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Utat mutatnak az erdélyi kopjafák

A 93 évvel ezelőtt megkötött trianoni békeszerződés fájdalmas évfordulójára emlékezett Pesterzsébet 
is a Nemzeti Összetartozás Napján. Erdélyi testvértelepülésünk, Bölön ajándékaként június 4-től hat 
kopjafa áll az Országzászlónál kialakított emlékparkban. Az évfordulóra felújíttatta az önkormány-
zat a székelykaput, amelynek közelében már egy erdélyi facsemete is nő az összetartozás szimbólu-
maként, valamint egy székely zászlót is felhúztak.              3. oldal 

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 2011. évi CXCIX.
tv.93.§ (2) bekezdése értelmében 
minden évben július 1. a Köztiszt-
viselők Napja, mely a köztisztvise-
lők részére munkaszüneti nap.
Ezért: 

2013. július 1-jén (hétfőn)
hivatalunk ZÁRVA tart.

                                   Dr. Kiss Irén sk.
                              címzetes főjegyző

•

2013. július 1-jén (hétfőn) Buda-
pest Főváros Kormányhivatala XX. 
Kerületi Hivatalának szervezeti 
egységeiben 
 (1201 Budapest, Vörösmarty u. 3.) 

(1204 Budapest, Igló u. 6.)
(1211 Budapest, Táncsics M. u. 69.)
(1204 Budapest, János utca 6.)

az ügyfélfogadás szünetel.

dr.Veres Anikó sk.
hivatalvezető

A Pesterzsébeti Polgármesteri Hiva-
tal tájékoztatja a kerületi 
lakosokat, hogy július 
8-tól augusztus 8-ig az 
ingyenes jogi tanácsadás 
a hivatalban szünetel.  
Az első félfogadási nap 
augusztus 12-én, a szo-
kásos időpontban 
– 14.30-tól 18 óráig 
–, hétfőn lesz.

Lakossági fórum
a Mátyás király tér 
rendezéséről
(2. egyeztetés)

Pesterzsébet Önkormányzata ismé-
telten lakossági fórumot hív össze  
a Mátyás király tér Kerületi Város-
rendezési és Építési Szabályzatának 
módosítása kapcsán. A májusban 
megtartott első lakossági fórumon 
megfogalmazott igények alapján 
átdolgozott terveket mutatjuk be.  
Várjuk a környéken élő lakosok, ci-
vil szervezetek, egyházak részvételét!
A lakossági fórum időpontja: július 
24., szerda 17 óra 
Helye: Csili Művelődési Központ B 
épület, Vízvári terem, (XX. ker. Ba-
ross u. 55. )

Tisztelettel:
 Szabados Ákos 

polgármester

Első alkalommal szervezett az önkormányzat a nemzetiségi önkormányza-
tokkal közösen nemzetiségi juniálist, ahol a nemzetiségek műsoros bemuta-
tót tartottak saját kultúrájukból, illetve kóstolót nemzetiségi ételeikből.  

6. oldal

Nyáron szünetel 
az ingyenes jogi tanácsadás

Tisztelt Hirdetőink!
Hamarosan változás történik 
az apró- és a keretes hirdetések 
feladásában. Mielőtt hirdetését 
feladná, tájékozódjon annak 
pontos menetéről e-mailben a 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 
címen vagy a 20/392-3383-as 
telefonszámon! 

A fotón (balról jobbra): dr. Vas Imre alpolgármester, országgyűlési képviselő, Rudolf Béla, Bölön alpolgármestere, Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő, Szabados Ákos polgármester, Juhász Lajosné alpolgármester, Veress Gábor református lelkipásztor

Táncok és ételek 
a nemzetiségi juniálison
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Testületi ülésen történt

június 13-i testületi ülésen 
a képviselők többek között 
megerősítették a Csili Mű-

velődési Központ és a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatójának intézmény-
vezetői megbízatását, döntöttek az 
árvízvédelmi munkálatok anyagi 
támogatásáról, valamint több tá-
mogatási keret felosztásáról. Eldőlt 
az is, hogy júliustól már az új Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint folyik a testületi 
munka.

Idén is lesz napközis tábor

Beszámolójában Szabados Ákos 
polgármester egyebek mellett el-
mondta, hogy az önkormányzat júli-
us 1. és augusztus 9. között napközis 
tábort szervez – hetente 100–120 
tanuló számára – a József Attila Ál-
talános Iskolában. A nyári szünet 
első két hetében, valamint a tanév-
kezdést megelőző három hétben az 
iskolákban biztosítanak ügyeletet a 
diákoknak.

A városvezető kitért arra a peres 
eljárásra is, amely a Baross utca – 
Topánka utca sarkán álló pavilonok 
kapcsán indult az önkormányzat 
ellen. A felperesek azt kifogásolva 
fordultak bírósághoz, hogy nem kap-
tak közterület-használati engedélyt a 
pavilonokra. Keresetüket a Fővárosi 
Törvényszék elutasította; s ezt az íté-
letet fenntartotta hatályában a felül-
vizsgálati kérelem kapcsán eljáró Kú-
ria is. Az érintett helyszínen található 
további két pavilon ügyében egyelőre 
nincs jogerős döntés.

Folytathatják munkájukat az 
intézményvezetők

A képviselők zárt ülésen foglal-
koztak a Csili Művelődési Központ, 
valamint a Pesterzsébeti Múzeum 
élére kiírt intézményvezetői megbí-
zásokkal. A jelenlegi igazgatókat – a 
Csilit vezető Várhalmi Andrást és a 
múzeumot irányító D. Udvary Ildi-
kót – egyhangú szavazattal erősítették 

meg pozíciójukban, így mindketten 
2018. augusztus 31-éig irányíthatják 
a rájuk bízott közművelődési, illetve 
muzeális intézményt. Szintén egy-
hangú szavazati aránnyal bízták meg 
a Lurkóház Óvoda vezetői feladatai-
nak ellátásával Szabados Erzsébetet, 
a nevelési intézmény jelenlegi vezető-
jét. A kinevezés időtartama 5 év.

Módosul a testületi ülések menete

Az önkormányzat új Szervezeti és 
Működési Szabályzata (SZMSZ) szá-
mottevően átalakítja a testületi mun-
kát is. Lényeges változás, hogy mos-
tantól a vita során nem különülnek 
el a kérdések és a válaszok, illetve el-
törlik a többszöri létszámellenőrzést. 
Módosultak az ülés meghosszabbít-
hatóságával kapcsolatos előírások is, 
továbbá pontosításra kerültek az ügy-
rendi javaslat és a módosító indítvány 
benyújtásának szabályai.  

Az új SZMSZ bővíti a levezető 
elnök szankcionálási lehetőségeit, 
aki mostantól akár pénzbírságot is 
kiszabhat a tanácskozás rendjének 
megzavarása esetén. A jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, ezentúl 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
is kezdeményezheti rendkívüli testü-
leti ülés összehívását. Az új SZMSZ-t 
elfogadta a testület.

A testület módosította a köz-
területek használatáról és haszná-
latának rendjéről szóló rendeletet, 
valamint a vásárokról és piacokról 
szóló rendeletet. Utóbbi értelmé-
ben az önkormányzat idén eltekint 
attól, hogy az infláció mértékének 
megfelelően emelje a vásárokon és 
piacokon kiköthető helyhasználati 
díjakat.

Együttműködési megállapodás – 
szponzori szerződés

Együttműködési megállapodást 
köt az önkormányzat a 700 ezer pél-
dányszámban megjelenő Helyi Témá-
val. A hetilap 2014 végéig 48 alkalom-
mal biztosít felületet az önkormányzat 

számára, hogy megjelentethesse közér-
dekű híreit és információit.

Döntés született arról a szpon-
zorálási szerződésről is, amelyet az 
önkormányzat köt az ESMTK-val. 
Az indoklás szerint a helyi sportegye-
sület meghatározó szerepet tölt be a 
kerület életében, s érdemei mind a 
verseny-, mind pedig a tömegsport 
tekintetében jelentősek.

Döntöttek az idei támogatásokról

A testület több támogatási keret 
felosztásáról is határozott. Így dön-
tés született a 2013. évi oktatási és 
kulturális támogatás felosztásáról. 
A 2 millió forint keretösszegű pá-
lyázattal – amelyre 25 folyamod-
vány érkezett – az önkormányzat az 
általa fenntartott vagy/és működte-
tett nevelési, oktatási, kulturális és 
közművelődési intézmények hagyo-
mányteremtő vagy/és hagyomány-
ápoló programjait ösztönzi. 

A szintén 2 millió forint ke-
retösszegű sportcélú támogatás 12 
sportegyesület és 9 egyéni sportoló 
között került szétosztásra. A kerület 
idei költségvetése 10 millió forintot 
különít el az egyházak támogatásá-
ra, amelyet az abból részesülő 11 
egyházközség működési és fenntar-
tási célokra fordíthat.

Az önkormányzat 100 ezer fo-
rint támogatást nyújt a Csipet Csa-
pat Családi Napközi Kiemelten 
Közhasznú Alapítvány számára, 
hogy a 70 négyzetméteres tornater-
mébe sporteszközöket szerezzen be.

Fókuszban az egészségügy

Az önkormányzat 500 ezer fo-
rintot biztosít az Országos Mentő-
szolgálat Alapítvány számára, hogy 
javulhasson a kerületi mentőállo-
más mentőautóinak felszereltsége. 
A megítélt támogatást az alapítvány 
egy karnográf (légzésfigyelő moni-
tor) megvásárlására fordítja.

Az önkormányzat idén 8 mil-
lió forinttal, jövőre pedig 7 millió 

Tisztségviselők fogadóórái

Szabados Ákos 
polgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas Imre 
alpolgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné 
alpolgármester

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

Bejelentkezés: 289-2607

Dr. Kiss Irén 
címzetes főjegyző

Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika 
aljegyző

Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

forinttal támogatja az Ady Endre 
utcai Szakrendelő felújítási munká-
latait. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház tervei szerint kisebb gépészeti és 
építészeti munkálatokat hajthatnak 
végre a kielégítő műszaki állapotú 
épületben.

160 fő foglalkoztatását kérelmezik

Az önkormányzat kérelmet nyújt 
be Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkaügyi Központja felé a 
2013. évi közfoglalkoztatás támoga-
tására. A támogatás felhasználásával 
160 aktív korú, szociálisan rászoruló 
ember foglalkoztatása valósul meg. 
A kérelemhez szükséges önrészt az 
önkormányzat biztosítja. Ugyancsak 
döntés született 4 fő foglalkoztatásá-
ról a GAMESZ alkalmazásában, akik 
az önkormányzat által működtetett 
általános iskolákban látnak majd el 
portaszolgálati feladatokat.
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A kopjafák jelzik az utat, amelyen haladnunk kell
A pesterzsébeti Nemzeti Összetar-
tozás Napi megemlékezésen a 93 
évvel ezelőtti trianoni békediktá-
tum fájdalmas évfordulójára emlé-
keztünk. Ebből az alkalomból avat-
tuk fel azokat a kopjafákat, ame-
lyeket erdélyi testvértelepülésünk, 
Bölön ajándékozott kerületünk-
nek, és amelyeket Trummer Tamás 
főépítész tervei alapján helyeztek el 
az emlékparkban.

Veress Gábor, a Klapka téri reformá-
tus templom lelkipásztora a kopjafák 
szimbolikus jelentéséről beszélt és 
arról, hogyan mutatják az utat, majd 
megáldotta az Országzászlónál elhe-
lyezett kopjafákat és a most kialakí-
tott emlékparkot. 
Szabados Ákos polgármester, dr. Vas 
Imre és Juhász Lajosné alpolgármes-
terek, majd Földesi Gyula ország-
gyűlési képviselő és Rostagni Attila 
önkormányzati képviselő elhelyezte 
az emlékezés virágait az Országzászló 
talapzatánál. 

– Amikor a székelykaput felállítottuk, 
arról beszéltünk, hogy ez a nyitottság, 
a befogadás, az együvé tartozás jelké-
pe. Azt gondolom, szégyelltük ma-
gunkat azért, ahogy szavaztunk a ket-
tős állampolgárságról. Nem kevesen 

éreztünk így. Ennek ellenére, amikor 
legközelebb Székelykeresztúron és 
Bölönben jártam, mégsem tapasz-

taltam elutasítást. Pont 
azok, akiket megint 
csak távolabb toltunk 
magunktól, jobban ra-
gaszkodtak a történtek 
ellenére nem az ország-
határhoz, nem egy terü-
lethez, hanem hozzánk, 
itteni ma-
gyarokhoz, 
m e r t  ő k 
mindig tud-
ták és vallot-
ták, hogy a 
nemzet egy 
és oszthatat-
lan. Amikor 
B ö l ö n b e n 
jártam egy 

küldöttséggel, nagy szeretettel fogad-
tak minket. Nem nekem szólt ez a 
vendégszeretet, hanem nekünk, ittho-
ni magyaroknak. Őket kértük, hogy 
az elcsatolt országrészek jelképeként 

készítsék el számunkra a kopjafákat, 
amelyek útjelzők, jelzik az utat, ame-
lyen haladnunk kell – mondta Szaba-
dos Ákos polgármester, majd Rudolf 
Bélával, Bölön alpolgármesterével 

leleplezték a park bejáratát jelképező 
emléktáblát. A kopjafákat Akácsos 
Pável Botond készítette. 
A megjelentek ezután átvonultak a 
székelykapuhoz, ahol a székely him-
nusz alatt felvonták a székely zászlót 
és felbokrétázták a felújított kaput.
– A székely ember mindig híres volt 
arról, hogy népi alkotásaival fejezte ki 
lelkivilágát. A régi szőttesek, a falak, 
a bútorok elárulják, hogy mi jellemző 
a ház gazdájára. A székely nép alko-
tásában benne van a székely ember 
életszemlélete, hite és reménye, örö-
me és bánata, jelene és múltja. Mi a 
jelentése a hat kopjafának, mit üzen, 
és mire tanít? Bölön újra üzenetet 
akart küldeni Pesterzsébetnek, Ma-
gyarországnak, mindazoknak, akik 

majd megnézik ezeket a kop-
jafákat. Levéltári adatok sze-
rint a két település kapcsolata 
1942-ben kezdődött. 2001 
augusztusában a XX. kerület 
és Bölön szándéknyilatkozatot 
írt alá a közös nemzeti érdekek 
ápolására. Ez a megállapodás 
2013. június 4-én is érvényes 
– mondta Rudolf Béla. 

A megemlékezés végén Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő, Ferencz Zol-
tán, Bölön Erdő-közbirtokosságának 
képviselője és Vajda Sándor, a bölöni 
küldöttség tagja elültette az Erdélyből 
hozott facsemetét, majd a HunKun 
Dance Táncegyüttes kidobolta az em-
lékpark felavatását.                       IM
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A megemlékezés fellépői
HunKun Dance Táncegyüt-
tes,  Lajtha AMI Fúvószenekar 
Kolossa András vezetésével, Csi-
li Népdalkör Szeghalmi Ágnes, 
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 
Pálffi Krisztina karnagy vezényle-
tével, Lengyel Andrea, a Magyar 
Honvédség Vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dan-
dár zászlósa, Zalay Lídia énekes, 
Zabhegyező Citerazenekar. 
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61   közalkalmazottat, az ok-
tatási és a kulturális ágazat 

egykori és jelenlegi dolgozóját kö-
szöntötte, tüntette ki és jutalmazta 
meg az önkormányzat a kerüle-
ti pedagógusnapon. Pesterzsébet 
Önkormányzata ünnepi keretek 
között ismerte el tetteiket, cseleke-
deteiket, tudásukat, mellyel a gyer-
mekek, diákok egész életét megha-
tározzák. A műsorban fellépett az 
ESMTK Ritmikus Gimnasztika 
Szakosztálya, Koncz Gábor szín-
művész, Porzsolt Éva énekes és a 
HunKun Dance Táncegyüttes. 

Az Év 
Közalkalmazottja 
kitüntető cím
Átadta: Szabados Ákos 
polgármester  
Basáné Nánási Ildikó, a Lurkóház 
Óvoda óvodavezető-helyettese.
32 éve óvodapedagógus, 23 éve a ke-
rület kiemelkedő dolgozója.

Bazsó László, a Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola magyar nyelv és iroda-
lom – történelem szakos tanára.

Kövér Csabáné, a Gézengúz Óvoda 
óvodapedagógusa, óvodavezető-he-
lyettes 40 éves pályáját Pesterzsébe-
ten töltötte. 

Dr. Nádorné Gábor tanító, a József 
Attila Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese. Évek óta magas színvonalon 
látja el a megnövekedett igazgatóhe-
lyettesi feladatokat. 

Pálffi Krisztina a Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola tanára éppen negyed-
százada. Az osztályfőnöki munka-
közösség és a felső tagozatos énekkar 
vezetője. 

Pável Edit 13 éve a Lajtha László 
Művészeti Iskola zenetanára. 40 éves 
pályafutásának legeredményesebb 
éveit töltötte a zeneiskolában. 

Sulyok Andrea tanító, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola tanítója 27 éve.

Vida Béláné tanító, aki 1980-tól 
dolgozik Pesterzsébeten a Gyulai Ist-
ván Általános Iskolában.

