlési képvi-
selő, Juhász Lajosné alpolgármester 
és Várhalmi András igazgató emlék-
plaketteket nyújtott át. A Homoki 
Anikó üvegművész által tervezett 

tárgyakat olyan oktatók, klubvezetők 
és szponzorok érdemelték ki, akik 
régóta hozzájárulnak a Csili töretlen 
népszerűségéhez és gazdag program-
kínálatához.

A szavak után a zenéé lett a fősze-
rep, kezdetét vette a Benkó Dixieland 
Band ünnepi koncertje. A meghívás 
nem véletlenül esett rájuk – lévén a 
világhírű formáció 1959-től az 1960-
as évek közepéig a Csili házi zeneka-
rának számított.

Mint arra a zenekarvezető, Benkó 
Sándor emlékeztetett: a Csili meg-
alapítása időben egybeesik a dzsessz 
New Orleans-i születésével. Elsőként 
az ikonikus Louis Armstrong egyik 
korai szerzeménye, a Dipper Mouth 
Blues csendült fel. A több mint két 

órás koncert során a műfaj megannyi 
klasszikusa – egyebek mellett: When 
You’re Smiling, All of Me, Petite 
Fleur, Bring Me Sunshine, Creole 
Jazz – hangzott el.

Az est egyik különlegességeként a 
Benkó Dixieland Band pesterzsébe-
ti kötődésű művészekkel egészült ki. 
így szájharmonikán közreműködött 
Ferenczi György, harmonikán Orosz 
Zoltán, ahogyan egy-egy szám erejé-
ig csatlakozott a zongorista Horváth 
Kornél, valamint a gitáros Bernáth 
Ferenc is. A zenekar állandó tagjainak 
és a hozzájuk társult zenészek virtuóz 
produkcióját hangos ovációval, illetve 
többszöri visszatapsolással ismerte el a 
publikum.  RA

ToVábbI rENdEzVéNyEk
A Csili 95 éves születésnapi 

rendezvényiről részletesebben tájé-
kozódhat a 10. oldalon, illetve a 

www.pesterzsebet.hu honlapon. 
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Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu
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A falvédőkön olvasható Zámbó 
Jimmy idézet, de megelevenedik 
James Bond és Deák Bill Gyula alakja 
is a szőtteseken.

D. Udvary Ildikó múzeumigazga-
tó elmondta: tavaly volt egy kiállítás 
eredeti, 1930-as évekbeli falvédőkből. 
Ekkor született a gondolat: keressék 
meg a falvédők modern utódjait. 

95 éves Csili
KÉPEKBEN

A Csili Művelődési Központ 
Könyv tárában április végéig te-
kinthető meg az a kiállítás, amely 
az intézmény történetét mutatja be 
képekben. A CSILI újság évfolya-
maiból és évkönyvekből válogattak 
fotókat, melyet Lehoczkiné Fekete 
Emese képzőművész alkotásai köré 
helyeztek el, amelyek úgyszintén a 
Csiliről mesélnek. IM

Kerny Terézia művészettörténész el-
mondta, nemcsak a más múzeumok-
ban található időszaki, hasonló tárla-
tokhoz illeszkedik szervesen a tárlat. 
A Budapesti Történeti Múzeumban 
rendeztek hasonlót. Kiemelte, e tár-
gyak által megismerhetjük, hogyan 
gondolkodtak és miként díszítették a 
másfél évszázaddal ezelőtt élt emberek 

klapka GyörGy 
P E S T E R z S É B E T I 
A Kakas-tó környékén nevelke-
dett, a Lekvár telep közelében. 
A Török Flóris utcába járt az Ál-
lami Kossuth Lajos Reálgimnázi-
umba. A 85 éves üzletember apja 
művészember volt, ebből adódik, 
hogy ő már a gimnáziumi években 
is táncolt. Édesapjától örökölte 
színészi vénáját, a versmondást, 
édesanyjának kereskedése volt. 
A munkatársai közül többen is 
pesterzsébetiek, húga gyermekei 
a Nagykőrösi úton laknak, gyak-
ran vendégeskedik náluk. IM 

James bond
falvédőről menti meg a világot

Pittmann zsófia grafikus munkáiból nyílt kiállítás a Gaál Imre Galé-
riában. Az általa készített falvédők nagyon hasonlítanak az eredeti-
ekre, azonban modern feliratokkal, korunkat idéző megszólításokkal.

 Klapka György üzletember nyi-
totta meg a tárlatot. 

- Miután Pittmann Zsófia meg-
mutatta munkáit, megragadott ben-
nük, hogy művészete visszahozza egy 
letűnt kor hangulatát – mondta a vál-
lalkozó.

Az alkotó, akinek kislánya is részt 
vett a megnyitón, szerényen azt nyi-
latkozta: szereti a régit és az újat öt-
vözni.  Ilonka Mária

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu   •   Pesterzsébet Online/Facebook

GyűjTöTT, öröKölT TárGyaK a GalériábaN 
szepesi balázs kultúrmissziója
„Ügyes kéznek nincsen párja” cím-

mel látható Szepesi Balázs gyűjtemé-

nyének  kiállítása a Gaál Imre Galéri-

ában. Tavaly Karip Gyulával közösen 

„Falvédők és hímzésminták” címmel 

állítottak ki ugyanitt.

otthonaikat, hogyan alkalmazták pél-
dául a házi áldást a textíliákon. 

– Különbséget lehet tenni a var-
ró iskolákban készített darabok és 
a hivatásos varrónők által készített 
kendők között és láthatók a polgárlá-
nyok hímzései is. A drótos tótra egy 
keresztszemes öltéssel készített kendő 
utal, melyen még megtalálható eme 
foglalkozást űző figura. Szepesi Balázs 
kultúrmissziót teljesít, hiszen egy letűnt 
világ lakáskultúráját ismerhetjük meg 
– foglalta össze a művészettörténész.

– Meghatározó élmény volt szá-
momra a tavalyi kiállítás, melyet 
1346-an látogattak meg, köztük leg-
alább 600 gyerek. Részben gyűjtött, 
részben pedig örökölt tárgyakat muta-
tok be. A legrégebbiek használati tár-
gyak és a 19. század második feléből 
származnak: van itt gombolyagtartó, 
tűtartó, szalvétagyűrű, pecsétnyomó, 
gyertyakoppantó – ismertette a gyűj-
teményt Szepesi Balázs.
A megnyitón fellépett a BB Musica. 

Ilonka Mária 
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GAál imRE GAléRiA

Bp. XX., Kossuth L. u. 39. • Telefon: 283-0031
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

www.pesterzsebetimuzeum.hu
NyITVA TArTÁS: 

keddtől vasárnapig, 10 –18-ig

PEstERzsébEti mÚzEUm

Bp. XX., Baross u. 53. • Telefon: 283-1779
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

www.pesterzsebetimuzeum.hu
NyITVA TArTÁS: 

keddtől vasárnapig, 10 –18-ig

RátKAY-átlóK GAléRiA

Bp. XX., Klapka utca 48. • Telefon: 283-1779
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

www.pesterzsebetimuzeum.hu
NyITVA TArTÁS: 

keddtől szombatig, 10 –18-ig

Csili Művelődési központ
1201 Budapest, Nagy győri istván u. 4–6. • Tel.: (36 1) 283-0230

www.cSIlI.hu
http://www.facebook.com/pesterzsebet.csilimk
https://twitter.com/CsiliMK

FőVáROsi
szAbó ERViN 

KÖNYVtáR

PEstERzsébEti mÚzEUm

P R O G R A m A J á N l ó

Fővárosi Szabó ervin Könyvtár  
XX/4. sz. fiókkönyvtár
• Könyvtárunk állatvédő pont. Élőkutyás, be-

szélgetős, mesélős, társasozós délutánok a fe-
lelős állattartás, állatvédelem jegyében! Párat-
lan heteken szerdánként 16:30–18 óra között. 
Legközelebb: április 10-én, április 24-én, május 
8-án. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

• Informatika nap! Mail-fiók nyitás, közösségi 
oldalak s azok lehetséges veszélyeinek bemu-
tatása, regisztráció, vásárlás a neten, E-ügyin-
tézés, tájékozódás a világhálón stb. Olvasóink 
felmerülő kérdéseire válaszol, segítséget nyújt 
Mónus Angéla informatikus, programozó. Ápri-
lis 19-én, pénteken, 15–18 óra között.

• Játszóház! Páros heteken szerdánként 
16.30-18.30 között. Kézműves foglalkozás 
rádics Ágnes pedagógus vezetésével. Leg-
közelebb: április 3-án, április 17-én.

• Kerekítő foglalkozás: hétfői napokon, heti 
rendszerességgel látogatható. 9.30-tól: Mon-
dókás móka; 10:10-től: Bábos torna, Vezeti: 
Szabó-Bellán Tímea.

• Szabados Ákos polgármester minden hó 
utolsó szerdáján 18 órától tart fogadóórát. 
Legközelebb április 24-én .

• Földesi Gyula országgyűlési képviselő fo-
gadóórája minden hónap 3. szerdáján 17-18 
óra között. Legközelebb április 17-én.

Fővárosi Szabó ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
Április 15-19 között könyvtárunkban leltáro-
zunk! Ezen időszak alatt csak a visszavétel 
üzemel, kölcsönözni nem lehet. Május 1-jén, 
szerdán, könyvtárunk zárva tart!
• Ki a legtöbbet kölcsönző olvasónk? – Pá-

lyázat a könyvtár 10. születésnapja alkal-
mából. Pályázni a kölcsönzéskor kapott elis-
mervények összegyűjtésével lehet, értékes 
nyereményekért. Eredményhirdetés az októ-
beri könyvtári napokon lesz.

• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, 
csütörtök délelőtt 10 órától énektanulás, já-
tékok a csöppségeknek. A következő foglal-
kozást április 4-én, 10 órai kezdettel tartjuk, 
Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagó-
gus vezetésével. 

• Játékkészítők klubja: Kéthetente, szerdán, 14 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik 
a társasjáték készítés világába szeretnének 
betekinteni, illetve régi, klasszikus játékokat 
mutat meg a gyerekeknek. Gyertek el, és pró-
báljátok ki a játékokat április 10-én és 24-én! 

• Kézműves Kuckó: az alkotni szerető gyere-
keket várjuk minden hónap utolsó péntekén 
egy kis kézműveskedésre. Térbeli képeslapot 
fogunk készíteni április 26-án 17 órakor! 

• ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a 
könyvárban! „Bennünk rejlő energiák” címmel 
Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehetnek 
részt kedves vendégeink. Új időpontban lesz a 
találkozó, ezután szerdai napokon várjuk az 
érdeklődőket, havonta egy alkalommal. Legkö-
zelebb április 10-én, szerdán, 17-18 óráig!

• Beszélgetés a munkakeresésről: Holka 
Edit Katalin személyügyi gazdálkodó ingye-
nes összejövetelre várja az álláskeresőket 
április 13-án, szombaton, 10 órától.

• Idegennyelvi klubok: Az orosz nyelvet gya-
korolókat április 24-én, szerdán, Németh 
Mária várja 17 órakor. Német társalgási klu-
bunkban április 8-án, hétfőn, 18 órakor várja 
kedves Olvasóinkat Csizmadia Ágnes! Az an-
gol klub április 22-én, hétfőn lesz 17 órától. 
Az olasz klubba pedig április 29-én, hétfőn 
várjuk a gyakorlókat 17 órától. Mindkét klu-
bot Laczkó-Juhász Mónika vezeti. 

• Színházjegy árusítás: Budapest színházai-
nak jegyeiből válogathatnak könyvtárunkban 
minden pénteken, 17 órától.

• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Varga Béláné 
saját készítésű csipketerítőiből rendezünk kiál-
lítást. Galériánkban „Tűz és víz” címmel Kállai 
Judit természetfotóit tekinthetik meg.

• Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében 
várjuk idős, otthonhoz kötött olvasóink jelent-
kezését. Havonta egy alkalommal ingyene-
sen szállítunk házhoz olvasnivalót.

• Válogassanak hangoskönyveink széles vá-
lasztékából is! Látássérülteknek a kölcsön-
zés ingyenes, másoknak 300 Ft / 2 hét.

IDőSzAKI KIÁllíTÁSOK
• „Szóljon hangosan az ének”, Dal-

köri élet Erzsébeten c. helytörténeti 
kiállítás. Pesterzsébeti dalkörök tör-
ténetét bemutató kiállítás, fényké-
pekkel és tárgyakkal a Pesterzsébeti 
Múzeumban április 7-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10–18 óráig.

• „piros pettyes ruhácskámban lát-
talak meg téged…” Pittmann Zsófi 
falvédős kiállítása a Gaál Imre Galéri-
ában megtekinthető április 21-ig, hét-
fő kivételével naponta 10–18 óráig.

• „Ügyes kéznek nincsen párja”  
XVIII.–XX. századi hímzésminták 
és társaik Szepesi Balázs gyűj te-
ményéből a Gaál Imre Galériában. 
Megtekinthető július 21-ig, hétfő ki-
vételével naponta 10–18 óráig.

• „Művészeti élet a régi erzsébeten” 
100 éve nyílt meg az első képző-
művészeti kiállítás Erzsébetfalván 
– helytörténeti, képzőművészeti ki-
állítás a Pesterzsébeti Múzeumban. 
Megnyitó ünnepség: április 17., 17 
óra. A kiállítás megtekinthető április 
17. és október 6. között, hétfő kivé-
telével naponta 10–18 óráig.

• Költészet napi előadóest a Gaál 
Imre Galériában április 10-én 
17:30-tól.

• „A múlt hídjai” Tóth József Füles 
fotóművész előadása a Pesterzsé-
beti Múzeum és a Budapesti Vá-
rosvédő Egyesület Pesterzsébeti 
Csoportjának szervezésében április 
16-án 17 órai kezdettel a Gaál Imre 
Galériában.

ÁllANDó KIÁllíTÁSOK
rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos festőművész kiál-

lítása;
• rátkay endre festőművész kiállítása;
• Gaál Imre festőművész kiállítása;
• Illyés Borbála történelmi babaszobrai;
• Mozitörténeti kiállítás „Tudok egy 

olyan mozit...” címmel.
Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért festőművész kiállí-

tása;
• Szabadtéri szoborkert.
pesterzsébeti Múzeum
• Neményi lili–horváth Árpád em-

lékszoba;
• Helytörténeti kiállítás;
• „Kincseskamra” helytörténeti kiál-

lítás.

KöNyVTÁr
A CSIlI 95 éve képekben fotókiállítás és 
lehoczkiné Fekete emese alkotásai meg-
tekinthetők a könyvtár nyitvatartási idejében, 
április 30-ig.

KölTéSzeT NApJA - ÁprIlIS 11.
A könyvtárban 9-től 17 óráig várjuk a vers-
mondókat korhatár nélkül. 15 órakor közösen 
elolvassuk József Attila Kertész leszek című 
versét. 15:15-kor Irodalmi kávéház Petőcz 
András és Kemény István meghívott költők 
közreműködésével. A programok ingyenesek! 
Joós Tamás és Hegyi Norbert Cseh Tamás 
estje „... Átlátszó víz legyen...” címmel.
Belépő: 500 Ft.

A Vízvári teremben 18 órától 
Cseh Tamás emlékest

„Közel eGy éVSzÁzADA 
A MŰVelőDéS SzOlGÁlATÁBAN”
egész napos program április 12-én a 95 
éves Csili és a 90 éves Kispesti Munkásott-
hon szervezésében.

