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Hőseinkért, áldozatainkért szólt a harang
Az I. és a II. világháború pesterzsébeti katonai és polgári áldozataira emlékezett kerületünk
május 23-án, az Emlékezés terén. Az önkormányzat nevében
Szabados Ákos polgármester,
dr. Vas Imre és Juhász Lajosné
alpolgármesterek helyezték el az
emlékezés koszorúját. A pesterzsébeti egyházak képviseletében
Győri János Sámuel evangélikus
lelkész tartott áhítatot. 3.oldal

Térzene a Kosutiban
A városháza előtt július 5-től
augusztus 30-ig, péntekenként
17 órától várják a zenét kedvelőket.
Július
5. Kiskőrös Városi Fúvószenekar és
Mazsorett Csoport
12. Keil Ernő Fúvószenekar
19. Kunszentmártoni Fúvószenekar
26. Taksonyi Városi
Hagyományőrző Fúvószenekar
Augusztus
2. Grossturwaller Musikanten
Törökbálinti Fúvószenekar
9. Sweet Band (Szakács Zenekar)
16. Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
23. Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete
30. Pesterzsébeti Ütősök
és Fúvósok Egyesülete
Következő megjelenés:
JÚNIUS 25., kedd
Lapzárta: JÚNIUS 12.

Vár ránk a nyár!
Néhány nap és elkezdődik a
visszaszámlálás a vakációig.
Előkerülnek a fürdőruhák, a
biciklik, gördeszkák, a focilabdák, és még ki tudja mi minden, ami jó időre feledteti az
iskolát.
Ilyenkor több gyermek tartózkodik az utcákon, a tereken,
ezért a felnőtteknek - és persze a szünidejüket töltő diákoknak is - körültekintőbbnek kell lennie.
Kívánjuk, hogy mindenkinek teljen jól a nyári szünet, a nyaralás, hogy élményekkel gazdagon kezdhesse meg az új tanévet.
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Testületi ülésen történt
A május 9-i ülésen a képviselőtestület kiemelten foglalkozott a
kerület közbiztonságával, a Tátra
téri piac parkolási gondjaival, valamint a Jégcsarnokkal, amelyet
a közelmúltban lebonyolított beszerzési eljárás eredményeképpen
három évig az ESMTK működtethet. Ugyancsak döntés született emléktáblák kihelyezéséről,
valamint egy anyanyelvi díj alapításáról, amellyel az erdélyi testvértelepülések tanulóit szeretné
támogatni az önkormányzat.
A testületi ülés megkezdése előtt adták át
„Az Év Sportolója”, „Az Év Edzője”, és
„Az Év Sportvezetője” kitüntető címeket
az arra érdemeseknek. (A díjazottakról
bővebben olvashatnak a 18. oldalon.)
A szokásoknak megfelelően ezúttal is a
közelmúltbeli fejlemények polgármesteri összefoglalójával kezdődött a testületi
munka. Beszámolójában Szabados Ákos
egyebek mellett szólt az általános iskolai
beiratkozásról, amely értékelése szerint
zökkenőmentesen zajlott le a kerületben.
Említést tett a „Bölcsődék napja” nevű
rendezvényről is, amelynek a Humán
Szolgáltatások Intézményének Lajtha
László utcai telephelye adott otthont
május 2-án. A Juhász Lajosné alpolgármester részvételével lezajlott szakmai
nap során a szakemberek beszélgettek
a kerület gyermekjóléti alapellátásának
helyzetéről.
Fókuszban a kerületi rendőrök
munkája
Mint arról a polgármester ugyancsak beszámolt: a Rendőrség Napja alkalmából a
pesterzsébeti, valamint a soroksári önkormányzat Sárkányölő Szent György-díjakat
és jutalmakat adott át a két kerületben kiemelkedően szolgáló rendőröknek.
A közbiztonság helyzetével külön napirendi pont keretében is foglalkoztak a
képviselők. Elkészült ugyanis az a beszámoló, amely a BRFK XX-XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság 2012. évi munkáját
összegzi. Ebben Makádi Katalin r. alezredes, kerületi rendőrkapitány egyebek
mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy
tavaly nőtt a kiemelt bűncselekmények

– rablások, lakásbetörések – száma, és feltűnően nagy számban fordultak elő ún.
„nyaklánc-kitépéses” bűncselekmények.
A prevenciós munkának köszönhetően
csökkent ugyanakkor az időskorúak sérelmére elkövetett „trükkös lopások” száma. 2012-ben három emberölés történt
Pesterzsébeten.
A beszámoló szerint a térfigyelő kamerarendszer tavaly egy új munkaállomással
és két új monitorral bővült; jelenleg – az
önkormányzattal hatályban lévő szerződés értelmében – a kamerákat napi
24 órában összesen 9 fő figyeli, 8 órás
időintervallumban.
Egy képviselői kérdésre Makádi Katalin elmondta, hogy egyre jobb kapcsolatot ápolnak a kerületi polgárőrökkel,
akiket a nemrég megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően
mind eredményesebben vonnak be a
munkába. A testület végül egyhangú szavazati aránnyal fogadta el a rendőrkapitány beszámolóját.
Megoldások a piaci parkolásra
Az ülésen terítékre kerültek a Tátra téri
piac parkolási problémái is. A szakmai
anyagot a kerület főépítésze, Trummer
Tamás készítette, aki rámutat: a gondok
elsősorban szerdánként és szombatonként érzékelhetőek, s azokat érdemes
a piacra irányuló gyalogos, buszos,
illetve kerékpáros forgalommal összefüggésben vizsgálni. A főépítész több
megoldási javaslatot – például további
parkolóhelyek kialakítását, a parkolási
idő maximalizálását – is felvetett, amelyekről előreláthatólag az ősz folyamán
dönt a testület.
Emlékdíj, emléktáblák
A képviselők egyhangúan támogatták
azt a javaslatot, hogy az önkormányzat
– csatlakozva Újbuda önkormányzatának kezdeményezéséhez – „A magyar
nyelvért” emlékdíjat alapítson, amelynek célja a magyar tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak támogatása a
Kárpát-medencében található testvértelepüléseken. Mint kiderült: a lehetőségről már tájékoztatást kapott Bölön
és Székelykeresztúr polgármestere, akik
pozitívan fogadták a felhívást.

A testületi döntés értelmében az önkormányzat évi 200 ezer forintot fordít az
erdélyi tanulók jutalmazására.
Ugyancsak zöld utat kapott azoknak
az emléktábláknak a kihelyezése, amelyekre a Budapesti Városvédő Egyesület
Pesterzsébeti csoportja tett javaslatot a
közelmúltban.
Így tábla kerülhet a Gaál Imre Galéria falára, a ház egykori tulajdonosa, a Suda család
emlékére; és ugyancsak emléktáblával tisztelegnek Gaál Imre festőművész munkássága előtt a Kende Kanuth utca 65/b ház
falán.
Az ESMTK működtetheti a
Jégcsarnokot
Az ülésen több napirend is foglalkozott a
Jégcsarnokkal. Egyrészt a testület elfogadta
a Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját. Másrészt döntés született a Jégcsarnok
üzemeltetéséről. A beszerzési eljárás lebonyolítását követően az Erzsébeti Spartacus
Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel
kötik meg a három évre szóló szolgáltatási
koncessziós szerződést.
Labdafogó háló kerül a játszótérhez
A közelmúltban több lakossági panasz is
érkezett a polgármesteri hivatalhoz, kifogásolva a Hársfa játszótér, illetve az ottani
labdarúgó pálya zaját. A János utcai lakók
egyike azt kérte, hogy saját tulajdonú lakása ablakainak cseréjét az önkormányzat
finanszírozza. Ezt a kérelmet a képviselők
elvetették. A jelenleg tapasztalható zajokat ugyanakkor a várakozások szerint lényegesen tompíthatja az a labdafogó háló,
amelyet a Városfejlesztési Osztály szerel fel
hamarosan a focipálya köré.
Kérelmek
Az önkormányzat támogatta azt a kérelmet, amelyet a Csili Művelődési Központ
kíván benyújtani közfoglalkoztatottak
foglalkoztatására Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja felé. A szükséges önrészt az önkormányzat
biztosítja.
Döntés született arról is, hogy a kerület kérelmet nyújt be állami támogatás
igénybevételére, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít szociális

Városházi napló

nyári gyermekétkeztetés céljából. A támogatást olyan települések igényelhetik, amelyek a nyári szünidő alatt napi
egyszeri melegétkeztetést biztosítanak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére.
Zárt ülés
A testületi ülés végén a képviselők
zárt ajtók mögött foglalkoztak a Csili
Művelődési Központ, valamint a Pesterzsébeti Múzeum élére kiírt intézményvezetői megbízásokkal. Miután
döntés nem született, a kérdést a júniusi testületi ülésen ismét napirendre
tűzik.
A zárt ülés után a Fidesz-frakció előterjesztése nyomán döntés született arról,
hogy a testület többsége támogatásáról
biztosítja a kormány rezsicsökkentés
érdekében tett erőfeszítéseit, s arra kéri
a kerület lakosságát, hogy aláírásukkal
támogassák a lakossági terhek mérséklését célzó kormányzati intézkedéseket. 			
RA

Állásajánlat
Pesterzsébet Önkormányzata
GAMESZ (Baross u.73-77.)
részmunkaidős (6 órás)
tárgyi eszköz - főkönyvi
könyvelő
kollegát keres.
A feladat ellátásához a
Computrend tárgyi eszköz
és főkönyvi könyvelés
moduljainak professzionális
ismerete szükséges.
A feladatról bővebben a kszk
honlapon megjelent hirdetésből
lehet tájékozódni,
vagy felvilágosítás kérhető a
helyszínen Letenyei Judit
gazdasági vezetőtől.
Önéletrajzok a
letenyei.judit@gesz20ker.hu
email címre küldhetőek.
Érdeklődni lehet a 421-1071-es
telefonszámon is.
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Tiszteletadás a pesterzsébeti áldozatok előtt

elhunytak hozzátartozói és a hősök
iránti tiszteletüket kifejezni szándékozó kerületi lakosok.

A Magyar Hősök Emléknapját az
1917. évi VII. törvénycikk rendelte
el. Már az első világháború alatt megkezdték a hősi emlékművek felállítását. Az 1917-es törvényt kibővítette
az 1925. május 1-jén megjelent honvédelmi miniszteri rendelet, amely
május utolsó vasárnapját nemzeti
ünnepé nyilvánította. Ettől kezdve
rendszeresen megemlékeztek a Hősök
Napján a hazáért elesettekről.
A második világháborús áldozatok emlékének megőrzését a

Fotók: Szerző

Az I. és a II. világháború pesterzsébeti katonai és polgári áldozataira
emlékeztek kerületünk elöljárói a
lakossággal közösen, május 23-án,
az Emlékezés terén.

belügyminiszter 1942. április 17-én,
valamint a honvédelmi miniszter
április 25-én kiadott rendelete szolgálta. Eszerint az áldozatok nevét
be kellett vésni az első világháborús
emlékművekbe.
Pesterzsébeten a helytörténészek 684
nevet gyűjtöttek össze és e
neveket rávésték a hősök
emlékművére.
Az idei tiszteletadáson
a Pesterzséb e t i Vá r o s i
vegyeskar kamarakórusa

Buchner: Locus iste (Ima hősökért)
című művét adta elő Pálffi Krisztina
karnagy vezényletével. Ezután Fekete Tália Réka és Veress Előd színművészek próza- és versrészletekkel
idézték fel a múltat. Áhítatot tartott
Győri János Sámuel evangélikus lelkész, majd az elhunytakért háromszor megkondította az emlékmű harangját Szabados Ákos polgármester.
Scarlatti: Son tutta duolo (Mély fájdalom) című művét Barlay András
énekelte Balásházi Bálint hangszeres
kíséretével.
Az emlékezés koszorúit az önkormányzat nevében elhelyezte Szabados Ákos polgármester, dr. Vas Imre
és Juhász Lajosné alpolgármesterek,
a kerületi egyházak nevében Győri
János Sámuel lelkész, valamint az

Az ünnepséget megelőzően Földesi
Gyula országgyűlési képviselő és a
kerületi evangélikus egyház rótta le
tiszteletét az emlékkövekre elhelyezett koszorúkkal.
		
Ilonka Mária

Fejet hajtottunk az édesanyák előtt

Az anyai szeretet független helytől és időtől
– A szobor mozdulata a féltést és a szeretetet fejezi ki, amelyek a
leginkább jellemeznek
egy édesanyát. Az anyai
szeretet egyetemleges

A Magyar Vöröskereszt Délpesti Szervezetének kezdeményezésére idén is sokan fejezték
ki tiszteletüket az édesanyák
előtt a Szent Erzsébet téren álló
Anyák szobránál.
Immáron hagyomány, hogy
anyák napja környékén koszorúzási ünnepséget tartanak az
Anyák szobránál, amelyet 1933ban közadakozásból emeltek az
ifjúsági vöröskeresztesek kezdeményezésére. A világon a mai napig egyedülálló emlékmű Kaszap
Károly szobrászművész alkotása,
amelynek eszmei modellje a tér
egykori lakója, a 12 gyermekes
Melis Andrásné – Juhász Lajosné
alpolgármester nagymamája –
volt. A visszaemlékezések szerint
a bronzszobor ünnepélyes leleplezése alkalmából zsúfolásig megtelt
a tér.
Bár az idei ünnepségen nem
vettek részt ilyen sokan, de szép
számmal jöttek el olyanok, akik
fontosnak tartották, hogy megálljanak és fejet hajtsanak az

édesanyák, a nagymamák
előtt.
Köszöntőjében Szabados
Ákos polgármester az anyaságot és az édesanyákat méltatta.

kötelék, amely független a helytől és az időtől – fogalmazott a
polgármester, aki személyes kötődéseiről szót ejtve annak a reményének is hangot adott, hogy
még sokáig lesz alkalma és lehetősége köszönteni most 93 éves
édesanyját.
A polgármestert követően Buncsik Ildikó, a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének nemrég
kinevezett igazgatója lépett
mikrofonhoz. Beszédében
emlékeztetett rá, hogy hazánkban első alkalommal
1925-ben ünnepelték meg
az anyák napját, mégpedig a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
kezdeményezésére.
Az ünnepi gondolatok, majd
a gyerekek műsorát követően
a megjelentek koszorúkat és
virágokat helyeztek el a szobor
talapzatánál. Az önkormányzat
nevében közösen koszorúzott
Szabados Ákos polgármester és
Juhász Lajosné alpolgármester.
			
RA

EGÉSZSÉG
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Életet menthet a
Dr. Card egészségkártya
Fontos, hogy minél több pesterzsébeti diák magánál hordja a Dr. Card
egészségkártyát, amelyet az önkormányzat térítésmentesen bocsátott
az általános iskolások rendelkezésére. Az oktatási intézmények vezetői
a Gyulai István Általános Iskolában
tartott sajtótájékoztatót követően
vehették át az információs kártyákat.

pán 35,8 százalékuk hordja magánál
TAJ kártyáját, vagy annak másolatát.
Ennél is kevesebben (30,5 százalék)
vannak azok, akiknek a pénztárcájában, vagy a diákigazolvány mellett
megtalálható valamelyik hozzátartozójuk elérhetősége.
A Dr. Card egészségkártya a baleset esetén értesítendő személy elérhetőségére vonatkozóan is hordoz
információt.
A cégalapító kitért a kártyatulajdonosok számára igénybe vehető
ún. e-Kartonrendszerre is, amely a

járóbeteg-ellátás során jelenthet segítséget. A kartonrendszer segítségével
ugyanis bárki – orvostól és egészségügyi
intézettől függetlenül – biztonságosan
tárolhatja egészségügyi adatait, s azokat
az interneten keresztül bármikor kön�nyen le lehet hívni egy személyes kód
segítségével. Magyar Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatásokhoz
egy folyamatosan
bővülő országos
kedvezményhálózat is kapcsolódik,
amelynek rendszeres használatával a
kártyatulajdonosok
éves szinten jelentős
összegeket spórolhatnak meg.
Szabados Ákos
polgármester elmondta: az önkormányzat a 4460
darab egészségügyi
kártya megvásárlásával először az
általános iskolásokat, valamint
a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást igénybe vevőket
célozta meg, de a szolgáltatás a későbbiek folyamán szélesebb körben
is elérhetővé válhat. Juhász Lajosné alpolgármester a közelgő nyári
szünetre való tekintettel fontosnak
nevezte, hogy minél több diák magánál hordja az egészségkártyát.
A sajtótájékoztatót követően a
Gyulai István Általános Iskola diákjai egy humoros jelenetet adtak
elő, majd a kerületi általános iskolák
vezetői átvették a tanulóik számára
kiosztandó egészségkártyákat. RA

akár több millió forintos növényvédelmi bírság is kiszabható egy parlagfüves terület tulajdonosára.
- Az ingatlantulajdonosok ne csak
a telekhatáron belül, hanem a járda és
az autóút közötti zöldsávban is végezzék el a kaszálást! Idén is kellő szigorral járunk el, ezért mindenkit arra kérünk, hogy a virágzási szezon végéig

gondoskodjon a gyommentesítésről
– hívta fel a figyelmet Sződi Réka, a
Városfejlesztési Osztály környezetvédelmi előadója.
A kerületben élők azonban
nemcsak a gyomnövény szisztematikus irtásával tehetnek sokat, hanem azzal is, hogy jelzik, ha környezetükben ilyen zónát látnak.
A lakosok telefonon (+36 1 421
0669), e-mailben (varosfejlesztes@
pesterzsebet.hu), levélben (Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési Osztály, 1725 Bp., Pf.
93.), valamint a polgármesteri hivatal portájánál elhelyezett Ötletek és
kívánságok ládáján keresztül tehetnek bejelentést parlagfűvel szennyezett terület észlelése esetén.
ra

Fotó: Szerző

A képviselőtestület márciusi ü l é s é n h a t á r o zott arról,
hogy Pesterzsébet
csatlakozik az
Önkormányzati
Egészségkár tya
Programhoz.
A döntés értelm é b e n a z
ö n kormányzat
első körben a
kerületi diákok
részére, valamint
a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást igénybe
vevők számára
biztosítja térítésmentesen a bankkártya nagyságú információs lapot,
amely különösen sürgősségi betegellátás esetén jelent nagy segítséget
a mentők számára – akár külföldi
ellátás esetén is.
Az egészségkártyán ugyanis
magyarul és angolul egyaránt szerepelnek a páciens legfontosabb
személyi és egészségügyi adatai (pl.
vércsoport, kórelőzmény, betegség,
gyógyszerallergia), így a kezelőorvos
azonnal megkapja a legszükségesebb
információkat a páciensről.