A Német Kisebbségi 
Önkormányzat kitüntetése
Átadta: Dr. Fekete Károlyné, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke

 "Az év német nyelvet tanító peda-
gógusa Pesterzsébeten" 
Elsasser Hajnal, a József Attila 
Általános Iskola pedagógusa

"A német kultúráért" díj
Csordásné Teleki Krisztina, 
a Hajós Alfréd Általános Iskola 
tanára

Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem
Átadta: Földesi Gyula 
országgyűlési képviselő

Gallai Nemes Margit tanító, 
Lázár Vilmos Általános Iskola 
Grúz Jánosné óvodapedagógus, 
Gyermekmosoly Óvoda
Hunyadi Antalné óvodapedagógus, 
Gyermekmosoly Óvoda

Kozel Tiborné tanár, Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola és 
Logopédiai Intézet
Kövér Csabáné óvodapedagógus, 
Gézengúz Óvoda
Lázárné Szíjj Judit 
óvodapedagógus,
Gézengúz Óvoda
Matula Andrea tanító, 
Hajós Alfréd Általános Iskola
Napholcz Ferencné tanító, 
Lázár Vilmos Általános Iskola 
Takácsné Barkó Éva óvodapedagó-
gus, Gyermekmosoly Óvoda
Tóthné Átyim Erzsébet 
óvodapedagógus, 
Gyermekmosoly Óvoda
Zsinné Gách Ágnes tanár, 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és Logopédiai Intézet

Hűségjutalmak 

Átadta: Juhász Lajosné 
alpolgármester

50 éves hűségjutalom 
Sáfrán Zsuzsanna óvodapedagó-
gus, jelenleg a Pesterzsébeti Múzeum 
munkatársa

40 éves  hűségjutalom 
Kövér Csabáné óvodapedagógus, 
Gézengúz Óvoda
Matula Andrea tanító, 
Hajós Alfréd Általános Iskola
Napholcz Ferencné tanító, 
Lázár Vilmos Általános Iskola

35 éves hűségjutalom
Töreki Istvánné 
óvodapedagógus, Baross Ovi – 
Kindergarten Baross Óvóda
Apró Judit óvodapedagógus, 
Lurkóház Óvoda
Egri Sándorné tanító, 
Lázár Vilmos Általános Iskola
Lukács Éva tanító, 
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Vincze Erzsébet tanár, 
Zrínyi Miklós Általános Iskola

30 éves hűségjutalom 
Albrechtné Hümpfner Anna 
óvodapedagógus, 
Gyermekmosoly Óvoda
Bardi Lászlóné óvodapedagógus, 
Nyitnikék Óvoda
Biricz Jánosné tanító, 
Hajós Alfréd Általános Iskola
Hidasi Jánosné konyhai dolgozó 
GAMESZ
Kerekes Magdolna tanító, 
Ady Endre Általános Iskola
és PEPI
Krajnyák Lászlóné tanító, 
Hajós Alfréd Általános Iskola
Lucskai Ferencné óvodapedagó-
gus, Nyitnikék Óvoda
Metzné Czöndör Márta dajka, 
Gézengúz Óvoda
Oláh Mária igazgatóhelyettes, 
Ady Endre Általános Iskola 
és PEPI
Orbán Fruzsina tanító, 
Hajós Alfréd Általános Iskola
Pappné Kucsera Mária 
energetikus, GAMESZ
Sánta Ervinné óvodapedagógus, 
Nyitnikék Óvoda
Siketné Medvés Zsuzsanna 
tanító, Hajós Alfréd Általános Iskola

Tóth Istvánné óvodapedagógus, 
Lurkóház Óvoda
Vass Lászlóné dajka, 
Gézengúz Óvoda

20 éves hűségjutalom 

Átadta: Marton Sándorné, az 
Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke

Barinka Jenő technikus, 
Csili Művelődési Központ
Gicziné Ruszinkó Tünde tanár,
József Attila Általános Iskola
Hisz Éva pedagógus, 
Nevelési Tanácsadó
Hordósné Futó Ilona óvodape-
dagógus, Kerekerdő Óvoda
Kovácsné Pető Erzsébet 
óvodapedagógus, 
Gyermekmosoly Óvoda
Leipoldné Fekete Katalin 
gyógypedagógus, 
Nevelési Tanácsadó
Molnár József  fűtő, karbantartó, 
Gézengúz Óvoda
Pongráczné Krizmanits Mária 
tanár, József Attila Általános Iskola
Sikéné Pfeiffer Éva 
intézményvezető, 
Ady Endre Általános Iskola és 
PEPI
Szabóné Berki Zsuzsanna tanító, 
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Varga Magdolna tanító, 
Ady Endre Általános Iskola 
és PEPI
Vékás Gézáné takarító, 
GAMESZ
Virág Péterné óvodapedagógus, 
Lurkóház Óvoda

Színes diplomák 

Átadta: Szabados Ákos 
polgármester

Gyémántoklevél 
(60 évvel ezelőtt végzettek)

Baksa Sándorné óvónő 
Csekő Jánosné óvónő
Fábián Józsefné óvónő
Kotány Györgyné tanító
Kökény Sándorné tanár
Nyerges Bodnár Ferencné tanár

Vasoklevél 
(65 évvel ezelőtt végzettek)
Bencze István tanár
Mészáros Mária óvónő

Rubinoklevél 
(70 évvel ezelőtt végzett)
Fosztó Istvánné óvónő

Gratulálunk a pedagógusoknak! 

Pedagógusnap 

Gyermekeink életének meghatározó alakjai
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Klári néni, köszönjük! 
Pedagógusnap alkalmából szeretettel köszöntöm özv. Gazda Ernőnét, gyer-
mekeim egykori óvónénijét. Klári néni hosszú éveken át a Marót–Zalán 

utcai óvoda vezetője volt. Immáron betöltötte a 80. életévét. 
Szeretettel és hálával gondolunk rá. 

További jó egészséget kívánunk neki!
Köszönettel: egy nagymama és családja

Pesterzsébet kiváló közalkalmazottjai
Pedagógusnapon kitüntetésekkel, oklevelekkel ismerte el Pesterzsébet Önkormányzata a kiválóan dolgozók munkáját. 
A kerület intézményeiben hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő szakmai munka és példaértékű emberi tulajdonsá-
gok elismeréseként Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja kitüntető címben részesült Csócsicsné Vágó Marianna, Süveg 
Miklósné, Napholcz Ferencné és Pongráczné Krizmanits Mária. Az elismeréseket Szabados Ákos polgármester adta át.

Napholcz Ferencné
A Lázár Vilmos Általános Iskola 
tanítója. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott személyi-
sége az elmúlt negyven év alatt sok el-
sősnek segítette az óvodából iskolába 
való átmenetet. Tanítványai mindig 
eredményesen szerepelnek a kerületi 
versenyeken. A szülőkkel közvetlen 
viszonyt alakít ki, segíti őket a gyer-
meknevelés nehéz feladatában. Színes 
programokat szervez a családok be-
vonásával. Hosszú évekig gyermek-
védelmi felelősként féltő szeretettel 
igyekezett a nehéz sorsú gyermekek, 
családok megsegítésében. Pályakezdő 
fiatalok mentoraként sok friss dip-
lomással szerettette meg ezt a nehéz 
pályát. Kollegái igazi társként említik, 
szakmai és magánéleti problémáik-
kal egyaránt bizalommal kereshetik. 
Kiemelkedő szakmai munkája és pél-
daértékű emberi tulajdonságai teszik 
érdemessé a kitüntető címre. 

Süveg Miklósné 

A Gyermekmosoly Óvoda Lajtha ut-
cai tagóvodájának vezetője. 

39 éve óvodapedagógus, 2002 óta 
intézményvezető. Irányítása alatt ha-
talmas fejlődésen ment keresztül a 
tagóvoda, mind a szakmai, mind az 
erőforrás fejlesztés terén. Színvonalas 
tevékenységének köszönhető, hogy a 
tagóvoda a lakótelep egyik elismert 
óvodájaként működik. Kapcsolattar-
tása a szülőkkel mintaértékű, elisme-
rően nyilatkoznak munkájáról. 
A Helyi Nevelési Programírás aktív 
közreműködője, az intézményi to-
vábbképzések szakmai segítője. Peda-
gógiai tevékenysége kollégái körében 
is elismerésnek örvend. 

Pongráczné Krizmanits Mária

A József Attila Általános Iskola 
tanára.
1993-ban szerzett magyar–történe-
lem szakos diplomát, 20 éve tanít 
eredményesen az iskolában. Magas 
szintű szakmai felkészültségét bi-
zonyítja, hogy az általa felkészített 
és versenyen indított tanulók min-
dig eredményesen szerepelnek, első, 
második helyezést érnek el Kazin-
czy, versmondó, Kossuth szónoklat, 

Simonyi helyesíró versenyeken. Több 
tanítványa országos, Kárpát-meden-
cei versenyre is bejutott. Az országos 
és kerületi méréseken az általa tanított 
osztályok kiemelkedő eredményeket 
érnek el. A könyvtár szakot kiváló mi-
nősítéssel végezte el, évekig vezette a 
kerületi könyvtár-munkaközösséget.
2006 óta az iskolai minőségbiztosítá-
si csoport munkáját irányítja. Iskolai 
emlékező műsorai magas színvona-
lúak. Kollégái, tanítványai és a szü-
lők körében is elismert pedagógus. 
Szabadidejében szívesen vezet ván-
dortáborokat, ismerteti meg diákja-
ival Magyarország nevezetességeit, 
juttatja maradandó élményekhez a 
gyerekeket.

Csócsicsné Vágó Marianna

Az Ady Endre Általános Iskola ma-
gyar–történelem szakos tanára. 27 
éve dolgozik pedagógusként, ebből 
21 éve Pesterzsébeten, 1999 óta az 
Ady Endre Általános Iskolában. Ma-
gyar–történelem szakos tanárként 
példaértékűen szervezi az intézmény 
rendezvényeit, ünnepélyeit, a törté-
nelmi versenyek lebonyolításában ak-
tívan közreműködik. 
Az iskola színjátszó csoportjával több-
ször szerepelt iskolai és kerületi ren-
dezvényeken. A felsős gyermekekkel 
jól megtalálja a hangot, így az iskolai 
diákönkormányzatot is évek óta ve-
zeti. A gyermekek kezdeményezését 
befogadva tavaly nagy munkát vállalt: 
sok színes festménnyel díszítették az 
iskola folyosóját, így tették hangula-
tosabbá intézményüket.

Problémák, fennakadások nélkül 
zajlott le az általános iskolai be-
iratkozás Pesterzsébeten – mondta 
el lapunknak dr. Nagyné Koczog 
Tünde, tankerületi igazgató.

– Az előrejelzések alapján az 
általános iskolák első osztályaiba 
több kisgyermek beiratkozására 
számítottunk, mint az előző évek-
ben. Az intézmények vezetői jól 
előkészítették a beiratkozást, és a 
több helyre jelentkezők kiszűré-
sére, a problémák megbeszélésére 
igazgatói értekezleten egyeztet-
tünk a megoldásokról. Ennek 
köszönhetően a körzetes gyerekek 
mindenhol bejutottak abba az 
intézménybe, ahová lakóhelyük 
szerint tartoznak. Mindeközben 
érvényesült a nevelési-oktatási in-
tézmény szabad megválasztásának 
joga is, vagyis a szülők körzeten 
kívüli iskolába is írathatták gyer-
meküket; igaz, ezt a kérelmet már 
nem volt kötelező teljesítenie a 
választott nevelési intézménynek. 
Nem körzetes gyerekek jelentkezé-
sét összesen 25 esetben utasították 
el helyhiány miatt. Három esetben 
fordultak felülvizsgálati kérelem-
mel a tankerülethez; e jogorvoslati 
kérelmek pozitív elbírálásban ré-
szesültek – számolt be lapunknak 
a tankerületi igazgató.

Ősszel a kerület 9 általános is-
kolájában – a tavalyi évhez hason-
lóan – összesen 19 első osztály in-
dul; az osztálylétszámok 15 és 32 fő 
között alakulnak. A Budapest XX. 
Kerületi József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és 
a Budapest XX. Kerületi Gyulai 
István Általános Iskola – a körze-
tes jelentkezők nagy száma miatt 
– engedélyt kapott arra, hogy egy-
egy osztállyal többet indítson az 
eredetileg tervezettnél.  

A legtöbb elsős osztály – szám 
szerint 4 – a Budapest XX. Kerü-
leti Gyulai István Általános Iskolá-
ban kezdi meg a munkát szeptem-
berben. Egy-egy első osztály indul 
a Budapest XX. Kerület Tátra Téri 
Általános Iskolában és a Budapest 
XX. Kerületi Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskolában.

Az eddigi adatok alapján az új 
tanévben 485 elsős kezdheti meg 
általános iskolai tanulmányait. 

– A szülői értekezleten be-
mutatkoztak a leendő tanító né-
nik, akik ismertették a pedagógi-
ai programot és a házirendet.  
Az intézmény vezetése készséggel 
válaszolt a felmerülő kérdésekre is. 
Reményeink szerint a nyári szü-
netet követően mindenki megelé-
gedésére kezdődhet el az új tanév 
– fűzte hozzá dr. Nagyné Koczog 
Tünde tankerületi igazgató, aki azt 
is megjegyezte, hogy a tankönyv-
csomagot térítésmentesen bocsát-
ják a kisdiákok rendelkezésre.

RA

Beiratkozás: mindenhol  
bejutottak a körzetes gyerekek
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Négyes karambol 
a Helsinki úton 

Öten sérültek meg a Helsinki úton 
abban a balesetben, melyben két 
teherautó és két gépkocsi karam-
bolozott. Az egyik teherautó a rác-
kevei HÉV-sínjére csúszott. Az egyik 
járműből a tűzoltók vágták ki az 
utasokat. Egy 30 év körüli nőt kór-
házba szállítottak, a többi sérültet a 
helyszínen látták el. 

Elgázolta a villamos 

Életveszélyes állapotban szállítot-
ták kórházba azt a gyalogost, akit 
elgázolt a 3-as villamos a Határ út 
és a Köteles utcai kereszteződésé-
ben, miután szabálytalanul lelépett 
a sínekre. 

Otthon nyomtatták 
a pénzt 

Több millió forint hamis bankjegyet 
készített és hozott forgalomba két 
nő Budapesten. A 36 éves O. Barba-
ra több hónapon keresztül készített 
hamis 5000, illetve 10 000 forintos 
bankjegyeket, amiket 29 éves társa 
fizetéskor felhasznált. A BRFK XX-
XXIII. kerületi rendőrkapitánysága 
pénzhamisítás bűntett miatt folytat 
eljárást a pénzhamisítók ellen, akik 
szabadlábon védekeznek.

Berényi András, a Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökének 
ötlete alapján először rendezett 
nemzetiségi juniálist az önkor-
mányzat a nemzetiségi önkor-
mányzatokkal közösen. Az ese-
mény fővédnöke Juhász Lajosné 
alpolgármester, védnöke Berényi 
András volt.

Földesi Gyula országgyűlési képvi-
selő köszöntötte a megjelenteket, és 
kitért az akkor éppen igen aktuális 
árvízi védekezésre is.  
– A Duna mentén több mint 700 ki-
lométeren keresztül árvízveszély van. 
Pénteken 20 kispesti és pester-
zsébeti vett részt  a védekezésben, 
Horányban. Köszönöm a helyi szo-
ciális foglalkoztató részvételét, és 

jelzem, a mai na-
pon is megyünk 
segíteni – mond-
ta, és köszönetet 
mondott a Pest-
erzsébeti Német 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat veze-
tőségének, hogy az 
általuk főzött bajai 
krumplis tésztát 
felajánlották a ka-
tasztrófavédelem munkatársainak. 
– A jövő héten polgármester úrral 
egyeztetve benyújtunk egy előter-
jesztést, melyben azt tervezzük, hogy 
3-4 millió forinttal fogja támogatni 
a pesterzsébeti önkormányzat az ár-
víz elleni védekezést – tette hozzá. 

Juhász Lajosné alpol-
gármester elmondta, 
hagyományt szeretné-
nek teremteni a nem-
zetiségi juniálissal.

– A kerületben 
működő  va l a -
mennyi nemzeti-
ségi önkormány-
zat vállalta, hogy 
saját költségkere-
tére nemzetiségi 
ételekkel vendége-
li meg a látogató-
kat és nemzetiségi 
táncokat mutat-
nak be. Azt remél-

jük, hogy a kerület lakosai jobban ösz-
szekovácsolódnak a nemzetiségiekkel 
– mondta az alpolgármester, aki hoz-
zátette: a kerületben a roma közösség, 
a németh nemzetiség, valamint a len-
gyel és ukrán származásúak aránya a 
legnagyobb. A juniálison képviseltette 

magát a bolgár, 
az örmény és a 
szlovák nem-
zetiségi önkor-
mányzat is.
A lengyeleknél 
hagyományos 
grillezett kol-
bászt, a néme-
teknél kunba-

jai krumplis tésztát, az ukránoknál 
vareniki töltött tésztát vinyegret sa-
látával kínáltak. A romáknál káposz-
tás paszulyt sült kolbásszal, az örmé-
nyeknél hagyományos süteményü-
ket, a liankát lehetett fogyasztani. 
A szlovákok sztrapacskát kínáltak 
tehéntúrós, tejfölös, juhtúrós feltét-
tel; a bolgárok pedig a banica süte-
ményt, illetve kebabcsét. 
A juniálison fellépett a Jantra Bolgár 
Néptáncegyüttes, Komjáthi Zsófia 
szlovák dalokat énekelt, Bernáth 
Ferenc, Bernáth Viktória és Sán-
dor Elemér gitáron ukrán dallamo-
kat adott elő. Örmény zeneszerzők 
műveit játszották a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Intézmény ze-
nepedagógusai: Vicziánné Simándi 
Éva, Balásházi Bálint és Pável Edit. 
Grigor Arakelian: Jewel Rose, Ha-
csaturján: Keringő és Nocturne cí-
mű műveit játszották. 
A Khamoro Cigány Együttestől ci-
gány dalokat és táncokat láthatott, 
hallhatott a közönség. A Polonéz 
Népi Táncegyüttes produkciójával 
zárult a rendezvény. 
A műsorvezető szerepét Marosiné 
Benedek Ildikó nemzetiségi- és ren-
dezvényi referens látta el. 

Ilonka Mária

A bonbon-, trüffelkészítés rej-
telmeibe nyerhetett betekintést 
az, aki a Vörösmarty utcai My 
Choccy Csokoládé Manufaktúra 
nyílt napjára ellátogatott június 
1-jén. Az érdeklődök elleshették a 
finomságok elkészítésének mester-
fogásait, és kóstolót is kaphattak a 
kézzel készült édességekből.

Mmm, micsoda csoki!

RENDőRSÉGI HÍREK
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Nemzetiségi juniális először 
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A karatésokon volt a sor
Júniusban újabb pesterzsébeti csoport 
utazott Alustába Juhász Lajosné alpol-
gármester vezetésével – a küldöttség 
részét képező karatésok egy helyi sport-
versenyen vettek részt. Ősszel Pester-
zsébet lát vendégül egy tánccsoportot, 
amely már Európa-szerte bizonyította 
tudását.

A Pesterzsébeti KSZI néptánccso-
portja Pesterzsébet ukrajnai test-
vérvárosában, Alustában részt vett 
a Város Napja alkalmából megren-
dezett Alusta Csillagai Fesztiválon, 
ahol megkapta a legrangosabb 
díjat.

