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Középpontba került a Föld  

HÍREK
Védelem a vadgesztenyefáknak
Pesterzsébet önkormányzata megrendelte 
a kerület közterületein a vadgesztenyefák 
növényvédelmi kezelését, melyet április 29 
és május 13 között végeznek el.  A bizony-
talan időjárási tényezők miatt nem lehet 
pontosan tudni, mikor fejezik be a feladatot, 
de a szakemberek törekszenek az időinter-
vallum betartására. 

Tároló a kerékpároknak 
Már lehet használni azt a kerékpártárolót, 
ami a napokban készült el a Nagy Győri 
István utca és a Kosuti találkozásánál. A Vá-
rosháza közelében létesített tárolóban több 
kerékpárt is el lehet kényelmesen helyezni.

 

Duna Garden a leg-étterem 
A  márciusi  DiningCity Országos Étterem 
Hét ismét nagy siker volt, több mint 12 500 
vendég foglalt asztalt a résztvevő éttermek-
be. A tavaszi Étterem Hét első helyezettje a 
Duna Garden étterem lett. MEGHÍVÓ

Pesterzsébet Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait

Hősök Napja 
alkalmából

2013. május 23-án, csütörtökön 17 órára
az Emlékezés terére,

a I. és II. világháború pesterzsébeti
katonai és polgári áldozatainak emlékére

rendezendő tiszteletadásra.

A kerületi egyházak képviseletében 
Győri János Sámuel nagytiszteletű úr 

tart áhitatot.

A megemlékezésen fellépő művészek:
Barlay András, Balásházi Bálint,
Fekete Tália Réka, Veress Előd,
Pesterzsébet Városi Vegyeskar.

Az ünnepség végén a hozzátartozók 
mécses gyújtással és egy-egy szál virággal 

róhatják le kegyeletüket a Hősi emlékműnél.

Szabados Ákos
polgármester

Közel száz év a közösségekért, a kultúráért
A kultúra őrzői 

A Csili Művelődési Központ és a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház közösen ünnepelte közel száz éves 
születésnapját április 12-én. Pesterzsébeti és kispesti helyszínekkel várták az intézmények látogatóikat, akik sé-
táltak, futottak, kerékpároztak a kultúra jegyében. A két kerület kulturális kapcsolatait erősítette a délelőtt tar-
tott konferencia is. Az egész napos rendezvényen, ami a Csiliben születésnapi bállal zárult, számos programhoz 
csatlakozhattak az érdeklődők.  8. oldal
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Az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben 
idén is megemlékeztek a Föld napjáról. Tavaly használták fel először az 
összegyűjtött kupakokat, amelyből most is képet raktak ki. 
– Az aulában az osztályok egymást váltva rakták ki az előre megraj-
zolt, felvázolt formát. A középpontba a Föld került, melyet egymás ke-
zét fogó gyermekek vettek körül. Jövőre a tengerek világát szeretnénk 
megjeleníteni – mondta Sikéné Pfeiffer Éva intézményvezető igazgató. 
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VárosházI Napló 

Testületi ülésen történtTestületi ülésen történt

Bővülhet a térfigyelő kamerarend-
szer, sportközpont létesülhet a 
Zodony utcában és irattárat alakí-
tanak ki a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola két használaton kívüli tan-
termében – egyebek mellett erről 
született döntés az április 18-i tes-
tületi ülésen, amelyen a képvise-
lők támogatták a Csili Művelődési 
Központ igazgatójának, valamint 
a Pesterzsébeti Múzeum vezetőjé-
nek szakmai beszámolóját, továbbá 
pontot tettek a TV 20 végelszámo-
lási folyamatának végére.

Biztonságosabbá válhat a kerület
Ünnepélyes percekkel kezdődött a 
testületi ülés: Szabados Ákos polgár-
mester és Szászvárosi Zsolt, a Pester-
zsébeti Polgárőrség elnöke aláírta az 
önkormányzat és a kerületi polgárőr 
szervezet közötti együttműködési 
megállapodást. Mint emlékezetes, 
a képviselő-testület a március 13-i 
ülésen adta hozzájárulását az együtt-
működési megállapodás aláírására. 
Az előzetes várakozások szerint a 
Pesterzsébet Polgárőrség – amely 
tagja az Országos Polgárőr Szövet-
ségnek, s amely a közelmúltban 
együttműködési megállapodást kö-
tött a Budapesti Rendőr-főkapitány-
sággal – fontos szerepet tölthet be a 
közbiztonság javításában, a bűnmeg-
előzés elősegítésében, az ifjúság- és 
gyermekvédelemben, valamint a 
környezetvédelem helyi feladatainak 
megvalósításában. Rövid beszédében 
Szászvárosi Zsolt elnök a közeljövő 
legfontosabb feladatának a tagtobor-
zást nevezte. 

Kapcsolódó hír, hogy a testület 
hozzájárult ahhoz, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújtson be a 
térfigyelő kamerahálózat bővítésére. 
Az előzetes számítások alapján a 14 
db kamera elhelyezésének költsége 
– a számítógépes háttér bővítésével 
együtt – nettó 25 millió Ft. A má-
jus 2-ig beadandó pályázaton nettó 
6,3 millió Ft nyerhető vissza nem 
térítendő támogatásként – a fenn-
maradó összeget az önkormányzat 
a költségvetés általános tartalékából 
biztosítja.

Kész az igazgatóság székhelye
Polgármesteri beszámolójában Szaba-
dos Ákos egyebek mellett elmondta, 
hogy megtörtént a kerületi Tankerü-
leti Igazgatóság számára átadott helyi-
ségek kialakítása az Ady Endre Általá-
nos Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai 
Intézet épületében. A hivatali helyi-
ségek berendezését az önkormányzat 
bútorok átadásával segítette.

Terítéken a pénzügyek
Az ülésen több napirendi pont is fog-
lalkozott a kerület gazdálkodásával, 
költségvetésével. Elfogadásra került a 

A módosítandó szerződés egyrészt rög-
zítené az említett ingatlanokból bérelt 
terület csökkentését (a Sirály csónak-
házra, a műfüves labdarúgó pályákra, 
valamint az azokat övező területrészek-
re), másrészt – ezzel arányosan – ki-
mondaná a bérleti díj mérséklését.

Fejlesztések, beruházások
Támogatást kapott az a határozati javas-
lat, hogy a Zodony utca 2. szám alatti 
ingatlanon sportközpont létesüljön. 
A benyújtandó pályázat sikeres elbírá-
lása esetén az épülő komplexum egy 
NB II-es követelményeknek megfelelő, 
2500 néző befogadására alkalmas cen-
terpályának, egy hozzá tartozó székház-
nak és öltözőrendszernek, továbbá két 
darab szabvány méretű füves labdarú-
gó edzőpályának, egy szabvány méretű 
labdarúgó műfüves pályának, egy több-
funkciós sportcsarnoknak, valamint két 
műfüves edzőpályának adna otthont.

A testületi ülésen 14 képviselő 
támogatta, hogy irattár létesüljön a 
Zrínyi Miklós Általános Iskola egyik 
épületszárnyának emeleti szintjén, 
amelyet az oktatási intézmény a tanu-
lólétszám csökkenése miatt már nem 
használ. A 405 m2 alapterületű léte-
sítmény kialakítását a polgármesteri 
hivatal napról napra gyarapodó irat-
állománya teszi szükségessé.

Szintén zöld utat kapott a Buda-
pest Komplex Integrált Szennyvíz-el-
vezetése nevű projekt Pesterzsébetet 
érintő részének megvalósítása. Az 567 
folyóméternyi csatornaszakasz meg-
építéséhez az önkormányzat 3,6 mil-
lió forint önrészt biztosít.

Ingatlanértékesítés 
– ingatlan-felújítás
A testületi ülés végén a képviselők ar-
ról döntöttek, hogy az önkormányzat 
megvételre ajánlja fel egy kft részére a 
Kossuth Lajos u. 22-24. I. lph. fszt. 1. 
sz. alatti, 444 m2 alapterületű üzlet-
helyiséget. Az eladásból befolyt összeg 
egy részét a Kossuth Lajos utca 26-28. 
II. lph. fszt. 1. szám alatti ingatlan 
(volt Aranycsillag étterem) felújítására 
fordíthatják, amelyet a későbbiekben 
bérbeadás útján próbál hasznosítani az 
önkormányzat. RA

2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló, majd – hasonló sza-
vazataránnyal – az a szakmai anyag is, 
amely a 2011-2014. évekre szóló gaz-
dasági program időarányos teljesítését 
veszi górcső alá. 

– A 2011. év a megkapaszkodás éve 
volt az önkormányzat számára, 2012-
ben pedig megtettük az első lépéseket. 
Az elképzeléseink időarányos teljesíté-
se, ha nem is 100 százalékig, de nagy-
jából megfelelőnek tekinthető. Abban 
bízom, hogy 2013-ban be lehet pótol-
ni néhány olyan fejlesztést, beruházást 
és felújítást, amelyet a négyéves prog-
ramban önmagunk számára kitűztünk 
– fogalmazott Szabados Ákos. 

Külön napirendi pontot képezett 
az önkormányzat jövő évi költségve-
tési koncepciójára vonatkozó javaslat, 
amely egyebek mellett rögzíti: az ön-

kormányzati adósságállomány 40 szá-
zalékának állam általi átvállalása éves 
szinten mintegy 150 millió forinttal 
kevesebb kiadást jelenthet Pesterzsé-
bet számára.

Kulturális döntések
A képviselők teljes egyetértésben fo-
gadták el Várhalmi András, a Csili 
Művelődési Központ igazgatójának 
beszámolóját a művelődési intézmény 
2012. évi helyzetéről, valamint javas-
latát az idei munkatervre vonatkozó-
lag. Hasonlóan pozitív fogadtatásban 
részesült D. Udvary Ildikó, a Pester-

zsébet Múzeum igazgatójának szakmai 
beszámolója és éves munkaterve is. 

A képviselő-testület 2012 márciu-
sában döntött a TV 20 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. megszüntetéséről. A 
végelszámolói feladatok elvégzésére a té-
vétársaság korábbi ügyvezetője, Sarkadi 
Béla kapott megbízást, aki az elmúlt egy 
évben megtette a társaság gazdasági tevé-
kenységének megszüntetéséhez szükséges 
lépéseket. A végelszámoló által készített 
zárójelentést a testület 10 igen szavazat-
tal, 4 tartózkodás mellett fogadta el.

Módosul a szerződés 
az evezős szövetséggel
Az ülésen döntés született a Duna-parti 
Vizisport u. 12-18., valamint Vízisport 
u. 20-28. alatti ingatlanokat bérlő 
Magyar Evezős Szövetséggel (MESZ) 
kötött bérleti szerződés módosításáról. 

Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat és a kerületi polgárőr szervezet 
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Tömegközlekedési forgalom lebonyolításának terve a Nagysándor József utcai és 
Jókai Mór utcai villamosvágányok felújításának ideje alatt

Május 2-án üzemkezdettől június 2-án üzemzárásig (kivéve a május 4-5-ei 
és 11-12-ei hétvégéket) az 51-es és 52-es villamos nem közlekedik. 51-
52-es jelzéssel összevont villamosjárat közlekedik a Mester utca (Ferenc 
körút) és Határ út M között. A Gubacsi út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep 
között villamospótló autóbusz üzemel, 51-52V jelzéssel. A 23-as, 23E, 35-
ös, 151-es, 948-as autóbuszok a vágányépítéssel érintett szakaszukon 
módosított útvonalon közlekednek.
A május 2-ától, a Nagysándor József utcai vágányzár miatt érvényes ide-
iglenes forgalmi rend – a Ferde utcai pályamunkák miatt – a villamos- és 
a pótlóbusz-közlekedés szempontjából módosul. Május 3-án 17:40 órá-
tól 5-én üzemzárásig, valamint 10-én 17:40 órától 12-én üzemzárásig az 
összevont 51-52-es villamos helyett csak az 51-es közlekedik a Mester 
utca (Ferenc körút) és a Gubacsi út között. Az 51-52V jelzésű villamospótló 
autóbusz útvonala meghosszabbodik, a Határ út M és Pesterzsébet, Pacsir-
tatelep között fog közlekedni ezen a hétvégén.
A Nagysándor József utcai és Jókai Mór utcai vágányfelújítás forgal-
mi változásának időpontja: 2013. május 2-án üzemkezdettől - 2013. 
június 3-án üzemkezdetig.

VillAMosközlekeDés

A fenti időszakban az 51-es, az 51A és az 52-es villamosok közlekedése 
szünetel, helyettük 51-52 jelzéssel közlekednek a villamosok a Mester 
utca (Ferenc körút) és a Határ út M között.
Útvonal mind a két irányban: Mester utca (Ferenc körút) vá. – Mester utca – 
Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Határ út – Ferde utca – Határ út M vá.
Megállóhelyek: az útvonalon érintett valamennyi 51-es és 52-es villamos-
megállóhely.

VillAMospóTló AuTóbusz közlekeDés

Villamospótló járatot indítunk 51-52V jelzéssel a Gubacsi út – pesterzsé-
bet, pacsirtatelep végállomások között.
Útvonala és megállóhelyek pesterzsébet, pacsirtatelep felé:
Gubacsi út vá. – Gubacsi út – Török Flóris utca – Pöltenberg utca – Vörös-
marty utca – Előd utca – Pesterzsébet, Pacsirtatelep vá.

Név elhelyezés

Gubacsi út vá. Kijelölt villamospótló megálló a 119-es 
busz megállója mögött

Török Flóris utca 119-es és 166-os buszok megállója

János tér 119-es és 166-os buszok megállója

Kossuth Lajos utca 51-es és 52-es villamosok megállója

Nagysándor József utca 51-es és 52-es villamosok megállója

Török Flóris utca A Török Flóris utcában a Dessewffy utcai 
kereszteződés után létesül

Pöltenberg utca A Pöltenberg utcában a Vörösmarty utcai 
kereszteződés előtt létesül

Klapka utca 52-es villamos megállója

Klapka utca 52-es villamos megállója

Akácfa utca 52-es villamos megállója

Károly utca 52-es villamos megállója

Ábrahám Géza utca 52-es villamos megállója

Pesterzsébet, Pacsirtatelep vá. Kijelölt villamospótló megálló 
a villamos-végállomás mellett

Szent Imre herceg utca Nagysándor József utcában a Bajza utca 
torkolatot követően létesül

Lázár utca (Szabótelep) Nagysándor József utcában a Jókai Mór 
utca torkolat előtt létesül

Török Flóris utca Török Flóris utcában a Dessewffy 
utcából való bekanyarodás után létesül

Pöltenberg utca Pöltenberg utcában a Vörösmarty utca 
kereszteződés előtt létesül

Útvonala és megállóhelyek a Gubacsi út felé:
Pesterzsébet, Pacsirtatelep vá. – Előd utca – Török Flóris utca – Székelyhíd 
utca – Ady Endre utca – Nagysándor József utca – Jókai Mór utca – Határ 
út – Szabadkai út – Gubacsi út – Gubacsi út vá.

151-es és 948-As AuTóbuszok közlekeDéséNek VálTozásA

kőbánya felé: az útvonal változatlan marad.
Új megállóhely létesül az építési területen a Nagysándor József utcában 
a Bajza utca torkolatot követően, Szent Imre herceg utca néven, közösen 
a villamospótlóval. A Lázár utca megállóhelyét áthelyezzük a Nagysándor 
József utcában a Jókai Mór utca torkolat elé.

Csepel felé:
Útvonal: Nagysándor József utca – Lázár utca kereszteződésig változatlan 
– Lázár utca – Dessewffy utca – Török Flóris utca – Pöltenberg utca – Vö-
rösmarty utca – Nagysándor József utca – tovább az eredeti útvonalon
Új, változó megállóhelyek a villamospótlóval közösen:

23-As, 23e AuTóbuszok közlekeDéséNek VálTozásA

boráros tér H felé: az útvonal változatlan marad.
pesterzsébet, Ady endre tér felé:
Kossuth Lajos utca a Kende Kanuth utca kereszteződéséig változatlan – 
Kende Kanuth utca – Nagysándor József utca – Lázár utca – tovább az 
eredeti útvonalon
Változó megállóhely: A Tátra tér megállóhelyet áthelyezzük a Kossuth La-
jos utcában a Kende Kanuth utca torkolata elé.

35-ös AuTóbusz közlekeDéséNek VálTozásA

szentlőrinci lakótelep felé: útvonal változatlan marad.
Csepel, Csillagtelep felé:
Knézich utca – Dessewffy utca kereszteződésig változatlan – Dessewffy 
utca – Szabadság utca – Nagysándor József utca – Szent Imre herceg 
utca – tovább az eredeti útvonalon.
A terelés megállóhelyet nem érint.

Szünetelő megállóhely: Török Flóris utca

Pesterzsébet, Pacsirtatelep vá. Kijelölt villamospótló megálló a villamos-
végállomás mellett

Frangepán utca 52-es villamos megállója

Wesselényi utca 52-es villamos megállója

Székelyhíd utca 52-es villamos megállója

Pöltenberg utca 52-es villamos megállója

Nagysándor József utca 52-es villamos megállója

Török Flóris utca 151-es busz megállója

Szent Imre herceg utca Nagysándor József utcában a Bajza utca 
torkolatot követően létesül

Lázár utca (Szabótelep) Nagysándor József utcában a Jókai Mór 
utca torkolat előtt létesül

Kossuth Lajos utca Jókai Mór utcában a Vas Gereben utca 
kereszteződése után létesül

Thököly utca 51-es és 52-es villamosok megállója

Jókai Mór utca (Határ út) 51-es és 52-es villamosok megállója

Ősz utca Kijelölt villamospótló megálló 
a Határ úton

Gubacsi út vá. Kijelölt villamospótló megálló 
a 119-es busz megállója mögött

felhÍVás
pesterzsébet önkormányzata 

kitüntetéseket adományoz
azon természetes vagy jogi sze-
mélyeknek, akik kiemelkedő és 
önzetlen munkájukkal hozzájá-
rultak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, in-
tézményeit, egyházait, társadalmi 

és civil szervezeteit, 
hogy éljenek a lehetőséggel. 