Az önkormányzat és a Dr. Card
Kft. közötti szerződés aláírásakor
Magyar Attila, a kft. alapítója hangsúlyozta: ha úgy adódik, a kártya életet menthet. Egy gyerekek körében
végzett felmérés adataira hivatkozva
elmondta: a megkérdezett kiskorúak
csupán 10 százaléka számolt be arról,
hogy tudja, mi a vércsoportja, s csu-

Az ingatlan előtti zöldsávban is irtsuk a parlagfüvet!
A parlagfű elleni védekezés és a
gyommentesítés olyan kötelezettség,
amelyet jogszabály ír elő. A hatályos
törvény szerint az ingatlantulajdonosok feladata, hogy június végéig megakadályozzák az allergén növény virágbimbójának kialakulását, s ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartsák.
A Városfejlesztési Osztály munkatársai évről évre komolyan odafigyelnek – hetente legalább egyszer szemlét
tartanak – a kerület parlagfűvel szen�nyezett területeinek felderítése érdekében. A kaszálást elmulasztók előbb
felszólítást kapnak az önkormányzattól, majd aki a jelzést követően sem
cselekszik, pénzbüntetéssel sújtható.
Az elmúlt években drasztikus módon
megszigorodtak a jogszabályok, így

A szívbetegségek
megelőzésén volt
a hangsúly
Közel 800 páciensen végeztek el
különféle szűrővizsgálatokat annak az ingyenes egészségnapnak
a keretében, amit április végén
tartottak a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórházban.

A tematikus nap középpontjában ezúttal a szív egészsége állt. Az
ingyenes EKG, vérnyomás és érszűkületi vizsgálatok célja az volt, hogy
megelőzhető legyen az esetleges szívbetegségek kialakulása, illetve kezelésük mihamarabb megkezdődhessen. A kardiológiai szűrővizsgálatok
mellett az orvosok számos más szakterületen is (például diabetológia,
bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-

gégészet, tüdőgyógyászat) álltak az
érdeklődők rendelkezésére.
Az egészségnap jelentőségét mutatja,
hogy a szakemberek közel 200 esetben tartották szükségesnek az ellátott visszahívását.
A kórházi rendezvény keretében 26an adtak vért.		
Rácz

Egészségnap
A pesterzsébeti családsegítő
szolgálat június 13-án 10 és 16
óra között egészségnapot tart a
Kossuth Lajos utca 146 szám alatt.
Ingyenes vizsgálatok (testanalízis,
lélekszépítő kineziológus, quantum
biorezonancia, magneter, zeolitos
egészségvédő termékek Tokajból,
szemészet, vérnyomásmérés) és
termékbemutatók (látássérültek
által készített termékek).
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Átadták a Sárkányölő Szent György-díjakat

A díjakkal járó anyagi elismerést az
alapítvány tagjai, vállalkozók és magánszemélyek adományaiból fedezi
az alapítvány. Mindezen túl Pesterzsébet és Soroksár önkormányzata
pénzjutalomban részesíti a két kerületben legmagasabb szintű rendőri
és közalkalmazotti munkát végzőket.
Idén a díjak és a jutalmak átadása
előtt 60. születésnapja alkalmából
köszöntötték Joó Lajost, az alapítót,
a díjak létrehozóját. Az ünnepelteket
köszöntötte Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere, Geiger Ferenc,
Soroksár polgármestere, valamint
Skivraha Péter r. alezredes. A rendezvényen közreműködött a Nuklea
zenekar.
Kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként Sárkányölő Szent
György-díj kitüntető címben részesült:
SZÁRAZ ISTVÁN r. törzszászlós
Hivatásos rendőri szolgálatát 1998.
július 1-jei hatállyal kezdte, először
a BRFK XXII. ker. Rendőrkapitányság
állományában, majd rövid állomás
következett a BRFK XI. ker. Rendőrkapitányságon. Ekkor már bűnügyi
szakterületen dolgozott, ugyanúgy
ahogy jelenleg is. A BRFK XX.-XXIII.
kerületi Rendőrkapitányság Rendőrőrs Soroksár Bűnügyi Alosztály állományába 2010. 06. 01-jei hatállyal
áthelyezéssel lett kinevezve.
Kiemelkedő teljesítményt nyújt
a nagy volumenű, precíz munkát
igénylő gazdasági bűncselekmények
vizsgálatában. Megszerzett szakmai
tapasztalatát jól hasznosítja, ezt mutatja, hogy véleményét, tanácsait magasabb beosztású kollégái is kikérik,
elfogadják. Az ügyintézési határidők
betartásával magas színvonalú munkát végez, melyet a felügyeletet ellátó
ügyészség is elismer. Bűnügyi területen nyújtott munkájával nagymértékben hozzájárul Soroksár bűnügyi
helyzetének javításához.

Fotó: Fördős Gábor

Több évtizedes hagyomány, hogy a
Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért és
Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO)
minden évben Sárkányölő Szent
György-díjban részesít három rendőrt
és két civil személyt, akik kiemelkedő
helytállásukkal és szolgálatukkal érdemelték ki elöljáróik figyelmét.

BORSOS JÓZSEF r. törzszászlós
Hivatásos rendőri szolgálatát 1990.
november 1-jei hatállyal kezdte
a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi állományában, 1991.
szeptember 1-jétől a BRFK XX.XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
állományában a Soroksári Rendőrőrsön dolgozik. 2009. március 16-ig
a közterületen járőrként, majd járőrvezetőként dolgozott, ezt követően az őrs ügyeletére lett kinevezve
ügyeletes tiszthelyettesnek.
A közterületen szerzett gyakorlata alapján az ügyeletesi munkát
könnyen elsajátította. Az állampolgároknak udvarias, szakmailag
hozzáértő felvilágosítást ad. Megszerzett tudását, szakmai- és gyakorlati tapasztalatát felhasználva
segíti munkatársait, a feletteseitől
kapott utasításokat maradéktalanul
végrehajtja.
Közvetlen emberi stílusa, jó kommunikációs készsége, magabiztos,
kulturált fellépése az állampolgárokban erősíti a rendőrség iránti bizalmat.
VARGA SZABOLCS r. főtörzszászlós
Hivatásos rendőri szolgálatát 1997.
július 1-jei hatállyal kezdte a BRFK
XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán,
ahol járőrként, majd járőrvezetőként dolgozott. Kiemelkedő munkájára tekintettel 2002. július
1-jétől körzeti megbízotti feladatokat lát el.

15 éve dolgozik a kapitányság
állományában, szakmai rátermettsége, tudása alapján a legrutinosabb
körzeti megbízott lett. Vezetői mindig számíthatnak rá, a többletmunkától nem riad vissza, bonyolultabb
nagyobb szakmai tudást igénylő
rendőri intézkedéseket gond nélkül
megoldja. Nagy szakmai rátermettségével végzett rendőri intézkedéseivel, fiatalabb kollégái hozzáértő,
türelmes segítésével példaként állítható kollégái elé.
A díjakat átadta Szikora Attila, a
kuratórium elnöke.
Kiemelkedő támogatói ténykedéséért Sárkányölő Szent György-díj
kitüntetésben részesült:
NYISZTOR IMRE
Köztiszteletben álló pesterzsébeti polgár. Pesterzsébeten folytatta
tanulmányait az Eötvös Iskolában,
majd Vendéglátó Szakközépiskolában szerzett felszolgálói, szakács
és üzletvezetői képesítést. 1978 óta
dolgozik jelenlegi munkahelyén.
1984 óta a Csili Étterem vezetője.
Az ER-SO-nak, majd a PE-SO-nak
megalakulása óta tagja. Mindkét
egyesület munkáját aktívan segíti.
Közösségi tevékenysége példamutató. Ifjúsági, bűnmegelőzési rendezvények, közbiztonsági programok
rendszeres támogatója.
EGRESSY PÁL
Nyolc éve Budapest Főváros XXIII.
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kerület Soroksár Önkormányzatának
közbiztonsági és bűnmegelőzési referense. 35 évig a rendőrség hivatalos állományában teljesített szolgálatot, Soroksáron járőrként kezdett
majd nyomozó és alosztályvezető
lett. 2000-ben került a Belügyminisztérium központi állományába,
mint főosztályvezető az RSzVSz parancsnok helyettese, majd parancsnoka lett.
2005-ben ezredesként helyezte
az akkori belügyminiszter nyugállományba. Azóta köztisztviselőként
dolgozik Soroksár Önkormányzatánál. A hivatásos szolgálat ideje alatt
a Központi Tisztikar tagja lett, rendőrségi főtanácsos, több speciális iskolát végzett. Többek között az FBA
Akadémiát az USA-ban, Franciaországban és Angliában drog prevenciót, túsztárgyalást, bűnmegelőzést.
Dél-Afrikában migrációt, Columbiában drogmegelőzést tanult.
A XXIII. kerület önkormányzatánál felnőtt oktatásokat, továbbképzéseket tart, szórólapokat készít és
megszervezte a kerületi Településőrséget, ami már harmadik éve hatékonyan látja el a járőrszolgálatot.
Jelenleg a meglévő térfigyelő kamerák felújítását felügyeli és a képviselő-testület döntése értelmében a
bővítés tervezését végzi.
Karitatív munkát végez az egyedül élő lakosság megsegítésében, pl.
tüzelő kiszállítás, stb.
Az okleveleket átadta Joó Lajos
alapító, a Baráti kör elnöke.

Jutalmak
Skivraha Péter r. alezredes
Szűcs László r. alezredes
Dr. Lukács Annamária r. őrnagy
Kesik Róbert r. őrnagy
Kurcz Róbert r. őrnagy
Bodó Szilárd r. főhadnagy
Birgés Andrea r. főtörzszászlós
Zsapka Diána Vanda r. főhadnagy
Kurucz Szabolcs r. őrmester
Cserpes Sándor r. hadnagy
Stegena Lajosné közalkalmazott
Barkaszi János r. törzsőrmester
Pőcze Adrienn közalkalmazott
Luter Zoltánné közalkalmazott
A jutalmakat átadta Szabados
Ákos, Pesterzsébet polgármestere,
valamint Geiger Ferenc, Soroksár
polgármestere.

Tanácsokat ad, oktat, informál a Civil Információs Centrum
A kerületi civilek munkájának támogatását várja az önkormányzat
a Civil Információs Centrummal
(CIC) kötött együttműködési megállapodástól.
A képviselő-testület április 18-i ülésén született döntés arról, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Századvég Alapítvánnyal,
amely 2012 júliusa óta viseli a Civil
Információs Centrum címet.
– A cím elnyerésével az alapítvány

szolgáltatások széles körét nyújtja a fővárosi nonprofit szervezetek számára.
Az önkormányzatunkkal kötött együttműködési megállapodás értelmében a
CIC vállalta, hogy több területen (pl.
jog, közhasznúság, pénzügy, könyvvitel,
pályázatok, forrásteremtés, informatika,
társadalmi felelősségvállalás, külkapcso-

latok) ad tanácsokat a kerületi civileknek is, személyes találkozókon és online
formában egyaránt – mondta Juhász
Lajosné alpolgármester.
A szerződés ugyancsak rögzíti, hogy
az információs centrum sokrétű oktatási tevékenységet végez a nonprofit
szervezetek számára, továbbá elősegíti a
civilek közötti kapcsolatok bővülését.
– Vállalták, hogy 30, egész napos
képzést rendeznek a közigazgatás civil
szférát érintő aktualitásaival kapcsolat-

ban. Az élő és digitális fórumok, konzultációk, valamint az egyéb rendezvények révén a civil szervezetek közötti
kapcsolatok bővülését szintén szeretnék
előmozdítani. Az önkormányzatunkkal
kötött együttműködési megállapodás
alapján a CIC arra is kötelezettséget vállalt, hogy elektronikus hírlevelét eljuttatja a kerület civil szervezeteihez, saját
honlapján pedig civil ügyekkel kapcsolatos híreket tesz közé – fűzte hozzá az
alpolgármester.
RA
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Szent Flórián napja

Dicséretben és jutalomban részesítették a lánglovagokat

szolgálatteljesítés közben vesztették életüket.
A lánglovagok helytállását méltatta Szabados Ákos
polgármester is, a köszönetnyilvánításon túl azt
is megjegyezve, hogy a
pesterzsébeti és a soroksári önkormányzatnak idén is szándékában
áll az állomány további
támogatása, a tűzoltók
munkájának segítése.
Így a remények
szerint idén sikerül megoldani
a klimatizálást a

Világháborús robbanószerkezetek
megtalálásakor követendő magatartási szabályok
A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem kön�nyű. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja – ad
tájékoztatást a katasztrófavédelem.
Közös jellemzőik:
zelíthesse. Szükség esetén egy vagy több
Alakjuk általában hengeres, egyik vé- személyt kell a helyszínen hagyni azzal a
gén gömbölyded, vagy kúpos. Hosszuk feladattal, hogy az illetéktelenek behatonéhánytól több tíz centiméterig terjed- lását megakadályozzák.
het, esetleg méretes nagyságot is elérheti,
illetve meghaladhatja. Átmérőjük általában 1,5-2 centiméter és több 10 centiméter között van. Ritkábban ettől eltérő
formájú eszközök, vagy robbanóanyagok
is előfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak).
Követendő
magatartási szabályok:
I. Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy
méreteiket, alakjukat pontosan meghatározhassuk!
II. A földben talált gyanúsnak tűnő
tárgy esetében azonnal be kell szüntetni
minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni!
III. A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni és meg
kell akadályozni, hogy azt bárki megkö-

IV. Haladéktalanul le kell állítani a
közelben esetleg működő munkagépek
motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.
Értesítendők
robbanószerkezet találása esetén:
Tűzszerész ügyelet: 06-1-410-9790
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Segélyhívó központ: 112
Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség: 06-1-459-2306

Vörösmarty utcai épületben,
valamint a bútorzat egy részének felújításában, cseréjében is közreműködhetnek az önkormányzatok.
A beszédeket követően a tűzoltók vezetői
dicséretet, valamint jutalmat
vehettek át megjelent elöljáróiktól – Varga Ferenc tű. dandártábornoktól, a FKI igazgatójától, valamint Jambrik Rudolf
tű. ezredestől, a FKI Dél-pesti Katasztrófavédelemi Kirendeltségének
vezetőjétől – és a kerületi polgármesterektől.
RA

Sok feljelentés érkezik nyakláncletépésekről a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányságra. Legutóbb egy fiatalkorút fogtak el a
lakosok segítségével, de keresnek
egy másik tolvajt is.
Az ékszereket törtaranyként értékesítik a bűnözők. A bizományi
áruházakban nem kérdezik meg
az eladótól, honnan származik az
arany, csupán egy vételi jegyet állítanak ki róla, amikor azt átveszik.
A rendőrség jelenleg is keres egy vékony testalkatú, baseball sapkás, 20
év körüli férfit, aki többször tépett ki
láncot járókelők nyakából Pesterzsébet központjában. A városközpont
egyik tízemeletesében is történt hasonló bűncselekmény: a sértettről,
mielőtt beszállt volna a liftbe, egy férfi
letépte az értékes nyakláncát.
Nyári időszakban fokozottabban
vigyázzunk ékszereinkre, hiszen azok
ilyenkor jobban láthatóvá válnak.
A másik gyakori bűncselekmény
mostanában az autólopás. Ez a kerület kertes házas övezetére jellemző.
Az autótulajdonos kiáll az utcára indulás előtt, járatja a motort, és amíg
becsukja a kaput, az ismeretlen elkövető beugrik az autóba és elszáguld a
gépkocsival. Valószínű, a bűnözők kifigyelik a munkába indulók szokásait.
A rendőrség azt kéri a lakosságtól,
ne hagyjanak kulcsot az utcán hagyott járműben. Aki gyanús alakot lát
utcájában, jelezze a hatóságnak. Írja
fel a gyanús személyek gépkocsijának
rendszámait, és adja át a nyomozóknak.			
ILMA

Balesetek a Gubacsi hídon

Fotó: Lánglovagok

Védőszentjük, Szent Flórián napján a tűzoltók arra a római katonára
emlékeznek, aki a róla szóló legendák
egyike szerint megfékezte a hatalmas
tűzvészt az irányítására bízott erődben, s ezzel katonáit a legszörnyűbb
tűzhaláltól mentette meg.
A május 9-i ünnepség résztvevőit Szabó Gyula tű. százados, a FKI
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának vezetője
köszöntötte, majd Fülöp Tibor tű.
alezredes szólt az állomány tagjaihoz,
beszédében hangsúlyozva, hogy Szent
Flórián napja fontos szimbólum.
– Jelképezi a tűzoltó hivatás szellemiségét, a segíteni akarást, bátorságot, bajtársiasságot; ezen erényekkel korunk tűzoltói is rendelkeznek.
Munkánkat nem hirdetik tévében,
óriásplakáton, vagy kéretlen e-mailekkel, mégis érezzük a XX. és XXIII.
kerületi lakosok megbecsülését, tőlük
pozitív visszajelzéseket kapunk – fogalmazott az alezredes, aki megemlékezett azokról a bajtársakról is, akik

Fotó: Szerző

Szent Flórián napja alkalmából jutalomosztással egybekötött
ünnepséget tartottak a kerületi
tűzoltóparancsnokságon. A rendezvényen részt vettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI)
elöljárói, valamint Szabados Ákos
és Geiger Ferenc polgármesterek.