A diákok számára meg-
tiszteltetés volt, 
hogy Pest-
erzsébet 
Ö n -

kormányzata a Gyöngyvirág Nép-
tánckart kérte fel, hogy a testvérvárosi 
találkozón képviselje a XX. kerületet.
Szigorú szakmai zsűri értékelte a cso-
port tánctudását, az előadásmódot, a 
koreográfiát, és végül a fesztivál nagy-
díjával jutalmazta a magyar fiatalo-
kat. A nagydíj mellett szólistáinkat, 

Június 11-én tartották a német 
nyelvoktatásban résztvevő intéz-
mények tanulóinak tanévzáróját, 
melyen németországi kisdiákok is 
részt vettek.

Mintegy 300 gyermek gyűlt ösz-
sze. Számos diákcsoport színesítette 
a programot színdarabokkal, szava-
latokkal, zenés és táncos darabokkal, 
táncházzal.

Szabados Ákos polgármester 
elmondta: minden ilyen bemu-
tatkozás egyben verseny is, amely 
még nagyobb kedvet és elszántsá-
got ad ahhoz, hogy a gyerekek ké-
pezzék magukat, hogy minél többet 
tanuljanak.

– Az a tudás, amit itt most be-
mutattok, az nemcsak benneteket, 
hanem valamennyiünket, a közös-
séget is gazdagítja, amire mi olyan 
büszkék vagyunk itt Pesterzsébeten- 
tette hozzá.

Csikós Andreát, Sz. Kiss Rékát és 
Czakó Gábort a színvonalas művészi 
előadásmódért egyéni elismerésben is 
részesítették.
A komoly szakmai munka mellett 
megismerkedtünk Alusta neveze-
tességeivel, fürödtünk a Fekete-
tengerben és lovas túrán is részt 

vettünk. 
Ve n d é g l á t ó n k 

mindent el-
követtek 

a z é r t , 
hogy 

j ó l 

érezzük magunkat. A közvetlen, 
baráti, vendégszerető gondosko-
dás után fájó szívvel búcsúztunk 
Alustától, a Krim félszigettől és a 
Fekete-tengertől. 

Kovácsné Teczli Éva,
a Pesterzsébeti KSZI 

művészeti vezetője

Bárkányi Judit, a Fővárosi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke elmondta, a német gyerekek 
Frankfurt am Main X. kerületének 
berkersheimi iskolájából érkeztek.

– Ez nagyon jó lehetőség diákja-
inknak, mert egész évben leveleznek 
német partnereikkel, és közben gya-
korolják a német nyelvet. A vendég-
diákok meglátogatták a Parlamentet, 
a Fővárosi Állat- és Növénykertet és 
jártak a budai Várnegyedben is – 
mondta.        Ilonka Mária 

Fesztivál nagydíjat kapott 
Alustában a Gyöngyvirág Néptánckar        

Német gyerekek is részesei voltak 
a tanévzárónak

A vendéglátók rendkívül kedvesen 
fogadták az ukrajnai Alustában má-
jus 29. és június 2. között járt pest-
erzsébeti küldöttséget. A kerületi vá-
rosvezetés mélyen elkötelezett abban, 
hogy tovább erősítse a kulturális és 
sportkapcsolatokat.

Pesterzsébet igyekszik nagy figyelmet 
fordítani a testvérvárosi kötődések ápolá-
sára. A Krím félszigeten fekvő Alustával 
2011-ben vette fel a kerület a kapcso-
latot, s tavaly írták alá a testvérvárosi 
megállapodást. 

– Együttműködésünk középpont-
jában elsősorban a fiatalok állnak – köl-
csönösen szeretnénk, ha közülük minél 
többen eljutnának a testvértelepülésekre. 
E célt szem előtt tartva szerveztük meg 
Pesterzsébeten az Alusta-kupát a két te-
lepülés birkózó és karate egyesületeinek 
részvételével – mondta Szabados Ákos 
polgármester. 

Az alustai delegációnk tagja volt 
dr. Vas Imre alpolgármester, Harót Já-
nos, az ESMTK elnöke, valamint Burij 
Anatolij, a kerület Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke, aki szerve-
zője és motorja a testvérvárosi együttmű-
ködésnek. Velük tartottak a Pesterzsébeti 
Közgazdasági Szakközépiskola és Szakis-
kola diákjai is. 

– Alustának hét testvérvárosa van – 
érdekesség, hogy Jalta közelsége miatt 

az egyik amerikai –, s ezúttal mi számí-
tottunk a kiemelt meghívotnak.  
A programokban igencsak sűrű látoga-
tás során részt vettünk például a város 
születésnapi rendezvényén, amelynek 

keretében átadták a város felújított fe-
kete-tengeri partszakaszát. Ezen az ese-
ményen fellépett a kerületi közgazdasági 
szakközépiskola néptánccsoportja is; és 
büszkén mondhatom, hogy a magyar fi-
atalok nagy sikert arattak a több ezres kö-
zönség körében. Szintén részesei voltunk 
annak az ünnepségnek, amelyen átadtak 
egy felújított Puskin-szobrot és a hozzá 
kapcsolódó kis teret. Emellett kitünteté-
seket nyújtottunk át Sztanyiszlav Kolot, 

alustai polgármesterrel az ottani polgár-
mesteri hivatal kiemelkedő dolgozóinak, 
valamint a várost támogató üzletem-
bereknek. Szintén lehetőségünk nyílt 
látogatást tenni az ottani sportlétesítmé-

nyekben. Végül, de nem utolsósorban: 
szívet melengető élmény volt találkozni 
annak a 12 magyar családnak a képvise-
lőivel, akik Kárpátaljáról kerültek az 55 
ezres Alustába – sorolta az élményeket a 
polgármester.

– Abban is bízunk, hogy idővel mind 
elterjedtebbé válnak az egyéni utazások. 
Csak ajánlani tudom a Krím félsziget 
felkeresését. A tengerpart gyönyörű, rá-
adásul lényegesen olcsóbb is, mint más 

hasonló üdülőterület Európában. Igaz, 
Alusta nincs közel, ráadásul repülővel 
és vonattal egyaránt átszállás szükséges, 

hogy eljussunk. Ugyanakkor az emberek 
rendkívül barátságosak és vendégszerető-
ek; s ukrán vendéglátóink igen komoly 
erőfeszítéseket tesznek, hogy fejlesszék 
a turisztikai szolgáltatásokat – ajánlotta 
a testvértelepülés felkeresését Szabados 
Ákos.                    RA

Tenyerén hordozza vendégeit Alusta
Pesterzsébeti delegációk jártak az ukrán testvértelepülésen
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A fesztivál egyik programjaként régi fürdőruhákból tartottak bemutatót
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Nagyszabású felújítás Gubacson 

A kijelölt útra léptünk: 2013 az építkezés éve lehet
Szabados Ákos véleménye szerint 
idén sikerült arra az útra lépnie Pest-
erzsébetnek, amit az önkormányzat 
gazdasági programja kijelölt a kerü-
let számára; így 2013 bizonyos fokig 
már az építkezés éve lehet.

Az idei munkálatok tavasszal a Gu-
bacsi lakótelepen kezdődtek, ahol 
egyebek mellett javultak a parkolási 
lehetőségek, lépcsők és járdák  újultak 
meg. Jelenleg a kerület több pontján 
is nagyobb lélegzetű járdafelújítások 
zajlanak. 
– Fővárosi beruházás ugyan, de az 
évek óta tartó unszolásunk és lobbi-
zásunk eredménye, hogy felújításra 
került a kerületi villamospályák egy 
jelentős része. Óvodáinkban tovább 
folytatódik a nyílászárók cseréje – rá-
adásul egy pályázati sikernek köszön-
hetően óvodabővítésre is sor kerülhet 
a nyár folyamán – mondta a polgár-
mester, aki kitért a Városháza melletti 
játszótér felújítási munkálataira is.
– Új játszószereket, sakkasztalt, pa-
dokat helyezünk ki; s azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy a vizesblokk 
felújításával egy kulturált, nyilvános 
illemhelyet alakítunk ki, amire a sé-
tálóutcában – tekintettel a játszótérre 
és a rendezvényekre – igen komoly 
igény mutatkozik. Terveink kö-
zött szerepel a polgármesteri hivatal 

hátsó épületének nyílászárócseréje is 
– mondta, megjegyezve, hogy ennek 
köszönhetően jelentősen csökkenhet-
nek a fenntartási költségek.

– A tavasz folyamán módosítottuk a 
szerződést a Magyar Evezős Szövet-
séggel, így a szövetség által korábban 
bérelt Vízisport utcai létesítmények 
egy része újra az önkormányzat üze-
meltetésébe kerül, ezáltal rendezet-
tebbé, kihasználhatóbbá válhat a 
pesterzsébeti Duna-part. Hosszú évek 
óta adósok vagyunk a parti sétány 
kialakításával. Reméljük, hogy ezzel 
a lépéssel közelebb tudunk kerülni a 
megvalósításához – mondta bizakod-
va Szabados Ákos.           

RA

Építkezések a lakótelepen
A gubacsi városrészben bővült 

a parkolóhelyek száma, és parko-
lóhelyeket alakítottak ki a rokkan-
tak számára is.  Aszfalt burkolatú 
parkoló készült a Serény utcában, 
a Német Nemzetiségi Gimnázium 
hátsó oldalában, valamint murvával 
leszórt parkoló létesült a Vízisport 
utcában, a partoldal tetején és a 
Közműhelytelep utca folytatásá-
ban, az uszoda kerítése mentén. 

–Felújítottuk a járdát a Vízisport 
utcában, ahol parkolásgátló osz-
lopokat is kihelyeztünk, hogy az 
autósok ne parkoljanak az ablakok 
alá. A közeli lépcsőn már babako-
csival is lehet közlekedni. Itt kor-
látot is elhelyeztünk az úttest elé. 
Szintén felújításra került a lépcső 
lejjebb, az alsó Vízisport utcánál. 
Kis túlzással újjászületett a Tég-
lagyár tér, mely aszfaltburkolatot 
kapott, megoldottuk a csapadékvíz 
elvezetését, bővült a parkolóhelyek 
száma, felújításra került a járda, to-
vábbá parkosítási munkákat is vé-
geztünk. Szintén új járdát kapott a 
Téglaégető utca 1–3. előtti terület – 
részletezte a felújításokat Sztanyek 
Zoltán, a Városfejlesztési Osztály 
munkatársa.

"Szobor nagymamámról" cím-
mel tartott előadást a Budapesti 
Városvédő Egyesület pesterzsébeti 
csoportja a Gaál Imre Galériában, 
ahol a kerület tereiről és szobrairól 
beszélgettek.
Az Európa-szerte egyik legismertebb 
anyaságszobor történetét – amely 
a Szent Erzsébet téren áll – Juhász 
Lajosné alpolgármester mondta el, 
hiszen a nagymamája volt az szob-
rász ihletője.

– Erzsébeten a családom nagy meg-
becsülésnek örvendett. Nagyma-
mám, Melis Andrásné tizenkét gyer-
meket hozott világra, és a családban 
Mamuskának hívtuk. Édesapám a 
harmadik gyermek volt, a szobor 
mögött lévő ház akkor készült el, 

amikor édesapám megszületett. A ti-
zenkét gyermek közül egy kislány el-
halálozott, viszont a többi gyermekről 
el tudom mondani (és ez a 20. szá-
zad elején csodának számított), hogy 
nemcsak a felnőttkort, hanem igen 
magas kort értek meg.  A szobrot 80 
évvel ezelőtt avatták fel, a nagyma-
mámra jellemző volt, hogy amikor 

meghívták az 
avatásra, azt 
mondta, hogy 
ő ugyan ki nem 
megy, mert főz-
nie kell. Emiatt 
nem is szerepel 
a szoborava-
táskor készített 

fényképeken. Nagy-
mamám 93 évesen 
távozott el közülünk 
– mesélt emlékeiről 
Juhász Lajosné.
A világ első Anyák 
szobra a pestszenter-
zsébeti Peternell és 
Kulhanek vasöntő 

üzemében készült el.
Ettvel Zoltán villamosmérnök, mű-
kedvelő helytörténész mutatta be a 
kerület jelentősebb szobrait, dombor-
műveit és emléktábláit.
Az 1880-as évektől elhatározták a 
polgárok, hogy szép környezetben 

akarnak élni, ezért szobrokat helyez-
tek el a közparkokba. Ma a legis-
mertebb szobrok a kerület közterein 
találhatók: a Kossuth Lajos téren a 
Kossuth Lajos-szobor. 1909-ben 
avatták. Mögötte már ott volt a 
községháza, a ma ismert városháza. 
A szobor alkotója Füredi Richárd. 
Erzsébetfalva közönsége közadako-
zásból állíttatta. 
Sissy királynét a kutyájával ábrázolja 
Meszlényi Molnár János 2004-ben 
készült alkotása. Az Emlékezések te-
rén több szobor is található.
A pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszo-
nya téren állt az „Ivó paraszt” szobor.  
Alkotója Horvay János. A bronzszob-

rot ismeretlen 
elvitték.
Hasonlókép-
pen több szo-
bor található 
a Jahn Ferenc 
D é l - p e s t i 
Kórház park-
j ában  é s  a 
létesítmény 
épületeiben 
is. Az Ady 
Endre utcai 

szakorvosi rendelőintézet oldalán 
is látható egy szép szobor, alkotója 
ismeretlen. 

ILMA

Szobornézőben a városvédőknél 
A Pesterzsébeti Szociális Foglal-
koztató nem győzi az illegálisan 
lerakott szemetet elszállíttatni a 
kerületből. Napjában többször 

fordul a teherautó a hulladékok-
kal. Már nem nagyon győzik ezt a 
munkát, amit megspórolhatnánk, 
ha egyesek nem dörgölnék mások 
orra alá a saját szemetüket. 

A szemétszállítás szolgáltatását 
kötelező igénybe venni, ám úgy 
tűnik, egyre többen igyekeznek 
kibújni e kötelesség alól.  

Ne dörgöld az orrunk alá 
a szemetedet!
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Mamuska nem ment el a róla mintázott szobor avatására, mert főznie kellett
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A legutóbbi testületi ülésen a képvi-
selők egésze támogatta azt a Fidesz-
frakció által beterjesztett javaslatot, 
hogy az önkormányzat 4 millió fo-
rinttal támogassa az árvízvédelmi 
munkálatokat, valamint az árvíz 
során keletkezett károk helyreál-
lítását. A felajánlott összegből 500 
ezer forintot Szigetmonostor ön-
kormányzata számára különít el 
kerület – lévén a pesterzsébeti de-
legáció a Szentendrei-szigeten talál-
ható településen segítette az árvízi 
védekezést.

Földesi Gyula országgyűlési képviselő 
a dunai árvíz idején a védekezésben 
segítő csapatot szervezett. A Pester-
zsébeti Szociális Foglalkoztató is csat-
lakozott a képviselőhöz, így onnan, 

Adorján Csilla vezetésével, 
10 önkéntes vett részt a szi-
getmonostori 
védekezésben. 
Velük tartottak 
többek között 
Bánó Miklós 
és Pálfi László, 

pesterzsébeti képviselők, 
továbbá Ékes Gábor, Kis-
pest alpolgármestere, valamint 
választókerületi aktivisták. 
A pesterzsébeti nemzetiségi juniálison 

részt vevő nemzetiségek felajánlot-
ták az általuk készített ételeket 

az árvízvédelemben dolgo-
zóknak. Földesi Gyula 
és Juhász Lajosné a Né-
met Nemzetiségi Ön-
kormányzat kunbajai 
krumplistésztáját vitte el 
egy üstben a katasztrófa-
védelmi kirendeltséghez. 

A felajánlás révén 100, a gátak 
mentén dolgozónak tudtak meleg 
ételt biztosítani.   

Segítettünk, ahogy csak tőlünk telt!

A fesztivál azon túl, hogy a hagyo-
mánytiszteletet és értékteremtést tűzte 
zászlajára, a bátorságot, a határozottsá-
got, a hűséget, a céltudatosságot és az 
összefogást emeli ki erényként. 
A nagycsaládosokat Magyar István, 

a Patara kapitány invitálta a tornára. 
A Honvédelmi Minisztériumnak kö-
szönhetően az egyesület térítésmente-
sen kapott az utazáshoz egy 49 szemé-
lyes légkondicionált buszt.
– A 25. Klapka György Lövészdandár 

katonái haditechnikai 
bemutatót tartottak. Be-
ülhettünk a harckocsiba, 
a páncélozott csapatszál-
l í tóba,   a  parancsno-
ki  terepjáróba, a katonai 
tehergépkocsiba, és a   
gyakorlófegyvereket is a 
kezünkbe foghattunk. A 
gyerekek felpróbálhatták 
a katonai felszereléseket, 
bemutatták számuk-
ra a fegyverek haszná-
latát, még egy „RPG” 
Dragunov fegyver is meg-
nézhettek – mesélt az uta-
zásról Cserhalmi János, a 
szervezet képviselője. 

Később Magyar István, aki a  Bethlen 
Gábor Hagyományőrség tagja, 17. 
századi ruhába öltözve köszöntötte a 
csoportot, majd látványos bemutatót 
tartott a korabeli fegyverhasználati 
szokásokról.          Ilma

Patarán jártak a nagycsaládosok

Összegyűltek 
az adományok
Adománynapot szervezett a családse-
gítő szolgálat június 6-án. A Szín-Tér 
Adományraktárban (Mártírok útja 
87., bejárat a Koppány utca felől) 
főleg ruhaneműk, kisebb bútorok, 
műszaki cikkek, konyhai és egyéb 
háztartási eszközök, gyerekjátékok, 
gyermekruhák gyűltek össze.

A legnagyobb kereslet gyermek-
ruhára, gyermekbútorra (babakocsi, 
kiságy), nagyméretű férfiruhára 
van. De persze minden felajánlást 
szívesen fogadnak.

– Az adománynap ötlete az el-
múlt évek lomtalanításainak alkal-
mával merült fel bennünk, amikor 
teljesen használható tárgyakat lát-
tunk az utcákon. Azt szeretnénk el-
érni, hogy a lakosság a használható 
holmikat ne dobja ki, hanem hozza 
el a raktárba, így a kínálat is bővül-
hetne, lenne miből válogatniuk a 
rászorulóknak – mondta Végh Pálné 
szakmai vezető. 