Délelőtt a KMO-ban
10:00 „Közösségek és művelődés” – konferencia
13:00 Sebő együttes műsora
Napközben a „Kosuti”-ban és a kispesti 
Templom téren
14:30 Kézműves foglalkozások
15:00 Szabadtéri programok

Fellép többek között: Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar, Csili Népdalkör, Pesterzsébeti 
Városi Fúvószenekar és még sokan mások

programok: Futás Schirilla Györggyel és 
kerékpáros felvonulás a két helyszín között, 
közös festés a két kerület határán, a Nagykő-
rösi úti felüljárónál,„1000 méter a közművelő-
désért” séta a Kosutiban és egy meglepetés.

este a Csiliben
18-20 óráig Művészeti gála 
20-21 óráig Táncház
21-01 óráig Születésnapi házibuli 
a Calypso Plusz Band-del

Ingyenes buszjárat a helyszínek között, értékes 
nyeremények! Információ és regisztrálás a 
rendezvényekre: 283-0230, www.csili.hu

KONCerTeK, reNDezVéNyeK
Mester Sándor klasszikus gitár est
Április 18., csütörtök, 18 óra, Jegyár: 1300 Ft

Calypso Dancing party
Április 12-én kivételesen 21-01 óráig! Játszik 
a Calypso Plus Band, Jegyár: 1500 Ft, Asztal-
foglalás a rendezvény előtti napon 12 óráig a 
283-0230-as telefonon. 

hoppá! – Budapest Bár-koncert
Május 17., péntek, 19 óra
Énekesek: Németh Juci, rutkai Bori, Frenk, 
Keleti András, Kollár-Klemencz László
Jegyárak: 1900, 2900, 3900 Ft.

Társaságkedvelők Klubja
Minden szerdán 18-22 óráig
Játszik: a Kristály Duó, Belépő: 700 Ft

Országos Népzenei Találkozó 
Április 21., vasárnap 15 óra. Belépőjegy: 500 Ft 
Nevezési díj: egyéni 500 Ft, csoportos 1000 Ft
Nevezési határidő: április 5.
Információ: Dávid Anikó 30/466-6697

Baba- és Gyermekholmi börze
A június 9-ei börzére asztalfoglalás: április 
23-án 10 órától baba- és gyermekruhák, 
játékok, könyvek és megannyi minden más, 
ami a gyerekneveléssel  kapcsolatos
KlUBOK, TANFOlyAMOK
pilates torna - új oktatóval, újra a Csiliben!
Még lehet csatlakozni a márciusban indult 
csoportba péntekenként 19:15 órától  
Jelentkezőket várunk az április 8-tól induló új 
csoportba is: hétfőnként 16:45 órától  
részvételi díj: heti 1 alkalom 4000 Ft/ hó, heti 
2 alkalom 7200 Ft/hó
Vezeti: Surányi Nelly (www.nellysuranyi.com)
Gerincjóga
Április 9-től, kedden 18:30-tól várjuk mindazo-
kat, akik szeretnék megelőzni a gerincprob-
lémák kialakulását, akiknek utókezelésre van 
szükségük, akiknek fontos gerincük egészsé-
ge! Jelentkezés a részvételi díj befizetésével 
április 4-ig. Vezeti: K. Szalay Zizi jógaoktató
Asztmások légzőtornája
Még lehet csatlakozni!
Csütörtökönként 10:30-tól várjuk a légzé-
si nehézséggel küzdőket. Jelentkezés és 
információ: Nyitrai Mária ria@csili.hu vagy 
283-0230 részvételi díj: 2500 Ft/ hó
Vezeti: Horváth Ferencné gyógytornász
A magyar óvodások majdnem fele túlsú-
lyos! Az ön gyermeke is? Szeretne változ-
tatni ezen? Kérdéseire választ, problémájára 
megoldást kínálunk tanácsadásunkon április 
27-én 9-11 óráig.  Vezeti: Horváthné rabóczki 
Mónika. Májustól szerdai és pénteki napokon 
speciális tematikájú mozgásos foglalkozást
indítunk óvodás korú gyermekek részére.
Jelentkezés és információ:
Nyitrai Mária, ria@csili.hu.
NyelVTANFOlyAMOK
Ingyenes szintfelmérés! Kezdő, újrakezdő, ha-
ladó, nyelvvizsgára felkészítő kurzusok ANGOl, 
NéMeT nyelvből. Általános iskolásoknak szak-
kör jellegű, felzárkóztató, középiskolai felkészítő 
foglalkozások. Induló létszám: min. 6 fő.
helyTörTéNeTI KlUB
Április 9., 17 óra, Dr. Tolnai János: erzsébeti 
emlékképek, Felolvas Galler péter, a képeket 
válogatta Nagy Orbán.
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Részesei lehettünk annak a 
nagyszerű kezdeményezés-
nek, amelynek keretében 
209 óvoda és iskola 30 ton-
na kupakot gyűjtött össze. 
Óvodánk kiemelt feladatá-
nak tartja, hogy a környe-
zetére tudatosan odafigyelő, 
azzal harmóniában élő gyer-
mekeket neveljen. 

Örömmel csatlakoztunk 
a kupakgyűjtéshez is. Na-
gyon jó volt látni, hogy a 
gyerekeken keresztül a szü-
lőket is sikerült mozgósí-
tanunk. Mindenki hozta a 

maga 1-1 darab kupakját, 
vagy a kis zacs kóban össze-
gyűjtött heti mennyiségét. 
Az elején még nem gon-
doltuk, hogy 450 kg ku-
pakot fogunk összegyűjteni. 

Büszkék vagyunk arra, 
hogy elnyerhettük a díjat, 
hiszen ebben az esetben nem 
is a darabszám volt a lényeg. 
Sokkal fontosabb, hogy az 
eddig értéktelennek tartott 
„szemétből” kincs vált.

Szántóné Barsán Krisztina
óvodapedagógus

A Baross Ovi – Kindergarten 
Baross  hagyományos Nem-
zeti Délutánján a gyermekek 
tevékeny részvétellel ismer-
kedtek a magyarság színei-
vel, szimbólumaival.

A családi rendezvényen na-
gyon népszerű volt a korabe-
li kalapka, és a huszárcsákó 
készítése, de ügyesen sodor-
ták, fonták a kicsiny ujjak a 
nemzeti színű fonalat, mely-
ből karkötő készült. Az ágyú 
készítést is sokan kipróbál-
hatták papírból, és a sok-sok 

Március 13-án rendeztük a ,,Zászlóval Csá-
kóban” nemzeti délutánunkat, ahol a kicsik 
megismerkedtek a szabadság fogalmával, 
nemzetünk jelképével, történetekben ele-
venedtek meg a forradalom és szabadság-
harc alakjai: Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, 
Bem József.

A szülők és gyerekek csoportról csoportra 
járva alkothattak közösen e jeles nap jegyében. 

A kis dobosok hívására álltak be katoná-
nak a kisfiúk, majd a kislányok integetve bú-
csúztak a menetelő huszároktól. A toborzót 
közös tánc követte Oláh Ibolya Magyaror-
szág című dalára.

A délutánt a Katica csoportosok toborzó 
játéka zárta.

Kovácsné Pető Erzsébet
óvodapedagógus

Mi így csináltuk: megnyertük!
A Baross Ovi – Kindergarten Baross részt vett a Holofon 
zrt. által megrendezett 2012. évi Országos Kupakverse-
nyen, és megnyerte a ,,Ti hogyan csináljátok?” kategóri-
át. A díjátadót a Budavári Történeti Múzeumban tartották. 

Szólt a dob és csattogott a kard

dugó remek alapanyagot adott a lo-
vacskák elkészítéséhez, melyből egy 
egész lovassereg állt fel. A vesszőből 
készült kard igazi újdonság volt.

Most is különleges volt a ki-
állítás, ahol korabeli fegyvereket, 
népviseletet, huszárruhát, és sok ér-
dekességet tekinthettek meg a láto-
gatók. A gyermekek számára moz-
gásos játékként fakarddal történt 
harci játék tette emlékezetesebbé 
ezt a Nemzeti Délutánt.

Lászlóné Ammer Klára                                                                                   
nemzetiségi óvodapedagógus
Nemzeti Délután szervezője

MeGeMléKezTÜNK az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról

A hét folyamán a gyerekek verseltek, énekeltek a katonákról, csaták elevenedtek meg a 
játékokban, várak épültek zászlókkal, különböző technikával készítettek csákót, dobot, 
zászlót, magyar címert, kokárdát.

Csak a meséből szeretnénk ismerni

A FOGNYűVő MANÓT
A Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvodájában meghatározó sze-
repet játszik a fogápolás. Hogy hogyan mossunk fogat he-
lyesen, arra gyakorlati segítséget adott nekünk egy lelkes 
anyuka, aki fogászati asszisztensként dolgozik.

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Interaktív mozgásos játék ke-
retében aktívan válogattak a 
gyerekek az egészséges és az 
egészségtelen ételek között, 
meg fogalmazták mindazt, amit 
azokról tudnak és hatásukat a 
fogakra. Kezükbe fogtak egy 
szemléltető fogsort, melyen 
fogkeféjükkel gyakorolhatták 
a sepregető mozdulatú fogtisz-
títást. A délelőtt a fognyüvő 
manó meséjével zárult. 

A fogápolásra nevelés ak-
kor a leghatékonyabb, ha 
minél fiatalabb korban kezdi 

elsajátítani a gyermek, ezért 
szorgalmazzuk az elhaszná-
lódott fogkefék időnkénti 
cseréjét, valamint a 3-6 éves 
gyermekek fogazatának leg-
megfelelőbb kialakítású kefék 
és krémek használatát.

Mit tehetünk még? Szemé-
lyes példamutatásunkkal ne-
velhetjük gyermekeinket arra, 
hogy vigyázzanak fogaikra, mert 
az épp fog egészséget őriz.

 Tóthné Schebesta Mónika
óvodapedagógus

Nyitott délelőttöt tart a Baross Ovi • Kindergarten Baross 
április 12-én, 9-től 11 óráig. Várunk minden új óvodába készülő kisgyermeket, szüleiket! • Helyszín: XX. ker. Baross u. 79-81.
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Gyerekekről 
FELNőTTEKNEK
A múlt tanév során a Nevelési Ta-
nácsadó előadássorozatot indított 
szülőknek gyermeknevelési téma-
körökben.

Április 24-én, szerdán 17 óra-
kor Erdélyiné Tibor Katalin pszi-
chológus az agresszióról, eredeté-
ről, szerepéről, megnyilvánulási 
formáiról, illetve arról beszél, hogy 
milyen szemlélet bizonyulhat ha-
tékonynak az agresszív viselkedés 
kezelésében. 

Április vége helyett idén a tavaszi szünet 
után, április 8-án és 9-én bonyolítják le 
az általános iskolai beiratkozást – tájé-
koztatatta lapunkat dr. Nagyné Koczog 
Tünde, tankerületi igazgató.

A jelentkezéshez vinni kell a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított azonosítót, 
valamint a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (lakcímkártyát). 

- Szükséges továbbá csatolni az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást, amely le-
het óvodai vélemény vagy a nevelési 
tanácsadás keretében végzett iskola-
érettségi szakértői vélemény, sajátos 
nevelési igényű gyermekek esetében 
pedig a Szakértői Bizottság vélemé-
nye. A szülőktől azt kérjük, vigyék 
magukkal a gyermek TAJ-kártyáját, 
valamint az oktatási azonosító számot 
tartalmazó igazolást is – mondta a 
tankerületi igazgató.

A beíratási adatok összesítését kö-
vetően a fenntartó kiszűri az esetle-
ges több intézménybe is beiratkozó 
gyermekeket. A felvételről vagy el-
utasításról szóló határozatot az iskola-
igazgatók április 26-ig küldik meg a 
szülőknek.

A köznevelési törvény alapján az 
általános iskola köteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében van. A beiskolázási körze-
teket Budapest Főváros Kormányhi-
vatala határozza meg.

– Jelentkezés elutasítása esetén a 
szülő kérelmet nyújthat be, érdeksé-

TeheTSéGeK
a  Gyulaiban
A Gyulai István Általános Iskolában 
tehetségek bukkantak fel az egyik 4. 
osztályban, a diákok kiváló eredmé-
nyeket értek el csapatban és egyéni-
ben több tanulmányi versenyen is.

Csapatban: Bolyai Matematika 
Verseny (országos döntő), Bolyai 
Nyelvtan Verseny (országos dön-
tő), Zrínyi Matematika Verseny. 
Csapatban: Dél-pesti régió 1. hely, 
egyéniben 2 tanuló: Lippai Réka és 
Lugosi Gergő az országos döntőbe 
jutott. Lugosi Gergő a Mozaik 
tanulmányi versenyen 4 tárgyból 
Lippai Réka pedig 2 tantárgyból 
országos döntős. 

- Ugyanezek a gyerekek részt 
vettek a "Kenguru" Nemzetközi 
Matematika Versenyen. Azt már 
tudjuk, hogy egy másik országos 
verseny döntőjében három napos 
megmérettetés előtt állnak Nyír-
egyházán – osztotta meg a jó híre-
ket Lernyei Ákos igazgató. 

Molnár Dorottya
első lett 
a fővárosi versenyen

Március 4-én két kategóriában zaj-
lott a budapesti német nyelvű sza-
valóverseny a Hajós Alfréd Általános 
Iskolában. Tíz fővárosi iskola diákjai 
mérték össze tudásukat.

Molnár Dorottya a Hajós Alfréd 
Általános Iskolából a 7-8. osztályos 
kategóriában első helyezett lett.

Második lett Takács Dorka, a 
XVIII. kerületi Bókay Árpád Ál-
talános Iskola tanulója, harmadik 
helyezést ért el Edőcs Johanna, 
a VII. kerületi Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium diákja.

Az 5-6. osztályosok versenyében 
első lett Venczel Frigyes, a VIII. 
kerületi Vajda Péter Általános Is-
kola tanulója, második helyen vég-
zett Pifku Rajmund, a IV. kerületi 
Halassy Olivér Német Tagozatos 
Általános Iskola diákja. A harma-
dik helyezést Köteles Dorottya ér-
demelte ki a XVIII. kerületi Kassa 
Utcai Általános Iskolából.

‒ Áprilisban játékos német nyel-
vi vetélkedő lesz kerületünkben, 
melyet ugyancsak a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában tartunk. Itt 
csapatversenyben mérhetik össze 
tudásukat a XX. kerületben német 
nyelvet tanuló felső tagozatosok. 
A nevezés határideje április 8 ‒ tud-
tuk meg dr. Fekete Károlynétól, a 
Pesterzsébeti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől.  im

relemre hivatkozva, a határozat kéz-
hezvételétől számított 15 napon be-
lül. Az eljárást megindító kérelmet a 
tankerületi igazgatóhoz kell benyújta-
ni, aki azt a beérkezéstől számított 30 
napon belül köteles elbírálni – jegyez-
te meg dr. Nagyné Koczog Tünde; azt 
is hozzáfűzve, hogy a tanköteles korú 
gyermek beíratását elmulasztó szülő 
ellen szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezhető.

A 2012 szeptembere óta hatályos 
köznevelési törvény szerint a szülőt 
továbbra is megilleti a nevelési-oktatá-
si intézmény szabad megválasztásának 
joga – azaz: nem tiltható meg a szülői 
jelentkezés benyújtása, függetlenül at-
tól, hogy a szülő miért választotta az 
adott iskolát. 