Tegyen feljelentést!

Halálra gázolt egy idős asszonyt egy
tehergépkocsi a Gubacsi híd XX.
kerületi oldalán. A nő feltehetően
szabálytalanul haladt át az úttesten.
Szintén a Gubacsi hídon, a pesti
hídfőnél a 36-os autóbusz és egy
személyautó ütközött. A tűzoltók
vágták ki az autóból a sérülteket.

Nem kapja meg a Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Fotó: Mihádák Zoltán /MTI
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Átadták az új Pince Ifjúsági Klubot

Felújított helyiségekben folytatódik a szakmai munka
– Bár volt egy időszak, amikor az
ifjúsági klub működése kérdéses volt,
azt senki sem vitatta, hogy a tevékenysége fontos; sőt, egyre fontosabb.
Az elkövetkezendő évek vonatkozásában az az önkormányzat szándéka,
hogy biztosítsa a fedezetet ehhez a
munkához – jegyezte meg.
Végezetül köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik hozzájárultak az
épületrész megújításához.
RA

Új helyszínen, a korábbinál jobb
körülmények között működhet
tovább a Pince Ifjúsági Klub, valamint folytathatja szakmai tevékenységét a Gyermekjóléti Központ pszichológusa és fejlesztőpedagógusa.

Fotó: Bajnóczi István

Szakali Tibor, a Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) intézményvezető-helyettese elmondta: a Pince
Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda 2005-ben kezdte meg működését. Az iroda fő feladata az információnyújtás és tanácsadás volt, továbbá
internet használati lehetőséget és
közösségi helyet biztosított a fiataloknak. Az évek során számos önkéntes

A felújított épületrészt Szabados Ákos polgármester és Juhász Lajosné alpolgármester adta át

segítőt fogadtak, továbbá kapcsolatot
tartottak a főváros ifjúsági irodáival.
Az önkormányzat másfél évvel ezelőtti döntése nyomán a
szervezet Ferenc utcai irodája bezárásra került; és a munkatársak a
Gyermekjóléti Központ keretében,
klubként folytathatták ifjúságsegítő
tevékenységüket a Lajtha László utca 5-7. szám alatt. A klub megfelelő

Nyár közepére javul az utak minősége

Megsínylették a hosszú telet a kerület útjai
Tavasszal minden autós rémálma
a kátyúkkal teli úthálózat, ami
bizony komoly próbatétel elé
állítja a járművezetőket. Idén az
időjárás miatt különösen rossz a
helyzet, hiszen a sok csapadék és
az ingadozó hőmérséklet nagyon
tönkreteszi az utak burkolatát.
A kerületi úthálózat részben Pesterzsébet önkormányzata, részben a
főváros fenntartásában van. Fővárosi
kezelésbe azok az utak tartoznak,
ahol tömegközlekedés halad. Azokon az utakon ahol villamospálya
van, ott csak az az oldal tartozik a
fővároshoz, ahol a villamos jár, az út
másik oldala a kerületé.
- A kátyúk, úthibák feltérképezése az önkormányzat észlelése
alapján vagy lakossági illetve más
bejelentés útján történik – tudtuk
meg Sztanyek Zoltántól, az önkormányzat út- és közterület ellenőrétől. A hibák észlelése után a helyhatóság megrendeli a javítást az erre
a feladatra szerződött partnerétől.
Idén februárban megkezdődtek a

kátyúzási munkák, azonban a hos�szú tél komoly károkat okozott az
amúgy is elöregedett pesterzsébeti
utakban.
Mint megtudtuk eddig hozzávetőlegesen 2000 négyzetméternyi
utat javítottak ki, de legalább en�nyi javításra váró útfelület van még
a kerületben. A kerületi fenntartású
utakon nyár közepére lesz érzékelhető javulás még úgy is, hogy a korábbi
éveknél sokkal többen dolgoznak a
hibák kijavításán. Az önkormányzat egyébként évente több tízmillió forintot költ az utak és a járdák
felújítására.
A legrosszabb állapotban a Nagysándor József utca és a Jókai Mór
utca van, kiváltképp a villamospálya
nyomvonalában. A BKK az elmúlt
időszakban végzett némi javítást, de
ez korántsem volt nevezhető mindenre kiterjedőnek. Az indoklás
szerint azért nem végeztek átfogóbb
javításokat, mert májusban megkezdődött a villamospályák szakaszos
korszerűsítése.
JÁ

elhelyezése érdekében ugyanakkor
szükségessé vált a szomszédos Hajós Alfréd Általános Iskola egyik
épületrészének átadása, majd annak
felújítása, amely a közelmúltban
fejeződött be.
Köszöntőjében Szabados Ákos az
önkormányzat költségvetési helyzetének pozitív változásával magyarázta,
hogy most sor kerülhetett az átadásra.

A kóborló kutyák többségében nincs chip
Tavaly 114 kutya és 49 macska került
Pesterzsébetről az Illatos úti Budapesti Közterület-Felügyelet (BFKF) Állategészségügyi Szolgálathoz.
Egyre több állatban találnak
chipet, de azok aránya még
így sem éri el a 20-25 százalékot. Idén a kerületből
20 hozzájuk került kutya
gazdáját találták meg a
chip segítségével.
Dr. Kozma Tamás, a BFKF
Állategészségügyi Szolgálatának vezető
állatorvosa elmondta, évente a főváros
területéről
1800 kóbor
állatról
(kutyáról és macskáról)
érkezik
bejelentés.
A befogott kóbor állatokat két hétig csak
az igazolt gazdája viheti vissza, két hét
után azonban már bárki örökbe fogadhatja őket. Tavaly 2539 állatot juttattak
gazdához a szolgálat munkatársai.

A szakember hozzátette: szerencsére helyhiány miatt már 1,5 éve nem kellett állatot
elaltatniuk és ebben segítségükre vannak a velük
együttműködő
állatvédők is, így
az esélytelen állatok is gazdához
kerülhetnek.
A legtöbb eb a
tüzelési időszakban
(tavasszal és ősszel),
illetve a szilveszteri petárdázások után kerül
az utcára. Pesterzsébeten a legtöbb kóbor
ebet Pesterzsébet és
Soroksár határán,
elsősorban a Tesco, valamint a
Köves utca és
a Szentlőrinci út
környékén
találják.
IM
Hűségesen várnak
Az ebtelep honlapján sok kutyus,
cica várja régi, vagy új gazdáját.
Honlap: ebtelep.hu/allatok
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A Győri Balett elismerése

FELHÍVÁS

a kerület táncosainak

Pesterzsébet

Önkormányzata

Ismét sikeresen zárhatta az idei versenyévadot a Csili Művelődési
Központban működő Spicc & Flex Táncegyüttes. Az országos bajnokságon
több dobogós helyezést, a Magyar Bajnokságon pedig két kategóriában
Magyar Bajnoki címet (Junior formáció, Pechlof Júlia-Pechlof Luca duó)
és számos dobogós, döntős helyezést értek el a táncosok.

lyeknek, akik kiemelkedő és

A juniorversenyzők sikere mellett a
legbüszkébbek az idei évben ismét
elnyert Győri Balett Vándorkupára,
melyet a győri társulat örökös tagja,
Willam Fomin táncos, koreográfus
adott át az együttes felnőtt csoportjának, melynek tagjai: Balogh Rita,
Herczeg Erika, Saáry Vivien, Szakács
Evelyn, Tímár Zsuzsanna, Tóth Pál
Enikő. A 2004-ben alapított díjra
2010-ben már felkerülhetett a Spicc

tézményeit, egyházait, társadalmi

kitüntetéseket adományoz azon
természetes vagy jogi szeméönzetlen munkájukkal hozzájárultak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, in-

& Flex Táncegyüttes neve.
Fásy Ildikó kitüntetett koreográfiája
a Van más Út!, egy komoly társadalmi probléma, a szenvedélybetegségek
ellen emeli fel hangját. Az együttes
táncosai olyan drámai előadásmóddal
jelenítik meg a koreográfus elképzelését, amely ismét kivívta ezt a rangos
elismerést.
Az együttesben tanuló növendékek
óvodás koruktól több éven keresztül,

és civil szervezeteit, hogy éljenek
a lehetőséggel!
Javaslataikat írásban, részletes
indoklással, a felterjesztő nevének
és elérhetőségének pontos megjelölésével várjuk a Pesterzsébet
Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása, Pesterzsébet Egészségügyéért,
Szociális Munkáért, Pesterzsébet
Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúszorgalmasan készülnek arra, hogy
versenyezhessenek és csatlakozhassanak a többszörös Európa és Világbajnokok csapatához.
A kerületben működő együttes alapítója, koreográfusa és művészeti
vezetője, Fásy Ildikó nívódíjas táncpedagógus, a „Tánc világáért, a Világ
táncáért” kitüntetettje, kerületünk
Díszpolgára.

rájáért, Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért
kitüntető címekre.
Jelölési határidő: 2013. június 20.
Cím: Polgármesteri Hivatal
(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság)

Exit Cirkusz
Kijárat a mindennapokból

Magyarországon először országos
turnén a Kínai Állami Cirkusz
társulata, mely június 12-tőljúnius 16-ig Pesterzsébeten a
Tesco mellet lép fel.
A Kínai Állami Cirkusz és az Exit
Cirkusz művészei a Shanghai
Express című műsorukkal
lépnek porondra. Látványos, játékosan előadott, egyedülálló produkciókat láthat a
közönség.
A kínai cirkuszművészet legjellegzetesebb produkcióit
mutatják be:
egyensúlyozás
porcelánvázákkal,
különleges kalapzsonglőrök, ugráló
kötél produkció,
erőegyensúlyozó művészek, dinamikus talajakrobatika,
ahol több különböző méretű karikán át szaltóznak a művészek.
Megjelenik a színpadon a tradicionális kínai oroszlán is.
A Shanghai Express magyar-kínai kooprodukció, melyben a
kínai vendégművészek mellett

az Exit Cirkusz fesztivál-díjas művészeit is láthatja a közönség. Különleges
állatprodukciók: chiwawák, makákó
és rézusz majmok, indiai futókacsák,
amerikai törpemalacok. Légtornászok,
labdazsonglőr és a cirkusz bohóca szórakoztatja nagyérdeműt.
A cirkuszi előadásra a pesterzsébeti gyermekjóléti szolgálatnak
50 darab ingyenjegyet ajánlott fel
a társulat.
Shanghai Express
előadások
Szerda, csütörtök, péntek:
18 óra
Szombat: 15,18 óra
Vasárnap: 11,15 óra
Szerdán a belépő
1.500 FT/fő!
A vasárnapi,
11 órai előadásra minden
teljesárú gyerekjegy mellé
1 darab villogó játéklámpát
ajándékoznak.
Információ és jegyrendelés:
06 30 693 46 32

www.exitcirkusz.hu
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44. Tavaszi Tárlat

Elismerték Eszes Zoltán és Fekete Emese munkáját

festmény nemessé teszi őket – mondta a polgármester.
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató elmondta, mintegy 50 művész
grafikáit, festményeit, fa-, kő-, üvegés fémszobrait állították ki. A Tavaszi
Tárlaton megjelent alkotók a dél-pesti régiót képviselték.
Az Erzsébet Trió tagjai Debussy:
Egy faun délutánja című művéből játszottak részletet a megnyitón.
IM

Fotó: Szerző

A 44. Tavaszi Tárlaton a pesterzsébeti önkormányzat elismerését
vehette át Geisbühl Tünde festőművész és Melcher Mihály üvegművész. Pintér Gyula, Pesterzsébet mecénásának felajánlásában részesült
Eszes Zoltán festőművész, az Oázis
Kertészet ajándékutalványát Fekete Emese festőművész, míg Czúni
Imre fotóművész könyvcsomagját
Pasqualetti Eleonóra képzőművész
kapta.			
- Gyönyörködhet a lelkünk, a
szemünk, a szívünk és az érzelmeinket szabadon engedve együtt örülhetünk a Tavaszi Tárlatnak – mondta
Szabados Ákos polgármester, majd
Johann Wolfgang von Goethe német
költőt idézte: „Ha fiatalok akarunk
maradni, mindennap olvassunk el
egy verset, hallgassunk egy kis zenét,
nézzünk meg egy szép festményt, és
amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót. Az ember legfőbb érdeme
éppen az, hogy amennyiben teheti,
felülkerekedik a külső körülményeken, és minél kisebb befolyást enged
azoknak.” Lélekben fiatalok az alkotók és mind kíváncsi emberek, hiszen
a mindennapi olvasás, a zene, a szép

A sarok mindig találkozási pont

Bemutatkoztak a Sarkosok

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

- Azok a művészek és alkotók a tagjai
a stúdiónak, akik a pesterzsébeti sétálóutca egyik sarkáról indultak hódító
útjukra, bejárva a Duna-partot, az
alkotótáborokat, egy sarokra húzva a
fiatalság erejét és a tapasztalatok tudását, majd innen a szomszédos
sarokról érkeztek hozzánk, a Csilibe, a mi
sarkunkra. A sarok
mindig találkozási pont, a folyamatos áramlás csatornáinak
csomópontja
– mondta bevezetőjében Dávid

Anikó, a
kiállítás
szervezője.
Kocsis
Előd, a
közösség
vezetője

Fotó: Szerző

A Sarkosok Képzőművészeti Stúdió baráti közösségének alkotásaiból nyílt
kiállítás a Csili Művelődési Központban. Mintegy 50 művet állítottak ki
pesterzsébeti és a kerülethez kötődő amatőr művészek.

elmondta, hogy a Széchenyi köz és a Kossuth
Lajos utca sarkán valaha könyvesbolt állt, a
pincében kaptak helyet,
ott kezdtek összegyűlni a
kerületi művészek 1995ben. Jelenleg 12 művész
tagja a stúdiónak. Az eltelt
20 év alatt közel 40-en
folytatták művészeti pályán, vagy választottak művészettel
kapcsolatos tevékenységet.
Az érdeklődők láthattak monotípiákat, bronzszobrokat és üvegalkotásokat is.
A kiállítás jó hangulatához Zeusz
is hozzájárult a buzuki hangszeres játékával.			
ILMA
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.
hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra,
CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra
Június 17-től szombatonként
zárva tartunk nyár végéig, a hét
többi napján változatlan nyitva tartással, egész nyáron várjuk
Olvasóinkat!
• Baba-mama klub: Havonta egy
alkalommal, csütörtök délelőtt
10 órától énektanulás, játékok a
csöppségeknek. A következő foglalkozást június 13-án, 10 órai
kezdettel tartjuk, Káposztásné
Kosztya Henrietta óvópedagógus
vezetésével.
• Játékkészítők klubja: Májustól
immáron minden hét szerdáján,
14 órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik a társasjáték készítés világába szeretnének betekinteni, illetve régi, klasszikus játékokat
mutat meg a gyerekeknek. Gyertek
el, és próbáljátok ki a játékokat!
• Ezoterikus klub - numerológia:
Denke Ibolya numerológus a számmisztikáról, a számok titkairól fog
beszélni június 5-én, szerdán, 17től 18 óráig!
• Idegennyelvi klubok: Az orosz
nyelvet gyakorolókat június 12én, szerdán, Németh Mária várja
17 órakor. Német társalgási klubunkban június 10-én, hétfőn,
18 órakor várja kedves Olvasóinkat Csizmadia Ágnes. Az angol
klubba június 3-án, hétfőn várjuk
a gyakorlókat 17 órától. A klubot
Laczkó-Juhász Mónika vezeti.
• Színházjegy árusítás: Budapest
színházainak jegyeiből válogathatnak könyvtárunkban minden pénteken, 17 órától.
• Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban és galériánkban az Erzsébeti
Foltkórosok patchwork alkotásait
tekinthetik meg június 28-ig.
• Könyvet házhoz szolgáltatásunk
keretében várjuk idős, otthonhoz
kötött olvasóink jelentkezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen
szállítunk házhoz olvasnivalót.
• Válogassanak hangoskönyveink
széles választékából is! Látássérülteknek a kölcsönzés ingyenes, másoknak 300.- Ft/2 hét.
A rendezvényeinken való részvétel
ingyenes!
Folyamatosan frissülő információk a
rendezvényeinkről elérhetőek a www.
fszek.hu/biromihaly weboldalon!

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva: hétfő: 13-19, kedd: zárva,
szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, péntek: 13-19, szombat: zárva

Csili Művelődési Központ
1201 Budapest, Nagy Győri István u. 4–6.
Tel.: (36 1) 283-0230 www.csili.hu
http://www.facebook.com/pesterzsebet.csilimk
https://twitter.com/CsiliMK

ANGOL, NÉMET

Nyári intenzív tanfolyamaink június 17 – augusztus 16-ig
> 2-3 hetes szuper intenzív heti 5x4 órás
> 5 hetes intenzív heti 2x4 órás
> heti 1x3 vagy 2x3 órás
Csoportlétszám: 5-7 fő

CALYPSO DANCING PARTY
ÉVADZÁRÓ!