Az adománynap megszervezését 
külső intézmények is segítették az-
zal, hogy a napra történő felhívást 
kiplakátolták.        ILMA

A közelmúltban Bánó Miklóst, az ön-
kormányzat Egészségügyi, Szociális 

és Ifjúsági Bizottságának elnökét, a 
Gondviselés Segélyszervezet elnökségi 
tagjává választották. A képviselő ezt 
megelőzően lemondott a „Zöld Út” 
Caritas pesterzsébeti szervezet elnöki 
feladatairól. Mint azt a képviselőtől 
megtudtuk, a segélyszervezet elképze-
lései között szerepel a kerület szegény 
sorsú lakóinak támogatása, szociális 
felvilágosító munka végzése, és étel-
osztás lehetőségén is gondolkodnak. 
Februárban már volt ilyen akciójuk 
Pesterzsébeten.                     IM

Újabb karitatív munka

Pesterzsébet is részt vett az összefogásban 

A tatai Patarára, a török kori történelmi fesztiválra kirándult a Bizalom 
Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete a Honvédelmi Minisztéri-
um támogatásával.
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A Pesterzsébeti Művészeti Napok 
keretében rendezett tavaszi tárla-
ton a legtöbb szavazatot Kőrösi 
Sándor festőművész kapta. A láto-
gatók a Földvári látkép című mű-
vét tartották a legjobb alkotásnak.

A közönség szavazatai alapján Bunda 
János István, Eszes Zoltán, valamit 
Fekete Emese munkái tetszettek leg-
inkább a szemlélődőknek. Marton 
Sándorné az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke megköszönte a Pest-
erzsébeti Múzeum igazgatójának, 

Évadzáró koncertet tartott a Pester-
zsébeti Városi Vegyeskar a Gaál Imre 
Galériában, ahová az agárdi Alborada 
Kórust is meghívták. Jól ismerik a 
művészcsoportot, tizenkét éve náluk 
töltik kórustáborukat, akkor készül-
nek fel a következő évad műsoraira. 

A két kórusból alakult összkar kö-
zösen énekelte Kodály Zoltán János 
köszöntőjét. 

A hallgatóságnak kórusműveket, 
spirituálékat, egyházi énekeket adtak 
elő és latin-amerikai szerzők dallamait 
mutatták be. 

Eleinte kubista felfogású termé-
szetelvű portrékkal, tájképekkel jelent-
kezett. Majd kialakult expresszíven 

dinamikus, lendületes festésmóddal 
és választékosan gazdag kolorittal 
rendelkező egyéni stílusa, melynek 
alaptémája a soroksári Duna-ág és 
annak aprólékosan megfigyelt ter-
mészeti világa. A 70-es évektől euró-
pai utazások mellett, tanulmányuta-
kat tett Japánban, Indiában és más 
ázsiai országokban is. A 80-as évek 
közepétől egyre több hazai egyházi 
megrendelést teljesített. Grafikái fo-
lyamatosan jelentek meg irodalmi és 
napilapokban, több könyvet illuszt-
rált. Itthon és külföldön készített 
mozaikjai monumentális hatással, 
a színek és az elvont formák festői 
kölcsönhatására épülő struktúrákkal 
rendelkeznek. 

Számos hazai és külföldi kitün-
tetés tulajdonosa, így például 1991 
óta Budapest Pro Urbe-díjasa, 2002-
ben a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjét kapta meg, 
míg szülővárosa, Soroksár 2010-ben 
választotta díszpolgárai közé.

D. Udvary Ildikónak és munka-
társainak, hogy mindig nagyszerű 
rendezvényekkel szórakoztatják a 
pesterzsébetieket. 
– Ugyanígy szeretném megköszönni 
Várhalmi Andrásnak, a Csili Műve-

lődési Központ igazgatójának a tevé-
kenységét is, mert példaértékű, aho-
gyan a múzeummal közösen, egymás 
programjaiban közreműködnek. 
A rendezvényen fellépett a La Stella 
Énekstúdió és Gaál Csaba operaéne-
kes.         Ilonka Mária 

A zenebarátok meghallgathat-
ták azokat a zeneműveket, amelyeket 
Keszthelyen, az országos kórusverse-
nyen adnak majd elő. Repertoárjukon 
egyházi és világi énekek szerepeltek.

Ilonka Mária 

Kőrösi Sándor festőművész
a 44. Tavaszi Tárlat közönségdíjasa

Ízelítő a kórusverseny előtt

Meghalt Bakallár József
Június 11-én, életének 74. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Bakallár József soroksári festő-
művész. A Gaál Imre Galériában 
1989-ben volt önálló kiállítása de 
jónéhány tavaszi tárlaton is részt 
vett. 

Önálló életre kelnek a ,,Suttogó” ruhák
A Fásy Ildikó művészeti vezető által 
irányított Spicc & Flex táncegyüttes 
fiatal táncosai mutatták be Rieder 
Ágnes és Szilágyi Eszter divatterve-
zők ruháit. Szilágyi Eszter a divatter-
vezésen kívül más művészeti ágakkal 
is foglalkozik: grafikus, operaénekes 
és egy ideig tagja volt a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskarnak is.

A Q. A. S. - Qualitat Alkotói Szalon 
– azzal a céllal jött létre, hogy teret és 
rálátást adjon az egyénileg már évek 
óta a divat, az öltözködés, a stylist, és 
a rokon szakmában dolgozó alkotók 
munkáinak, képességeiknek bemu-
tatására. A jövőben a Q. A. S., mint 
platform a klasszikus, „boldog béke-
idők" jellegzetességeivel és a modern, 
korszerű stílusjegyek keveredésével 
kíván hátteret nyújtani a művészek és 
alkotók számára munkásságuk bemu-
tatásához. A nyitóesemény két alko-
tója: Rieder Ágnes és Szilágyi Eszter 
„Suttogo" volt, akik a hasonló, de 
mégis teljesen egyéni látásmódjukkal 
kiegészítik egymást. 

– Hiszem, hogy minden ember teste 
gyönyörű és különleges. Őrzi az élet 
minden pillanatát, ettől senki másé-
hoz nem hasonlít. A ruha arra való, 
hogy ezeknek a különlegességeknek 
hangsúlyt adjon. A ruha nem csak egy 
darab textil, önálló élete van abban a 
pillanatban, amint az ember testével 
összhangba kerül. Ennek az összhang-
nak a megteremtése az, amit felada-
tomnak, célomnak tekintek - mond-
ja Szilágyi Eszter a „Suttogo" márka 
tulajdonosa. 
Az alapanyagok felhasználásánál a kü-
lönböző habitusú, karakterű anyagok 
párosítása jellemző, mint az organza 
és taft, nehézselyem és muszlin, szatén 
és csipke, flitter és hernyóselyem. A 
„Suttogo" specialitása, a szalaghímzés. 
A tervezők a ruhák fodraiban, gallé-
rok ívében gondolkodnak. Nem vé-
letlenszerűen alakítják a textilt, de ké-
pesek hagyni, hogy a textil suttogjon 
nekik, hagyják, hogy társukká váljon 
az alkotásban.

Forrás: www.napimagazin.hu
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meghaladja a hatvanat Pozsonytól 
New Yorkig.
– 20 évesen ismerkedtem meg a fény-
képzéssel, akkor filmes technikával 
dolgoztam, ami más gondolkodásmó-
dot követelt meg. Színes alkotásokat 
is készítek, ám az én világom mégis 
a fekete-fehér film maradt. A galéria 
nagytermében magyarországi képek, 
a kisteremben pedig válogatás látható 
az utazásaim során készült képekből. 
Sorozatokban gondolkodom, az egyik 
leghíresebb ezek közül az Ózdon, ko-
hászok között készült – mondta Benkő 
Imre.
A kiállításon megjelent és játszott 
Benkő Zsolt blues gitáros, a fotográ-
fus rokona.
A fotókiállítás július 21-ig látogatha-
tó.     

ILMA

A docens hozzátette, hogy az alkotó 
elsősorban dokumentarista, hiszen 
például többször készített sorozato-
kat az ózdi kohászokról. A való vi-
lág vizuális értelmezése, az ember és 
környezetének sajátos, dokumentatív 
ábrázolása érdekli. 
Az alkotó Budapesten született, ám 
gyermekkorát a Bakonyban, egy bá-
nyászlakótelepen töltötte, 1961-ben 
Ajkán érettségizett, majd Budapes-
ten folytatta tanulmányait. 1965-től 
él családjával Pesterzsébeten. Számos 
lapnál dolgozott, 1993 óta szabad-
foglalkozású. Több száz csoportos 
kiállításon szerepelt Kínában, In-
diában, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, egyéni tárlatainak száma 

A József Attila Általános Iskola csa

pat
a 

A közelmúltban rendezte meg 
a Pesterzsébeti Pedagógiai Inté-
zet az "Olvass velünk" országos 
vetélkedő döntőjét, ahová 104 
csapat közül a legjobb 12 iskola 
– köztük két pesterzsébeti – di-
ákjai jutottak be.

Idén Gárdonyi Géza A lát-
hatatlan ember és Jane 
Austen Büszkeség 
és balítélet cí-
mű regényét 
olvasták és 
dolgozták 
fel a ver-
senyzők. 
A döntő-
ben több 
érdekes, 
k r e a t í v 
f e l a d a -
t o t  k e l -
lett a gye-
r e k e k n e k 
m e g o l d a n i . 
Zéta nevében le-
velet írtak Priszkosz 

Nyáron is folytatja érdekes prog-
ramjait az Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Bíró Mihály utcai tag-
könyvtára. Az utóbbi időben a 
legnagyobb sikere a Batyu Színház 
előadásának volt.

Kontha Nelli pesterzsébeti előadómű-
vész A mesélő vasaló című előadással 
szórakoztatta a gyerekeket. Elsősor-
ban azokat a diákokat, akik jártak a 

könyvtár Béka Bözsi természetvédel-
mi előadásaira. Eme kedvenc hüllő 
kalandjait tavaly októbertől május 
végéig ismerhették meg az óvodások 
és az iskolások. 
– Ezekkel a programokkal próbálunk 
olyanokat is megszólítani, akik még 
nem jártak nálunk. Amennyiben be-
jönnek megnézni egy ilyen előadást, 

rétornak a hunok szokásairól, 
rövid jelenetekben pedig bemu-
tatták, milyen volt egy lánykérés 
vagy utazás Austen idejében és 
milyen ma.

A Gárdonyi Géza-emlékévről 
sem feledkeztek meg a szerve-
zők. A gyerekeknek előadásokkal 

kellett készülni az író életéről, 
munkásságáról, me-

lyeket számítógé-
pes prezentáció 

k í s é r e t é b e n 
adtak e lő. 
A szakmai 
zsűri ma-
gas szín-
v o n a l ú -
nak ítélte 
a feladat-
l a p o k 
összeállí-

tását és a 
szervezést is. 

Az orszá-
gos döntőn a 

Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola csapata 

akkor talán megtetszik nekik a könyv-
tár és be is iratkoznak, kölcsönöznek 
könyveket. Akik pedig már tagjaink, 
azoknak kedveskedni igyekszünk 
ezekkel a rendezvényekkel, hogy még 
szívesebben jöjjenek hozzánk. A ren-
dezvények szorosan illeszkednek a 
jubileumi évünkbe. A gyerekekre ki-
emelt figyelmet fordítunk, hogy minél 
előbb hozzászokjanak a könyvtárba 
járáshoz, és így már felnőtt korukban 

természetes le-
gyen számukra, 
hogy havonta 
legalább egy-
szer ellátogat-
nak hozzánk 
– mondta Ora-
vecz Krisztina 
könyvtárvezető. 
A nyári szünet 
a latt  i s  vár-
ják a kicsiket 
a könyvtárba. 
Július és au-
gusztus első he-
tében minden 
nap 14.30-tól: 

hétfőn társasjátékkal, szerdán játékké-
szítők klubjával, csütörtökön játékos, 
angol nyelvű foglalkozással, pénteken 
pedig kézműveskedéssel. 
A játékkészítők klubját Mátyás Fe-
renc Attila vezeti, a többi programot 
pedig gyerekkönyvtárosuk, Csendes 
Zita.

ILMA

(Kovács Anna, Madász Laura, 
Tornyai Klarissza, felkészítő: Bo-
tosné Major Zsuzsanna) a 8. 
helyen, a József Attila 
Általános Iskola 
tanulói (Kádas 
D o r o t t y a , 
B u f f h a m 
Nicholas, 
Pál Ro-
land, fel-
k é s z í t ő : 
M a j o r 
I l d i k ó )  
pedig a 
10. helyen 
vége z t ek . 
Minden ver-
senyző emlék-
lapot és tárgyju-
talmakat kapott. 

A levelezős fordulók 
további 12 legjobb csapata – köz-
tük a Tátra Téri Általános Iskola 
diákjai – értékes jutalomban ré-
szesültek. A zsűri elnöke és a ver-
seny fővédnöke Dr. Pompor Zol-
tán gyermekirodalmi szakértő,  

az OFI tudományos munkatársa; 
Albert Péter színész-rendező; Dr. 

Felföldi Szabolcs régész-tör-
ténész, Dr. Nagyné 

Koczog Tünde, a 
KLIK budapes-

ti XX. tan-
kerületének 
igazgatója 
voltak.

A ver-
seny fő 
t á m o -
g a t ó j a : 
E m b e r i 
Erőforrás 

Tá m o g a -
t á s k e z e l ő 

pályázat.
T o v á b b i 

támogatók: Pest-
erzsébeti Önkormány-

zat, Csili Művelődési Központ, 
Kossuth Könyvkiadó, Ulpius-ház 
Könyvkiadó.          IM

Olvass velünk!
Megelevenedett a lánykérés Jane Austen idejéből

Akarsz egy játékot? Gyere, készítsd el!
Programokkal csalogat a könyvtár 

A Lázár Vilmos Általános Iskola csa

pat
a

Benkő Imre: 
Napfogyatkozás
Napfogyatkozás cím-
mel nyílt válogatás 
Benkő Imre kerületi fo-
tográfus alkotásaiból a 
Gaál Imre Galériában. 
Gulyás Miklós fotográ-
fus, egyetemi docens 
szerint ez a kiállítás 
helyet kaphatna bár-
mely európai nagyváros 
múzeumában.

Még több kép: 
www.pesterzsebet.hu
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FőVÁROSI SZABó 
ERVIN KÖNYVTÁR

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. 
Tel.: 284-7447 
fszek2004@fszek.hu

Nyitva tartás: hétfő: 13-19, kedd: zár-
va, szerda: 13-19, csütörtök: 9-15, pén-
tek: 13-19, szombat: zárva
Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyel-
mét, hogy július 1-től 26-ig intéz-
ményünk zárva tart. Nyitás: július 
29-én.
Kedves Anyukák! 
Augusztusban – érdeklődés esetén –
minden héten lesz játszóház. Igényü-
ket jelezzék június második felében, 
illetve augusztus első napjaiban, a 
könyvtárban. 

Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk! 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, www.fszek.hu,
fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, SZ, P: 13-19, CS: 9-16
Június 17-től szombatonként zárva 
tartunk nyár végéig, a hét többi nap-
ján változatlan nyitvatartással egész 
nyáron várjuk kedves Olvasóinkat!
Játsszunk együtt Béka Bözsivel!
Július első hetében fél 3-tól várunk 
benneteket változatos programokkal: 
Július 1., hétfő: Társasjáték klub
Július 3., szerda: Játékkészítők klubja
Július 4., csütörtök: Mesés angol 
gyerekeknek
Július 5., péntek: Kézműves kuckó
Baba-mama klub
Havonta egy alkalommal, csütörtök 
délelőtt 10 órától énektanulás, játékok 
a csöppségeknek. A következő foglalko-
zást július 4-én, 10 órától, Káposztásné 
Kosztya Henrietta óvópedagógus 
vezetésével. 
Játékkészítők klubja
Minden hét szerdáján, 14 órától vár-
ja Attila bácsi az érdeklődőket, akik a 
társasjáték készítés világába szeretnének 
betekinteni, illetve régi, klasszikus játé-
kokat mutat meg a gyerekeknek. 
Ezoterikus klub – numerológia
Denke Ibolya numerológus a szám-
misztikáról, a számok titkairól beszél 
július 10-én, szerdán, 17-18 óráig.
Kiállítás
Kézkönyvtári tárlóinkban Lénárt Jó-
zsefné olvasónk különleges fémdoboz 
gyűjteményéből rendezünk kiállítást, 
galériánkban pedig Cs. Szigeti Baksa 
László grafikáit tekinthetik meg.
A rendezvényeken a részvétel ingyenes!

