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Jók között a legjobbak

Szakmai főtanácsadó címet kapott:
Lehoczki Péterné osztályvezető
(Pénzügyi és Számviteli Osztály)
Kovács András osztályvezető (Szervezési Osztály)
Szakmai tanácsadó címet kapott:
Pázmándi Judit osztályvezető-helyettes

(Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály)

Címzetes vezető-főtanácsos címet kapott:
Törekiné Püski Ágnes szociális ügyintéző

(Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály)

Fotó: Bajnóczi István

Jegyzői dicséretben részesült:
Marosiné Benedek Ildikó (Szervezési Osztály)
Bardóczi Zsoltné (Szervezési Osztály)
Erősné Váradi Lídia (Pénzügyi és Számviteli Osztály)
Pallós Péterné (Pénzügyi és Számviteli Osztály)
Sebestyénné Bonyai Katalin (Építésügyi Osztály)
Borbély Edit (Közigazgatási és Adó Osztály)
Drexler Krisztina (Közigazgatási és Adó Osztály)
Őz Andrea (Közigazgatási és Adó Osztály)
A polgármesteri hivatalban megszakítás nélkül
eltöltött jogviszonya alapján:
30 éves kerületi hűségjutalmat kapott:
Kurcz Ferencné (Pénzügyi és Számviteli Osztály)
Simon Lászlóné (Közigazgatási és Adó Osztály)

Köztisztviselők napja alkalmából hangulatos rendezvényen köszönték meg a polgármesteri hivatal
dolgozóinak munkáját. Szabados Ákos polgármester elismerő szavai után a jók között a legjobbaknak kitüntető címeket, valamint a több évtizede a hivatalban szolgáló kollégáknak hűségjutalmakat
adott át dr. Kiss Irén, címzetes főjegyző. 						
15. oldal

20 éves kerületi hűségjutalmat kapott:
Kadarkuti Mónika (Közigazgatási és Adó Osztály)
Brabecz Gitta (Személyügyi Osztály)

Térzenei csemegék a Kosutiban
Pesterzsébet Önkormányzata és
a kerületi egyházak tisztelettel meghívják
Önt és családját, barátait, ismerőseit

Ökumenikus Istentiszteletre és
Kenyérszentelésre

2013. augusztus 20-án 10 órára
a Görög Katolikus Templomba
(Bp. XX. Vörösmarty u. 30.).
Az új kenyeret megszentelik, megáldják
Pesterzsébet keresztény egyházainak papjai, lelkészei.

Fotó: Bajnóczi István

MEGHÍVÓ

2001-ben Szabados Ákos polgármester ötlete alapján indult el a nyári térzenesorozat. A kerület vezetője azt szerette volna, hogy azok is kulturális élményekhez jussanak, akik nem tudnak eljutni nyaralni, koncerteket hallgatni.
Az esemény fő szervezőjének Jakab szinten ismerő szakember választja ki.
Gedeont, a Pesterzsébeti Városi Fú- A karnagy úr hosszú évek óta együtt
vószenekar vezetőjét kérték fel, az ön- munkálkodik e zenekarokkal, rendszekormányzat részéről pedig dr. Szászné resen járnak egymás fesztiváljaira.
Pátkai Györgyi, az akkori rendezvé- A péntekenként 17 órától kezdődő
nyekért felelős protokollos fogadta a műsort Ecsedi-Nagy Andrea protozenekarokat, konferálta a koncerteket. koll- és sajtófelelős, valamint Marosiné
A nyári térzenén fellépőket azóta is Benedek Ildikó nemzetiségi és rendezJakab Gedeon karnagy, Pesterzsébet vényi referens felváltva vezeti.
díszpolgára, a zenekarokat országos
IM
Július 26. Taksonyi Városi Hagyományőrző Fúvószenekar
Augusztus 2. Grossturwaller Musikanten Törökbálinti Fúvószenekar
Augusztus 9. Sweet Band (Szakács Zenekar)
Augusztus 16. Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
Augusztus 23. Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete
Augusztus 30. Pesterzsébeti Ütősök és Fúvósok Egyesülete
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Testületi ülésen történt

A

július 11-i testületi ülésen
a képviselők kulturális támogatásokról döntöttek,
jóváhagyták a Nyitnikék Óvoda
álláshelyeinek bővítését, valamint
támogatásukról biztosították a
Lázár Vilmos Általános Iskola jelenlegi igazgatójának intézményvezetői pályázatát. Hosszas vita
után eldőlt, hogy ősztől képes ös�szefoglalók készülnek a testületi
munkáról.
Egészségváros lehet Pesterzsébet
Beszámolójában Szabados Ákos
polgármester egyebek mellett elmondta, hogy június közepén hivatalos delegáció járt a kerület ukrajnai
testvérvárosában, a Fekete-tenger
partján fekvő Alustában. A Juhász
Lajosné alpolgármester vezette
küldöttséggel tartottak a Seinchin
Karate SE versenyzői is. A polgármester szintén említést tett arról az
egészségnapról, amelyet szeptember 21-én rendeznek meg a városközpontban. A nagyszabású programról a városvezetés dr. Ralovich
Zsolttal, a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház főigazgatójával és az egyik
vezető gyógyszergyártó cég képviselőivel tárgyalt nemrég. Az ingyenes
rendezvényen szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő
előadásokkal, továbbá fitnesszel,
tornával, szabadidős programokkal,
illetve színpadi műsorral várják a
pesterzsébetieket.
Hangszert kap a Dévai-alapítvány
és a Pince Klub
Az önkormányzat 50 ezer forinttal támogatja a kerület díszpolgárává
2009-ben megválasztott dr. Trencsényi László új könyvének megjelentetését. A pedagógiai tárgyú írásokat
tartalmazó kötet néhány példánya a
Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet könyvtárában is hozzáférhető lesz, hogy
tanulmányozhassák az érdeklődők.

Döntés született arról is, hogy az
önkormányzat egy 135 ezer forint
értékű szintetizátor megvásárlásával
segíti a Dévai Szent Ferenc Alapítvány karitatív munkáját. A hangszert
a Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola Erdélyben táborozó csoportja adja át a dévai gyerekeknek. Egy
képviselői indítvány nyomán ugyanekkora támogatásban részesül a pesterzsébeti Pince Ifjúsági Klub zenei
programja is. (Az ülésen elhangzott
az is, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság – átruházott hatáskörben – 400 ezer forinttal támogatja
a nyári napközis tábor kulturális
programjait.)
Állások, munkahelyek
Három fővel emelkedik a
Nyitnikék Óvoda álláshelyeinek száma. A két óvodapedagógus, valamint
a dajka foglalkoztatását a nevelési intézményben az új, angol nyelvi csoport indítása indokolja, amelyre az
Oktatási és Kulturális Bizottság még
áprilisban adott engedélyt. (Kapcsolódó hír, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja az óvodákban a
17 óvodai telephelyvezető számára a
pótlékot.)
Szintén a képviselők elé került a
Lázár Vilmos Általános Iskola élére kiírt
intézményvezetői pályázat. A július eleji
határidőig szakmai anyagot kizárólag az
iskola jelenlegi igazgatója, Mezei József
nyújtott be, akit a véleményezési joggal
felruházott képviselő-testület támogatásáról biztosított. A végső döntést az
illetékes szakminisztériumban hozzák
meg.
Az önkormányzat dr. Baumann
Nóra Zsófiával köt előszerződést a
Székelyhíd u. 8. szám alatti telephelyen működő, 8. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátására.
Pályázati forrásból fejleszthetik a
Duna-partot
A képviselők egyhangúlag támogatták azt a javaslatot, hogy

Pesterzsébet induljon a Tér_Köz
fővárosi városrehabilitációs pályázaton. A benyújtandó pályázat a Hullám Csónakház és a Duna-parti sétány felújítására, valamint közösségi
célú fejlesztésére, továbbá egy, a Helsinki út felett átívelő kerékpáros és
gyalogos fahíd megvalósítására tesz
javaslatot. A megpályázatott támogatás összege 600 millió forint.
A Duna-parttal kapcsolatos fejlemény az is, hogy a Vízisport u. 12–
18., valamint a Vízisport u. 20–28.
szám alatt található ingatlanok meghatározott ingatlanrészeit mostantól
az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör működteti egy szolgáltatási
koncessziós szerződés keretében.
A testületi ülésen döntés született a
koncessziós díj összegéről, valamint
arról, hogy a sportegyesületnek a
bevétele teljes összegét karbantartási
célokra kell fordítania.
Újra lesznek kerületi tévéműsorok
Az ülésen élénk vita bontakozott
ki a képviselő-testületi ülések közvetítése és képi rögzítése kapcsán.
Mint ismert: korábban az eseményről az időközben végelszámolással
megszűnt TV 20. Kft. nyújtott képi
tájékoztatást, míg jelenleg az ülésekről kizárólag digitális hangfelvétel
készül. A képviselők által tárgyalt
előterjesztés szerint ugyanakkor
mind nagyobb igény mutatkozik
a lakosság naprakész tájékoztatása
iránt; s ezt a feladatot egy, már működő, regionális tévétársaság láthatja
el.
A testület elfogadta az a javaslatot, hogy az önkormányzat heti 60
perc audiovizuális médiaszolgáltatást
vegyen igénybe 2013. szeptember
1-jétől. Az együttműködés alapfeltétele, hogy a médiaszolgáltató a pesterzsébeti háztartások legalább egyharmadában elérhető legyen. Az egyórás
tévéműsorokban nemcsak a testületi
ülésekről láthatók majd összefoglaló
anyagok, hanem azokban a kerület
közéleti személyiségei, közszereplői is

megszólalási lehetőséget kapnak.
A médiaszolgáltatót – amelynek az
adások ismétlésére is kötelezettséget
kell vállalnia – közbeszerzési eljárás során választják ki.
Terítéken a beszámolók
Az ülésen a képviselők elé került a Pesterzsébeti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013.
évi felülvizsgálati anyaga. A 87 oldalas dokumentum kitér a kerület
demográfiai helyzetére, foglalkozik
a szociális szolgáltatások iránti igényekkel, valamint tárgyalja a működtetési, finanszírozási és fejlesztési
feladatokat. A felülvizsgálati anyag
megkülönböztetett figyelmet fordít
az egyes ellátotti csoportok (idősek,
fogyatékos személyek, hajléktalan
személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek) sajátosságaihoz
kapcsolódó, speciális ellátási formákra is.
Ugyancsak elkészült az a féléves
beszámoló, amely kerületünk környezetvédelmi helyzetéről ad látleletet. A dokumentum külön-külön
fejezetet szentel a főbb témaköröknek – így például a környezeti nevelésnek, a víz- és a talajvédelemnek, a levegőtisztaság kérdésének,
a zöldfelület-gazdálkodásnak –, és
igyekszik átfogó képet adni az elért
eredményekről, illetve az elvégzendő
feladatokról.
Mindkét szakmai anyagot egyhangú szavazataránnyal fogadták el
a képviselők.
Ingatlan-bérbeadás
Végezetül a testület arról döntött,
hogy 2018. július 31-ig ingyenesen
bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező, János utca 6. szám alatti,
593 m2 alapterületű helyiséget.
A közműdíjak megfizetése a bérlőre
– Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségére – hárul.
RA
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Július elején megkezdődött a Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos utcai intézményének, közismert nevén a Lila ovinak a bővítése, felújítása. A projekt 95 százalékos európai uniós támogatással valósul meg. A gyerekek három
hónap múlva vehetik birtokba az összesen több mint 300 négyzetméternyi újonnan kialakítandó területet, az új
játékokat és eszközöket, valamint a felújított csoportszobákat.

Az építkezés július 2-án indult,
a projektindító
rendezvényt július 15-én tartották, amelyen
Földesi Gyula,
dr. Vas Imre
országgyűlési
képviselők,
valamint
Győrné Varga Kornélia,
a Nyitnikék
Óvoda vezetője átvágta a nemzeti színű szalagot, majd az utókor számára
pénzt, valamint a Pesterzsébet újság
legutóbbi számát tartalmazó szelencét
betonozták be.
Az ünnepségen Ádovics Éva, a
Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.

ügyvezetője elmondta:
– Az önkormányzat 2012.
április 2-án nyújtotta be
a Közép-Magyarországi
Operatív Program
(KMOP)
keretében kiírt, a

„Nevelési intézmények fejlesztése”
című, KMOP-4.6.1-11-2012-0018
azonosítószámú pályázatot, amely
idén év elején kapta meg a támogatást. Az összesen 126 millió forintos
beruházás 95 százaléka, azaz mintegy 120 millió forint vissza nem

Adóhírek

Fotó: Bajnóczi István

95 százalékos uniós támogatással újulhat meg a Lila ovi
térítendő európai uniós támogatás;
az önkormányzatnak mindössze 6
millió 300 ezer forint önrészt kellett biztosítani.
A projekt megvalósítása
során az ovi új helyiségekkel is bővül. Az emeleti
szinten lévő
óvoda összesen 364 négyzetméternyi
új területtel
gazdagodik:
egy 25 fős
csopor tszobával, hozzá tartozó öltözővel és
akadálymentes
Még több fotó: www.pesterzsebet.hu
m o s dóval,
WC-vel, de orvosi szoba is lesz
elkülönítővel, egy tornaszoba öltözővel, valamint három zöld terasz is
létesül. Kicserélik a nyílászárókat,
az udvarra pedig új játékokat helyeznek ki, s felújítják a zöldfelületet. Mind az újonnan kialakított,

mind a felújított helyiségeket teljes
mértékben akadálymentesítik, s
akadálymentes parkolót alakítanak
ki.
A rendelkezésre álló keretből lehetőség nyílik új berendezési tárgyak,
a környezeti nevelési munkát segítő
auditív eszközök, az integrált nevelést, a speciális nevelési igényt, az
egészségmegőrzést segítő, fejlesztő
eszközök és játékok, valamint tornaszerek beszerzésére is.
A beruházás műszaki átadása tervezetten október 15-e, ami azt jelenti, hogy alig két és fél hónap múlva
már modern, a 21. század igényeinek megfelelő környezetben folyhat
a nevelési munka a Lila ovi jelentős
részében.		
SZ

Ezen a számon jelentse a szagokat!

HÍREK

Ádovics Éva, a PVF Kft. ügyvezetője

Préselje jól össze!
Megkezdődött a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés. Többen
panaszkodtak, hogy a gyűjtőjük
hamar megtelik. Kérik a lakókat,
hogy a műanyag palackokat préseljék össze mielőtt kidobják.

Tisztelt Állampolgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a gépjárműadó, az építményadó és a telekadó 2013.
II. félévben esedékes összegének
befizetési határideje:
2013. szeptember 16-a.
Az éves építmény- és telekadóról, valamint a gépjárműadóról
szóló egyenlegértesítőt és csekkeket 2013. február hónapban
küldtük meg az adóalanyok részére.
Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen, vagy telefonon (helyi építmény- és telekadó: 2830640/1250, 1252, 1254, talajterhelési díj: 283-0640/1250,
1225, gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 1257) megkeresni.
A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, ezért kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.
Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük!
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Adó Osztály Adócsoportja

A szennyvíztisztítóval, csatornákkal
és bűzpanaszokkal kapcsolatban a
06-80-455-000 telefonszámon lehet
bejelentést tenni!

Parlagfű Bejelentő Rendszer
Az allergiások helyzetét kívánja könnyebbé tenni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) által fenntartott elérhetőség, amely meggyorsítja a lakossági bejelentések feldolgozását. A
rendszer lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat segítségével bárki,
akár otthonról tegyen bejelentést
az általa talált parlagfüves területről. Ma Magyarországon a leggyakoribb gyomnövény a parlagfű, az
országban legalább 5 millió hektárnyi területen fordul elő.
Honlap: pbr.nebih.gov.hu

Lakossági fórum a fővárosi Tér_Köz városrehabilitációs pályázatról
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata tervdokumentációt ad be a fővárosi Tér_Köz városrehabilitációs pályázatára, ezért lakossági fórumot hív össze a Vízisport utcai csónakházak felújítása, közösségi használata, valamint a Helsinki út felett tervezett
gyalogos-kerékpáros híd kapcsán. A tervezők ismertetik koncepciójukat, elképzelésüket.