Június 14., 20 óra
Asztalfoglalás 13-án 12 óráig a 2830-230-as telefonon.
Július 1-26-ig intézményünk zárva
tart! Nyitás: 2013. július 29-én!
• Könyvtárunk állatvédő pont. Élő kutyás, beszélgetős, mesélős, társasozós
délutánok a felelős állattartás, állatvédelem jegyében!
Különös tekintettel a leggyakrabban
tartott házikedvencekre. Vezeti: Illés
Anett pedagógus. Páratlan heteken
szerdánként 16.30 – 18.00 óra között. Legközelebb: június 5-én és
19-én.
• Informatika nap! Mail-fiók nyitás,
közösségi oldalak s azok lehetséges
veszélyeinek bemutatása, regisztráció,
vásárlás a neten, E-ügyintézés, tájékozódás a világhálón stb. Olvasóink felmerülő kérdéseire válaszol, segítséget
nyújt Mónus Angéla informatikus,
programozó. Június 21-én pénteken, 15 – 18 óra között.
• Játszóház páros heteken szerdánként 16.30-18.30 között. Kézműves
foglalkozás Rádics Ágnes pedagógus
vezetésével. Legközelebb: május 29én, június 12-én és 26-án.
• Kedves Anyukák! Augusztusban
érdeklődés esetén minden héten
lesz Játszóház. Igényüket kérjük,
jelezzék június második felében,
ill. augusztus első napjaiban, a
könyvtárban!
• Kerekítő foglalkozás: hétfői napokon, heti rendszerességgel látogatható.
• 9.30-tól: Mondókás móka; 10.10től: Bábos torna
Vezeti: Szabó-Bellán Tímea. A nyári
zárás előtt: június 3-án, 10-én és
17-én.
• Szabados Ákos polgármester minden hó utolsó szerdáján, 18 órától
tart fogadóórát. Legközelebb június
26-án.
• Földesi Gyula országgyűlési képviselő fogadóórát tart a könyvtárban minden hónap 3. szerdáján,
17-18 óra között. Legközelebb:
június 19-én.

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
Minden szerdán 18-22 óráig
Játszik: a Kristály Duó

HELYTÖRTÉNETI KLUB

Június 11., 17 óra
dr. Csillag János: Az erzsébeti és környéki zsidók története
Fodor Sándorné:
Egy pestszenterzsébeti zsidó család kálváriája

A Csiliben alkalmi, rendszeres és kizárólagos használatra termek bérelhetők,
akár TV-, videostúdiónak használható is! Érdeklődni lehet: 283-02-30
pesterzsébeti múzeum
Időszaki kiállítás
44. Tavaszi Tárlat
A Gaál Imre Galériában rendezett
kiállítás megtekinthető június 9-ig,
hétfő kivételével naponta 10-18
óráig.
„Ügyes kéznek nincsen párja”
XVIII./XX. századi hímzésminták
és
társaik
Szepesi
Balázs
gyűjteményéből a Gaál Imre
Galériában. A kiállítás megtekinthető július 21-ig, hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig.
Művészeti élet a régi Erzsébeten
100 éve nyílt meg az első képzőművészeti kiállítás Erzsébetfalván. Helytörténeti, képzőművészeti kiállítás a
Pesterzsébeti Múzeumban október
6-ig, hétfő kivételével naponta 1018 óráig.
Benkő Imre fotóművész kiállítása
A június 19-én, 17 órakor nyíló kiállítás megtekinthető június 19 és
július 21. között, hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig a Gaál Imre
Galériában.

Látogasson el rendezvényeinkre!
Szeretettel várjuk!

Pesterzsébeti Művészeti Napok
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar előadása, karnagy: Pálffi Krisztina
Alborada Vegyeskar előadása, karnagy:
Oláh-Nagy Éva
Június 4., kedd, 18 óra, Gaál Imre Galéria
200 éve született Verdi és Wagner
Műsoros est a Gaál Imre Galériában június 6-án, 17 órától a Lajtha László AMI
közreműködésével.
Műsorvezető: Tomasovszki Katalin

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Bp. XX., Kossuth L. u. 39. • Telefon: 283-0031
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás:
keddtől vasárnapig, 10 –18-ig

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
Bp. XX., Klapka utca 48. • Telefon: 284-7324
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10 –18-ig,
december végéig 12 –16-ig

GAÁL IMRE GALÉRIA
Bp. XX., Kossuth L. u. 39. • Telefon: 283-0031
e-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás:
keddtől vasárnapig, 10 –18-ig

GYEREKSAROK

Mindenki mutatott valamit magából

A Lázár-nap titka
Minden évben, amikor az első hóvirágok nyitogatják szirmaikat, a Lázár
Vilmos Általános Iskolában már nagy az izgalom. A legtöbb osztály arra
készül, hogy valamilyen produkcióval új arcát mutathassa meg a Lázár-napon társainak, s a meghívott vendégeknek.

Már tradícióvá vált, hogy áprilisban, a
Csiliben sok szülő, testvér és barát élvezi,
tapsolja végig ezeket az emlékezetes órákat, melyre sok-sok szabadidőt szántak a
szereplők.
Idén is telt ház volt. Örömmel fogadtuk a kerület vezetőinek, Juhász Lajosné
alpolgármesternek és Vasas Dezsőnének,
a PEPI megbízott igazgatójának megtisztelő figyelmét. Nagy szeretettel köszöntöttük Schlotter Gyula címzetes igazgatót,
iskolánk volt vezetőjét, és Bencze Istvánt,
Pesterzsébet Díszpolgárát, iskolánk volt
énektanárát.
Az egész estét betöltő programon 20

műsorszámban kb. 300 tanuló szerepelt.
Már hagyomány, hogy bemutatkozik a
Hangyabanda társulata a legújabb darabjaival, s szintén állandó fellépőink a most
harmadikos drámaszakkörös gyerekek.
Idén Goethe: Villikirály című versét dolgozták fel.
Sok osztály készült tánccal, ezek a
produkciók mindig önfeledt pillanatokat
varázsolnak a műsorba. Láttunk western-,
ír- és néptáncot, sőt rock and rollt is. Igazán színes volt a paletta.
Különlegesek azok a számok is, melyeket német nyelven adtak elő a gyerekek. A színdarabokat az idegen nyelvet

nem beszélők is értették a humoruk miatt.
Bemutatkoztak a kerületi vers- és
prózamondó versenyek győztesei is:
Szűcs-Szuper Milán, Király Bálint, Bubik
Réka és Albrecht Péter. Ők az első díjat
nyert versenydarabjaikkal kápráztattak el
minket.
A műsorszámok létrejöttéhez hatalmas összefogás és háttérmunka szükséges,
melyben nagyon sok segítséget kapunk a
tanulóink szüleitől és volt tanítványainktól is.
Lelkes és szenvedélyesen néptáncot
szerető anyuka tanította be például a harmadikosoknak a dunántúli ugróstáncot, mely
nagy sikert aratott, s a gyönyörű ruhákat,
melyekben a gyerekek táncoltak, egy másik
anyuka varrta. Egykori tanítványunk, aki
ma már elismert tánctanár, volt a mestere a
nyolcadikosok „Grease” összeállításának. A
zenei tagozatos nyolcadikosok is osztálytárstól tanulták be produkciójukat.
A színvonalas előadásokról elismerően nyilatkoztak vendégeink, s vastapssal
jutalmazták azokat.
S mi is tulajdonképpen a címben szereplő titok? Az, hogy miért szeretjük ezt
a napot mindannyian: diákok, tanárok,
szülők és barátok.
Azért, mert közösen hozunk létre valamit, ami érték. Az iskola falain és a tanórákon kívül, mégis együtt. Közösséget
teremtünk és ápolunk. Mindenki mutathat valamit magából, valami olyat, ami
az iskolai órákon esetleg nem derülne ki
- ügyesen tud táncolni, bátor a színpadon,
jó ötletei vannak az előadással kapcsolatban... S a tudását odaadja a közösségnek,
s az több lesz, jobb lesz általa. Ez a titok.
Boldizsár Zsuzsanna, tanító

Kilencedik alkalommal rendezték
meg a „Festival der Kinderlieder und
Kinderspiele und Kinderreime”-t,
a gyermekjátékok, gyermekdalok,
gyermekversek fesztiválját, amit
most a Baross Ovi – Kindergarten
Baross szervezett.

és munkaközösség-vezető koordinálta, ő fogta össze a rendezvényt
– tudta meg lapunk Bárkányi Judittól, a Fővárosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökétől.

A Fővárosi Német Önkormányzat felhívására megrendezett, és az
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által támogatott fesztiválon idén 13 óvoda
képviseltette magát, ahol 330 német
nemzetiségi csoportos kisgyerek mutatta be tudását.
- A német nemzetiségi seregszemle megszervezését és lebonyolítását minden évben más-más
településen lévő óvoda vállalja,
idén a pesterzsébeti Baross Ovi –
Kindergarten Baross szervezte. A
rendezvényt Lászlóné Ammer Klára,
német nemzetiségi óvodapedagógus

Fotó: Magánarchívum

Német gyermekjátékok fesztiválja

– Önkormányzatunk számára különösen fontos minden olyan
esemény a kerületben, amely építi a
közösséget, a kulturális életet pedig
jelentős mértékben színesíti. Manapság egyre inkább az óvodák veszik át
azt a szerepet, amit korábban a család
töltött be. A család mintát nyújtott,
benne gyakorolni lehetett a nyelvet
és meg lehetett tanulni különféle

szokásokat. Ti gyerekek, mindazokkal a játékokkal és dalokkal, amiket
megtanultok, őrzitek a hagyományt,
és továbbviszitek a szokásokat – fogalmazott a rendezvény fővédnöke,
Szabados Ákos polgármester.
Manfred Mayrhofer, a Magyarországi Német Kórusok, Zenekarok
és Tánccsoportok Országos Tanácsának képviseletében szintén hangsúlyozta a nyelv és a hagyományápolás
fontosságát.
A fellépők német nyelven szólaltak meg, és tájegységek népviseletét
öltötték magukra. Különféle körjátékok, táncos produkciók, játékok és
dalok követték egymást. Jó volt látni
és hallani azokat a gyermekeket, akik
a német nemzetiségi nyelvben feledésbe merülő „Mundart”-tot (tájszólást) is bemutatták.
Minden gyermek személyre szóló hagyományőrző ajándékot kapott.
IM - RA
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Micimackó és
az ellopott zsiráf
Az Ady Endre Általános Iskola és
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet
idén is megrendezte a Könyvbarátok levelezős versenyét. Ebben
az évben A.A. Milne: Micimackó
és Dóka Péter: Az ellopott zsiráf című könyvének elolvasása
és feldolgozása volt a gyerekek
feladata.

A győztesek Dóka Péterrel

Évről évre egyre több 3. és 4. osztályos kapcsolódik a versenyhez, és
mivel alsó tagozatban megszeretik,
ezért idén lehetőséget kaptak az 5.
osztályosok is, hogy csatlakozzanak ehhez az olvasást népszerűsítő
versenyhez, amelyen 175 kisiskolás
vett részt a kerületünkben.
A döntőre a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Bíró Mihály utcai fiókjában került sor, ahol minden iskola
3 fős csapattal versenyzett. A zsűribe meghívták Dóka Péter írót, aki
dedikálta könyveit és válaszolt a
gyerekek érdeklődő kérdéseire.

Eredmény:

1. helyezett: József Attila Ált. Isk.:
Hollóssy-Benkes Zalán,
Vámos Réka, Garai Katalin
Felkészítő pedagógusaik:
Palotainé Simon Ilona,
Lipcseiné Póta Zsuzsanna
2. helyezett: Ady Endre Ált. Isk. és
P.P.I.: Szarka Benedek,
Tóth Efraim, Széll Martin
Felkészítő pedagógus:
Hegedűsné Kovács Mária
3. helyezett: Lázár Vilmos Ált Isk.:
Deim Zsófia, Heim Éva,
Öhl Krisztina
Felkészítő pedagógus: Tóth Márta
Repkáné Guj Judit
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet
alsó tagozatos szaktanácsadó,
a verseny szervezője

Kerületi hírek

az interneten:
olvassa ön is!
www.pesterzsebet.hu
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Közösségi út a tanulásért díjat kapott
a Hársfa baba-mama kör programja
A Tempus Közalapítvány által meghirdetett közönségszavazáson első
díjat nyert Nagyné Patkós Krisztina, aki a Hársfa baba-mama kör
– Babák és mamák önszerveződő
körének vezetője.

részvételt, valamint hozzájárulhatunk
a kismamák, a gyermekgondozási éveket követő időszakra való felkészítéséhez is.

Felkarolt fontos ügyek

- Miért jelentkezett a Közösségi út a
tanuláshoz programba?
- Babákból és mamákból álló lelkes
közösségünk célja közösségi, szabadidős, ismeretszerzési lehetőséget
nyújtani, valamint a szülői hivatásban
megerősíteni a XX. kerületben élő,
Hársfa Játszótérre és Játszóházba járó kisbabákat és kisgyermeket nevelő
szülőket – kötetlen, mégis szervezett
formában. 2012 nyara óta néhány fős
baráti társaságból szervezett klubbá
nőttük ki magunkat: több mint 100
követőnk van a Facebookon, és a különböző foglalkozásainkon 10-20 fő
vesz részt, természetesen gyerekekkel
együtt. Ahogyan nőtt a csoport, és
egyre több foglalkozást szerveztünk,
úgy éreztem, hogy szükségem lenne
támogatásra.

a céljaink. Átéltem és megismertem a
civil növekedés folyamatát: személyesen is megértem a program vezetésre,
és a kismama körös program is érik,
növekszik.

- Mit adott önnek a KÚT Képzés?
- Bátorságot, hitet és támogatást
adott ahhoz, hogy az elképzeléseim
megvalósítására vannak használható,
működő, régi és újonnan megismert
eszközeim és támogatottságom. Kitárult előttem a világ. Sok emberrel
kerültem tartós kapcsolatba, kerültünk közös utakra, és összefonódtak

- Milyen terveik vannak a jövőre
nézve?
- A közönségdíj segítségével fel tudjuk frissíteni eszköztárunkat, színesíthetjük a foglalkozásokat, előadókat
hívhatunk, biztosíthatjuk egy fejlődő együttműködés technikai hátterét. Hosszú távon biztosíthatjuk a
helyi közügyek iránti érdeklődést és

A Föld napja a Zöld Oviban
A Nyitnikék Óvoda egyik tagóvodájában, a Zöld Oviban a Föld napja alkalmából az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet.
Volt akadálypálya és
érzékszervi
játékok; tapintás talppal, ízlelés,
zöldségeket
és gyümölcsöket kóstoltak; talpmasszírozót
készítettek,
kavicsokat
ragasztottak
kartonlapra; harisnyába kötöttek
földlabdát, majd abba ültettek
búzát.
A tudáspróbán úgy tudtak lépegetni, hogy feladatokat oldottak
meg. A játékok közben Schirilla
Györggyel lehetett beszélgetni.
Azt kérték a szülőktől az óvónők, hogy ,,belépőként” egészséges ételt, italt hozzanak magukkal,
később ezekből falatoztak a rendezvény résztvevői.
IM
Fotó: Szerző

Lengvári Tiborné tagóvoda vezető elmondta, több éve rendezik
meg ezt a családi programot. A gyerekek ilyenkor szüleikkel érkeznek
az óvodába, hogy részt vegyenek a
játékos délutánon.
Idén Schirilla György volt a
vendégük. Az egészséges életmód
fontos eleme a sok mozgás, ezért
közös jógával kezdték a napot.
A szülők és a gyerekek mozgásos
vetélkedőkön, kézműves játékokban vettek részt.

Értéket adnak át

A Tempus Közalapítvány
számos szakmai tevékenységgel
támogatja az uniós oktatási célkitűzések és az egész életen át tartó
tanulás hazai stratégiájának megvalósulását. A Közösségi út a tanuláshoz – KÚT Programban az
egyéni tanulási utak közösség általi támogatása állt a középpontban.
2012-ben közösségi kezdeményezések képviselőinek szerveztek
ingyenes projektfejlesztő képzést,
amely a közösség egyéni tanulásban betöltött szerepének előmozdításához adott a gyakorlatban
hasznosítható eszközöket.
Az Európai Bizottság által támogatott Közösségi út a tanuláshoz műhelymunka-sorozat (KÚT
Képzés) végén a legjobban fejlődő
projekteket díjazták. Ezzel olyan
egyéni kezdeményezések, önszerveződő csoportok képviselőinek
munkáját ismerték el, akik egy
egyszerű ötletből kiindulva, mások számára is használható tudás
átadásán munkálkodnak, és fontos
társadalmi ügyeket karolnak fel.

Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!
Keretes hirdetésekért hívja a

20/392-33-83-as
telefonszámot!

A Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat országszerte több mint
40 intézmény fenntartójává vált az
elmúlt évben. Az intézmények között megtalálhatóak óvodák, általános
iskolák, szakközép és szakképző iskolák, valamint gimnáziumok.
- Számos iskolában vannak hátrányos helyzetű gyerekek, de ugyanígy megtalálhatóak a sajátos nevelési
igények is, melyek jól illeszkednek
a szeretetszolgálat tevékenységéhez.
Célunk, hogy akik ezekbe az intézményekbe járnak, magas képzési színvonalat kapjanak – mondja Barbarics
Péter, a Baptista Oktatási Központ
munkatársa, aki hozzáteszi: a szeretetszolgálatot sokan úgy ismerik, hogy
ha szükség van, akkor hamar ott vannak a segítséggel.
- Ezzel a lelkülettel vettünk át
intézményeket országszerte. Fontos
számunkra, hogy átadjuk azokat az
értékeket és értékrendeket, amelyeket
a biblia tanít. Egyre kevesebben bíznak a másikban, értékét veszti a bizalom, nem azt nézik, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan éljük meg.
Célul tűztük ki, hogy a bibliaismeret
oktatáson keresztül a diákok is megismerjék mindezeket az értékeket, amire nap, mint nap szükségük van. Erre
bátorítjuk a diákokat és a tanárokat,
hogy érdemes jó helyen, jót tanulni,
jót tanítani. Érdemes értékbe fektetni a jövőnket. A baptista iskola több
mint iskola – mondja Barbarics Péter.
- Őszintén remélem, hogy a baptista közösség ezzel a tevékenységével
mindenki által érzékelhető és szükséges szolgálatot fog betölteni. A lelkesedésünk mindenesetre nagy – tette
hozzá Katona Béla, pesterzsébeti baptista lelkipásztor.

Születés hete babákkal és anyukákkal
A Születés Hetén ingyenes foglalkozásokkal várta a MackósKuckó
Pesterzsébeti BabaMamaHáz a babákat, mamákat, nagymamákat.
A legelső napon a Tátra téri piactól a Dunáig sétáltak babakocsival,
csecsemőhordozóval.
- Voltak óvoda-előkészítő foglalkozások, anyák napi ajándékot
készítettünk a kétéves gyermekekkel, terítőt festettünk és tanultunk
egy rövidke verset is. Amikor a picik
odaadták
az ajándékokat,
nagyon
elérzékenyültek
az édesanyák. Én egy csigás mesét mondtam el – mondta a Kovácsné Juhos
Orsolya vezető pedagógus.

Fotó: Szerző, magánarchívum
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A rendezvénysorozattal párhuzamosan gobelin kiállítást is rendeztek „Gyermekvilág” címmel
Major Tiborné munkáiból, aki a
Zrínyi Miklós Általános Iskolában
tanít. Az alkotó a gyermekek mindennapjait örökítette meg.
A programplakátokat Földesi
Gyula országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően, ingyen
tudták adni. 		
ILMA

K O T TA

Félezer diák hangja szállt

Bemutatkozott az éneklő ifjúság

Pünkösdi koncert a galériában

Fotó: Szerző

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak a pünkösdi koncertnek.

Rózsavölgyi Ildikó karnagy köszöntötte az érdeklődőket, majd ismertette Pünkösd történetét.
A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek
eljövetelét, illetve Pünkösd napját.
Ilyenkor a keresztény egyház születésnapját is tartják. Régen az emberek jól tudták, hogy meg kell állni
egy pillanatra, köszönteni a tavaszt,
az új életet, imádkozni a bő termésért. Az ünnephez különböző népszokások is kapcsolódtak, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok ünneplőt
öltöttek. Manapság néhány faluban

még mindig tartják a pünkösdi
hagyományokat.
A zeneszerzőket is megihlette ez
a keresztény ünnep.
Május 16-én a Canto Armonico
Kamarakórus a Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény tagjaiból
alakult zenekarral közösen lépett fel.
Szólót játszott Pável Edit hegedűn,
vezényeltek Balásházi Bálint és Rózsavölgyi Ildikó karnagyok. Klasszikus zeneműveket, modern musicaleket, népdalokat adtak elő.
ILMA

Attila Általános Iskola Kicsinyek kórusa Heimné Drenyovszky Barbara
vezényletével, az iskola Tavaszi hangok kórus Rózsavölgyi Ildikó irányításával énekelt. A Lázár Vilmos Általános Iskola Harmónia Gyermekkara
Lestákné Czeróczki Judit, valamint az
iskola Melódiák kórusa Pálffy Krisztina karnagy vezényletével adott elő
kórusműveket. A Német Nemzetiségi
Gimnázium Kamarakórusát Győrffy
Zsuzsánna vezényelte. Elhangzottak
népdalok, népdalfeldolgozások, valamint Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet,
Kodály Zoltán, Balázs Árpád kórusművei különböző ütőhangszerek kíséretében. Zongorán kísért a Lajtha
AMI két tanára: Balásházi Bálint és
Szabados Jánosné.
A Pacsirták kisegyüttes a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolából Küküllő menti népdalokat
adott elő.
Verdi Nabucco című operájából,
a Rabszolgák kórusából adtak elő
részleteket közösen a kórusok.
IM

Évadzáróra,

kórusversenyre készülnek
A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar több jelentős szereplésen van
túl. Háromnapos felkészítésen
vettek részt 500 magyar és kanadai kórustársukkal Veszprémben,
az „Énekel az ország” tábor keretében. Zárókoncertjüket május
20-án tartották a Művészetek Palotájában, ahol Mozart Requiem és
Kodály Psalmus Hungaricus című
műve csendült fel a Dohnányi zenekar kíséretében. A gigaprodukció művészeti vezetője Hollerung
Gábor volt.
A vegyeskar június 4-én tartja
évadzáró koncertjét a Pesterzsébeti
Múzeum Gaál Imre Galériában.
- Egy kedves kóruskapcsolatunkat, az agárdi Alborada Kórust
is meghívtuk erre a koncertre.
Egyházi és világi fesztiválprogramunkat is elénekeljük, melyet a
június 21-22-ei keszthelyi országos kórusversenyen is előadunk
- tájékoztatott Pálffi Krisztina
karnagy.
im

Fiatalok is felléptek a találkozón

Népzenei fesztivál a Csiliben
11. alkalommal rendezték meg a
Csili Művelődési Központban a
Csili Népzenei Találkozót. Az idén
a fiatalok is képviseltették magukat. Nagy sikere volt a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskola Dalos Pacsirtáinak, akik Küküllői csúfolódó népdalokat adtak elő.
A találkozón felléptek: a Vecsési
Citerazenekar, Matus Mihály tárogatós Zugló, Cséke Gyöngyi szóló ének,
Pesterzsébet, Balla Péter Népdalkör
Vecsés, a Jobbágyi Dalkör, a Kazári
Népdalkör, a Mauks Ilona Nyugdíjas
Klub Mohora, Rozmaring Népdalkör
Pásztó, Felfalui Vadrózsa (Szécsény)
Nagylóci Rozmaring, Piros Rózsa
Dalkör
Budaörs,
Fotó: Magánarchívum, Poros Béla

A megjelent kórusokat dr. Vasas
Dezsőné megbízott intézmény-egységvezető köszöntötte. Közreműködtek az Ady Endre Általános Iskola
Kórusa Vámosi Béláné karnagy vezényletével. Boldis Boglárka szólót
énekelt az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolából. A József

Fotó: Szerző

Legalább 500 diák gyűlt össze
és mutatta be karénektudását az
Éneklő Ifjúság címmel tartott tavaszi hangversenyen, melyet az Ady
Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, valamint a
kerületi ének-zene munkaközösség
közösen szervezett.
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Zabhegyező
Citeraegyüttes
és a Kispaszuly Zenekar a Lajtha AMI-ból. Szerepelt továbbá a
Kalácska együttes Terényből, Canto
Armonico Kamarakórus Pesterzsébetről, a Nagyi és unokák nótaegyesület Gyöngyöstarjánból. Magyar és német táncokat mutatott
be a Soroksári Német Nemzetiségi
Táncegyüttes.
A zsűriben helyet foglalt Marton Sándorné, az Oktatási, Kulturális
és Sportbizottság elnöke, dr. Alföldi
Borús István, a Magyar Rádió Zenei
Együttesének nyugalmazott igazgatója, valamint dr. Gerzanics Magdolna
népzenekutató.
A zsűri három
fellépőt emelt ki:
a Balla Péter Hagyományőrző
Csoportot,
a
Piros Rózsa
Dalkört, valamint a Soroksári
Német Nemzetiségi Táncegyüttest.
Homoki Anikó
üvegtervező művész
által készített üvegplaketteket
kaptak. 		
ilma
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Kirándulás, sport- és kézműves
foglalkozások a napközis táborban
2013-ban a napközis tábor 2013. július 1 és augusztus 9. között (6 hét, 30
nap) a József Attila Általános Iskolában (1201 Attila utca 25-27.) fog működni. A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos
programokkal várják az
alsó tagozatos tanulókat.

a tábor ideje alatt érvényesek. Befizetés a
tábor helyszínén lesz, a térítésmentes tanulóknak is be kell jelentkezni minden
héten. Hiányzás esetén kérik az étkezés
lemondását. A befizetés pontos napjait a
GAMESZ teszi közzé.

C

A jelentkezések már lezárultak, hetente közel 100
gyermek vesz majd részt a
programokon.
A részvétel napi költsége
megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori
étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények
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KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOROK:
7-12 éveseknek
MŰTERMI LÁTOGATÁSOK
Június 24-28-ig
„Festők és Géniuszok”
Bepillanthatsz olyan festőművészek műhelyébe,
technikai trükkjeibe, mint Leonardo, Picasso
vagy Kandinszkij. Elsajátíthatod a tojástempera készítést vagy az aranyozás fortélyait.
Ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd
CIRKUSZ A MŰTEREMBEN
Július 1-5-ig
„Cirkusz témája a művészetben”
Cirkuszi mesék és művészi feldolgozásaik. Híres festők cirkuszi élményei. Hogyan készültek
Picasso, Seura és Aba-Novák látványos cirkuszi
képei. Ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd
KÉZMŰVES TÁBOROK
Ballai Brigitta és Kerekes Éva népi játszóház
vezetők vezetésével
KALÓZ TÁBOR 6-12 éveseknek július 8-12-ig
Tábor ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd
INDIÁN TÁBOR 6-12 éveseknek Július 15-19-ig
Tábor ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd
MOZGÁSOS TÁBOROK
H-né Rabóczki Mónika I. F. A.A. aerobik oktató
vezetésével
DINAMIK-AEROBIK TÁBOR 4-8 éveseknek
Augusztus 5-9-ig, ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft
ebéd

Hittanos táborok

A gyermekek táborhelyre érkezését és
hazautazását a szülők egyénileg oldják
meg. A programokat 8-16 óra között
szervezik, reggel 7-8 óráig, illetve délután 16-17 óráig ügyeletet biztosítanak.
Részletes információkat a jelentkezést
követően az első befizetésről szóló értesítéskor kapnak a szülők.
Heti egy kirándulással, sport- és kézműves foglalkozásokkal
és a helyi kulturális,
közművelődési intézmények programjaiba
való bekapcsolódással
teszik színesebbé a hat
hét programját.
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DINAMIK AEROBIK TÁBOR 12-16 éveseknek
Augusztus 12-16-ig, ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft
ebéd
LOVAS TÁBOR KEZDŐKNEK 6-10 éveseknek
Augusztus 12-16-ig, ára: 20.000 Ft + 4.000 Ft
ebéd
KREATÍV TÁBOROK
VILÁGFELFEDEZŐS TÁBOR 7-12 éveseknek
Július 1-5
Ismerd meg az orosz, spanyol, amerikai, brazil, skót és japán kultúrát! Zene, tánc, szokások,
együtt sütés-főzés stb. Pl. kimonót és ninja jelmezt, másik nap cowboy-cowgirl jelmezeket készítünk, matrjoska-baba díszítés, vajas teasüteményt
sütünk, indiai népmeséket olvasunk, agyagelefántot
készítünk, szitár zenére táncolunk, stb. A tábor díja: 17.000 Ft + 4000 Ft ebéd
DRÁMA TÁBOR 7-12 éveseknek
Július 8-12
Kreativitást fejlesztő mozgásos, drámás feladatok,
önismereti és csoportos játékok egy hihetetlen záró előadással! A tábor díja: 17.000 Ft + 4000 Ft
ebéd
VARÁZSLÓS, BOSZORKÁNYOS TÁBOR 6-10 éveseknek
Július 15-19
Legyél okleveles boszi és varázsló! Boszi-, és varázslókellékeket készítünk, varázsigéket gyártunk,
boszitánc :) mágikus piknik és táncos mulatság, bosziavatás, stb. A tábor díja: 17.000 Ft + 4000 Ft
ebéd

A Szent Erzsébet plébánián
június 17-21-ig tartják a katolikus hittanos napközis tábort
általános iskolások számára. Június 25-től 28-ig ifjúsági tábort
szerveznek a 14-18 éveseknek
és augusztus 14-18-ig vizitábor
lesz a plébánia szervezésében.
További információk kérhetők
Czap Zsolt plébánostól.
Nyári hittanos tábort szervez
a Vértes-hegységben, Gánton
augusztus 11-től augusztus
17-ig a Szent Lajos Plébánia.
A tervezett programok között szerepelnek kirándulások,
éneklés, tábortűz, játékok,
bibliai témájú színdarab és
vetélkedők. Hittanosok jelentkezését várják. Jelentkezés:
szentlajosplebania@t-online.
hu, vagy személyesen június
10-ig a templomban a misék
után Szláby Tibornak.
A Klapka téri református gyülekezet lelkipásztora, Veress
Gábor elmondta: náluk is lesz
nyári napközis hittantábor június 17-23 között. Délelőtt interaktív csoportfoglalkozásokat
tartanak, délután filmvetítéseket is beiktatnak, valamint túrákat terveznek a délegyházi tavakhoz, lesz múzeumlátogatás
is. Jelentkezés: veressgabor@
freemail.hu, 06/70-70-2130269. 		
ILMA

Újságíró tábor
Soroksár, Táncsics Mihály
Művelődési Ház 		
június 17-21
Júnus 17., 9 órától ismerkedés, az alapvető újságíró
műfajok jellemzői.
Előadó: Péhl Gabriella újságíró 10.30: A barokk soroksári templom, Előadó: Geigerné Moldvai Mariann. 13
órától látogatás a Soroksári Könyvtárban. Alkotó munka
a kertben.
15.30-16.30-ig kötetlen játék
németül vagy angolul.
Június 18.: A Soroksári Hírlap és az online újságírás. Előadó: Julius Athina főszerkesztő.
Ebéd: 13.30-tól fotózási alapismeretek. Előadó: Czúni Imre
fotóművész
16.30-tól a másnapi alkotások
előkészítése (témaajánlatok).
Június 19.: Látogatás a soroksári arborétumba.
Június 20.: Látogatás a
Helytörténeti Gyűjteménybe, Hartung Gabriella tanárnő vezetésével.
Június 21.: Kirándulás
Részvételi díj: 13 000Ft +
ebéd igény szerint (napi 800
Ft)
Jelentkezni: Péhl Gabriella:
30/200-0163

MOZAIK

Fotó: Szerző

Az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetségének pesterzsébeti területi csoportjának tavaszköszöntőjén mintegy
120 nyugdíjas vett részt. A rendezvényt Székler Zoltán területi titkár
és Csibor Attiláné gazdasági vezető
szervezte.

A nyugdíjasoknak szervezett
műsorban évek óta térítésmentesen vállalja a fellépéseket
Léka Klári énekes, aki most sem
kért díjazást. Örökzöld slágereket énekelt.

Meghívták Nemes László operetténekest, aki szintén baráti gesztusból
lépett fel. A művész, aki most töltötte
75. életévét, meglepően frissen ropta a
táncot. Mindkét művész nagy tapsot
kapott.
A szakszervezeti területi csoport
folyamatosan szervez kirándulásokat májusban és júniusban. A programok részleteiről
bővebb felvilágosítást adnak
a Csili udvarában található
szakszervezeti irodában. IM

Hálás vagyok a sok-sok segítségért!

Fotó: Szerző

Örökzöld slágerek,
operettek a tavaszköszöntőn
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A 90 éves Takács Józsefné, Erzsike
aktívan részt vesz a nyugdíjas szakszervezet életében. Nemrégiben
baleset érte, de nem kellett egyedül
lábadoznia, segítségére voltak jó
ismerősei.
Egyik kedves szomszédját látogatta meg a kórházban, amikor elesett.
Hazament, de másnap olyan fájdalmai voltak, hogy inkább elment az
orvoshoz, ahol kiderült, eltörött a

karja. Begipszelték a törött végtagját,
a gipszet a közelmúltban vették le róla. Szomszédjai, akik nagyon szeretik
őt, segítségére siettek. Volt, aki gyógyulása idején takarított, akadt, aki
bevásárolt neki.
A lap hasábjain keresztül szeretné
megköszönni a sok szeretetet Margónak, Rózsikának, Mártikának, Ágikának, és a szomszéd utcában élő Erzsikének. 			
IM

Boldog születésnapot!

Mezei Gézánét köszöntötte az önkormányzat nevében 90. születésnapja alkalmából Földesi Gyula országgyűlési képviselő és Juhász Lajosné alpolgármester.

Ezt a gyerekmolesztálót keresik!
A XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság szeméremsértés miatt keresi a képen látható ismeretlen férfit,
aki április 9-én délután négy óra
körül a XX. kerület egyik konditermében a nemi szervét mutogatta
egy gyereknek.
Az elkövető vékony testalkatú,
fehér bőrű, 20 év körüli, körülbelül
170 centiméter magas, hosszúkás,
vékony arcú, fekete szemöldökű férfi. Az eset napján világoszöld színű
baseball sapkát, világos színű pulóvert, világoskék színű, hosszú farmernadrágot és sötétbarna edzőcipőt
viselt.

Aki a képen látható férfit felismeri, hívja a 421-18-00/60-122-es
számot, vagy az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számot (h-cs: 8-16, p: 8-13), illetve
a 107-es, valamint a 112-es központi
segélyhívók valamelyikét.

