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1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata 
idén is szeretné köszönteni 

a kerületben élő

 50 éves házassági 
évfordulójukat 

ünneplő párokat.

 Várják a fél évszázados 
jubileumot tartó

 házaspárok jelentkezését 
november 4-ig

 a  polgármesteri titkárságon
 (Bp. XX. ker., Kossuth tér 1. I. 

69., telefonon: 283 0549). 
Az ünnepségre az 

Erzsébet Napok keretében

 november 21-én 12 órakor 

kerül sor a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében.

Az „Itthon vagy! Magyarország, 
szeretlek!”

országos programhoz kapcsolódva

Pesterzsébet Önkormányzata 
hívja Önt és családját, barátait

szeptember 29-én (vasárnap) 21 órától 
a Szent Mihály Napi tűgyújtásra,

a Szent Erzsébet térre.

Itthon vagy!

Szombaton Pesterzsébet volt a következő állo-
mása a Richter Egészségváros programsorozat-
nak, ahol az ingyenes szűrővizsgálatok mellett 
színes programokkal várták az érdeklődőket. 
Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy sokan nem 
is kerültek sorra a szűréseken. A Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet működését 
is támogatták a kerületiek, hiszen részvételük-
kel és aktivitásukkal gyűjtött adománypontok 
formájában 1 717 500 forinttal növelhették a 

gyógyszercég által felajánlott 2 millió forintos 
alapadományt. Budapest kerületei közül nálunk 
vettek részt a legtöbben a rendezvényen, ahol 
ismert személyiségekkel, köztük például Dobó 
Kata színésznővel, Katus Attila fitneszvilágbaj-
nokkal találkozhattak, sőt az utóbbival együtt is 
mozoghattak.

A lapzárta után zajlott programról bővebben olvas-
hatnak a www.pesterzsebet.hu honlapon.

Lakossági fórumot tart 
Makádi Katalin 
rendőrkapitány 

szeptember 25-én 
17 órától 

a Csili Művelődési 
Központ Vízvári termében.

A fenyőt a karácsonyi vásárra 
már szeretnék a Kosutiban fel-
állítani. A szociális foglalkoztató 
várja a felajánlásokat. Legalább 
8 méter magas, szép fát keresnek!

Keressük a kerület fenyőfáját!
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Koszorúzási szándékukat október 1-jén 15 óráig a 289-2589-es telefonszámon, vagy a protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címen jelezhetik.

Pesterzsébet Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt az 

ARADI VÉRTANÚK MÁRTÍRHALÁLÁNAK 
EMLÉKÉRE

rendezendő koszorúzási ünnepségre.

Ideje: 2013. október 4. péntek 17 óra
Helye: Budapest, XX. kerület Vécsey lakótelepen álló emlékkő

(Eperjes-Wesselényi-Orsolya utcák által határolt park)
Ünnepi beszédet mond:

Földesi Gyula országgyűlési képviselő
Szabados Ákos
   polgármester
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Testületi ülésen történt

zeptember 12-én, a nyári 
szünet utáni első ülésén a 
képviselő-testület módosí-

totta a költségvetést, s elfogadta an-
nak első félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. Döntöttek arról is, 
hogy a kerületi óvodákba összesen 
huszonnyolc új pedagógiai asszisz-
tensi állást írnak ki, s a későbbiek-
ben egy óvodapszichológus is segíti 
a nevelési intézmények munkáját.

Támogatjuk a Kőhalmi Református 
Egyház Szórványdiákotthonát
A képviselő-testület egyhangúan 
megszavazta Földesi Gyula képviselő 
javaslatát, hogy a Kőhalmi Reformá-
tus Egyház Szórványdiákotthonának 
működését 200 ezer forinttal támo-
gassa az önkormányzat. Komoróczy 
László képviselő a szavazás előtt jelez-
te, hogy az erdélyi település intézmé-
nye nem ismeretlen az önkormányzat 
számára, hiszen a 2000-es évek elején 
már nyújtott anyagi segítséget neki, 
s akkor a városvezetés delegációt is 
küldött oda, s meggyőződtek arról, 
hogy milyen fontos feladatot lát el a 
diákotthon.
Szabados Ákos arra hívta fel a képvi-
selők figyelmét, hogy bár természete-
sen minden ilyesféle kezdeményezést 
támogatandónak tart, a költségvetés 
a tervezésről szól, s annak menetében 
kell gondolkodni.