Várjuk a véleményeiket!
Helye: Csili Művelődési Központ, Vízvári terem, Időpontja: július 24. 15.30
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Köszöntötte az önkormányzat Pesterzsébet Semmelweiseit
Július 2-án Pesterzsébet Önkormányzata a kerületi egészségügyi alapellátásban dolgozókat
köszöntötte. Kitüntetések, elismerések adományozásával köszönték meg a szakmát kiválóan
művelő orvosoknak, asszisztenseknek, ápolóknak, védőnőknek a kerület lakosaiért tett
szolgálatukat.
Szabados Ákos, Pesterzsébet polgármestere mondott köszöntőt:
– Az ünnepnapokon a pozitívumokat érdemes említeni. Az utóbbi két és fél évben komoly erőfeszítésekkel stabilizáltuk a kerület
helyzetét, beleértve az egészségügyi alapellátást is. Közösen haladtunk a siker felé az akadályok
leküzdésével. Az együttmunkálkodó közösségek eredménye mindaz,
amivel most büszkélkedhetünk.
Mondhatnám: Pesterzsébet is jobban teljesít és ebben Önöknek is,
tisztelt ünnepeltek, elévülhetetlen
érdemeik vannak. A köszönő szavak százszorosan járnak Önöknek.
Higgyék el, hogy azok az embertársaik, akik az Önök munkája
révén nyerik vissza egészségüket,
megtanulják tisztelni a szakmát, és
ami a legfontosabb: a szakma ös�szes dolgozóját.
A polgármester ezután az egészségügyi intézményekben hosszú időn
keresztül kiemelkedően dolgozók
szakmai munkájának és emberi
tulajdonságainak méltó elismeréseként átadta a „Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja” és „Az Év
Közalkalmazottja” kitüntetéseket.
Pesterzsébet Kiváló
Közalkalmazottja
Dr. Kimle Magdolna ifjúsági
fogszakorvos

A védőnőképzőt 1974-ben fejezte be, ekkor helyezkedett el
a XX. kerületben. Tanulmányait munka mellett
folytatta az Egészségügyi
Főiskola Védőnői Karán,
melyet 1985-ben végzett
el. Közel 4 évtizedes
munkáját nagy szeretettel, alázattal
végzi, kezei alatt
már két generáció
nőtt fel. Gondozottai bátran
fordulnak hozzá kérdéseikkel,
hiszen tudják,
hogy nagy szakmai tapasztalatából fakadóan
hasznos gyakorlati
tanácsokat fognak
kapni. 1993-tól
2000-ig a területi védőnők
kollegiális vezetője volt.

életerővel. Az orvosi kamara helyi
és országos szerveződéseinek igen
tevékeny résztvevője, több tisztség
választott viselője volt.

Mentőszolgálat mentőállomásán.
2009 tavaszán megpályázta, és
elnyerte a XX. kerület Bácska téri
rendelő háziorvosi állását. A kerületi orvosi közösség ü g y e i ben is aktívan
eljár.

melyeket Böjte atya gondozottainak juttat el. 4 gyermeke nevelése
mellett legfontosabb hivatásának
szeretete.
Juhász
Lajosné
alpolgármester adta át
a dicsérő
oklevelet.

1984-ben végezte egészségügyi tanulmányait a Semmelweis Ignác
Egészségügyi Szakközépiskolában.
A Jahn Ferenc Dél-pesti kórház I.
Belgyógyászati Osztályán ápolónőként kezdte pályáját. Munka
mellett felnőtt
szakápolói képesítést
szerzett.
1996ban a
XVIII.

Évtizedes folyamatos helytállásért,
kitartásért kaptak elismerést azok,
akik hivatástudatból példásra vizsgáztak, és 20, 30, 35, 40, illetve 45
éve tevékenykednek a kerületben.
20 éves közalkalmazotti
tevékenységéért:
Nagy Éva, a Vas Gereben utcai
gyermekorvosi rendelő védőnője
30 éve az egészségügyben eltöltött
munkájáért:
Bereczky Magdolna, a Vas Gereben utcai rendelő védőnője
Dr. Kormány Zsolt, a Zamárdi utcai rendelő felnőtt
háziorvosa
Zsikla Antalné, a Vas
Gereben utcai rendelő
gyermekasszisztense

Kinevezések, előléptetések,
igazgatói dicséretek

a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórházban

Dr. Mozi Diana, a Vas
Gereben utcai rendelő
gyermek háziorvosa

A kollegiális vezetők javaslata alapján dicsérő oklevélben részesült:
Dr. Acerbóni Erzsébet, a Vas
Gereben utcai rendelő gyermek
háziorvosa

Dicsérő okleveleket nyújtott át
Dr. Vas Imre alpolgármester, országgyűlési képviselő.

Dr. Szegő Katalin, a Virág Benedek utcai rendelő felnőtt
háziorvosa

A dicsérő oklevelet Földesi Gyula
országgyűlési képviselő nyújtotta át, akinek a doktornő egykori
gyermek háziorvosa volt.
Többéves kórházi gyakorlat után
1969-ben kezdett Pesterzsébeten

Dr. Pusztai Anikó, a Bácska téri
rendelő felnőtt háziorvosa

1991-ben belgyógyászati majd
1996-ban háziorvostan szakvizsgát tett. 27 éve gyógyító. Betegei szeretik, empátiás hozzáállása
sokakat átsegít a nehézségeken.
Nagy munkabírását mutatja,

1993-ban végzett cum laude
minősítéssel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Bódi Jánosné, az Ady E. utcai rendelő felnőtt fogászati asszisztense
Szakmai iskolájának végzése
után 1987 augusztusától dolgozik a XX. kerületben, fogászati asszisztensként több orvos munkáját segítette. Részt
vesz egészségnapokon, fogászati
szűrővizsgálatokon.

Dr. Villányi Imréné,
a Bácska téri háziorMég több kép: www.pesterzsebet.hu
vosi rendelő körzeti
ápolója
kerületben körzeti nővérként helyezkedett el. 2002 júliusában 40 éves munkájának
újra visszatért a XX. kerületbe.
elismeréseként:
Tordai Angél, a Vas Gereben
utcai rendelő gyermekasszisztense

Dr. Hara Mária, a Székelyhíd
utcai rendelő fogszakorvosa

Munkáját, kiváló szakmai színvo n a l o n vé g zi . Po n t o s s á g ,
gyorsaság jellemzi, és ami talán

Horváth Edit, a Vas Gereben utcai rendelő védőnője
Dr. Závodszky Attila, a Vas Gereben
utcai rendelő gyermek háziorvosa
45 éves áldozatos
tevékenységéért:
Dr. Lancsár Ilona,
a Vas Gereben utcai rendelő gyermek háziorvosa

dolgozni. Csecsemők, gyermekek és ifjak generációit gyógyítja, neveli, segíti 44 éve töretlen
szaktudással és kiapadhatatlan

A rendezvényen egy nem mindennapi kérésnek is eleget tettek
a ünnepség szervezői. Egy kerületi lakos hívta fel a figyelmet egy
hölgyre, akinek szociális érzékenységét, humanitását elismerésre
méltónak tartotta. A felterjesztő,
Képes Sándorné leveléből idézünk:
„Kérem, részesítsék dicséretben
Király Józsefnét, aki 15 évig dolgozott a kerületi Vöröskeresztben,
majd nyugdíjba vonulása óta is,
immár közel húsz éve, fáradhatatlanul gondoskodik rászoruló
embertársairól. Mind a mai napig
támogatja az elesetteket. A hajléktalanoknak ételt ad, a betegeket
önzetlenül ápolja."
Szabados Ákos polgármester köszönte meg Király Józsefné példaértékű, jótékony tevékenységét.

35 éve a pályán eltöltött
munkájáért:

Fotó: Bajnóczi István

1972-ben szerzett
diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi
Karán, majd fog- és
szájbetegségekből
szakvizsgázott. 		
Az egyetem elvégzése
után a Csepel Művek
orvosi rendelőjében
dolgozott fogorvosként. Ezt követően
lett 1998. januárjától
a XX. kerület gyermek- és ifjúsági fogászatának fogszakorvosa
a Bácska téri rendelőben, ahol
jelenleg is dolgozik.

Az Év Közalkalmazottja
Nagyné Szőke Zsuzsanna
területi védőnő

Példaértékű, jótékony tevékenység

Már egyetemi évei alatt is dolgozott éjszakás nővérként az
I. sz. Sebészeti Klinikán, majd
mentőstisztként a Pesterzsébeti

hogy sok feladata mellett még
karitatív tevékenységet is vállal: a rászorultak megsegítésére
rendszeresen gyűjt adományokat,

Lőrincz Istvánné, az Ady Endre
utcai rendelő körzeti-közösségi
ápolója

a legfontosabb, a lelkiismeretesség. Külön adottsága a jó
emlékezőtehetség és a kemény
munkabírás.

Az ünnepelteket a
Lajtha László Művészeti Iskola ének
tanszakos fiataljai, Zalay Lídia
növendékei szórakoztatták musicalekkel, operett örökzöldekkel.
EA

A Semmelweis-napi ünnepségén a
kórház vezetősége számos elismerést és kinevezést osztott ki.
Az egészségügyi intézmény kollektíváját dr. Ralovich Zsolt főigazgató köszöntötte.
– Szenvedést enyhíteni, embereket gyógyítani a legszebb hivatás.
Semmelweis Ignác példájából okulva
tudjuk, hogy amit teszünk, annak a
gyümölcse előbb-utóbb beérik, még
akkor is, ha a hétköznapokban kevesebb az elismerés, mint azt jogosnak éreznénk. Az önök hivatása tölti
meg tartalommal ezt az épületet, és
ad értelmet a mi munkánknak is –
fogalmazott a főigazgató, aki azokra
a kollégákra is felhívta a figyelmet,
akik a rendezvény ideje alatt munkájukat végezték a kórházban.
Az ünnepi gondolatokat követően a kórház vezetősége adjunktusi
és főorvosi kinevezéseket adott át. A
magas színvonalú munkavégzés érdemeként az intézmény több közalkalmazottja léphetett magasabb fizetési fokozatba. Külön köszöntötték
azokat, akik idén egyéb – minisztériumi, szakmai – kitüntetésben részesültek. Az ünnepségen számos munkatársi és tanácsosi címet, valamint
igazgatói dicséretet is kiosztottak.
RA
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Kívül-belül megújult az Aranyfű Gyógyszertár

Az új, szabadpolcos rendszernek
köszönhetően a vásárlók kézbe foghatják a kategóriák szerint csoportosított készítményeket – a vényköteles
és vény nélkül kapható gyógyszerek
kivételével –, átolvashatják az összetevőket és mérlegelhetik az árat.
Háda Lászlóné dr. Komáromi Ilona,
a Kossuth Lajos utcai patika vezetője megjegyezte: receptet kiváltani és
fizetni továbbra is a pénztárnál kell.
– Amennyiben a vásárló kérdezni

kíván, vagy tanácsot
szeretne kérni, a kolléganőink kijönnek és
segítenek neki. Megmutatják a terméket; esetleg mutatnak egy olyat,
amit a beteg nem ismer.
Az új rendszer nagy előnye, hogy a vevők bizalmasabban fordulhatnak
problémáikkal a patikusokhoz. Erre a sorban
állás közben kevésbé volt
lehetőség – magyarázta a
gyógyszerész.
– Gyógyszertárainkban
kiemelt figyelmet fordítunk a betegekkel való
közvetlen kapcsolat kialakítására és a személyes
hangvételre, a barátságos
légkör megteremtésére
– mondta
Zlinszky János, a Benu gyógyszertárhálózatot működtetető Pharmanova Zrt.
igazgatósági tagja.
Az átadási ünnepségen
Szabados Ákos polgármester arról beszélt,
hogy az Aranyfű Gyógyszertár a kerület egyik
leglátogatottabb patikája, ahol eddig is magas
színvonalú munka folyt.

Scherz Gyuláné,
a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola, Szakiskola és Gimnázium
gazdasági igazgatója, tanára, volt
önkormányzati képviselő, az
Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság elnöke.
Temetéséről később intézkednek.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel
megőrizzük.
A gyászoló család
Pesterzsébet Önkormányzata
az MSZP Pesterzsébeti
Szervezete

– Az átalakítás után egy olyan kiszolgálás jelenik meg, amit a pesterzsébetiek örömmel fogadnak majd, és
szívesen keresik fel a patikát – vélekedett a városvezető.
A kerületben élők hasonló változásokat tapasztalhatnak az Igló utcai
Menta Gyógyszertárban is. A két felújított és modernizált patika a megnyitó napján egészségügyi tanácsadással és színes programokkal várta
a vásárlókat.		
RA

Saját üzletében szeretne dolgozni

Máté kapta a Nagy Győző-emlékollót
– Nagyon sok felkészülés, napi 1012 órás gyakorlás van az eredmények
mögött. Rengeteget kellett utazni, de
közben hatalmas élmény volt, és valósággal beleszerelmesedtem a szakmába.
Nagyon sokat köszönhetek mesteremnek, Kászonyi Ildikónak. Örülnék, ha
10 év múlva már egy saját üzletben
tudnék dolgozni. Addig meg szépen
lassan, lépésről lépésre szeretnék haladni
a pályán – nyilatkozta lapunknak a fodrásztanuló, aki a szakközépiskola évzáró
ünnepségén vette át az emlékollót.
RA

Idén Nagy-Pál Máté vehette
át az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolában
a pesterzsébeti fodrászlegendáról, Nagy Győzőről elnevezett emlékollót.
Idén 70 éves lenne Nagy Győző (1943–1997), Pesterzsébet
neves fodrászmestere, aki több
mint harminc éven keresztül dolgozott kerületünkben.
Több utcában is volt üzlete,
majd 1989-ben üzlettársával kialakította a Helsinki úti
Rising szalont, amely egy akkoriban teljességgel újszerűnek
számító – a női fodrászatot,
a manikűrt, a szoláriumot, a
kozmetikát és a masszázst is
magában foglaló – szolgáltatást
kínált a vendégeknek. A fodrászmester folyamatosan képezte magát, és a karitatív munkából is kivette
a részét: a Virág Benedek utcai idősek
otthonában lakók frizuráját ő tartotta
rendben. Vendégei és tanítványai –
köztük Krizsán Győző mesterfodrász
– a mai napig csodálattal emlegetik.
Bátyja emlékére Várfalviné Nagy
Éva díjat alapított, támogatandó a
fiatal pályakezdőket. A Nagy Győző-emlékollót tavaly adták először az

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2013. július 17-én életének
66. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt

Fotó: Szerző

Megújult arculatot kapott júniusban az Aranyfű Gyógyszertár, a
kerületi ügyeletes patika, amelynek nagyobb lett a vásárlótere, és
megváltozott a belső elrendezése
is. A legszembetűnőbb változás
talán az, hogy eltűnt a vevő és a
gyógyszerész közti üvegfal, illetve
száműzték a zárt vitrineket.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Bíró Imréné
született Csiskó Mária
búcsúztatásán részt vettek
A gyászoló család

Következő megjelenés:
augusztus 27.
Lapzárta:
augusztus 14.

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
Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakközépiskolában. Az idei
díjazott Nagy-Pál Máté, aki
számos hazai versenyen ért el
előkelő helyezést. Sőt, a fodrásztehetség már külföldön is
letette névjegyét: a Zágrábban
megrendezett horvát bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg az általa kreált esküvői
konttyal.

címzetes főjegyző
Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika

Máté egyik hajkölteménye

aljegyző
Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335
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Népszerű a diákmunka a kerületben
Júliusban és augusztusban diákok
is dolgoznak a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatóban. Vannak, akik
az intézmény telephelyén kertészkednek, míg mások adminisztratív
feladatokat látnak el. A fiatalok
idényszerű foglalkoztatására a fővárosi munkaügyi központ által
meghirdetett „Nyári diákmunka
elősegítése” elnevezésű munkaerőpiaci program teremtette meg a
lehetőséget.