Javaslataikat írásban, részletes 
indoklással, a felterjesztő nevének 
és elérhetőségének pontos megje-

lölésével várjuk a 
Pesterzsébet Díszpolgára, Pest-

erzsébet Mecénása, Pesterzsébet 
Egészségügyéért, Szociális 

Munkáért, Pesterzsébet Gyerme-
keiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, 

Pesterzsébet Környezetvédelméért, 
Pesterzsébet Sportjáért 

kitüntető címekre.
Jelölési határidő: 2013. június 20.

Cím: Polgármesteri Hivatal 
(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. 

Polgármesteri Titkárság)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
pesterzsébet önkormányzata 

pályázatot ír ki 
„pesterzsébeti székhelyű, illetve 
tevékenységüket pesterzsébeten 

kifejtő diák- és egyéb sport-
egyesületek, továbbá pesterzsé-
bethez kötődő egyéni sportolók 
sporttevékenységének pénzügyi 

támogatása” címmel. 
Jelen pályázati kiírás keretében 

támogatást kaphatnak a Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébeten 
bejegyzett székhellyel rendelkező, 

vagy a tevékenységüket pesterzsé-
beti sportlétesítményben és/vagy 

intézményben kifejtő diák- és egyéb 
sportegyesületek, továbbá olyan 

Pesterzsébeten lakó egyéni sporto-
lók, akik eredményeikkel lakóhelyük 

hírnevét öregbítik, és vállalják a 
jelen pályázati feltételekben foglalt 

elvárások teljesítését.
A pályázat keretében kizárólag az 
alábbiakban megjelölt tevékenysé-
gekre lehet támogatást igényelni: 

• a pályázó alapító okiratában 
meghatározott célok végrehajtása 

érdekében, a pályázó által szervezett 
programokhoz, rendezvényekhez

• a pályázó működési célú kiadásai-
nak támogatásához

• a pályázó programjaihoz, mű
kö déséhez szükséges tárgyi és 
sporteszközök beszerzéséhez.

A jelen pályázat keretében 2000 eFt 
támogatási keret lett meghatározva. 
A meghatározott támogatási célok 
megvalósításához sportszerveze-
tenként vagy egyéni sportolóként 

minimum 10 eFt, maximum 400 eFt 
igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje 
2013. május 15. (szerda) 16:30 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2013. június 13. 
A pályázattal kapcsolatos egyéb 

információk:   
A pályázati kiírás, valamint annak 
melléklete átvehető az Oktatási, 

Kulturális és Sport Osztályon, ügyfél-
szolgálati időben. (1201 Kossuth L. 
tér 1., félemelet 50, 51, 52. szoba)

A pályázat letölthető: 
www.pesterezsebet.hu címen az 
aktuális pályázatok menüpontról.
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Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata

Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságának

pályázatI kIÍrása

Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 

nyílt pályázatot hirdet
pesterzsébeti székhelyű 

civil szervezetek 2013. évi helyi 
programjainak támogatására.

A pályázat alapján elnyerhető 
támogatás formája vissza nem 

térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának 
határideje 2013. május 31. 

(péntek) 13 óra.

A pályázati dokumentációt 
a www.pesterzsebet.hu honlapról 
lehet letölteni, továbbá Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala portáján 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) 
lehet beszerezni 

(hétfő: 8-18, kedd-csütörtök: 8-16, 
péntek: 8-13).

Telefonon érdeklődni lehet 
az (1) 289 25-48-as számon.

Óváry Arthur ízig-vérig pesterzsébeti tervező volt 

Emléktábla került a Kossuth Lajos utca 18. szám alá
Emléktáblát avattak a Kossuth 
Lajos utca 18. szám alatt a Bu-
dapesti Városvédő Egyesület 
pesterzsébeti csoportjának kez-
deményezésére. Az Óváry Arthur 
által tervezett és épített épület fa-
lán korábban már állt egy tábla, 
amely a híres építész munkáját 
hirdette.

‒ Az Óváry család 1914-ben költö-
zött Erzsébetfalvára. Óváry Arthur 
ekkor már híres építész volt. Az első 
világháború után Lehr Frigyes bor-
kereskedő egy szövőgyár megterve-
zésével bízta meg, amely a Török 
Flóris utca 116. szám alatt épült 
fel, Hazai Kötszövőnek hívták.  
A termelés felfutását követően 
rendelte meg Lehr Frigyes a Pest-
erzsébet, Kossuth Lajos utca 18. 
szám alatti épület megtervezését. 
A századfordulón általános építész 
és építőművész képzésre lehetett 
jelentkezni, és az építőművészeket 
többnyire a „műépítész" szóval je-
lölték. A táblán a „műépítész" szó 
szerepel, mert az eredeti táblán is 
ez állt, és ez látható Óváry Arthur 
bélyegzőjén is ‒ ismertette nagyapja 
munkásságát Óváry Gábor, a város-
védő csoport vezetője.

‒ A mai eseménynek az egyik 
fontos mondanivalója ‒ túl azon, 
hogy a tábla visszakerült az őt meg-
illető helyére ‒ nemcsak a hagyo-
mányápolás, hanem elsősorban a 
közösségek erősítése, a közösségek 
hagyományaira való figyelmeztetés 

és a hagyományos gondolatok to-
vábbvitele. Ennek a városrésznek 
és a kerületnek az egyik legszebb 
épülete előtt állunk, még ha régen 
is volt felújítva. Remélem, hogy ez 
az alkalom egy a sorban, és hogy ezt 
számtalan követheti, hiszen a vá-

rosvédő csoport az elmúlt években 
is komoly erőfeszítéseket tett azért, 
hogy az emlékeket ne csak felidéz-
ze, hanem egyúttal megőrizze és 
mindenki számára hozzáférhetővé 
tegye – mondta Szabados Ákos pol-
gármester.  

‒ Egy új épület születése drá-
mai folyamat, amely során a kü-
lönböző résztvevők, kivitelezők, 
tervezők és a megbízó sokszor 
erejét felülmúlva vesz részt a fo-
lyamatban. Kompromisszumok 
születnek, és végül elkészül az 
építmény, amely a világról al-
kotott képet is közvetíti. Óváry 
Arthurnak sikerült ez a teljesít-
mény. Ő ízig-vérig pesterzsébeti 
tervező és büszkék vagyunk az ő 
általa tervezett épületekre – tette 
hozzá Trummer Tamás, Pesterzsé-
bet főépítésze. 

Wágner István, Óváry Gábor egy-
kori kollégája az emléktábla-avatásra 
verset írt, amelyben megemlékezett a 
műépítész munkáiról. Ilma

az erdélyi megemlékezéseken is részt vettünk
Erdélyben is megünnepelték a ma-
gyar szabadságharc 165. évfordu-
lóját.  Az utóbbi évtizedben nem 
volt olyan március 15-e, ahol ne 
vettek volna részt kerületünk kül-
döttei az erdélyi testvérvárosban 
tartott megemlékezéseken.

A március 15-i megemlékezések 
alkalmából Bánó Miklós, a Szociá-
lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 
elnöke Pesterzsébet erdélyi testvér-
városaiban, Székelykeresztúron és 

Bölönben tett látogatást, ahol kerü-
letünk koszorúit helyezték el. Útjára 
elkísérte a Zöld út Caritas alelnöke, 
Singoszki Géza is.

Székely ke reszt úron 
megkoszorúzták 
Petőfi Sándornak, 
valamint  Nicolae 
Bălcescunak, az 
1848-as havasalföldi

romániai forradalom egyik vezetőjé-
nek szobrát. Mint ismeretes, Petőfi 
Sándor utolsó versét ebben a város-
ban írta, közvetlenül a véget jelentő 
segesvári ütközet előtt.

A pesterzsébeti küldöttség jut-
tatta el a Pesterzsébeti Pedagógiai 
Intézet által a Berde Mózes Gim-
názium számára küldött könyveket, 
tankönyveket. 

Bölönben szintén megkoszorúz-
ták a magyar szabadságharc hőseinek 
emlékművét.  Ilma

Bánó Miklós 
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Több kép: www.pesterzsebet.hu
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A Kossuth Társaság 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves ismerőseit
A reformkor 

értelmiségének alakja: 
pfáff Ferenc vasútmérnök 
című előadására május 10-én, 

14 óra 30 perckor 
a Gaál Imre Galériába. 
Előadó: Gáspár János, 

az MKKA ügyvezető elnöke.

A ,,Vendéglő 48-as 
Magyarhoz”című előadást 
Ettvel Zoltán helytörténész, 
a Helytörténeti Klub tagja 

tartja június 7-én, 
14 óra 30 perckor szintén 
a Gaál Imre Galériában. 

Magyar-angol anyanyelvi 
csoport indul!

2013. szeptemberétől 
önköltséges magyar-angol 
anyanyelvi csoport indul

a Nyitnikék óvoda 
lila tagóvodájában.

(1203 Budapest, 
Kossuth Lajos utca 3.)

Jelentkezés és beiratkozás 
2013. május 6-tól 10-ig  
a Nyitnikék Óvodában.

Bővebb felvilágosítás: 
(1) 284-5755

Az egész kerületből 
mindenkit szeretettel várunk!

Győrné Varga Kornélia
óvodavezető

Közeleg az óvodai beiratkozás
Idén az óvodák május 6–10. között 
tartják a beiratkozást. A felvétel je-
lentkezés alapján történik – a nevelé-
si intézmények a harmadik életévü-
ket betöltött gyermekeket veszik fel.

– Ugyanakkor szabad kapacitás 
esetén az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik életévét a 
felvételtől számított fél éven belül 
tölti be – mondta el érdeklődésünkre 
Szabados Erzsébet, a Lurkóház Óvoda 
óvodavezetője, a pesterzsébeti óvodai 
munkaközösség vezetője, akitől azt is 
megtudtuk, hogy beiratkozáskor be 
kell mutatni a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt.  
A személyi azonosító kártya hiányá-
ban a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát kell bemutatni.

Szintén fontos tudnivaló, hogy 
beiratkozni a körzetileg illetékes – 
az esetek túlnyomó többségében a 
lakóhelyhez legközelebb található 
– óvodába lehet. (E körzethatárok 
megállapítása, illetve azok módosítá-
sa az Oktatási és Kulturális Bizottság 
hatásköre.)

– Amennyiben a szülő nem a kör-
zetes óvodába kívánja vinni gyerme-
két, a jelentkezési lapon megjelölhe-
ti a választott óvodát. Aki azonban 
nem az óvoda felvételi körzetében 
lakik, csak a körzetes jelentkezők 
felvétele után fennmaradó férőhely-
re vehető fel – fűzte hozzá az óvodai 
munkaközösség vezetője.

Ami a felvételi procedúrát ille-
ti: az óvodai felvételről az illetékes 
óvodavezető dönt, s arról legkésőbb 
2013. június 7-ig értesíti – a döntést 
megalapozó indoklás kíséretében – 
a szülőket. (Amennyiben az óvodá-
ba jelentkezők száma meghaladja 
a felvehető gyermekekét, az óvoda 
vezetője bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre.) Esetleges 
elutasítás esetén a szülő tizenöt na-
pon belül fellebbezéssel élhet – ún. 
eljárást megindító kérelmet nyújthat 
be – az óvodavezetőnél, aki a kérel-
met a fenntartó önkormányzat jegy-
zőjéhez továbbítja. Az ilyen ügyek-
ben a fenntartó önkormányzat jár 
el, és hozza meg a végső, másodfokú 
döntést.

Szabados Erzsébet kitért arra is, 
hogy a kerület óvodái sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátását is biztosít-
ják. Az ilyen esetekben a felvételhez 
szükséges a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye.

– Az óvodai beíratás 5 éves kortól 
kötelező, a legtöbb apróság azonban a 
3 éves kor elérésével a nevelési intéz-
ményekbe kerül. Az elmúlt esztendők-
höz hasonlóan idén is arra számítunk, 
hogy Pesterzsébeten elegendőnek bi-
zonyulnak az óvodai férőhelyek, azaz 
a kerület hat önkormányzati fenn-
tartású óvodája (Baross, Gézengúz, 
Gyermekmosoly, Kerekerdő, Lurkó-
ház, Nyitnikék) valamennyi felvételi 
igényt képes lesz kielégíteni – fűzte 
hozzá a kerület óvodai munkaközös-
ségének vezetője.

Az óvodai körzethatárok megtalál-
hatóak a www.pesterzsebet.hu oldalon. 

RA

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata
lakossági fórumot hív össze,
melynek témája

a XX. kerületi Mátyás király tér
átépítése, fejlesztése.

Várjuk a  környéken élő
lakosok, civil szervezetek,
egyházak részvételét,
véleményét.

Időpontja:
2013. május 16., 
csütörtök 17 óra.

Helye:
Csili Művelődési Központ B épület
Vízvári terem (XX. ker. Baross u. 55.)

Szabados Ákos 
polgármester

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

Böngésszen híreink között 
az interneten is: 

www.pesterzsebet.hu
Keressen minket 

a Facebook-on is!

rnyőjén 
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NAV HÍREK

Ügyintézés sorban állás nélkül

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fővárosi és Pest megyei ügyfélszol-
gálatain a sorban állás elkerülése 
érdekében célszerű előre időpontot 
foglalni. 
Ügyintézési időpont előjegyzésére a 
leggyakrabban intézett ügyek eseté-
ben van lehetőség. Bárki foglalhat 
időpontot, ha adókártyát, adóiga-
zolást szeretne igényelni, illetőség-
igazolásra vagy jövedelemigazolásra 
van szüksége, ügyfélkaput nyitna, 
esetleg egészségügyi szolgáltatási 
járulékkal kapcsolatban járna el. 
Fontos, hogy a lehetőséggel nem-
csak az ügyfél, de meghatalmazottja 
is élhet.
Az időpontfoglalás legfeljebb két 
hétre előre, és legkorábban az elő-
jegyzést követő második napra le-
hetséges. Az erre szolgáló internetes 
felület a NAV központi honlapján 
(www.nav.gov.hu) a „Szolgáltatá-
sok” menüpont alatt, valamint az 
„Ügyfélszolgálatok” rovatban is el-
érhető.

Postázták a bevallásokat 

Több mint 337 ezren bízták a 
NAV-ra bevallásuk elkészítését. 
A munkáltatói és kifizetői adatszol-
gáltatások és érvényes nyilatkozatok 
alapján végül csaknem 300 ezren 
feleltek meg a jogszabályban előírt 
feltételeknek. 
A bevallás kézhezvétele után min-
denkinek össze kell majd hasonlí-
tania a bevalláson szereplő adatokat 
az igazolásain szereplő adatokkal. 
Aki nem talál eltérést, annak továb-
bi teendője nincs, hiszen – a koráb-
bi évekkel ellentétben – vissza sem 
kell küldeni a bevallást a NAV-nak
Amennyiben valaki eltérést vagy üres 
sorokat talál, akkor a bevallás adatait 
javíthatja, illetve ki kell egészítenie, 
és május 21-ig vissza kell küldenie. 
A számításokat nem kell újra elvé-
gezni, ezt megteszi a NAV, és ennek 
eredményéről június 20-ig értesí-
tést küld. 
Aki elfogadja a NAV ajánlatát, an-
nak az adót május 21-ig kell befi-
zetnie, ha visszajár neki adó, azt a 
NAV május 21-ét követő 30 napon 
belül utalja ki. 

Szemtanúk  jelentkezzenek!
Betörőket és szeméremsértőt fogtak a lakosság segítségével
Hasznos volt a Makádi Katalin rendőrka-
pitány által az elmúlt hónapokban tartott 
felvilágosító előadássorozat, ugyanis a 
lakosok már bátrabban mernek 
,,intézkedni” a bűnözők elfogá-
sa érdekében.

Egy pacsirtatelepi telefonáló ép-
pen a rendőrkapitány előadásá-
ra hivatkozva értesítette a rend-
őröket arról, hogy idegenek 
akarnak szomszédja házába 
bejutni. A rendőrjárőrök ki is 
mentek a helyszínre, de addigra 
már a két elkövető bejutott a családi 
házba, ahol összeszedték az értékeket. 

– A betörők egy elhagyatott ház pad-
lására menekültek, de néhány holmit  
elhagytak. A személyleírás és a nyo-
mok alapján a járőrök elfogták őket. 

Bepillantást kaptunk a kerületi német nemzetiségi oktatásba

Sváb bál a Csiliben

Hagyományőrző sváb bált tartott 
a pesterzsébeti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Német Hagyo-
mányokat Ápolók Szövetsége Egye-
sület Pesterzsébet.

Bánó Miklósnak, a Szociális, Egészség-
ügyi és Ifjúsági Bizottság vezetőjének 
megnyitója után a Német Nemzetisé-
gi Gimnázium diákjainak nyitótán-
ca, valamint a Taksonyi Duna-men-
ti Fiatal Svábok Egyesület ifjúsági 
tánccsoportjának tánca következett.  
A műsort a soroksári Vidám Favágók 
tánccsoportja zárta. 

A hajnalig tartó tánchoz a zenét a 
Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar szolgál-
tatta. 

‒ A német nyelvi oktatáshoz 
szorosan illeszkedő, ma is hagyo-
mányos élő kultúrát a táncegyüt-
tesek tolmácsolásában láthattuk. 
A bál jó alkalom volt arra, hogy megis-
merjék a vendégek a kerületben folyó 
német nemzetiségi oktatással kapcso-
latos munkát ‒ foglalta össze dr. Fe-
kete Károlyné, a pesterzsébeti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Ékszerek, autókulcs volt náluk. Az volt a 
szándékuk, hogy az autóval menekülnek el 

– mondta Szűcs László r. alezredes, bűnügyi 
osztályvezető. 

Egy harmincas éveiben járó 
férfi Soroksár és Pesterzsébet 
utcáit rótta kerékpárjával. El-
sősorban általános- és közép-
iskolák környékén bukkant 
fel. Egyik alkalommal éppen 
a nemi szervét mutogatta az 
egyik iskola előtt a kislány-
oknak, amikor egy gyerme-
két ott váró apuka elkapta és 
visszatartotta, amíg a rend-

őrök megérkeztek. 
A rendőrség szemtanúk je lentkezését 

várja. A nyomozók pontosan szeretnék 
tudni, hány esetben követett el szemé-
remsértést a férfi.