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

A Csiliben alkalmi, rendszeres és kizárólagos használatra termek bérelhetők, akár TV-, videostúdiónak használható is! 
Érdeklődni lehet: 283-02-30

KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR  
7-12 éveseknek
CIRKUSZ A MŰTEREMBEN
Július 1-5-ig
Cirkuszi mesék és művészi feldolgo-
zásai, híres festők cirkuszi élményei.
Ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft 
ebéd-költség

INDIÁN TÁBOR 6-12 éveseknek
Július 15-19-ig
Ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd

MOZGÁSOS TÁBOROK
H-né Rabóczki Móni I. F. A.A. aero-
bikoktató vezetésével

KÉZMŰVES TÁBOROK
Ballai Brigitta és Kerekes Éva 
vezetésével

KALÓZ TÁBOR 6-12 éveseknek
Július 8-12-ig
Ára: 17.000 Ft + 4.000 Ft ebéd

VARÁZSLÓS, BOSZORKÁNYOS TÁBOR 
6-10 éveseknek
Július 15-19
Boszi és varázslókellékeket készítünk, 
varázsigéket gyártunk, boszitánc, 

SalsAfrika 7 éves kortól
Latin amerikai táncok könnyedsége, 
az afrikai törzsi táncok lüktető ritmu-
sa, valamint az orientális táncok nőies 
mozdulatait. Felszabadítja a lelket, 
formálja és feltölti energiával a testet. 
Oktató: Kadi Fatiha

PMS Dance Tánciskola 10 éves kortól
Ha benned van a ritmus, szereted a 
zenét, akkor itt a helyed a PMS Dance 
Tánciskola és HipHop Tánc Színház 
óráján.
Oktató: Verőcei Edina

mágikus piknik bosziavatás, stb. 
Ára: 17.000 Ft + 4000 Ft ebéd

DINAMIK - AEROBIK TÁBOR 
4-8 éveseknek
Augusztus 5-9-ig
Ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft ebéd

DINAMIK AEROBIK TÁBOR 
12-16 éveseknek
Augusztus 12-16-ig
Ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft ebéd

Zumba 10 éves kortól
Kikapcsolódás a mindennapok forgata-
gából 60 perc erejéig, a zene és a tánc 
erejével. Érezd jól magad, hagyd, hogy 
vezessen a zene!
Oktató: Buzdor Hajni

A Tai Chi Chuan 15 éves kortól
Az egyik legelterjedtebb kínai harcmű-
vészeti és egészségmegőrző módszer, 
a taoizmusból származtatható.  
A tudatra és az energia áramoltatásra 
nagyobb figyelmet fordít, mint a fizikai 
erőedzésre. Oktató: Tokody Csaba

LOVAS TÁBOR KEZDŐKNEK 
6-10 éveseknek
Augusztus 12-16-ig
Ára: 20.000 Ft + 4.000 Ft ebéd

DRÁMA TÁBOR 7-12 éveseknek
Július 8-12 
Kreativitást fejlesztő mozgásos, drá-
más feladatok, önismereti és cso-
portos játékok egy hihetetlen záró 
előadással!
Ára: 17.000 Ft + 4000 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
Kimono és ninja, cowboy-cowgirl 
jelmezkészítés, matrjoskababa dí-
szítés, vajas teasütemény sütés, 
indiai népmesék, agyag elefántké-
szítés, szitár zene, tánc, stb.
Ára: 17.000 Ft + 4000 Ft ebéd

Karate 
5 éves kortól
Kistigris Karate suliban vidám játékos 
edzésekkel vár a Mester!
Oktató: Jersi mester IKS 5 dan, Zen-Do 
7 dan

Akrobatikus rock and roll 
6-14 éveseknek
Az oktatást a több éve Európa és 
világbajnok párosokat nevelő Négy 
Muskétás akrobatikus rock and roll 
Sporttánc Egyesület tartja.
Oktató: Gyenge Roland

„Művészeti élet a régi Erzsébeten”
100 éve nyílt meg az első képzőművé-
szeti kiállítás Erzsébetfalván  
Helytörténeti, képzőművészeti kiállítás a 
Pesterzsébeti Múzeumban október 6-ig, 
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

„Ügyes kéznek nincsen párja”
XVIII./XX. századi hímzésminták és 
társaik Szepesi Balázs gyűjteményéből 
a Gaál Imre Galériában.  
Megtekinthető július 21-ig, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óráig.

Pesterzsébeti Múzeum
Benkő Imre fotográfus időszaki kiállítása
Megtekinthető július 21-ig, hétfő 
kivételével naponta 10-18 óráig a 
Gaál Imre Galériában.  

Július 1. hétfő Július 2. kedd Július 3. szerda Július 4. csütörtök Július 5. péntek
10-11 óráig 17-18 óráig 15-16 óráig 17-18 óráig 15-16 óráig

Zumba Akrobatikus 
rock and roll Zumba Akrobatikus 

rock and roll
PMS Dance 
Tánciskola

16-17 óráig 18-19 óráig 16-17 óráig 18- 19 óráig 16-17 óráig
SalsAfrika Karate SalsAfrika Tai Chi Chuan Zumba

TIÉD EZ A HÉT! A programokon a részvétel ingyenes! (B épület Baross u. 55.)

GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283-0031
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu 

Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig

RÁTKAY-ÁTLóK GALÉRIA
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284-7324
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu 

Nyitva tartás: keddtől-szombatig, 10-18 óráig

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu

Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig
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A kerületi tanulmányi versenyeken és 
sportviadalokon első helyen végzett 
általános  iskolásokat, valamint fel-
készítő pedagógusaikat köszöntötték 
a Győztesek gáláján, június 3-án.

Kerületünkben immáron hosszú évekre 
visszanyúló hagyomány, hogy nagyszabá-
sú ünnepség keretében köszöntik azokat a 
diákokat, akik a legeredményesebben sze-
repeltek a különféle megmérettetéseken.

Bár borús volt az ég, mégis felhőtlen 
szórakozást szerveztek a Csili mun-
katársai annak a több mint hatszáz 
résztvevőnek – az ünnepelt gyere-
keknek és felnőtt kísérőiknek –, akik 
május utolsó vasárnapján felkeresték 
a kulturális intézményt.

A gyermeknapon többek között 
megelevenedett a rendíthetetlen ólom-
katona szívbemar-
koló története, 
láthattuk továbbá 
a Hangyabanda 
Színjátszó Társulat 
előadását, amely 
arra int, hogy az 
ál latokat ésszel 

– Idén a 33 tanulmányi verseny 78 
kategóriájában körülbelül 1200 pest-
erzsébeti diák vett részt. A kerületi 
sportversenyek 14 sportágban, 96 ka-
tegóriában 3500 résztvevővel zajlottak. 
A tanulmányi versenyek győztesei közül 
ma 99-en vehetnek át díjat, 18 buda-
pesti dobogós versenyzőt köszöntünk. 
A sportolók közül 97-en vehetnek át 
kupát – mondta Vasas Dezsőné, a gá-
lát szervező Pesterzsébeti Pedagógiai 

szeressük, ne csak 
szívvel; valamint 
meghallgattuk Bí-
ró Eszter koncertjét 
az ábécé betűiről. 
Ugrálóvár, arcfestés, 
papagájkiállítás, no 
meg sok-sok játék 
színesítette a gyer-
meknapi kavalkádot. 

Természetesen a 
hagyományos kéz-
műves foglalkozá-
sok sem maradtak ki 
a gyermeknapi ren-
dezvényből: a népi 

Intézet megbízott intézményegység-ve-
zetője, aki köszönetét fejezte ki Pester-
zsébet Önkormányzatának, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központnak 
és a Csilinek a támogatásért.
Köszöntőjében Szabados Ákos pol-
gármester a Győztesek gáláját fontos, 
értékmérő eseménynek nevezte, amely-
nek hangulata valamennyi résztvevő 
emlékeiben megmarad. 
– Higgyétek el, hogy az ember életé-
ben sajnos több az olyan pillanat, amely 
gondokkal és problémákkal teli, mint 
az olyan, amelyik 
örömöket, meg-
elégedettséget és 
boldogságot tarto-
gat. Én azt kívá-
nom nektek, hogy 
ez a Ti életetekben 
pont fordítva le-
gyen, és minél 
több elismerésben, 
örömteli pillanat-
ban legyen része-
tek szüleitekkel, 
pedagógusaitokkal 
együtt – szólt a 
gyerekekhez a ke-
rületi elöljáró, aki hangsúlyozta: a mosta-
ni elismerés Pesterzsébet egészétől érkezik.
A gálán nemcsak a gyerekeket díjaz-
ták, hanem külön köszöntötték az őket 

felkészítő pedagógusokat is. Díjakat 
adott át Szabados Ákos polgármester, 
Marton Sándorné, az Oktatási és Kul-
turális Bizottság elnöke, dr. Nagyné 
Koczog Tünde tankerületi igazgató, 
valamint Csabai Edvin világbajnok 
kenus.
A különféle elismerések – érmek, ku-
pák, virágok – átadása között a diákok 
színvonalas produkciókkal szórakoztat-
ták egymást, valamint az őket kísérő, 
büszke szülőket. A gálának otthont 
adó Csili színháztermének előterében 

sokan tekintették még azt a kiállítást 
is, amely az ünnepséghez kapcsolódva 
nyílt a pesterzsébeti diákok legsikerül-
tebb munkáiból.            RA

játszóházban virágok készültek, a má-
sik helyszínen vitorlás kalózhajót, per-
gődobot alkottak a gyerekek, míg a 
legkisebbek színes csigákat készítettek. 

– A kerékpáros ügyességi verseny 
megszervezéséért köszönet jár a BRFK 
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársainak. A szervezők szintén 
köszönetüket fejezik ki a Nyílegyene-
sen Íjász Clubnak, amely lehetőséget 
biztosított az érdeklődőknek, hogy ki-
próbálhassák ezt a tradicionális sportot, 
valamint a Pesterzsébet Kapitánypusz-
tai Kutyaiskola és Sport Egyesület-
nek a szép bemutatóért – tette hozzá 
Ternyilla Kornélia, a Csili Művelődési 
Központ munkatársa.           RA

99 díjat osztottak ki a legeredményesebb diákoknak

Gyereknap a Csiliben
Amit egy gyermek megkívánhat, az itt volt!

Gála 
a győzteseknek
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Játszódélutánon búcsúztak óvodás éveiktől a gyerekek

Ovinézőben, Baross Ovi - Kindergarten Baross Óvoda

Minden gyermek nyakába 
érem került a sportnapon

A Baross Ovi - Kindergarten Ba-
ross óvoda és a Kindergarten Ala-
pítvány hagyományos juniálisán 
Bárkányi Judit, a Fővárosi Német 
Önkormányzat elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, majd Galló Cecília, 
az óvodaszék elnöke és Lendvai An-
na önkormányzati képviselő eleve-
nítette fel az óvodás évek szépségét.

A német nemzetiségi nagycsopor-
tosok gyermekjátékokat mutattak 
be, amit a magyar nagycsoportosok 
tánca követett.
A rendezvény egyben az óvo-
da tehetségnapja is volt, ahol a 

tehetségműhelyben részt vevő gyer-
mekek programjairól készült fotó-
kiállítás és a gyerekek által készített 
alkotások is a látogatók elé tárultak.
A műsort a Budainé Balatoni Ka-
talin táncpedagógus által vezetett 

táncház zárta, a magyar zenét az Így 
Tedd Rá együttes szolgáltatta. 
A rendezvényt az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és a Támo-
gatáskezelő által megítélt pályázat 
segítette.

A gyerekek elméleti és gyakorlati 
feladatokat oldottak meg közle-
kedés és környezetvédelem té-
mában, ahol maximális pontszá-
mot értek el. Az akadálypályán 
kerékpáros ügyességi feladatokat 
teljesítettek, szintén nagyon jó 
eredménnyel.
A rendezvényen színes progra-
mokról gondoskodtak a szerve-
zők, és finom ebéddel vendégel-
ték meg a résztvevőket.
Óvodánk „Pindúr pandúrjai” 
kiváló teljesítményükért nyere-
ménycsomagot vehettek át.

Zátrok Istvánné 
óvodapedagógus

Újra dobogón 
végeztünk az ovi kupán
Idén második alkalommal képvi-
selte a Baross Ovi - Kindergarten 
Baross a Fővárosi Ovi Kupán a 
kerületet. 

A rendezvény a vívó-világbajnok-
ság jegyében zajlott, ahol a főváros 
15 kerülete mérte össze ügyességét 
különböző mozgásos váltóverse-
nyekben, melyek a vívó sportág 
ismertetőjegyeit jelenítették meg. 

Az óvoda Izgő-mozgó tehetségmű-
hely csapata az előkelő harmadik 
helyet szerezte meg, így minden 
gyerek nyakába bronzérem került. 
A programon való részvételünket 
az Emberi Erőforrás Minisztérium 
által hirdetett nyertes pályázatunk 
anyagi forrásaiból segítettük.

Szima Krisztina, Borók Gabriella
Tehetségműhely vezető, 

foglalkozásvezető

A Baross Ovi - Kindergarten Baross óvodában az elmúlt hetekben szám-
talan rendezvény, esemény zajlott, ahol a kicsik, az óvónők és persze a 
szülők is kikapcsolódhattak. Most ezt az intézményt vettük górcső alá, 
de arra biztatjuk az óvodákat, az iskolákat és a szülőket, küldjék el él-
ménybeszámolóikat az óvodában, iskolában történtekről, amit szívesen 
megosztunk a Pesterzsébet újság hasábjain, illetve az önkormányzat 
honlapján, a www.pesterzsebet.hu honlapon!

Idén harmadik alkalommal ren-
deztük meg a „Sport Manó Prog-
ram” részeként a sportnapot, mely-
nek célja a mozgás fontosságának 
hangsúlyozása gyermek közelben. 

A délelőttöt közös zenés tornával 
kezdtük, majd a gyerekek ötféle 
labdás sportágban próbálhatták ki 
ügyességüket. A program zárása-
ként minden gyerek érmet kapott. 

Szima Krisztina
az egészséges életmódra nevelő 

munkaközösség vezetője

Gyermekekkel a biztonságos közlekedésért

Kerületi hírek az interneten: 
olvassa Ön is!

www.pesterzsebet.hu

A Lila fecske csoport csapata vett részt az Országos MI-
NI – KRESZ "Pindur Pandúr Ki Mit Tud?" vetélkedőn, 
amit  a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapít-
vány, valamint az ORFK Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság szervezett annak érdekében, hogy a gyerekek 
játékos formában ismerkedjenek a kulturált közleke-
déssel és a szabályokkal.
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Biztonságos iskola
A foglalkozások a balesetek megelőzésére összpontosítottak
Együttműködési megállapodást kö-
tött az United Way Magyarország 
és az Ady Endre Általános Iskola 
és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet. 
A programban alsó és felső évfo-
lyamon két-két osztályban, osztá-
lyonként két alkalommal 90 perces 
foglalkozást tartottak. Az alapítvány 
biztosította a képzést és a szükséges 
tanári segédeszközöket. 
Az elkerülhető balesetek, veszélyhely-
zetek megelőzésére összpontosított 
a program, ahol drámapedagógia 
elemek felhasználásával fejlesztették 
önismeretüket a diákok, akikben erő-
södött a csoporthoz tartozás érzése is. 
A játékokon keresztül lehetővé vált a 
szabályok betartása, betartatása. 
A gyermekek és a kollégák visszajelzé-
seiből is úgy tűnik a program sikeres 
volt.
Diákok véleménye: 
– Más volt, mint amit megszoktunk, ki-
kapcsolódhattunk, játszhattunk, játszva 
tanultunk.
– Tapasztalatot gyűjthettünk, amit a  
”való életben” is alkalmazhatunk.
– Tanulság: az emberélet a legfontosabb!
– Nagyon jó feladatok voltak, tetszett, 
hogy csapatban dolgoztunk. 

A foglalkozáson résztvevő osztály-
főnökök véleménye:

– Úgy gondolom, hogy a program 
mind témájában, mind feldolgozási 
módjában illeszkedett a tantervi elvá-
rásokhoz és az osztályfőnöki órákhoz.
– Gyakorlati ismereteket közvetített, 
úgy hogy a tanulók eddigi tapaszta-
lataira épített, velük mondatta ki a 
levonható következtetéseket. Lehe-
tőséget adott a diákok számára ezen 
kívül önmaguk és társaik megismeré-
sére, megtörtént események mélyebb 
megértésére, feldolgozására.

– Nemcsak a gyermekek, de mi fel-
nőttek is sokat tanultunk ezekből a jó 
hangulatú foglalkozásokból. Sikerült 
jobban megismerni és közelebb kerül-
ni a diákokhoz. Átfogóbb betekintést 
kaptunk a gyermekek életébe, az őket 
foglalkoztató problémákba is. Ez egy 
jó gyakorlat, ajánljuk, hogy kerüljön 
be a mindennapi gyakorlatba.

Harót Jánosné, Oláhné H.Ildikó
           foglalkozásvezetők

Kép az összetört tojáshéjból

A munkák két tantárgyat, a rajzot és a 
néphagyományt ölelték át.
– Az alkotások a legkülönfélébb tech-
nikákkal készültek, az üvegfestéstől a 
montázsig. Talán az egyik legkülön-
legesebb kép egy színes mozaik volt, 
amely a megfestett, majd összetört 

tojáshéj apró darabjaiból készült. 
Szokás ilyenkor az is, hogy díjazzuk 
az ifjú tehetségeket: a rajzosok az 
Arany Ecset-díjat vehetik át, míg a 
néphagyományos diákokat az Arany 
Olló-díjjal jutalmazzuk. A négy éven 
keresztül kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó kis művészek az aranyszínű 
festékbe mártott, majd bekeretezett 
kézlenyomatukat vehetik át – mondta 
el Őrfi Krisztina igazgató.

RA

A József Attila Általános 
Iskolában tartott nyári napkö-
zis táborra a befizetés szemé-
lyesen történik a helyszínen.

GAMESZ

Határtalanul 
Felvidéki tanulmányút
A József Attila Általános Isko-
la 7. osztályos tanulói három 
napot Szlovákiában töltöttek a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával.

Megnéztük Füleken a várat, láttuk 
Rimaszombat csodás emlékműve-
it, megcsodáltuk a gyönyörűen fel-
újított Andrássy-kastélyt Betléren, 
koszorúztunk Rozsnyón, túráz-
tunk a Zla Dzura-barlangban.
Eperjesen megkoszorúztuk az Er-
dei lak-emlékművet, majd onnan 
utunk a „Szürkeszakáll” gejzírhez 
vezetett, onnan Szepeshelyre, a 
szepsi várba kirándultunk.
A szállásunk Kassán volt. Termé-
szetesen a várost is felfedeztük és 
megcsodáltuk.
Tornaváralján találkoztunk az ot-
tani alap iskola diákjaival, megis-
mertük általuk a vár legendáját. 
Programunk a Szádelői-völgyben 
tett sétával zárult.
Az utazás fantasztikusan sikerült és 
végig remekül éreztük magunkat.

A József Attila Általános Iskola
7. osztályos tanulói

A tűzhelyen felejtett étel gyulladt 
ki tegnap a Berkenye sétány egyik 
lakóépületében, az ötödik emele-
ten. A tűzoltók kimentették a  la-
kásban tartózkodó személyt, majd 
a tüzet megfékezték. A lakót a 
mentők könnyebb sérüléssel szál-
lították kórházba.

Ismerek egy olyan embert…
Amennyiben környezetében ismer 
olyan értékes, érdekes, különleges 
embert, akit szeretné, hogy mások is 
megismerjenek, ajánlja figyelmünkbe! 
Ajánlás: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Kiállítással zárult a Hajós Alfréd Általános Iskolában a tanév, ahol  a diá-
kok legsikerültebb képzőművészeti munkáit állították ki.

2013. június 25. kedd 6.30-12.00 óráig 27. hétre   07. 01. - 07. 05.
2013. július    2 kedd 6.30-12.00 óráig 28. hétre   07. 08. - 07. 12.
2013. július    9. kedd 6.30-12.00 óráig 29. hétre  07. 15. - 07. 19.
2013. július  16. kedd 6.30-12.00 óráig 30. hétre:  07. 22. - 07. 27.
2013. július  23. kedd 6.30-12.00 óráig 31. hétre   07. 29. - 08. 02.
2013. július  30. kedd 6.30-12.00 óráig 32. hétre    08. 05. - 08. 09.