Július 1-jétől a 35-ös buszok
útvonala egyszerűsödött: Csepelen a Corvin út helyett az Ady
Endre úton közlekednek mindkét irányban. A módosításnak
köszönhetően rövidül az út
Csepel és Pesterzsébet, illetve
Soroksár között.

pedig irodai munkát végeznek, kézbesítői, illetve adminisztratív feladataik
vannak.
Soltész Viktória elmondta, hogy a
diákok mindkét területen valós segítséget jelentenek. Vezetőik és munkatársaik is elégedettek velük, hiszen
nemcsak jól dolgoznak, de lelkesek és
nyitottak is a feladatokra. Ami szintén
lényeges, hogy a visszajelzések alapján
ők is jól érzik magukat, a társaság
összekovácsolódott. A fiatalok üde
színfoltjai a szociális foglalkoztató
mindennapjainak, így az intézmény
tervezi, hogy amennyiben a jövőben
indul hasonló program, feltétlenül
részt szeretnének benne venni.
Megtudtuk azt is, nem a szociális
foglalkoztató az egyetlen kerületi

intézmény, ahol éltek a munkaügyi
központ által kiírt pályázat lehetőségével; Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye is alkalmaz öt diákot a nyári
szünet idejére.
SZ

Önkéntes újságírókat keresnek
A Diák Média Központ önkéntes
újságírókat, fotósokat és
animátorokat keres.
Munkájukért cserébe folyamatos
sajtókedvezményeket biztosítanak.
Érdeklődni:
karrier@indigoradio.eu vagy
06-70/354-99-55

A buszok az Ady Endre út és a Védgát utca kereszteződésénél, valamint
az Ady Endre út és a Kossuth Lajos
utca találkozásánál található csomópont között nem érintik a Védgát
utca – Corvin út – Weiss Manfréd
út – Kossuth Lajos utca útvonalat.
Az itt található, eddig csak a 35-ös
busz által érintett megállóhelyek
megszűnnek.
A Budapesti Közlekedési Központ
társadalmi egyeztetés keretében tett
javaslatot 2013. január végén a 35ös busz útvonalának módosítására,
tekintettel arra, hogy a Corvin út és a
Weiss Manfréd út térségében a vasúti
iparvágányok jellegzetes, hosszabb
útzárakat okozó forgalma sokszor feltartóztatja az autóbuszokat, melyek
így nem tudják tartani a menetrendjüket és jelentős késésekkel tudtak
csak közlekedni egyes napszakokban.
Az útvonal-módosítás lehetővé tette,
hogy a részben azonos útvonalon
közlekedő 35-ös és 36-os buszok menetrendjét össze tudták hangolni.

Ütközéspont az utcasarkon

Fotó: www.langlovagok.hu

A program keretében az önkormányzatok és az önkormányzatok fenntartásában álló, alapfeladat ellátását
szolgáló intézmények július 1-je és
augusztus 31-e között foglalkoztathatnak nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti
fiatalokat munkaviszony keretében,
teljes vagy részmunkaidőben, bérköltség támogatással.
– Az érdeklődés a mai napig nagy, jóval többen jelentkeztek annál az ös�szesen tizenöt főnél, akiket a két hónapra fel tudtunk venni – tudtuk meg
Soltész Viktória kertészeti vezetőtől.
A zömmel középiskolás diákok főállásban, azaz napi 8 órában dolgoznak
a szociális foglalkoztatónál. Öten
kertészeti feladatokat látnak el, így
öntöznek, gyomlálnak, metszenek,
részt vesznek a szaporítási munkálatokban és az ültetésekben. A többiek

Módosult a 35-ös
busz útvonala

A Topánka utcában haladó Hondának az Ady Endre utcai kereszteződésben nem adta meg az elsőbbséget egy Peugeot 206-os, és összeütköztek.
A Peugeot – melynek pótkereke elszabadult – hátsó ülésén utazó nőt a
tűzoltók szabadították ki az autóból.

A Pesterzsébet újság

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

K U LT Ú R A

Séta a szobraink körül

Dobozolt érdekességek

A Budapesti Városvédők Pesterzsébeti
Csoportja a közelmúltban a kerület
szobrairól adott átfogó képet. Az előadás során felvázolták a régi és még
meglévő szobrok állapotát.

Fotó: Ettvel Zoltán, Magánarchívum

A Baross utcában látható Kampfl
József Emberpár című alkotása, a
Szomor László,
Pesterzsébeti Múzeum Baross utcai
Szendergő
kertjében állították ki a Vénusz-szobrot. A Határ út - Baross u. 2. parkosíÁrpád-házi
tott területen áll az Anya gyermekével
Szent Erzsébet
című Seregi József alkotás.
A Kossuth teret 2002-től díszíti
Petőfi Sándor szobra. Az Emlékezések tere ad otthont Gáti Gábor Hősi
emlékmű szobrának,
továbbá itt található
Rácz Edit szobra a Köztársaság téri óvoda kertjében
az “1956 Hőseinek”
obeliszk emlékmű.
A Gaál Imre 1878-as iskolaépítésnek állít emléket,
A Magyarok NagyGaléria szo- ami kiegészül Kocsis Előd Requiem"
"
asszonya téren áll Lux
borkertjében című domborművével.
Elek „Hősi emlék 1914Medgyessy FeA Szent Erzsébet téren Árpád-házi
1918” alkotása.
renc Szoptató Szent Erzsébet emlékművét, PannonA mai Erzsébet
anya szobrával halmi Zsuzsanna készítette.
Királyné SzépészetalálkozhaA Tátra téri piac mögött találhati Szakközépiskola
tunk, amely tó Szomor László alkotása, a Szenfalán található em- Kocsis Előd: Requiem
M e d g y e s s y dergő. A Vörösmarty Mihály Általéktábla Kalmár Ilonának, az iskola- kedvesét, Maria Kierichet és gyerme- lános Iskola és Logopédiai Intézet
alapítónak (az elődintézmény a Bagi két ábrázolja. Szintén megemlítendő előkertjében áll Vörösmarty Mihály
Ilona Szakközépiskola volt), édesapjá- a szoborkertből Meszlényi János alko- bronz mellszobra, Kocsis Előd szobnak, Kalmár Eleknek és Kalmár Esz- tása, a Sárkányeregetők.
rászművész munkája, a Köztársaság
ternek, a második igazgatónak állít
Az Ady Endre utca 98. sz. alat- téri óvoda kertjét pedig Rácz Edit
emléket.
ti általános iskola falán lévő tábla az szobra díszíti.		
IM

Kempelen Farkas leszármazottja vagyok!
Kempelen Farkas tanulmányait szülővárosában Pozsonyban, majd Győrben, Bécsben és Rómában
végezte. Jogot, filozófiát
tanult, de a matematika és

Kempelen György
kertésztechnikus.
Ő ugyan nem foglalkozik mechanikával,
viszont nagyon szereti a növényeket, a
horgászatot. Diósdi
telkén gyümölcsfákat gondoz, és konyhakertészetet tart
fenn. Kiemelten öt
éve kutat antikváriumokban Kempelen
Farkas találmányait
leíró művek után.

Kempelen György azt a régi fatányért
mutatja, amelyen a családi címer látható

a fizika is érdekelte, gyakorolta a rézmetszést.
Állami hivatalnok volt Mária Terézia udvarában, később a királynő egyik

legbefolyásosabb tanácsadójává vált.
A sok-sok feladat mellett még arra
is maradt ideje,
hogy korszakalkotó mechanikai
gépeket szerkes�szen, színdarabokat írjon az udvar
mulattatására,
költeményeket
szerzett, sőt foglalkozott az emberi beszéd mechanizmusával
is, beszélőgépeket szerkesztett.
Sakkautomatáját
– mellyel beutazta Európát –, csak mint
gyermekjátékot
és mechanikai tréfát emlegette. Ő tervezte a
schönbrunni kastély szökőkútját
1772-ben. 1779-en készítette Mária
Terézia unokahúgának, Paradis Teréz zongoraművész számára az első
írógépet, amely valódi találmány
volt. 1794-ben kidolgozta az Adriához vezető csatorna tervét.
Szegényen halt meg, mert I. Ferenc
megszüntette támogatását, valószínűleg jakobinus kapcsolatai miatt.
Ilonka Mária
Fotó: Szerző, és internet

A közelmúltban jelentkezett szerkesztőségünkben Kempelen György,
pesterzsébeti nyugdíjas, aki a
sakkautomatát és az írógépet feltaláló Kempelen Farkas leszármazottjának mondja magát.

Lénárt Józsefné Kati fémdoboz
gyűjteményéből nyílt kiállítás a Bíró
Mihály utcai könyvtárban.
– A Tangón és a Pecsa bolhapiacán
vettem a fémdobozokat, amelyekben
elsősorban teát, cigarettát, csokoládét
tartottak. A legrégebbi darab egy dohányos doboz egyiptomból, amely
legalább 100 éves.

Fotó: Szerző

8

A legérdekesebb dobozom Angliából származik: a brit trónörököst,
Károlyt és Lady Diánát ábrázolja
az esküvőjükön. Régi kakaósdobozok, szivarosdobozok is vannak
– mondja Katalin, aki hozzáteszi,
gyűjteményének darabjait sajnálja
használni a mindennapokban.
A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg a könyvtárban.
ILMA

ISMÉT IDE SÜSS!
Erzsébeti Kossuth- és reformkori
sütemények sütésének versenye
2013. szeptember 28. szombat
Kedves Pesterzsébeti Lányok, As�szonyok és sütni szerető Férfiak!
Bizonyítsuk vendégszeretetünket
és várjuk frissen sütött
reformkori süteményekkel a
V. Reformkori nap műsoraiban
szereplő együtteseket,
szólistákat és a vendégeket!
Részvételi lehetőség:
előzetes jelentkezés után.
Jelentkezés:
2013. szeptember 18-án 18 óráig
Dr. Sturcz Zoltánnénál
sturczvilma@citromail.hu,
06 70 327 39 28, 284-6648
(8-21óráig)
Sütemények leadása:
szeptember 28. 12-13 óra között
a Gaál Imre Galériában.
(Kossuth Lajos u. 39.)
A versenyzők az V. Reformkori
nap támogatói lesznek.
A versenyt meghirdette a
Kossuth Társaság.
Ötletgazda:
Lehoczkiné Fekete Emese

K U LT Ú R A
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Múzeumok Éjszakája

Kellemes emlék a múzeumból
Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várták a gyerekeket a
Múzeumok Éjszakáján, a Pesterzsébeti Múzeum Baross utcai
épületének udvarán. A RátkayÁtlók Galéria 18 óráig, a Gaál
Imre Galéria és a múzeum éjfélig
várta a látogatókat.

Fotó: Szerző

Skaper Brigitta muzeológus elmondta, három épület fotójából
készítettek kirakóst: az egyik a
régi pesterzsébeti vásárcsarnokot
ábrázolta, a másik kettő pedig
két Kossuth Lajos utcai épületet. Mindhárom kép az 1960-as
években készült. Azt szerették

A Kossuth Társaság és a Pesterzsébeti Múzeum

az V. Reformkori napra készül
A Kossuth Társaság hívja tagjait
és a kerület polgárait szeptember
28-án (szombaton) Kossuth Lajos
születésnapja alkalmából szervezett
rendezvényeire.

9 óra 30 perckor korabeli viseletben
gyülekező a Kosuti és Nagy Győry István utca sarkán, majd átvonulás a Gaál
Imre Galériába. (XX. Kossuth L. u. 39.)
10 órakor a galériában emlékülés:
Pelyach István előadása: „Kossuth Lajos az emigrációban” címmel.
11 óra 30 perctől műsor és virágletétel
a Széchenyi-, majd a Kossuth-szobornál, ahol Szabados Ákos polgármester
mond ünnepi beszédet.
13 órától kezdődik az ünnepi ebéd
reformkori ételkínálattal a Csili étteremben (Nagy Győry István u.
4-6.). Az étel receptjét Unger Károly, a Szakács Egyesületek Világszövetségének örökös tagja, Pesterzsébet díszpolgára a reformkori
ételekből választotta és ajánlotta,
így rá is emlékezünk.

Az étel: pulykamell (fácánmell) gróf
Széchenyi István módra és Kossuthkifli. Az ebéd önköltséges (1700 Ft).
Be kell jelentkezni: a 06-70/3273928, és az esti órákban a 284-6648as telefonon, vagy a sturczvilma@
citromail.hu címen szeptember 18-ig
befizetve.
15 óra 30 perckor ünnepi koncert a
Gaál Imre Galériában Verdi születésének 200. évfordulójának tiszteletére.
A galériában megtekinthető a Czétényi
Vilmos-emlékkiállítás.
Kérjük, minél többen öltözzenek be
korabeli viseletekbe – a legautentikusabb öltözéket dízazzuk. A nap folyamán 10 órától 16 óráig a Városházánál
kézműves-bemutatók, foglalkoztató és
„Kossuth Lajos azt üzente” kalandjáték
gyermekeknek a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársaival a Kossuth téren.
Művészek utcája a Kosutiban, kerületi
művészek bemutatkozásával.
Előrendezvény: szeptember 20-tól
október 1-ig „Népművészet napjainkban” kiállítás a Csili Művelődési
Központ Muszély Ágoston kiállítótermében a Csili kézművesklubjaival
közösen. Megnyitó: szeptember 20án 17 órakor.
Rendezvényünkre minél több érdeklődőt vár szeretettel a Kossuth Társaság elnöksége, dr. Sturcz Zoltánné
elnök, valamint a Pesterzsébeti Múzeum munkatársai.

gyöngyfűzéstől kezdve a különböző
ragasztásos feladatokon át a színezésig mindenfélét lehetett csinálni. A
támogatók segítségével a gyermekeknek minden tevékenység ingyenes volt – tette hozzá.
A gyerekek ásványvizet, üdítőt is
kaptak, a szponzorok jóvoltából pedig sütemény, ropi és csokis keksz is
jutott az asztalra.
Ilonka Mária

Olasz testvérvárosunk, Olgiate Comasco XII. Nyári Nemzetközi Fúvószenekari Táborában jártak fiatal
muzsikusaink. A páratlan szakmai
és turisztikai élményt nyújtó vendégszereplésre 14 erzsébeti és soroksári
tehetséges szólista kapott lehetőséget.

A kilencvenes évek vaskúti zenetáborai
szolgáltattak mintát az olaszoknak, melyen
több ízben is részt vettek Jakab Gedeon
karnagy meghívására. 2002-től már olasz
földön szervezik e rangos találkozót, mely
a Pesterzsébeti Városi Zenekar karmesterének irányításával, dirigálásával zajlik. A
magyarokon kívül lengyel, szlovák, máltai fúvósok, ütősök alkotják a 80-90 fős
táborzenekart.
A néhány napos felkészülés után turnézni
indultak a festői szépségű Comói-tó körül,
valamint Észak-Itália városaiba, ahol felcsendültek Purcell, Verdi, Mozart, Neruda,
Hacsaturjan, Rimszkij-Korszakov, Berlioz
művei és természetesen magyar operett- és
eredeti fúvósdarabok is.