ÉLETTÉR
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Házhoz jönnek a hulladékért
Rövid időn belül teljesen
átalakul a szelektív hulladékgyűjtés rendszere a fővárosban. A hulladékgyűjtő
szigetek fokozatosan megszűnnek, szerepüket a lakossági gyűjtőtartályok veszik
át.
– A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013
márciusában kezdte meg a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének
kiterjesztését Budapest teljes
területére. A lakótelepi-, belvárosi, illetve egyéb társasházas övezetekben összesen
8 000 db 240 literes, míg a
kertvárosi, családi házas területeken 320 000 db 120
literes hulladékgyűjtő tartályt helyeznek ki. A teljes
lefedettség várhatóan 2015re valósul meg – számolt be
a fejleményekről Sződi Réka, a Városfejlesztési Osztály
környezetvédelmi előadója.
A lakossági használatra fokozatosan kihelyezett
tartálytestek színe sötétkék,
fedelük az egybegyűjtött műanyag és fém esetében sárga,
papír esetében pedig kék színű. A tartályok elhelyezése az

ingatlanok üzemeltetőinek,
illetve a lakosok feladata, s
azokat a lakótelepi, belvárosi
és egyéb társasházak esetében
hetente egyszer ürítik, míg a
kertes házak esetében havonta
egyszer kerül rá sor. Az edényeket az ürítés napján kora
reggel, vagy az azt megelőző

a mellé rakott zsákokból és
egyéb tárolóeszközökből nem
szállítják el. A fehér és színes
üveget továbbra is közterületi konténerekben lehet majd
elhelyezni, amelyek száma
azonban lényegesen csökken.
A lakossági hulladékgyűjtő tartályok kihelyezésével a

Hulladékgyűjtési akciók a kerületben
A Városfejlesztési Osztály június 8-án (szombaton) 8 órától 14 óráig lakossági használt gumiabroncs és e-hulladékgyűjtési akciót szervez, amelynek helyszíne az Interspar
parkoló és a Mátyás király tér. Egy héttel később, június
15-én (szombaton) 8 órától 14 óráig ugyanezeken a helyszíneken kerül sor arra a veszélyes hulladékgyűjtési akcióra, amelynek során a következő hulladékokat gyűjtik be
a lakosságtól: akkumulátor, szárazelem, fénycső, étolaj,
fáradtolaj, egyéb lúgok, üvegcsomagolási hulladék, szen�nyezett fém, szennyezett műanyag, bekötött építőanyag,
növényvédőszer-hulladékok, gyógyszerhulladékok, tintapatron, toner, halogénmentes oldószerek, higanytartalmú hulladékok, festékmaradékok, speciális hulladékok
(vegyszermaradékok).
nap este kell kihelyezni jól
látható, az FKF Zrt. járműveivel könnyen megközelíthető helyre. Fontos tudnivaló,
hogy a társaság munkatársai a
szelektíven gyűjtött hulladékot csak a tartályokból ürítik,

szelektív hulladékgyűjtő szigetek fokozatosan eltűnnek
kerületünkből is. Ezekkel
kapcsolatban továbbra is rengeteg lakossági panasz érkezik az önkormányzathoz. Az
egyik fő problémát az edények

Emléktábla szeretnének a
Emléktáblát
aSuda
Sudacsaládnak
családnakésés
Gaál Imre festőművésznek

felborogatása jelenti: a zaj- és
bűzhatást, a kiömlő hulladékot, illetve az üvegszilánkok
okozta veszélyt sokan és okkal
kifogásolják.
Mint arról lapunk beszámolt: tavaly a Városfejlesztési
Osztály a konténerek köré
szerelt „kalodákkal” igyekezett elejét venni a folyamatos borogatásoknak. A 130
centiméteres magasságban
rögzített fémkorlát szorosan
körbefogja a kukákat, így
fizikai gátját képezi a borogatásoknak, viszont nem
akadályozza a konténerek
ürítését.
– A képviselő-testület
a 2013-as költségvetésében
külön anyagi forrást különített el további kukák körbekerítésére. Május folyamán
tíz sziget köré szereltünk
fémkorlátot. Reméljük, e
megoldásnak köszönhetően
a lakosság egy kicsit fellélegezhet, amíg nem érkeznek
meg a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtő edények, és
nem kerül sor a szeletív szigetek végleges felszámolására
– fűzte hozzá Sződi Réka, környezetvédelmi előadó.
RA

Rajzlapra rajzolni sokkal olcsóbb lenne

Nem kérünk a graffitikből!
a közterületek esetében (például aluljáróknál) az FKF Zrt.
végzi a kármentesítést általában speciális vegyszerekkel és
eszközökkel.
A szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a

Hermann Gábor, Budapest Főváros Közterület-felügyelete (BFKF) szolgálatszervezési osztályvezetője
elmondta, a közterületek, közparkok graffitimentesítése a
helyi önkormányzat feladata.
A munka több gazdasági vállalkozás útján elvégeztethető,

szabálysér tési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi
II. törvény 177. §. alapján
feljelentést tehet a közterület-felügyelő és 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot is
kiszabhat.

- Jelenleg a XX. kerületi önkormányzat kezelésében
lévő közterületeken a BFKF –
illetékesség hiányában – nem
jogosult eljárni. Ennek megoldására a Fővárosi Közgyűlés elé kerül egy előterjesztés,
amit ha elfogadnak,
együttműködési meg-

önkormányzat által működtetett közterület-felügyelet láthassa el – tájékoztatott Hermann Gábor.
A
közterület-felügyelet
egyébként együttműködik a
BRFK XX.-XXIII. kerületi
Rendőrkapitánysággal és a helyi polgárőr szervezetekkel is.

Fotó: Szerző

A kerületben élők mérgelődnek, mert a graffitisek
rendszeresen elcsúfítják a
házfalakat, a közterületek falfelületeit. Amit csinálnak, az
rongálás, ami pedig büntetőjogi kategóriába tartozik.

állapodás keretében biztosíthatja majd, hogy az általános közterület-felügyeleti
hatáskört a kerület közigazgatási területén is a fővárosi

Aki graffitiseket lát ,,dolgozni”, hívja a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központot
(FÜIK): +36-1-301-75-00
IM

A Pesterzsébeti Városvédők tevékenysége révén jelentős változások várhatók Pesterzsébet
hagyományainak védelmében.
Tavaszi előadásainkat a Gaál

A Kende Kanuth utca 65/b-ben lakott
Gaál Imre festőművész

Imre Galériában a Pesterzsébeti Múzeummal közösen tartottuk. További előadásainkat
a Csili Művelődési Központ
Vízvári termében tartjuk. Következő alkalom június 25., 17
óra. Az előadás címe: „Tájékozódás Pesterzsébet különleges
épületeinek védelméről”.
A két világháború között és az
azt megelőző időszakban megalkotott olyan épületeket mutatunk be, amelyek műemlék
jellege, építészeti stílusa, vagy
rendeltetése szerint különlegesnek tekinthetők. Az önkormányzat részéről vendégünk
Trummer Tamás főépítész.
Kezdeményezésünkre korábban a „48-as vendéglő”, azaz
a Nagysádor József utca 96.
számú ingatlan falára, majd a
Pesterzsébet vasútállomáshoz
tartozó lebontott lépcsősor helyére került emléktála.
Idén három emléktábla elhelyezésére tettünk javaslatot, melyből tavasszal a Kossuth Lajos
utca 18. szám alatti neobarokk
épületre kikerült az emléktábla.
A Gaál Imre Galéria falán elhelyezendő emléktáblán azt szeretnénk megjeleníteni, hogy az
épület az államosítás előtt - a
település megalapításában és
fejlesztésében részt vállaló Suda család tulajdonában állt.
Harmadik javaslatunk, hogy
kerüljön emléktábla a Kende
Kanuth utca 65/b. szám alatti
háromemeletes épület homlokzatára, annak tiszteletére,
hogy itt lakott Gaál Imre festőművész több mint tíz éven
keresztül.
A képviselő-testület e két
utóbbi javaslatunkat elfogadta, a táblákat az Erzsébet Napok keretében helyezzük el.

Óváry Gábor csoportvezető
Budapesti Városvédő Egyesület
Pesterzsébeti csoportja
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POSTALÁDÁNKBAN TALÁLTUK
Aki az orgonát szereti…
Egyik nap a házunk sarkánál nyílt szép fehér orgonákat két nő
vagdosta. Rájuk szóltam, hogy nem azért ültettük anno, hogy
vandál kezek letarolják. Erre az egyikük azt válaszolta, hogy vissza
kell vágni a fát. Eltűntek mielőtt a rendőrséget értesítettem volna.
Szomorú lettem, hogy van, aki ennyire nem becsüli a közvagyont,
az idősek munkáját. Ez úton kérem őket, ha már annyira értenek a
metszéshez, a kertészkedéshez, akkor ültessenek ők is fát, bokrot,
virágot és gondozzák, ahogy azt mi is tesszük.

Vandálok
a Kalmár Ilona játszótéren

Tisztelettel: KGy
Szerintem inkább le kellene szerelni, mint hagyni, hogy így nézzen
ki a játszótéri játék. Állandóan tönkreteszik, íme, itt az újabb fotó.
Múltkor, akik ezt tették, látták, hogy fotózni akarom őket, hát inkább
nem írom le a nemtetszésüket. A drótcsúszdát felesleges visszatenni,
mert arra is az fog várni, mint tavaly…
Üdv: Nagy János
Adorján Csilla, a szociális foglalkoztató vezetője
A válasz:
elmondta, már kértek árajánlatokat a javítására.
- A játszóteret 13 éve telepítettük, ami egy fa játszószer életébe
nagyon szép idő, köszönhető ez a karbantartásnak, azonban a
rongálások is közre játszottak abban, hogy tönkrementek ezek a
játszóeszköz. A drótkötélpálya 4 tartóelemét kell cserélni, illetve a
podesztet. A felújítás milliós tétel lesz.
A piaci bevásárlás élménye

Jöjjön ki a Tátra téri piacra!

Egészséges, vitamindús, friss, alapanyagok olcsón
Friss gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsok, felvágottak, igazi
gasztro remekek között válogathat, aki a piaci bevásárlását a Tátra téri
piacra szervezi. Piacunkon az őstermelők szinte bio minőségű árukat
kínálnak a kedves vásárlóknak. Az édesszájúaknak ajánljuk a legkiválóbb
mézelő helyekről gyűjtött mézek, propoliszok, virágporok, mézeszenciák óriási választékát. Okvetlenül kóstolják meg és vigyék haza
a gyógyító természet különleges ajándékát. Piaci kereskedőink mindent
megtesznek annak érdekében, hogy piacunkon az aktuális zöldségeket,
gyümölcsöket a lehető legjobb minőség mellett, a legkedvezőbb áron
tudják vevőinknek árulni.
Recept: Töltött bébi tök
Vegyünk 3-4 darab kb. 30 dekás bébi tököt
kb. 60 dkg darált sertés, vagy marhahúst
0.5 dl tejfölt
1 dl étolajat
1 csésze rizst
30 dkg keménysajtot
1 evőkanál őrölt pirospaprikát
1 db tojást, 1 közepes fej vöröshagymát, 1 dl vízben oldott
leveskockát, ízlés szerint só, őrölt bors, 4 gerezd fokhagyma,
magyaros fűszerkeverék.
Elkészítés:
A rizst szokásos módon megfőzzük. A serpenyőben olajat hevítünk,
megfuttatjuk benne az apróra vágott hagymát, a szétnyomott fokhagymát,
beletesszük a darált húst, a fűszereket, ledinszteljük a húst. Ha a hús
kihűlt, összekeverjük a főtt rizzsel. Ez lesz a töltelék.
A tökök belsejét vigyázva egy evőkanállal kivájjuk, belekanalazzuk
a tölteléket. A tetejét meglocsoljuk tejföllel, majd sajtot reszelünk
rá. Tepsibe tesszük a megtöltött tököket, és aláöntjük a vízben oldott
leveskockát. A tepsi tetejére alufóliát helyezünk, amit kb. 20 perc múlva,
leveszünk és a kívánt ideig, fólia nélkül sütjük tovább.
Jó étvágyat kívánunk!

Elfutottak a pénztárcával

Idős néni sírva panaszolta, a Tátra téri csarnok bejárati ajtajánál
cigarettákat, egyéb holmikat kínálva hárman körbefogták, negyedik társuk addig a bevásárló
táskájába túrva kilopta a pénztárcáját és elfutott vele. Azóta
remegve indul a boltba, postára,
gyógyszertárba, mert fél a tolakodóktól, erőszakoskodóktól.
Szinte biztos vagyok abban,
többen szeretnénk, akik a piacra
járunk, hogy ne legyenek ilyen
kétes árusok a környéken, a
buszmegállónál, akik miközben
zoknit, bugyit, melltartót kínálgatva ide-oda sétálgatnak, közben áldozataikra ,,vadásznak”.
Egy kerületi nyugdíjas

Adománynapot szervez a családsegítő

Otthonában kerülgeti a megunt, kinőtt, megmaradt holmikat? Nincs
már rá szüksége, és szívesen odaadná a rászorultaknak? Vigye el az
adományraktárba!
Pesterzsébet Önkormányzatának függönyöket, szőnyegeket, lámpáHumán Szolgáltatások Intézmé- kat, könyveket, edényeket, ágynenyének Családsegítő Szolgála- műket, plédeket, műszaki cikkeket,
ta június
bútorokat,és
6-án, 10más egyéb
Adományraktár
18 óráig
használa1205 Budapest, Koppány utca 2-4.
adományti tárgyakat.
Érdeklődni: 283-0283; 06-20-514-8327
napot szerM in deze vez. Ebben az időpontban várják ket az adományraktárukba várják,
a felesleges, de még használha- ahonnét a rászoruló ügyfeleikhez
tó állapotban lévő ruhaneműket, kerülnek a felajánlások.
cipőket, játékokat, törölközőket,
PE
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Büszkeségeink

Kitüntetéseket adtak át a kerületi sportélet kiválóságainak

Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 1-i
ülésén fogadta el a kitüntető címek
adományozásáról
szóló
rendeletének módosítását, és létrehozta „Az Év
Sportolója”, „Az Év Edzője”, és „Az
Év Sportvezetője” kitüntető címeket.
Tette mindezt azzal a szándékkal, hogy
a kerületi sportélet kiválóságainak megbecsüléseként, teljesítményük, áldozatos
munkájuk erkölcsi elismeréséül, a Pesterzsébeten működő sportegyesületek sportolóit, edzőit és sportvezetőit méltó elismerésben részesítse, és követendő példaként
állítsa őket a felnövekvő nemzedékeknek.
A rendelet szerint „Az Év Sportolója”, „Az
Év Edzője” kitüntető cím három, „Az Év
Sportvezetője” kitüntető cím egy személy
részére adományozható minden évben.
A címek adományozására bármely természetes, vagy jogi személy, sportegyesület javaslatokat tehet minden év március 1-ig.
Azért, hogy már idén is kiosztásra kerülhessenek ezek az elismerések, kivételesen
a képviselő-testület tagjai adtak ajánlást a
kitüntetésben részesülők személyére.
– Pesterzsébet önkormányzata nemcsak
szóval támogatja a kerület sportját, hanem tettekben is. Célunk, hogy Pesterzsébet a főváros egyik utánpótlás-bázisává váljon. Méltán lehetünk büszkék
a világszínvonalú birkózócsarnokra, az
uszodára és a jégcsarnokra. Remélem,
hogy további erőfeszítéseinket, fejlesztéseinket is siker koronázza majd – fogalmazott Szabados Ákos polgármester,
aki a díjazottaknak további sikereket
kívánt.
AZ ÉV SPORTOLÓJA
Losonczi Dávid birkózó, az ESMTK
Birkózó Szakosztály sportolója

Losonczi Dávid 5 éve a szakosztály legeredményesebb versenyzője. Érmeinek
száma: 99 arany, 9 ezüst, 2 bronz. 7-szeres Magyar Bajnok, 4-szeres Diákolimpia Bajnok, 11-szeres Budapest Bajnok.

Az ESMTK Birkózó Szakosztályának
legmeghatározóbb egyénisége.
Huszák Anna, az ESMTK Ritmikus Sportgimnasztika Szakosztály
sportolója.

A 13 éves ifjú sportoló 2009 óta az
ESMTK Ritmikus Sportgimnasztika Szakosztály tagja. Eredményei:
Budapest Bajnokság I. helyezett,
Magyar Országos Bajnokság I. helyezett egyéni és együttes kéziszer csapatban, és többszörös Kupa Győztes.
Kitartó, lelkiismeretes, szorgalmas
munkájával példát mutat a szakosztály
többi versenyzője számára.

győztes. Aktív versenyzői pályája után
segédedzőként tevékenykedett. Jelenleg
az ESMTK keretein belül a Pesterzsébeti uszodában úszást és szinkronúszást
oktat. A kerületi kötelező iskolai úszás
és óvodai foglalkozás szervezője. 2012.
június óta az uszoda koordinátora.
Programokat, rendezvényeket, nyári
táborokat szervez a gyerekeknek, családoknak a sport népszerűsítése érdekében. Emellett a Birkózó Szakosztálynál
adminisztratív munkát végez. Családi
életével is jó példát állít a sportolni vágyók elé: férje veterán birkózóként erősíti az ESMTK egyesületét, fia a Birkózó Szakosztály egyik Magyar Bajnoka.
AZ ÉV SPORTVEZETŐJE
Czakó Sándor

AZ ÉV EDZŐJE
Kliment László, az ESMTK Birkózó
Szakosztály edzője

Kliment László válogatott versenyző
volt, sportpályafutásában a világbajnoki
5. helyezett eredményt érte el. A Testnevelési Főiskolán szerezte szakedzői képesítését, diplomáját. 5 éve az ESMTK
Birkózó Szakosztályának edzője, ez idő
alatt több Magyar, Diákolimpiai, illetve
Budapest Bajnok került ki a kezei közül, többek között „Az Év Sportolója”,
Losonczi Dávid is.
Tánczos Tünde, az ESMTK úszás és
szinkronúszás edzője

1993-1997 között a Magyar Szinkronúszó Válogatott tagjaként versenyzett,
többszörös Magyar Bajnok és Kupa

Gyermekkora óta az ESMTK tagja, kiváló labdarúgó, csapatkapitány is volt.
Tehetségével, kitartásával erősítette a
csapatot. 2010-ben hagyta abba a versenyzést, de azóta is hűségesen ragaszkodik az egyesülethez: tevékenykedett
sportmasszőrként, az Öregfiúk csapatnak is tagja.
Az ESMTK dolgozójaként szerteágazó
feladatokat lát el. Lelkiismeretes munkájával segíti, hogy a sportlétesítmények
a megfelelő módon üzemeljenek, várják
az odalátogató vendégeket, sportolókat.
2012 júniusa óta az uszoda, a focipályák
és középületek létesítményvezetője.