Étel miatt égett a lakás
Lapzárta után érkezett

Díjazottak: 
Arany Ecset: Bergován Benjámin 
(1. b), Nagy Boglárka (2. b), Füredi 
Dániel (3. b), Majher Richárd (4. 
b), Krizsán Viktória (5. b), Lángh 
Martin (6. b), Szabó Dániel (7. b), 
Sunda Zsanett (8. b)
Arany Olló: Fábián Dóra (1. b), 
Babinszki Viktória (2. b), Krizsán 
Dorka (3. b), Csobánki Diána (4. b)
Arany kéz: Gallyas Tünde (4. b), 
Balázs Zsófia (4. b), Péteri Takács 
Roxána (8. b)
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Szépkorúak köszöntése

 Bánhidi Zoltánné született 
Körös Veronika (1923.05.03.)

 Mezei Gézáné született 
Dorcsák Julianna (1923.05.17.)

Visi Gézáné született 
Vörös Jusztina (1923.05.16.)   

Medgyesi István (1923.05.30.)

Szalai József (1923.05.31.)

Már nagyon várták a kirándulást a XX. 
kerületi Lajtha, Marót, Nagy Győry 
és a Vágóhíd utcai Idősek Klubjának 
tagjai.  A Humán Szolgáltatások In-
tézménye által biztosított autóbusszal 
egy óra alatt megérkeztünk, közben 
gyönyörködtünk a tájban. 
A kapuban fenséges illat fogadott min-
ket: frissen sütött pogácsával és pálin-
kakóstolóval vártak bennünket. 
Megfogott bennünket a kedves 
fogadtatás, a szépen rendbetartott 
környezet.
Lovas szekérrel körbejártuk a park 
körüli területet, elsétáltunk a pati-
ka tisztaságú istállókhoz, megnéz-
tük a Lázár fivérek serleggyűjtemé-
nyét, kitüntetéseit. Büszkeséggel 
tekintettünk a sok munka ered-
ményére, melyen átérződött a lo-
vak szeretete és a nagyfokú tudás, 
amellyel velük foglalkoznak. 
Találkoztunk fehér pónival, sza-
márral, baromfival, akik barátsá-
gosan közeledtek hozzánk.  
A tiszta levegőn madárdal kísért 

A mese csodáját tapasztalhattuk meg 
nemrégiben a Marót utcai Idősek 
Klubjában, a mesemondó versenyen, 
amit másodjára tartottunk. Amint 
részesei lettünk az idősek mesemon-
dásának, érezhettük a kuckó melegét 
megelevenedni a klubban.

12 idős ember, 12 me-
se varázsát adta át 
a hallgatóságnak, 
többek között az 
alábbi meséket 
hallhattuk:   
A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja, 
A három kismalac, 
A béka királykis-
asszony, Mese az 
időről ,  Mese a 
szerelemről, Mese 
a kisgidóról,  
A karcagi mák. 
A z  i z g a lmas 
és  t a r t a l m a s 
dé lelőttön lát-
hattuk,  hogy 
nem kell kis-
g y e r m e k n e k 
lenni  ahhoz, 
hogy megérintsen 

Pacsirta utcai otthonában köszöntöt-
te az önkormányzat nevében Juhász 
Lajosné alpolgármester a 90 éves 
Szántói Jánosnét.

Az ünnepelt a Józsefvárosban 
született, és 10 éves kora óta él kerü-
letünkben, utolsó iskoláit már itt vé-
gezte. Azt meséli, akkoriban teljesen 
máshogy nézett ki a Pacsirta utca és 
annak környéke. Például nem maga-
sodtak még a szomszédos lakótelep 
emeletes házai. Homokból viszont 
nem volt hiány – olyannyira, hogy a 
szenes kocsi nem is jött be az utcába, 
mert csak elakadt volna. Így aztán az 
errefelé lakók kénytelenek voltak a 

Virág Benedek utcáról maguk behor-
dani az értékes fűtőanyagot.

Rózsika néni előbb a Danuvia 
Szerszámgépgyárban dolgozott, majd 
a kerületi tanács alkalmazásában állt 
egészen 1984-es nyugdíjba vonulásá-
ig. Három gyermeke született, akik 
négy unokával és egy dédunokával 
ajándékozták meg.

A szépkorú hölgy ma is tevékeny 
életet él, s ha teheti, szívesen néz tévét. 
Mint mondja, tévézne többet is, ám 
az őt érdeklő játékfilmeket – legna-
gyobb bánatára és bosszúságára – csak 
késő éjjel tűzik műsorra a csatornák.

RA

minket, galambok turbé-
koltak a faragott odúkban. 
Mindenütt virágok, a sze-
münk alig tudott ennyi 
szépséget befogadni. 
A lovasbemutatón gyönyö-
rű lovakkal virtuskodtak a 
fiatalok, csak úgy dagadt 
a keblünk a büszkeségtől, 

látva a sok külföldi csoport 
elégedett elismerését. Igen, 
lovas nemzet vagyunk, ők is 
láthatták!
Változást jelentett életünk-
ben ez a kirándulás: telített 

bennünket a jó levegő, a sok szép látvány. 
Hálásak vagyunk a szervezőknek, a tá-
mogatást nyújtó Humán Szolgáltatások 
Intézménynek.  
Szép emlék lesz életünkben ez a nap!  

Raffay Béláné 

II. fokozat: ha a hőmérséklet legalább 
három egymást követő nap várhatóan 
eléri vagy meghaladja a napi 25 oC-ot.  
Alternatív feltétel: legalább egy napra 
eléri a napi középhőmérséklet a 27 
oC-ot. 
III. fokozat: ha várhatóan legalább 
három egymást követő napon eléri a 
napi középhőmérséklet a 27 oC-ot.
Nagyon jó hatású, ha egy-egy alka-
lommal maximum fél órára nedves tö-

rölközőt teszünk a homlokunkra, nya-
kunkra, csuklónkra. Jó hatású az is, ha 
lábunkat 20-22 oC-os vízben hűtjük. 
Igyunk akkor is, ha nem érezzük ma-
gunkat szomjasnak! Óránként leg-
alább egy pohár folyadék fogyasztása 
szükséges. Aki vízhajtó gyógyszereket 
szed, szintén fogyasszon a napi meg-
szokott mennyiségnél egy-másfél liter-
rel több folyadékot.
Figyelniük kell magukra azoknak, akik 
vérnyomás csökkentőket szednek.  
A magas vérnyomás betegségben szen-
vedők a szokásosnál gyakrabban mér-
jék/méressék meg a vérnyomásukat!

Kísérje figyelemmel a
www.pesterzsebet.hu honlapot, 
ahol folyamatos tájékoztatást 

kaphat az esetlegesen elrendelt 
hőségriadókról!

Kirándulás Domony-völgybe, a Lázár Lovasparkba

Mesemondó verseny a Marót utcai klubban

Egy kis csoda mindenkinek kell Boldog születésnapot, Rózsika néni!
minket a varázslat, és sohasem nőhet 
fel annyira az ember, hogy ne ragadja 
el egy kis időre a képzelet világa.
Szerencsére a mese és a mesemondás 
soha nem veszíti el aktualitását, min-
dig részese marad az ember életének. 
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy 

a mesékre mindig szükség volt, 
van és lesz, hiszen az éle-
tében mindenki vágyik 
egy kis varázslatra, bor-
zongásra és a csodák át-
élésének élményére.

Szittner-Bartus Beáta
klubvezető

Hőségriadó, idősek 
figyelmébe is ajánljuk!
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Az úrnapját, melyhez jellemzően 
körmenet is kapcsolódik, vala-
mennyi kerületi katolikus temp-
lomban megünnepelték. A Szent 
Erzsébet Főplébániatemplom 
környezetét és a templom oltára-
it ötödik éve díszíti fel segítőivel 
Várhelyi Márta. 

Körmenetet tartot-
tak a Szent Lajos 
t e m p l o m  k ö r ü l , 
amely négy szabad-
téri oltárt érintett. 
A hívek itt imádkoztak, Szláby Tibor 
plébános áldást adott. Virágokból az 
ünnephez kapcsolódó mintákat ké-
szítettek az Oltáriszentség haladási 
útvonalán, ahol az első áldozottak vi-
rágszirmokat szórtak szét. 
– Úrnapján a katolikus egyház az 
egyik szentséget, az úgynevezett Oltá-
riszentséget, idegen szóval az Eucha-
risztiát ünnepli. Ez nem más, mint a 
feltámadt Krisztus szent teste és vére 
a kenyér és a bor színe alatt. Ő maga 

Az erdélyi Szentegyházi Gyermek-
filharmónia, a Fili, koncertet adott 
Pesterzsébeten, a Szent Erzsé-
bet Főplébániatemplomban. 

Egyházi népi énekeket, nemze-
tiségi, katona- és népdalokat adtak 
elő.
A 140 tagú, Magyar Örökség-díjas 
székely ruhás együttest Marton Sán-
dorné, az önkormányzat Oktatási 
és Kulturális Bizottságának elnö-
ke, valamint Czap Zsolt plébános 
köszöntötte. Produkciójáért a Fili 

– Tudatosan ültettem a virágaimat a 
kertben, gondolván az úrnapi díszítésre, 
illetve  a szomszédjaimtól is kértem virá-
gokat erre az alkalomra. A segítőimmel 
együtt az erdőben, a réten is szedtünk 
még mezei virágokat. Juhász Lajosné al-
polgármestertől rengeteg török szegfűt, a 
szociális foglalkoztatótól fűkaszálmányt 

mondta a kezébe vett kenyérre, hogy 
"Ez az én testem...", a kehelyben lé-
vő borra, hogy "Ez az én vérem...". 
És parancsolta: "Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre!" Ebből követke-
zően minden szentmisében végbe-
megy az átváltozás csodája. Áldoz-
tatáskor a pap mondja: "Krisztus 
teste." Az áldozó pedig a hit szavát 
válaszolja: "Ámen." – adott magya-
rázatot a Szláby Tibor plébános. 
                                                                   ILMA

nagy tapsot kapott a zenekedvelő 
pesterzsébetiektől.
Bajor Éva, a Filit jól ismerő pester-
zsébeti lakos elmondta: a kórus he-
tente egyszer próbál Szentegyházán, 
melyre Hargita megye településeiről 
érkeznek a diákok. A Haáz Sándor 
karnagy által 31 évvel ezelőtt alapí-
tott kórusban már harmadik gene-
rációs tagok is vannak. A Fili június 
4-én, a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján ünnepi koncertet adott a Parla-
ment Kupolatermében.

ILMA 

kaptunk. A piacon működő, továbbá 
környékbeli virágárusoktól, illetve a hí-
vektől kaptunk a legtöbb virágot – fog-
lalta össze Várhelyi Márta, aki ötödik 
éve díszíti úrnapjára a templomot és 
környezetét. 
A szentmise után tartották a körmenetet 
Czap Zsolt plébános vezetésével.        IM 

Virágokkal díszítették fel a templomot úrnapján

Szirmokat szórtak az elsőáldozottak Koncertet adott a 
Szentegyházi Gyermekfilharmónia 

A Keresztény Advent Közösség 
Hajléktalanok Nappali Melegedője 
és Utcai Gondozó Szolgálat mun-
katársa immár tíz éve segítenek a 
bajba jutott embereken a Menhely 
Alapítvány Diszpécser Szolgálatá-
val közösen.

Minden este felkeresik a kerület 
hajléktalanjait, akik földalatti vackok-
ban, fák rejtekében, parkok padjain, 
erkélyek alatt meghúzódva élik az 
életüket. 

Pontosan tudják, kit hol találnak, 
bármennyire is elbástyázzák magukat 
a külvilágtól. A szociális munkások 
az éj leple alatt úgy közelítik meg a 
hajléktalanok rejtekhelyeit, hogy azt 
mások ne lássák. A védelmük érde-
kébe teszik ezt, mert sajnos tudnak 
olyan esetről, amikor pusztán szóra-
kozásból, égő cigarettacsikkeket do-
báltak az erkélyek alatt meghúzódó 
hajléktalanokra. 

A Jahn Ferenc Dél-pesti kórház 
mellett működő nappali melegedőben 
tudnak fürödni, kimosni ruhájukat, 
teát és szendvicset kapnak. A melegedő 
hétköznap 8–15 óra között van nyitva. 

Amennyiben utcán, lépcsőházban 
hajléktalant látnak, hívják az alábbi 
telefonszámot: 286-0601 (8-15 órá-
ig), 06-20-379-6140 (16-22 óráig). 

A Menhely Alapítvány éjjel-nap-
pal hívható telefonszáma: 338-4186.

	 	 •
Felajánlásokat szívesen fogadnak és 
vesznek át a szolgálat munkatársai.  
Egyeztetés a fenti telefonszámokon! 

Krízismentés 
az éjszakában
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A nyári szünetben az utazási igé-
nyekhez igazodva a budapesti tö-
megközlekedési járatok menetrend-
je is módosult, a  MÁV-START ZRT.
pedig gyorsabb 
utazást biztosít a 
Balatonhoz.

A BKK hálózatán 
életbe léptette az 
iskolaszüneti köz-
lekedési rendet: 
néhány tömegköz-
lekedési járat - első-
sorban hétköznapi 
csúcsidőszakokban 
- némileg ritkábban 
közlekedik. 
Egyes, jellemzően 
turisztikai célpon-
tokhoz közlekedő 
(például a Margit-
szigeten, Várban 
közlekedő) járatok – éppen a meg-
növekvő kirándulóforgalomra tekin-
tettel – hétköznap a megszokottnál 
sűrűbben indulnak.
Azon utasok, akik a közoktatásban 
a 2012/2013-as tanévben érvényes 

Az európai uniós jogszabályok értelmé-
ben a közösség területe vámjogi szem-
pontból belföldnek minősül, így a hor-
vát csatlakozást követően megszűnik a 
vámhatár Magyarország és Horvátor-
szág között. A csatlakozást megelőzően 
érvényben lévő, úgynevezett vámmen-
tességi törvény rendelkezései helyett a 
vonatkozó uniós és hazai szabályokat 
kell figyelembe venni, amelyek nagy-
ságrendekkel kedvezőbb feltételeket 
teremtenek az utazók számára.
A Horvátországba történő utazás során 
nem kell az utasnak vámeljárást kez-
deményezni vagy közterhet fizetni, így 
szabadon kiszállíthatóvá válik a nyara-
láshoz például egy motorcsónak.
A behozni kívánt termékek tekinteté-
ben az értékbeli korlátozáson túl – a 
jövedéki termékek kivételével – a meny-
nyiségi korlátozás is megszűnik.
Háziállatok utaztatásához (kutya, macska, 
vadászgörény): egyedi azonosítás (tetová-
lás vagy mikrochip), védőoltás, egyszeri 
beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvány, 
egyes esetekben állatútlevél kell.

tanulói jogviszonnyal; illetve a felső-
oktatásban a 2012-2013-as tanév II. 
félévében nappali tagozatos képzésen 
érvényes hallgatói jogviszonnyal ren-

delkeztek, érvényes diákigazolványuk 
birtokában 2013. október 31-éig jo-
gosultak igénybe venni a kedvezmé-
nyes Budapest-bérletet. 
A 2013/2014-es tanév 2013. szep-
tember 2-án, hétfőn kezdődik.

Gyógyszerek: orvosi igazolással a tartóz-
kodás idejére indokolt mennyiségben 
kezelőorvos által előírt mennyiség.
Az élelmiszerek tekintetében Magyaror-
szágra a csomagolt és szavatossági idő-
vel ellátott élelmiszerek a csatlakozást 
követően korlátozás nélkül, az egyéb 
élelmiszerek (pl. tojás, nyers hús stb.) az 
eredetet igazoló pénzügyi bizonylat (pl. 
számla) birtokában hozhatóak be uniós 
tagállamból.
Jövedéki termék (pl. pálinka) beho-
zatala során az eredetet és a jövedéki 
termék adózott voltát egyaránt iga-
zolni kell. 
Horvátország csatlakozását követő-
en megszűnik a külföldi (horvát) 
utas által Magyarországon vásárolt 
termékek, illetőleg a magyar utas 
által Horvátországban vásárolt ter-
mékek esetében az általános for-
galmi adóra vonatkozó visszatérítés 
lehetősége. 
További információk a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal honlapján, a 
www.nav.gov.hu oldalon!

Menetrendek a www.bkk.hu oldalon.
Életbe lépett a nyári menetrend a 
MÁV-START Zrt-nél is, ami augusz-
tus 25-ig lesz érvényben, elsősorban 

a jelentősen megnö-
vekvő, balatoni utazási 
igények megfelelő ki-
szolgálása érdekében. 
A Tárnok–Székesfehér-
vár szakasz pályafelújí-
tásának köszönhetően 
már nagyobb sebesség-
gel közlekedhetnek a 
vonatok a Balaton felé, 
így az eddigi évekhez 
képest csökkentek a 
menetidők. A főváros-
ból például Balaton-
füredre a leggyorsabb 
eljutás mintegy húsz 
perccel rövidült, a dé-
li partra pedig tizen-
öt perccel csökkent a 

gyorsvonatok menetideje. Idén nyá-
ron a legjelentősebb változást a Bala-
ton északi partjára közlekedő vonatok 
új menetrendi struktúrája jelenti.
Bővebben: www.bkk.hu, www.mav-
start.hu 

Nyári menetrendek, sűrűbb, gyorsabb járatok Hasznos tanácsok 
kánikula idejére
A kánikulai meleg, a tartósan magas 
hőmérséklet károsan befolyásolja az 
egészségi állapotot. Kedvezőtlenül 
hat mindenkire, de elsősorban az 
idősekre, a gyermekekre, a betegekre 
és a fizikai munkát végzők szerveze-
tére, ám néhány hasznos tudnivaló 
ismeretével és alkalmazásával elvisel-
hetőbbé tehetők ezek a forró nyári 
napok is.

Kánikulai napokon – különösen a 
meleg déli órákban –, ha teheti, vonul-
jon el hűvös, besötétített szobába. Kor-
látozza a szabad levegőn tartózkodást a 
kora reggeli és esti órákra. Amennyi-
ben elkerülhetetlen a szabadban lenni, 
húzódjon árnyékos helyre. 