Arany minősítést kapott a

Pesterzsébeti Városi Vegyeskar
Június 21-22-én rendezték meg a
Keszthelyi Dalünnep elnevezésű
országos, minősítéssel is egybekötött énekkari fesztivált, amely egy
100 éves hagyományt élesztett újjá.
Keszthelyen 1910-ben szervezték
meg először ezt a rendezvényt.
Az ország minden tájáról összesen
29 kórus (női karok, férfikarok,
vegyeskarok) érkeztek. Az első napon
az egyházi koncerten léptek fel a kórusok a főtéri templom gyönyörű falai
közt.
A koncerteket összkarok nyitották és
zárták, csodálatos élmény volt Kodály
Zoltán, Bárdos Lajos, Halmos László
műveit énekelni. Az első nap estéjén
820 énekes énekelt Keszthely fő utcáján, majd fáklyákkal a kezünkben

Fotó: Magánarchívum

Nikoletta ügyesen kirakta a vásárcsarnok régi épületét

volna, hogy a legkisebbek is megismerjék a kerület régi
arculatát.
– Miután ez a program a szórakozásról
szólt, próbáltunk
olyasmit kitalálni,
ami mindenkinek tetszik, kedvét
leli benne, így a

Zenetábor Olgiatéban

vonultunk a Balaton partjára népdalokat énekelve, majd ismét az összkar
énekelt a zsűri elnöke, a debreceni
Kertész Attila karnagy vezényletével.
Másnap a világi koncertek következtek a Balaton Múzeum jó akusztikájú
aulájában. A háromtagú neves zsűri
értékelte a KÓTA minősítő rendszerével a kórusok munkáját. A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar arany minősítést
kapott.
A koncertek mellett maradt idő a város megismerésére, fürdőzésre is. Igazi
közösségépítő napok voltak ezek a szép
eredmény elérése mellett.
Köszönjük a pesterzsébeti önkormányzat anyagi támogatását, a Csili Művelődési Központ állandó segítségét.
Pálffi Krisztina karnagy
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Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13–19 óra, CS: 9–16 óra

PROGRAMA JÁNLÓ
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

KERTI VASÚT MODELL-, és LEGO KIÁLLÍTÁS!
2013. augusztus 5-től 11-ig
10-18 óráig
Jegyárak:
Gyerek, nyugdíjas: 500 Ft/fő
Felnőtt: 800 Ft/fő
Nagycsaládos:
2900 Ft/5 fő (min. 3 gyermek)
Csoportos: 4900 Ft/10 fő esetén

Könyvtárunk augusztus 19-én, hétfőn,
zárva tart!
Játsszunk együtt Béka Bözsivel!
Augusztus első hetében fél 3-tól várunk
benneteket változatos programokkal:
Augusztus 5. hétfő: Társasjáték klub
Augusztus 7. szerda: Játékkészítők klubja
Augusztus 8. csütörtök: Mesés angol
gyerekeknek
Augusztus 9. péntek: Kézműves Kuckó
Játékkészítők klubja: Minden hét szerdáján, 14.30-tól várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik a társasjáték-készítés
világába szeretnének betekinteni, illetve
régi, klasszikus játékokat mutat meg a
gyerekeknek. Gyertek el, és próbáljátok
ki a játékokat!
Rajzpályázat: Könyvtárunk 10 éves születésnapja alkalmából rajzpályázatot hirdetünk „Legjobb könyvtári élményem”
címmel. Pályázni bármilyen technikával
lehet. Leadási határidő: október 5. Eredményhirdetés október 13-án, a Könyves
Vasárnapon!
Német társalgási klub: augusztus 26-án,
hétfőn, 18 órától Csizmadia Ágnes várja
a német nyelvet gyakorlókat!
Kiállítás: Kézikönyvtári tárlóinkban Lénárt Józsefné kedves olvasónk különleges
fémdoboz gyűjteményéből rendezünk
kiállítást, galériánkban pedig Cs. Szigeti
Baksa László grafikáit tekinthetik meg.
A rendezvényeinken való részvétel ingyenes!
Kérjük támogassák könyvtárunkat, rendezvényeinket azzal, hogy beiratkoznak
hozzánk!
Folyamatosan frissülő információk
rólunk a www.fszek.hu/biromihaly
weboldalon!

SZÉPKORÚAK KULTURÁLIS
BEMUTATÓJA
2013. október 4.
Újra színpadra várjuk a szépkorúakat!
Ének, nóta, operett, táncdal, népdal, próza, tánc, vidám jelenetek.
Jelentkezési lapok a Csili információban
kérhetők és adhatók le szeptember 15-ig.
Nevezési díj: 1000 Ft/ csoport, 500 Ft/
fő - egyénileg.
Információ: Dávid Anikó 30/466-6697
TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA
Nyáron is minden szerdán 17-22
óráig.
Játszik a Kristály duó.
Július 24-én Anna bál
Vidám versenyek díjakkal, névnapi
műsor, kiváló hangulat.
Vendégünk a La Stella Énekstúdió.

AUGUSZTUSI NAPKÖZIS
TÁBOROK:
H.-né Rabóczki Mónika I. F. A.A.
aerobik oktató vezetésével
DINAMIK AEROBIK TÁBOR
4–8 éveseknek
Augusztus 5–9-ig
Ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft
ebédköltség
DINAMIK AEROBIK TÁBOR
9–12 éveseknek
Augusztus 12–16-ig
Ára: 16.000 Ft + 4.000 Ft
ebédköltsége
LOVAS TÁBOR KEZDŐKNEK
6 – 10 éveseknek
Augusztus 12-16-ig
Ára: 20.000 Ft + 4.000 Ft
ebédköltség

NÉMET NYELVTANÁRT, INFORMATIKA OKTATÓT KERESÜNK FELNŐTT
TANFOLYAMAINKHOZ!
Jelentkezés feltétele: diploma, vállalkozói igazolvány
Információ: Nedeczeyné Némedi V. Helga 30/466-6693

A Magyar Népmese Napja

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár

Földesi Gyula országgyűlési képviselő
szeptemberben, a hónap 3. szerdáján tart
fogadóórát.

GYERE ÖNKÉNTESNEK A CSILIBE!
Ha szereted a kultúrát, a rendezvényeket, és
szívesen részt veszel a lebonyolításban,
csatlakozz a Csili Önkéntes csapatához!
Örömmel látjuk azokat is, akik egy-egy témában
szívesen tartanának ismeretterjesztő előadásokat térítésmentesen, vagy szívesen vezetnének
kirándulásokat, gyalogtúrákat.

Jelentkezés:
Várhalmi András 283-02-36
A Csiliben alkalmi, rendszeres és
kizárólagos használatra
termek bérelhetők!
TV-, videostúdiónak is használható!
Érdeklődni lehet: 283-02-30

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

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

• Kedves Anyukák! Augusztus hónapban
érdeklődés esetén minden héten lesz játszóház, igényüket kérjük jelezzék július
29-től a könyvtárban! Köszönjük!

Szabados Ákos polgármester legközelebb szeptember utolsó szerdáján tartja a
könyvtárban fogadóóráját.

Ez időszak alatt az INTERTICKET
jegyvásárlás is SZÜNETEL!
A "B" épület zavartalanul nyitva tart,
megközelítése a Baross u. 55. felől.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét,
hogy intézményünk július 29-én nyit!

Legközelebb: 2013. július 31-én, szerdán,
16.30-tól, a további alkalmak az Önök
igényei szerint lesznek augusztusban!

ZÁRVA tart.

Benkő Imre fotográfus „Napfogyatkozás” c. kiállítása augusztus
25-ig látogatható a Gaál Imre Galériában hétfő kivételével naponta
10-től 18 óráig.

1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447, fszek2004@fszek.hu
Nyitva tartás: hétfő: 13–19, kedd: zárva, szerda: 13–19, csütörtök: 9–15, péntek:13–19, szombat: zárva

• Játszóház! Kézműves-foglalkozás Rádics
Ágnes pedagógus vezetésével.

Augusztus 25-ig a Csili "A" épülete

A hagyományoknak megfelelően az idén is megemlékezünk a Magyar Népmese Napjáról. A CSILI Könyvtárában szeptember 30-án lehet mesét mondani
9 órától 16 óráig egyénileg vagy csoportosan, korhatár nélkül. A résztvevőket
játékos mesefoglalkozás, aszfaltrajzverseny, mesetorony építés, mesetotó várja.
A mesefigura és mesekönyv kiállítás megtekinthető a könyvtárban.
Lehet készülni! Mindenkit szeretettel várunk!

A CSILI KÖNYVTÁRA szeptembertől a régi nyitvatartási renddel
várja olvasóit, látogatóit!
Hétfő, szerda, péntek: 13-19 óráig, kedd, csütörtök: 9-13 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

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
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Frankfurti élmények

Felbecsülhetetlen érték a cserediák program
A József Attila Általános Iskola nemzetiségi osztályai immár harmadik
éve utazhattak a Majna-parti Frankfurt városába. Idén a 14 negyedikes (kísérőik: Kisné Gopcsa Ágnes
és Főző Tamás) mellett egy 6 fős
ötödikesekből álló floorballcsapat
(testnevelő és edző: Éderné Tóth
Erzsébet) is velünk utazott,
akik meghívást kaptak a TSV
Berkersheimtól (Frankfurt
X. kerületének egyesülete), hogy részt vegyenek az általuk szervezett
négyestornán.
A megérkezésünk másnapjának délelőttjét az iskolában töltöttük, délután
pedig Frankfurt ó- és belvárosát jártuk be. Szerda
délelőttünk is egy kis tanulással telt. Nagyon vártuk
a délutánt, hiszen a floorball tornára
voltunk hivatalosak. A gyerekek önfeledten játszhattak, mi több: fantasztikus játékukkal a végső győzelmet is
megszerezték.
Csütörtökön Saalburgba, egy római kori, felújított településre kirándultunk, ahol a gyerekek vegyes

csoportokban a szabadtéri múzeummal kapcsolatos feladatlapot töltöttek
ki. A vegyes csapatok nagyon jó ötletnek bizonyultak, mert rövid barátkozás után a gyerekek nagyon ügyesen
kommunikáltak, mely egyértelmű-

Két nappal később, június 7-én mi
fogadtuk a 11 frankfurti kisdiákot két
tanítójukat.
Kedden az iskola tornatermében egy
partizánversenyt tartottunk, majd
pesterzsébeti városnézés következett.

en idegennyelvi kompetenciájukat
fejlesztette.
A berkersheimi városismereti verseny
utolsó állomásaként a gyerekek tablót
készítettek magukról, majd mindenki aláírta nemzete zászlaját, melyeket
a diákok ünnepélyes keretek között
kicserélték.

Még a Szent Erzsébet-templom tornyába is feljutottunk. A német nyelvű Pesterzsébet értékeit elmélyítő
,,lődörgő lap" kitöltésére is gondot
kellett fordítaniuk a gyerekeknek.
A Csiliben tartott nemzetiségi juniálison a József Attila Általános Iskolát
három osztály is képviselte, frankfurti

Gyulaisok a felvidéki bányavárosokban
A Gyulai István Általános iskola 55
hetedikes diákja 6 kísérővel a „Határtalanul” pályázat keretében,
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1.281.780 Ft-os támogatásának
köszönhetően három napos túrát
tehetett a felvidéki
bányavárosokban
és a Szepességben.
A május 21-én
induló társasággal jártunk Selmecbányán,
az
első magyar bányászati egyetem
városában.
Láttuk a pusztuló
hajdani líceumot,
ahova Petőfi is
járt. Körmöcbányán, a magyar királyok pénzverdéjének helyszínén,
ahol – Amerika
felfedezése előtt – az akkor ismert
világ legnagyobb aranykitermelését
nyújtó Kárpát-medence nemesfémét
dolgozták fel. Itt lejutottunk a bányába is, de mint egyik társunk írta:

„aranyat sajnos nem találtunk”. Bár,
először örültünk, mert ott csillogott
egy nagy tömb, de elmondták, hogy
nem minden arany ami…, szóval csak
műanyag volt.

Tanáraink arcán kisimultak a vonások, miután szállásunkon megtudtuk, hogy a közelben él néhány farkascsalád és egy anyamedve a bocsával.
Ők már tudták, hogy a következő két

éjszakán egyikünknek sem lesz kedve
kiszökni a szállásról.
Eljutottunk még Besztercebányára,
Ótátrafüredre, ahol messziről havat is
láttunk, jártunk Szepes várában és a fekete városban:
Lőcsén.
Az utolsó napon
meglátogattunk
egy iskolát, ahol
a fiúk focimec�cset játszottak
a helyiekkel
– nem hoztak
szégyent Pesterzsébetre, győztek
7-0-ra –, majd
virágot helyeztünk el Rákóczi
fejedelem sírjánál, Kassán.
Sok mindenre
emlékezni fogunk a túrából,
és már azt is
tudjuk, hogy a
Felvidéken élő magyarok magyarok, és
nem szlovákok; bár szlovák állampolgárok. Mint ahogy az erdélyiek sem feltétlen románok.
A gyulais hetedikesek

vendégeink is bemutatkoztak, sőt kis
énekes műsorral is készültek. Kedden
a belvárost tekintettük meg. Földesi Gyula országgyűlési képviselő az
Országházban vezetett körbe bennünket, majd a budai Várban tettünk
egy rövid látogatást. A délutánt a Fővárosi Állat- és Növénykertben töltöttük.
Az iskolába visszaérkezvén már várt minket a
szülők által készített gulyásleves és palacsinta,
ami egyben a búcsúvacsora is volt. Nem engedtük
el kis barátainkat ajándék nélkül: kulcstartót
és hűtőmágnest kaptak,
amit az elmúlt két hét
fényképei díszítettek.
Nagy izgalommal és sok
előkészítéssel járt ez a
vendéglátás, de a hozadéka, a nyelvtanulás és a kapcsolatteremtés értéke felbecsülhetetlen.
Köszönet mind a német, mind a
magyar kollégáknak, szülőknek,
akik rengeteget fáradoztak azért,
hogy ez a határokon átívelő nagyszerű program jól működhessen.
Főző Tamás

Iskolakapun kívüli tevékenység

A Fővárosi Önkormányzat az
egészséges életmód jegyében ingyenes mozgásos, illetve sportprogramokat kínál budapesti
helyszíneken a vakáció alatt.
A rendszeres testedzést, a kiegyensúlyozott, aktív életmódot kívánják népszerűsíteni a
fiatalok körében.
Az Iskolakapun kívüli programban kiemelt szerepet kap a
labdarúgás.
Részletek:1www.budapest.hu,
Facebook: Iskolakapun kívüli
program

Látogasson el a www.pesterzsebet.hu oldalra!
Rendszeresen frissülő kerületi hírek!

GYEREKSAROK

12

Ady Endre Általános Iskola
2.a Kánnár Flóra, Havasi Izabell
Gömöri Milán, Dobos Gábor
2.b Farkas Lili, Lencse Virág, Szarka
Dömötör, Bödös Anna, Szabados
Hanna, Lengyel Dániel

2.c Lugosi Dorottya, Kiss Gréta,
Radnai Anna, Zóka Nóra, Zsiga
Dorottya
3.a Szilvási Kincső, Mohos Eszter

Kollár Patrik, Oláh Fruzsina, Ruzsa
Levente, Nádudvardi Máté
1.b Fábián Dóra, Kacsári Dávid

3.b Bakó Zsófia

2.a Gallyas Andrea, Bércesi Noémi,
Kocsis Hubert Dániel

3.c Budai Gergely, Cserepka Fanni,
Drenyovszky Anna, Fojt Sára, Sáfrány Petra, Varasdi Laura

2.b Kiss Henrietta, Kürti Roland,
Nagy Boglárka, Perger Zoltán, Szabó Lili, Zelenák Jennifer

3.b Farkas Balázs, Juhai Fanni,
Vaszi Nóra, Tóth Efraim, Heizer
Koppány, Éles Viktória, Botos
Katalin

3.s Bucioaca André, Nagy Márton,
Réfi Hunor Szili, Gergely Tamás

3.a László Roland

4.b Bodor Bianka, Szarka Benedek

4.b Fodor Vivien, Majsa Richárd

5.a Tihanyi Delila

4.c Bajtai Boglárka, Bertalan Réka
Kincső, Fenyvesi Hanna, Csatlós
Csenge, Lugosi Gergő, Tűz Csenge

4.b Gallyas Tünde, Machalek Tímea

3.a Magony Virág, Kammel Tifani,
László Norbert

3.b Dorogi Boglárka

GYEREKSAROK
Saskó Andrea, Tóth Anna Boglárka

10.C Schneller Eszter Csilla

4.c Dull Zsófia, Duna Dorottya,
Gőgh Vince Balázs, Höfer Barbara,
Kovács Orsolya

11.B Grimm Erika

5.a Garai Katalin

12.B Kovács Gyula József, Antalics
Petra, Gutori Dorottya

5.b Komlódi Anna, Kovács Boróka,
Tornyossy László
5.c Végh Csanád
6.a Keresztes Dániel, Parrag Szilárd Ádám

12.A Kerti Nikolett

Szűcs Réka, Tölgyesi Zsófia, Turcsik
Márk

Az általános iskolában végig kitűnő volt:

5.a Martini Pálma, Szabó Bálint

8.a Bakó Eszter, Sas Virág, Takács
Attila, Tóth Nikolett, Vozák Zsófia

5.b Deim Zsófia, Szalai Tamás
6.a Tran Kim Nikoletta

12.C Ujhelyi Nikolett

6.b Mokán Anett, Szabó Nándor

13.C László Szilvia

7.a Tornyai Klarissza

A 2013. évi érettségi vizsgán kitűnő eredményű az érettségi
bizonyítványa:

7.b Kuti Lilla, Recskó Laura

8.b Dancsics Bernadett, Kányi
Csenge, Sudár Henrietta, Wild
Szidónia
Gimnázium:
9.B László Márk
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A 2013. évi érettségi vizsgán
kitűnő eredményű az érettségi
bizonyítványa:
13.A Borbély Alexandra, Császár
Boglárka, Dobos Gergő, Gyenge
Viktória, Hoffmann Zsófia, Kapás
Anna, Kriston Csilla Noémi, Madarász Roland, Mihály Balázs, Szabó
Tímea
		