Az intézményválasztás szabadsága 
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a 
szülő kérelmét teljesíteni kell. Ha az 
általános iskola a felvételi kötelezett-
sége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, 
először a halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók kérelmét köteles teljesíte-
ni. Közülük is előnyben kell részesíte-
ni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye a ke-
rületben van. A halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók felvétele után a 
további kérelmek elbírálásánál szintén 
a kerületi jelentkezők élveznek előnyt. 
Ha az általános iskola az összes felvéte-
li kérelmet helyhiány miatt nem tudja 
teljesíteni, az érintett csoportba tarto-
zók között sorsolás útján dönt.

– Felvételi vizsga a továbbiakban 
sem szervezhető általános iskolában. 

Sport- és emelt szintű művészeti ok-
tatás esetében viszont az iskola peda-
gógiai programja szerint alkalmassági 
vizsga szervezhető – mondta el dr. 
Nagyné Koczog Tünde, tankerületi 
igazgató. RA

a bEIskolázásI körzETEkET
budapest főváros kormányhivatala határozta meg

IskolaI beIratkozás: áprIlIs 8–9.
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Ady endre Általános Iskola 
és pesterzsébeti pedagó-
giai Intézet elismerő okle-
vélben részesülő diákjai:

Dumitru Vivien 
Füzes Tamara
Heizer Hanna 
Kánnár Flóra
Koncz Barbara 
Lengyel réka
Magyon Virág Zsófia
Pichler Anna
Szabados Hanna
Szarka Benedek 
Varga Luca
Vaszi Nóra

Gyulai István Általános 
Iskola polgármesteri elis-
merést kiérdemelt tanulói:

Schmidt-Szávó Laura
Fátrai Lilian 
Szőnyi Bence 
Szászvárosi Janka
Lugosi Dorottya
Pawlik réka
Szikossy Szilvia
Gérnyi Márk
Laczkó Krisztina 
Kekenj Norbert
Pühra Zoltán 
Fodor Vivien 
Nagy Georgina
Oltai Zsanett
Szászvárosi Virág
Szilágyi Péter
Csalári Boglárka
Hrych Eszter 
reiter Zita
Varga Vivien 
Tűz Boglárka
Németh Andrea
Zsikla Eszter
Kovács Antónia 
Horváth Dominika

lajtha lászló Alapfokú 
Művészeti Iskola növen-
dékei közül polgármes-
teri dicsérő oklevélben 
részesültek:

Bálint László Domonkos
Bana Adrienn
Borbély Bence regő
Cziráki Melinda
Csador Zsófia
Ferencz Krisztina
Gyurcsa Alexandra
Lippai réka
Mizsák Benjámin 
Mudra Katinka
Sipos Nándor
Tomerle Fanni

hajós Alfréd Általános 
Iskola diákjai közül 
oklevelet vehetett át: 

Balogh Ádám
Fábián Dóra
Farkas Petra
Fekete Kristóf
Gallyas Tünde
Gönczy Vivien 
Józsi Edina
Karczagi József
Kovács Fanni
Lencsés Kíra
Makó Mária Zita 
Marosi Szabolcs
Oláh Beatrix
Takács Katalin 
Zelenák Jennifer
Zsigmond renáta

József Attila Általános 
Iskola és Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskolai ta-
nulói közül polgármesteri 
dicséretben részesült: 

Berta Sára Boglárka
Czender Tamás
Egervári Dorka
Fabulya Zsófia
Gálfi Anna
Garai Katalin 
Gógán Enikő
Kardos Ádám
Keserű Lili 
Kucsák Kitti 
Marozs Kinga
Munzáth KristófNagy 
Krisztina Bernadett
Parrag Szilárd Ádám
Somogyi Viktória Lilla
Surján Petra
Szabó Hanna
Szórádi Ádám Olivér
Táth László Gergely
Vass Ádám Viktor
Vezér Zalán Norman 

Benedek elek óvoda, 
Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és egységes 
Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézet dicséret-
ben részesülő tanulói: 

Csatári János
Bálint Gergely
Frenczi Csaba
Garazsi Zsuzsa
Kovács Ildikó
Meláth Fanni
Szűcs István 
Horváth Nikolett

Budapesti Külkereske-
delmi Szakközépiskola 
dicséretben részesülő 
diákjai:

Bandor Szabina
Czigány Bernadett
Kiss Diána
Lőwy Andrea
Nagy renáta 
Nagy Viktória
Novák Júlia
radnóti Viktória
Szabó Bence 
Zsidai Andrienn 

lázár Vilmos Általános 
Iskola közösségi életben 
legkiválóbb diákok:

 Alattyányi Dóra
Bubik réka
Fazakas Andrea 
Hegyesi Adél 
Juhász Noémi 
Kovács Holda
Kuti Lilla
Lakó Georgina
Mokán Anett
Nyekita renáta
rabi-Nagy Dániel
rédei regő 
Tölgyesi Zsófia 
Tran Kim Nikoletta
Urbán Máté
Zámborszky Nóra 

eötvös loránd Szakközép-
iskola kitüntetett diákjai:

Gemzsi Patrícia
Spanyiel László
Gintner Nikoletta

erzsébet Királyné Szé-
pészeti Szakközépiskola 
dicséretben részesülő 
diákjai:

Dóczi Fruzsina
Laki Mercédesz
Tiborc Daniella
Vörös Vivien 

Kossuth lajos Gimnázium 
elismerésben részesülői 
tanulói: 

Gajdos Boglárka
Halász Gergely

Nagy-Szivárvány Alapít-
vány Gimnázium és Szak-
képző Iskola diákjai közül 
oklevelet vehetett át: 

Albert Barna
ruff Ádám 

Német Nemzetiségi 
Gimnázium közösségi 
munkájáért oklevelet 
vehetett át:

Budai Dóra
Csordás Daniella
Felényi Dóra
Horváth Eszter
Lovas Zoltán 
Skultéti Tünde
Szűcs Angéla
Török Anna
Ürögi réka Ágnes
Vámos Edina
Veér Annamária
Welsch Lilla

pesterzsébeti Közgaz-
dasági Szakközépiskola 
tanulói közül dicsérő 
oklevélben részesültek:

Kobida Krisztián 
Varga Mária Mónika 
Kádár Alexandra
Balogh Krisztina
Kádár Henriett
Boda Imola Mária 
Kovács réka 
Somi Anita
Váradi Enikő 
Nagy Tamara
Vámos rebeka
Várhegyi Mónika
Kerék Vivien 
rostás Vilma
Krizsán Máté
Nagy Alexandra Zsuzsa
Kaszanyi Dóra
Balogh János
Bálint Vivien 
Vadkerti Vivien réka 

Tátra Téri Általános Iskola 
kitüntetett tanulói:

Wiesler Kira
Horváth Debóra 
Őri Kiss Bálint
Perger Szonja Bíborka
Harasztosi Judit
Bernáth Adrienn
Eszes Viktória
Fedor Bence
Návai Aurél
Guzmics Dorottya
ZakariásDominika 

Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola és logopédiai 
Intézet dicséretben 
részesült tanulói:

 Papp Katalin
Csiki Hunor
Pataki Nikolett
Tóth Bende Balázs

Vértesi-Nagy Péter
Cserhalmi Botond
Pirik Dániel
Keresztúri Árpád
Olajkár Fabríciusz
Polyák Emese
Welsch Hajnal
Pohancsényi Attila
Luncan Tímea Lilla
Sági Lilla
Czeróczki Nikolett
Pammer Vivien

zrínyi Miklós Általános 
Iskola diákjai közül elis-
merő oklevelet kapott:

Balogh Zoltán
Bangó Krisztián
Dobosy Mónika
Gál Balázs
Ináncsi Petra
Németh richárd
rácz Benjámin
rigó László
rigó Tamás
Váradi Boglárka

Nagy lászló Általános 
Iskola és Gimnázium 
dicséretben részesült 
tanulók:

Bolla Péter
Boros Liliána Tamara
Budai Petra
Csillag Virág
Dancsics Bernadett
Demeter Krisztina
Faragó renáta
Fekete Adél
Fekete Ildikó 
Fekete Zsófia
Glancz Alexandra
Grimm Dorottya
Harsányi Fruzsina
Horváth Csenge
Illés Dorottya
Jeney Ákos
Kiss Nóra
Knob Szilárd
Kozi Kinga 
Lakatos Dóra
Lakatos richárd
Littvay Antónia
Mahut Luca
Mayer Luca
Pap Gábor
Sas Vilmos
Simon Fanni
Sudár Henrietta
Takács Tímea
Talabér Kitti
Tóth Krisztina
Turi Árpád Balázs

március 15-e alkalmából átadott elismerések, oklevelek  
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HORVátH GábOR
18 éves korában járt először 
Erzsébeten, akkor még nem 
gondolt rá, hogy életének 
meghatározó része lesz a XX. 
kerület. Az ELTE bölcsészka-
rán szerzett 1978-ban angol-
német szakos tanári diplomát, 
és véletlenül került a városnak 
erre a részére.

– Egyik évfolyamtársam 
idejárt a Kossuth gimnázium-
ba, és ő ajánlotta, hogy jöjjek 
ide. Elkezdtem tanítani, és tíz 
évvel később igazgatóhelyet-
tes lettem, majd 1991-ben 
pályázat útján kineveztek az 
iskola vezetőjének. Örömmel 
mondhatom, hogy azóta már 
sokszor meghosszabbították 
a megbízatásomat – mondja.  

Ez pedig egyértelműen 
azt bizonyítja, hogy Horváth 
Gábor szakmai munkáját 
mindig elismerték. Az igaz-
gató arra is joggal büszke, 
hogy az elmúlt huszonkét 
évben meg tudták őrizni a 

gimnázium egyik legrégebbi 
hagyományát, a párbeszéd 
képességét, azaz a tantestület 
tagjai szót értenek egymással, 
együtt tudnak működni az 
iskola céljainak megvalósítá-
sa érdekében. A másik dolog, 
ami elégedettséggel tölti el, 
hogy az egykori nemzetiségi 
tagozat 1990-es kiválása után 
a kéttannyelvű osztály elin-
dításával sikerült fenntartani 
az idegennyelv-tanítás magas 
színvonalát. Ez vonzó a szülők 
számára is, ezért szívesen kül-
dik ide gyermekeiket. A fel-
sőoktatásban továbbtanulók 
száma vetekszik a belvárosi 
középiskolákból egyetemre, 
főiskolára kerülőkével.

Horváth Gábor régóta 
elnökségi tagja, három éve 
pedig elnöke a Kétnyelvű Is-
koláért Egyesületnek. 

– Állandó nagy felada-
tunk, hogy a jogszabályok 
keretei között biztosítsuk a 
kétnyelvű oktatás feltétele-

it, megtartsuk színvonalát. 
Nem volt könnyű, de eddig 
sikerült ezt a célt megvalósí-
tanunk, és remélem, így lesz 
ez a jövőben is. Manapság 
ugyanazért az eredményért 
többet kell dolgozni, de pe-
dagógusaink állják a kihívást, 
és igyekeznek a mai gyereke-
ket is úgy tanítani, hogy azok 
eljussanak elődeik szintjére – 
magyarázza. 

zémANN ERiKA
A szomszédos Csepelen nőtt 
fel Zémann Erika, és mivel 
nagyon sovány volt, édesanyja 
levitte egy tornatanfolyamra a 
Munkásotthonba. Ott hamar 
feltűnt, hogy az átlagosnál 
ügyesebb, és ki is választották 
az Óbuda Tsz edzői – így kez-
dődött a ritmikus gimnaszti-
kai pályafutása.

– Tizenhárom éves vol-
tam, amikor hazajöttem Cse-
pelre, mert megalakult az rg 
szakosztály. Egy esztendővel 

később, 1989-ben válogatott 
kerettag lettem, és négy idény 
alatt kétszer is Európa-baj-
noki bronzérmet nyertem a 
csapattal. Már akkor érdekelt 
az edzői munka, így aztán 
rövidesen a Testnevelési Fő-
iskolán tanultam tovább, és 
idővel szakedzői végzettséget 
is szereztem – idézi fel a kez-
deti sikereket.

A VII. kerületben, az Er-
zsébetvárosi SE-ben dolgo-
zott, de ekkorra már Pesterzsé-
beten is jól ismerték Zémann 
Erika nevét, hiszen 1997 óta 
a Csiliben tartott tornatan-
folyamokat a gyerekeknek. 
A legügyesebb kislányokkal 
rendszeresen versenyeken is 
részt vett. Négy évvel ezelőtt 
lett az ESMTK vezetőedzője, 
és azóta sikert sikerre halmoz-
nak tanítványai a különböző 
megmérettetéseken. 

Noha az eredmények mi-
nősítik a munkáját, ő nem 
erre a legbüszkébb. Sokkal 

Érdemkereszttel ismerték el 
HORVátH GábOR és
zémANN ERiKA mUNKáJát

A március 15-i állami kitüntetések átadásán a Magyar Arany 
Érdemkeresztet (polgári tagozat) kapta meg Horváth Gábor, a 
XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója, angol-né-
met szakos tanár, a Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári ta-
gozat) kitüntetést zémann Erika vehette át, az Erzsébeti Spar-
tacus MTK ritmikus gimnasztika szakosztályának vezetője.

inkább azt tartja fontosnak, 
hogy az edzéseken, a sporton 
messze túlmutató kapcsolatot 
sikerült kialakítani a gyere-
kekkel. Az első csapatából 
éppúgy visszajárnak hozzá, 
mint az utóbbi időben „ki-
öregedett” rg-sek. Része lett 
az életüknek, gyakori vendég 
esküvőkön, ismeri a csöppsé-
geket is. Mint mondja, olyan 
pluszt tudott adni a tanítvá-
nyainak, ami révén jobban 
megállják a helyüket az élet-
ben, mint esetleg azok, akik 
nem sportoltak.

– Nagyon szeretem, amit 
csinálok, és a gyerekek is 
örömmel jönnek az edzések-
re, számomra ezek jelentik a 
lényeget. Nincsenek nagyra 
törő terveim, elsősorban nem 
világbajnokokat szeretnék ki-
nevelni, „csupán” olyan spor-
tolókat, akik a jó eredmények 
mellett jó emberré is válnak – 
vallotta be a kitüntetett.  

MS

Egy szerelemi történet mi-
att jött Budapestre Kath-
ellen Costa, aki magyaror-
szági gyakornokoskodása 
végén könnyeivel küzdve 
búcsúzott a Hajós Alfréd 
Általános Iskola diákjaitól.

A brazil Chico Buarque 
Budapest című regényé-
nek hatására döntött úgy 
a brazil egyetemista, hogy 
fővárosunkat közelebbről is 
megismeri.

– Szülőhazámban nagyon 
sokan a könyv miatt ismerik 
Budapestet. Én ko rábban 
még nem jártam Európában, 
ám kézenfekvő volt, hogy a 
magyar főváros legyen a cél-
pont – mondja a húszéves 
Kathellen, aki egy nemzet-
közi gyakorlatcsere-program 
keretében hat héten keresztül 
tartott angolórákat a pester-

szerelmi történet csábította pesterzsébetre a brazil lányt

zsébeti iskolában. A portu-
gál anyanyelvű lány építész-
mérnöknek tanul Manaus 
városban, amely több mint 
másfél millió lakosával Bra-
zília hatodik legnépesebb 
települése. A műszaki ta-
nulmányok mellett szívesen 
foglalkozik gyerekekkel, s 
kitűnő angoltudásának kö-
szönhetően egy nyelvisko-

lában tanít hétvégenként. 
Mint mondja, szeretett vol-
na tapasztalatokat szerezni 
máshol is.