Fejlesztések az uszodában
Több mint 112 ezren látogatták az év 
első hat hónapjában a Pesterzsébeti 
uszodát – derült ki az intézmény első 
félévi munkájáról szóló beszámoló-
ból, amit egyhangúlag fogadott el a 
testület. Az uszoda nyári karbantar-
tási munkái során mindkét medencé-
ben teljesen kicserélték a vizet, kijaví-
tották a repedéseket, falakat festettek, 
kicserélték a galéria rozsdás korlátait, 

a medencék repedt, törött csempéit, 
valamint átszerelték a világítótesteket 
a medencékben. A kertbe új nyug-
ágyakat vásároltak, a homokos pályá-
kat pedig az előírásoknak megfelelő 
homokkal töltötték fel, így azok al-
kalmassá váltak strandfoci- és röplab-
daversenyek lebonyolítására.

Döntés előtt konzultálnak a 
szakemberekkel 
Az új köznevelési törvény meghatá-
rozza az óvodában a nevelő munkát 
segítő alkalmazottak finanszírozott 
létszámát is. Az előírás szerint 2013. 
szeptember 1-jétől 3 óvodai csopor-
tonként egy fő pedagógiai asszisztenst, 
valamint ötszáz gyermekenként egy, a 
teljes munkaidő ötven százalékában 
foglalkoztatott óvodapszichológust 
kell alkalmazni. Bár ez utóbbi értel-
mében egy fő félállású pszichológusra 
volna szükség a kerületben, az előter-
jesztés egy fő teljes állású szakember 
felvételét javasolja. Az ő álláshelyére 
a kormányzat nem biztosít központi 
forrást, ezt az önkormányzatnak saját 
költségén kell biztosítani.
Lendvai Anna képviselő azt javasolta, 
hogy ne egy, hanem két óvodapszi-
chológusa legyen a kerületi óvodások-
nak. A testület végül elfogadta Földesi 
Gyula indítványát, mely szerint a vá-
rosvezetés konzultáljon a XX. kerületi  
óvodavezetőkkel arról, hogy szüksé-
gesnek tartják-e a két fő alkalmazását, 
illetve azt, hogy ez mennyibe kerülne. 
A testület ezen információk birtoká-
ban újra megtárgyalja a kérdést a kö-
vetkező ülésen.

A  kintlévőségre is koncentrálnak
– Időarányosan, jól teljesült a költ-
ségvetés az első félévben. A jelentő-
sebbnek tűnő, mintegy 10 százalékos 
elmaradás az építményadóból szár-
mazik. A befizetési kedv ugyanakkor 

a tapasztalatok szerint szeptember-
ben, októberben megnő, illetve az 
is segítséget jelent majd, hogy belső 
intézkedés született a kintlévőségek 
behajtására – mondta Szabados Ákos  
polgármester. A költségvetés első fél-
évéről szóló beszámolót elfogadta a 
testület.
A napirendi pontok között szerepelt 
a költségvetés módosítása is, amely 
leginkább technikai átvezetéseket, 
átcsoportosításokat tartalmaz, s amit 
az időközben jelentkező feladatok 
biztosítása indokolt. A módosítást 
elfogadták.  

Bursa Hungarica
Egyhangúan támogatta a testület, 
hogy Pesterzsébet – a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – az idei 
tanévben is csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az 
elmúlt években egy-egy tanévben 
mintegy száz egyetemista vagy főisko-
lás számára biztosította önkormány-
zatunk az ösztöndíjat, havi 2000-
6000 Ft értékben.
A korábbi évekhez hasonlóan a pá-
lyázati támogatásban elsősorban a 
hátrányos helyzetű, rossz anyagi kö-
rülmények között élő, felsőoktatá-
si intézményekben tanulmányokat 
megkezdeni kívánó, illetve folytató 
hallgatók részesülhetnek. A szabályzat 
szerint az önkormányzatoknak az „A” 
és a „B” típusú pályázati lehetőséget 
is meg kell hirdetni. Az „A” pályá-
zat azoknak szól, akik már tanulnak 
a felsőoktatásban, a „B” pályázat pe-
dig a 2014-ben érettségizőknek jelent 
pályázati lehetőséget. A pályázatot az 
önkormányzat október 14-én hirdeti 
majd meg, a beadási határidő novem-
ber 15. A nyertesek névsorát decem-
ber 20-án hozzák nyilvánosságra.