13.B Csapp Orsolya, Cseik Vanessa,
Krázsik Dóra, Kreisz Bettina, Paál
Gyöngyi Piroska, Rapcsán Klaudia,
Skultéti Tünde, Szabó Réka Paula

8.a Fazakas Andrea, Mucza Dániel,
Weiszmann Péter

9.D Gáti Henrietta Krisztina
11.A Deutsch Tímea, Prigyeni Vivien, Tóth Barbara

8.b Szabó Norbert

11.B Szegvári Eszter

1.a Steczina Martina, Wiesler Kíra,
Villás Timea, Kornokovics Kitti

5.a Váradi Kevin

Az általános iskolában végig kitűnő volt:

12.A Németh Magdolna, Paulovics
Kitti

2.a Szalai Lilla

5.a Nádor Bernadett, Endlein Henrik, Légrádi Anna Flóra

5.b Balogh Márk, Makó Mária Zita,
Rédei Márton Ferenc

8.a Mucza Dániel
8.b Szabó Norbert

12.D Turi Fruzsina

5.b Oltai Zsanett

6.b Herold Bianka, Fekete Kristóf

5.c Szászvárosi Virág, Gáspár Anna Gréta, Fehér Nóra, Aradi Aida
Csenge

7.b Hattinger Fanni, Oláh Beatrix,
Kovács Áron, Szabó Réka, Molnár
Dorottya

Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium

1. Kis Krisztián

6.a Nagy Adrienn, Szilágyi Péter,
Bende Bianka

8.b Kovács Anikó, Rigó Anna Csilla, Németh Jázmin

3. Bodó Dominik

6.b Barcsik Enikő Anna

7. Bojtos Károly

6.c Fenyvesi Dávid, Szabó Viktória Vivien, Zsidó Zoé, Gyöngyösi
Zsófia

Az általános iskolában végig kitűnő volt:

5.b Tóth Veronika
6.a Lengyel Réka
7.b Szűcs Boglárka, Márton Jázmin
8.b Párti Luca, Varga Dóra Luca
Benedek Elek Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI

É1 Németh Vivien
É2 Rostás Renáta, Váradi Nikolett
11.b Erdős Renáta
12.b Bálint Gergely Péter
13.b Karacs Mátyás, Kovács Ildikó
Veronika
OKJ vizsgát tett jeles tanulók:
13.a Lehotai Kéri Anna
13.b Ferenczi Csaba, Karacs Mátyás,
Kovács Ildikó Veronika, Szűcs István
Gyulai István Általános Iskola
1.a Báthori Péter Máté, Bondár
Tamara, Budai Orsolya Emese,
Halek Edina, Kovács Olivér József,
Kőmíves Tamás, Pieskó Tamás Bendegúz, Schmidt-Szávó Laura, Szili
Jázmin Gyöngyvér
1.b Kis Benedek, Szőnyi Bence,
Ráfli Bence
1.c Bakó Júlia, Bende Cintia, Fátrai
Lilian, Heller Bence, Nagy Dorina,
Sipeki Árpád, Vörös Nóra
2.a Endrődi Ádám, Szászvárosi
Janka
2.b Bem Dániel, Kovács Bence,
Suba Róbert, Spitzer Dénes, Pawlik
Réka

4.a Bedő Katalin

7.a Reiter Zita, Pirbusz Dániel,
Varga Virág, Petike Zsolt, Refle
Orsolya, Losonczi Dávid, Csende
Bálint
7.b Rózsa Zoltán,
7.c Tűz Boglárka, Kmetty Dorottya,
Bardi Anna, Belánszky Janka, Őrsi
Zsanett Nikolett,Nagy Eszter
7.d Jakobovits Anna, Lukács Éva
8.a Losonczi Richárd, Nagy Barbara
Katinka, Zsikla Eszter, Szenttamási Laura, Körmendi Lilla, László
Renáta
8.b Kovács Antónia
8.c Horváth Dominika
8.c Kertész Zsanett, Nagy Ambrus,
Gábor, Simon Petra
Az általános iskolában végig kitűnő volt:
8.a Szenttamási Róza
8.b Kovács Antónia
8.c Kertész Zsanett, Nagy Ambrus,
Simon Petra
Hajós Alfréd Általános Iskola
1.a Jakab Rozália, Kollár Dávid,

4.a Ábrahám J. Tamás, Horváth
Jázmin

8.b Kovács Anikó
József Attila Általános Iskola
1.a Kokas Zsófia Luca, Kredics Karolina Zsuzsanna, Vass Ádám Viktor, Weber Alexandra
1.b Hodvogner Emília, Kónya
Szófia Nóra, Kucsák Kitti, Török
Tamás, Varga-Szendi Zsanna
1.c Gógán Enikő, Szökőcs Aliz,
Takács Veronika Maja, Tóth Bálint
Sándor
2.a Egervári Dorka, Kui Evelin,
Zárovics Veronika, Papp Julianna,
Reich Felícia

1.a Belán Gergő, Dao Bianka,
Gothárd Anna, Koncz Kamilla,
Muhari Nóra

6.b
Kovács
Réka,
Munzáth
Kristóf, Pongrácz Fanni
6.c Fazekas Ella Rozália, Szadai
Barnabás

12.B Hoffer András

7.a Csörgő Lilla, Gaál Annamária
Judit, Kovács Boglárka Anna, Lőcze
István

Lázár Vilmos Általános Iskola

7.b Komlódi Eszter, Molnár András
Zsolt, Petrei Vivien Kitti

2.b Bárkányi Csenge, Bertalan
Dorka Virág, Dombóvári Eszter,
Egri Fanni, Faragó Fanni, Fülöp
Enikő, Hegyesi Adél, Horváth Kitti,
Kocsis Bars Nimród, Kovács Anna,
Kökény Eszter Anna, Szabó Blanka,
Szabó Dániel, Szűcs Johanna, SzücsSzuper Milán, Vitéz Réka Sára

8.a Tóth Levente Sándor

2.b Gálfi Anna, Kmeczó András,
Nagy Boglárka Anna, Sós Norbert Martin, Sós Róbert Zoltán,
Tornyossy Péter

8.b Buffham Nicholas, Molnár
Dorina, Nikandish Iris, Pál Roland,
Papp Noémi, Péntek Sára, Turi Fanni Virág

2.c Dull Károly, Farkas Bella Zita,
Lukács Máté, Pálfi Tamás Bence,
Puskás Nóra, Tótik Anna
3.a Csenteri Ákos,Horváth Bence
Bálint, Kardos Ádám, Polgár Barnabás, Szalka Dániel, Szász Anna, Turi
Ádám Krisztián
3.b Fabulya Zsófia, Gyimesi Zsófia,
Jung Zsanett, Plank Zsuzsanna,
Polgár Anna, Vámos Réka Tamara

Az általános iskolában végig kitűnő volt:

4.a Graffy Rebeka, Svejda Dániel
Miklós
4.b Csabai Anna, Németh Dóra,

12.A
Fehér
Sára,
Halász
Szandra, Kerti
Nikolett, Tóth
Gabriella

8.a Tóth Levente Sándor
8.b Molnár Dorina, Nikandish
Iris, Pál Roland, Turi Fanni
Virág
Kossuth Lajos Gimnázium
9.C Csörgő Borbála Ida
10.A Steinglauber Fruzsina
10.B Baksa Szilvia Csilla

2.a Jacob Leila, Neubrand Vanda

3.a Berecz László, Bíró Enikő, Horváth Kata, Juhász Noémi, Király
Bálint, Kubiczki Katica Éva, Öhl
Krisztina
3.b Heim Éva, Heim Réka, Hidvégi
Kristóf Zsolt, Komarek Anna, Lévay
Kamilla, Miskey Alfréd, Mohácsi
Benjámin, Szekeres-Veresegyházy
Hajnal, Ujvári Máté, Zelenák
András

1.b Balogh Levente, Csaba Gergő,
Csaba Orsolya, Fekete Adél, Lin
Xia, Nagy Kinga, Szuhorukov András, Tóth Csaba
2.a Báló Blanka, Baráth Levente,
Borsos Ádám, Herczeg Eszter, Horváth Csenge, Kántor Anna, Kocsi
Balázs, Nagy Réka, Sáfár Bence,
Takács Anita
2.b Boros Liliána
Tamara,
Jankovich Dániel, Koncz Réka,
Pap Tamás, Zchmidka Dominika, Dezméri Eszter, Stiller
Botond

13.A Gyánti Anna
13.D Soós Fruzsina, Szabó Nikolett
Dzsenifer, Szilágyi Réka

Tátra Téri Általános Iskola

3.a Őri-Kis Bálint, Fritz Dániel
4.a Perger Szonja, Matusz Zsófia
6.a Bank Liliána, Eszes Viktória
6.b Fedor Bence, Filkor Dávid, Sápi
Dániel

A gimnáziumi tanulmányok alatt
végig kitűnő eredményt értek el:

7.a Návai Aurél
8.a Bakó Noémi, Zakariás Dominik

13.D Soós Fruzsina, Szabó Nikolett
Dzsenifer

Vörösmarty Mihály Általános
Iskola

A 2013. évi érettségi vizsgán
kitűnő eredményű az érettségi
bizonyítványa:

1. b Fekete Brigitta Ágnes, Lakatos
Levente Leó

13.A Gyánti Anna
13.D Soós Fruzsina, Szilágyi Réka,
Szabó Nikolett Dzsenifer, Horváth
Mihály
Német Nemzetiségi Gimnázium

1. c Csiki Hunor Alpár, Tóth Bence
Bálint
2. a Horváth Viktor, Pataki Nikoletta, Sárosi Viktória
2. b Bécs Tibor Péter, Halász Bíborka, Herceg Kristóf, Nemcsics István,
Sokolov Mikhail, Tóth Bende Balázs

3.a Rajku Bendegúz, László Dalma, Nagy Gergely

9.A Kovalik Nikoletta, Welsch
Lilla		
9.B Budai Dóra, Feigl Zsófia,
Knapp Mercédesz, Perecz Laura

3.b Bányai Roland Mátyás,
Tordai Viktória Mónika, Turi
Árpád Balázs, Vida Eszter

9.D Galambos Levente, Kelemen
Kinga, Nánási Viktória, Török
Anna, Turcsik Adrienn		

3. c Cserhalmi Botond, Szilágyi
Zsolt

4.a Altantagos Anhzaja, Antal
András, Csik Márton, Jeney Anna, Pelle Zoltán, Tóth Réka

10.A Kocsis Petra		

4. c Hornos Martin

4.b Bíró Nelli, Erdős Márk, Katona Olivér, Kozák Dóra, Misota
Dominika
5.a Kiss Anna Zsófia, Kojnok
Eszter, Miskovicz Nóra Tamara,
Solt Anna
5.c Bolla Péter, Erdélyi Noémi,
Falussy Kincső, Fericián Fanni

4.a Kurucz Emese, Tran Kim Rita

6.b Gáspár Kincső Gabriella,
Kovács Lizett Karolina, Makány
Alexandra, Sudár Krisztina
Viktória

4.b Albert Zorka, Nguyen Vi An,

8.a Bakó Eszter

10.B Fábián Terézia, Juhász
Georgina
11.B Badacsonyi Boglárka, Csordás Daniella, Hetényi Anna,
Komáromi Gergely, Mészáros
Henriette, Nagyistók Luca,
Schenk Zsófia, Tóth Anita
12.B Herczeg Erika, Nagy Fanni,
Ürögi Réka, Váradi Melinda
13.A Hoffmann Zsófia
13.B Cseik Vanessa, Krázsik Dóra,
Kreisz Bettina, Szabó Réka, Szűcs
Petra

3. b Vértesi-Nagy Péter, VértesiNagy Réka

4. b Tomerle Fanni

5. b Vértesi-Nagy Orsolya
Zrínyi Miklós Általános Iskola
2.a Bálint Klaudia Dorina
5.a Fehér Barbara
6.a Bánhidi Tamás
6.b Ahmed Jasmin Neda
7.a Lauber Attila
8.a Dobosy Tímea
Az általános iskolában végig kitűnő volt:
8.a Dobosy Tímea

K O T TA
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A jövő énekesei, színészei Pesterzsébeten képzik magukat
Énekesi karrierje szépen épül, játszott már a Magyar Állami Operaházban és az Operettszínházban.

A Semmelweis napi rendezvényen nagy sikerrel mutatkoztak be a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ének
tanszakos növendékei, Zalay
Lídia művésznő tanítványai.
Az ifjú művészek és tanáruk
mindennapi munkájuk, tanulmányaik mellett számtalan karitatív rendezvényen is
szerepelnek. Az éneklést kezdetben hobbijuknak választották, de vágyaik szerint hivatásként is szívesen állnának
a színpadon.

– Érettségi után a Színház- és
Filmművészeti Egyetemre szeretnék felvételizni, hogy színművészként végezhessek, de a
Budapesti Operettszínházban
is fellépnék. A szinkronizálás, a
televíziózás is érdekel. Mindehhez nagyon sok elszántság kell,

Cziráki Melinda

Zalay Lídia

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar szakos hallgatója.
– Hatéves koromtól ének-zene tagozatos iskolákba jártam, így a
kottaolvasás, az éneklés elmaradhatatlanná vált a mindennapokból. Az egyetem mellett ma is
fontos számomra, hogy időt szakítsak a zenére. A zeneiskolának
tizennégy éve vagyok növendéke,
és terveim szerint a jövőben is itt
folytatom magánének-tanulmányaimat. Bár elsősorban nem
zenei pályára készülök, mégis
arra törekszem, hogy az éneklés
a zeneiskola, kórusok és helyi
rendezvények által a tanulás, s
majd a munka mellett is helyet
kaphasson hétköznapjaimban.
Somlyai Boglárka

– Életem két meghatározó tényezője: az előadó-művészet és
a tanítás. A Magyar Rádió és a
Magyar Állami Operaház Gyermekkórusában kezdtem énekesi
pályámat. Évekig voltam a Pécsi
Nemzeti Színház és a Debreceni
Csokonai Színház tagja, de színházi elfoglaltságom mellett is
tanítottam. Felléptem a Magyar
Állami Operaházban, a Szegedi
Nemzeti Színházban, Európa
több országában, Amerikában,
Kanadában. Bár kispesti vagyok, életem Pesterzsébethez
kötődik. Diplomám megszerzése után itt kezdtem tanítani a
zeneiskolában 1984-ben. Klas�szikus alapokra építve minden
stílusban igyekszem növendékeimet képezni. Családom valamennyi tagja a zene bűvöletében él: férjem a Magyar Állami
Operaház Zenekarának klarinétművésze, és szintén tanít a
zeneiskolában. Két gyermekem
van: Tassonyi Zsoltnak zeneakadémiai zongora szakos diplomája van, tanít Soroksáron,

vezényli a Kunszentmártoni
Fúvószenekart, akik a térzenén
már többször szerepeltek a kerületben, valamint zenés darabokban játszik a Szolnoki Szigligeti
Színházban. Kisebbik fiam, Balázs, szintén a zenei pályán arat
sikereket.
Pesterzsébeten is gyakran lépek
fel a múzeum, a galéria felkérésére, a Tavaszi Művészeti Napokon önállóan, vagy közösen
növendékeimmel, és ez nagyon
megtisztelő. Büszke vagyok
volt és jelenlegi növendékeimre
szakmailag és emberként egyaránt, hisz mindannyian az élet
egyéb területén is olyan értékek
mentén végzik munkájukat,
melyhez remélem hozzájárultak
a zeneiskolában eltöltött évek
is. Jó érzés, hogy a kerületben
végzett munkámat elismerik,
2012-ben kaptam meg a megtisztelő „Az Év Közalkalmazottja” kitüntető címet. Számomra
a legfontosabb a zeneiskola, a
növendékek, a mögöttük lévő
szülők és a lelkes közönségünk.

Egyetemista, a Pesterzsébeti Központi Református Kórus és a Budapest Show Kórus
tagja.
– Tanulmányaim befejeztével szeretném kipróbálni magam énekesként. A bogarat
Zalay Lídia tanárnő és Horváth Kornél tanár úr ültette a fülembe 4 év magánénektanulás után. Az életemet körbeöleli a zene.
Vonz a jazz zenei világa és az énekes-színészet is. Szerepelhettem már gyerekmusicalekben, és énekelhettem könnyűzenei
dallamokat többek közt a Budapest Show
Kórusban is. Úgy gondolom, nagyon jó
úton terelgettek eddigi énektanáraim. Aztán, hogy mi lesz ebből, az a jövő zenéje...