ILMA

aki elmondta, ők teremtették elő a bál 
költségeit, a terembérleti díjat és a fel-
lépők vacsoráját is finanszírozták. 

A bál fővédnöke Szabados Ákos 
polgármester, védnöke Juhász Lajosné 
alpolgármester volt. A Magyarországi 

Német Ének-, Zene- és Tánckarok 
Országos Tanácsának kép        viseletében 
megjelent Manfred Mayrhofer is.

 Ilonka Mária 

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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A Pesterzsébeti újságban olvas-
tam, hogy  mint rendszeres olva-
sójuk mondjunk véleményt az 
újság színvonaláról, arculatáról. 

Közel 30 éve rendszeres olvasó-
juk vagyok. Minden alkalommal 
azt tapasztalom, hogy az újság 
úgy alakilag,  mint tartalmilag, 
szellemiségében sokoldalú, szin-

te a lakosság minden részére van 
valami mondanivalója. Különö-
sen az utóbbi években érzékelek 
lényeges javulást. Nagyon elége-
dett vagyok. 

Csak így tovább! 
Sok sikert kívánok!
Üdvözletem minden munka-

társuknak:  Csortos Géza

Április 4-én a Madách 
és a Nagy Győri 
István utca 
sarkán egy 
német ju-
hászku-
tya ki-
ugrott a 
kerítésen  
és egy 
autó elütötte. 

Az állat súlyosan 
megsérült. Előkerült a g a z d á j a , 
letérdelt mellé és kérte a Jóistent, hogy ne 
vegye el a kutyus életét. Hívtuk az állat-
orvost, aki megvizsgálta, saját kocsiján 
akarta az orvosi rendelőbe elvinni. Egy 
fiatalember is ott volt, ő is felajánlotta 
a segítségét. Az állatorvos közölte, sokba 
fog kerülni a gyógyítás, mert a szeren-

csétlennek a lába és bordája is 
eltörött. 15 ezer forintot 

említett a doktornő. 
Miután a kutya 

gazdája nem 
tudta vol-
na ezt ki-

fizetni, 
a fia-
talem-

ber fel-
ajánlotta, 

majd ő rendezi a számlát.  
A megsebesült kutya gazdája megkö-

szönte a fiatalembernek a segítséget, aki 
azt mondta, emberségből tette. 

Az, aki elütötte a német juhászt, 
ugyancsak végig ott volt. 

Tisztelettel: 
 TE, Duna út 

Még 2009-ben két tabló 
ava tására került sor a József 
Attila Általános Iskolában. 
Komoróczy László alpolgár-
mester köszöntőjében azt 
mondta, hogy a kerületben 
nem volt még ilyen próbálko-
zás, s hogy ez példaértékű.

Az első tabló az utóbbi 
4 igazgató fényképét, élet-
rajzát tartalmazza. Horváth 
Viktorné (1957-1978), Ju-
hász Imre (1978-1998), Var-
ga Norbertné (1998-2008), 
Krén Józsefné 2008-tól vezet-
te, vezeti az iskolát. Zágoni 
Bodor Imréről (1942-1949) 
csak egy testületi kép maradt 
fenn, eddig a legnehezebb 
időkben volt igazgató.

A második tabló az ATTILÁ-
SOK VOLTAK címet viseli, 
s azoknak a fényképét tartal-
mazza, akik munkásságukkal 
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öregbítették iskolánk hírnevét. 
Dr. Kápolnási József nyugal-
mazott főorvos, díszpolgár, dr. 
Grétsy László nyelvész, ma már 
a Prima Primissima tulajdono-
sa, Pintér Gyula Pesterzsébet 
Mecénása, Giba Márta világbaj-
nok kézilabdázó, Gyulai István 
a Nemzetközi Atlétikai Szövet-
ség főtitkára, Hegoczki Ferenc 
újságíró, fotóművész, Karakas 
János díszpolgár, Kuthy And-
rás plazmafizikus, Paizs Jenő 
a Magyar Filmlaboratórium 
nyugalmazott ügy vezetője, dr. 
Tokodi András egyetemi do-
cens, alpinista, Dezsőffy Rajz 
Katalin szinkronrendező, 
Ecsedi-Nagy Andrea proto-
koll- és sajtófelelős, Ozsda 
Erika dramaturg, amatőr film-
színésznő, Pálffi Krisztina, a 
Pesterzsébeti Vegyeskar vezető-
je, Sabján Anikó csellóművész, 
Szeiler József az FTC egykori 
sikeres kapusa, Tihanyi Tóth 
Csaba színész, Tarjányi Péter 
rendőrségi szakértő, író, Sturcz 
András csellóművész, Tihanyi 
Tóth Kinga színésznő, Király 
Levente író, költő, Oravecz Pé-
ter költő, gitárművész, Koltai 
Réka hegedűművész, Reményi 
Diána aranyérmes EB úszó.

A tablók avatásakor a régi 
Attilások és a meghívott ven-
dégek jelenlétében Révész 
Nándor 8. osztályos tanuló 
mondta:

„Egy dolog fontos ma-
rad mindig is: van remény, 
van siker, és nincs lehetetlen. 
Megmutatták, hogy egy Atti-
lás diák milyen messze juthat. 
Önök ezt már megtették, va-
lóban példát mutattak ne-
künk, a mai és jövőbeni Atti-
lásoknak...

…Régi igazgatókról és ke-
mény munkájukról még nem 

emlékeztünk meg. Legyen ez 
egy kései kárpótlás, hogy kik 
voltak Önök, akik nélkül ez az 
iskola nem lenne olyan, mint 
amilyen most.”

További sikeres gyűjtőmun-
ka ered ményeként 2012 de-
cemberére megtelt a 2. tabló is 
képekkel.

Schwartz Béla repülős alez-
redes, Takács József, az ÉGV 
egykori igazgatója, Marx József 
filmesztéta, Csák János londoni 
nagykövet, Páczelt Andrea tex-
tilművész, Barlay András éne-
kes, Harangi Viktor, az MTA 

matematikusa, Újhelyi Andrea 
énekes, Fejérvári János zongo-
raművész, dr. Szebenyi Péter 
történelemtanár, majd az FPI 
igazgatója volt, Csörgei Miklós 
énektanár volt, jelenleg orgona-
művész, Fazakas György test-
nevelő (Gyulai István tanára), 
Lipták Rezső testnevelő (Szeiler 
József tanára), Tóth Katalin 
sportrepülő, motoros műrepülő 
válogatott, Reményi Péter sár-
kányhajós világbajnok, Remé-
nyi Gitta sárkányhajós világ-
bajnok, Hámori Kinga rádiós 
műsorvezető, Hámori Szabolcs 
operaénekes, Deli Zsolt har-
monikaművész, Kiss-Haypál 
György, a Budapest Bank koc-
kázatvállalási vezetője.

Úgy érzem, tevékenysé-
gükkel, kitartásukkal a tabló-
kon szereplő egykori diákok, 
tanárok mindnyájan méltóak 
arra, hogy Pesterzsébet lakói is 
megismerjék a nevüket, hiszen 
a kerület, a főváros, a nemzet, 
(némelyikük a világ) elismeré-
sét kivívták.

A tablók ötlete, anyagai-
nak gyűjtése e sorok írójának 
munkája.    

Ferenczi Mária 
nyugdíjas pedagógus

Emberségből segített egy állaton

Tisztelt szerkesztőség!

Emberségből segített egy állaton

Tablókon az egykori igazgatók, ismertté vált diákok
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Futottak, sétáltak, tekertek a közművelődésért
A Csili Művelődési Központ és a 
Kispesti Munkásotthon Művelő-
dési Ház (KMO) egyaránt közel 
száz-száz éve őrzője és ápolója a 
magyar kultúrának és közműve-
lődésnek. Ebből az alkalomból a 
születésnapos intézmények ösz-
szefogtak, és 2013. április 12-ére 
közös programokat szerveztek – 
pesterzsébeti és kispesti helyszí-
nekkel.

Csak keveseket riasztott vissza a sze-
merkélő eső, így fél háromtól mind 
többen gyülekeztek a Városháza előtt 
felállított színpadnál. A legelszán-
tabbak azok a sportolók voltak, akik 
tervbe vették: külön buszra szállnak, 
amely a kispesti programok helyszí-
nére, a Templom térre viszi őket, s 
onnan futva teszik meg a pesterzsébe-

ti városközpontba visszavezető utat, 
Schirilla György vezetésével.

Kerületünkben a szabadtéri prog-
ramok résztvevőit Szabados Ákos pol-
gármester köszöntötte, aki arról be-
szélt, hogy mind a 95 éves Csili, mind 
pedig az idén 90 éves KMO évfordu-
lója tiszteletet érdemel. A polgármes-
ter méltatta azon kollégák tevékeny-
ségét, akik az elmúlt évtizedekben 
kiemelkedő tevékenységet végeztek 
a közművelődés területén. Ezt köve-
tően Szabados Ákos és Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő együtt ültette 
el a művelődés fáját – egy magnóliát 
– a szökőkút melletti parkba.

A futás mellett egyéb események 
is kapcsolódtak a mozgáshoz. Vár-
halmi András, a Csili igazgatójának 
buzdítására például sokan kerekedtek 
fel, hogy megtegyenek „ezer lépést” 
a közművelődésért. A Kosutin hala-

dó menet célpontja a Szent Erzsébet 
templom volt, a zenei ütemről a Ja-
kab Gedeon karnagy vezette Pester-
zsébeti Városi Fúvószenekar gondos-

kodott. A kerékpárosok a Városháza 
elől indultak, és tekertek át Kispestre. 
A bringások és a Kispestről startoló fu-
tók a Nagysándor József utcai, illetve 
a Hunyadi utcai felüljárónál találkoz-
tak – szimbolikusan összekapcsolva 
a két kerületet, s mintegy felépítve a 
kultúra hídját. (A két kerület kulturális 
kapcsolatait volt hivatott erősíteni az a 
közös konferencia is, amelyre a délelőtt 
folyamán került sor a kispesti művelő-
dési intézményben.)

Mindeközben a színpadra lépett 
a Csili népdalkör és a Kokas Lász-
ló Zenés Színkör, a Csili Zeneba-
rát Klub és a La Stella Énekstúdió. 
A kora esti órákban már a Csiliben 
várták az érdeklődőket: többek között 
fellépett a Bartók Néptáncegyüttes és 
a Vadrózsák Néptáncegyüttes, a Ko-
lompos Együttes pedig családi tánchá-
zat tartott. Az egyik termet a kórusok 
vették birtokba, míg a könyvtárban a 
versbarátok találkoztak a közeli költé-
szet napja alkalmából. A legkisebbeket 
az Astra Bábegyüttes szórakoztatta.

A KMO és a Csili közös, „Közel 
száz év a közösségekért, a kultúráért” 
című rendezvénye teltházas születésna-
pi bállal zárult a Csili színháztermében. 
Játszott a Calypso zenekar. RA

Muszély Ágoston volt az első festőművészünk és kiállítónk

Régi idők művészeti emlékei
A Pesterzsébeti Múzeum a régi idők-
re emlékezett a Művészeti élet a régi 
Erzsébeten című kiállítással. Éppen 
100 éve nyílt meg Erzsébetfalván 
az első képzőművészeti kiállí-
tás Muszély Ágoston munkáiból. 
A közismert festőművész a helybe-
li polgári iskola tanára volt, így a 
tárlatot az iskola rajztermében ren-
dezték meg. Rajta kívül még szá-
mos országos hírű művész alkotott 
itt. Közülük kiemelkednek Littkey 
Antal, Ócsvár Rezső, Sassy Attila és 
Vajda Ferenc.

Marton Sándorné, az Oktatási, Kul-
turális és Sportbizottság elnöke meg-
nyitójában kiemelte, már a 20. szá-
zad elején élénk művészeti élet folyt, 
és számos országosan ismert művész 
megjelent a településen. 

– Az Erzsébeti Közlöny szerint 
1913-ban Muszély Ágoston rendez-
te az első gyűjteményes képkiállítá-
sát Erzsébetfalván.1911-től haláláig 
élt és alkotott itt, s időrendben is a 
helység első festőművésze és kiál-
lítója. Muszélynek a Pesterzsébeti 
Rajzközösségben vállalt tevékeny-
ségéből számos rajza, vázlata ma-
radt fenn. A Pesterzsébeti Múzeum 
munkaközössége később tiszteletbeli 

elnökké választotta. Muszély a helyi 
polgári iskola nagyra becsült rajztaná-
raként működött. Az egykori kiállí-
tás megnyitójára Kárpáti Aurél, a kor 
legjelentősebb kritikusa vállalkozott. 
A büszkeség, amely beragyogta az 
akkor indult hagyományt, Muszély 
Ágoston sikere, egyben a település si-
kere is volt, hiszen a valódi lokálpatri-
otizmus hangja szólalt meg – foglalta 
össze beszédében a bizottság elnöke.

A bemutatón több szöveges em-
lék is megtekinthető, hiszen a ko-

rabeli újságok tudósításai a köz-
téri szobrok kiállításáról, illetve a 
templom freskóiról is beszámoltak. 

A képzőművészeti tárgyakat, fest-
ményeket Muszély Jánosné, Muszély 
Ágoston fiának felesége, illetve Vizy 
László, Ócsvár Rezső unokája adta 
kölcsön. 

A megnyitó végén a Lajtha AMI 
növendékei Tassonyiné Zalay Lídia 
vezetésével és Horváth Kornél köz-
reműködésével összeállítást adtak 
elő az elmúlt 100 év legnépszerűbb 
örökzöld slágereiből. 

A tárlat október 6-ig látogatható, 
a belépés díjtalan.

Ilonka Mária

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Szavaltak, verset írtak, totót töltöttek a gyerekek

HÍREK
Irodalmi kávéház
A Csili Irodalmi kávéházában Petőcz 
András és Kemény István költőkkel be-
szélgetett Filep Tamás művelődésszer-
vező. Szóba került a költők felelőssége. 
Kiderült, az emberek igénylik a modern 
magyar irodalmat, verseket, sőt a köl-
tőknek is szükségük van a folyamatos 
kapcsolatra az olvasókkal.

Étékeket, érzelmeket közvetítő 
verssorok 
A Marót utcai Szociális Szolgálta-
tó Központban második alkalom-
mal rendeztek versmondó versenyt 
a költészet napja alkalmából, me-
lyen a Humán Szolgáltatások Intéz-
ményén belül működő négy idő-
sek klubjának tagjai vettek részt. 
A klubtagok bebizonyították, hogy a 
nagy költők versei fontos értékeket, 
érzelmeket közvetítenek ma is.

Versekről beszélgettek 
az otthonban 
A Virág Benedek utcai Idősek Ottho-
nában Gulyás Ilona költőnő tartott 
könyvbemutatót. Az otthon lakói fel-
olvasták verseit, majd közösen tavaszi 
népdalokat énekeltek. A szociális ott-
hon vezetője, Mód Éva, valamint Var-
ga Grazyna szervezte a találkozót.

Csapó Lajos, a zsűri elnöke elmond-
ta, az alsó tagozatos diákok nagyon 
komolyak voltak, a nagyobbak ki-
csit elkalandoztak, de ennek ellenére 
öröm volt mindannyiukat hallgatni. 
A legjobbaknak járó könyveket Juhász 
Lajosné alpolgármester nyújtotta át. 

A versmondással párhuzamosan 
játékos verstanítás is zajlott. Gieler 
Ferenc színművész, a Csili színjátszó 
csoport vezetőjének irányításával a 
diákok közösen szavalták el József 
Attila Kertész leszek című versét.
A legjobb versmondó óvodások 
és diákok: Tóth Márton Gábor és 
Nuridsány Tamara (Lurkóház Óvo-
da), Bakos Márton (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola), Halász Ádám (Hajós 
Alfréd Általános Iskola), Forrás Ben-

ce (Lázár Vilmos Általános Iskola).
Csoportos versmondásban első he-
lyet – és ezzel járó tortát – nyert a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
2. a osztálya, ők József Attila Évszak-
ok című versét mondták el. Második 
lett a Lázár Vilmos Általános Iskola 
1. b osztálya.
Irodalmi totóban – noha nem volt 
13+1 találatos – első helyen végez-
tek: Bukó Vivien, Herold Bianka, 
Barbóczi Bence (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola). Második lett Oláh Be-
atrix, harmadik Radics Dominika, 
negyedik Puskás Enikő. 
Versírásban Herpák Gréta (József 
Attila Általános Iskola), illusztrálás-
ban pedig Rékasi Kitti bizonyult a 
legjobbnak. Ilonka Mária

Költészet ünnepe a Gyermek mosoly Óvodában

A Csili Művelődési Központ Könyv-
tára is szervezett költészetnapi pro-
g ramot.  A diákok verset írtak, totót 
töltöttek ki.  Sok-sok verset hallga-
tott meg a zsűri.

Ezt fontosnak tartjuk, mert helyi 
programunkban kiemelt helye van 
az anyanyelvi nevelésnek, azon be-
lül a szép magyar beszédnek, ami-
hez a gyermekirodalmi alkotásokon 
keresztül vezet az út. Ez az alkalom 
külön felkészülést nem igényelt a 
gyermekektől, hiszen a nevelési év 
során tanult versekből válogathat-
tak, mondhatták el kedvenc kedven-
cüket. 

Ezekben a napokban megemlé-
keztünk Weöres Sándor születésének 
századik évfordulójáról. Az ő játékos 
gyermekversei is megelevenedtek a 
kis versmondók által, hiszen számos 

Weöres alkotást hallhattunk: A kutya-
tárt, a Regélőt, A medve töprengését.

Miután a csoportokban minden-
ki elmondhatta versét, április 9-én 
sor került az ovis versmondó gálá-
ra, ahol mindhárom tagóvodánk 
csoportjaiból két-két gyermek kép-
viselte társait. A versmondók em-
léklapot, kis meglepetést vehettek 
át Soós Jánosné óvodavezetőtől. 
A vendéglátás sem maradt el.  

Ezek a gyermekek április 11-én 
részt vettek a Csili könyvtárában tar-
tott költészet napi versmondáson, 
majd azt követően egy újszerű feldol-
gozással megközelített verstanuláson. 
A verstanulás Weöres Sándor: A ku-
tya-tár című versének játékos megis-
merésére irányult. A vendéglátás és a 
könyvjutalom itt sem maradt el.