SZA
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Tisztségviselők fogadóórái

Szabados Ákos 
polgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas Imre 
alpolgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné 
alpolgármester

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

Bejelentkezés: 289-2607

Dr. Kiss Irén 
címzetes főjegyző

Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika 
aljegyző

Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. műsor-
terjesztő hálózatán keresztül, 
a végponttól függően, az S11, 

vagy S12-es csatornákon, az esti 
főműsoridőben, 30 percben látható 

az ESTV pesterzsébeti adása, a 
következő időpontokban: 

18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30
22.30 – 23.00

Adásainkat minden hét csütörtö-
kön du. 18.00 órakor frissítjük. 

A videókat honlapunkon  – www.
centrumtv.hu – is megtekinthetik. 

Centrum Televízió 
www.centrumtv.hu 

Tel: 347-0974
E-mail: info@centrumtv.hu
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A képviselő-testület szeptember 12-ei 
ülésén módosította a 2013. évi költ-
ségvetést, amelyben 50 millió forintot 
különített el a kerületi járdák felújítá-
sára. Így a várva várt járdafelújítások 
októberben elkezdődhetnek, és addig 
tartanak, amíg az időjárás engedi, il-
letve a keretből futja.

A Pesterzsébeten található járdák fel-
újításra szorulnak. Babakocsival retten-
tően nehéz közlekedni a többségükön, 
de sok helyen a gyalogos közlekedés is 
balesetveszélyes a tátongó repedések, a 
szintegyenetlenségek miatt.

– Jelenleg egy négyzetméternyi jár-
da felújítása, annak állapotától függően, 
6-10 ezer forintba kerül – tudtuk meg 
Lászik Attilától, a Városfejlesztési Osz-
tály vezetőjétől.  

A rendelkezésre álló pénzből a leg-
kritikusabb állapotban lévő járdákat ja-
vítják ki. A Városfejlesztési Osztályhoz 
az elmúlt években több száz lakossági 
bejelentés érkezett a járdák rossz állapo-
ta miatt.                                     sza

Jövőre minden pesterzsébeti lakos 
otthonánál gyűjtheti szelektíven a szemetet  
A Fővárosi Közterület-fenntartó 
(FKF) Zrt. idén március végén kezd-
te el a fővárosban a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés fokozatos 
kiterjesztését. Pesterzsébetre április 
5-én érkeztek meg az első sárga és vi-
lágoskék fedelű tartályok. A rendszer 
jövő márciusban épül ki teljes mér-
tékben a kerületben.

A házhoz menő szelektív gyűjtés ki-
alakítása európai uniós forrásból va-
lósul meg, célja egy olyan integrált 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépí-
tése Budapesten, amely hozzájárul 
a fenntartható hulladékgazdálkodás 
megvalósításához. A fejlesztés a kép-
ződő hulladék csökkentését célul ki-
tűző európai uniós előírások és hazai 
jogszabályok miatt vált szükségessé.
Pesterzsébet egy részén, a Határ út 
– Török Flóris utca – Nagysándor 
József utca – Helsinki út által hatá-
rolt területen lévő házakban április 
12-e óta már ez a rendszer működik, 
amelynek kiépítésével párhuzamosan 
az FKF fokozatosan megszünteti a 
mind a lakosságnak, mind a szolgál-
tatónak sok problémát okozó sze-
lektív hulladékgyűjtő szigeteket. Az 
üveghulladékok gyűjtése ugyanakkor 
továbbra is szigeteken történik majd: 
ezek egy része a korábbiakkal meg-
egyező helyen lesz, míg a társaság új 
konténerek elhelyezését is tervezi, el-
sősorban élelmiszerüzletek és bevásár-
lóközpontok közelében.
A sárga fedelű kukákba a fémet és a 

műanyagot, a világoskék tetejűbe pe-
dig a papírhulladékot lehet kidobni. 
A lakótelepeken és a társasházi öve-
zetekben hetente egyszer, a kertvárosi 
házaknál havonta egyszer érkeznek a 
sötétkék tartályok ürítésére az FKF 
munkatársai. A szelektív hulladékok 
tárolására alkalmas kukákat – a ha-
gyományos "társaikoz" hasonlóan 
–  az ürítés napján kora reggel vagy az 
azt megelőző nap este kell kihelyezni 
jól látható, a célgéppel könnyen meg-
közelíthető helyre.
A házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés bevezetését bemu-
tató fővárosi sajtótájékoztatón dr. 
György István városüzemeltetési 