Csubrikova Krisztina

Tassonyi Balázs
de úgy érzem, jelen pillanatban,
hogy bennem megvan az energia
ahhoz, hogy felküzdjem magam.
Ebbe az irányba folytatom tovább is életem, éppen ezért nagyon örülök, hogy nem először
léphettem közönség elé Pesterzsébeten, ahol mindig szeretettel fogadtak. Mottóm: „Művészetek nélkül lehet élni, de nem
érdemes”.
A Magyar Állami Operaház
Gyermekkórusának tagja.
– Az első népdalversenyem óta
a hobbimmá vált az éneklés.
Amióta komolyabban foglalkozom vele, úgy érzem, hogy
a hobbiból lassan szenvedély
lesz. A jövőmet csak a színpadon tudom elképzelni.
Szeretném, ha az emberek szívesen hallgatnának, és ezzel örömet
tudnék nekik okozni.
Fantasztikus érzés fellépni a színpadra, minden percét élvezem.
Úgy gondolom, hogy
az, hogy egyszer énekesnő leszek még csak
egy álom, ami megvalósításra vár. Tudom,
hogy ha ezzel foglalkozhatnék a jövőben,
életem végéig nagyon
boldog ember lennék.

Örülök és jó érzés, hogy hűségjutalmat vehettem át. A három
évtized alatt sok minden történt,
és mégis, szinte „elrepült” az idő
– mondja Simon Lászlóné, a Közigazgatási és Adó Osztály adócsoportjának vezetője.
– 1983 májusa óta dolgozom
a hivatalban, előtte egy munkahelyem volt. Az adócsoportnál
vagyok a belépésem óta. A nagy
létszámú adócsoport feladatát
tekintve négy alegységből állt
(adókivetés, könyvelés, behajtásés ellenőrzés). Én az adókönyvelésen dolgoztam; a munkaköröm
a naponta beérkező adóbevételek
nyilvántartása, kezelése volt. Abban az időben még nem voltak
modern számítógépek, kézzel rögzítettük az adózók csekkbefizetéseit a számlákra – mesél a kezdetekről és a hajdani módszerekről.
Jelentős változás volt, hogy
1987-ben átalakult az adórendszer, és létrejött az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (ma:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal).
– Aztán 1990-ben a tanácsrendszert felváltotta az önkormányzati. Az adórendszer vonatkozásában jelentős változás volt,
hogy addig működő adónemek
(mint például a házadó) megszűntek. A hatályba lépett helyi
adókról szóló törvény új adónemek bevezetését tette lehetővé az
önkormányzatok számára, majd
1992-ben jött a gépjárműadó bevezetése a gépjárműadóról szóló

törvény alapján. Jelentős feladat
minden év elején az adókivetés
végrehajtása, hogy az adózók részére időben küldjük ki a befizetéshez szükséges iratokat, csekkeket. Csoportunknak egész évben
sok határidőhöz kötött feladata
van, amelynek időben történő
elvégzése egyszerre kihívás és siker, hiszen eredménye az adóbevételek teljesülése – jegyzi meg a
csoportvezető.
Férjével 31 éve házasok; két
felnőtt gyermekük van.
– A lányom 27 éves, a fiam 26.
Szabadidőmben sokat olvasok.
Nagyon szeretem a természetet,
kora tavasztól őszig a hétvégéket
és a szabadságot egy kis dunai szigeten töltöm a családommal. Szeretek kertészkedni.
RA

Kihívás és siker
segítséget nyújtani
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Fotó: Bajnóczi István

Három évtizede
dolgozik a városházán

Fotó: Bajnóczi István

PORTRÉ

Pályakezdő ügyintézőként és jelenlegi, osztályvezető-helyettesi beosztásában is az ügyfelek problémáit és
érdekeit tartja szem előtt Pázmándi
Judit, az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Osztály osztályvezető-helyettese, aki a köztisztviselők
napja alkalmából szakmai tanácsadói
címben részesült.
– Pedagógia szakon végeztem az
ELTE-n. 1997-ben pályakezdőként
kerültem a hivatalba. Először szociális ügyintézőként dolgoztam, majd
2001-től csoportvezetői feladatokat
is végeztem. Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezető-helyettesi teendőit két éve
látom el; az osztályon belül én felelek
a szociális ellátásokért, a segélyezésért
– vázolja szakmai előmenetelének állomásait a díjazott.
– Számos ügy tartozik hozzánk, így
például a munkanélküliek számára
nyújtható ellátási formák és a helyi
rendeletben szabályozott támogatások. A gyermekvédelmi ellátások
keretében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
állapítunk meg, így a gyermekek szociális helyzetük alapján díjmentesen
étkezhetnek az iskolában, illetve az
óvodában. De említhetném a közgyógyellátást is, amelynek rendszere a
járási hivatalok január 1-jei felállításával jelentősen módosult.
Mint mondja, munkájában az egyik
kihívást talán éppen az jelenti, hogy
időről időre változnak a jogszabályok.
– Komoly feladatot jelent naprakésznek lenni és folyamatosan igazodni a

változásokhoz. Mindig sikerélmén�nyel tölt el, ha képesek vagyunk segítséget nyújtani az ügyfeleknek, és
hatékonynak bizonyul a megítélt ellátási forma. Ügyintézőként még én
is fogadtam az ügyfeleket, majd csoportvezetőként inkább a szervezési és
koordinációs feladatok hárultak rám.
Osztályvezető-helyettesként pedig már
a helyi rendeletalkotási folyamat tervezési és előkészítési fázisában is részt veszek – jegyzi meg.
Bár nem pesterzsébeti lakos, a hivatali
munkán túl is több szállal kötődik a
kerülethez.
– Pesterzsébeten végeztem a gimnáziumot, édesapám és a családja jelenleg
is a kerületben él. Én Csepelen lakom
két kiskorú gyermekemmel. Kevés
szabadidőmet velük töltöm; szeretünk
együtt kirándulni és kerékpározni.
RA

munkával jár; lehet nyüzsögni, jönni-menni, ami a lételemem. Nemrég bonyolítottam le a nemzetiségi
juniálist. Sok munkám volt benne,
de megérte megszervezni, hiszen jó
visszhangot kapott a rendezvény.
Plusz ott van még a Pesterzsébet
újság hirdetéseinek a szerkesztéseegyeztetése. Úgyhogy elmondhatom: nem fenyeget a szakmai kiégés veszélye. Úgy érzem, jól tudok
kommunikálni az emberekkel, ők
is elfogadnak, és szeretnek velem
dolgozni – magyarázza a kétgyermekes családanya, akit manapság a
legtöbb erőt 3,5 éves fiúunokájából
meríti.
– Számomra ő az élet legszebb
ajándéka, valóságos csoda. Az ös�szes gondom elfelejtem, amikor
vele vagyok. Mióta megszületett,
sajnos a sportot is hanyagolom.
Pedig ötéves korom óta sportolok. Először balettoztam, aztán
jött a dzsesszbalett, később a futás, majd az aerobik és a testépítés.
Rendszeresen tartok aerobikórákat, igaz, ma már csak társadalmi
munkában. A hivatalba kerülésem
óta hirdetem, hogy aki sportol, az
pozitívabban és egészségesebb áll

hozzá az élethez és saját magához
is. Négy éven keresztül biciklivel
jártam a városházára, aztán motorra váltottam. A motorozás egy semmihez sem fogható szabadságérzést
ad, feldob, és azt érzem: nincs
lehetetlen!
RA

Elég göröngyös volt az életem,
hosszú út vezetett a polgármesteri hivatalig, de úgy érzem, sokat
segített, hogy mindig vidáman és
pozitívan álltam hozzá az élethez, a
munkához és az emberekhez – vallja Marosiné Benedek Ildikó, a Szervezési Osztály munkatársa, nemzetiségi és rendezvényi referens.
– 15 éves korom óta dolgozom;
iskoláimat a munka mellett, estin
végeztem. Dolgoztam elektronikai
műszerészként, számítógép-technikus, programozóként, külkereskedőként, bonyolítóként, de voltam
bróker, sőt takarító is. Aztán úgy
alakult, hogy 1995-ben, Pesterzsébet és Soroksár különválásakor,
munkaerőt kerestek jegyző asszony
mellé. Bejöttem, felvettek. Innen
kerültem a Szervezési Osztályt vezető Kovács András mellé titkárnőnek. Az évek alatt mindinkább
belejöttem a hivatali munkába, és
egyre több feladatot kaptam – tekint vissza a kezdetekre a köztisztviselők napján jegyzői dicséretben részesített Marosiné Benedek
Ildikó.
Munkáját nemcsak sokrétűnek
tartja, hanem érdekesnek is.

– Amellett, hogy a Szervezési Osztályon titkárnői feladatokat
látok el, nyolc nemzetiségi önkormányzatot koordinálok, közülük
négynek a működéshez szükséges
teendőit is ellátom. Szintén nagyon szeretem a rendezvényi területet. Sok egyeztetéssel, szervezési

Fotó: Bajnóczi István

Nem fenyeget a szakmai kiégés veszélye
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Általános Iskolák
ebédbefizetési időpontjai
szeptember hónapra

Ebédbefizetés és pót befizetés
Ady Endre Általános Iskola
augusztus 27.
1200 - 1700
augusztus 28.
700 - 1300
Hajós Alfréd Általános Iskola
augusztus 21. 800 - 1700
augusztus 26. 800 - 1700
József Attila Általános Iskola
augusztus 21.
700 - 1200
augusztus 27. 1200 - 1700
Lázár Vilmos Általános Iskola
augusztus 22.
700 - 1700
augusztus 27. 1300 - 1700
Gyulai István Általános Iskola
augusztus 21.
700 - 1300
augusztus 27. 1200 - 1700
Tátra Téri Általános Iskola
augusztus 22.
700 - 1700
augusztus 26.
700 - 1400
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
augusztus 21.
730 - 1700
augusztus 27.
730 - 1400
Zrínyi Miklós Általános Iskola
augusztus 22. 800 - 1200
augusztus 26. 1000 - 1400

S Z O L G Á LT A T Á S

Nyári ellenőrzés a fővárosban és környékén
Az országos
ellenőrzési sorozat részeként
Budapesten és
Pest megyében is megkezdődött a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) nyári akciója.

A nyári rendezvények, fesztiválok
szervezőitől azt kéri az adóhivatal, hogy
amennyiben a jogkövetés érdekében
tájékoztatásra lenne szükségük, azt előzetesen kérjék, a NAV segítséget nyújt,
de az ellenőrzésekre még a kisebb rendezvényeken is számítani kell.

A városnéző túrák, idegenvezetés, valamint az egyre népszerűbb
gasztro-tour rendezvények szervezői sem kerülhetik el a vizsgálódást,
ahogy a különböző alakformáló szalonokban is számítani lehet a revizorok megjelenésére.

Adórevizorok és pénzügyőrök augusztus végéig járják a kiemelt idegenforgalmi, turisztikai
területeket, strandokat, fesztiválokat, és fokozott figyelmet fordítanak az internetes kereskedők
adózási fegyelmére is. A NAV
munkatársainak fellépése a nap
bármely szakaszában várható.
Az akciósorozat célja a bevételeiket eltitkolók kiszűrése a
fővárosban és környékén, védve
ezzel a tisztességes kereskedők,
szolgáltatók érdekeit.
Pest megyében a dinnyeszezonra tekintettel különösen az
utak mentén zöldséget-gyümölcsöt árusítók számíthatnak a NAV, a
NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek közös ellenőrzésére, de a lovagoltatással,
kajak-kenu bérbeadással, kalandparküzemeltetéssel foglalkozók is vizsgálat
alá kerülnek. Pest megyében közel
száz horgásztó található, üzemeltetőik
adózási fegyelmére (így például arra,
hogy a horgászjegyek árusításáról és a
halértékesítésekről adnak-e számlát,
nyugtát, szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat) szintén kiterjed
az ellenőrök figyelme.

A fővárosban, az idegenforgalmi
idényben a taxisokat – azon belül
is főleg a reptéri szolgáltatókat – ellenőrzi a NAV. A bevételeiket eltitkolók kiszűrésén túli cél az idelátogató külföldiek sérelmére elkövetett
visszaélések megakadályozása, az
országimázs védelme. Budapest 12
gyógyfürdője és strandja, valamint a
területükön tevékenykedő kereskedők, szolgáltatók pedig az adórevizorokkal és a pénzügyőrökkel közösen
vizsgálódó ÁNTSZ ellenőrökkel is
találkozhatnak.

Folytatódik a vendéglátóhelyek és
az e-kereskedelem ellenőrzése. Ez utóbbinál a fokozott figyelmet az indokolja,
hogy a tapasztalatok jogsértésekre hívták fel az adóhivatal figyelmét.
A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága tavaly
nyáron több mint 3000 vizsgálatot
folytatott le és 60 millió forintot meghaladó mulasztási bírságot szabott ki.

Apróságoknak kis ruhák aprópénzért

Tátra téri délies temperamentum - magyar ízek
Megállíthatatlannak tűnik az évszaknak megfelelő gyümölcsök és zöldségfélék kínálatának áradata a Tátra
téri piacon.

A cseresznyék, meggyek, barackok,
egresek, málnák, almák fajtaválasztéka szinte sokkolja a vásárolni szándékozókat. Piacunk kínálata számtalan
megoldást kínál a háziasszonyok számára a heti receptek összeállításához.
Vásárlóink a bevásárlások után boldogan távoznak a piacunkról.
„Az elégedett vásárló a legjobb
vásárló!”

Fotó: Szerző

Aki igazi ízkavalkádra vágyik, főzze
meg az alábbi meggylevest!

Gyermekruhabörze volt a Hársfa játszótéren, melyet a Családsegítő Szolgálat munkatársai szerveztek. Pár száz forintér lehetett hozzájutni jó minőségű, alig használt gyermekruhákhoz, kiegészítőkhöz. Az árusító döntötte el, hogy csak elad vagy cserél. Nyári ruhákból fogyott a legtöbb.
							
IM

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága

Hidegen ajánljuk!

Hozzávalók: 0,5 kg meggy

		
4 ek cukor
		
1 mk só
		
2 szál fahéj
		
5 szem szegfűszeg
		
1,75 dl tejföl
		
1 púpos ek. liszt
		
2 l víz
		tejszínhab

Elkészítés:

1. A meggyet feltesszük vízben főzni.
2. Hozzáadjuk a sót, a cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget. Az utóbbiakat
teatojásba tesszük, hogy amikor kész
a leves el tudjuk távolítani.
3. Kb. 15-20 perc múlva, behabarjuk a levest.
4 . A tejfölben simára keverjük a lisztet, egy
kis vízzel hígítjuk,
és szűrőn keresztül hozzáadjuk a
leveshez, jól elkeverjük, és összeforraljuk.
5. Lehűtjük a levesünket, majd tálaláskor tejszínhabbal díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

ÉVGYŰRŰK
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90 éves Bencze István, Pesterzsébet díszpolgára, köztiszteletben álló tanár, barát
Bencze Istvánra gondolva elsősorban három nemes fogalom juthat eszünkbe: tehetség, hűség, szerénység. A tehetségről nem tehet az egyén – sokak véleménye szerint adomány, amelyet ha valaki megkap, személyes felelőssége, hogyan gazdálkodik vele. A hűség viszont a személyiségből fakadó, nagyon szép tulajdonság, és meg kell becsülnünk, ha valaki rendelkezik vele. A szerénységgel – valljuk meg – ritkán találkozunk, még megbecsülendőbb.
Bencze István ősei német földről jöttek
az 1700-as évek elején, apja, Brenner
Henrik még Hartán született, de a család 1901-ben Erzsébetfalvára költözött.
Hét évig nem itt laktak. Bencze István
emlékezése: „A második emeleten […]
az ifjú Pál zeneakadémiai növendék
volt, zongora szakon. Ő szorgalmasan
gyakorolt naponta, én pedig beleszerettem a zongora hangzásába […] elkezdtem zongoratanulmányaimat az ifjú
Pálnál.” Nagy szerencsénk, hogy szépen
hangzott ifjú Pál zongorája.

A Csili helytörténeti klubjában évekig
hallani sem akart arról, hogy ő is elmondja emlékeit. Szerénységére jellemző, hogy a pesterzsébeti evangélikus egyházról írta első előadását, és csak hosszas
kapacitálásra készítette el saját életrajzi
emlékeit (ebből idéztünk).