Tóth Katalin 
óvodapedagógus

Együtt énekelte a Társulat és a közönség  
József Attila megzenésített versét
A Társulat, amely pedagógusokból, 
intézményvezetőkből, pesterzsébe-
ti kép viselőkből és díszpolgárok-
ból állt össze a költészet napjára, 
immáron 8. alkalommal szerepelt 
a kerületi közönség előtt a Pester-
zsébeti Múzeum Gaál Imre Galéri-
ájában.

Földesi Gyula országgyűlési kép-
viselő ünnepi köszöntője után Gár-
donyi Géza Sekszpír költözése című 
művéből adott elő részletet Rózsa-
völgyi Ildikó és Balásházi Bálint. 
Zágon István Az anya meg a szülő 
című szerzeményét Virág László sza-
valta el.  

Grieg Három humoresque-ét 
hallhatta a közönség Pável Edit (he-
gedű) és Balásházi Bálint (zongora) 
előadásában. Áprily Lajos Tavasz a 

házsongárdi temetőben című mű-
vét Várhalmi András szavalta el. 
Grieg Solvejg dalát Tassonyi Zsolt 
játszotta klarinéton, Horváth Kor-
nél zongorán kísérte. Ady End-
re Intés az őrzőkhöz című versét 
D. Udvary Ildikó mondta el, míg 
Fodor Ákos Arcképcsarnok című 
művét Hordósné Futó Ilona adta 
elő. Elhangzott Verdi Nabucco című 
operájából egy részlet a Társulat elő-
adásában.

Komoróczy László Boldizsár 
Iván Halálaim című novellájából 
olvasott fel egy részletet, dr. Sturcz 
Zoltánné Vörösmarty Mihálytól 
A vén cigányt szavalta el, és a Hess, 
páva című népköltést mondta el. 
A közönség hallhatott húsvéti da-
lokat és palóc szerelmi népdalokat 

Kiss Anikó zenepedagógus előadá-
sában citerán, Verdi Álarcos báljából 
részleteket Zalay Lídia operaénekes 
és Horváth Kornél zongoraművész 
tolmácsolásában. 

Somogyváry Géza, Pesterzsébet 
díszpolgára, erdélyi irodalmár, Ko-
vács Nemes Lászlót idézte Egy mon-
dat a szabadságról című művével. 
József Attila versei közül elhangzott 
a Thomas Mann üdvözlése Várhal-
mi Andrástól, a Hazám Rózsavölgyi 
Ildikótól és az Imádság megfárad-
taknak Hordósné Futó Ilonától.

József Attila Kertész leszek című, 
Bródy János által megzenésített ver-
sét a Társulat és a közönség együtt 
énekelte.  ILMA

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Intézményünkben már hagyománya van a jeles napok megünneplésé-
nek, köztük a költészet napjának. Ez a nap minden év április 11-én, 
József Attila születésnapján van, de mi egész hetes rendezvénysorozattal 
emlékezünk meg róla – mondta Várhalmi András, a Csili Művelődési 
Központ igazgatója.
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Tóthné
Pálmai Katalin 
selyemvilága
A Lajtha AMI-ban 
Selyemvilág cím-
mel nyílt kiállítás 
Tóthné Pálmai 
Katalin textil-
művész selyem-
képeiből.

Textiltervező je volt a 
Kispesti Textilgyár-
nak.  

A több mint 30 év 
alatt sok száz lakástextil 
- és egyéb mintája került 
forgalomba. Sok elismerésben 
részesült, sok kiállításon 
szerepelt, rendszeresen 
bemutatták munkáit 
Frankfurtban, a Heim-
Textil kiállításon is.

A gyár megszűnése 
után kezdett foglalkoz-
ni a selyemfestéssel, és 
egy másik szerelemmel, 
a szövéssel. Ez utóbbival 
kapcsolatban írt egy 
oktatókönyvet, amely 
nagy siker volt köz-
érthetősége és hiánypótlása okán. A 
selyemfes tést és a szövést tanfolyam 
keretében oktatja a Csiliben. Szép 

Tóthné Pálmai Katalin 
a Magyar Alkotóművészek Or-

szágos Egyesületének tagja

tájak, szép virágok – 
általában ezek a témái.  
Ezen a kiállításon 
azonban zeneszerzők 
portréi, szakrális témák 

is selyemre kerültek. 
Nem alkalmazza csak a 

selyemfestés „tiszta” 
technikáit, mint a 
batikolás, lazúrozás 

stb. Kísérletezett, és évek alatt ki-
alakította az eddig csak rá jellemző 
stílust. 

Válogatott tanárnő tanítja a fiúkat focizni
A Gyulai István Általános Isko-
lában lassan két évtizede tanít az 
egykori többszörös magyar bajnok, 
válogatott női labdarúgó, Nagy 
Marianna, aki nem csak lelkesen, 
hanem eredményesen is neveli a 
gyerekeket a futball szeretetére.

A gyermekkorát Zebegényben töltő 
Nagy Mariannára középiskolás korá-
ban figyelt fel a testnevelő tanára, lát-
ván, hogy a focizó fiúk közé beállva 
ügyesen bánik a labdával. A környé-
ken azonban nem volt női csapat, így 
16 éves koráig kellett várnia – akkor 
már megengedték neki a szülei, hogy 
vonattal Budapestre járjon edzeni. 
A korszak egyik meghatározó klubjá-
ban, a László Kórház SC-ben kezdte 
pályafutását. Leginkább középhát-
védként játszott, de beállósként is 
szerepelt. Ezután a másik jelentős 
hazai csapat, a Femina oszlopos tag-
ja lett, és az olaszok ellen bemutat-
kozhatott a válogatottban is. Az Íris 
csapatában csak egy szezont húzott 
le, majd a gyermeke születése után 
itt és a Pepita Sárkányok nevű együt-
tesben futballozott, de már edzések 
nélkül, mintegy levezetésként.

Közben az ELTE Tanárképző Fő-
iskolai Karán földrajz-testnevelés sza-
kos diplomát szerzett.

– Amikor végzős voltam, a faliúj-
ságon lévő állásajánlatok közül két 
erzsébetit néztem ki, mert 1992 óta a 
kerületben laktam a páromnál – idéz-
te fel a tizenkilenc évvel ezelőtt tör-
ténteket Nagy Marianna. 

– Az döntött az akkor még Stromfeld 
Aurél nevét viselő iskola mellett, hogy 
egyrészt itt mindkét szakomat taníthat-
tam, másrészt három percre van tőlünk 
– tette hozzá. Szinte a kezdetektől a 
tanórákon kívül is foglalkozott a gye-
rekekkel, párjával, Petike János edzővel 
a Góliát-McDonald’s-, majd a Bozsik-
program keretében. Bár nem tanította, 

de budapesti versenyre ő vitte el Szalai 
Ádámot, aki ennek az iskolának a di-
ákja volt és aki már magyar válogatott 
labdarúgó. Alsós srácokkal dolgozik, 
és amikor ötödikesek lesznek, a legjob-
bakat igyekszik egyesületbe irányítani. 
Több egykori „játékosa” ma már a So-
roksári SC utánpótláscsapataiban fut-
ballozik, de van, aki a Ferencvárosban, 
illetve a Bp. Honvédban készül a jövő-
re. Fia, a 14 éves Petike Zsolt az SSC 
U15-ös együttesében pallérozódik. 

A mostani gyulais „gyerekei” között 
is sok tehetséges van. A tavalyi sike-
rekről már beszámoltunk, és az idén is 
megmutatták magukat a fiúk. A diák-
olimpián  IV. korcsoportos futsalban 
bejutottak az országos döntőbe, ahol 
csoportjukban az Esztergomot és a 
Tolnát legyőzték, a Felcsúttól és a 
Szombathelytől vereséget szenvedtek, 
így a 9–12. helyen végeztek.

– Kicsit tartok a jövőtől, mert 
eddig testnevelés tagozatos iskola 
voltunk, ám ősztől a többiekkel 
megegyező óraszámban tanítunk. 
Ennek ellenére bízom abban, hogy 
ezentúl is lesznek itt focizni vágyó 
gyerekek, és felfedezünk egy-egy jó 
képességű srácot.  MS

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Lajtha László képét a zene-
iskolának ajándékozta a művész 

teljesült andrea egyik álma

A Magyar 
Honvédség 
vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dan-
dár zászlósát még tavaly ősszel 
ajánlották lapunk figyelmébe 
szomszédai, a Berkenye sétány la-
kói – kiemelve kedvességét, udva-
riasságát, segítőkészségét. Kiderült: 
rendszeresen konferál a hadsereg 
rendezvényein, sőt, versek és pró-
zai művek értő tolmácsolásában is 
jeleskedik. A vele készült riportban 
említette, egyik nagy vágya, hogy a 
Városháza előtti Kossuth-szobornál 
szavalhasson.

– Bevallom, kissé meglepőd-
tem, amikor Ecsedi-Nagy Andrea, 
az önkormányzat protokoll- és saj-
tófelelőse megkeresett és felkért, 
hogy szerepeljek a március 15-i 
ünnepségen. Kun Szabó István 
dandártábornokkal közösen válasz-
tottuk ki a verset, Kozma Andor 
A karthágói harangok című költe-
ményét. A rendezvény előtt szokás 
szerint nagyon izgultam, alig ta-

láltam meg a Csili színháztermét; 
izgalmamban majdnem az éttermi 
konyhában kötöttem ki. Nagy 
örömömre az ünnepi műsort a 
helyszínen tekintette meg a csa-
ládom. A rendezvényt követően 
többen is odajöttek hozzám gra-
tulálni; például tanárok, hogy sza-
valatommal mennyire lekötöttem 
a gyerekek figyelmét – mesélte a 
zászlós, akitől azt is megtudtuk, 
hogy első önálló előadói estjét is 
megtartotta, amelyet „A versek 
világa – angyalbőrben” címmel 
április 11-én, a költészet napján 
tartott  szülővárosában, Pápán, a 
Református Gimnázium Kollégiu-
mában.  RA

Lengyel Andrea zászlós úgy érzi, 
egyik nagy álma teljesült azzal, 
hogy a kerületi március 15-ei 

ünnepségen szavalhatott.
Azóta önálló előadói estet is 

tar tott szülővárosában Pápán.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

iDőszAki kiállíTás 
• „Ügyes kéznek nincsen párja” 

XVIII./XX. századi hímzésminták és 
társaik Szepesi Balázs gyűjteményé-
ből  a Gaál Imre Galériában. Megte-
kinthető július 21-ig, hétfő kivételé-
vel naponta 10-18 óráig.

• „Művészeti élet a régi erzsébeten” 
100 éve nyílt meg az első képző-
művészeti kiállítás Erzsébetfalván.   
A helytörténeti, képzőművészeti ki-
állítás a Pesterzsébeti Múzeumban 
megtekinthető október 6-ig, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óráig.

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.
GYeRMekNAp
Május 26. vasárnap, 10–18 óra 
10:30: A rendíthetetlen ólomkatona – Tánc 
Mese VSG-Danszgrupp előadása
13:00: Segítség ember! – musical Hangya-
banda Színjátszó Társulat előadása
16 óra: Állati zenés ABC – koncert Bíró 
Eszterrel 
Kézműves foglakozások, ugrálóvár, kutyás 
bemutatók várják a kicsiket és nagyokat.
Belépő egész napra: 300 Ft
CAlYpso DANCiNG pARTY 
éVADzáRó!
Június 14-én 20 órától
Játszik a Calypso Plus Band
A belépőjegyek ára: 1500 Ft
Asztalfoglalás a rendezvény előtti napon 12 
óráig a 283 02-30-as telefonon
NYáRi bAbA- és GYeRMekHolMi böRze
Június 9-én, 9–14 óráig 
Ruhák, cipők, mesekönyvek, játékok, kiegé-
szítők és még sok minden más kedvezmé-
nyes vására a Csili színháztermében             
TáRsAsáGkeDVelők klubJA
Minden szerdán 18-22 óráig
Játszik: a Kristály Duó
Belépő: 700 Ft
HelYTöRTéNeTi klub
Május 14., 17 óra:
Ettvel Zoltán: A Szabótelep története 
(1870)-1896-1945
Június 11., 17 óra: dr. Csillag János: Az erzsé-
beti és környéki zsidók története
Fodor Sándorné: Egy pestszenterzsébeti zsidó 
család kálváriája 
eGészséGToRNák  
Mindegyikhez lehet csatlakozni!
pilATes ToRNA  ÚJ okTATóVAl
Péntekenként 19:15 órától  
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
Vezeti: Surányi Nelly (www.nellysuranyi.com)

GeRiNC JóGA
Keddenként 18:30 órától
Várjuk mindazokat, akik szeretnék megelőzni 
a gerincproblémák kialakulását, akiknek 
utókezelésre van szükségük, akiknek fontos 
a gerincük egészsége!
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
Vezeti: K. Szalay Zizi jógaoktató
AszTMások léGzőToRNáJA
Csütörtökönként 10:30 órától várjuk a légzési 
nehézséggel küzdőket.
Jelentkezés és információ: Nyitrai Mária 
ria@csili.hu, vagy 283-0230
Részvételi díj: 2500 Ft/hó
Vezeti: Horváth Ferencné gyógytornász

ANGol, NéMeT NYelVokTATás
Nyári intenzív tanfolyamaink 
június 17-től augusztus 16-ig
Ezen belül a jelentkezéstől függően indítunk: 
• 23 hetes szuper intenzív heti 5x4 órás
• 5 hetes intenzív heti 2x4 órás
• hosszabb időtartamú, heti 1x3 vagy 2x3 órás 
csoportokat különböző kezdési időpontok-
kal. Így akár több szint is elvégezhető nyári 
szemeszterünk alatt.
Csoportlétszám: 5–7 fő
40 óRás ANGol 37 800 Ft
Egyösszegű fizetés esetén 5% árengedmény-
nyel csupán 35 600 Ft.
Részletfizetés: 20 000 Ft beiratkozáskor, 17 
800 Ft július 10-ig.
60 óRás NéMeT 52 300 Ft
Egyösszegű fizetés esetén 5% árengedmény-
nyel csupán 49 800 Ft.
Részletfizetés: 25 000 Ft beiratkozáskor, 
24 800 Ft július 10-ig.
Beiratkozás: május 28. kedd és 30. csüt. 
17:00–19:00 óra

NApközis TáboR  
Már lehet jelentkezni!
képzőMŰVészeTi TáboRok: 
7–12 éveseknek
Holczapfel Zsuzsa rajz és vizuális nevelő 
művésztanár vezetésével

MŰTeRMi láToGATások
Június 24–28-ig
„Festők és Géniuszok”
Bepillanthatsz olyan festőművészek műhe-
lyébe, technikai trükkjeibe, mint Leonardo, 
Picasso vagy Kandinszkij.
Elsajátíthatod a tojástempera-készítést vagy 
az aranyozás fortélyait.
Ára: 17 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
CiRkusz  A MŰTeReMbeN
Július 1-5-ig
„Cirkusz témája a művészetben”
Cirkuszi mesék és művészi feldolgozásaik. 
Híres festők cirkuszi élményei. Hogyan készül-
tek Picasso, Seura és Aba-Novák látványos 
cirkuszi képei.
Ára: 17 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
kézMŰVes TáboRok 6–12 éveseknek
Ballai Brigitta és Kerekes Éva népi 
játszóházvezetőkkel
kAlóz TáboR 
Július 8–12-ig
Tábor ára: 17 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
iNDiáNTáboR 
Július 15–19-ig
Tábor ára: 17 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
MozGásos TáboRok
H-né Rabóczki Mónika I. F. A.A. aerobikoktató 
vezetésével
DiNAMik – AeRobik TáboR 4–8 éveseknek
Augusztus 5–9-ig
Ára: 16 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
DiNAMik AeRobik TáboR 12–16 éveseknek
Augusztus 12–16-ig
Ára: 16 000 Ft + 4000 Ft ebédköltség
loVAs TáboR kezDőkNek 6–10 éveseknek
Augusztus 12–16-ig
Ára: 20 000 Ft + 4000 Ft ebéd költség
Jelentkezés és információ: Ternyilla Kornélia

A Csiliben alkalmi, rendszeres és 
kizárólagos használatra termek bérelhe-
tők, többek között TV-, videostúdiónak 
használható is! Érdeklődni: 283-0230

Fővárosi szabó ervin könyvtár  
XX/4. sz. fiókkönyvtára
Május 1-én és május 20-án zárva leszünk!
• könyvtárunk állatvédő pont. Élőkutyás, be-

szélgetős, mesélős, társasozós délutánok a 
felelős állattartás, állatvédelem jegyében! Kü-
lönös tekintettel a leggyakrabban tartott házi 
kedvencekre. Vezeti: Illés Anett pedagógus. 
Páratlan heteken szerdánként 16:30–18:00 
között. Legközelebb: május 8-án, május 22-
én, és június 5-én. Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket!

• informatikanap! E-mail fióknyitása, 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. Má-
jus 17-én, pénteken, 15–18 óra között.

• Játszóház! Páros heteken szerdánként 16:30-
18:30 között. Kézműves foglalkozás Rádics 
Ágnes pedagógus vezetésével. Legközelebb: 
május 15-én, május 29-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. 
A legközelebb május 29-én. 

• Földesi Gyula országgyűlési képviselő fo-
gadóórát tart a könyvtárban minden hónap 3. 
szerdáján 17–18 óra között. Legközelebb má-
jus15-én.

Fővárosi szabó ervin könyvtár
XX/2. sz. fiókkönyvtára
Május 1-jén, szerdán, könyvtárunk zárva tart!
• Angol gyerekeknek: Új programot indítunk 

kisiskolásoknak! Minden hónap utolsó előtti 
péntekén 17 órától játékos angol nyelvgya-
korlásra várjuk a gyerekeket. Angol dalokat, 
versikéket tanulunk és játszunk május 24-én, 
pénteken, 17 órakor.

• baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, 
csütörtök délelőtt 10 órától énektanulás, já-
tékok a csöppségeknek. A következő foglal-
kozást május 9-én, 10 órai kezdettel tartjuk, 
Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagógus 
vezetésével. 