főpolgármester-helyettes azt mondta, 
hogy a rendszer csak akkor lehet mű-
ködőképes, ha ebben a lakók együtt-
működésére is számíthatnak. Buda-
pest pedig ezen a területen jelentősen 
el van maradva a szomszédos Ausztria 
fővárosától: míg Bécsben tíz ember-
ből nyolcan hajlandóak lennének 
szelektíven gyűjteni a hulladékot, és 
ezt heten meg is teszik, tíz budapesti 
közül erre heten mutatnak hajlandó-
ságot, de mindössze hárman jutnak el 
a megvalósításig.
Az FKF tájékoztatása szerint a lehető-
ség 2014-ben már minden pesterzsé-
beti lakosnak is adott lesz.          

SzA

A városvezetés évek óta tervezte, 
hogy kicseréli a polgármesteri hiva-
tal több száz, rendkívül rossz álla-
potban lévő ablakát. Erre most végre 
sor került.

A régi ablakokon nyáron ömlött 
be a meleg, télen a hideg, viharos 
időben fütyült a szél a rések között. 
Ez nemcsak kellemetlen volt az ott 
dolgozóknak, hanem jelentős fűté-
si, illetve hűtési többletköltségeket 

is okozott az önkormányzatnak.
Az idei költségvetés végre lehetőséget 
biztosított arra, hogy elkezdődjön a 
több mint negyvenéves ablakok cseré-
je. Az első ütemben a városháza hátsó 
homlokzatán lévő 60 ablakot cserél-
ték ki korszerű, légmentesen záródó 
nyílászárókra, s ezzel párhuzamosan 
elvégezték a homlokzat szigetelését, 
festését is. 
A beruházás 23 millió forintba került. 

SzA

Új ablakok a hivatalban
Már nem fütyül a szél a réseken 

Kezdődnek a járdafelújítások
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FELHÍVÁS
a  Budapest XX. kerületében állan-

dó lakóhellyel rendelkező, 
felsőoktatási intézményekben ta-

nulmányokat folytató hallgatók és 
a felsőoktatásban tanulmányaikat 
kezdeni kívánó fiatalok részére!

Pesterzsébet Önkormányzata az 
Emberi Erőforrás Minisztériumával 
együttműködve 2014. évre ezennel 

kiírja az „A” és „B” típusú

BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot, 

valamint 2013. évre az egyszeri, 
egyösszegű

 „Helyi Felsőoktatási Támogatás”  
pályázatot.

A pályázó csak egy támogatásban 
részesülhet, de célszerű mindkettőt 

megpályázni.

A pályázat benyújtásának módja és 
határideje 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott 
formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani. 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályáza-
ti évben regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati 
űrlapot minden évben újra fel kell tölte-
ni! A személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését és feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települé-
si önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 

kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. 

A részletes pályázati tájékoztató és Helyi 
Felsőoktatási Támogatás űrlapja Pester-
zsébet honlapjáról letölthető.

Kérdéseikre az oktatas@pesterzsebet.hu 
címen kaphatnak választ.

A pályázatokat postai úton vagy szemé-
lyesen, átvételi igazolással lehet leadni.

Levélcím: Pesterzsébet Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 
1. félemelet 50., 51., 52. 
A borítékra írják rá: „BURSA 2014” 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2013. november 15.
Fellebbezési lehetőség nincs!

Szabados Ákos polgármester

Pesterzsébet Önkormányzata és a Pesterzsébeti 56’-os Szövetség tisztelettel 
meghívja Önt és családját az

 1956-os forradalom és 
szabadságharc 57. évfordulója 

alkalmából1rendezendő1ünnepségsorozatára.

2013. október 15.
14.30 óra   Történelmi vetélkedő kerületi általános és középiskolás csapatok 

részvételével a Millenniumi és Szent István Kupáért 
„Szent István király és műve” címmel

Csili Művelődési Központ Bubik István Színházterme 
(Bp. XX. Nagy Győry István u. 4-6. )

2013. október 16.
16.00 óra „A forradalom jelképes lángjának fellobbantása” Fáklyás váltófutás 
a Juta-dombi tüzérek terétől az Emlékezés teréig kerületi általános és középis-
kolás csapatok részvételével. Bp. XX. Juta-dombi tüzérek tere, ’56-os emlékkő 