Fotó: Bajnóczi István

Pesterzsébet önkormányzatának legutóbbi képviselő-testületi ülésén kerületünk sportéletének kiválóságait
kitüntető címekben részesítették. A
Pesterzsébet címerével díszített oklevelet, a kitüntetés nevét és évét feltüntető
gravírozott kupát Szabados Ákos polgármester, dr. Vas Imre alpolgármester
és Juhász Lajosné alpolgármester adta át.

A díjátadó végén Somjai Boglárka, a
Lajtha László Művészeti Iskola énekese, a Holnap hídja című dalt adta elő a
Rudolf című musicalből.
ENA- RA

Új gazdája van
a jégcsarnoknak
A pesterzsébeti jégcsarnok üzemeltetését június 1-jétől az
ESMTK veszi át, a koncessziós
szerződés szerint három évre.
Harót Jánost, a kerület legnagyobb sportegyesületének elnökét
arról kérdeztük, milyen változásokat szeretnének megvalósítani a
már általuk működtetett uszoda
melletti létesítményben.
– Bizonyára sokakban felmerült,
hogy miért akartuk átvenni a jégcsarnok üzemeltetését is. Aki járt
az utóbbi időben a létesítményben,
láthatta, hogy akadtak hiányosságok, és úgy gondoltuk, ezen lehet
és kell is változtatni. Egyrészt eléggé lelakottá vált a csarnok, ráfér a
felújítás, másrészt ezzel részben
összefüggésben szeretnénk új házirendet kialakítani, hogy minden látogató magáénak érezze ezt a helyet
– mondta az ESMTK elnöke, aki
fontosnak tartja, hogy olyan minőségű jeget biztosítsanak a Zodony
utcában, aminek híre megy, és egyre többen szeretnének itt sportolni.
Ehhez szükség lesz módosításokra
a jégkészítő rendszerben, valamint
egy új jégfelújító gépet is be kell
szerezniük, mert a jelenlegi már 35
éves.
A jégkorongszakosztályát is bővíteni akarja a klub. A felnőttek
továbbra is Ferencváros-ESMTK
néven szerepelnek az élvonalban,
az utánpótlásban pedig fejlesztésekre van szükség. Az a cél, hogy aki
hokizni szeretne a környéken, ezt az
egyesületet válassza, illetve más klubokból is jöjjenek ide a gyerekek.
– Mivel a jégkorong a látványsportok közé tartozik, számítunk
arra, hogy sikerrel járunk a TAOpályázaton, és az elnyert pénzt az
utánpótlásra fordítjuk. Természetesen a szülők támogatására is szükség lesz ahhoz, hogy megvalósítsuk
terveinket – mondta Harót János.
MS

Önálló pólósok
Május végén befejeződött az együttműködés az Erzsébeti SMTK és a
Honvéd között, és a jövőben önállóan
működik a XX. kerületi klub vízilabda-szakosztálya. Egyelőre két csapatot
indítanak az erzsébetiek a korosztályos
bajnokságokban.
Mivel az uszodát üzemeltető ESMTK
szervezi a kerületi úszásoktatást, egyre
több gyerek választja a pólót, és a piros-fehérek ezen az úton szeretnének
haladni.
A szakosztályelnök továbbra is az olimpiai bajnok Horkai György.
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A szövetséget és a mestert is ünnepelték Erzsébeten

Takeji Ogavától tanultak karatékáink

egyik legkiválóbb szakemberéhez.
– Takeji Ogava minden évben kétszer eljön hozzánk, és tanítja a fiatal és idősebb
karatékákat. A mostani, a
Vörösmarty utcai Közgazdasági Szakközépiskola tornatermében
tartott képzésen a
gyerekektől a felnőttekig ismét
sokat tanulhattak
a hetven esztendős
mestertől a résztvevők
– mesélte.
A
szemináriumot Földesi Gyula
országgyűlési
képviselő nyitotta
meg.
A magyar
egyesületek versenyz ő i

é s vezet ő i mellett ott voltak a teremben a másnapi viadalra érkezett
külföldi sportolók is. Nyolc országból jöttek a XX. kerületbe a
godzsu-riu szakág művelői, köztük Pesterzsébet három testvérvárosának, az ukrajnai Alusta, az
erdélyi Székelykeresztúr és az
észak-olaszországi Olgiate
Comasco karatékái.
A II. Erzsébet kupára Takedzsi
Ogava megnyitóbeszéde után a
Kruj Iván Sportkomplexumban
került sor. Az utánpótlás korú
és a haladó karatékák korosztályonként hat számban mérhették össze tudásukat. A pesterzsébeti SKSE több mint hatvan
sportolót nevezett, akik nagyszerűen szerepeltek, számos érmes helyezést értek el. A viadal
négy küzdőtéren (shiai) zajlott.

A jó hangulatú verseny után ismét találkoztak a résztvevők, ezúttal
már a Csili Művelődési Központban.
A 70. évét néhány hónappal ezelőtt
töltötte be Takeji Ogava, az esti eseményen őt ünnepelték a szakág művelői.
A mester ezt követően tisz-

Fotó: Red Angel Photo

A godzsu-riu a karate egyik népszerű ága, hazánkban az 1980-as
évek óta művelik. A Magyarországi
Goju-Ryu Karate-Do Stílusszövetség tagja az 1991 óta működő pesterzsébeti Seinchin KSE és a 2000től létező soroksári Sori-TE KSE
is. A két egyesület tagjainak különleges élményben volt részük májusban: részt vehettek a nemzetközi szövetség főinstruktorának,
a 9 danos Takeji Ogava gyakorlati szemináriumán. Másnap rangos
nemzetközi versenyen mutathatták
be tudásukat a hazai és a külföldi
karatékák.
Vihar előtti csend – ezt jelenti a
szencsin (seinchin), ami godzsu-riu
egyik jellemző formagyakorlata. A
pesterzsébeti Seinchin KSE vezetője,
sensei Harsányi László, egykori magyar bajnok és válogatott büszkén
mesélt arról a kapcsolatról, amely immár két évtizede fűzi a klubot a világ

teletbeli dan-diplomát adott át hét
olyan sportembernek, akik az elmúlt
két évtizedben nagy szolgálatot tettek
a magyar szövetségnek. Ezután a hazai szervezet elismeréseit vehették át
a kiváló eredményeket elért versenyzők, valamint edzők és versenybírók.
MS

A SAKURA-KAI nemzetközi Goju–Ryu szervezet elismerésben részesítette munkásságáért Miklós Tibort Tiszteletbeli SHO DAN, Peller Kálmánt Tiszteletbeli
SHO DAN, Kelényi Zoltánt Tiszteletbeli SHO DAN, Bakos Gábort Tiszteletbeli SHO DAN, Lakiné Szkiba Juditot Tiszteletbeli YON DAN, Hohl Lászlót Tiszteletbeli YON
DAN, Laki Zoltánt Tiszteletbeli YON DAN
A szövetség élversenyzői emlékplakett és emléklapot vehettek át kiemelkedő eredményeikért: Peller Ádám, Gulyás Ádám, Gulyás Zsolt, Harsányi Ádám,
Derzsi Tamás, Derzsi András, Dorogi László, Czagány Dóra, Győriványi Renáta, Pál Tímea, Tömpe Tamás, Szajkó Tibor, Varga Dániel, Virga Péter, Fedor Norbert, Fedor
Krisztián, Bakó Martin, Bakó Benedikta
A szövetség edzői, bírái, támogatói elismerést vehettek át munkájukért: Gulyás Zsolt, György Balázs, Harsányi Ildikó, Bédi Soma, Flamich Gábor, Hegedűs
Mária, Slezák Anikó, Sraga Zoltán, Valkai Márta, Farkas Miklós, Molnár Gabriella, Gróz Levente, Fischer Mihály, Miklós Nikolett, Bíró Péter, Sohár Imre, Torma Gábor,
Horváth Péter, Varga Tímea, Ványi Brigitta, Utasi Viktor, Dr. Bársony Erzsébet, Miklós Dániel, Bánkúti Balázs, Kollár Zoltán, Juhász László, Sztranyák László, Büki Péter

Remekeltek a Csilisek az aerobik fesztiválon
Budakalászon rendezték meg a XVIII.
Országos Dinamik Gyermek Aerobik
Fesztivált, amelyen részt vettek és jó
eredményeket értek el a pesterzsébeti
Csili Művelődési Központ versenyzői.
Horváthné Rabóczki Mónika tanítványai ismét remekül szerepeltek. Arany
minősítéssel a harmadik helyen végzett
Farkas Csilla, míg a Bödös Anna, Nagy
Boglárka, Adu Gábor összeállítású trió
második lett. Szintén arany minősítéssel,
szintén a második helyet szerezte meg a
Dzsungel Kölykök nevű együttes, amelyet Bödös Anna, Éhik-Tóth Éva, Palczer

Vivien és Adu Gábor alkotott. Az óvodásokból álló Szilvácskák elnevezésű csapat
– Borzák Lilien, Hesz Maja, Sólyom Zita,
Farkas Csenge, Turós Gréta, Korona Petra, Lendvai Marcell – arany minősítéssel
győzött a középső korcsoportban.
A stepes lányok, Balkó Petra, Battai Dorina, Deák Boglárka, Farkas Alexandra,
Farkas Csilla, Fehér Nóra, Jakobovits
Anna, Király Alexandra, Kmeth Kitti,
Sólyom Alexandra, Szécsi Noémi és Vas
Kitti a második helyen végeztek, a kombi
show versenyben pedig különdíjat kaptak. 			
MS
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Diák I. szabadfogású rangsorverseny – Törökszentmiklós
Az ESMTK-t 11 fő képviselte.
32 kg-ban Tösmagi Attila és Közép Zoltán mérettette meg magát. Tösmagi Attilának sikerült
a döntőbe jutnia, ahol a Cegléd
versenyzőjével szemben maradt
alul, 2. helyezést ért el. Közép
Zoli az 5. helyen végzett. 35 kgban induló Nagy Róbert kiesett
a versenyből. 42 kg-ban Kreisz
Ádám és Varga Raul nem hozta a
formáját, mindketten az 5. helyen
végeztek. 46 kg-ban Nagy József
szintén a döntőig jutott, de neki
se sikerült a bravúr, Medgyes Viktor mögött a 2. helyen végzett. 58
kg-ban induló Bak Gergely a döntő mérkőzésen a kabai versenyzőt
háttérbe szorítva a dobogó legfelső
fokára állhatott. 63 kg-ban induló versenyzőnk Szőke Alex annak
ellenére, hogy még nem erősödött
bele ebbe a súlycsoportba, a döntőig verekedte magát, ezüstérmet
szerzett. 69 kg-ban induló Molnár
Tamás és Bagosi János is kiválóan
szerepeltek. Molnár Tomi arany-,
Bagosi János bronzérmet szerzett.
+85 kg-ban Szilágyi Erik hozta a
megszokott formáját, kiváló teljesítménnyel a dobogó legfelső fokára állhatott.3 arany, 3 ezüst, és 1
bronzérmet szereztek birkózóink.
Dobó István kadet kötöttfogású
rangsorverseny - Eger
Szakosztályunkat Takács János
(63 kg), Racolta Eduárd (69 kg),
Atkári Tamás (76 kg) képviselte.
Racolta Edu végre a régi formáját
hozta, megállíthatatlan volt, döntőbeli ellenfelét az első menetben

szaltóval eldobta, és betussolta, így
Edu az első helyen végzett. Ezzel
Edu bekerült a kadet kötöttfogású
válogatott csapatba. Takács János
nem tudta felvenni ellenfelével a
versenyt, két vereség után kiesett.
Atkári Tamás első mérkőzését
megnyerte, majd a következőn,

Alex (63 kg), Bagosi János (69
kg), Molnár Tamás (69 kg), Szilágyi Erik (+85 kg). Nagy Róbert a
döntőig verekedte magát, ahol egy
csepeli versenyzővel szemben alul
maradt, a dobogó második fokára állhatott. Losonczi Dávid hozta a formáját, szintén egy csepeli

illetve a vigaszágon is kikapott, végül az 5. helyen végzett.

birkózóval vívta a döntő mérkőzést. Dávid remek birkózással legyőzve ellenfelét megszerezte 5.
Diákolimpiai Bajnoki címét. Bak
Gergely is kiváló teljesítményt
nyújtott ezen a versenyen. A döntő mérkőzésből Gergő került ki
győztesen, mellyel a dobogó legfelső fokára állva, megszerezte első
Diákolimpiai Bajnoki címét. 42
kg-os súlycsoportban, a 28 indulóból Kreisz Ádámnak az 5. helyet
sikerült megszereznie. Szőke Alex
a tőle várható, kiegyensúlyozott

Diák I. szabadfogású Diákolimpia – Tatabánya
A verseny három szőnyegen, 13
súlycsoportban került megrendezésre. Szakosztályunkat 8 súlycsoportban 11 birkózó képviselte.
Közép Zoltán (32 kg), Nagy Róbert (32 kg), Varga Raul (42 kg),
Kreisz Ádám (42 kg), Losonczi
Dávid (50 kg), Kóczé Károly (54
kg), Bak Gergely (58 kg), Szőke

Edzőtáborba hívták az azeri birkózókat

Azerbajdzsánnak is tudunk újat mutatni
Azerbajdzsán sportminiszterhelyettese, Intigam V. Babayev,
valamint Fülöp Attila helyettes
államtitkár látogatott el nemrég
az ESMTK Sportkomplexumába,
Szabados Ákos polgármester, valamint Földesi Gyula országgyűlési képviselő kíséretében.
A magas rangú külföldi vendéget az
azerbajdzsáni himnuszra fogadták a
sportolók, akik az azeri, valamint a
magyar zászlóval vonultak be. Ezt követően bemutatták a vendégek számára a létesítményt, illetve az ESMTK
Birkózó Szakosztály rövid történetét,
melyben a létesítmény névadója, Kruj
Iván is a közreműködött.
Intigam V. Babayevnek nagyon

tetszett a sportkomplexum, és gratulált a birkózó szakosztály rövid idő
alatt elért nagyszerű teljesítményéhez.
Ezt követően a Duna Garden
Étteremben baráti beszélgetés folyt,
ahol a közös edzőtáborok szervezéséről is megállapodtak.
Az ESMTK augusztusi edzőtáborába
11 azeri birkózót hívott meg.
A sportminiszter-helyettes elfogadta a
meghívást, és ígéretet tett arra, hogy
birkózóik részt fognak venni a táborban, illetve mindent meg fog tenni a
sportkapcsolatok fejlődésért.
Fülöp Attila helyettes államtitkár
szintén elismerően beszélt a bemutatott sportlétesítményről, és reményét
fejezte ki, hogy még sok hasonló fog
épülni hazánkban.

teljesítménnyel jutott a döntőig,
ahol az FTC-Gyál versenyzőjét
kényszerítette a dobogó második
fokára. Alex ezzel a győzelmével megszerezte 5. Diákolimpiai
Bajnoki címét. 69 kg-ban induló
Molnár Tamás és Bagosi János is
nagyon jó munkát végeztek. Molnár Tomi a Dél-Zselic versenyzőjével szemben győzedelmeskedett,
ezzel megszerezte a nap negyedik Diákolimpiai Bajnoki címét.
Bagosi János pedig a dobogó harmadik fokára állhatott. Szilágyi
Erik a Vasas birkózójával vívta a
döntő mérkőzést, melyből Erik
került ki győztesen, második Diákolimpiai Bajnoki címét szerezte
meg. Birkózóink nagyon jól teljesítettek, 5 arany, 1 ezüst, 1 bronzérmet szereztek. Közép Zoltán,
Varga Raul, Kóczé Károly kiestek
a versenyből.
Másnap rendezték meg a serdülő szabadfogású Diákolimpiát, 12
súlycsoportban, 176 induló részvételével. Szakosztályunkat Szenttamási Tamás (42 kg), valamint
Balogh Miklós (69 kg) képviselte.
Szenttamási Tamás ezen a versenyen hozta megszokott formáját.
Kiváló teljesítménnyel Németh
Márton nagykanizsai versenyzőt győzte le a döntőben, mellyel
Tomi megszerezte 4. Diákolimpiai Bajnoki címét. Balogh Miklós súlycsoportjába 21 versenyző
mérlegelt. Mikinek nem sikerült a
döntőbe verekednie magát, azonban a harmadik helyért vívott küzdelemben Fitos Gergővel szemben
győzedelmeskedett, így bronzérmet szerzett.
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Mezei futóverseny a
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támogatásával

Május 13-án, 4 korcsoportban, fiú és lány kategóriában, 8 iskola 41 csapata, 217
versenyzője részvételével rendezték meg a Pesterzsébeti Diákolimpia Mezei futóversenyt. A Tesco áruház második alkalommal támogatta a versenyt.