– A brazil iskolarend-
szer nagyon különbözik a 
magyartól. Szülőhazámban 
ugyanis igen éles a különb-
ség a köz- és magániskolák 
között. Az állami iskolában 
a tanárok alulfizetettek, így 

aztán kevésbé motiváltak és 
nem lelik akkora örömüket 
a tanításban, mint a ma-
gániskolákban tanító pe-
dagógusok – meséli a lány, 
akinek pesterzsébeti elszál-
lásolásáról a diákok család-
jai gondoskodtak.

– A gyerekek nagyon 
ked vesek és udvariasak vol-
tak velem, és általában is 
el tudom mondani, hogy a 
magyarok végtelenül segítő-
készek. Mindenki mosoly-
gott rám. Igaz, előfordult, 
hogy nem mindig sikerült 
megértetni magam a bevá-
sárlóközpontokban és csak 
nehezen oldottam meg bi-
zonyos tömegközlekedési 
szituációkat – mondja ne-
vetve, azt is megjegyezve, 
hogy magyarországi tartóz-
kodása során nemcsak fővá-
rosunkkal ismerkedett meg, 
hanem a környező államok-
ban (Ausztriában, Horvát-

országban, Szlovákiában és 
Csehországban) is járt.

Az utolsó órán Kathellen 
meghatódva búcsúzott, ám 
emlékeztetett rá, hogy jö-
vőre Brazília ad otthont a 
labdarúgó-világbajnokság-
nak, három év múlva pedig 
Rióban rendezik a nyári 
ötkarikás játékokat, ahová 
szeretettel invitálta az olim-
piai iskola diákjait.

RA



3. szám 15é l E t t é R

A jó idő beköszöntével megnő a 
szabadtéren, természeti környezet-
ben keletkező tűzesetek száma. Ta-
valy közel ötezer tűzesethez kaptak 
riasztást a fővárosi tűzoltók, ebből 

Az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség, szándékos gyújtogatás okozza

előzzük meg a tűzeseteket!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a szabadban ki-
rándulók, szabadidejüket a természetben eltöltők, továbbá a mező-
gazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy tevékenységük során 
igyekezzenek megelőzni a tűz keletkezését, és tartsák be a tűzgyújtá-
si tilalom idejére vonatkozó előírásokat.

több mint ötszáz tűzeset pusztított 
szabadtéren, mintegy 240 hektáron.  
A tüzek lakóházakat és más épületeket 
is fenyegettek. Budapest környékén 
– mint ahogy jellemzően az ország 
egész területén – az oltást a vízhiány 
és a terület megközelítése nehezíti. 

A főváros területére a Pest Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazga-
tósága, valamint országosan a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium adhat 
ki határozatot a tűzgyújtási tilalom 
elrendelésére. Tűzgyújtási tilalom 
elrendelését követően az erdőkben, 
természeti környezetben kijelölt 
tűzrakó helyeken sem szabad tüzet 
gyújtani. A tűzesetek megelőzése ér-

dekében az erdőkben, fásításokban, 
valamint az erdőterületek és fásítá-
sok határától számított kétszáz mé-
teren belüli területeken – ide értve a 
magántulajdonban lévő ingatlanokat 
is (lakóépületek udvara, zártkertek, 
üdülőépületek udvara stb.) is – be 
kell tartani a tűzgyújtási tilalmat, 
mivel a légmozgás következtében a 
vastag, száraz avartakarót egy elszálló 
parázs vagy egy eldobott izzó cigaret-

ta is könnyedén lángra lobbanthatja. 
Szabadban – ide értve a magántulaj-
donban lévő ingatlanokat is – csak 
abban az esetben szabad tüzet gyúj-
tani (pl. kerti sütögetés céljából), ha 
a tűz oltására alkalmas tűzoltó eszköz 
(vödör víz, vödör homok, tűzoltó 
készülék stb.) rendelkezésre áll. 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
www.fovaros.katasztrofavedelem.hu

A márciusi összejövetelünk 
előadója Stefanovits Péter, 
Munkácsy-díjas festő- és 
grafikusművész után április 
16-án 17 órai kezdettel Tóth 
József, Balázs Béla-díjas fotó-
művész fog előadást tartani 
„Múltunk hídjai" címmel.

Az előadások témáinak 
összeállításánál a tagság ér-
deklődési körét vettem fi-
gyelembe. Megválasztásomat 
követően 71 címből álló 
listából választhattak tagja-
ink, amelyből azok a témák 
kerültek az éves programba, 
amelyek iránti érdeklődés 
meghaladta a szavazók 50 
százalékát.

így esett a választás a hi-
dakkal kapcsolatos téma elő-
készítésére is.

A hidak a történelmünk-
höz tartoznak, a műszaki 
kultúra részei, a technika és 
a művészet kapcsolódásából 
jönnek létre, valamint általá-
nos értékű szimbólumok.

múltunk
hídjai
A Budapesti Városvédő Egye-
sület Pesterzsébeti csoportja, 
az ez évi első három előadá-
sát a Pesterzsébeti Múze-
ummal közösen a Gaál Imre 
Galériában tartja.

„Egy híd többet jelent kőnél 
és acélnál, kifejezi az emberiség 
alkotó törekvését, szoros kap-
csolatokat hoz létre nemzetek 
közt, átvezeti az utakat, hogy 
megkönnyítse az emberek éle-
tét." (Széchenyi István)

Mint tudjuk, Pannóniában 
a rómaiak kiterjedt úthálózatot 
építettek és az utakat hidakkal 
kötötték össze. A Dunán hajó-
hidak, illetve cölöphidak vol-
tak, a Zalán, a Rábán és a Sión 
fahidak biztosították a folyama-
tos közlekedést, a kisebb vízfo-
lyásokon boltozott hidak álltak.

A Széchenyi Lánchíd a 
Duna első közúti és egyben 
Magyarország legismertebb 
hídja, a magyar főváros egyik 
jelképe. A hidat 1849. novem-
ber 20-án avatták fel.

A hidak egyben művészi 
alkotások is, legtöbbje meg-
határozott építési stílust követ, 
mint például az angliai Tower 
a gótika gyönyörű építménye, 
de említhetném a Margit hi-

dat, amely neobarokk, vagy 
az Erzsébet hidat, amely 
szecessziós stílusban került 
kialakításra. A hidak egyben 
műszaki alkotások, technikai 
csodák is, amelyben az Er-
zsébet híd a világ első olyan 
alkotása volt, ahol a két pil-
lér közötti áthidalt távolság 
elérte a 290 métert, a máso-
dik helyen a Niagara vízesés 
feletti híd volt, ahol ez a tá-
volság csak 258 méter volt.

A hidak jelképes kapcsok, 
a társas élet szimbólumai.

„Múltunk hídjai" című 
előadásunkat Tóth József fo-
tóművész fogja bemutatni, 
aki a hazai műemlékhidak lis-
tái alapján beutazta az orszá-
got, lefotózta a listán szereplő 
közel ötven hidat és jelentős 
fotókiállításokon mutatta be 
egyedülálló fényképeit.

Óváry Gábor csoportvezető
Budapesti Városvédő Egyesület 

Pesterzsébeti csoportja

– Ismét az általános iskolás 
diákok lesznek a főszereplők, 
de meghívjuk a középiskolá-
kat is. Gulyáslevessel kínáljuk 
a takarításban, tavaszi mun-
kában részvevőket. Lesz játék, 
a sporté lesz a fő irányvonal, 
mert az osztályok egymás el-
len fognak partizánjátékot 
játszani – tudtuk meg. 

Természetesen nem marad 
el a madáretetőkészítés sem, 

és lesz játékos ismeretterjesz-
tő feladatsor is: gombafelis-
merés, virágfelismerés, egy 
kis komposztálási ismeretek, 
valamint parlagfű és allergén 
növények felismerése. Külön 
fognak szólni a kézmosás 
alapvető szabályairól. 

A programok szervezé-
sében a Kormányhivatal is 
részt vesz. A főszervező idén 
is a szociális foglalkoztató.  

Idén április 19-én, esős nap esetén április 26-án reggel 
9 órától rendezzük meg a közös Kiserdő takarítási akción-
kat – tudtuk meg Adorján Csillától, a pesterzsébeti szociális 
foglalkoztató vezetőjétől. 

Ki jön velünk 
kitakarítani a Kiserdőt? 
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– Engem az egész kerületben csak 
Milikeként vagy Mili néniként ismer-
nek – mondja az ünnepelt, aki Sepsi-
szentgyörgyön született 1923-ban, ám 
onnan hamar Magyarországra került. 
Aligha túlzás azt állítani, hogy ezer 
szállal kötődik a kerülethez – például 

Andrásik Józsefnét a Vörösmarty 
utcában köszöntötte 95. születés-
napja alkalmából Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő és Juhász 
Lajosné alpolgármester. Ez alka-
lomból nyújtották át az ünnepelt-
nek a virágcsokrot és az Orbán 
Viktor miniszterelnök jókívánsá-
gait tartalmazó emléklapot.

VIRÁGCSOKOR 
és emléklap 

Tóth Józsefné, piroska né-
ni a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei petneházáról 
került fel pesterzsébetre.
Korán özvegyen maradt, 
de így is felnevelte és kiis-
koláztatta hat gyermekét. 
13 unokával és 8 déduno-
kával büszkélkedhet.

– Nagy volt a család, így hát 
otthon maradtam. Nappal dol-
goztam és főztem a gyerekek-
re, éjjel pedig varrtam – tekint 
vissza a megpróbáltatásokkal 
teli esztendőkre.

Gyermekei azt mondják 
róla, fáradhatatlansága, tenni 
akarása mit sem változott, és 
ugyanúgy szereti a tisztasá-
got és a rendet, mint régen.  

Így éppoly fontos, hogy takaros 
legyen az udvar – mind lányá-
nál, Soroksáron, mind pedig 
az ő pesterzsébeti, Beszterce 
utcai háza körül.

–Tegnap már megkapargat-
tam egy kicsit a kertet – mutat 
ki az ablakon, önkritikusan ar-
ról is beszámolva, hogy idén 
sajnos túl korán tette ki a mus-
kátlikat, és a szokatlanul hideg 

márciusi időjárás miatt teljesen 
elfagytak a növények.

– Hiába mondtuk neki, hogy 
még várjon egy kicsit, a Mamát 
nem lehetett megállítani – je-
gyezte meg mosolyogva egyik 
gyermeke.  RA

A szépkorú hölgynek az önkormányzat részéről 
Juhász Lajosné alpolgármester fejezte ki jókívánságait

férjét is a Csili Művelődési Központ-
ban, egy táncmulatság alkalmával is-
merte meg. Két gyermekük született, 
s ma már négy unokával és nyolc déd-
unokával is büszkélkedhet. Mint me-
séli, nyugdíjba vonulásáig a Soroksári 
úti Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban 

dolgozott, s ha ideje és lehetősége en-
gedte, szívesen járt kirándulni. 
– A férjemmel beutaztuk egész Euró-
pát! – von mérleget egykori szenvedé-
lye kapcsán, amelyről az útikönyvek 
végi kézírásos bejegyzések is tanús-
kodnak.

Azt már lánya, Marton Sándorné 
önkormányzati képviselő fűzi hozzá, 
hogy szülei utazási „láza” nyugdíjas 
korukra sem csillapodott. 

– Volt példa rá, hogy se szó, se be-
széd összecsomagoltak, és elszöktek 
Hajdúszoboszlóra fürdeni. Csak az 
esti vonattal jöttek vissza – számol be 
szülei egyik „csínytevéséről”.

Bár a közelmúltban elszenvedett 
baleset és az azzal járó fájdalmak mi-
att Mili néni 90. születésnapja talán 
keserűbb, az ünnepi torta így sem 
maradhatott el, amit cukrásznak ta-
nuló dédunokája készített el. RA
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Aranyokleveles Csili Népdalkör

Székler Zoltán területi titkár 
üdvözölte a résztvevőket, 
majd Szabados Ákos pol-
gármester köszöntötte a höl-
gyeket. Bevezetőjében rövi-
den beszámolt arról, hogy 
az önkormányzat 2012-es 
évét pozitív szaldóval zárta. 

– Ebben az esztendőben 
a megtakarítások részbeni 
felhasználásával szeretnénk 
egy kicsit látványosabb ja-
vulást elérni, különösen a 
járdák állapotának javítása 
terén. Szociális területen is 
történtek változások, pél-
dául tavaly megújult a Jókai 
Mór utcai orvosi rendelő, 
de jónéhány óvodában nyí-
lászárókat cserélünk. Egyál-
talában nem közömbös, 
hogy az utcán járva milyen 
a közérzetünk, ezért önkor-
mányzatunk újra működ-
tetni szeretné közbiztonsági 
alapítványát – mondta. 

Az egybegyűlteknek a BB 
Musica együttes örökzöld 
dallamokat adott elő. 

ILMA

Három napon át a nyugdíjas hölgyeket ünnepelték

márciusi köszöntések
borbély mihályné 90 éves 

(Szent Imre herceg. u.) 
szabó Gézáné 90 éves 

(Vas Gereben u.)
szegedi Jolán 90 éves 

(Tátra u.)
csontos istvánné 95 éves 

(Aulich u.)

A soroksári Táncsics Mihály 
Művelődési Házban meg-
rendezett Ki? Mit Tud?-on a 
Csili Népdalkör is részt vett. 
Vezetőjük, Szeghalmi Ágnes 
összegezte a szereplésüket:  
‒ Az aranyoklevelesek tel-

jesítményei között valóban 
voltak lényeges különbsé-
gek. Az énekkar mind a 
három fordulóban más-más 
népdalcsokrot adott elő, 
és Aranyoklevelet kapott a 
produkciójáért. im

Fáradhatatlanul tevékenykedik a 90 éves Piroska néni

Mili NéNi 90 éveS
Szenvedélyes utazók voltak férjével
Közelmúltban elszenvedett combnyaktörése miatt a PSzGyVK Lajtha László ut-
cai idősek átmeneti gondozóházában köszöntötték a 90 éves Balázs Lajosnét. 
A szépkorú hölgynek boldog születésnapot és mielőbb gyógyulást kívánt 
Földesi Gyula országgyűlési képviselő és Juhász Lajosné alpolgármester is.

Március 4-én, 5-én és 
7-én nőnapot tartott az 
MSzOSz Nyugdíjas Szö-
vetségének Pesterzsé-
beti Csoportja. A bejárat-
nál virággal köszöntötték 
a hölgyeket.
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Böjte atya várja 
az expresszt

A Székely gyors és a Csík-
somlyó expressz idén 
h atodik alkalommal in-
dul a pünkösdi búcsúba, 
Csíksomlyóra, majd más-
nap az ezeréves határhoz, 
május 17. és 20. között.

A zarándokvonat fővéd-
nöke: főtisztelendő Böj -
te Csaba OFM ferences 
rendi szerzetes, aki a vonat 
zarándokait fogadja majd 
Csíksomlyón.