(rajt), majd Bp. XX. Emlékezés tere, ’56-os obeliszk (cél)

2013. október 22.
14.00 óra Ünnepi műsor és koszorúzás Bp. XX. Emlékezés tere, ’56-os 
obeliszk 15.30 óra ’56-os lyukas zászló felvonása Bp. XX. Helsinki út – 

Kossuth L. u. kereszteződésében álló Országzászlónál

2013. október 23.
18.30 óra Fáklyás felvonulás a Székelykaputól a Juta-dombi kopjafához 

Bp. XX. Helsinki út – Kossuth L. u. kereszteződésétől Bp. XXIII. Helsinki 
út 105-höz  19.00 óra  Csatlakozás Soroksár Önkormányzatának ünnepi 

megemlékezéséhez

2013. október 25.
15.00 óra  Az egykori ATRA Gyár falán álló ’56-os emléktábla megkoszorúzása 

(Bp. XX. Helsinki út 81.)

2013. november 4.
15.00 óra   Gyásznapi megemlékezés  és koszorúzás a Pesterzsébeti temetőben 
Bp. XX. Temető sor 16.30 óra ’56-os lyukas zászló levonása Bp. XX. Helsinki 

út – Kossuth L. u. kereszteződésében álló Országzászlónál

Kérjük az egyházakat, pártokat, civil szervezeteket, 
hogy koszorúzási szándékukat 

Október 17-én csütörtökön 14 óráig 

a 289 2582-es telefonszámon, vagy a
protokoll@pesterzsebet.hu1e-mail címen szíveskedjenek jelezni.

Meghívó
A pesterzsébeti képviselők csapata 
nyerte a  pesterzsébeti önkormány-
zat  által szervezett horgászversenyt. 
Sztanyek Zoltán, a Városfejlesztési 
Osztály közterületi ügyintézője, aki 
maga is horgászik,  szervezte a ver-
senyt, melyen hét csapat indult.

A 21 horgász a Délpesti Horgász-
egyesület taván mérte össze ügyessé-
gét, szerencséjét. 
– Már volt hasonló versenyünk és 
ahogy akkor, úgy most sem a győ-
zelem volt a cél, hanem az, hogy 
kikapcsolódjunk és közben jobban 
megismerjük egymást, mert bár 
munkakapcsolat van köztünk, egé-
szen más valakit a hobbija, kedv-
telése közben közelebbről megis-
merni. Úgy vélem, akik neveztek a 
versenyre, kicsit többet tudtak meg 
egymásról miközben kapásra vártak 
a parton - mondta a  szervező, aki 
persze megjegyezte, azért nem csak 
egymással, a tóban úszkáló halakkal 
is ismerkedtek. Főleg pontyokkal, 

azokból került a legtöbb a szákokba.  
A képviselők csapatának sikerült a 
legtöbb halat kifogni. A Vagyongaz-
dálkodási Osztály a 2. a Városfejlesz-
tési Osztály 3. helyezett lett.
A sorrend azonban csak egy halfark-
nyin múlott, hogy nem más lett. 

– A Vagyongazdálkodási Osztály csa-
patának mindössze egy hal akadt a 
horgára, pontosabban a hal farkából 
szedték ki a horgot, de ez az egy ak-
kora volt, hogy megelőztek bennün-
ket - mondta mosolyogva a szervező, 
aki egyébként ezt egyáltalán nem 
bánja. 
A kupákat és a tárgyi nyereményeket 
a képviselők csapatának tagja, Földe-
si Gyula adta át, akiről talán sokan 
tudják, az ő kedvenc időtöltése is a 
horgászás. 
A résztvevők a kifogott halakat visz-
szaengedték a tóba, így halászlé nem 
került az asztalra, viszont Rostagni 
Attila képviselő paprikás krumpliját 
így is dicsérték a részvevők.           JA

A képviselők horgára akadt a legtöbb hal
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Két keréken – szembe a forgalommal
Szabálytalankodó kerékpárosok
A kerékpárosokra ugyanúgy vonat-
koznak a KRESZ-szabályok, mint a 
közúti közlekedés egyéb résztvevőire. 
A tapasztalatok szerint ezeket azon-
ban vagy nem tudja, vagy egészen 
egyszerűen figyelmen kívül hagyja 
az erzsébeti biciklisek többsége. Még 
akkor is, ha a szabálytalansággal 
nemcsak önmagukat, de környezetü-
ket is veszélyeztetik.