1933-ban készült el családi házuk –
Bencze tanár úr a mai napig itt lakik
–, és Brenner Istvánt beíratták a Kossuth Lajos Reálgimnázium I. osztályába meg Eördögh János zeneiskolájába,
ahol Eördöghné Pap Mária növendéke
lett.
„Vasárnaponként szorgalmasan vettem részt családtagjaimmal az istentiszteleteken […] Bátyám, aki a soproni evangélikus teológiára készült,
kérte lelkészünket, Falvay Jenőt, hogy
búcsúzóul hegedülhessen az istentiszteleten. Én nem csak a kíséretét láttam el, hanem végigorgonálhattam a
teljes istentiszteletet, életemben először, hiszen eddig csak fújtathattam a
hangszert. Ennek az alkalomnak lett
egyenes folytatása, hogy 1938. október 1-jével megbíztak az orgonista
teendők ellátásával VI. osztályos gimnazistaként, havi 25 pengőért.”

Dobray István 1957-ben hívta, hogy
lépjen a helyébe a Lázár utcai általános
iskola énektanáraként. Huszonöt évig
volt kerületi munkaközösség-vezető.
Évente megrendezték a kerületi „Éneklő
Ifjúság” hangversenyt. A Bagi Ilona Leánygimnázium leánykara még a Zeneakadémián is szerepelt. Tíz évig tanított
a zeneiskolában félállásban Máté János
igazgató idejében. Tíz évig vezette az Ifjú
Zenebarátok Klubját a Csiliben.

Bence Istvánt július 28-án köszönti hivatalosan az önkormányzat az evangélikus templomban

1941-ben érettségizett, majd munka
mellett magántanulóként járt a Zeneakadémia zongora szakára: munka után
gyakorolt, nyáron pedig az elméleti
tárgyakból készült fel. Zongoratanári
diplomáját már Bencze névvel kapta
kézhez. Tanított és közben két év alatt
elvégezte a négyéves ének-zenetanárképzőt az Akadémián. Bencze István a
zenéhez való hűségéért nagyon nehéz
feladatot vállalt, és ezt példamutatóan
teljesítette.

A zongoratanítás mellett üzemi kórusokkal és az evangélikus gyülekezet
vegyeskarával is foglalkozott. Ekkor
már Bencze Imre volt itt a lelkész, aki
nagy segítséget jelentett öccse számára.
Az istentiszteleteken szolgáltak, és zenés áhítatokat, hangversenyeket is tartottak. „Mindannyian grátisz működtek közre, azaz szolgálatnak tekintették
a templomi éneklést” – amint díjtalanul orgonál Bencze István 1950-től a
mai napig.

Bencze István – Bencze Pista vagy
Ben-cze Pista bácsi, életkortól függően
– a hűség jegyében kapcsolatot tart az
osztálytársakkal, barátokkal, pályatársakkal, tanítványokkal. A pesterzsébeti
programokon nem mulasztja el, hogy
beszéljen a zenei előadókkal (érdemes
meghallgatni szeretetteljes, szakszerű
bírálatát). Sokan tanulunk tőle, nem
csak azok, akik tanítási órán vagy énekkarban élvezhették magyarázatát, irányítását. Aki zenét tanít, aki muzsikál,
az ízlést fejleszt, lelki gyarapodásra nyújt
lehetőséget, szellemi felfrissülést kínál a
befogadónak. Bencze István orgonistaként, tanárként, kórusvezetőként
egyaránt magas színvonalon teljesíti a
tehetségével rárótt feladatokat.
Köszönjük, és még sokáig számítunk rá!
Teljes cikk: www.pesterzsebet.hu
Kökény Sándorné díszpolgár

Gyógyító utazás Hajdúszoboszlóra Isten éltesse, Olga néni!

A kirándulást a Humán Szolgáltatások Intézménye Vágóhíd
utcai Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja szervezte. A
nyugdíjasoknak a gyógykezelések hatására jelentősen enyhült
a mozgásszervi problémája. A gyógyfürdőzés, kezelések mellett
sokat pihentek, vasárnap a katolikus templomba is elmentek.
Cserháti Zsuzsa klubvezető is elkísérte a kirándulókat a fürdővárosba.
			
IM

Fotó: Bajnóczi István

Fotó: Magánarchívum

90. születésnapja alkalmából köszöntötte a pesterzsébeti önkormányzat nevében
Zsíros Ferencné, Olga nénit Földesi Gyula országgyűlési és önkormányzati képviselő és Juhász Lajosné alpolgármester, akik az Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt emléklapot is átnyújtották számára.
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A házakból fény szűrődik, a kémények füstölnek, a kovácsműhelyből hallatszik a kalapács hangja

Vasútparkot építene a gyerekeknek Ruzsa Péter
Augusztus 5-én nyílik Ruzsa
Péter vasútmodell-kiállítása
a Csili Művelődési Központban. A modellező harmadszor
mutatja be gyűjteményének
egy részét az érdeklődőknek,
ezúttal egy kerti vasútpályát.
A modellvasutakhoz idén
legók is csatlakoznak, természetesen vasúti témában.
Ruzsa Péter 12 éve gyarapítja gyűjteményét pesterzsébeti
családi házának garázsában, a
polcokon sűrű sorokban állnak a mozdonyok, vonatok,
kocsik és a különböző kiegészítő épületek.
– Édesapám fertőzött meg a
vasútmodellekkel, hat éves
koromban kaptam az első vonatomat. Igazán komolyra azonban
csak jóval később, tizenkét éve
fordult a dolog, amikor az akkor
három éves fiamnak karácsonyra
megvettük az első készletet. Sosem fogjuk elfelejteni az arcát és
azt a hangot, amit örömében kiadott, amikor bekapcsolt a reggel
7-re időzített rendszer, s a vonat

hangos pöfögéssel, füstölögve elindult. Persze azt az ünnepet a terepasztal körül töltöttük, főleg én
– mesélte nevetve.
Fiát most már inkább a számítógép érdekli. Ellentétben vele, aki
45-50 tagból álló mozdonyflotta
és a hozzájuk csatlakozó számos
vagon és kocsi, tereptárgy, épület,
sorompó tulajdonosa. Gyűjteménye – a német LGB gyár modelljei

– egyedülálló hazánkban, a német
gyár múzeumának vezetője szerint
pedig még Németországból is csodájára járnának.
Németországban nagy hagyománya van a modellvasutazásnak,
teljesen megszokott, hogy meglett
férfiemberek összejönnek és órákon át önfeledten játszanak.
A modellező civilben autójavítással
foglalkozik. Ezen a területen sem

állt be a sorba: kizárólag olyan
autókat javít, amiket máshol
nem tudtak helyrepofozni.
Munkaidő után bevonul a
garázsába, ahol egyrészt rossz
állapotú mozdonyok javításával foglalatoskodik, másrészt
ragasztja az épületeket, készíti a számítógép által vezérelt technikai hátteret. Ruzsa
Péter terepasztalain ugyanis a házakból kiszűrődik a
fény, a kémények füstölnek,
a kovácsműhelyből hallatszik
a kalapács hangja, mindez persze saját fejlesztések
eredménye.
A Csili kiállítása után a tervek
szerint Marosvásárhely a következő állomás, majd Győr.
A modellezőt ilyenkor családja is
elkíséri; ő maga a technikát biztosítja, a „lelket”, azaz az embereket,
az elhelyezést, szóval mindazt, ami
élővé varázsolja a terepasztalt, felesége és fia.
A modellező álma, hogy a gyerekeknek épít egy vasútparkot a családi házával szomszédos telken.
SZ

Mi a közös a Kossuth Lajos utcai Aranyfű és az Igló utcai Menta Gyógyszertárban?

A megfejtéseket 2013. augusztus 9-ig a PHARMANOVA Zrt. marketing osztályára küldhetik. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.)
A helyes megfejtők között egy Bioderma Athoderm bőrápoló csomagot sorsolnak ki, ami egy Athoderm testápoló tejet, kézkrémet és
ajakápoló stiftet tartalmaz. A megfejtést és a nyertes nevét következő lapszámunkban közöljük!
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Hamupipőke – kicsit másképp Világbajnok lett

A rendezvényt Verőcei Edina művészeti vezető nyitotta meg, aki
a darabot is rendezte. A
produkció végén az iskola
tanárai egy meglepetéstánccal kedveskedtek a
közönségnek, majd hat

kisdiákot hívtak meg ingyenesen a
nyári tánctáborba.
A zsűri, Mizerák Katalin egyetemi
docens, Balogh Barta Viktória
táncpedagógus, Jakab Márk színész, Kézér Gabriella a Magyar
Táncművészeti Főiskola divattánc szakirányának vezetője, a
legjobb táncosnak járó AMITA
szobrot Putirka Petrának, a legjobb produkció vándorkupáját a
Sassy Girls formációnak ítélete
oda. (Koreográfus: Serkédi Gabriella és Hermann Bertold.)
Ilonka Mária

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Fotó: Szerző

Tánckurzus kezdődik!
Július 29–31-e között nyári tánckurzust tart a PMS Dance Táncstúdió.
A gála végén a Hamupipőke tortából fogyasztottak

Várják az érdeklődőket!

Gólzsákja nélkül készül az ESMTK
Az Erzsébeti SMTK labdarúgócsapata az elsők között kezdte meg a felkészülést az NB
III-as együttesek közül az új évadra. A piros-fehéreknek július 3-án tartotta az első
foglalkozást Turi Zoltán vezetőedző, a hónap második felétől pedig már előkészületi
mérkőzéseket is játszik a gárda. Ami a szurkolókat nagyon elszomorította: nincs a keretben az ESMTK gólzsákja, Szakolczai-Sándor Balázs.
Az első néhány napban az átmozgatás volt
a lényeg az Ady Endre úton, majd naponta
egy, már „rendes” foglalkozással telt az idő az
Erzsébeti SMTK játékosai számára. A tizenötödikével kezdődő héttől minden nap kétszer edz a gárda, ideális körülmények között.
A tréningekre kilátogatók valakit nagyon hiányoltak a pályáról. A Duna-csoport gólkirálya, a 22 találatot szerző Szakolczai-Sándor
Balázs nem készül együtt a többiekkel.
– Balázs egyetemre jár, és úgy gondolta,
a tanulás mellett nem fér bele az életébe a
rendszeres edzésmunka, ezért bejelentette a
visszavonulását – mondta Turi Zoltán.
– Igaz, nyitva hagytunk egy kiskaput a számára, ugyanis úgy váltunk el, hogy ha valahol mégis játszani fog, az csak az ESMTK
lesz.
A hatvanegy erzsébeti gól 36 százalékát szerző Szakolczai-Sándoron kívül távozott a
klubtól egy másik csatár, a három találatig
jutott Szabó Gábor is, ő Ausztriában folytatja pályafutását. A kevés játéklehetőséget kapott Seres Kristóf és a télen igazolt Gergály
Gyula is másutt próbál majd maradandót
alkotni. A keret nagy része július első felében
már aláírta a szerződését, és folynak a tárgyalások a többiekkel is.
S hogy kik pótolhatják a csapat gólzsákját,

illetve kikkel erősít az Erzsébeti SMTK? Erre még nem válaszolt Turi Zoltán, mondván,
amíg nem került pecsét egy-egy játékos igazolására, addig nem publikus. Természetesen
vannak próbajátékosok és további kiszemeltek,
valamint a klub saját utánpótlásából is felkerül
néhány tehetséges fiatal a „nagyok” közé.
Az új NB III-ban a Közép csoportban küzdhet a pontokért az ESMTK. Ide kapott besorolást a szomszédvár, az Alföld-csoport
bajnok, a Soroksár együttese is. Az NB II-ből
az átszervezés miatt búcsúzó Orosháza, Bp.
Honvéd II, valamint az osztályozón kiesett
Szeged szintén itt játszik majd, csakúgy, mint
a korábbi Alföld-csoport legerősebb csapatai,
a Monor, a Gyula és a Dunaharaszti. A piros-fehérek további ellenfelei: Baja, Szekszárd,
Bölcske, Dabas, Maglód, Komló, Rákosmenti
KSK, Videoton II.
Az erzsébetiek augusztus 10-én Magyar Kupa-mérkőzésen lépnek pályára, addig a tervek szerint hét felkészülési meccset játszanak.
A bajnokság augusztus közepén kezdődik.
– Azt szeretném, hogy meghatározó együttese legyünk a szűkített NB III-nak. Fiatal a
csapatunk, ennek a társaságnak van jövője.
Bízom benne, hogy a régi és az új játékosok
egyaránt élnek majd a lehetőséggel – osztotta
meg bizakodását Turi Zoltán.
MS

a Six Step Crew!

Fotó: Magánarchívum

Fotó: Várai Mihály

Az idén 11 éves PMS Dance Táncstúdió június 29-én tartotta évadzáró gáláját, ahol 80 gyermek és 10 tánctanár Hamupipőke meséjét
táncolta el hiphop stílusban.

Modern tánccsoport világbajnokságot szerveztek Szigetszentmiklóson a
mini, youth, junior és felnőtt korosztály számára. A PMS Dance táncosai hiphop kategóriában remekeltek.
Mini kategóriában az Six Step Crew
nevű csapat (9-10 évesek) első helyen
végzett és ezzel a teljesítménnyel világbajnokok lettek! Koreográfus: Kucsera Tímea. A junior kategóriában a
Fantasztikus Négyes nevű csapat (13
évesek) a 3. helyen végzett, a 14-15
évesek kategóriájában a Streetfighters
nevű csapat szintén a 3. helyezést érte
el. Koreográfusok: Serkédi Gabriella
és Hermann Bertold.
– A csapatokban 4-5 gyermek táncolt, egész évben folyamatos volt a
felkészülés a versenyre – tudtuk meg
Verőcei Edinától, a PMS Dance művészeti vezetőjétől.
ILMA
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Baráti karateversenyen jártak Alustában sportolóink
Alusta város meghívására, Harsányi
László vezetésével a
Pesterzsébeti Karate
Egyesület sportolói baráti versenyre
utaztak Pesterzsébet testvérvárosába.
– A versenyen kívül
jutott elég idő megismerkedni a várossal, a környékkel és
a tengerparttal. Megtekinthettük például
az óriási akváriumot,
elvittek minket egy
delfináriumba is.
A város pionír táborának (nyári napközis táborának)
strandján fürdőztünk – tudtuk
meg Harsányi Lászlótól, aki elmondta azt is, a helyiek nagyon
kedvesek, barátiak és segítőkészek voltak velük mindvégig.
– Hazafelé jövet megnéztük a
munkácsi várat, és megemlékeztünk Zrínyi Ilonáról, II. Rákóczi Ferencről és a szabadságharcról – tette hozzá.

Eredmények:
I. hely kumite
Kapcsos Péter
II. hely kata
Bakó Martin
III. hely kata és I. hely kumite
Kruchió Tímea
II. hely kumite
Harsányi Balázs

Még több fotó:
www.pesterzsebet.hu
Juhász Lajosné alpolgármester
szintén a delegáció vezetője volt.
– A meghívás ideje alatt eszmecserét folytattam az alustai
szociális, egészség és oktatásügyekért felelős alpolgármesterrel, aki a beszélgetés során
felvázolta a gondjaikat, nehézségeiket. Bensőséges ünnepség keretében átnyújtottam a legjobb
végzős tanulóknak Pesterzsébet

Megismételnék ősszel a sport- és családi napot

önkormányzatának okleveleit
– mondta, majd hozzátette, sok
helyi nevezetességet megtekintettek, köztük azt a templomot
is, amit a tengereken odaveszetteknek állítottak, és amely
egyedülálló a világon.
A delegáció vezetője és tolmácsa Perecz László, a kerületi
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese volt.