2013 első félévében a Pester-
zsébeten működő egyházköz-
ségek, plébániák, gyülekeze-
tek összesen 2,1 millió forint 
önkormányzati támogatásban 
részesülnek. Ezen felül a Sza-
bó-telepi Református Egy-
házközség ez évre 4,5 millió 
forintot kap az új templom-
tervezési, építési költségeire.

A Pesterzsébeti Evangélikus 
Gyülekezet megalakulása egy-
beesik Erzsébetfalva történe-
tével. Az első telepesek pro-
testánsai 1885. március 15-én 
Szappanos László ügyvéd 
házában megtartották az első 
istentiszteletet. Felvidékről, 
Erdélyből, Bácskából, Du-
nántúlról, Békésből beván-
dorolt családok száma ekkor 
28 volt. A lelkiismeretességgel 
összegyűjtött adatok bizonyít-
ják, nem egyházi felsőbbségi 
hatalom volt a lelki dolgok 
igazi mozgatója, hanem maga 
az Isten számára elkötelezett 
ember. Első istentiszteleti he-
lyül a mintegy 90-100 főt is 
befogadó Kálmán utcai iskola 
szolgált.

leporolt írott emlékek 

Evangélikusok Pesterzsébeten
A Csili Helytörténeti Klub közelmúltban történt előadásán Győri János Sámuelné és férje  
– mindketten evangélikus lelkészek – előadását hallgathatták a résztvevők a kerületben 
élő evangélikusok történetéről „Leporolt írott emlékek” címmel.

Az 1920-as vallástani 
jegyzetek már arról tesznek 
említést, hogy tizenkét is-
kolában folyt evangélikus 
hitoktatás. A gyülekezet tör-
ténetének fontos dokumen-
tumai a „Jegyzőkönyvek”. 
Az 1900-ban írott bejegyzés 
szerint 1899-ben megala-
kult presbitérium ezt írta: 
„Kezdjük meg az egyházépí-
tő munkát! Először önma-
gunkban. Lám a hólavina is 
elenyésző kicsiny tömegből 
válik óriássá…”

Figyelemre méltó: a válsá-
gos gazdasági helyzet ellenére 
a gyülekezetnek mindig volt 
a szegények támogatására 
elkülönített anyagi tartalé-
ka. „1920. május 29-én 128 
szegény gyermek családja ré-
szére osztottunk lisztet bur-
gonyát szalonnát.” ‒ őrzi a 
sárguló írás.

Ezekkel a cselekedetek-
kel a templom épült már a 
lelkekben, és előkészítette az 
igazi kőből épült falak temp-
lommá emelkedését.

Templomépítő lelkész 
Falvay Jenő volt. ő írta a 
következőket:  „A gyerme-
kek voltak az igazi prédiká-
torok: ők vitték haza hitval-
lásunk tanítását a szeretetről 
a vallásórákról… a gyermek, 
mint valami lélekharang, 
beharangozta a szépet a jót 
és a nemes eszméket: az élet 
értékes kincseit. ők voltak 
az evangélikus egyház igazi 
felépítői.”

Szó esett a gyülekezet 
fontos dokumentumairól, az 
anyakönyvekről, melyek be-

jegyzései és „különleges jegy-
zetei” sok érdekes és megdöb-
bentő adatot is rejtenek. 

A „Templomépítési Jegy-
zőkönyv” megörökítette, hogy 
az evangélikus templom alap-
kőletétele 1926. június 6-án 
volt. „ A Kossuth szobor kör-
nyékéről elindult az áhítatos 
menet… Elől a díszrendőrök, 
utánuk a gyerekek, a tűzoltó-
ság és a cserkészek, egyházunk 
lelkészei és az egyházvezető-
ség…”  1926. december 26-a 
délelőtt 10 órakor a zsúfolásig 
megtelt „Béke” templomot 
ünnepélyes keretek között át-
adták rendeltetésének.

Falvay Jenő lelkész beszé-
dében ezt mondta: „Minden 
emberi szív megannyi tégla-
darab… egyformán drágák 
vagyunk az Építőmester kezé-
ben.” Az evangélikus templo-
mot Óváry Arthur műépítész 
tervei szerint építették fel. 

Ezután a Győri János 
Sámuel által készített tar-
talmas, evangélikus lelké-
szeket bemutató filmet ve-
títették le. 

A képsorok közül hitelesen 
jelent meg előttünk az előző 
öt lelkipásztor egyénisége és 
munkája.

ILMA
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egyházvezetőkkel találkoztak 
a kerület vezetői
Hagyományos éves találkozóra hívta meg Szabados Ákos a kerület 
egyházvezetőit. A fehér asztalos beszélgetés alatt a polgármester 
részletes tájékoztatást adott a települést és az önkormányzatot 
érintő aktuális kérdésekről, kiemelten az  elfogadott költségve-
tésről, melyben az egyházaknak megszavazott éves működési 
támogatás is szóba került.

Pesterzsébeten 11 gyüle-
kezetben (4 katolikus, 1 gö-
rög katolikus, 3 református, 
1 evangélikus, 1 baptista, 1 
zsidó) várják a hívőket. Az 
elmúlt 2 évben öt  egyházve-
zetői poszton került sor válto-
zásra. A régi gyülekezetvezetők 
mellett az új lelkipásztorok is 
aktívan veszik ki részüket a 

kerület társadalmi életéből, 
hit- és közéleti tevékenysé-
gükkel támogatják a helyi 
rendezvényeket.

Az önkormányzat vezetői 
között Juhász Lajosné al-
polgármester külön megkö-
szönte a kerületi lakosságért 
végzett szolgálatukkal az el-
esettek felkarolását.

Dr. Vas Imre  alpolgármes-
ter mint országgyűlési kép-
viselő ajánlotta fel segítségét 
az egyházvezetőknek. Dr. Ve-
res Anikó, Budapest Főváros 
Kormányhivatala XX. Kerüle-
ti Hivatalának hivatalvezetője 
is bemutatkozott, és tájékoz-
tatta a papokat, lelkészeket a 
2013. január 2. napjától mű-
ködő hivatal tevékenységéről.

A gyülekezetvezetők töb-
bek között az iskolai hitokta-
tásról, pályázati lehetőségek-
ről, a Jahn Ferenc Dél-Pesti 
Kórházzal való együttműkö-
dés módjáról kértek tájékoz-
tatást.

         Ecsedi-Nagy Andrea
     protokoll- és sajtófelelős

Pesterzsébet Önkormányzata
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A Központi Statisztikai Hivatal 
a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § 
(5) bekezdésében foglaltak, va-
lamint a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatósággal (NMHH) kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján felméri a televíziós mű-
sorsugárzás digitális átállásához 
kapcsolódóan az állami támoga-
tásra jogosultak körét.

Támogatásra az a magánszemély jogo-
sult, aki az adott háztartásban állandó 
lakóhellyel rendelkezik, amely háztar-
tásban kizárólag analóg földfelszíni 
műsorszórási vétellel televízióznak, és 
a jogszabályok alapján a személy rá-
szorultnak minősül.

A jogszabályok alapján rászo-
rultnak az minősül, aki a MÁK-
tól, az ONYF-től vagy a települési 
önkormányzattól vagy a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fő-
városi kerületi) hivatalától szociális 
ellátásban (rendszeres szociális se-
gélyben, lakásfenntartási támoga-
tásban, ápolási díjban, időskorúak 
járadékában, saját jogon nevelési 

NAV HÍREK
Van már ügyfélkapuja? 
Ha valaki rendelkezik ügyfélkapus re-
gisztrációval, egyebek mellett adóügyeit 
is kényelmesen, sorban állás nélkül in-
tézheti. Tavaly a négy és fél millió beval-
lóból mindössze 600 ezren küldték be 
egyetlen gombnyomással, elektroniku-
san adóbevallásukat.
Ügyfélkapu létesítését bárki kezdemé-
nyezheti. Nem kell hozzá más, csak egy 
személyazonosításra alkalmas igazolvány 
(személyi igazolvány, útlevél vagy kártya 
formátumú jogosítvány). Ezen kívül vá-
lasztani kell egy egyedi felhasználói nevet, 
illetve e-mail címét is meg kell adni, aho-
vá az első belépéshez szükséges, egyszer 
használatos kódja érkezik. A belépés után 
számtalan ügyet intézhet kényelmesen 
interneten: sorban állás nélkül beküldheti 
adóbevallását, válthat vállalkozói igazol-
ványt, megújíthatja forgalmi engedélyét, 
lakcímigazolványát, adatszolgáltatást tilt-
hat le. 

Új szolgáltatás 
magánszemélyeknek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szol-
gáltatásával mindenki egyszerűen, 
néhány kattintással telepíteni tudja 
számítógépére azokat a programokat, 
amelyek a személyijövedelemadó-be-
vallás elkészí téséhez szükségesek.
A www.nav.gov.hu honlapon lévő 
„SZJA" feliratú képre kattintva indítha-
tó el a programok telepítése. A telepítés 
megkezdése előtt a háttérben futó prog-
ram automatikusan megvizsgálja, hogy 
a szükséges Java futtató környezet ren-
delkezésre áll-e. 
Az új szolgáltatás előnye, hogy a le-
töltés nem igényel számítástechnikai 
és idegen nyelvi ismereteket, a prog-
ram bármikor újraindítható, futtatható.  
A félig kitöltött bevallás megnyitható, a 
végleges kitöltés után kinyomtatható. 
Ügyfélkapuval rendelkezők pedig elekt-
ronikus úton el is küldhetik bevallásukat 
a NAV-nak.

Tisztelt szerkesztőség!
A Vörösmarty piac közelében lakom. 
A mindennapjaink felháborítóan telnek, 
mert ahogy kilépünk az utcára, a köze-
lünkben lévő bolt előtt rendszeres ivászat 
folyik. Ez még annyira nem is lenne prob-
léma, mert van egy kis köz és ki tudjuk 
az italos embereket kerülni, de aki iszik  
annak egy idő után ürítenie is kell.

Ezt a közeli transzformátor vagy a csir-
két árusító üzlet hátuljában teszik. Jön a 
tavasz és idén sem mehetünk a  játszó-
térre, mert a gyerek is szemtanúja lehet az 
ürítéseknek, és akikről szó van, rendszerint 
a játszótéri padokon pihenik ki az ivászat 
fáradalmait. Tavasszal és nyáron irdatlan 
szag fogad minket az utcán haladva.

Most még elmossa az eső, de egy hó-
nap múlva, aki erre jár, biztos, hogy elájul 
majd a mi kis "friss levegős" utcánkon. 
Szeretnénk megoldást erre a problémára, 
minél előbb!

A piac gyönyörűen működik, minden 
csütörtökön és szombaton tömve van.

Térfigyelő kamerák kihelyezéséről is 
szó volt, de ez valahogy elmaradt.

Mindenesetre ezt a problémát minél 
előbb meg kell oldani. PB

POstAládA

Takarítsuk ki az éléskamrát, egyben a 
télről megmaradt alapanyagokat hasz-
náljuk fel, mert a tavaszi primőr áradat 
a vásárlókat úgy is arra készteti, hogy 
bevásárláskor a zsenge, harsogó színű 
zöldségeket, gyümölcsöket vegyék meg. 
A primőrök által ételreceptjeink is meg-
változnak a közeljövőben. Utoljára egy 
télies receptet ajánlunk figyelmükbe.
Télutói recept, a  mi kamránkban ez van:

Tátra téri báránycomb, 4 fő részére. 
Hidegen-melegen tálaljuk!

HOzzáVAlóK:
•	1,5	kg	báránycomb	vagy	lapocka	

Fuet Hajnal féle húsboltból
•	1	vöröshagyma
•	2	gerezd	fokhagyma	Necovszki	

Marinéktól
•	1	evőkanál	paprika
•	1	mokkáskanál	chili
•	1	teáskanál	kömény
•	1	teáskanál	rozmaring
•	1	teáskanál	oregánó,	só,	őrölt	bors
•	3	babérlevelet	Volf	Jánosné	fűszeres	

boltjából 
•	5	dkg	zsírt	vagy	vajat
•	1,2	dl	fehérbort	a	Szeg-ZardWin	

ker. Bt. borpatikájából
•	2,5	dl	vize
•	néhány	szem	fekete	olívabogyó
•	3 db birsalma a Multiplusz Kft. stand-

járól a birs kompóthoz. 

A Kau f mann Pista szerint ezt a sültet 
csak birskompóttal lehet tálalni! Úgy 
az igazi. ‒ Lehet benne valami, állító-
lag nagy gourmand az Öreg.

ElKészÍtés:
Tisztítsuk meg a húst, sózzuk, bor-
sozzuk. Keverjük össze a fűszereket a 
reszelt fokhagymával és a zsírral, majd 
kenjük a húsra. Tegyük hűtőbe 20 
percre, hogy a zsír visszadermedjen.

240 °C fokos, előmelegített sütő-
ben süssük a sütőrácson.
A rács alá tegyünk tepsit, amibe bele-
tesszük a vizet, a fehérbort, a szeletek-
re vágott hagymát és a babérlevelet. 
20‒25 perc után mérsékeljük a hő-

fokot 150 °C fokra és süssük tovább 
25‒30 percig. 

Amikor kész, hagyjuk 10 percig 
pihenni meleg helyen, hogy a hús 
jó szaftos legyen. Addig szűrjük le a 
szószt, dúsítsuk apróra vágott fekete 
olívabogyóval, adjunk hozzá vajat és 
a fűszerekből, ha szükségesnek tart-
juk. Birsalmakompóttal tálaljuk.  

KÖREt:
A kedves, mindig udvarias Kemény 
Bélától vegyünk 1 kg parázs Ella 
krumplit, csokor petrezselymet. Meg-
hámozzuk a hordó alakú krumplit, 
hosszában rusztikus daraboka vágjuk. 
Közben magas falú serpenyőben va-
jat olvasztunk, megdinszteljük rajta az 
apróra vágott fél csésze petrezselymet. 
Sózzuk, borsozzuk, majd a megfőtt, le-
szűrt krumplit rádobjuk. Összerázzuk, 
és fakanállal jól összekeverjük. Fontos, 
hogy a keveréskor a krumpli morzsa-
lékosodjon, mert csak így tud megta-
padni a vajas petrezselyem a krumplin.  

JÓ ÉTVÁGyAT!
SzERETETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI
ÉS ÚJ VÁSÁRLÓT!

tavaszi receptajánlatunk

Ksh – felmÉrIk
a támogatásra jogosultak körét

ellátásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadé-
kában, saját jogon hadigondozott 
pénzellátásban, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban) részesül, 
valamint mindazon, a digitális átál-
lás regionális időpontja évében leg-
alább a 70. életévét betöltött vagy 
betöltő személy, aki számára az 
ONYF által folyósított nyugellátás, 
nyugdíjszerű szociális ellátás, egész-
ségbiztosítási ellátás együttes össze-

ge nem haladja meg a mindenkori 
nyugdíjminimum kétszeresét. 

Állami támogatás háztartásonként 
egy rászorult számára adható. 

A támogatási jogosultság megál-
lapításához szükséges adatok a Ma-
gyar Államkincstárnál, az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 
és a települési önkormányzat jegy-
zőjénél, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalánál állnak rendelke-
zésre, így a támogatási jogosultságot 
megalapozó ellátásokra vonatkozó 
adatokat ezektől a szervektől kérte 
be az NMHH.