2010 tavaszától lehetővé teszi egy 
KRESZ-módosítás, hogy bizonyos 
helyeken a kerékpáros szembemenjen 
a forgalommal az egyirányú utcában. 
Itt a hangsúly a „bizonyos helyeken” 
van.  Ez ugyanis csak és kizárólag 
abban az esetben lehetséges, ha azt 
kiegészítő tábla jelzi, mégpedig az 
egyirányú utcát jelző tábla alatt vagy 
a túloldalon, a behajtani tilos tábla 
alatt. 
– A táblára azért van szükség, hogy az 
autósok is számíthassanak a szemből, 
szabályosan érkező kerékpárokra.  A 
módosítás hírét sokan olvasták a saj-
tóban, azt azonban a tapasztalatok 
szerint nemigen veszik figyelembe a 
biciklisek, hogy a kerületben egyet-
lenegy, a forgalommal szembeni 
közlekedést megengedő tábla nincs 
kihelyezve.  Ennek oka, hogy a ke-
rület egyirányú utcái szűkek, és  nem 

teszik lehetővé a biciklisek és autósok 
együttes biztonságos közlekedését 
– tudtuk meg Sztanyek Zoltántól, a 
Városfejlesztési Osztály közterületi 
ügyintézőjétől.
A kerékpárosok a sétálóutcát sem 
használhatják kerékpárútnak, ennek 
ellenére naponta többtucatnyi bicik-
list láthatunk a Kosutiban. Ami külön 
veszélyes, hiszen ez Pesterzsébet egyik 
legnépszerűbb utcája. 
– A kerékpárosokat heti rendszeres-
séggel ellenőrzik itt, Pesterzsébeten 
is a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Főosztályának 

munkatársai. A szabályszegést a rend-
őrök 50 ezer forintig terjedő pénzbír-
sággal sújthatják – tudtuk meg Szécsi 
Tibortól, a BRFK Forgalomszervezési 
és Megelőzési Osztályának vezetőjé-
től, aki azonban megjegyezte: igazából 
az volna a jó, ha nem a pénzbüntetés 
tartaná vissza a szabálytalankodókat. 
– Az ellenőrzések során éppen ezért 
nem is a büntetésre „mennek rá” a 
rendőrök. Tapasztalataink szerint 
szép szóval, a meggyőzéssel sokkal   
többet tudunk elérni – összegzett az 
osztályvezető.

SzA

A lehetőségek kigondolásában a Ma-
gyar Kerékpárosklub szakemberei is 
részt vettek, akik támogatják a foko-
zatos megvalósítást és tesztidőszakot a 
tapasztalatszerzés céljából. A tesztvona-
lak kiválasztásakor az ott közlekedő jár-
műtípusokon felül figyelembe vették a 
járatok földrajzi elhelyezkedését, illetve 
az utasforgalmi terhelését is. 
A számítások szerint a lehetőségek ki-
szélesítése növeli a kerékpározás vonz-
erejét azáltal, hogy kiegészítő szolgálta-
tásként szükség esetén van lehetőség a 
járatainkon eseti kerékpárszállításra (pl. 

rossz idő vagy defekt 
esetén). 
A tesztidőszakban 
valamennyi jármű-
vön biztosítják a 
kerékpárszállítási le-
hetőséget. A kerékpá-
rok szállítását az uta-
sok egy vonal- vagy 
gyűjtő-

jegy érvényesítésével, 
vagy kerékpárbérlettel 
vehetik igénybe.  
 A kerékpárszállítás 
díja mellett a sze-
mélyszállítás díját is 
meg kell fizetni, tehát 
a kerékpárosnak saját 
maga számára is ren- d e l k e z n i e 
kell megfelelő jeggyel vagy bérlettel. 
Az autóbuszokon és trolibuszokon 
járművenként legfeljebb két kerékpár 
szállítható az arra kijelölt helyen, míg 

a villamosokon kocsinként legfeljebb 
egy kerékpárt lehet szállítani. A fogas-
kerekűn továbbra is szerelvényenként 
legfeljebb 8 kerékpár szállítható.
A villamosokon a kerékpárokat rögzíte-
ni kell, erre a célra a járművek utasteré-
ben ipari tépőzárakat szereltek fel. 
Egyes járműveken a kerékpárszállítás 
helye közösen 

került kijelölésre a 
babakocsis és kerekesszékes felülettel, 
itt a kerékpáros utasoktól a BKK elő-
zékenységet kér a kerekes székkel és a 
gyerekkocsival utazókkal szemben. 
Bővebb információ: www.peterzsebet.hu  