II. hely kata
Pavelcze Bendegúz
I. hely kata
Gulyás Zsolt
III. kata és III. hely kumite
Gulyás Ádám
III. hely kata
Tirtl Márk
I. hely kata
Pavelcze Flórián
II. hely kata és III. hely kumite
Dombi Viktória
I. hely kumite
Harsányi Ádám

Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!
Keretes hirdetésekért hívja a

20/392-33-83-as telefonszámot!
Övvizsgával zárult a nyári tábor
A Seinchin Karate Sportegyesület
Gyomaendrődön tartotta nyári táborát. A napi három edzést egyéb
foglakozásokkal is kiegészítették,
délutánonként strandoltak a gyerekek. A tábort övvizsga zárta, ami

Ebben az évben is megrendeztük a
sport- és családi napot karatékáink
és hozzátartozóik számára a soroksári Molnár-szigeten.
Íjászat, hagyományőrzés, paintball,
ügyességi feladatok és foci szerepelt a
napi programban, amiről Slezák Anikó, Bakosné Valkai Márta, Harsányi
Ildikó, László Balázs és hagyományőrző csapata, Duka Kálmán, Juhász
László és e sorok írója gondoskodott.
A finom falatokról a főszakács Sraga

Gyula és az önkéntes hadtápszolgálat gondoskodott (Kruchió Andor,
Kruchióné Lívia, Papp István, Papp
Erika, Juhász Mihály és felesége.)
Kedves tanítványaim és szüleik 50.
születésnapom alkalmából felköszöntöttek és a külföldi utazásaimhoz egy praktikus ajándékkal leptek
meg.
Köszönetet szeretnénk mondani
mindenkinek aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Harsányi László

után záró bulit tartottak. Az edzéseket és a foglakozásokat Slezák
Anikó, Bakosné Valkai Márta, Gróz
Levente, Sraga Zoltán, Harsányi Ildikó, Kriss Tímea és Harsányi László vezette.
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2700. érmét is megszerezte az ESMTK Birkózó Szakosztálya!
Nemzetközi sikerek
Szerbiában, Szabadkán megrendezett
Refik
Memisevics-emlékversenyen
a
kadet kötöttfogású válogatott keretei belül
Racolta Eduárd
(69 kg) képviselte
szakosztályunkat.
Edu a döntőig
menetelt, ahol egy
szlovák versenyzővel szemben maradt alul, a 2. helyen
végzett.
Juniorjaink Romániába utaztak, ahol
szabad és kötöttfogású nemzetközi
versenyen vettek részt. Versenyzőink
mindkét fogásnemben
egyaránt képviselték
szakosztályunkat
Mertse Ádám 120
kg-ban remek birkózással az elődöntőbe jutásért birkózott, ahol kikapott.
A vigaszágon az 5.
helyet sikerült megszereznie. 		
A 74 kg-os súlycsoportban i n d u l ó
Nagy Mihály továbbra is kirobbanó
formában van, ismét megállíthatatlan
volt. A felnőtt magyar
bajnokságon elért
2. helyezése után,
ezen a versenyen,
ahol a nemzetközi
mezőny krémje,
az oroszok, és az
ukránok is részt
vettek, az 1. helyen
sikerült végeznie,
ami
bizakodásra ad okot az
Európa- és a világbajnokságra.
Montenegróban, Barban rendezték
meg a kadet Európa-bajnokságot, ahol
szakosztályunk versenyzője Racolta
Eduárd (69 kg) kötöttfogásban az 5.
versenynapon volt érdekelt. Ezen a
napon 5 súlycsoportban, 102 versenyző mérlegelt, melyből 24-en Edu

súlycsoportjában indultak. Edu is,
mint mindenki más, túlizgulta első
mérkőzését, és vereséget szenvedett
román ellenfelétől. Mivel a román
versenyző a döntőig verekedte magát,
ezért Edu a vigaszágon lehetőséget
kapott a javításra. Edu élt is a lehetőséggel, elsőként olasz ellenfelét verte
tussal, majd szlovák ellenfelét óriási
küzdelemben, két menetben 4:1-re
verte, így a dobogó harmadik fokára
állhatott, mellyel megszerezte szakosztályunk második Európa-bajnoki
érmét.

Hazai versenyek
Tiszakécskén rendezték meg a diák I.
szabadfogású magyar bajnokságot 137
induló részvételével, ahol szakosztályunk 13 fővel nevezett a versenyre.
Tösmagi Attila (32 kg), Nagy Róbert
(32 kg), Varga Raul (38 kg), Kreisz
Ádám (42 kg), Nagy József (46 kg),
Losonczi Dávid (50 kg), Kóczé Károly
(50 kg), Bak Gergely (58 kg), Szőke
Alex (63 kg), Molnár Tamás (69 kg),
Bagosi János (69 g), Lővey Levente (76
kg), Szilágyi Erik (+85 kg). Tihanics
Tibor, a Kecskeméti Testedző Egyesület szakmai igazgatója kitett magáért,
és egy igen színvonalas magyar bajnokságot hozott össze. Mind a rendezés, mind a kiszolgálás példa értékű
volt. Csapatunk nagyon jól szerepelt,
az utolsó fordulóig úgy nézett ki, hogy
7 döntős versenyzőnk lesz, de sajnos
Kóczé Károly és Molnár Tamás az
utolsó 10 mp-ben vesztették el a mec�cseiket, így a vigaszágon mindketten
a 3. helyet szerezték meg. 32 kg-ban
Tösmagi Attila és Nagy Róbert fantasztikusan birkózott, míg Tösmagi Attila egészen a döntőig menetelt, addig
Nagy Robi az elődöntőben vereséget
szenvedett és a 3. helyet szerezte meg.
38 kg-ban Varga Raul és 42 kg-ban
Kreisz Ádám árnyékaik voltak önmaguknak, két vereség után mindketten
kiestek a versenyből. Nagy Józsefnek
(46 kg) továbbra se sikerült formába

Gyere hozzánk táborozni!
Az

ESMTK

augusztus 16-ig hetes turnusokban,
hétfőtől-péntekig, 8-tól 16 óráig

lendülnie, 5. helyen végzett. 69 kg-ban
Bagosi János jól birkózott és a 3. helyet
sikerült megszereznie.Magyar bajnokaink, Losonczi Dávid, Bak Gergely,
Szőke Alex, Szilágyi Erik, Tösmagi
Attila ezen a napon ismét megállíthatatlanok voltak. Kiváló birkózással,
magabiztosan meneteltek a döntőig. Tösmagi Attila végig irányította a
meccset, de bohémságának köszönhetően az utolsó 3 mp-ben veszítette el a
mérkőzést. Így is óriási eredmény, hiszen 2 évvel idősebb versenyzővel vívta
a döntőt, és végig Attila irányította a
meccset. Losonczi Dávid az orosházi
Szél Annával vívta a döntő mérkőzést,
akit az első menetben betussolt, ezzel
megszerezte a nap első magyar bajnoki címét. Bak Gergely, aki a dorogiak versenyzőjével vívta a döntőt, két
menetben győzte le ellenfelét, ezzel a
dobogó legfelső fokára állhatott. 63
kg-ban Szőke Alex partnerszakosztályunk, a Váci Forma versenyzőjével,

Fullai Bencével döntőzött. Alex szintén két menetben, pontozással nyerte
a döntőt. Szilágyi Erik a döntőben
kis izgalmat okozott mind edzőinek,
mind szüleinek, hiszen a meccs elején
lecsípőzték és tussolták, de mint mindig, megoldotta, kijött a tushelyzetből,
majd ellenfelét két karos szaltóból lecsavarta és tussolta.Az ESMTK lett a
legeredményesebb csapat, megelőzve a
Dorog NC, illetve a Cegléd csapatát.
A nap végére a 13 induló versenyzőnkből 9 birkózónknak sikerült dobogós
helyezést elérnie. 4 arany, 1 ezüst, és
4 bronzéremmel gazdagították sportolóink szakosztályunkat. Kísérő edzők:

Kruj Iván, Kruj Tamás, Kliment László, Kányási Sándor, Közép László, Losonczi Ottó.
Másnap szintén Tiszakécskén, a Kecskeméti Testedző Egyesület szervezésében került megrendezésre az U23-as
szabadfogású magyar bajnokság 54
induló részvételével. Szakosztályunkat
a strandbirkózó-világbajnokságon való
szereplés után, Nagy Mihály képviselte. A világbajnokság után Nagy Mihály
sikersorozata folytatódott, hiszen 74
kg-os súlycsoportban minden riválisát
maga mögé kényszerítve állhatott a
dobogó legfelső fokára. Ezzel megszerezte szakosztályunk 2700. érmét.
Szakosztályunk hagyományaihoz híven
az idei évben is, a nyári pihenés előtt
családi napot tartott a gyerekeknek és
szüleiknek. A szülők végigcsinálták a
bemelegítő edzést, majd kisebb erősítő
gyakorlatok után anyukák és apukák
birkózhattak gyermekeikkel. A szülőknek fantasztikus élményben volt részük,
nagyon jó meccseket vívtak, sőt volt
olyan anyuka, akinek sikerült az egyik
magyar bajnok birkózónkat is megvernie. Sokan kihasználták a wellnest, úsztak, szaunáztak, jakuzziztak, valamint a
klubszobánk is a gyerekek és szüleik zsivajától volt hangos. Mivel hitvallásunk,
hogy a munkának megvan a gyümölcse,
ezt követően az udvaron grillpartit rendeztünk, ahol az ESMTK apraja-nagyja,
edzőkkel, pedagógusokkal együtt felhőt-

len mulatozásba kezdett. A nap megkoronázásaként Julian, szakosztályunk
edzője egy rögtönzött salsabemutatóval
rukkolt elő, amivel megtáncoltatta a
szülőket.

Nem kapja meg a Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:

úszótábort
kezdő szinkronúszótábort és
kezdő vízilabdatábort szervez.
a Pesterzsébeti Uszodában (XX., Zodony utca 1.)
A tábor díja: 18 000 Ft/hét
Tábori referens:
Dr. Horkai György - olimpiai bajnok vízilabdázó
Tánczos Tünde - ESMTK Uszoda koordinátor

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
+36(30)280-2272

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

22

SZOLGÁLTATÁS

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen,
minden típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 276-51-18 vagy
06/20-230-14-43
Járólapozást, csempézést vállalok
referenciákkal. Tel.: 06/30-2-279-616
Gyógyító Pedikűr! Tyúkszem kiszedése, körmök és bőrkeményedés kezelése, talpmasszázs. Gél lakkozás. Házhoz
megyek! Évus: 06/70-553-12-39
Kert -, telekrendezés gyepesítés,
favágás, fűkaszálás, bozót irtás,
permetezés, tereprendezés, betonozás,
kerítések építése, javítása.
Tel.: 06-1/781-4021, 06-70/547-2584

APRÓHIRDETÉS
Automata mosógép javítás garanciával.
A hét minden napján. Javítás esetén ingyenes kiszállás Tel: 06/20-28-85-148
Mindenféle asztalos munka,
ajtó-, ablak, bútorjavítás is.
Hívásra házhoz megyek.
Érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533

Elcserélném kisebb PESTERZSÉBETIRE,
vagy eladnám 54 m2-es kettőszobás, tehermentes BALASSAGYARMATI lakásomat.
Irányár: 4,9 M Ft. Érdeklődni: 06-30-487-69-63

Eladó XX. ker. Központjánál 38 m2
GÁZOS TÉGLALAKÁS világos, közös költség
nincs. Ár: 6 M Ft. Tel: 06/20-597-9611

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

Adja fel apróhirdetését a
Pesterzsébet újságban!
32 000 otthonban olvassák!

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

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

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

INGATLAN

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

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

Nagyon kedvező áron eladó egy 90 m2
újépítésű modern üzlet, akár megosztva is.
Tel.: 283-1713

Eladó XX. ker. János téren 45 m2 1,5
szobás nagy erkélyes panorámás DK fekvésű 8. emeleti panellakás. Irányár: 6,5 M Ft.
Tel.: 06/30-7588-943
Maglód Központjában eladó 200 négyszögöl telekrész romos házzal. 4,5 M Ft.
Tel.: 283-3657, 06/30-919-8406

Eladó Bp., XX. ker. Vécsey Ltp.-en, egyedi
fűtésű III. emeleti 51 m2-es 2 szobás, erkélyes
légkondicionált lakás. A lakás teljesen felújított,
vízórás, szobák parkettásak, a többi helyiség
járólapos. Alacsonyabb közös költség. Jó közlekedés. Érdeklődni este 20 óráig
Tel.: 06/20-584-90-13
Csepeli kavicsbánya tavaknál közvetlen
vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3 m-es
stéggel eladó. Villany, fúrt kút van.
Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-318-46-42

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

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

XX. kerület központjában 37 m2 tégla
lakás autóbeállással eladó. Irányár: 4,9 M Ft.
Tel: 06/20-523-05-16

Kiadó: 34 m2-es üzlethelyiség a XX.
ker. Nagysándor József utcában.
Tel.: 284-2600 Mobil: 06/20-472-7102

OKTATÁS

Angol tárgyalóképes tudás, külföldi
interjúra, vizsgára felkészítés
nyelvtanártól. Tel.: 06/30-328-6992
Matematika, angol, német, fizika.
Pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészítek.
Házhoz megyek.
Tel.: 06/20-97-36-467

eGYÉB

Gyűjteményt (bélyeg, pénz, képeslap,
jelvény stb.), vásárol magángyűjtő.
Díjtalan kiszállással! Pál István
Tel.: 06/20-947-39-28

apróhirdetési szelvény • fénymásolható
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:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 szóig 1500 Ft + ÁFA, 11–20 szóig szAvAnként 150 Ft + ÁFA • kérjük, olvAshAtóAn, nyomtAtott betűvel töltse ki!

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenési alkalom
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rovat (húzza át a megfelelő témakört)

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

INGATLAN • ÉPÍTőANYAG • GÉP-SZERSZÁM • ELEKTRONIKA • HOBBI • JÁRMű • BÚTOR • RUHA • ÁLLAT
GYERMEKHOLMI • NÖVÉNY • EGYÉB • ÁLLÁS • OKTATÁS • TÁRSKERESÉS • SZOLGÁLTATÁS • VEGYES

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
Pénztár tölti ki:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................

HIRDETÉS

m é d i a a j á n l at
Lakossági apróhirdetések:

10 szóig 1500 Ft + áfa, 11–20 szóig szavanként 150 Ft + áfa.
Az apróhirdetés 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 utolsó oldalra a
jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)
További kedvezményekért kérje részletes médiaajánlatunkat!

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

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

2013

Augusztus
Szeptember
Október
N ov e m b e r
December

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

Lapzárta

Megjelenés

14.
11.
9.
6.
4.

27.
24.
22.
19.
17.

Hosszú távra büféhelység kiadó
a Soroksári Sportcsarnokban!
Érdeklődni: +36-1-283-02-73
+36-30-583-40-86
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Szeptemberben jön a Richter Egészségváros

Milliókat érő egészség
Szeptember 21-én egész napos ingyenes programokkal Pesterzsébetre érkezik a Richter Egészségváros.
A sétáló utcában (Kossuth utca)
egy nap alatt számtalan szűrővizsgálaton, egészségügyi tanácsadáson vehetnek részt a látogatók. A
szórakoztató színpadi programok
mellett a kisebbeket kézműves sarok, arcfestés, bábszínház várja
majd, a felnőtteknek pedig többek
között fitnesz, gyógytorna és érdekes előadások nyújtanak felüdülést
a szűrések között. A nap folyamán
lehetőség nyílik beszélgetni Béres Alexandrával, Rudolf Péterrel

vagy akár együtt tornázni Katus
Attilával. A tartalmas és hasznos
szórakozás mellett minden résztvevő hozzájárul a Richter Gedeon
gyógyszercég által a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház számára felajánlott 2 millió forintos alapadomány
növeléséhez is.
Egészség ezreknek, milliók a kórháznak - Richter Egészségváros
www.egeszsegvaros.hu

Tisztelt Hirdetők!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen a polgármesteri hivatal
pénztárában fizetik be, hanem átutalással rendezik, kérjük, a mindenkor
megadott lapzárta időpontja előtt egy héttel indítsák el az utalást!
Csak azokat a hirdetéseket áll módunkban megjelentetni, amelyeknek
díja a lapzárta időpontjáig az alább közölt hivatali bankszámlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

11784009-15735832
Testi és szellemi erők felébresztése
Miért a jóga?
¶ Javítja a testtartást és a testtudatosságot
¶ Csökkenti a túlzott étvágyat
¶ Erősíti, lazítja nyújtja az izmokat
¶ Javítja az általános közérzetet
¶ Segít ellazulni, relaxálni, kikapcsolni,
meditálni
¶ Segít erősíteni a koncentrációs képességet
(segít a tanulásban)
¶ Segít a fogyóprogramokban
¶ Kiegészítője lehet egyéb mozgásszervi
terápiáknak
Méhész Enikő (jógaoktató)
eniko.mehesz@gmail.com
06-20-525-20-45