Nagy melegben zuhanyozzon lan-
gyos vízzel, akár naponta többször is, 
ha ezt nem teheti, frissítse fel többször 
arcát, nyakát, végtagjait. 

A lakást tanácsos éjszaka alaposan 
átszellőztetni, nappalra különböző 
árnyékolók (redőny, reluxa, sötétítő 
stb.) alkalmazásával csökkenthető a 
felmelegedés. 

Kánikulában jelentősen megnő a 
szervezet folyadékigénye, nem hagy-
ható azonban figyelmen kívül, hogy 
a folyadékvesztéssel párhuzamosan a 
sóveszteség is fokozott, ezért javasolt 
a megfelelő ásványianyag-tartalommal 
rendelkező folyadékok fogyasztása.

Lehetőség szerint ne fogyasszon 
magas cukortartalmú, koffeint vagy 
alkoholt tartalmazó italt. 

A megfelelő bőrvédelemről ne fe-
ledkezzen meg, 10 és 15 óra között ne 
menjen a tűző napra!

Testünk normális körülmények kö-
zött az izzadás által hűl le, de nagyon 
nagy hőségben elveszítheti ezt a ké-
pességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik 
a test hőmérséklete, ami hőpangást, 
súlyosabb esetben hőgutát okozhat. 
Ez igen veszélyes állapot, mely fontos 
szerveket károsíthat, extrém esetben 
halálhoz is vezethet. Legjellemzőbb 
tünetei a forró, száraz, kipirult bőr, 
szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédü-
lés, émelygés, zavartság, esetleg tudat-
vesztés. Ha valakinél a fenti tüneteket 
tapasztalja, hívja azonnal a mentőket, 
de amíg a segítség megérkezik, fon-
tos a beteg hűtése. Vigye árnyékba az 
érintettet, permetezzen rá vizet, mos-
sa meg, legyezze, ha lehetősége van rá 
vizes lepedőbe is csavarhatja! Semmi 
esetre se hagyja felügyelet nélkül a se-
gítség megérkeztéig. Öntudatlan, esz-
méletlen személy esetén soha ne pró-
bálja itatni!

Ha krónikus beteg, konzultáljon 
kezelőorvosával, kérje ki tanácsát! 
Ügyeljen arra, hogy a szobahőmérsék-
leten tárolható gyógyszerek esetében 
általában a gyártók 25 ºC alatti táro-
lást javasolnak, így kánikulában ezeket 
is célszerű hűtőszekrényben elhelyezni.

Csecsemők és kisgyermekek esetén 
fokozottan figyeljen az óvintézkedések 
betartására! 

A MÁV-START tovább bővíti a saját, 
kedvezményes kártyájának, a START 
Klub 50% kártyának és a társkártyá-
nak a szolgáltatásait, gondolva az elő-
városi térségben utazókra is. A kártya-
tulajdonosok Budapest közigazgatási 
határán belül menetjegy megváltása 
nélkül utazhatnak mind a személy-, 
mind pedig a gyorsvonatokon, 
amennyiben az utazás a közigazgatási 
határon belül vagy az elővárosból indul 
és a célállomás is ott található.
A vasúttársaság a menetrendben 
rombusszal jelöli az igénybe ve-
hető vonatokat. A díjmentesség a 
járatok több mint kilencven szá-
zalékán érvényes, kivételt csak az 
InterCity és a nemzetközi vonatok 
képeznek.
 Az új feltételekkel havonta több 
ezer forinttal is kevesebbet fizethet 
egy elővárosi utas.
 A már részletezett, menetjegy nél-
küli utazáson túl a legfontosabb 
előnye, hogy a belföldi, távolsági 
utazáskor 50, a nemzetközi uta-
záskor pedig 25 százalékos kedvez-
mény igénybe vételére jogosítja a 
tulajdonosát a teljes áru, másod-
osztályú menetjegyek árából. Ezen 
felül gyorsvonati pótjegyet sem 
kell váltani, sőt szombatonként a 
kártyatulajdonosok egy útitársa is 
fél áron – Budapesten belül a fenti 
feltételek szerint ingyen – utazhat. 
Információ a MÁV-START hon-
lapján, illetve a vasúttársaság te-
lefonos ügyfélszolgálatán, a helyi 
tarifával hívható MÁVDIREKT 
vonalon: a 06 (40) 49 49 49-es te-
lefonszámon kérhető.

Kedvezmények a START Klub 
kártyával rendelkezőknek

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 2013. július 1-jén történő csat-
lakozását követően sokkal kedvezőbb szabályok szerint utazhatnak a 
határon átlépők.

Kedvezőbb utazási 
feltételek Horvátországba
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Eperfesztivál a piacon

A Tátra téri piacon friss, meleg po-
gácsát, hideg üdítőt, cseresznyét, 
csokoládét, cukorkát és kedvességet 
kaptak a piacüzemeltető ajándéka-
ként a gyermeknapi vigadalomra 
kilátogató gyerekek és a piacra ér-
kező vásárlók. Kézművesek árulták 
az átrium bejára-
tánál portékáikat: 
a természetes alap-
anyagokból készült 

rendelkezésére állnak. Az értékesítő 
a számlakibocsátás alól akkor men-
tesülhet, ha a vevő nem minősül sem 
az áfa alanyának, sem nem adóalany 
jogi személynek, az ellenérték adót 
is tartalmazó összege nem éri el a 
900 000 forintnak megfelelő pénz-
összeget, és annak megfizetése leg-
később a teljesítésig maradéktalanul 
megtörténik. Ilyen esetben viszont –
ha a vevő számlát nem kér – nyugta 
adása kötelező (kivéve sajtótermék 
értékesítését vagy kezelőszemélyzet 
nélküli automata berendezés útján 
történő értékesítést).
Az a tény tehát, hogy egy vállalkozás 
az interneten keresztül végzi tevé-
kenységét, nem mentesíti az adójog-
szabályok betartása alól.

NAV Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatósága

Az internet világában sok vállal-
kozás úgy véli, kibújhat a közte-
herviselés alól, ha adóköteles te-
vékenységét a világhálón keresztül 
bonyolítja.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bu-
dapesti és Pest megyei adórevizorai 
ezen a területen közel kétszer annyi 
visszaélést tapasztalnak, mint a régió-
ban vizsgált egyéb értékesítési formák 
esetén, ahol a megállapítási arány ál-
talában 30-33% között mozog.
A bizonylat-kiállítás elmaradását 
sokszor azzal magyarázzák a keres-
kedők, hogy csak viszonteladók, a 
nyugtaadás nem az ő dolguk. Fontos 
kiemelni, hogy annak a vállalkozás-
nak is, amely gazdasági tevékenysé-
gét az interneten keresztül bonyo-
lítja, értékesítéseit az áfatörvénynek 
megfelelő bizonylattal kell igazolnia. 
A legtöbb ügylet esetében megfele-
lő forma lehet az áfatörvény 169. § 
szerinti számla. A számlakiállításnak 
általában egyébként sincs akadálya, 
mivel a megrendelés következtében 
a szükséges adatok (vevő neve, cí-
me) általában hiánytalanul az eladó 

szappanokat, a fafaragó népművész 
á l ta l  készített sétabotokat, az üveg-
ékszereket, a természetes anyagokból 

készült babákat, 
táskákat.
A piacra kiláto-
gató óvodások 

kacagva kergették, simogatták a kék 
kengurut, a méhecskét és a nyuszit, 
akikkel közös fotókat is lehetett 
készíteni. 

INTEGRIT-XX. Kft. vezetése

Fokozottan ellenőrzik az internetes kereskedelmet

A Pesterzsébeti Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központ Családsegítő 
Szolgálata második alkalommal szer-
vezett egészségnapot június 13-án a 
Kossuth Lajos utca 146. szám alatti 
telephelyén.

A szervezők célja az egészségnappal 
az volt, hogy a náluk megforduló 
látogatók tájékozódjanak az egész-
séges életmódról, valamint kipróbál-
hassanak olyan szűrővizsgálatokat 
és segédeszközöket, terápiás lehe-
tőségeket, amelyekhez máshol, más 
formában csak pénzért juthatnak 
hozzá. 
– A rendezvényen 85 résztvevő for-
dult meg. Kissé szűkösen fértünk el, 
hiszen a családsegítő szolgálat a ren-
dezvényen kívül a napi működését is 
folytatta, tehát ügyfeleket is fogad-
tunk. Szerencsére az időjárás kegyes 
volt hozzánk, és a szikrázó napsütés-
ben semmi akadálya nem volt an-
nak, hogy a hozzánk betérő ügyfe-
leket az udvaron fogadjuk, hiszen a 
beszélgetős szobáinkban különböző 
szűrővizsgálatok folytak – mondta 
Végh Pálné szakmai vezető.

A rendezvényt meglátogatta Juhász 
Lajosné, szociális területért felelős 
alpolgármester az önkormányzat 
Szociális Osztályának munkatársaival. 
A napot a családsegítő munkatársa, 
Puskás Margit szervezte, segítségére 
voltak a szolgálat munkatársai.  
– Ezúton is köszönetet mondunk 
azoknak a szakembereknek, akik 
ingyenes munkájukkal hozzájárul-
tak rendezvényünk sikeréhez – tette 
hozzá Végh Pálné. 

Egészségnap a családsegítőben

Ingyenes szűrések, vizsgálatok 

A nap folyamán volt ingyenes lá-
tásvizsgálat a pesterzsébeti Ofotért 
177. szaküzlet munkatársai közre-
működésével, ingyenes hallásvizs-
gálatra időpontegyeztetés, ortopé-
diai elváltozások szűrése, testana-
lízis, mágnesterápiás kezelés, gyó-
gyászati segédeszközök bemutató-
ja, táplálékkiegészítők termékbe-
mutatója, vérnyomásmérés, vala-
mint lélekszépítő kinoziológussal 
is lehetett konzultálni. 

Dübörög a nyár 
a Tátra téri és Vörösmarty téri piacokon!
Nálunk mindent megtalál!

Pesterzsébet önkormányzata megrendelte a kerület közterületein álló pla-
tánfák növényvédelmi kezelését június 17. és június 28. között. Tekintettel 
a bizonytalan időjárási tényezőkre, azért törekszenek a fent jelzett időin-
tervallum betartására.

Kezelik a platánfákat 

Vidám gyerekzsivaj a gyermeknapon
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Ezüstérmes és NB III-as az ESMTK!
A labdarúgó NB III Duna-csoport-
jának utolsó fordulójában nyernie 
kellett az Erzsébeti SMTK-nak ah-
hoz, hogy biztosan a második he-
lyen végezzen, és ezzel osztályozó 
nélkül megőrizze NB III-as tagsá-
gát. A piros-fehérek egy korai góllal 
legyőzték a III. Ker. TVE együttesét, 
és ezüstérmesek lettek.

Az erzsébetiek sorsa a saját kezükben 
volt: ha nyernek, a második helyen 
zárnak, és tagjai maradnak a jelenle-
ginél sokkal kisebb létszámú NB III-
nak, míg döntetlen esetén figyelniük 
kellett volna a Diósd eredményére is.
A piros-fehérek nem bízták a vélet-
lenre a dolgokat. Letámadással rendre 
már a felezővonalnál labdát szereztek, 
és nagy hazai fölénnyel teltek az első 
percek. Aztán a nyolcadik percben 
Kőbányai Levente csinált egy szép 
cselt, majd 18 méterről nagy gólt lőtt 
a bal felső sarokba – a fiatal hátvédnek 
ez volt az első gólja az ESMTK színei-
ben. Ezután kiegyenlítetté vált a játék, 
a hosszú ideje veretlen óbudaiak igye-
keztek változtatni az álláson, de nem 
jutottak helyzetig. Igaz, az erzsébetiek 
sem, mezőnyjátékkal teltek a percek.
A szünetet követően is hasonló volt 
a mérkőzés képe, majd az utolsó tíz 
percben Szakolczai-Sándor Balázs 

kétszer is növelhette volna a hazai 
előnyét, de mindkét lehetőség kima-
radt. A lefújás után joggal ünnepeltek 
a játékosok és szurkolók. Az ESMTK 
remekül teljesített a 2013-as évben: a 
piros-fehérek 31 pontot szereztek az 
idén, és a mezőny leggólerősebb csa-
pataként tavaszi bajnokok lettek.
– A nagy tét miatt kicsit görcsösen 
futballoztunk, de szerencsére a korai 
gól miatt már csak arra kellett figyel-
nünk, hogy a vendégek ne jussanak 
el a kapunk közelébe. Nem tudtuk, 
hogyan áll a Diósd  Csepelen, nem 
foglalkoztunk a riválisunkkal, saját 

magunkra koncentráltunk. Dicséret 
illeti a fiúkat az egész tavaszi idényért 
– mondta Turi Zoltán vezetőedző. 

MS

– A legsikeresebb PeLe-versenyzőnek 
Tari István bizonyult, aki az egyete-
mista sportlövő OB-n légpisztoly és 
légpuska egyéni és csapat kategóriában 
összesen 2 arany- és 2 ezüstérmet szer-
zett. Sipos Ferenc egyéni légpisztoly és 
légpuska kategóriában 2 aranyéremmel 

gazdagodott. Az egyetemisták sportlö-
vő országos bajnokságán Szűcs László a 
harmadik, míg Zsiga János a negyedik 
helyen végzett – mondta Gajzágó Im-
re, a PeLe elnöke.
A versenyzők edzője Czanik László. 

IM 

A Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet (PeLe) versenyzői ezúttal az 
egyetemisták sportlövő országos bajnokságán (OB) álltak rajthoz, ahol 
7 érmet, és egy 4. helyet szereztek.

Az egyetemista sportlövőknél is tarolt a PeLe

A szomszédvárak összecsapását az Er-
zsébeti SMTK nyerte meg a Magyar 
Kupa előselejtezőjének 3. fordulójá-
ban. A piros-fehérek 2-1-re győztek a 
Soroksár SC ellen az Ady Endre úton.

Az összecsapás tétje a Magyar Kupa fő-
táblájára jutás volt, azaz a legjobb 128 
közé kerülés. Az ESMTK már az első ne-
gyedórában előnybe kerülhetett volna, ha 
a partjelző éberebb: egy hazaadást köve-
tően a soroksári kapus a gólvonal mögül 
ütötte ki a labdát, ám az asszisztens nem 
intett. Jobbára mezőnyjátékkal teltek a 
percek, nagy helyzet egyik oldalon sem 
alakult ki. A második félidőben a kelle-
ténél kisebb koncentráció „akadályozta 
meg” az erzsébeti gólokat, majd a 69. 
percben Szakolczai-Sándor Balázs kapott 
egy jó indítást, és a kimozduló kapus mel-
lett ballal, 12 méterről a hálóba helyezett. 
Hat minutummal később egy kavaro-
dás után egyenlítettek a soroksáriak, ám 
újabb hat perc múltán ismét Szakolczai-
Sándor volt eredményes, egy szép csel 
után jobbal, 13 méterről bombázott a 
kapuba. Az utolsó percben kétszer is el-
találták a felső lécet a sárga-feketék, de 
újabb gól már nem esett.
Turi Zoltán vezetőedző elmondta, a sze-
zonra kitűzött célt teljesítették, ez a meccs 
amolyan bónusz volt számukra. Egy hó-
nap pihenőt kapott a csapat, júliusban 
kezdik a felkészülést az új évadra.        MS

Az ESMTK a kupa főtábláján
SSC – ESMTK 1-2 (0-0)

A tizenöt éve testépítéssel foglalkozó, 
többszörös magyar masters 
bajnok és számos nagy 
verseny érmese, a pest-
e r z s é b e t i 
Medek Ti-
bor az idei 
évet a tö-
megnövelésre 
szánta. Az 57 
éves sportember 
ennek a célnak 
rendelte alá a 
táplálkozását 
és az edzéseit, 
s úgy tervezte, 
2013-ban nem vesz 
részt egyetlen versenyen 
sem. 
Aztán megkezdődött az idény, és 
mivel a kemény felkészülés mi-
att jó formában érezte magát, 
megváltoztatta a véleményét, 
és mégis színpadra lépett. Az 
eredmények azt mutatják, 
hogy jól tette, mert ismét 
dobogós helyezéseket ért el.
Először a szentendrei Body 
Sport-kupán mutatta be gya-
korlatát a szigorú zsűrinek, és 

kategóriájában ezüstér-
mes lett. 

A Győrben rende-
zett Trófea-kupa 

n e m z e t k ö z i 
versenyen a 
harmadik he-
lyen végzett. 
Követ-kezett 
a  b u d a ö r -
s i   WBPF-
v i l á g k u p a , 

amelyen ezüst-
é r m e t  n y e r t 

a masters +50 
mezőnyben. 
Medek Tibor a 
jövőben nem 
csak egyéni ver-

senyeken szeretne 
rajthoz állni. Azt 

tervezi a személyi 
edzőként és vezető-

edzőként a Csepel SC 
Fitness Stúdióban dolgozó 

örökifjú testépítő, hogy egyik 
tanítványával, a harminchárom 
éves Bánszkiné Lázár Katával 

párosban állnak majd szín-
padra.                   MS

Erzsébeti SMTK–III. Ker. TVE 
1-0 (1-0)

ESMTK: Bonica – Soós I., Pintér 
D., Nemes, Kőbányai – Bányai, 
Kazi, Rápó (Vojtekovszki, 74.), 
Havlik – Lőrinczy (Posta, 71.), 

Szakolczai-Sándor G.: Kőbányai (8.)

Idén nem akart versenyezni,
mégis érmekkel 
tért haza

Tari István és Sipos Ferenc
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Szűcs László és Zsiga János
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Nem kapja meg 
a Pesterzsébet 

újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

Az Birkózó Szakosztály hírei 
Junior szabadfogású 
magyar bajnokság 
Szigetszentmiklós

84 kg-os súlycsoportban Nagy Mi-
hály képviselte szakosztályunkat.  
A legnépesebb súlycsoportban induló 
versenyzőnk, kiváló teljesítménnyel 
verekedte magát a döntőbe, ahol egy 
csepeli birkózóval vívott, melyből 
Nagy Mihály került ki győztesen, ez-
zel újabb magyar bajnoka született az 
ESMTK-nak. 