A rászorultak a felmérés megkez-
dése előtt levélben tájékoztatást kap-
nak a felkeresésről. A rászorultak sze-
mélyes megkeresését és tájékoztatását, 
illetve a támogatási igényre vonatkozó 
felmérést 2013. március 11. és júni-
us 30. között a Központi Statisztikai 
Hivatal felmérői végzik. A felmérők 
sorszámozott fényképes igazolvánnyal 
rendelkeznek. 

Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a 
digitális átállás zökkenőmentes lebo-
nyolításában!

Benoist György 
főosztályvezető
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Az eseményt dr. Nagyné Koczog Tün-
de, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Pesterzsébeti Tankerületének 
igazgatója nyitotta meg.

Mint azt Verőcei Edina, a PMS 
Dance művészeti vezetője hangsú-
lyozta: a tánc nyelve közérthető és 
közismert mindenkinek, bárhol is él-
jen a világban. Nem kell hozzá se tol-
mács, se szótár, csak érzések és kreatív 
fantázia. Az idén 10 éves jubileumát 
ünneplő stúdió vezetője hozzátette: 
a hagyományos, immáron harmadik 
alkalommal megrendezett táncfeszti-
vál célja, hogy minél több tanulóhoz 
juttassák el a tánc világát, a mozgás 
élményét. A tánc felszabadít, javítja a 
kommunikációt. 

Nyitó műsorszámként egy Palotást 
láthatott a közönség a Soroksári Né-

A medencés sárkányhajó versenynek 
még nincs nagy hagyománya hazánk-
ban, tavaly rendezték az első ilyen 
vetélkedőt a Népligetben. Olyan 
típusú viadalt, mint amilyen Pester-
zsébeten volt, eddig nem láthattunk 
Budapesten. A medencében két ha-
jót csigák közbeiktatásával kötöttek 
össze, és az a tízes csapat nyerte meg 
az egyes párbajokat, amelyik a meg-
adott távolságra el tudta húzni ellen-
felét (vagy egy perc után jobban állt).

A Zodony utcai létesítményben, 
három kategóriában huszonkilenc 
együttes nevezett a versenyre. A férfi-
aknál és a vegyes csapatoknál először 
csoportmérkőzéseket rendeztek, majd 
egyenes kieséses rendszerben folyta-

ÚJ SzABÁlyOK 
A löVéSzKUpÁN

célirányos verseny
Az elmúlt hetekben több lövészver-
senyre is sor került, melyeken a 
pest erzsébeti versenyzők sikere-
sen szerepeltek. A további lendü-
letes működéshez sportszerető 
kerületiek támo gatását várja a ke-
rületi lövészegylet.

Március 9-én és 10-én a Puskás 
Ferenc Stadionban rendezte meg 
a Pestszenterzsébeti Polgári Lö-
vészegylet a PeLe Lövészkupa Ver-
senyt. Ezt a sporteseményt a Ma-
gyar Sportlövők Szövetsége kiemelt 
ranglista versenyként kezeli. A két 
nap alatt ezen az eseményen 170 
versenyző vett részt az országból, de 
még Nagyváradról is érkezett egy 
csapat. Gajzágó Imre, a lövészegylet 
vezetője elmondta, a megmérette-
tést a 2013-as új nemzetközi szabá-
lyok szerint rendezték meg: változ-
tak a lőidők és a döntő szabályai is.

A PeLe versenyzői közül a légpus-
ka 60 lövéses versenyszámban (ke-
rekes székkel) Lemes Krisztián lett 
első egyéni csúccsal. A légpuska 60 
lövéses versenyszámban a férfiak 
között Szücs László 5., a légpisz-
toly 60 lövéses versenyszámban a 
juniorok között Meskó Sándor 4., 
míg a légpisztoly 60 lövéses ver-
senyszámban a férfiak között Szil-
ágyi Erik a 32., Tóth Tamás a 38. 
helyen végzett.

A PeLe Kupa a Légfegyveres 
Országos Bajnokság főpróbája is, 
amelyre Százhalombattán március 
15-én, 16-án és 17-én került sor. 
Országos bajnok lett Szilágyi Erik 
(PeLe). Egyéni csúcsot lőtt Lemes 
Krisztián (PeLe) kerekes székes 
versenyző, junior légpisztolyban 5. 
lett Meskó Sándor (PeLe). 

A versenyzők felkészítésében 
nagy szerepe volt Czanik László 
edzőnek.  ILMA

Még több fotó: 
www.pesterzsebet.hu

a TáNchoz NEm kEll Tolmács, szóTár, 
csupán érzés és KreAtív fAntáziA
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A Pesterzsébeti Művészeti Stúdió 
(PMS) Dance Alapítvány a tehetséges 
tanulók továbbképzéséért március 
22-én, az Európai Tehetségnap alkal-
mából táncfesztivált rendezett Szaba-
dos Ákos polgármester védnöksége 
alatt. A fesztivál ötletgazdája és fő-
szervezője Verőcei Gáborné nyugdíjas 
pedagógus, szaktanácsadó volt.

met Nemzetiségi Önkormányzat óvo-
dás tánccsoportjának előadásában. 
Ezt követően az Ady Endre Általános 
Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai In-
tézet 2. b osztályának Hercegnők és 
lovagok című előadását tapsolhatták 
meg a nézők.

A műsorban szerepelt a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola 4. osztálya 
latin mixszel, a Gyulai István Álta-
lános Iskola Muskétások-alsósok,  
Rocky és Fashion Dance produkció-
jukkal; az Ady Endre Általános Isko-

la és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 
3. b osztálya Támadás egy idegen 
bolygóról című koreográfiájával. 
Szép sikert aratott a Hajós Alfréd 
Általános Iskola 5. b osztálya Hurrá, 
nyaralunk! című produkciójával és 
nem utolsó sorban a PMS Dance 4 
tánccsoportja, amelynek tagjai hip-
hop táncot adtak elő.  
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a röMi KajaK-KeNu éS SárKáNyhajó Klub

Először rendeztek Budapesten ún. 

csigás versenyt medencében a sár-

kányhajók számára. A Pesterzsébe-

ti uszodában huszonkilenc csapat 

versengett. A férfiak mezőnyében 

az erzsébeti Römi Kajak-Kenu és 

Sárkányhajó Klub legénysége bizo-

nyult a legjobbnak.

tódott a küzdelem. A nyolc férfigárda 
közül a pesterzsébeti Römi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Klub lett a győztes. 

A Prohászka Péter, Kéri Attila, Fo-
dor Roland, Fehér Imre, Viktor End-
re, Végh Attila, Tóth János, Kopjás 
Gábor, Varga Attila, Práth Károly és 
Pintér István alkotta egység a selej-
tezőben mindhárom riválisát felül-
múlta. A döntőben a Tatai Hódy SE 
kemény ellenfélnek bizonyult, sokáig 
jobbnak tűnt a mieinknél, akik azon-
ban a párharcra rendelkezésre álló egy 
perc végéhez közeledve megfordítot-
ták a csatát, és megnyerték a viadalt.

A vegyes csapatoknál tizenhat 
együttes állt rajthoz. A Römi gárdája 
két siker után hatalmas küzdelmet ví-

vott a későbbi győztes tatai tízessel, 
ám kis különbséggel alulmaradt, így 
nem jutott tovább.

A sportágba csak tavaly bekap-
csolódott Pesterzsébet Duna Garden 
ugyan mindhárom párbajban veszí-
tett, de az egység valamennyi alka-
lommal jól tartotta magát, szoros 
„meccseken” kapott ki.

Az izzasztó vízi ütközet után este 
fehér asztalnál beszélhették meg a 
versenyzők a medencében történte-
ket. Az I. Sárkányhajós Bálnak a fo-
lyóparti Duna Garden Hotel adott 
otthont. A sorsoláson a legszeren-
csésebb egy kétszemélyes vacsorával 
egybekötött éjszakát nyert a szálloda 
egyik lakosztályában.  MS

Bizonyult
a legjobbnak
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Anatolij a Gyulai István Általános Iskolában ta-
nul, 2 éve sportol a fantasztikus eredmények-
kel büszkélkedhető ESMTK egyesületben.  
Az idén már Budapest Bajnokságot is meg-
nyert Anatolij ismét remekelt. Három ellenfelét 
meggyőző fölénnyel, kiegyensúlyozott szép 
teljesítménnyel győzte le, így ő állhatott a 

dobogó legfelső fokára. Újabb címmel, illetve 
kupával gazdagodott: Diák I. kategóriában Or-
szágos Bajnok lett. 

A kerületi és országos ukrán nemzetiség 
büszke a kis bajnokra és  további szép sike-
reket kíván, amivel Pesterzsébet számára is 
dicsőséget hozhat.

Seinchin KSe pesterzsébet híreiINTErNaTIoNal GojU 
– ryU karaTE – do szEmINárIUm 

Tartja: shihan Takeji ogawa 9 dan 
május 17-én 17:50-től a Kereskedelmi Szakközépiskola tornatermében 

(XX. kerület, Vörösmarty u. 89–91.) 
A rendezvényt megnyitja Földesi Gyula országgyűlési képviselő.

II. ErzsébET kUpa 
I. sakUra-kaI NEmzETközI VErsENy

A korosztályos, egyéni nemzetközi utánpótlás és haladó verseny célja 
versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás kategóriák számára, 

a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése. 
A versenyt május 18-án 9 órakor a Gyulai István Általános Iskola, 

Kruj Iván Sportcsarnokában (XX. ker., Mártírok u. 205.) 
Szabados Ákos polgármester, fővédnök nyitja meg. 

díszvendég: shihan Takeji ogawa 9 dan, 
a nemzetközi sakura-kai főinstruktora.

Nevezési határidő: május 15.
Védnökök: dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, alpolgármester, 

Juhász Lajosné alpolgármester. 

jUbIlEUmI üNNEpséG
shihan Takeji ogawa 70, az mGksz 20 éves! 

Az ebből az alkalomból tartott ünnepséget megnyitja 
dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, alpolgármester 

május 18-án 19 órakor a Csili Művelődési Központban 
(XX. ker., Nagy Győri István u. 2–4.).

Szeretettel várnak minden kedves szülőt, hozzátartozót és volt karatékát!
A nemzetközi sport rendezvény-sorozatot Pesterzsébet önkormányzata és 

a Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet rendezi.
További részletek, versenykiírás: www.pesterzsebet.hu

anatolij a dobogó tetején
46 kg-os súlycsoportban és diák I. kategóriában országos bajnok lett az ukrán nemzeti-
ségi közösség tagja, a 11 éves Burij Anatolij a Budapest FTC Sportegyesület „Atomhajó” 
szabadfogású országos birkózóversenyén.

KözéPisKolás röPlaBdatorna
a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban
Tavaly ősszel megtisztelő felkérést kaptunk Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatalától: rendezzünk egy röplabdatornát a kerületi középiskolák számára.

VéGErEdméNy:
1. Kossuth lajos Gimnázium
2. német nemzetiségi 

Gimnázium i.
3. Erzsébet Királyné szépészeti 

szakközépiskola 
4. Budapest Külkereskedelmi 

szakközépiskola
5. német nemzetiségi 

Gimnázium ii.

A felkérést nyilvánvalóan azért kap-
tuk, mert budapesti szinten közismert, 
hogy iskolánk – kis létszáma ellenére –  
1993 óta kiemelkedő sikereket ért el 
ebben a sportágban. A Német Nem-
zetiségi Gimnázium csapatai többször 
voltak érmesek diákolimpián, regio-
nális versenyeken. 

A strandröplabda szakágban, az 
utóbbi néhány évben, a különböző 
kategóriákban legalább két arany-
érmet nyertek játékosaink minden 
versenyen. Iskolánk hajdani tanulói 
közül többen ma már Budapest első 
osztályban szereplő csapatokban, az 

NB II-ben, vagy éppen a Budapest 
Válogatottban játszanak.

A kiváló hangulatú és bizton állít-
hatjuk – magas színvonalú – verse-
nyen öt csapat vett részt. A csapatok 
többsége vegyes összeállítású (3 fiú + 
3 lány) volt. 

Iskolánk két csapattal nevezett. 
A fiatalabbik csapatunk csak lányok-
ból állt, első komoly megmérette-
tésén IV. helyezést ért el. A felsőbb 
évfolyamosok alkotta válogatott 
ezüstérmet szerzett, hajszálnyival le-
maradva (döntő játszma 14-16) az 
aranyéremről. 

Büszkék vagyunk, hogy otthont 
adhatunk ennek a kiváló tornának. 
Reménykedünk benne, hogy ezzel 
egy új hagyományt indíthatunk el a 
kerületben. 

A verseny díjazását a polgármesteri 
hivatal biztosította. 

Krausz Éva testnevelő tanár
Szirmai József röplabdaedző

Márciusban a Rendészeti Kiképzők 
Szövetsége (RKSZ) által rende-
zett I. Önvédelmi Versenyen vett  
részt a Seinchin KSE Pesterzsébet 
egy felnőtt és két gyerek csapat-
tal, ahol Flamich Gábor és Hege-
dűs János felnőtt kategóriában I., 
Kruchió Tímea és Pavelcze Bende-
gúz gyerek kategóriában III., Gu-
lyás Ádám és Gulyás Zsolt gyerek 
kategóriában I. helyezést értek el.

A díjakat Dr. Komáromi István 
ny. dandártábornok, az RKSZ el-
nöke adta át, versenybíróként köz-
reműködött Harsányi László. 

Sensei Harsányi László március 
közepén belgiumi tanítványai meg-
hívására kétnapos Goju–Ryu Ka-
rate szemináriumot tartott Brüsz-
szelben, melyen Németországból 
a düsseldorfi csoport tagjai is részt 
vettek.
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Nem kapja meg 
a pesterzsébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Felnőtt és kadet 
szabadfogású válogató

A Vasas újonnan épült csarnokában, 
színvonalas körülmények között ke-
rült megrendezésre a felnőtt és kadet 
szabadfogású válogató verseny. Kadet 
korcsoportban szakosztályunk 5 fővel 
vett részt a versenyen. Kardos Richárd 
(54 kg), Makula Ramón (58 kg), Ta-
kács János (63 kg), Racolta Eduárd 
(76 kg), Atkári Tamás (85 kg).

Az öt birkózónkból ketten jutottak 
a döntőig. 76 kg-os súlycsoportban 
Racolta Eduárd Molnár Lászlóval, az 
Abonyi BC versenyzőjével került a 
döntőbe, melyből Edu került ki győz-
tesen, Edu aranyérmet szerzett. 58 
kg-os súlycsoportban Makula Ramón 
Balatoni Bencétől 2 menetben vere-
séget szenvedett, a dobogó második 
fokára állhatott. 

Felnőtt korcsoportban a három új, 
januárban igazolt versenyzőnk képvi-
selte az ESMTK-t. 74 kg-os súlycso-
portban Nagy Mihály és Nagy Péter 
összehúztak, az első mérkőzés Nagy 
Mihály nyerte. Misi a Tőzsér Sándor 
elleni mérkőzést végig irányította, 
azonban Misi hibázott, amit Tőzsér 
Sanyi kihasznált, és legyőzte birkózón-
kat. Mivel vigaszágon se jutott tovább 
Nagy Mihály, így kiesett a verseny-
ből. 60 kg-ban Asztalos Gábor Mol-
nár Józseffel kezdett, sajnos vereséget 
szenvedett. Mivel ellenfele a döntőig 

Az évtizedeken át Varga Jenő Közgaz-
dasági Szakközépiskolaként ismert 
erzsébeti tanintézményben hagyomá-
nyosan szeretik a sportot. Ennek egyik 
bizonyítéka, hogy minden évben nagy 
küzdelmet vívnak egymással a csapa-
tok a házi teremlabdarúgó-bajnok-
ságban, tavaly pedig megszervezték a 

A labdarúgó NB III Duna-cso-
portjában öt hét múlva pótolják a 
március14-15-i ítéletidő miatt elha-
lasztott mérkőzéseket.