Szeptember 16-ától a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több felszíni járatán egy éven keresztül tesztjel-
leggel biztosítja a kerékpárok szállításának lehetőségét. A fővárosi tömegközlekedésben eddig csak a HÉV-en, a 
fogaskerekűn és a dunai hajón volt szállítható kerékpár, mostantól  azonban a Fenyőgyöngye és a Mátyáshegy felé 
közlekedő 65-ös és a 165-ös autóbuszon, a Németvölgyet és Farkasrétet elérő 59-es, 59A villamoson, valamint a 
zuglói 77-es trolibuszon is.

Tovább bővítették a kerékpárszállítási lehetőségeket 
a tömegközlekedési eszközökön

F I G Y E L E M !
Az elmúlt napokban a közösségi 
portálokon több levél, beszámoló 
jelent meg arról, hogy veszélyben 
vannak az óvodás- és iskoláskorú 
gyermekek. Ismeretlen személy(ek) 
el akarják „rabolni” őket az iskolából. 
A közösségi portálokon terjedő 
„híreken” túl, bejelentések is érkeztek 
a Budapesti Rendőr-főkapitányságra. 
A BRFK eddig beszerzett információi 
nem támasztják alá e „híreket”, 
azonban felhívják mindenki figyelmét 
arra, hogy gyermeke biztonsága ér-
dekében készítsék fel őket az esetleg 
személyüket érő támadásra.

Súlyos balesetek

A XX. kerületi Török Flóris utca 
és Átlós utca kereszteződésében 
összeütközött egy személygépkocsi 
és egy kisteherautó, a mentők két 
sérültet szállítottak kórházba. Moto-
ros és személyautó karambolozott a 
szentlőrinci felüljárón, lapzártánkig 
még nem lehetett tudni, mi okoz-
hatta a balesetet.

Idősek világnapja - Pesterzsébeten is

Az MSZOSZ pesterzsébeti nyugdíjas 
szervezete szeptember 30-án, októ-
ber 1-jén és október 3-án vacsorával, 
műsorral várja a pesterzsébeti nyug-
díjasokat a Csili színháztermében. 
Fellép a Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub 
asszonykórusa, Sárkány Krisztián 
operetténekes, a zenét Varga Norbert 
szolgáltatja.

Segített a Pesterzsébet újság!

Legutóbbi lapszámunkban segítséget 
kért a Kapitánypusztai nappali melegedő 
egy kétgyermekes özvegyasszonynak. 
Bojlerre volt szükségük. A kérésüket 
többen is meghallották, hiszen hárman 
is ajánlottak fel nem új, de még működő 
bojlert. A melegedő karbantartója már fel 
is szerelte a család számára, úgyhogy 
azóta már van meleg vizük. Az éjszakai 
áram bekötése lesz a következő lépés, 
hogy olcsóbban tudjanak meleg vízhez 
jutni. 
Köszönjük Olvasóink segítségét! 

HÍREK
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Pár hete hátulról ütöttek le egy férfit a 
Nagysándor József utca – Nagykőrösi 
út sarkán lévő felüljáró melletti szer-
vizúton, éjjel 23 órakor. A támadó, 
aki piros felsőruházatot viselt, elvitte 
az áldozat pénztárcáját. Egy másik 
alkalommal egy fiatal nőt szólított le 
egy 50 év körüli, borostás, alacsony 
termetű férfi azzal, hogy pénzre lenne 
szüksége, adjon neki.
– A nő nem tett eleget a kérésnek, mire 
a férfi a földre kényszerítette, és elvette 
a pénztárcáját, amiben ezer forint volt. 
A rendőrség keresi mindkét bűneset 
támadóját, és kérik, jelentkezzenek, 
akik látták az éjszakai eseteket, és rész-
letes személyleírást tudnak adni. 

Jelentkezni lehet a XX-XXIII. kerüle-
ti Rendőrkapitányság telefonszámán: 
421-1800, személyesen az ügyeleten, 
vagy a szokásos, díjmentesen hívható 
telefonszámokon (112, illetve 107) 
– mondta  Szűcs László bűnügyi osz-
tályvezető.                               IM

Rablókat keresnek

A polgárőrök több olyan akcióban is 
részt vesznek, ami segíti a bűnmegelő-
zést, a bűnüldözést. A XX. kerületben 
például a rendőrségnek nincs rendszám-
felismerő rendszere, viszont a kerületi 
polgárőrség még korábban beszerzett 
egy ilyet, így a lopott autók felkutatásá-
ban segítik a rendőrség munkáját.