• Játékkészítők klubja: Májustól immáron min-
den hét szerdáján, 14 órától várja Attila bácsi 
az érdeklődőket, akik a társasjáték-készítés 
világába szeretnének betekinteni, illetve régi, 
klasszikus játékokat mutat meg a gyerekek-
nek. Gyertek el, és próbáljátok ki a játékokat! 

• kézműves kuckó: az alkotni szerető gyere-
keket várjuk minden hónap utolsó péntekén. 
Gyermeknapi kézműveskedésre várunk május 
31-én 17 órakor! 

• ezoterikus klub: Varázsolódjon el velünk a 
könyvárban! „Bennünk rejlő energiák” címmel 
Frisch Tibor ezoterikus beszélgetésén vehet-
nek részt kedves vendégeink szerdai napokon, 
havonta egy alkalommal. Legközelebb május 
8-án, szerdán, 17-18 óráig! Ezúttal vendége is 
lesz a klubnak: Denke Ibolya numerológus, aki 
a számok titkairól fog beszélni.

• idegennyelvi klubok: Az orosz nyelvet gyako-
rolókat május 22-én, szerdán, Németh Mária 
várja 17 órakor. Német társalgási klubunkban 
május 13-án, hétfőn, 18 órakor várja kedves 
Olvasóinkat Csizmadia Ágnes! Az angol klub 
május 6-án, hétfőn lesz 17 órától. Az olasz 
klubba pedig május 27-én, hétfőn várjuk a 
gyakorlókat 17 órától. Mindkét klubot Laczkó-
Juhász Mónika vezeti. 

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

• kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban és galéri-
ánkban az Erzsébeti Foltkórosok patchwork 
alkotásait tekinthetik meg.

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

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

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!
Folyamatosan frissülő információk rendezvénye-
inkről: www.fszek.hu/biromihaly.

Hirdessen 
a Pesterzsébet újságban!

Untitled-3   1 2013.04.15.   23:06:35
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Szakmai tapasztalatcsere a Bóbita Óvodában

Az óvoda hitvallása: a tehetségek korai 
felismerése és fejlesztése elengedhe-
tetlen, ezért is csatlakoztak 2009-ben 
a Tehetségpont intézmények sorába. 

A délelőtt kellemes hangulatát a 
„Zeneovisok” műsora alapozta meg 
Kovács Judit és Halekné Hadarits 
Krisztina vezetésével. Már ekkor el-
ismerően nyilatkoztak a gyakorló 
óvónők az itt folyó tehetséggondozó 
munkáról. 

Évente közel 12-15 tehetséges 
gyermek ismerkedhet különleges 
technikákkal és anyagokkal az „Ügyes 
kezek” foglalkozásokon, amit heti 

Újra kisdedóvótól szárnyal a muzsika 

Óvó bácsi tartott bemutatót
A Budapesti Pedagógiai Napok 
zenei bemutatósorozatának egyik 
állomása kerületünk első és talán 
az ország egyik legrégebbi óvodája 
volt április 18-án. Bobori Gyula, a 
Gézengúz Óvoda Lázár utcai intéz-
ményének tagóvoda-vezetője tar-
tott a hangszínhalláson és a kodá-
lyi alapokon ötvöződő bemutatót. 
A résztvevőknek Buc-Horváth Gab-
riella óvodavezető nyújtott betekin-
tést munkájukba.

Az intézmény több mint 110 éve 
fogadja az óvodásokat, és mivel az 
óvodapedagógus szakma eredeti-
leg férfihivatás volt, valószínűsít-
hető, hogy ebben az óvodában is 
először kisdedóvók gondozták, 
tanították praktikus dolgokra a 
gyerekeket.

- Nagyon sokan szerették vol-
na látni a bemutatómat, de sajnos 
meg kellett húzni egy bizonyos 
határt a résztvevők számát illető-
en, de a látogatók aránya így is 
a duplája volt a meghirdetettnek. 
Akik itt voltak, mosolygó arccal 
és elégedetten mentek haza, mert 
valami olyasmit láttak, ami nem 
mindennapi – mondta Bodori 
Gyula, aki kifejtette: a zenei 
anyag szorosan illeszkedett az 
óvoda kompetencia alapú prog-
ramjához, egyesítve a kodályi ze-
nei nevelést, és nem utolsó sorban 
az oly fontos gyökereket, melyek 
a hagyományos népi magyar gye-
rekdalokból tevődtek össze.

Az érdeklődők láthatták, mennyi-
re fontos a férfi példa az óvodában, 
megbizonyosodhattak arról, hogy az 
óvó bácsi humora, szeretete, tekinté-
lye és szakmai tudása pozitív hatással 
van a gyerekekre. 

Az óvoda dolgozói népi hang-
szerekből, az óvoda 110 éves tör-
ténetéből, gyermekalkotásokból 
és idézetekből kiállítást is ren-
deztek.

A nem túl távoli húsvét és a tavaszvárás köré épültek azok a játékos fel-
adatok, amelyeket a pesterzsébeti óvodásoknak kellett megoldani a Hajós 
Alfréd Általános Iskola által szervezett váltóversenyen.

– Az április 12-i rendezvényen hat 
kerületi óvoda indított 10+2 fős csa-
patokat. Már hagyomány, hogy az 
évnek ebben az időszakában játékos 
sorversenyeket rendezünk az ovisok 
számára, így a megoldandó feladatok 
elsősorban a tavaszhoz, az éledő ter-
mészethez és a húsvéthoz kapcsolód-
nak. Az egyik versenyszám például az 
„öltöző” váltó volt: a csapattagok egy 
nyuszifüles sapka és egy nadrág átadá-
sával váltották egymást. A „retekül-
tetés” című játék során a gyerekek a 
padlón elhelyezett karikákba helyez-
tek el retek formájú tárgyakat, ame-
lyeket visszafelé futva össze is kellett 
szedniük. A csapatokon nem fogott ki 
a „káposztaváltó” sem. Itt a káposztát 
egy zöld anyaggal bevont gumilabda 

jelképezte, amit a versenyzők egy zsá-
molyba tettek be, majd pedig vettek 
ki – számolt be lapunknak Őrfi Krisz-
tina, az általános iskola igazgatója. 

RA

A verseny végeredménye:
I. Gyöngyszem Óvoda

II. Baross Ovi – Kindergarten 

Baross Óvoda

III. Gyermekmosoly Óvoda

IV. Nyitnikék Óvoda, Nyuszi csapat

V. Lurkóház Óvoda

VI. Nyitnikék Óvoda

VII.  Gézengúz Óvoda

Előcsalogatták a  tavaszt

Az újrahasznosítás jegyében, ta-
vaszváró játszóházat szervezett a 
Gyermekmosoly Óvoda, ahol a 
téma a tavasz és a húsvéti ünnep-
kör volt.  A csoportokban készültek 
kosárkák, húsvéti tojások, asztali 
díszek, tavaszi virágok, nyuszikák 
különböző technikákkal, változa-
tos alapanyagokból és eszközök-

kel. A délutáni táncházat az óvoda 
néptánc csoportjának részvételével 
szervezték, de az ünnephez kap-
csolódó népszokást, a locsolkodást 
is felelevenítették a Hétszínvirág 
csoportos kisfiúk – tudtuk meg 
Tóth Katalin óvodapedagógustól.  

Több kép: www.pesterzsebet.hu

rendszerességgel szerveznek az óvó-
nők. Hordósné Futó Ilona vizuális 
mentor, több mint 15 éve vezeti a 
foglalkozást.

A műhelyvezető Rekettyei Zoltán 
Tamásné.

A vendégek kékfestő technikával 
telefontartót és tavaszi virágot készí-
tettek.

A tehetséggondozó műhelyek esz-
köz- és anyagigényét sikeres pályáza-
tokkal igyekeznek pótolni, illetve az 
óvoda alapítványa is segíti a működ-
tetést. A délelőttöt szakmai beszélge-
tés zárta.  Kopács Imréné

Nagy örömmel tett eleget a Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvodájának neve-
lőtestülete az angyalföldi tagóvoda-vezetők felkérésének. 19 tagintézmény 
vezető kaphatott betekintést a tehetséggondozó műhelyek munkájába.

Retek, káposzta és nyuszifül az ovis váltóversenyenRetek, káposzta és nyuszifül az ovis váltóversenyen
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Általános iskolák eredményei: 
1. Gyulai István Általános Iskola
2. József Attila Általános Iskola
3. Zrínyi Miklós Általános Iskola
Középiskolák helyezései: 
1. Pesterzsébeti Közgazdasági 

Szakközépiskola
2. Eötvös Loránd Szakközépiskola 

és Szakiskola
3. Kossuth Lajos Gimnázium 

Kerületi katasztrófavédelmi verseny

Hogy zsákolsz – homokkal? 
A Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola végzett az első 
helyen, az általános iskolák kö-
zül pedig a Gyulai István Általá-
nos Iskola lett az első 
a kerületi általános 
és középiskolások 
katasztrófavédelmi 
versenyén.

Margita László tűzoltó alezredes, 
katasztrófavédelmi megbízott üdvö-
zölte a diákokat, majd átadta a szót 
Szabados Ákos polgármesternek. 

 – Elméletileg és gyakorlatilag is 
hasznos az itt szerzett ismeretanyag. 
Most márciusban láthattuk, mit je-
lentett a szervezettség a behavazott 
utakon, a civilek közül sokan segítet-
tek az ottrekedteknek. Azok vívják a 
hétköznapi csatákat, akik tűzoltófecs-
kendőkkel száguldanak tüzet oltani, a 
mentőautókban pedig az emberek éle-
tét mentik meg. Lássatok egy életutat 
magatok előtt, amelynek célja mások 
segítése, a baj megelőzése. Kívánom, 
hogy ez a verseny ebbe az irányba 
mozdítsa elő a gondolkodásotokat – 
fogalmazott a polgármester. 

Részlet a tiétek a színpad című előadásból

Szónoklat-verseny 

Erzsébeti díjazottja és külön-
díjasa is lett a  Kossuth-Széc-
henyi országos szónoklatver-
senynek.

A Kossuth Társaság által no-
vemberben rendezett pesterzsébeti 
szónoklatverseny helyezett diákjai 
is részt vettek az országos döntőn, 
ahol III. lett Kiss Csenge (tanára: 
Némethné Farkas Tímea), a Lázár 
Vilmos Általános Iskola tanulója. 
Középiskolás kategóriában külön-
díjat kapott Kiss Judit Panka (ta-
nára: dr. Takaró Mihályné), a Kos-
suth Lajos Gimnázium diákja.

A zsűriben ott ült Nemcsák 
Károly, Kovács István, Őze Áron, 
Geszty Glória. 

Az Apáczai Kiadó budapesti 
székházában tartott országos szó-
noklatversenyt a Kossuth Szövet-
ség és a Széchenyi Kör szervezte, 
lebonyolításában a Kossuth Társa-
ság is segédkezett. IM 

Erre készülnek: Sós kávé – Elmeséletlen női történetek

10 éves a Kulturális Offenzíva
A Német Nemzetiségi Gimnázium 
Kulturális Offenzíva (Kulturelle 
Offensive) nevű színjátszó csoport-
ja idén ünnepelte létrejöttének 10. 
évfordulóját, amit a közelmúltban 
egy egész délutánt betöltő prog-
rammal tettek emlékezetessé.

Az iskola diákjai német nyelvű da-
rabbal emlékeztek meg a jeles év-
fordulóról. A csoport hajdani és 
jelenlegi tagjai magyarul és németül 
szavaltak Weöres Sándor verseket.

- Többször szerepeltünk ered-
ményesen a német nemzetiségi kö-
zépiskolák országos színjátszó fesz-
tiválján, meghívottjai voltunk az 
Arcusfestnek, a nemzetiségi színhá-
zak országos találkozójának.

Weöres Sándor 
versösszeállítással lépnek fel 

A Kulturális Offenzíva május 
10-én, a Születés Hete rendezvé-
nysorozat záróprogramjaként, a 
Mackós Kuckó Baba-Mama Ház-
ban Weöres Sándor versösszeállí-
tással lép fel. 

Sokfelé jártunk fellépni: Eszé-
ken, Temesváron, Pécsett, Mecsek-
nádasdon, Duna bog dány ban. Évek 
óta játszunk a Pesterzsébeti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat felké-
résére a Sissi Szavalóversenyek előtt, 
és immár harmadik éve lesz, hogy 
mi zárjuk a Születés Hete című ren-
dezvény pesterzsébeti programjait. 
A legbüszkébbek talán a 2009-es 
Arcusfesten bemutatott darabunkra 
vagyunk, amit egykori diákunk írt 

A polgári védelmi tesztkérdé-
sektől, a tűzvédelmi, a közlekedési 
és a környezetvédelmi kérdésekig 
bezárólag sok feladatot kaptak a 
diákok. Be kellett mutatniuk, ho-
gyan használják a tűzoltófecsken-
dőt, hogyan mentik ki vegyvédel-

Az egyik diák a versenyen tanult el-
sősegély-ismeretek birtokában men-
tette meg a nagymamáját

mi védőruhában a sérült társukat, 
hogyan élesztenek újra valakit.  

Volt ügyességi feladat 
mocsárjárásból, illet-
ve tájékozódásból is 
vizsgáztak, és azt is 
be kellett mutatniuk, 

hogyan kell védekezni 
árvíz-belvíz ellen ho-

mokzsákokkal. 
Az ifjúsági verseny támogatói: 
a FITNESS 2000-től Pintér 
Ferenc, az Ázsió 2001 Bt.-től 
Sztrizs Árpád, a Pesterzsébeti 
Jégcsarnok Fejlesztő és Üze-

meltető Kft.-től Palotás István, 
a Patina Öntöde Kft.-től Jagicza 

István, a KONTASET Kft.-től 
Dobozi Gyula, a Zsuzsi Cukrász-
dától Horváth Sándorné, a Mé-
dia Markt Budapest Megaparktól 
Rákhel Norbert, a Pesterzsébeti 
Lovas Iskolától Makay Dezső, 
az Oázis Kertészet Budapest-So-
roksártól Boross Dávid, a Knorr-
Bremse Vasúti Jármű Rendszerek 
Hungária Kft.-től Oláh Antal, az 
E-S Mérnökiroda Kft.-től Olasz 
Tibor, a Banetti Diredt Kft.-től 
Farkasné Kun Györgyi, a REDEL 
Kft.-től Szűcs Sándor. 

   Ilonka Mária Több kép: www.pesterzsebet.hu

német nyelven. Bemutatója anno 
a Thália Színház stúdiószínpadán 
volt, telt ház előtt – emlékezett Ör-
kényi Fanni tanárnő, a diákcsoport 
mentora.

A következő tanévben egyik né-
metországi testvériskolájukkal, a 
saarlouisi gimnáziummal együtt-
működve dolgoznak egy projekten, 
ami a Sós kávé – Elmeséletlen női 
történetek című köteten alapul. 

ILMA
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Felvételi
a zeneiskolában

Minden 6. életévét betöltött, 
zene iránt érdeklődő gyermeket 
várnak a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola felvételijén (1204 
Budapest, Ady Endre u. 98.) május 
16-án és 17-én, 16-20 óráig. 

Szakok: előképző, szolfézs, zon-
gora, hegedű, brácsa, cselló, furulya, 
fuvola, klarinét, trombita, kürt, har-
sona, tuba, ének, gitár, ütő, cimba-
lom, citera, szintetizátor, szaxofon, 
népzene, zenei-mozgás előkészítő 
foglalkozás, képzőművészet. 

A Lajtha AMI-ban tartott 
koncertet Pável Edit és 
Balásházi Bálint nyitot-
ta meg Edvard Grieg: 3 
Humoresque c. művével, 
majd további Grieg-művek 
csendültek fel a zongoris-
ták, ütőhangszeresek, kla-
rinétosok és énekes növen-
dékek előadásában. 

Horváthné Farkas Kata-
lin, a zongora tanszak veze-
tője, Grieg munkásságával 

is megismertette a közön-
séget. 

A norvég Edvard Grieg 
a 19., Kodály Zoltán a 20. 
században élt. Ami azon-
ban mégis közös a két zene-
szerző művészetében, hogy 
mindketten a népzenéből 
merítettek ihletet. 

Az est második felében 
Kodály Zoltán énekhangra 
és zongorára írt művei vol-
tak hallhatóak.  Ilma

A romantika 
jegyében
A Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola művész tanárai 
hangversenyt adtak a diákok-
nak és szüleiknek április 4-én. 
Hallhattunk szóló és négykezes 
darabokat zongorán, játszottak 
klarinéton, fuvolán, hegedűn és 
brácsán is. Tizenhárom zenemű 
hangzott el.

 

Lenkeyné Szabó Ida, a koncert há-
ziasszonya a darabok előtt a zene-
szerzőkről és a romantika koráról 
mesélt. Kiss Anikó saját szerzemé-
nyét játszotta el zongorán, amely a 
„Nagyapám emlékére” címet kap-
ta. Egy Ki? Mit? Tud?-on indult, 
és csak akkor mondták el neki 
nagyapja halálhírét, amikor lejött 
a színpadról. Ekkor komponálta a 
művet.

Az est folyamán felcsendültek 
Brahms, Rahmanyinov, Mahler, 
Gavrilin, Bruch, Dvořák művei, 
valamint balatoni és rábaközi tré-
fás népdalok. Közreműködött Tóth 
Anna Zita, Györfi Imre, Kocsis 
Nagy Klára, Pável Edit, Balásházi 
Bálint, Czender Ágnes, Tassonyi 
Zsolt, Tassonyiné Zalay Lídia, 
Juhász Johanna, Dr. Nagy Atti-
la, Horváth Kornél, Egri Katalin, 
Porzsolt Györgyné, Andrásiné 
Karmanóczki Tünde, Bogár Zsó-
fia, Kürti László, Csóka Gabriella 
és Bálint László Domonkos.

Az előadás után többen elége-
detten fejtették ki véleményüket: 
nem kell a belvárosba menni azért, 
hogy tehetséges előadókat és szín-
vonalas koncerteket hallgassanak. 

ILMA

régi növendékek
hangversenye a zeneiskolában
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény egykori növendékei 
adtak hangversenyt, akik ma már többnyire művészek, tanárok. Az 
est fővédnöke dr. Vas Imre alpolgármester volt. Köszöntőt mondott 
Marton Sándorné, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke.
A műsort Kocsis Nagy Klára zongoratanár szervezte, a koncertet ve-
zette Lenkeyné Szabó Ida.