A szokatlanul télies időjárás miatt 
egy, korábban lejátszott mérkőzés 
kivételével, elmaradt a 18. forduló 
a labdarúgó NB III Duna-csoport-
jában, így az Erzsébeti SMTK sem 
lépett pályára.

A csoport küzdelmeit koordi-
náló Budapesti Labdarúgó szövet-
ség versenybizottsága úgy döntött, 
az elhalasztott hat összecsapásra 
április 24-én, szerdán kerül sor, 
valamennyi mérkőzés 17 órakor 
kezdődik. Az ESMTK a Budafo-
ki LC együttesét fogadja az Ady 
Endre úton.

Vargabetű Focigálát, amelyre meghív-
ták a térség iskoláit. A futsal szabályai 
szerint zajlottak a mérkőzések, azaz 
4+1-es felállásban játszottak a felek.

A 2013-as tornán a kőbányai 
Keleti Károly Közgazdasági Szakkö-
zépiskola, a csepeli Weiss Manfréd 
Szakközépiskola és a Pestszentlő-

rinci Közgazdasági és Informatikai 
Középiskola csapatai léptek pályára. 
A nap rendkívül izgalmasan alakult. 
Nyitányként az erzsébetiek 3-1-re 
kikaptak a lőrinciektől, akik a kö-
vetkező fordulóban 8-3-ra alulma-
radtak a Keleti együttesével szem-
ben. Mivel a csepelieket mindenki 
alaposan megszórta ‒ a házigazdák 
14-1-re ‒, az utolsó összecsapásra 
maradt a döntés. 

Ezen a találkozón az erzsébeti 
srácok nagy csatában 4-3-ra meg-
verték a kőbányaiakat, és így három 
csapat is hét ponttal fejezte be a tor-
nát. Közöttük a jobb gólkülönbség 
határozta meg a sorrendet, így a 
pesterzsébeti iskola együttese végzett 
az élen (19-7), megelőzve a Keleti 
Károly (16-8) és a Pestszentlőrinci 
Közgazdasági Szakközépiskola (18-
12) gárdáját.

A gálagyőztes csapat tagjai: Ko-
vács János, Sasvári Péter, Laki Olivér, 
Csabai Kristóf, Varga Sándor, Varga 
Roland, Mida Sándor, Patyi Gábor, 
Orgován László és Báthori Attila. 
A torna gólkirálya a lőrinci Juhász 
Dániel lett 6 találattal, a legjobb ka-
pusnak járó elismerést a hazaiak játé-
kosa, Kovács János kapta. MS

Az esMtk Birkózó szakosztály hírei
menetelt, versenyzőnk a vigaszágon a 
harmadik helyért birkózhatott, végül 
bronzérmet szerzett, ami nagyon szép 
eredmény egy első éves juniortól.

Serdülő szabadfogású 
rangsorverseny
A Kertvárosi Sport Egylet rendezte 
a XVI. kerületben a serdülő szabad-
fogású rangsorversenyt.  Szakosztá-
lyunkat 5 fő képviselte. Szenttamási 
Tamás (42 kg), Losonczi Dávid (46 
kg), Bak Gergely (54 kg), Szőke Alex 
(58 kg), Balogh Miklós (69 kg).  

Birkózóinknak 2 évvel idősebbek-
kel kellett szőnyegre lépniük. Birkó-
zóink jó formában voltak, négy dön-
tősünk lett. Szőke Alex nem jutott 
a döntőbe, de így is 3. lett. Szentta-
mási Tamás egy ceglédi, Losonczi 

Dávid egy csepeli, Bak Gergely egy 
diósgyőri birkózóval vívta a döntő 
mérkőzést. Mindhárom mérkőzésből 
szakosztályunk versenyzői kerültek ki 
győztesen. Balogh Miklós egy újpesti 
versenyzővel birkózott a döntőben, 
azonban Mikinek nem sikerült ellen-
felét legyőznie, ezüstérmet szerzett. 
A pontversenyt az ESMTK nyerte.

Diák I. szabadfogású 
rangsorverseny
Szakosztályunk rendezte meg a diák 
I. szabadfogású rangsorversenyt 3 
sző nyegen, 133 versenyző részvéte-
lével. Szakosztályunkat 13 fő képvi-
selte. Korosztályunk a tőle elvárható 
módon birkózott, 13 versenyzőnk-
ből 8 birkózónknak sikerült érmet 
szereznie. 5 indulónknak sikerült a 
döntőig elverekednie magát, mely-
ből 4 versenyzőnk állhatott a dobogó 
legfelső fokára. 38 kg-ban Varga Raul 
egy dorogi versenyzővel birkózott a 
3. helyért, melyből Raul került ki 
győztesen, bronzérmet szerzett. 50 
kg-os súlycsoportban Losonczi Dá-
vid, és Kóczé Károly megállíthatatla-
nul meneteltek a legjobb négy közé. 
Losonczi Dávid Takács Istvánnal 
vívta a döntő mérkőzést. Dávid végig 
irányította a meccset, azonban végül 
a nyertes pozícióból vesztett, így a 
2. helyen végzett. Kóczé Károly egy 
orosházi birkózóval vívta a bronzmér-

kőzést, melyből végül Karcsi bronzér-
met szerzett. 58 kg-ban Bak Gergely 
a döntőig menetelt, ahol legyőzve 
ellenfelét, aranyéremmel gazdagítot-
ta Szakosztályunkat. 63 kg-ban Sző-
ke Alex egy váci versenyzővel került 
a döntőbe, végül Alex is aranyérmet 
szerzett. 69 kg-ban Molnár Tamás 
és Bagosi János küzdhetett éremért. 
Molnár Tomi Laczkó Benedekkel vív-
ta a döntő mérkőzést, Tomi győztesen 
került ki küzdelmükből, a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Bagosi Já-
nos a bronzmérkőzésen egy orosházi 
versenyzővel szemben maradt alul, 
bronzérmet szerzett. +85 kg-ban Szil-
ágyi Erik a Vasas versenyzőjét szorí-
totta a dobogó második fokára. Közép 
Zoltán (32 kg), Nagy Róbert (35 kg), 
Kreisz Ádám (42 kg), Nagy József (46 
kg), Lővey Levente (76 kg) kiestek 
a versenyből. A pontversenyt Szak-
osztályunk a második helyen zárta.

Április 24-én jön 
a budafok

A győztes pesterzsébeti csapat

Részletek és fotók:
www.pesterzsebet.hu

erzsébeten maradt a kupa 
vargabeTű FocigáLa
Másodszor rendezte meg a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola a Vargabetű Focigála elnevezésű teremlabdarúgó-tornát a Csepel 
Térségi Integrált Szakképző Központhoz tartozó intézmények diákjai számára. 
Akárcsak tavaly, az idén is hazai siker született.
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Pestszenterzsébeten született 3 
gyermekes kereskedő szülők gyer-
mekeként. Iskoláit is itt végezte. 
Kevesen tudták róla, hogy családi 
okok miatt nem tanulhatott tovább, 
így kétkezi munkás lett, majd gépé-
szeti technikusi oklevelet szerzett.

1958-ban vették fel a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem általános 
orvosi karára. Felesége is orvos, 
lánya szintén egészségügyi dol-
gozó.  Általános orvosi diplomáját 
1964-ben kapta meg, és ezután a 
fővárosi László Kórház egyik gyer-
mekosztályára került.

A László Kórház gyermekosz-
tálya jó iskola volt: a kanyaró el-
leni védőoltás hatékonyságának 
klinikai vizsgálatát az itt dolgozó 
orvosok végezték, melyben részt 
vehetett. Szakmailag, emberileg 
kiemelkedő kollégák és főnök mel-
lett, mégis vonzotta az önállóság. 
A kórházi háttér nélküli felelősség 

nem riasztotta, így a csecsemő- és 
gyermekbetegségekből az 1968. 
évben megszerzett szakképe-
sítés birtokában a XX. kerületi 
Gyermekegészségügyi Szolgálat 
kerületi gyermekorvosa lett, ahol 
különböző beosztásokban csaknem 
45 évig dolgozott. Betegei számára 
kedvező volt, hogy kerületi lakos-
ként éjjel-nappal, ünnepnapokon 
is elérhető és hívható volt. A szülők 
több generáción át is ragaszkod-
tak hozzá. Betegeit nem csupán 
gyógyította, de igyekezett egész-
séges életmódra is nevelni őket.

Bölcsődei orvosként a gyer-
mekek gondozásában, étkezte-
tésében haladó elveket képviselt.

A kerületben elismerték: 
1971-ben kerületi vezető gyer-
mekgyógyász kinevezést kapott.

Két ízben – 1979-ben és 
1988-ban – Kiváló Munkáért ki-
tüntetésben részesült, 1984-ben 

pedig a  Jahn Ferenc Kórház és  
rendelőintézet érdekében kifej-
tett kiemelkedő tevékenységéért, 
2005-ben a kerület egészségügyi 
alapellátásában végzett kimagasló 
munkájáért kapott díszoklevelet.

Kis betegei ez év januárjá-
ban az Astellas által meghirdetett 
rajzpályázatra küldött rajzaikkal 
bizonyították ragaszkodásukat. 
Életének utolsó éveiben súlyos 
betegségekkel küzdött. remény-
kedett a tervezett szívműtétben, 
amelyre azonban már nem került 
sor.  2013. március 2-án végleg 
feladta. 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy

csilliK ANdRás
a kerület egykori országgyűlési képviselője

2013. március 13-án elhunyt.

Temetése 2013. április 9-én 11:15 órakor lesz 
a Farkasréti temetőben

(Budapest XII. Németvölgyi út 99.)
A gyászoló család

TÁRSKERESÉS
Megnyitottunk! Garancia társközvetítő 
iroda magas színvonalú szolgáltatással, 
fényképes adatbázissal, minden korosz-
tály számára. Év eleji kedvezménnyel várja 
Schveiger Elvíra Tel.: 06-30-217-51-51

SZOLGÁLTATÁS
Mindenféle tető készítése járulékos bá-
dogos munkákkal, tűzfalak, kémények, 
kéményjárdák építése, szerelése, kerítések, 
apróbb kőműves munkák javítását vállalja 
Kft. Tel.: 06/20-92-68-321 

Villanyszerelés; hibakeresés, villany-
bojlerek javítása vízkőtelenítése, régi 
bojler le-, az új felszerelése. rácz Mihály 
Tel.: 06/30-296-5590, 06-1-260-790,
raczmi.0711@citromail.hu

Asztalos: Mindenféle asztalos munkát vál-
lalok, kívánságra házhoz megyek. Új ajtó, 
ablak, bútor gyártása, javítása, ajtó-ablak 
csere falbontás nélkül.
Tel.: 06/20-9-579-533, 284-92-13

Automata mosógépjavítás garanciával. 
A hét minden napján. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás Tel.: 06/20-28-85-148

Számítógépek javítása, összeállítása, te-
lepítése helyszínen is, hétvégén is. Vírusir-
tás, alkatrészcsere. Demeter Attila
256-86-80, 06/30-97-04-870

zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés stb. akár azonnal. Ajtórácsok, 
ablakrácsok, kapuk, kerítések, galériák ké-
szítése, egyéb lakatosmunkák rövid határ-
idővel. Tel.: 06-30-299-1211

Víz-fűtésszerelési Gyorsszolgálat! Cső-
repedések, ázások keresése, mosdók, mo-
sogatók, WC-k, kerticsapok, vízvezetékek 
javítása, cseréje földmunkával is. Dugulás 
elhárítás, egyéb  vízszerelési munkák. 
Tel.: 06/70-227-62-91

ABlAK-reDőNy-relUXA, 
rovarhálók, Ajtók, 

Harmonikaajtó-Árengedmény! 
Ajándék! Nyári-őszi beépítéssel is 

a mai áron!
Bp., tel: 06-31/315-4788

Vízszerelés gyorsszolgálat! Csőtörések 
műszeres keresése-javítása, kamerás 
csatornavizsgálat, dugulás-elhárítás, víz-
csatorna vezeték cseréje ásással is.  
Tel.: 06/30-914-3588

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Lakásán: 
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: 
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek 
szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. 
Ny: H-P:8-17 Szo:9-12 285-34-88 06-30-
9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

Tévéjavítás azonnal, helyszínen. Villamos-
mérnök végzettséggel, garanciával. (Orion, 
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Panaso-
nic, Samsung, Thomson, Grundig, Vestel, 
Schneider, Dual) Telefon: 06/20-410-63-93

Gyógypedikűr erzsébet 
központjában. problémás kör-
mök és bőrfelületek kezelése. 

Tyúkszem kiszedése. 
Cukorbetegek speciális kezelése.

Gél lakkozás tavasz színeivel. 
házhoz megyek !

XX. Topánka u. 14. 06/20-985-40-47

OKTATÁS
Német nyelvkönyvek, munkafüzetek új 
állapotban olcsón vásárolhatók idős nyug-
díjas nyelvtanártól. Ár: átlagban 300 Ft. 
-1500 Ft /db. Tel.: 06/30-568-33-31

EGYÉB
Ha tapasztalatod van értékesítési területen. 
Ha szükséged van jövedelem kiegészítésre, 

legyél a munkatársam. Jelentkezni: 06-30-
210-26-14, e-mail: Katya.toth@gmail.com

Nyugdíjas Szűcsmester szőrmebundák 
javítását, tisztítását vállalja. régi perzsa-
láb-bunda érdekel. 10-18-ig Tel.: 282-4247

AJÁNDÉK ÉS REKLÁM

Gravírozott és fényképes ajándé-
kok, ballagási akciók!
reklámtáblák, kirakat-, 

autódekoráció.
ringtex gyorsvarrodai ruhajavítás 

500Ft-tól.
Kossuth u. 31/A, 6-os üzlet

a szökőkútnál.
283-59-01, 06-20-920-99-81 

www.ringtex.hu

régiségek, hagyatékok vétele 
készpénzben, keresünk bútorokat, 
festményeket, órákat, vitrintárgya-

kat, könyveket, csillárt, szőnye-
get, bizsut, játékot, hanglemezt, 
kitüntetéseket, gyűjteményeket 

stb. Kiszállás, szakbecslés díjtalan. 
06/30-419-27-13 

INGATLAN
eladó, vagy kiadó felszíni beállóhely a Bíró 
Mihály utcában, Pesterzsébeten.
Tel.: 06/30-536-8607

elcserélném kisebb pesterzsébetire, vagy 
eladom 54 m2-es, kettőszobás, tehermen-
tes, Balassagyarmati lakásomat. Érdeklőd-
ni, 06/30-487-69-63 Ár: 4,9 M Ft.  
eladó: Bp., XX. kerület kedvelt lakóte-
lepén „Vécsey”, egy III. emeleti egyedi 
fűtésű (gázkonvektor), légkondicionált, 
51 m2-es lakás, amelyben van 2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, WC, kamra és erkély. 