Felnőtt kötöttfogású 
magyar bajnokság
Cegléd 

Szakosztályunkat 96 kg-os súlycso-
portban Mertse Ádám képviselte, 
akinek súlycsoportjába 11 versenyző 
mérlegelt. Ádám az 5. helyért küzd-
hetett a Vasas versenyzőjével, végül 
Ádám győzedelmeskedett ellenfelével 
szemben, és az 5. helyen végzett.

Diák II. szabadfogású 
magyar bajnokság

Az ESMTK-t 8 súlycsoportban 13 
versenyző képviselte. Matyi Vivien 
(26 kg), Szenttamási Róza (29 kg), 
Urbin Kevin (29 kg), Nagy Dániel 
(29 kg), Szili Gergely (32 kg), Réz-
műves Milán (32 kg), Tösmagi At-
tila (35 kg), Pühra Zoltán (38 kg), 
Molnár Botond (38 kg), Kekenj 
Norbert (38 kg), Burij Anatolij (46 
kg), Bencze Roland (50 kg), Mohl 
Richárd (54 kg). 
Birkózóink nagyon szépen helyt áll-
tak a versenyen. Nagy Dániel egészen 
a döntőig verekedte magát, ahol vé-
gül a kazincbarcikai ellenfelét verve 
a dobogó legfelső fokára állhatott. 
Tösmagi Attila a harmadik helyért va-
ló küzdelemben egy dorogi verseny-
zővel szemben győzedelmeskedett, 
bronzéremmel gazdagította szakosz-
tályunkat. 38 kg-ban induló három 
versenyzőnk közül két birkózónak 

sikerült a legjobb négy közé vereked-
nie magát. Molnár Botond a dobogó 
második fokára, míg Pühra Zoltán a 
dobogó harmadik fokára állhatott. 
Burij Anatolij a legjobb négy közé 
verekedte magát, végül szintén a har-
madik helyen végzett. Mohl Richárd 
kiváló birkózással a döntőig vereked-
te magát, végül egy büki versenyzőt 
legyőzve Ricsi megszerezte a nap 2. 

magyar bajnoki címét. Matyi Vivien, 
Szenttamási Róza, Urbin Kevin, Szi-
li Gergely, Rézműves Milán, Bencze 
Roland kiestek a versenyből. 

U23-as kötöttfogású 
magyar bajnokság
Szigetvár 

Szakosztályunkat Kányási Sándor kí-
séretében Fék Szabolcs (74 kg), La-
katos Attila (74 kg), valamint Mertse 
Ádám (120 kg) képviselte. A legnépe-
sebb súlycsoportban induló Fék Sza-
bolcs, illetve Lakatos Attila szereplése 
nem sikerült jól, mindketten kiestek 
a versenyből. A vereségeket feledtette, 
hogy a 120 kg-os súlycsoportban in-
duló Mertse Ádám kiváló szerepléssel 
a bronzmérkőzésig jutott, ahol ellen-
felét, a Dél-Zselic versenyzőjét verve 
állhatott a dobogó 3. fokára.

Felnőtt szabadfogású 
magyar bajnokság
Kecskemét

Szakosztályunkat 74 kg-ban Nagy Mi-
hály képviselte, akinek súlycsoportjába 12 
versenyző mérlegelt. Misi kiváló teljesít-
ménnyel verekedte magát a döntőbe, ahol 
Tőzsér Sándortól két menetben kikapott, 
végül a dobogó második fokára állhatott.

Serdülő szabadfogású 
magyar bajnokság
Csepel 

Szakosztályunkból Szenttamási Ta-
más (42 kg), Losonczi Dávid (50 
kg), Bak Gergő (58 kg), Balogh 
Miklós (69 kg) nevezett a versenyre, 
és mind a négyen dobogós helyen 
végeztek. (A képen.)
Szenttamási Tamás nagyon jól kez-
dett, de a második mérkőzésén 
rövidzárlat lépett fel nála, sajnos 
vereséget szenvedett. A vigaszágon 
javított, és sikerült a 3. helyezést 
megszereznie. Losonczi Dávid az 
utóbbi idők legjobb formáját hoz-
ta ezen a hétvégén. Magabiztosan, 
technikai fölénnyel verte ellenfeleit 
és jutott a döntőbe. Óriási teljesít-
mény, hogy 2 évvel idősebbekkel 
vívta a mérkőzéseket. A döntőben 

szintén egy 1 évvel idősebb verseny-
zővel került össze, akit 3 menetben 
tudott legyőzni. Dávid túlizgulta a 
döntőt, de így is sikerült a 8. ma-
gyar bajnoki címét megszereznie. 
58 kg-ban szintén diák I-es magyar 
bajnokunk, Bak Gergő vette fel a 
harcot a 2 évvel idősebb birkózók-
kal. Gergő az első meccsét simán 
tussal nyerte. Második meccsén ve-
zetett, de elkapta a hév, és egy rosz-
szul indított akcióból tushelyzetbe 
került, melyből nem tudott kijönni, 
így kikapott. Vigaszágon Gergő ja-
vított, és megszerezte az előkelő 3. 
helyet. Balogh Miklós, aki kötött-
fogású birkózóként fantasztikusan 
helyt állt szabadfogásban is, egészen 
a döntőig menetelt, ahol Szurovszki 
Patrik szabadfogású versenyzővel 
szemben két menetben vereséget 
szenvedett, a dobogó második foká-
ra állhatott. A nap végeredménye: 1 
arany, 1 ezüst, és 2 bronzérem. Csa-
patban a 4 induló versenyzőnkkel, 
a 21 egyesületből a 3. helyen végez-
tünk, ami fantasztikus teljesítmény.

Magyar diák és serdülő női 
magyar bajnokság
Pestszentimre

A női mezőnyhöz képest meglepően 
magas volt az indulók száma, közel 
100 versenyző mérlegelt. Szakosztá-
lyunkat Kliment László kíséretében 
diák korcsoportban Hörcsöki Ka-
milla (28 kg), Matyi Vivien (28 kg), 
valamint Szenttamási Róza (31 kg), 
serdülő korcsoportban Szenttamási 
Laura (43 kg) képviselte. Nagyon 
színvonalas mérkőzéseket láthat-
tunk, lányaink kiválóan szerepeltek, 
szépen helyt álltak, remek teljesít-
ményt nyújtottak, hiszen mind-
annyian éremmel térhettek haza. 
1 arany, 2 ezüst, és 1 bronzérmet 
szereztek. 1. helyezett: Szenttamási 
Róza, 2. helyezettek: Matyi Vivi-
en, Szenttamási Laura, 3. helyezett: 
Hörcsöki Kamilla.

ESMTK

Mihály az ESMTK első strandbirkózó világbajnoka!
Nagy Mihály 80 kg-os súlycsoport-
ban a Marokkóban megrendezett 
junior strand-
birkózó-világ-
bajnokságon 
a dobogó leg-
felső fokára 
állhatott. 
Ezzel  Nagy 
Mihály meg-
szerezte az 
ESMTK első 
strandbirkózó 
világbajnoki 
címét. Vasárnap a junior korosztá-
lyú versenyzőnk a felnőttek között is 
hatalmas sikert aratott: világbajnoki 
ezüstérmet szerzett. 
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mé di a a já nl at

2013 LApzáRTA MEgjELENéS

Július július 10. július 23.

Augusztus augusztus 14. augusztus 27.

Szeptember szeptember 11. szeptember 24.

Október október 9. október 22.

November november 6. november 19.

December december 4. december 17.

LAKOSSági ApRóHiRdETéSEK:
10 szóig 1500 Ft + áfa, 11–20 szóig szavanként 150 Ft + áfa.
Az apróhirdetés az újságban mellékelt (fénymásolható) apróhirdetési szelvényen 
adható le, és a hirdető hiteles aláírásával érvényes!

Egyéb HiRdETéSEK:
Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa. 
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utol-
só oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)
További kedvezményekért kérje részletes médiaajánlatunkat!

TiSzTELT HiRdETőK!

Amennyiben a hirdetések díját nem szemé-
lyesen a polgármesteri hivatal pénztárában 
fizetik be, hanem átutalással rendezik, kér-
jük, a mindenkor megadott lapzárta időpontja 

előtt egy héttel indítsák el az utalást!

Csak azokat a hirdetéseket áll módunk-
ban megjelentetni, amelyeknek díja a lap-
zárta időpontjáig az alább közölt hivatali 

bankszámlaszámára megérkeztek.

Átutalásnál a kedvezményezett:

pesterzsébeti polgármesteri Hivatal

11784009-15735832

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

        ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Eladó
ingatlanok

budapest Főváros XX. kerület pesterzsébet Önkormányzata (1201 budapest, Kossuth Lajos tér 1.)  
nyilványos árverést hirdet 7 db lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának eladására.
árverés ideje: 2013. július 2. (kedd) 9 00 órától a címjegyzékben szereplő sorrendben, 30 perces idő-
közönként, folyamatosan. árverés helye: polgármesteri Hivatal bp. XX. Kossuth L. tér 1. i. emelet 61-62. 
tanácsterem.

Bővebb információ az ingatlanokról és az árverés feltételeiről az alábbi elérhetőségen kapható:
Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály, 
Orgonás Éva lakásgazdálkodási ügyintéző Telefonszám: 289-2570
A lakások megtekintésére - a fentiekben megadott elérhetőségen - időpont egyeztetést követően nyílik lehetőség. 
Bővebben: www.pesterzsebet.hu

Helyrajzi szám Cím Közös tulajdoni 
hányad

Szoba 
szám

Méret 
m2

Komfort fokozat Minimum ár Ft Licitdíj Ft

1. 176763/0/A/5 Dessewffy u. 57. fsz.5. 845/10000 1 25 komfort nélküli 3.000.000,- 300.000,-

2.
171190/20/A/51 Berkenye stny. 5. VIII/50. 48/3674 1 + fél 48 összkomfortos 7.100.000,- 710.000,-

3.
173102/0/A/1 Thököly u. 8. fsz.1. 109/1000 1 31 komfort nélküli 2.800.000,- 280.000,-

4. 172274/0/A/6 Jókai Mór u. 54. fsz.6. 103/1000 1 27 komfort nélküli 2.700.000,- 270.000,-

5. 173067/0/A/3 Valéria u. 15. fsz. 3. 1200/10000 1 17 komfortos 1 900 000,- 190 000,-

6. 171684/0/B/1 Erdő u. 5. fsz. 3. 749/10000 1 15 komfortos 1.500.000,- 150.000,-

7. 171684/0/B/8 Erdő u. 5. fsz. 11. 504/10000 fél 10 komfort nélküli 1.000.000,- 100.000,-

Szabados ákos polgármesterBudapest, 2013. május 24.
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erkélyes légkondicionált 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

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

XX. kerület központjában 37 m2 téglala-
kás autóbeállással eladó. Irányár: 5,9 M Ft.         
Tel: 06/20-523-05-16

Csepeli kavicsbánya tavaknál közvetlen 
vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3 m-es 
stéggel eladó. Villany, fúrt kút van. 
Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-318-46-42

pesterzsébeten használtcikk piac környé-
kén csendes utcában két szobás 60 m2-es 
családi ház eladó. Hőszigetelt, konvektoros 
fűtésű. 540 m2 telekkel. 
Érd: 06/30-946-15-78

Elcserélném kisebb pESTERzSébETiRE, 
vagy eladnám 54 m2-es kettőszobás, teher-
mentes BALASSAGYARMATI lakásomat. Irány-
ár: 4,9 MFt Érdeklődni: 06-30-487-69-63

pesterzsébet kertvárosi részén azonnal 
beköltözhető 40 m2 házrész, 245 m2-es 
telekkel tulajdonostól eladó. Ár: 5,2 MFt 
Tel.: 06/20-281-39-85, 06/30-636-38-92

Vécsey lakótelep pacsirta u.-ban 56 
m2-es, felújított 2,5 szobás lakás liftes ház 

aPRóhIRdEtéSI SZELvéNy  •  FÉNYMÁSOLHATó

A HIRDETÉS UTóLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MóD!

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

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

CSAK AZ APróHIrDeTéSI
SZeLVéNyeKeN FeLADOTT 

HIrDeTéSeKeT
TuDJuK eLFOGADNI!

Név:

Cím:

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

MEgjELENéSi ALKALOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  ÉPÍTŐANYAG  •  GÉP-SZERSZÁM  •  ELEKTRONIKA  •  HOBBI  •  JÁRMű  •  BÚTOR  •  RUHA  •  ÁLLAT

GYERMEKHOLMI  •  NÖVÉNY  •  EGYÉB  •  ÁLLÁS  •  OKTATÁS  •  TÁRSKERESÉS  •  SZOLGÁLTATÁS  •  VEGYES

PéNZTár TÖLTI KI:

Szelvény feladásának időpontja: .......................................................................................................    Számla sorszáma: .............................................................

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZóIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZóIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉRJüK, OLVASHATóAN, NYOMTATOTT BETűVEL TÖLTSE KI!

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

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

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

TÁRSKERESÉS
Megnyitottunk! Garancia társközvetítő 
iroda magas színvonalú szolgáltatással, 
fényképes adatbázissal, minden korosz-
tály számára. Év eleji kedvezménnyel várja 
Schveiger Elvira 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 ingye-
nes kiszállás Tel: 06/20-28-85-148

gyógyító pedikür! Tyúkszem kiszedése, 
körmök és bőrkeményedés kezelése, talp-
masszázs. Gél lakkozás. Házhoz megyek! 
Évus: 06/70-553-12-39

dr. Sirkó éva szakállatorvos Budapest 
XX., Lőcse u. 4/a, chip, veszettség és egyéb 
oltások, műtétek, UH. Betegellátás háznál 
is. Bejelentkezés: 30/752-64-06

Kert-, telekrendezés, gyepesítés, fa-
vágás, fűkaszálás, bozótirtás, permete-
zés, tereprendezés, betonozás, kerítések 
építése, javítása. Tel.: 06-1-781-40-21, 
06-70-547-25-84

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

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

Számítógépek javítása, összeállítása, tele-
pítése helyszínen is, hétvégén is. Vírusirtás, 
alkatrészcsere. Demeter Attila 256-86-80, 
06/30-97-04-870

Festőmester vállal szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, penészes falak szakszerű 
rendbetételét garanciával. Tel.: 285-2882, 
06/30-878-89-77 

Mindenféle asztalos munka, ajtó-, ablak-, 
bútorjavítás is. Hívásra házhoz megyek. 
Érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533

Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépí-
tés, korlátfelújítás festéssel, üvegezéssel 

is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
Tel: 284-25-40, mobil: 06/70-209-42-30

INGATLAN
Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti 
környezetben műteremnek, vállalati tré-
ningnek, csendes vállalkozásnak alkal-
mas 100 m2-es helyiség, igény esetén 
30 m2-es lakással együtt. Érdeklődni: 
06/30-222-84-50.

XX. ker. Központjában 38 m2 TÉGLALA-
KÁS nagy pincével ELADó. Száraz, világos. 
Tel.: 06/20-597-96-11 Irányár: 6 MFt

Eladó bp., XX. ker. Vécsey Ltp.-en, egye-
di fűtésű III. emeleti 51 m2-es 2 szobás, 

VI. emeletén sürgősen eladó (Háztömb-
fűtéses) Irányár: 8 MFt Tel.: 284-8185, 
06/20-983-76-98

Háromszobás kétszintes dupla komfortos 
családi ház garázzsal eladó. Plusz különálló 
ház. Irányár: 20,9 MFt 
Mobil.: + 36/20-244-35-35

KiAdó: 34 m2-es üzlethelyiség a XX. ker. 
Nagysándor József utcában. Tel.: 284-2600 
Mobil.:06/20-472-71-02

Eladó! Kertvárosban 95 m2, 2 lakásos csa-
ládi ház 412 m2 saroktelken + 36 m2 garázs, 
pince. Érd: 280-4290, 06/20-995-44-44

OKTATÁS
Angol nyelvtanítás, pótvizsgára felkészí-
tés minden korosztály számára gyakorlott 
nyelvtanárnál Pesterzsébeten. 
Tel.: 06/30-229-57-14

Francia nyelvoktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott 

nyelvtanár Pesterzsébet központjában. 
Tel: 06/20-487-22-09

EGYÉB
gyűjteményt (bélyeg, pénz, képeslap, jel-
vény stb.), vásárol magángyűjtő. Díjtalan ki-
szállással! Pál István Tel.: 06/20-947-39-28

Készpénzért vásárolunk! 
Aranyat, ezüstöt, Herendit, festménye-
ket, órákat. Arany 7500-12000 Ft, Ezüst 

180-360 Ft. Tekintse meg Interneten: 
www.wesselenyigaleria.hu 

VII. Wesselényi u.  19. Tel: 317-99-38 



állásajánlat
A GAMESZ megbízási szerződéssel 

pénzügyes kollegát alkalmazna - azonnal!

Feladata a banki anyagok felszerelése, Computrend integrált pénzügyi 
rendszer ismeretével a számlák készítése, szállítói számlák rögzítése.

Jelentkezni lehet Budapest, XX.ker. Baross u.73. szám alatt a GAMESZ 
székhelyén, Matel Györgyi pénzügyi osztályvezetőnél, 

vagy a 421-1072 -es telefonszámon.

A Pesterzsébet újság 
gyakornokokat keres!

Egyetemisták, főiskolások jelentkezését várjuk, elsősorban Pesterzsébetről.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

 

ARANYFELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON

ZÁLOGJEGYEK VÉTELE

Rugalmas, megbízható ügyintézéssel

Egyéb szolgáltatások:

Záloghitel arany ékszerre

Befektetési arany tömbök elojegyzése 
(10- 1000 g)

Ékszer értékesítés, készítés, javítás

Gold Cover Kft.

1203 Budapest, Kossuth u. 21-29.

Tel.: 630-7739, 06-30-860-3109 

Nyitva tartás:
H-P : 8 - 17,  Szo: 8 - 12

Soroksáron, a Hősök 
terén is megnyitottunk!

Hirdessen 
a Pesterzsébet újságban! 

Keretes hirdetésekért hívja a 
20/392-33-83-as 
telefonszámot!

Pesterzsébeti 
FALATOZó ELADó
a Baba és a Pöltenberg utca 

sarkán!
(1204 Budapest, Pöltenberg u. 3.)

20 hónapja jól üzemelő
/korábban vegyesboltként, 

14 éve /
falatozó és büfé eladó!

Érdeklődni a 
+36 20 260 14 27

számon, vagy személyesen.
Átadási - eladási irányár:

2.600.000,- Ft