Kürti László szatmári népdalo-
kat játszott citerán. Liszt Ferenc: 
Mazeppa című transzcendens etűd-
je Vida Mónika Ruth előadásában 
zongorán csendült fel. Harmonikán 
Deli Zsolt Solotarjov: Ferraponti 
kolostor című művét adta elő. 
Bach: Esz-dúr preludiumát és Vaj-
da János: Just for You című alko-
tását Fejérvári János csellóművész 
játszotta el. Újhelyi Andrea, Barlay 
András, Balásházi Bálint, a BB 
Musica tagjai több ismert alkotást 
szólaltattak meg.

Bizják Gábortól és Bizják Dórá-
tól Franz Strauss: Nocturne című 
művét hallhattuk. Fejérvári Zoltán 
zongorán adott elő egy részletet 
Leos Janácek: „Benőtt ösvényeken” 
című ciklusából. Bogács Andrástól 
Weber: Románca csendült fel Por-
zsolt Györgyné zongorakíséretével. 
Théo Charlier: Solo de concours 
című művét Tóth Gergely adta elő, 
zongorán Arany Zsuzsanna kísérte. 

- Nagy meg-
tiszteltetés egy 
olyan iskolát 
vezetni, amely 
számos tehetsé-
get adott a zenei 
életnek – zárta 
e szavakkal az 
estet Vicziánné 
Simándi Éva 
igazgató. 

Az egykori tanárok Kocsis Előd 
képzőművész kövekből csiszolt kis-
plasztikáját, míg a diákok a Pesterzsé-
beti Múzeum által felajánlott könyve-
ket vehették át emlékül.

A rendezvényt támogatta a kerü-
let önkormányzata és a Pesterzsébeti 
Múzeum.  

Ilonka Mária Több kép: www.pesterzsebet.hu

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Weisz Nándor ezúttal együttesével, 
az InFusion trióval lépett fel, slá-
geregyveleget mutattak be egészen 
újszerű hangzásban. Fellépett még 
Ferenczi György és a Rackajam. 
Az együttes tagjai közül ketten, 
Ferenczi György és Bizják Gábor is a 
zeneiskola diákjaiként ismerkedtek a 
művészetekkel.
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tozatosabb programokat szervezzünk 
számukra. Minél több idős embernek 
az érdeklődését szeretnénk felkelteni, 
persze úgy, hogy a tervezett progra-
mok finanszírozását a pénztárcájuk is 
bírja. Ebben nagy segítségünkre van-
nak a támogatók, szponzorok – tette 
hozzá a titkár.  IM

Egy évszázadnyi élet
Nyugdíjas évei is tartalmasan teltek zsuzsa néninek 
Bessenyei utcai otthonában kö-
szöntötte Szabados Ákos polgár-
mester  a 100 éves Fülöp Istvánnét, 
aki több mint hét évtizede lakik 
Pesterzsébeten.

Fülöp Istvánné 1913. április 25-én 
született Tápiógyörgyén, egy sokgyer-
mekes család tagjaként, amely 1914-
ben költözött Kispestre. 

– A szegény anyagi körülmények 
között élő, hétgyermekes családban 
csak a hat elemi elvégzésére volt le-
hetősége. Édesanyám 14 éves korá-
ban már munkát vállalt a Kőbányai 
Textilgyárban, ahol orsózónő lett, és 
nyugdíjazásáig ott dolgozott – mesél 
édesanyja életéről fia, Fülöp László, 
akitől azt is megtudjuk, hogy édes-
apja ugyanabban a gyárban dolgozott 
lakatosként, s hogy szülei 1935-ben 
kötöttek házasságot. Zsuzsa néni az-
óta él a kerületben. Egy gyermeke 
született, akinek nevelésére, tanítta-
tására mindig nagy gondot fordított. 
A család utóbb két unokával és három 
dédunokával bővült.

– Édesanyám a nyugdíjas napja-
it is céltudatosan, tartalmasan élte. 
A családon kívül ebben helyet kaptak 
a barátok és szomszédok is. Érzelmi-
leg jelentősen megviselte egyik uno-
kájának korai, váratlan halála. Szeret-
tein kívül vigasztalja őt testvére, a 102 
éves András, aki Kispesten lakik – fűzi 
hozzá Fülöp László.

Szépkorúak köszöntése
 
Bősze Zoltán, Téglagártó u. 
Bánhidi Zoltánné, Szigetvár u.
Mezei Gézáné, Mikszáth K. u.
Visi Gézáné, Emília u. 
Medgyesi István, Topánka u. 
Szalai József, Kövező u. 12.

Filmhíradóval, fotókkal 
pörgették vissza az időt   
Földesi Gyula országgyűlési kép-
viselő és Juhász Lajosné alpolgár-
mester köszöntötte Gubacsi lakó-
telepi otthonában a 90 éves Karsai 
Jánosnét.

Marika néni 19 évesen a Fejér 
megyei Baracsról került Budapestre. 
Előbb villamoskalauzként dolgozott, 
majd ugyanezt a feladatot autóbusz-
okon végezte. Később a Budapesti 
Műszaki Egyetemen látott el terem-
kezelői feladatokat.

Egy lánya és egy fia született. Férjét 
és fiát korán elveszítette. Jelenleg lá-
nyával él; unokái is pesterzsébetiek.

Születésnapja alkalmából családja 
nagy összejövetelt rendezett, ahol régi 
filmhíradós felvételek és fényképek 
segítségével elevenítették fel a múltat. 

RA

Nyugdíjasok találkozója
Változatos programokat szerveznek
Nyugdíjas találkozót szervezett a 
napokban az MSZOSZ területi szer-
vezetének pesterzsébeti csoportja. 
A műsorban fellépett Léka Klá-
ri énekes, aki örökzöld slágereket 
adott elő, valamint Nemes László, 
aki operetteket énekelt. Mindket-
ten térítésmentesen adták elő pro-
dukciójukat.

–  Az utóbbi időben 1200-ról 900-
ra csökkent a létszámuk. A most nyug-
díjba vonulók még nem érzik magukat 
„öregnek”, és nem ismerik a társaság 
összetételét, időbe telik, míg csatla-
koznak esetleg hozzánk. Rendszere-
sen szervezünk programokat: többek 
között tájékoztatókat a nyugdíjasokat 
érintő kérdésekről – mondta Székler 
Zoltán, az MSZOSZ pesterzsébeti te-
rületi nyugdíjas alapszervezet titkára. 

Legközelebb május 8-án Szegedre 
kirándulnak, de a különböző kultu-
rális fesztiválokat is meglátogatják 
majd.

– Szeretnénk, ha minél többen 
csatlakoznának hozzánk, függetlenül 
attól, hogy mikor mentek nyugdíjba 
és hány évesek. Tisztában vagyunk 
azzal, nem könnyű a kisnyugdíjasok-
nak, ezért arra törekszünk, minél vál-

Székler Zoltán szakszervezeti titkár

A versenyen bármilyen mese elmondásával részt lehet venni, 
kitételünk csupán annyi, hogy rövid legyen, férjen bele 5 percbe. 

A mesét lehet olvasni, nem kell kívülről mondani. 
A versenyzőket egy 3 tagú független zsűri-bizottság fogja értékelni. 

Kérjük amennyiben szeretne jelentkezni 
részvételi szándékát előre jelezze az alábbi telefonszámok egyikén: 

(1) 285-1085 • (20) 599-8603
Helyszín: 1202, Budapest, Marót utca 10.

mindenkit szeretettel várunk!

a marót utcai Idősek klubja 
2013. május 9-én csütörtökön 10:00 - 12:00 között újra megrendezi, 

immár második alkalommal Mesemondó Versenyét.

Környezetében azt mondják a 100 
esztendős néniről, hogy idős kora 
ellenére jó szellemi frissességgel bír. 
Érdeklődik és figyelemmel kíséri a 
híreket, a mindennapi történéseket. 
Látásában, hallásában és mozgásában 
a korának megfelelően korlátozott 
ugyan, de folyamatos gondoskodás és 
segítségnyújtás mellett nyugodt életet 
biztosít számára családja. Rácz 
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Patkánymentesítés újabb 5 évre

Az Egész-
ségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) 1998 
őszén megjelentetett, a pat-
kányokkal foglalkozó kiadvá-
nyában a budapesti patkány-
mentesítést és mentességi 
fenntartási munkálatokat a 
világon a legjobban szervezett 
hosszú távú patkányellenes 
programként mutatja be.

A patkánymentesítés díját 
– a vonatkozó szerződésben 

foglaltak szerint – Budapest 
Főváros Önkormányzata fe-
dezi, az irtás az állampolgárok 
számára nem jár fizetési köte-
lezettséggel. 

Amennyiben Budapest köz  -
 igazgatási területén bárki pat-
kányt  észlel, azt a Bábolna 
Bio Kártevőirtó Szolgáltató 
Kft.-nél (telefon: 432-0412, 
fax: 432-0401, e-mail: info@
babolna-bio.com,  cím: 1107 

Budapest, Szál-
lás u. 6.) vagy 
a kft. munká-
ját ellenőrző 
Budapest Fő-
város Kor-
mányhivatala 

Népegészség-
ügyi Szakigazga-

tási Szervéhez (Epi-
demiológiai Főosztály DDD 
osztálya, 1138 Budapest, Váci 
út 174., 465-3859, illetve a 
hivatal központi száma: 465-
3800) kell bejelenteni. 

A XX. kerületi Népegész-
ségügyi Intézetben is beje-
lentés tehető a 283-0055-ös 
telefonszámon.  

Dr. Boldizsár Györgyi
kerületi tisztifőorvos

Budapest Főváros Önkor-
mányzata, mint ajánlatké-
rő, a közbeszerzésről szóló 
törvény alapján, a főváros 
patkánymentes állapotának 
fenntartására nyílt közbeszer-
zési eljárást folytatott le. 
A szerződés nyertese a Bábol-
na Bio Kártevőirtó Szolgál-
tató Kft. lett, akivel az ön-
kormányzat március 1-jétől 
5 évre szóló szerző-
dést kötött.

25 éves az Erdei Művelődés Háza 
Jubileumi programsorozat 2013.
NÖVÉNYEK NAPJA 
A Nemzetközi Növények Napjához csatlakozva barangolhatsz velünk 
a vadvirágos réteken. Bepillanthatsz a festő- és gyógynövények, illetve 
az erdőgazdálkodás titkaiba is. Időpont május 18., 10 órától 16 óráig.

ZÖLD TÁRLAT
Történelmi séta, íjászat, vízbiológiai foglalkozás, gyógynövényismeret 
a Mogyoróhegyen. Nézd szakavatott szemmel a növényeket, állatokat, 
történelmi emlékeket!
Időpont: június 30., július 7., július 14. Túrák indulnak 11 és 14 órakor. 
A programokra előzetes jelentkezés szükséges a kaland@pprt.hu e- mail 
címen, a másfél órás program díja 500 Ft/fő, 18 év alatt 300 Ft/fő. 

TÁBOROK ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEKNEK 
Természetvédelmi tábor 7‒10 éveseknek. Időpont: június 16‒22.
Apródtábor a Szent György Lovagrend szervezésében 9‒14 éveseknek. 
Időpont: június 16‒22. és június 30-tól július 6-ig.
Információ: Madas László Erdészeti Erdei Iskola, Visegrád, Mogyoróhegy
www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu. Tel.: (26) 398-227

40 köbméternyi szemetet és sittet gyűjtöttek 

Tiszta lett a zöldellő kiserdőnk
A Föld napja alkalmából 
április 19-én az önkor-
mányzat Szociális Foglal-
koztatója kis erdő takarítást 
szervezett a Vécsey lakó-
telep mögötti Szánkózó 
dombnál, ahol több mint 
ötszáz gyermek és felnőtt 
jelent meg.

Négy középiskola, kilenc ál-
talános iskola, három nyug-
díjas klub, óvodás csoport és 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház bentlakói jelentkeztek, 
de a lakótelepen élők közül 
is számosan csatlakoztak az 
akcióhoz. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. munkatársai is részt vál-
laltak a munkában.  

Míg az iskolások a lakó-
telepen szorgoskodtak, a fel-
nőttek a kiserdőben gyűjtöt-
ték az eldobált és illegálisan 
kirakott hulladékot. Majd’ 
egy kilométeres erdősávot 
takarítottak ki az önkén-
tesek a lakótelep szélétől a 
Karánsebes utcáig bezárólag.

Az Eötvös Lóránd Szak-
középiskola tanulói szilfá-
kat, mások cserjéket ültettek 
a Szánkózó domb környeze-
tében. Szabados Ákos pol-
gármester és Földesi Gyu-
la országgyűlési képviselő 
szintén ültetett egy-egy cse-
metefát.

– A mezei szil az egyik leg-
igénytelenebb, városi klímát 
jól tűrő fajta, amely nagyon 
kevés locsolást és gondozást 
igényel – mondta Adorján 
Csilla, a Szociális Foglalkoz-
tató vezetője, akitől megtud-
tuk, hogy közel két hónapos 
előkészítést igényelt a szer-

vezés. A segítő kezek a nap 
folyamán mintegy 40 köb-
méternyi szemetet és sittet 
gyűjtöttek össze. 

A szervező intézmény 
egyik munkatársának párja, 
Lengyel Zsolt szabadságot 
vett ki azért, hogy megfőzze 
a két nagy bogrács gulyásle-
vest, melyhez az alapanyagot 
a Penzió 17 Kft. és a Csili Ét-
terem adta. 

A gyermekeknek a mun-
ka után játékos programokat 

szerveztek: volt erdőjárás, 
par tizánjáték, íjászat, gó -
lyalábon járás, madárete-
tő-készítés és különböző 
ismeretterjesztő játékok. Az 
idősebb nebulók arra taní-
tották a kisebbeket, hogyan 
kell szelektíven hulladékot 
gyűjteni, hogyan kell virágot 
ültetni. 

Szerveztek gyógy- és 
fűszernövény felismerést. 
A növények nagy részét a 
gödöllői egyetem kertésze-
téből kapták. Az ÁNTSZ 
állomásán a parlagfűről és 
az allergiát okozó egyéb nö-
vényekről hallhattak az ér-
deklődők. A program lebo-
nyolításában a műsorvezető 
szerepét Várhalmi András, 
a Csili igazgatója vállalta. 
A verseny zárásaként Juhász 
Lajosné alpolgármester, a 
rendezvény fővédnöke, ok-
levelet és virágot nyújtott 
át a résztvevőknek, a  kísérő 
tanároknak. 

Ilonka Mária Fo
tó

: S
ze

rz
ő,

 S
zo

ci
ál

is
 F

og
la

lk
oz

ta
tó



174. szám S Z O L G Á LT A T Á S

Tippek, árak a Tátra téri és 
Vörösmarty téri piacokról

A tavaszi időszakban naponta je-
lentkeznek az árusok aktuális, idei 
zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyre 
alacsonyabb árakkal.

Vásárlás előtt fogyasszanak el egy 
finom lángost Hriagyel Gézáéknál 
(a piac közepénél, oldalt)!

Április közepén ezekkel az árak-
kal találkozhatnak:  
csemege újhagyma 125–180 Ft/db
hónapos retek  100–200 Ft/ csomag
tv paprika  140–150 Ft/kg
tojás  32–42 Ft/db
fejes saláta  140–150 Ft/db
kígyóuborka   400 Ft/db
vöröshagyma  160 Ft/db
fokhagyma   60–120 Ft/db
eper  500–800 Ft/kg
paradicsom  400–700 Ft/kg
banán  250–370 Ft/kg
burgonya  140–180 Ft/kg
bébitök  450–600 Ft/kg
narancs  280–300 Ft/kg
cukkini  270–300 Ft/kg
sampiongomba  400–500 Ft/kg
vilmos körte  450–500 Ft/kg

Tátra téri medvehagyma leves
HozzávaLóK:
2 csomag medvehagyma Sza-
bó Feri bácsitól, 2 db közepes 
burgonya az Elszántak Kft. 
pultjáról, 1 fej közepes vörös-
hagyma, 3–4 gerezd fokhagyma 
ugyanonnan, 1 evőkanál zsír, 
2 dl főzőtejszín, 1 liter húslevesalap, 
2 közepes szelet kenyér, só, bors 

ELKészíTés:
A medvehagymalevelekről vágjuk le 
a szárakat. Mossuk meg és aprítsuk 
fel. A burgonyát hámozzuk meg, 
vágjuk fel darabokra és kevés vízben 
tegyük fel főni. A hagymát vágjuk 
apróra. A fokhagymát vágjuk fel, 
sóval dörzsöljük szét, vagy fokhagy-
maprésben zúzzuk szét. A kenyeret 
pirítsuk meg, és vágjuk kockára. 
A kockára vágott kenyeret kevés zsí-
ron meg is piríthatjuk. 

A hagymát a zsíron megpároljuk, 
kicsit (világos színűre) lepirítjuk. Rá-
dobjuk a medvehagymát, kevés vizet 
teszünk alá és addig pároljuk, míg 
összeesik. 

A tűzhelyről levéve hozzáadjuk a 
fokhagymát, kevés vizet és mixerrel 
péppé törjük. A megfőtt burgonyát 
széttörjük, a péphez adjuk, tovább 
mixeljük addig, míg homogén lesz. 
Szükség szerint sózzuk, borsozzuk, 
majd felengedjük, a húslevessel hoz-

Csirkecombor Tóthéktól
Akinek a tartalmas leves kevésnek 
bizonyul, vásároljon Tóth Zoltán 
standján 3–5 csirkecombot, süsse 
meg a szokásos módon, majd pá-
rolt lila káposztával és krumplipü-
rével tálalja.

zátesszük a burgonya főzővizét is. 
Összeforraljuk, majd utána beleke-
verjük a tejszínt, és kész a leves.

Még forrón tányérokba merjük, 
és a tetejére pirított kenyérkockákat 
szórunk.

Jó étvágyat!

Májusi meglepetés

a Tátra téri piacon!

Eperfesztivál!

Gyereknap a Tátra téri piacon

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a 2013. május 24-i 
gyereknapi sokadalom!