Nyerges Kata, a pesterzsébeti Tesco vevőszolgálati igazgatója végigszurkolta a
versenyt, majd ásványvízzel és csokoládéval várta a gyerekeket. Az eredményhirdetés után az áruház friss fánkkal lepte meg a versenyzőket. A jó hangulatú
verseny befejezésekor, a Tesco jóvoltából, busz szállította a gyerekeket vissza
az iskolába.
Eredmények

Dániel, József Attila Általános Iskola

I. korcsoport fiú egyéni:
1. Huzsvár Erik Bendegúz, G y u l a i
István Általános Iskola; 2. Kiss Dominik, József Attila Általános Iskola; 3.
Dobos Mihály Bendegúz, Vörömarty
MihályÁltalános Iskola

II. korcsoport fiú csapat:
1. József Attila Általános Iskola; 2.
Lázár Vilmos Általános Iskola; 3. Vörösmarty Mihály Általános Iskola

III. korcsoport fiú egyéni:
1. Gombkötő Árpád, Lázár V i l m o s
Általános Iskola; 2. Majtényi Milán,
Hajós Alfréd Általános Iskola; 3. Vörös Tamás, Gyulai István Általános
Iskola
III. korcsoport fiú csapat:
1. Lázár Vilmos Általános Iskola; 2.
Gyulai István Általános Iskola; 3.
Hajós Alfréd Általános Iskola

II. korcsoport leány egyéni:
1. Szikossy Szilvia, Gyulai István Általános Iskola; 2. Graffy Rebeka, József Attila Általános Iskola; 3. Plank
Zsuzsanna, József Attila Általános
Iskola

IV. korcsoport leány egyéni:
1. Kmetty Dorottya, Gyulai István
Általános Iskola; 2. Németh Andrea,
József Attila Általános Iskola; 3. Zakariás Dominika, Tátra Téri Általános Iskola

II. korcsoport leány csapat:
1. József Attila Általános Iskola; 2.
Gyulai István Általános Iskola; 3.
Lázár Vilmos Általános Iskola

IV. korcsoport leány csapat:
1. Gyulai István Általános Iskola; 2.
József Attila Általános Iskola; 3. Hajós Alfréd Általános Iskola

I. korcsoport leány csapat:
1. Lázár Vilmos Általános Iskola;
2. Hajós Alfréd Általános Iskola; 3.
Gyulai István Általános Iskola

III. korcsoport leány egyéni:
1. Nagy Adrienn, Gyulai István Általános Iskola; 2. Kása Timea, Gyulai
István Általános Iskola; 3. Bende Bianka, Gyulai István Általános Iskola

IV. korcsoport fiú egyéni:
1. Becsei Bence, József Attila Általános Iskola; 2. Takács Krisztián, József
Attila Általános Iskola; 3. Boros Zoltán, Hajós Alfréd Általános Iskola

II. korcsoport fiú egyéni:
1. Kardos Ádám, József Attila Általános Iskola; 2. Csipkés Zsolt, Lázár
Vilmos Általános Iskola; 3. Svejda

III. kcs. leány csapat:
1. Gyulai István Általános Iskola; 2.
Ady Endre Általános Iskola; 3. József Attila Általános Iskola

IV. korcsoport fiú csapat:
1. József Attila Általános Iskola; 2.
Ady Endre Általános Iskola; 3. Gyulai István Általános Iskola

I. korcsoport fiú csapat:
1. Gyulai István Általános Iskola; 2.
József Attila Általános Iskola; 3. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
I. korcsoport leány egyéni:
1. Szabó Blanka, Lázár Vilmos Általános Iskola; 2. Farkas Lili, Ady Endre Általános Iskola; 3. Horváth Lili,
Gyulai István Általános Iskola

Sportlövészet

Zsófia országos bajnok

- A Kossuth Lajos Gimnázium
légpuskás csapata (Szabados Gergely - Sinka Róbert - Csapó Levente) az 5. helyen végzett. Csizmás Csaba a hatodik helyet érte el
légpuskával. Ambrus Eszter hetedik lett légpisztollyal, légpuskával
pedig a nyolcadik helyen végzett
- tudtuk meg Gajzágó Imrétől, a
PeLE elnökétől, aki elmondta, a
felkészítésben nagy szerepe volt
Czanik László edzőnek.
IM

Fotó: Magánarchívum

A Sportlövő Országos Bajnokságon a Pestszenterzsébeti Polgári
Lövészegylet (PeLe) tagja, Szemők Zsófia országos bajnok lett
légpisztollyal, második légpuskával. Lippai Norbert harmadik
helyen végzett légpisztollyal.

(Balról jobbra) Szemők Zsófia, Lippai Norbert és Ambrus Eszter

Az ESMTK Pesterzsébeti uszoda hírei
• A Pesterzsébeti uszoda karbantartás miatt június 3-tól, hétfőtől zárva.
Tervezett nyitás: június 17., hétfő.
• Az uszodában a wellness részleg ugyancsak karbantartás miatt szeptember
1-ig zárva tart.
• Vízilabda kupa miatt június 2-án vasárnap 8-16 óráig a nagymedence zárva.

Forrás: esmtkuszoda - pesterzsebet.hu

A siker kapujában az ESMTK
RAFC–Erzsébeti SMTK 1-5
Győzelemmel kezdte a májust az
ESMTK, az előrehozott 30. fordulóban, Rákosszentmihályon a RAFC
csapatát múlták felül a piros-fehérek.
A góllövőlista éllovasa, SzakolczaySándor Balázs sárga lapok miatt
nem léphetett pályára, de így is végig
támadta a mérkőzést csapatunk a
sereghajtó ellen. A fiatal Rápó Csanád három gólt szerzett.
Erzsébeti SMTK–Biatorbágy 1-0
Az osztályozós helyért küzdő Viadukt
SE az Ady Endre úton is jól megszervezte játékát. Zömmel a mezőnyben
küzdöttek egymással a felek. Sorra
kimaradtak az erzsébeti lehetőségek, majd a 69. percben megtört
a jég: Szakolczai-Sándor Balázs a
biatorbágyiak tizenhatosán belül labdát szerzett, és a kapus mellett a hálóba helyezett. A győzelemhez az is
kellett, hogy Bonica Sebastian a 80.
percben bravúrral védjen.
Erzsébeti SMTK–Budaörs 2-2
A korábban elmaradt mérkőzésen
a mezőny egyik legfiatalabb együtteséhez a csoport legjobb csapata
látogatott, mégis végig jobban játszottak a rangadón az erzsébetiek
a listavezető Budaörsnél. Már a 6.
percben megszerezték a vezetést
Pintér Dániel fejesével, majd számos
helyzetet dolgoztak és hagytak ki. Bő
egy óra elteltével Lőrinczy Soma ugratta ki Szakolczai-Sándor Balázst,
aki a hálóba gurított. Újabb elrontott
helyzetek után a hajrában két távoli
lövéssel egyenlítettek a budaörsiek.
Turi Zoltán vezetőedző azt mondta
a játékosoknak, hogy büszke rájuk,
mert az utóbbi időben remekül teljesítettek.
Erzsébeti SMTK–Videoton 1-1
Az ESMTK és a szintén az ezüstéremre hajtó Videotonnal is döntetlent játszott. A fehérváriaknál öt
olyan játékos szerepelt, aki az NB
I-es csapatban is szokott játszani.
Az első félidőben alig volt helyzet,
majd a szünet után bő húsz perccel
a Videoton portugál csatára a földön
fekve utána rúgott Havlik Csabának,
és második sárga lapja után kiállította a játékvezető. Hiába vette át az
irányítást az ESMTK, egy szabadrúgásból a fehérvári együttes szerzett
vezetést. A 86. percben a korábban
nagy helyzetben hibázó SzakolczaiSándor Balázs fejessel egyenlített.
Pénzügyőr– Erzsébeti SMTK 0-3
Már az 1. percben megszerezte a vezetést Szakolczai-Sándor
Balázs Pasaréten, aztán a félidő
végén ismét betalált, már emberelőnyben, míg a meccs hajrájában
Pintér Dániel fejelt a hálóba. Ez a
győzelem azt jelentette, hogy ha
az utolsó fordulóban is nyer csapatunk, osztályozó nélkül biztosítja helyét az új NB III-ban.
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m é d i a a j á n l at
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 biztosított). Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utolsó oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)

Keretes hirdetések:
1/1 oldal
1/2 oldal fekvő
1/2 oldal álló
1/4 oldal fekvő
1/4 oldal álló
1/8 oldal fekvő
1/8 oldal álló
1/16 oldal

(212 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 75,5 mm magas)
(104 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 75,5 mm magas)
(50 mm széles, 155,5 mm magas)
(50 mm széles, 75,5 mm magas)

2013
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

126 500 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
11 500 Ft + áfa

Lapzárta
június 12.
július 10.
augusztus 14.
szeptember 11.
október 9.
november 6.
december 4.

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 bankszámlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébeti Polgármesteri
Hivatal

11784009-15735832
Megjelenés
június 25.
július 23.
augusztus 27.
szeptember 24.
október 22.
november 19.
december 17.
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					 HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdetmény 1-3. pontjaira vonatkozóan, valamint Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a hirdetmény 3-9. pontjaira vonatkozóan határozatában úgy döntött, hogy az 1-9. pontban felsorolt ingatlanokat egyfordulós, nyílt pályázatban
értékesíti:

Eladó
ingatlanok
Helyrajzi szám

Az ajánlatokat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályához (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. II. emelet 92. ajtó) kell benyújtani 2013.
június 5-én 12.00. óráig, cégjelzés nélküli, zárt borítékban, magyar nyelven. Jelige a megvásárolni kívánt
ingatlan címe.
Bővebb információ az ingatlanokról és a pályázás feltételeiről: www.pesterzsebet.hu weboldalon,
valamint a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft-nél Ádovics Lászlóné ügyvezetőtől (Telefon: 284-7064).
Cím

Megnevezés

Méret

Minimum ár

1. 176767/0/A/5

Budapest XX. kerület Nagysándor József utca 96.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 113 m2

27.300.000,-Ft

2. 176538

Budapest XX. kerület Székelyhíd utca 23.

kivett iskola

Telekméret tulajdoni lap szerint: 4760 m2

200.000.000,-Ft

3. 177219/2

Budapest XX. kerület Pöltenberg utca 13.

ingatlan

Telekméret tulajdoni lap szerint: 3608 m2
A hozzá tartozó ingatlan alapterülete: 64 m2

129.700.000,-Ft

4. 171557/0/A/4

Budapest XX. kerület Ferenc utca 1.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 136 m2

20.300.000,-Ft

5. 178377/0/A/3

Budapest XX. kerület Vörösmarty utca 126.

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 173 m2

22.500.000,-Ft

6. 170204/33/A/124

Budapest XX. kerület Bíró Mihály utca 6.

raktárhelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 60 m2

3.500.000,-Ft

7. 172273/0/A/2

Budapest XX. kerület Ilona utca 26. (Jókai Mór utca 52.)

üzlethelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 214 m2

15.000.000,-Ft

8. 170224/12/A/79

Budapest XX. kerület Lajtha László utca 18-20.

irodahelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 76 m2

4.300.000,-Ft

9. 170204/73/A/16

Budapest XX. kerület Ady Endre utca 82.

raktárhelyiség

Alapterülete tulajdoni lap szerint: 49 m2

2.300.000,-Ft

Szabados Ákos polgármester távollétében, felhatalmazásából
dr. Vas Imre alpolgármester s.k.

Budapest, 2013. május 16.

TÁRSKERESÉS

Megnyitottunk! Garancia társközvetítő
iroda magas színvonalú szolgáltatással,
fényképes adatbázissal, minden korosztály számára. Év eleji kedvezménnyel várja
Schveiger Elvíra 06/30-217-51-51

SZOLGÁLTATÁS

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden
típus, hétvégén is, garanciával.
Telefon: 276-51-18 vagy 06/20-230-14-43
Automata mosógépjavítás garanciával.
A hét minden napján. Javítás esetén ingyenes kiszállás Tel.: 06/20-28-85-148
Kert- telekrendezés gyepesítés, favágás, fűkaszálás, bozótirtás, permetezés, tereprendezés, betonozás, kerítések
építése, javítása. Tel.: 06-1-781-4021,
06-70-547-2584
Dr. Sirkó Éva szakállatorvos Budapest
XX., Lőcse u. 4/a, chip, veszettség és egyéb
oltások, műtétek, UH. Betegellátás háznál
is. Bejelentkezés: 30/752-6406
Tévéjavítás azonnal, helyszínen. Villamosmérnök végzettséggel, garanciával.
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Panasonic, Samsung, Thomson, Grundig,
Vestel, Schneider, Dual)
Telefon: 06/20-410-63-93
Gyógyító Pedikür! Tyúkszem kiszedése, körmök és bőrkeményedés, talpmasszász. Gél lakkozás. Házhoz megyek! Évus: 06/70-553-1239

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés stb. akár azonnal. Ajtórácsok,
ablakrácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák rövid határidővel. Tel.: 06-30-299-1211

Gubacsi lakótelepen Közműhelytelep utcában, kétszintes téglaépítésű házban eladó 31 m2-es gázkonvektoros lakás.
Alacsony rezsi! Ir.ár: 7,5 millió
Tel.: 06/70-425-8242

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz lakásán:
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben:
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek
szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218.
Ny: H-P: 8-17 Szo: 9-12 285-34-88 06-309-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

Pesterzsébet városközpontban jó elosztású és panorámájú felsőemeleti 67 m2-es
panellakás szép, tiszta házban kedvezően
eladó. Megtekintés után részletesebben tájékoztatom! Tel.: 30/381-1604

Számítógépek javítása, összeállítása,
telepítése helyszínen is, hétvégén is. Vírusirtás, alkatrészcsere. Demeter Attila
256-86-80, 06/30-97-04-870
Vízszerelés gyorsszolgálat! Csőtörések
műszeres keresése-javítása, kamerás csatornavizsgálat, dugulás-elhárítás, víz-csatorna vezeték cseréje ásással is.
Tel: 06/30-914-3588

OKTATÁS

Angol nyelvtanítás, pótvizsgára felkészítés minden korosztály számára gyakorlott
nyelvtanárnál Pesterzsébeten.
Tel.: 06/30-229-5714

INGATLAN

Erzsébeten Előd utcában eladó 89 m2
két szoba-konyha-étkezős összkomfortos
lakás +27 m2 külön bejáratú szoba-konyha, 80 nöles telekkel. Riasztó, garázs van.
Tel.: 06/70-425-8242

XX. kerület központjában 37 m2 téglalakás autóbeállással eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
Tel: 06/20-523-0516
Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti
környezetben műteremnek, vállalati tréningnek, csendes vállalkozásnak alkalmas
100 m2-es helyiség, igény esetén 30m2-es
lakással együtt.
Érdeklődni: 06/30 222 8450.
Eladó Bp., XX. ker. Vécsey Ltp.-en, egyedi
fűtésű III. emeleti 51 m2-es légkondicionált 2 szobás, erkélyes lakás. A lakás
teljesen felújított (elektromos, vízvezeték,
nyílászáró csere történt), vízórás, szobák
parkettásak, a többi helyiség járólapos.
Alacsonyabb közös költség. Jó közlekedés, gyógyszertár, könyvtár, orvosi
rendelő, ABC, és posta is van a Ltp-en.
Érdeklődni este 20 óráig
Tel.: 06/20-584-90-13
A csepeli kavicsbánya tavaknál közvetlen vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3
m-es stéggel eladó. Villany, fúrt kút van.
Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-318-4642

XX. ker. központjában 300 m2-es telken,
kétszobás családi ház, klímával, pincével,
garázzsal, tárolóval eladó.
Tel.:06-30-200-7500 Irányár: 15,5 M Ft.
Pesterzsébeten használtcikk piac környékén
csendes utcában két szobás 60 m2-es családi ház eladó. Hőszigetelt, konvektoros fűtésű. 540 m2 telekkel. Érd: 06/30-9461-578
Balatonalmádi-Káptalanfüreden társas
nyaralóban üdülőrész eladó kedvező feltételekkel. Irányár: 5,5 M Ft.
Tel: 06/30-567-21-61 zevi61@freemail.hu
XX. ker. Központjában 38 m2 TÉGLALAKÁS nagy pincével ELADÓ. Száraz, világos.
Tel.: 06/20-597-9611 Irányár: 6 MFt.
ELADÓ! 95 m2-es 2 lakásos CSALÁDI HÁZ
412 m2-es telken, 36 m2 garázs épület, 7,5
m2-es pince.
Tel: 06/20-995-4444, 06-l-284-4290
A Bp. XX. Tátra téren zöldövezetben egy
38 m2-es lakás igényesen felújítva eladó,
cirkófűtés, ablakcsere és egy 8 m2-es pince, téglaépítésű. Irányár: 8.300.000 Ft.
Tel.: 06/20-966-7288

eGYÉB
Készpénzért vásárolunk
aranyat, ezüstöt, herendit, festményeket, órákat. Arany 7500-12000 Ft, ezüst
180-360 Ft. Tekintse meg Interneten:
www.wesselenyigaleria.hu
VII. Wesselényi u. 19. Tel: 317-99-38