A lakás teljesen felújított (elektromos, víz-
vezeték, nyílászáró csere történt), vízórás, 
a szobák parkettásak, a többi helyiség 
járólapos. Közös költség 9800 Ft. Jó köz-
lekedés, gyógyszertár, könyvtár, orvosi 
rendelő, ABC, posta a lakótelepen. Irány-
ár: 11 M Ft. Érdeklődni este 20 óráig Tel.: 
06/20584-90-13

Csepeli kavicsbánya tavaknál közvetlen 
vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3 m-es 
stéggel eladó. Villany, fúrt kút van. Irányár: 
3,5 M Ft. Tel.: 06/20-318-4642

XX. ker. központjában 300 m2-es telken, 
kétszobás családi ház, klímával, pincével, 
garázzsal, tárolóval eladó. 
Tel.: 06-30-200-7500 Irányár: 15,5 M Ft.

pesterzsébeten használtcikk piac környé-
kén csendes utcában két szobás 60 m2-es 
családi ház eladó. Hőszigetelt, konvektoros 
fűtésű. 540 m2 telekkel.
Érd: 06/30-9461-578

piacnál, Kossuth L. utcában 57 m2-es 
kétszobás, világos, házfűtésű üres, nem 
panellakás KIADÓ vagy ELADÓ
Tel.: 70/39-70-353

XX. kerület központjában 37 m2 téglala-
kás autóbeállással eladó. Irányár: 5,9 M Ft.         
Tel: 06/20-523-0516

Balatonalmádi-Káptalanfüreden társas 
nyaralóban üdülőrész eladó kedvező felté-
telekkel. Irányár: 5,5 M Ft. Tel: 06/30-567-
21-61 zevi61@freemail.hu

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
Masszázs: Frissítő-lazító, gyógy, svéd, 
lélek. részmasszázs: Hát, váll, nyak. 
Bioptron kezelés, fizikoterápia, méregte-
lenítés. 
Tel.: 06/20-596-0994

dR. mOlNáR imRE
gyermekorvos emlékére

A P R ó H i R d E t é s
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hIrdEssEN az újsáGbaN!
10 szóig 1500 Ft + áfa,

11–20 szóig szavanként 150 Ft + áfa.

Az apróhirdetés csak az újságban mellékelt 

(fénymásolható) apróhirdetési szelvényen 

adható le. Csak a hirdető hiteles aláírásával 

érvényes!

EGyéb hIrdETésEk:
Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa 

(ezért mini keretes megjelenés biztosított). 

Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!

Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megje-

lentetése: 40% felár. 

(Az utolsó oldalra a jelentkezés sorrendjének 

megfelelően kerülnek a hirdetések.)

kErETEs hIrdETésEk:
1/1 oldal (212 x 315 mm)  126 500 Ft + áfa

1/2 oldal fekvő (212 x 155,5 mm) 64 400 Ft + áfa

1/2 oldal álló (104 x 315 mm)  64 400 Ft + áfa

1/4 oldal fekvő (212 x 75,5 mm)  34 500 Ft + áfa

1/4 oldal álló (104 x 155,5 mm)  34 500 Ft + áfa

1/8 oldal fekvő (104 x 75,5 mm)  18 400 Ft + áfa

1/8 oldal álló (50 x 155,5 mm)   18 400 Ft + áfa

1/16 oldal (50 x 75,5 mm)  11 500 Ft + áfa

reklámriport tarifája megegyezik 

a fenti árakkal és felületekkel.

rejtvényben történő reklámozás:  

15 000 Ft + áfa

Az egyéb hirdetések megrendelésekor 

megrendelőlap kitöltése szükséges, 

mely letölthető az önkormányzat honlapjáról: 

www.pesterzsebet.hu, illetve a Polgármesteri 

Hivatal portáján is beszerezhető.

Erre az időpontra pesterzsébe-
ti sportolók is meghívást kaptak  
nemzetközi karate és birkó-
zóversenyre, így a kellemes 
tengerparti fürdőzés, szervezett 
kirándulások, városnézés alatt 
számítanak a magyar, pesterzsébeti 
turisták szurkolására is. 

‒ Az üdülést csakis a testvérvá-
rosi kapcsolatokra való tekintettel 
50%-os kedvezménnyel kínálják a 
pesterzsébetieknek. A mindössze 
70 000 Ft-os költség magában fog-
lalja a buszos oda- és visszautazást, 

NyÁRI PROGRAMAJÁNLAT PESTERZSÉBETIEKNEK  

Jöjjenek velünk Alustába!

proGram
indulás: 
június 14-én a kora reggeli 
órákban (többszöri megállással, 
idegenvezetéssel, alvás a buszon).
érkezés Alustába: 
június 15-én, az esti órákban. 
Június 16‒19.: 
4 nap üdülés a tengerparton 
félpanzós ellátással, szervezett 
kirándulásokkal, sportverseny 
látogatással.
Hazaindulás: 
június 20-án reggel 
(alvás a buszon).
Megérkezés Pesterzsébetre 
június 21-én este.

Ukrán testvérvárosunk, Alusta  nagy szeretettel meghívja Pest-
erzsébet lakosait, családjait a Krím-félszigetre a  Fekete-tenger 
partjára nyaralni június 14–21. között.

valamint az igényes szállást, a félpan-
ziós ellátást, és az alustai nevezetes-
ségeket bemutató kirándulásokat is 
– tudtuk meg Ecsedi-Nagy Andrea 
protokoll- és sajtófelelőstől. 

Jelentkezni az útiköltség – 25 000 
Ft – befizetésével lehet április 8-ig. 
A fennmaradó összeget részletekben is 
be lehet fizetni  június 1-ig.

További részletek a szervezőtől, 
Anatolij Burijtól, a Pesterzsebeti Uk-
rán Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
kétől a matitolkft@gmail.com címen 
kérhetők.

apróhIrdETésI szElVéNy  •  FÉNyMÁSOLHATÓ

A HIrDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁrA NINCS MÓD!

hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30

CSAK Az APRÓHIRDETÉSI
SzELVÉNyEKEN FELADOTT 

HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

Név:

Cím:

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

MeGJeleNéSI AlKAlOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rOVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  ÉPÍTŐANyAG  •  GÉP-SZErSZÁM  •  ELEKTrONIKA  •  HOBBI  •  JÁrMű  •  BÚTOr  •  rUHA  •  ÁLLAT

GyErMEKHOLMI  •  NÖVÉNy  •  EGyÉB  •  ÁLLÁS  •  OKTATÁS  •  TÁrSKErESÉS  •  SZOLGÁLTATÁS  •  VEGyES

PÉNzTÁR TÖLTI KI:

Szelvény feladásának időpontja: .......................................................................................................    Számla száma: .............................................................

hirdetés szövege – hirdető tölti ki!
10 SZÓIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZÓIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉrJÜK, OLVASHATÓAN, NyOMTATOTT BETűVEL TÖLTSE KI!

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................    Aláírás: ................................................................................................................



  OMEGA SZIGET
  Dél-Pest

Merre tartasz
2013-ban?

ISTENTISZTELET
CSILI M�vel�dési Központ.
1201 Bp., Baross u. 55.

Tarts velünk
vasárnaponként 17h-kor!

www. pogy. shp.hu;
 tel.: 06/70 779-7519

A Pesterzsébet Városfejlesztô Kft.  
új szolgáltatásokkal áll  

cégek és egyéni vállalkozók 
rendelkezésére: 

– könyvelés
– bérszámfejtés
–  pályázatírás és 

tanácsadás  
– társasházaknak is

– értékbecslés
–  energetikai 

tanúsítvány  
készítése

Érdeklôdni lehet: 

06-1/284-7064
varosfejleszto@pvf.hu 

Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket!rjuk megtisztelô érdrrrrrrrrrrrr eklôdésüket!

Szolgáltatásaink

Kipufogó javítás!

Ne feledje az 
óraátállítást! 
Március utolsó vasárnapján, 31-én, 
1 órával elôre, hajnali 2-rôl 3-ra kell 
állítani az órákat. 

Okostelefonjának kamerájával fókuszáljon a QR-kódra! 
Készüléke képernyôjén megjelenik Pesterzsébet hivatalos honlapja. 

Böngésszen a hírek között: www.pesterzsebet.hu

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható
A XX. kerületben lakó 45–65 
éves nôk, akik utolsó mammog-
ráfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
névre szóló meghívót kapnak, 
amin szerepel, hogy mikor várják 
ôket a MaMMa Eü. Zrt. mobil ál-
lomásán (Soroksár, Táncsics M. 
u. 104., szakrendelô mögötti par-
koló.  Tel.: 06/30/257-2836) vizs-
gálatra március 11–22. között.  
A szûrôvizsgálat térítésmentes. 
Információ: Budapest Fôváros 
Kormányhivatala  Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve 
tel.: 06/1/465-3823.

Együtt a víz világnapján
A víz világnapja alkalmából a 
Nyitnikék Óvoda négy tagóvodá-
ja (Lila, János utcai, Csepeli átjá-
ró, Torontál utcai óvoda) felvonu-
lást szervez a Duna-partra. Vár-
ják azokat az érdeklôdôket, akik 
szeretnének velük ünnepelni. 
Kérik, amennyiben csatlakoznak 
hozzájuk, vegyenek fel egy kék 
sálat vagy pólót. Gyülekezô már-
cius 22-én, pénteken, 16.30-kor 
a városháza elôtti szökôkútnál. 

Önkénteseket keresnek
A DélUtán lelkisegély szolgálat 
ügyelôket keres, akik vállalják az 
ingyenes, de kötelezô képzést, 
és a havi 8-10 óra – nem fizetett 
– esti elfoglaltságot. Jelentkezés 
április 15-ig az info@delutan.hu e-
mail címen, illetve a 30/975-0800-
ás telefonszámon. 

Hírek

Következô megjelenés: 
április 3., szerda

Lapzárta: március 20.
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A Köztársaság Téri Bölcsôde 
másodszorra is elnyerte a 
Hónap Bölcsije díjat a szülô-
fórum.hu szavazatai alapján, 
amit a dolgozók nagy erköl-
csi elismerésnek tartanak,  
mert a szülôk ebben a formá-
ban is kifejezték elégedett-
ségüket.

– Ezzel együtt újabb sópárnák-
hoz juttatták intézményünket. 
Mostantól minden gyermek al-
vásához tudunk biztosítani 1-1 
darabot. Köszönet illeti a szülôi 
kollektívát, akik mindenben 

segítik munkánkat. Az újbóli 
elismerés azonban nem tesz 
bennünket elbizakodottá, sok-
kal inkább megerôsít bennün-
ket abban, hogy munkánkat 
ezután is ilyen felelôsségtudat-
tal, szorgalommal végezzük.  
A kisgyermekgondozó nevelôk 
mellett a technikai dolgozók 
(aki a háttérben végzik mun-
kájukat, és nincs napi kap-
csolatuk a szülôkkel) odaadó 
munkáját is megemlíteném, 
mert így alkotunk egy csapa-
tot. Büszke vagyok valameny-
nyi kollégámra – nyilatkozta 
Korcsok Erika bölcsôdevezetô, 
aki az átadón köszönetet mon-
dott Juhász Lajosné alpolgár-
mesternek, amiért korábban 
250.000 forintot ajánlott fel a 
kerületben mûködô 5 bölcsôde 
számára, játékok vásárlására.

PE

Másodjára is a Hónap Bölcsije lettek Ünnepi meghívó 
Pesterzsébet Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom

a kerület gyermek és felnôtt lakosságát,
a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, intézmények képviselôit

a Városháza elé, Kossuth Lajos, majd Petôfi Sándor szobrához,
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

165. évfordulója alkalmából rendezendô kerületi ünnepségre.

Az ünnepi mûsort követôen a megemlékezés virágait  
a Kossuth-szobornál helyezzük el.

A kerületi ünnepséghez kapcsolódóan
2013. március 12-én 18 órakor
a Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar
Tavaszköszöntô koncertet ad
a Csili Mûvelôdési Központ Bubik István Színháztermében.
Mûvészeti vezetô: Vajda Barnabás
Hangversenymester: Vajda Gergely hegedûmûvész

A belépés díjtalan.
Támogatói jegyek a helyszínen válthatók.

Szabados Ákos polgármester

2013. március 14-én 14 órára

elyszínen vá

Szabados Ákos polgármester

Boldog 
nonapot!

Jó célokért báloztunk!
Farsangi körkép

g
A szûrôvizsgá
Információ: 
Kormányhivat
ügyi Szakigaz
tel.: 06/1/465

Együtt a víz v
A víz világna
Nyitnikék Óvo

gg

ja (Lila, János
ró, Torontál ut
lást szervez a
ják azokat az 
szeretnének 
Kérik, amenn
hozzájuk, veg
sálat vagy pó
cius 22-én, p
a városháza e

Önkénteseke
A DélUtán le
ügyelôket kere
ingyenes de

A farsangi idôszakban Pester-
zsébeten iskolák, óvodák, intéz-
mények, alapítványok szervez-
tek mulatságot a gyerekeknek, 
szüleiknek. Sokan választották 
e szórakozási lehetôséget, el-
sôsorban azért, mert a bevételt 
a szervezôk többsége jótékony-
sági célokra fordítja. A bálok so-
rában a március 9-ei Vállalko-
zók bálja lesz az utolsók egyike, 
amit a Csili Mûvelôdési Központ 
színháztermében tartanak. 

Részletek az újságban és a www.pesterzsebet.hu oldalon
Tisztelt Pesterzsébetiek!

Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

fogadóórán várja Önöket,

minden hónap első csütörtök 17 órától 19 óráig!

Helye: 
MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselőcsoport irodája

XX. kerület, Ady Endre u. 84/A.

MSZP Pesterzsébeti Szervezete
www.mszp20.hu

hirDeTMÉnY

eladó
ingatlanok

Budapest Főváros XX. kerület pesterzsébet önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdetmény
1-5. pontjaira vonatkozóan, valamint Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a hirdetmény
6-11. pontjaira vonatkozóan határozatában úgy döntött, hogy az 1-11. pontban felsorolt
ingatlanokat egyfordulós, nyílt pályázatban értékesíti:

Az ajánlatokat a Budapest Főváros XX. kerület pesterzsébet önkormányzata polgármesteri hivatalának
Vagyongazdálkodási Osztályához (1201 Budapest, Kossuth lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell benyújtani
2013. április 10-én 12.00. óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyelven.
Jelige a megvásárolni kívánt ingatlan címe.
Bővebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeiről: www.pesterzsebet.hu weboldalon,
valamint a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft-nél Ádovics Lászlóné ügyvezetőtől (Telefon: 284-7064).

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

A hozzá tartozó ingatlan alapterülete: 64 m2
129 700 000 Ft

6. 171557/0/A/4 Budapest XX. kerület Ferenc utca 1. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 136 m2 20 300 000 Ft

7. 178377/0/A/3 Budapest XX. kerület Vörösmarty utca 126. üzlethelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 173 m2 22 500 000 Ft

8. 170204/33/A/124 Budapest XX. kerület Bíró Mihály utca 6. raktárhelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 60 m2 3 500 000 Ft

9. 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

10. 170224/12/A/79 Budapest XX. kerület Lajtha László utca 18-20. irodahelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 76 m2 4 300 000 Ft

11. 170204/73/A/16 Budapest XX. kerület Ady Endre utca 82. raktárhelyiség Alapterülete tulajdoni lap szerint: 49 m2 2 300 000 Ft

Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából
dr. Vas Imre alpolgármester s.k.Budapest, 2013. március 18.