A kenguru igen is szereti az epret!
Keressétek a kék kengurut a piacon!
Kézműves- és növényvásárral egybe-
kötött kengurusimogatás, epermustra.
Kedves vendégeink ezen a napon, 
a megvásárolt árun kívül, élményekkel 
és mézédes eperrel gazdagodva térhet-
nek haza. Vásárolhatnak még neves 
kézművesek portékáiból is.

Mit keres egy kenguru 
a Tátra téren?

EBÉDBEFiZETÉsi iDŐPONTOK
június hónapra

INTÉzMÉNy EBÉDBEFIzETÉS PÓT-EBÉDBEFIzETÉS

Ady Endre Általános Iskola május 16. • 07:00 –15:00 május 23. • 08:00 –14:00 

Hajós Alfréd Általános Iskola május 13. • 07:00 –17:00 május 22. • 07:30 –17:00

József Attila Általános Iskola május 08. • 07:00 –12:00 május 13. • 12:00 –17:00 

Lázár Vilmos Általános Iskola május 14. • 07:00 –17:00 május 23. • 13:00 –17:00

Gyulai István Általános Iskola május 14. • 07:00 –17:00 május 21. • 07:00 –17:00

Tátra Téri Általános Iskola május 15. • 07:00 –17:00 május 22. • 07:00 –14:00

Vörösmarty Mihály Általános Iskola május 14. • 07:30 –17:00 május 21. • 07:30 –14:00

Zrínyi Miklós Általános Iskola május 13. • 07:30 –15:30 május 22. • 08:00 –14:00 

Gyermekruha börzét szervezett a Hársfa játszótéren, április közepén Pest-
erzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézmény Család-
segítő Szolgálata. A ruhákon kívül játékokat, könyveket és egyéb hasznos 
holmikat lehetett eladni, cserélni. Az asztalokért nem kellett fizetni. A kö-
vetkező börzét július 13-án tartják.
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Tavaszi receptajánlat

Játszótéri cserebere Játszótéri cserebere 
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Tavasszal ismét Országos Is-
kolai Teniszversenyre gyűl-
tek össze a Magyarországi 
Iskolai Teniszprogramban 
résztvevő iskolák, ezúttal 
Budapesten, a Wekerle 
Sport-  és  Szabadidőköz          - 
pontban. Kerületünket je-
lenleg két iskola képvise-
li a programban: az Ady 
Endre Általános Iskola és 
Pesterzsébeti Pedagógiai 
Intézet, valamint a Nagy 
László Általános Iskola 
és Gimnázium. Mindkét 
iskolában a gyermekek 
felkészítését a szintén 
pest erzsébeti Real Tennis 
Sportegyesület végzi.

Első alkalommal hirdették 
meg – a verseny összesített 
eredményei alapján – az Isko-
lák Közötti Kupát, melyeket 
a verseny első három legjobb 
teljesítményt nyújtó iskolája 
vehetett át.  Legeredménye-
sebb iskolának ezúttal – há-
rom első, két második és egy 
negyedik helyezéssel, össze-
sen 46 ponttal – a budapesti 
Nagy László Általános Iskola 
és Gimnázium bizonyult. 
Második helyen, 29 ponttal 
– három ezüst és két bronz-

éremmel – az Ady Endre Ál-
talános Iskola és Pesterzsébeti 
Pedagógiai Intézet végzett, 
mindössze egyetlen ponttal 
megelőzve a szintén buda-
pesti Kaffka Margit Általános 
Iskolát, akik két győzelemmel 
és indulási pontjaikkal 28 
pontot szerezetek, így harma-
dikként zárták a versenyt.

Az egész napon át tartó, 
kifejezetten jó hangulatú ver-
seny színvonalát tovább emel-
te, hogy Petróczi Henriett 
– a Pesterzsébeten működő 
Petro Bike kerékpárüzlet tulaj-
donosa – meglepetéssel ké        szült, 
és értékes Merida sportszercso-
magot adott át valamennyi 
korosztály első három helye-
zett versenyzőjének.

A verseny rendezői nevében 
szeretnénk megköszönni a szép 
számú részvételt az iskoláknak 
és szülőknek, a sportszerű ver-
senyzést az indulóknak. Nagy-
nagy köszönet illeti továbbá a 
Real Tennis Sportegyesület 
„idősebb” versenyzőit, illetve 
a szülőket, akik játékvezeté-
sükkel, pályán nyújtott egyéb 
segítségükkel nagyban hozzá-
járultak a verseny színvonalas 
lebonyolításához.

Sporttörténeti mérföldkő a magyar női jégkorongban

történelmi siker Új-zélandon
Néhány hónappal a finnor-
szági U18-as női A csoportos 
történelmi siker után újabb 
fantasztikus eredményt ért 
el a magyar női felnőtt jég-
korong válogatott Új-Zé-
landon. 
Lányaink megnyerték a Di-
vízió II/B világbajnokságot, 
és feljutottak a Divízió I/B 
csoportba, oda, ahol még 
sosem járt magyar felnőtt 
női válogatott. 
A mindent eldöntő utolsó 
mérkőzésen a csapat legyőz-
te Olaszország válogatottját 
3-1 arányban, jogot szerez-
ve ezzel a magasabb osztály-
ba lépésre.

Ennek a csapatnak tagja 
két pesterzsébeti ifjú hölgy, 
Németh Anikó és Németh 

Erzsébeti sikerek BudakalászonErzsébeti sikerek Budakalászon
Nagyszerűen szerepeltek a Budakalászon megrendezett 9. Országos 
Dinamik Aerobik Kupán a pesterzsébeti Csili Művelődési Központ 
versenyzői.
A Fantázia gyermek aero-
bikprogramot 1994-ben dol-
gozták ki, 2000 óta Illyés 
Anna a vezetője. Ez a prog-
ram 3-18 éves fiatalok szá-
mára készült, a gyermekek 
élettani, anatómiai fejlettség-
ét figyelembe véve. Alapja a 
safe aerobic, vagyis óvja az 
ízületeket, izmokat, és ezzel 
lényegében kizárja a sérü-
lés lehetőségét. A ma már 
Dinamik néven futó prog-
ramot országszerte közel két-
száz jól képzett oktató tanítja 
a gyerekeknek.

A Pesterzsébeti Csili 
Művelődési Házban régóta 
tart ilyen foglalkozásokat 
Horváthné Rabóczki Móni-
ka. Tanítványai már számos 
jó eredményt értek el, nem-
rég a budakalászi Országos 
Dinamik Aerobik Kupán re-
mekeltek.

Az óvodás középső korcso-
portban a Szilvácskák nevű 
csapat (Borzák Lilien, Hesz 
Maja, Sólyom Zita, Farkas 
Csenge, Turós Gréta, Koro-

na Petra, Lendvai 
Marcell) arany 
minősítéssel az 
első helyen vég-
zett. Az iskolás 
1. korcsoport-
ban ezüst szint-
tel a harmadik 
helyet szerezte 
meg a Tündérek 
elnevezésű együt-
tes, amelyben 
Bol   dis Boglárka, 
Mészáros Virág, 
Horváth Virág, Turós Bar-
bara, Sas Gréta szerepelt. 

A 2. korcsoportban arany 
minősítéssel győzött a Hosz-
szú Nikolett, Fejér Fruzsina, 
Nagy Boglárka, Salacz Anna 
összeállítású, Napsugár nevű 
csapat. A 3. korcsoportban 
arany minősítéssel harma-
dik lett a Balkó Petra, Farkas 
Csilla, Battai Dorina, Kmeth 
Kitti, Fehér Nóra és Szécsi 
Noémi alkotta, Ördögök 
nevű társaság. 
A trió 1-2. korcsoportban 
arany szintet elérve a második 

Bernadett, akik immár két éve 
a „Budapest” Külkereskedelmi 
Szakközépiskola és Gimnázi-
um köznevelés típusú sport-
osztályába járnak.  

Sokan mondják, hogy az 
élsportot és a tanulást nem 
lehet sikeresen összeegyeztet-
ni. Németh Anikó és Németh 
Bernadett rácáfol erre a kije-
lentésre, hiszen mindketten 

Két kerületi iskola végzett az élen 
az  Országos Iskolai Teniszverseny 
és Iskolák Közötti Kupán

Két kerületi iskola végzett az élen 
az  Országos Iskolai Teniszverseny 
és Iskolák Közötti Kupán

A Nagy lászló általános iskola és Gimnázium legeredmé-
nyesebb versenyzői:
•  Kántor Anna 2. a osztályos tanuló, aki nemcsak a saját kor-

osztályában, hanem a negyedik osztályos leányok versenyé-
ben is első helyen végzett

•  Balogh Levente 1. b osztályos tanuló, aki az elsős fiúk 
versenyében bizonyult legyőzhetetlennek

•  Tóth Réka 4. a osztályos tanuló, aki a negyedikes leányok 
között lett ezüstérmes

•  Payer Péter 4. b osztályos tanuló, aki korosztályában szintén 
második helyen zárta a versenyt,

•  Koncz Kamilla 1. a osztályos tanuló az elsős leányok között 
lett negyedik helyezett

Az iskola további indulói, Székelyi Anna (2. a), Kóti Cintia (2. 
a), Baráth Levente (2. a), Borsos Ádám (2. a), Balgóczki Attila 
(2. a), akik első teniszversenyükön vettek részt, szintén nagyon 
szépen, sportszerűen küzdöttek.
Az Ady endre általános iskola és pesterzsébeti pedagógiai 
intézet legeredményesebb versenyzői:
•  Farkas Lili 2. b osztályos tanuló, aki a második és harmadik 

osztályos leányok között is ezüstérmes lett
•  Lengyel Dániel 2. b osztályos tanuló, aki korosztályában 

második helyen  végzett
•  Soóky Roland 1. a osztályos tanuló, aki az elsős fiúk verse-

nyében lett harmadik helyezett
•  Piti Ambrus 2. b osz tá lyos tanuló, aki a másodikosok között 

negyedik helyezést ér el 
•  Kiss Gergő 2. a osztályos tanuló, aki a másodikos fiúk 

vigaszágán lett bronzérmes
•  Szécsi Ákos 1. a osztályos tanuló, aki az elsős fiúk verse-

nyének negyedik helyezettje lett.
Az iskola további indulói, Nemesi Gyula (1. a), Kovács István 
(1. b), László Petra (2. a), Szűcs Ádám (2. b) Szűcs Benedek 
(2. b), Kiss zsolt (2. b), Módli Róbert (2. b), László Norbert (3. 
a), Szűcs Péter (4. b)szintén kitűnő teljesítményt nyújtottak a 
versenyen.

kitűnő tanulók, akik a világ-
bajnokságok, a különböző 
tornák és bajnoki mérkőzések, 
valamint a napi két edzés mel-
lett érik el ezt az eredményt, 
és hihetetlen szorgalmuk, tel-
jesítményük, közvetlenségük 
és szerénységük által nemcsak 
az osztályban, hanem az egész 
iskolában példaképpé váltak.

Kun Gábor ‒ Tóth Antal

helyen végzett a Rosszcson-
tok. Ebben a csapatban Bödös 
Anna, Nagy Boglárka és Adu 
Gábor mutatta be tudását.  
A free csoport versenyében 
arany minősítéssel szintén 
második lett a Dzsungel 
Kölykök nevű együttes, ame-
lyet Bödös Anna, Éhik-Tóth 
Éva, Palczer Vivien és Adu 
Gábor alkotott. A step cso-
port küzdelmeiben arany 
szinttel végzett a harmadik 
helyen a Király Alexandra, 
Deák Boglárka, Jakobovits 
Anna, Vas Kitti, Sólyom Ale-
xandra, Farkas Alexandra, 
Kmeth Kitti, Szécsi Noémi 
összetételű, Korall Virágok 
elnevezésű csapat.

Az egyéni versenyben a 2. 
korcsoportban arany minősí-
tést kapott és ötödik lett Fej-
ér Fruzsina, szintén arannyal 
hatodik Hosszú Nikolett. 
A 3. korcsoportban ezüst 
szinttel az ötödik helyen vég-
zett Farkas Csilla. 

 MS
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Budapest-bajnokok a Ring Sportklubban
Az áprilisi Budapest-Bajnokságon a Ring Sportklub négy serdülő bokszolója, Balogh Erik 
40 kg-ban, Nagy Róbert 52 kg-ban, Treszkai Ferenc 65 kg-ban, Kun Máté 68 kg-ban, s a két 
junior, Ganyi Viktor 50 kg-ban és Bihari Vilmos 70 kg-ban mérte össze erejét. A Vecsésről 
idén igazolt Peczár Tímea felnőtt kategóriában, 60 kg-ban versenyzett, harmadik lett.

Balogh Erik a 40 
kilogrammos 
kategóriában 
megnyerte 
a Budapest 
Bajnokságot. 
Nagy Róbert 
ezüstérmes 
lett, két győ-
zelmet szerzett, 
a döntőben 
pontozásos ve-
reséget szenve-
dett az aktuális 
magyar bajnok-
tól. Treszkai Ferenc 
második meccsén Budapest-bajnok, 
míg Kun Máté ezüstérmes lett. A ser-
dülők csapatversenyét Pesterzsébet csapata 
nyerte meg.

Bihari Vilmos junior korosztályban 70 
kilogrammban megnyerte a Budapest Baj-
nokságot.

A bokszolók a május 12-i vecsési Biza-
lom-kupára és a május 30-i egri Bornemis-
sza-kupára készülnek. A Budapest Bajnok-
ságot betegség miatt kihagyó Pollák Olivér 
69 kg-ban Egerben indulni fog. Amennyi-
ben Bihari Vilmos megnyeri a Bornemis-

sza-kupát, esélyes 
lesz arra, hogy 

részt vegyen 
U k r a j -
nában a 
junior vi-

lágbajnoksá-
gon. Ameny-
nyiben Pollák 
Olivér szintén 

nyer a Bornem-
issza-kupán, akkor 
ifi korosztályban 
indulhat a rotter-
dami Európa-baj-

nokságon.
Balogh István ököl-

vívó, vezetőedző, aki az idén töltötte be 70. 
életévét, aktívan dolgozik és edz, a követke-
zőket mondta: 

- A gyerekeket próbáltuk lelkileg és erőn-
létben is felkészíteni. A módszert Horváth 
Gyula klubelnökkel közösen dolgoztuk ki. 
Megtanítjuk nekik, hogy „fenn a kéz, lenn 
a fej”, s mondjuk nekik, hogy senki sem 
született bátornak. Vigyázunk rájuk, oda-
figyelünk, hogy kiváló ökölvívók legyenek 
– mondta Balogh István. 

Ilonka Mária

atomhajó kupa,  
Ferencváros 
A Ferencváros rendezte meg 21 
csapat 186 birkózójának rész-
vételével a Diák II. és Gyer-
mek meghívásos szabadfogású, 
„Atomhajó Kupa” elnevezésű 
nemzetközi versenyt. Szakosz-
tályunkat diák II. korcsoport-
ban 12 fő, gyermek  korcso-
portban 16 birkózó kép viselte. 

Diák II-es korcsoport in-
dulói: Szenttamási Róza (29 
kg), Nagy Dániel (29 kg), 
Matyi Vivien (29), Pataki 
Csongor (32 kg), Rézműves 
Milán (32 kg), Sárdi Bálint 
(35 kg), Pühra Zoltán (38 kg), 
Kekenj Norbert (38 kg), Burij 
Anatolij (46 kg), Alacs Flórián 
(50 kg), Bencze Roland (50 
kg),  Mohl Richárd (63 kg). 
A gyermek korcsoport ver-
senyzői: Racolta Norbert (23 
kg), Farkas Marcell (23 kg), 
Mányik Dávid (26 kg), Bakk 
Noel (26 kg), Nagy Roland (29 
kg), Réfi Hunor (29 kg), Ka-
tona Kristóf (29 kg), Bucioaca 
André (32 kg), Kovács Bence 
(32 kg), Kovács Olivér (32 
kg), Piesko Tamás (32 kg), 
Szabó Bálint (32 kg), Zwick 
István (32 kg), Gyenes Lász-
ló (36 kg), Nagy Márton (42 

kg), Tarjányi Tamás (42 kg).  
A versenyen nagyon magas volt 
a létszám, és nagyon sűrű volt 
a mezőny. Diák II-es korcso-
portunkból sajnálatos módon 
több favoritunk is hiányzott 
sérülés, illetve betegség miatt, 
ennek ellenére nagyon jó és 
szép meccseket vívtak birkózó-
ink. A nap végére birkózóink 3 
arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet 
szereztek Szakosztályunknak. 
Csapatversenyben, az induló 
21 csapatból az ESMTK 101 
ponttal  a Ferencváros után az 
előkelő 2. helyen végzett.

junior kötöttfogású 
magyar Bajnokság, 
mogyoród 
A versenyt két szőnyegen, 8 
súlycsoportban bonyolítot-
ták. A verseny célja természe-
tesen a bajnoki cím megszer-
zése volt. Szakosztályunkat 
10 fő képviselte. Losonczi 
Ottó (66 kg), Fekete Pál (74 
kg), Fék Szabolcs (74 kg), 
Lakatos Attila (74 kg), Nagy 
Péter (74 kg), Kurinka Ri-
chárd (84 kg), Nagy Mihály 
(84 kg), Starosciák Tamás 
(84 kg), Szarka Bertalan (84 
kg), Mertse Ádám (96 kg). 
66 kg-ban Szakosztályunkból 

egyedüliként induló Losonczi 
Ottó, magyar bajnokunk, 
ezen a hétvégén nem a meg-
szokott formájában birkó-
zott, a 8 közé jutásért vívott 
mérkőzésen vereséget szen-
vedett. Mivel ellenfele is ki-
kapott, ezért Ottó kiesett a 
versenyből.

74 kg-ban Nagy Péter a 
döntőig menetelt, ahol két 
menetben magabiztos győ-
zelmet aratott Szilvássy Erik, 
csepeli birkózó felett. Ezzel 
Nagy Péter megszerezte szak-
osztályunknak a nap első 
Magyar Bajnoki címét.  Eb-
ben a súlycsoportban induló 
többi versenyzőnk, Fék Sza-
bolcs, Lakatos Attila és Fe-
kete Pál kiestek a versenyből. 
84 kg-ban Kurinka Richárd 
a nap meglepetése volt, hi-
szen nagyon jól birkózott, az 
5. helyen végzett. Ugyanezen 
súlycsoportban induló ver-

senyzőink, Starosciák Tamás, 
Szarka Bertalan, aki utolsó 
éves kadetként próbált helyt 
állni, valamint Nagy Mihály, 
aki szabadfogású birkózóként 
kalandozott a kötöttfogásban, 
még nem tudott beleszólni a 
küzdelmekbe, mindhárman 
kiestek a versenyből. A 96 kg-
ban induló Mertse Ádám ezen 
a napon megállíthatatlan volt, 
a döntőben ellenfelét, Lakatos 
Róbert egri versenyzőt 6:0, 
6:0 arányban verte, ezzel ma-
gyar bajnoki címet szerzett. 
A nap végeredményeként két 
magyar bajnoki címet, illet-
ve egy 5. helyet szereztünk. 
Csapatversenyben a 2. helyen 
végeztünk. 

utánpótlás szabadfo-
gású csapatbajnokság, 
dorog 
Számos vidéki csapat nem tu-
dott részt venni a versenyen 

Az esMtK Birkózó szakosztály hírei az országos időjárási körül-
mények miatt. A csapatokat 
3x3-as csoportokba sorolták. 
A sorsoláson szakosztályunk 
a C. csoportba került a CSA-
BI és az Egri VSE csapatá-
val. Szakosztályunkból 19 
versenyző mérlegelt, több 
vendégjátékos is erősítette 
az ESMTK csapatát. A cso-
portmérkőzést fölényesen 
nyer tük, a CSABI-t 31:3-ra, 
az EGRI VSE csapatát pedig 
26:8-ra vertünk.

Az I-III. helyért az A. 
csoport győztesével, a Vasas 
csapatával, valamint a B. cso-
port győztesével, a házigazda 
Dorogi NC csapatával küzd-
hettünk. A Vasas-t 21:15-re 
sikerült vernünk, a Dorog el-
len azonban már nem sikerült 
a bravúr, 19:16-ra vereséget 
szenvedtünk, így csapatunk a 
2. helyen végzett.

Csapattagok (képen): Csölle Zoltán 
(50 kg), Kardos Richárd (54 kg), Ma-
kula Ramón (58 kg), Sánta Ferenc (58 
kg), Petrov Asharin (58 kg), Asztalos 
Gábor (63 kg), Balatoni Bence (63 
kg), Takács János (63 kg), Losonczi 
Ottó (69 kg), Starosciák Adrán (69 
kg), Fekete Pál (69 kg), Lakatos 
Attila (76 kg), Fekete Attila (76 kg), 
Atkári Tamás 76 kg), Racolta Eduárd 
(76 kg), Nagy Péter (76 kg), Kurinka 
Richárd (84 kg), Szarka Bertalan (84 
kg), Vovchanchyn Vasyl (+ 100 kg)
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INterNatIoNal 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 sportrendezvény-sorozatot Pesterzsébet önkormányzata és 

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

Az országos bajnokságig lőtték magukat

A Budapesti Sportlövő Szövetség ál-
tal rendezett Budapest Bajnokságon 
a Kossuth Lajos Gimnázium lég-
puskás csapata (Szabados G., Sinka 
R., Csapó L.) bajnok lett. Ambrus 
Eszter győzött légpuskával, második 
lett légpisztollyal. Szemők Zsófia a 
második helyet szerezte meg légpus-
kával és a harmadikat légpisztollyal. 
Lippai Norbert második helyezett 
lett légpisztollyal, ötödik légpuská-

val. Zafir Zoltán és Csizmás Csaba 
egyaránt a harmadik, míg Mendrey 
Gergely a negyedik helyet szerezte 
meg légpuskával. 

– A Czanik László edző által 
felkészített versenyzők bejutottak 
az Ácson rendezett Országos Baj-
nokságra – mondta Gajzágó Imre, 
a Pesterzsébeti Lövészegylet (PeLe) 
vezetője.  

IM

Hazai pályán a kupában

A labdarúgó Magyar Kupa kö-
vetkező for dulójában az Erzsé-
beti SMTK csapata a szintén 
az NB III Duna-csoportjában 
szereplő RAFC együttesével mér-
kőzik május 15-én.

Papíron az előzőnél könnyebb 
ellenfele lesz a labdarúgó Magyar 
Kupa előselejtezőjének második 
fordulójában az Erzsébeti SMTK 
NB III-as csapatának. A Duna-cso-
portban a mieinkkel együtt szerep-
lő Rákos-szentmihályi AFC látogat 
majd az Ady Endre utcába.

A vendégek az utolsó előtti he-
lyen állnak a bajnoki táblázaton, 
eddig húsz mérkőzésen mindössze 
nyolc pontot szereztek. 

A két együttes novemberi talál-
kozóját 5-0-ra nyerte meg hazai pá-
lyán az ESMTK. A kupameccs má-
jus 15-én, szer dán 17 óra 30 perkor 
kezdődik.  MS

A fiatalon elhunyt focistára 
emlékeztek a Hajósban
A IV. kerületi Bene Ferenc Ál-
talános Iskola csapata nyerte a 
Fehér Miklós-kupát, amelyet 
kilencedik alkalommal ren-
dezett meg a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola. Csapatuk a 6. 
helyen végzett.

A 3-4. osztályos gyerekek számára 
kiírt torna – a hagyományokhoz 
híven – a főhajtás perceivel kez-
dődött: a Hajós Alfréd Általános 
Iskola tornatermében felsorako-
zott csapatok és felnőtt kísérőik a 
25-szörös válogatott labdarúgóra, 
Fehér Miklósra emlékeztek, aki 
2004-ben egy portugál bajnoki 
mérkőzés közben váratlanul össze-
esett, s az orvosok már nem tudtak 
rajta segíteni.

Idén kilenc iskola képviseltette 
magát a sporteseményen. 

A 12 fős csapatokat hármas cso-
portokba osztották, ahol körmér-
kőzéseken vívhatták ki a tovább-
jutást. A dobogós helyek sorsáról a 
csoportelsők közötti meccsek dön-
töttek.

A focikupa alkalmából a Hajós-
ba látogatott Garaba Imre labdarú-
gó, aki 1980. és 1991. között 82 
alkalommal ölthette magára a cí-

meres mezt, és három gólt szerzett 
a magyar válogatott tagjaként.

– A szívem csücske a labdarúgás, 
így nem tudtam nemet mondani a 
hívó szóra. Példaértékűnek tartom, 
ahogy ebben az iskolában ápolják a 
tragikusan fiatalon elhunyt sporto-
ló emlékét – nyilatkozta lapunknak 
az egykori hátvéd.

– Jövőre már tíz éve lesz annak, 
hogy Fehér Miklós nincs köztünk. 
A jubileumi rendezvényt szeretnénk 
különösen emlékezetessé ten ni, és 
ígéretet kaptunk rá, hogy az előző 
esztendőkhöz hasonlóan ismét je-
len lesz a néhai klasszis labdarúgó 
édesapja is – mondta Őrfi Kriszti-
na igazgató. RA

A fiatalon elhunyt focistára 
emlékeztek a Hajósban



Tisztelt Hirdetők!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen a polgármesteri hivatal 
pénztárában fizetik be, hanem átutalással rendezik, kérjük, a mindenkor 

megadott lapzárta időpontja előtt egy héttel indítsák el az utalást!
Csak azokat a hirdetéseket áll módunkban megjelentetni, 

amelyeknek díja a lapzárta időpontjáig az alább közölt hivatali 
bankszámlaszámra megérkeztek.

Átutalásnál a kedvezményezett:
pesterzsébet önkormányzatának polgármesteri Hivatala

11784009-15735832

Kérjük, mielőtt keretes hirdetésüket elkészítik, illetve elküldik számunk-
ra, gondosan tanulmányozzák a médiaajánlatban szereplő hirdetési 

méreteket (hirdetések szélessége, magassága milliméterben megadva).
A tökéletes nyomdai minőség érdekében, kérjük, 

a pDF-formátumú hirdetéseket 
nyomdai minőségben (press Quality),

a JpG-formátumúakat pedig 300 pixel/inch 
felbontásban küldjék el részünkre.

A hibás méretben elküldött hirdetéseket nem áll módunkban közölni, 
illetve abban változtatást elvégezni!

Hirdetések elkészítése

Médiaajánlat
Lakossági apróhirdetések:
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 biztosí-
tott). Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!
utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utol-
só oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)

Keretes hirdetések:
1/1 oldal (212 mm széles, 315 mm magas) 126 500 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő (212 mm széles, 155,5 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/2 oldal álló (104 mm széles, 315 mm magas) 64 400 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő (212 mm széles, 75,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/4 oldal álló (104 mm széles, 155,5 mm magas) 34 500 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő (104 mm széles, 75,5 mm magas) 18 400 Ft + áfa
1/8 oldal álló (50 mm széles, 155,5 mm magas)  18 400 Ft + áfa
1/16 oldal (50 mm széles, 75,5 mm magas) 11 500 Ft + áfa

A 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. A megrendelő fénymásolható. 
A megrendelő aláírva – cég esetén lepecsételve – érvényes.

MEGRENDELÉST POSTAI úTON, E-MAILBEN VAGy SzEMÉLyESEN LEHET LEADNI!
postai úton: A megrendelőt postai úton az alábbi címre kell megküldeni: Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. A borítékra rá kell írni: ,,Hirdetés, 
Pesterzsébet újság”
e-mailben: A gyorsabb átfutás érdekében lehetőség van a megrendelőt 
szkennelve elküldeni a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre.
személyesen: Keretes hirdetések megrendelése személyesen a XX. ker. Kos-
suth Lajos tér 1. szám alatt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, pénztári idő-
ben adható le! (Hétfő: 14:30 – 17:00 óra, szerda: 8:00 – 15:30 óra, péntek: 
8:00 – 11:30 óra.)

Támogatott oldal
Amennyiben a hirdető az újság valamelyik rovatát támogatásban részesíti, az 
adott oldalon jogosult egy keretes hirdetésre, amelynek díjáért az adott keretes 
hirdetés 50%-át lehet felszámolni. Mindez abban az esetben érvényesíthető, 
ha a támogatás minimum 1/4, vagy 1/8 oldalra, és minimum 3 egymást követő 
lapszámra vonatkozik.

Kedvezmények
6 alkalom egyösszegű befizetésnél: 15% kedvezmény
12 alkalom egyösszegű befizetésnél (keretes, apró): 20% kedvezmény

50% kedvezmény
• Az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítvá-

nyok (a továbbiakban: önkormányzati intézmények) „hirdetései”, ha az nem 
kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevékenységre vonatkozik.

• A pesterzsébeti székhellyel rendelkező társadalmi és civil szervezetek „hir-
detései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevé-
kenységre vonatkozik.

• Alapítványok „hirdetései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt 
eredményező tevékenységre vonatkozik.

Erről a hirdetés feladásakor nyilatkozni kell!

10% kedvezmény
A Pesterzsébet Kártyával rendelkező természetes vagy jogi személy hirdetése. 
A kártya a hirdetéskor bemutatandó.

Díjmentesség
Az önkormányzati intézmények közérdekű és közérdekből nyilvános adatot 
tartalmazó „hirdetései”; valamennyi természetes vagy jogi személy karitatív 
tartalmú hirdetése.
A kedvezmények nem összevonhatók!
Keretes hirdetések felvétele: (20) 392-3383
e-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

2013 lapzárta Megjelenés

Március március 20. április 3.

Április április 17. április 30.

Május május 15. május 28.

Június június 12. június 25.

Július július 10. július 23.

Augusztus augusztus 14. augusztus 27.

Szeptember szeptember 11. szeptember 24.

Október október 9. október 22.

November november 6. november 19.

December december 4. december 17.

Megjelenik havonta 32 000 példányban.
Minden kerületi háztartásba ingyen jut el!
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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

FigyeleM!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen, vagy személyesen a pénztárban. 
Keretes hirdetéseket nem készítünk, azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 
e-mail címre! Bővebb információ a keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

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: ................................................................................................................

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

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

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 Tel: 285-34-88, 
06-30-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

számítógépek javítása, összeállítása, 
telepítése helyszínen is, hétvégén is. Ví-
rusirtás, alkatrészcsere. Demeter Attila 
256-86-80, 06/30-97-04-870

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

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

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

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

Gyógypedikür erzsébet központjában. 
Problémás körmök és bőrfelületek keze-
lése. Tyúkszem kiszedése, cukorbetegek 
speciális kezelése. Gél lakkozás tavasz 
szineivel. Ballagási akciók!!! Házhoz me-
gyek ! Alexa 06/20-985-40-47

Marika Divatáru készítő akciós árukész-
let a készítőtől XX., ker. Lázár utca 45. 

 OKTATÁS
Német nyelvkönyvek, munkafüzetek új ál-
lapotban olcsón vásárolhatók idős nyugdí-
jas nyelvtanártól. Ár: átlagban 300 Ft. -1500 
Ft. /db. Tel: 06/30-568-33-31

Francia nyelvoktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott 

szaktanár Pesterzsébet Központjában. 
Tel: 06/20-487-2209

EGYÉB

készpénzért vásárolunk!
Aranyat, ezüstöt, Herendit, festményeket, 

órákat. Arany 7500-12 000 Ft, 
Ezüst 180-360 Ft. 

Tekintse meg Interneten: 
www.wesselenyigaleria.hu 

VII. Wesselényi u. 19. Tel: 317-99-38

AJáNDék és RekláM! 
Gravírozott és fényképes ajándékok, 

ballagási akciók!
- Reklámtáblák, kirakat-, 

 autódekoráció. 
- Ringtex gyorsvarrodai ruhajavítás 

500Ft-tól.
Kossuth u. 31/A, 

6-os üzlet a szökőkútnál. 
Telefon: 283-59-01, 06-20-920-99-81 

www.ringtex.hu 

INGATLAN
eladó Bp., XX. ker. Vécsey Ltp.-en, 
egyedi fűtésű III. emeleti 51 m2-es lég-
kondicionált lakás, amelyben van 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, WC, kamra és 
erkély. A lakás teljesen felújított (elekt-
romos, vízvezeték, nyílászáró csere 
történt), vízórás, a szobák parkettásak, 
a többi helyiség járólapos. Alacsonyabb 

közös költség. Jó közlekedés, gyógy-
szertár, könyvtár, orvosi rendelő, ABC és 
posta is van a Ltp-en. Érdeklődni este 20 
óráig Tel.: 06/20-584-90-13

kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti 
környezetben műteremnek, vállalati tré-
ningnek, csendes vállalkozásnak alkalmas 
100 m2-es helyiség, igény esetén 30m2-es 
lakással együtt.
Érdeklődni: 06 30 222 8450

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

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

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.

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

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



*60 napos OPTIMAL hitelnél 14 karátos fazon aranyra. ** A feltüntetett összeg a napi aranyár-változáshoz igazodhat, minden esetben a hitel-
felvétel napján érvényes grammáron számoljuk ékszerei értékét. 60 napos futamidőre: THM: 44,69%. 60 napos futamidejű, 10 000 forintos 
hitelösszegnél a zálogtárgy 60. napon történő kiváltása esetén 180 Ft kamat (éves 11%) és 417 Ft kezelési költség (elzálogosításkor fi zetendő, egyszeri 
4,19%)  kerül felszámításra. Így a folyósított összeg 9 581 Ft. A 60. napon visszafi zetendő teljes összeg (kölcsön és kamat együttesen)= 10 180 Ft.

A napi aranyárhoz 
igazodó magas hitel 
az OREX-től!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 1 265 5168 www.orex.hu  |  E-mail: zalog@orex.hu

Emelt 
hitelösszegek* 5400–

5700 Ft
 (2013. április 17-i napi árfolyam)**

1203 Bp., Kossuth Lajos u. 93. (Erzsébet, Tátra téri 
piaccal szemben) Telefon: 06 (1) 208-2743
Nyitva: hétfő-péntek 8-17.30, szombat 8-13 óráig

 
 

ÜZLETÜNK 
ELKÖLTÖZÖTT!  
ÚJ CÍMÜNK: XX.  

Szent Erzsébet tér 11. 
 

Telefon: 283-8487  
mobil: 06 70/338-2274 
www.copysziget.hu 

copysziget@t-online.hu 
 

 

Nyomtatás, 
Fénymásolás, 
Spirálozás, 

Nyomtatványok,  
Papír-írószer 

árusítása, 
Tintapatronok, 

lézertonerek 
árusítása-, töltése, 

Laminálás, 
Szövegszerkesztés, 
Szórólap-, névjegy 

készítés, 
Szkennelés, Faxolás, 
Bélyegző készítés, 

Fénymásolók 
bérbeadása, 
szervizelése, 
értékesítése 

 
 

Nyitvatartás:  
Hétfő-Péntek  9-17 -ig  
Szombat:  9-12-ig   
 
 

Szeretettel várjuk! 
Már 11. éve Pesterzsébeten! 

    Copy Sziget Kft. 

A 70 000 forintos költség magába foglalja 
a buszos oda- és visszautazást, a szállást, a félpanziós ellátást, 
illetve az alustai nevezetességeket bemutató kirándulásokat.

Jelentkezni az útiköltség 25 000 forintos befizetésével lehet május 20-ig. 
A fennmaradó összeg június 1-ig részletekben is fizethető. 

További részletek: matitolkft@gmail.com 

Ukrán testvérvárosunk, 
alusta szeretettel hívja 

nyaralni a pesterzsébetieket 
a Krím-félszigetre, 

a Fekete-tenger partjára 
június 14–21. között.

JÖJJENEK VELÜNK ALUSTÁBA!

DR. KOVÁCS PÁL
F�orvos a rendelését megkezdte

1202 Bp., Jókai Mór u. 102.
Rendelési id�:�H-P.: 7-11-ig

Tel.: 06-70/316-2646, 06-1/283-4135

• Gépjárm� vezet�i alkalmassági vizsgálat
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
• Spirometriai vizsgálat
• Audiológiai vizgálat
• EKG
• Infúziós és injekciós kezelés
• Carotis és perifériás Doppler vizsgálat 
• TAJ-kártyára történ� receptírás,

SORON KÍVÜL IS!