A szervezet tagjai sajnos lemorzsolódtak 
az utóbbi időben.  A régi, közel 50 fős 
aktív állományból csak páran marad-
tak, ezért tagokat toboroznak.  
A Pesterzsébeti Polgárőrség várja olyan 
önkéntesek, nők és férfiak  jelentkezé-
sét, akik szeretnék, hogy kerületünk 
tisztább és biztonságosabb legyen, 

valamint tenni szeretnének a lakókör-
nyezetükért. A feltétel magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet és betöltött 18. 
életév.  Jelentkezni lehet a 06-30-932-
9344-es telefonszámon, de Gerda Gyu-
la  a 06-70-329-9506-os számon, illetve 
a  gerdagy@t-online.hu e-mail címen is 
várja a jelentkezőket, érdeklődőket. 

Tagokat toboroznak a polgárőrök

Jöjjön, vigyázza velünk Pesterzsébet nyugalmát!

Visszaadták az 
autót a tulajdonosnak
Szeptember első hetében a Pester-
zsébeti Polgárőrség tagjai a kerületi 
rendőrkapitányság beosztottjaival 
közlekedési akciót hajtottak végre, 
melynek során több szabálysértési 
bírság és szabálysértési feljelentés 
készült. Egy lopás miatt keresett 
gépjárművet is sikerült visszaadni-
uk a jogos tulajdonosának.

A kerületi kapitányság, és a BRFK  is elégedett a polgárőrök munkájával, a főkapitánysági értekezleten egyértelműen kiemelték aktivi-
tásukat. Ahhoz, hogy munkájukat minél alaposabban tudják ellátni, azon fáradoznak, hogy taglétszámukat felduzzasszák.

TÁMOGASSA A PESTERZSÉBETI POLGÁRŐRSÉGET! 

Számlaszám: 10300002-10575527-49020012 

Adószám: 18230697-1-43

A Pestszenterzsébeti Kolping 
Egyesület tagjai nyaranta egy he-
tet mindig valamelyik elszakított 
országrészben töltenek. A cél min-
dig azonos: irodalmat, földrajzot, 
történelmet tanulni, megismerni a 
turisztikai nevezetességeket.

Erdélyi utazásukat augusztus 13-
án kezdték és 18-án fejezték be. Ez 
alatt az idő alatt mintegy kétezer ki-
lométert tettek meg. Az útiköltséget 
pályázatok segítségével teremtették 
elő.
Először Csucsán álltak meg, ahol a 
városi  múzeumot nézték meg. Ko-
lozsváron a főtéren megtekintették 
a szoborcsoportot, a templomot, 
valamint Mátyás király szülőházát. 
Szürkületkor ér-
keztek Zetelakára, 
ahol kaláccsal várták 
őket. Az út további 
részében a máréfalvai 
székelykapukat is 
m e g t e k i n t e t t é k , 
majd a madéfalvai 
emlékműnél álltak 
meg. Mária Terézia 
királynő idején 200 
székely tüntetett ezen 
a helyen az elnyomás 
ellen, őket kivégezték 
1764-ben.
A következő állomás 

Csíkszentdomokoson Márton Áron 
szülőháza volt, belőle lett az egyik 
legismertebb katolikus püspök Er-
délyben. Gyergyószentmiklóson az 

ortodox templom könnyező 

Mária-képmását is meg-
nézték a kolpingosok, a 
Békás-szoroson gyalog 
sétáltak át, a Gyilkos-tó-
nál pedig egy órát töltöt-
tek el.
Jártak Székelyudvar-
helyen, megnézték a 

szoborcsoportot, a katolikus templo-
mot, a Tamási Áron Gimnáziumot. 
Szejkefürdőn megkoszorúzták Orbán 
Balázs sírját. Parajdon lementek a 
sóbányába, és a szovátai Medve-ta-

vat sem hagyták ki. 
Hazafelé Farkaslakán Tamási Áron író 
sírjánál gyújtottak gyertyát, így emlé-
kezvén a híres alkotóra. Érintették 
Tusnádfürdőt is.
Zágonba is ellátogattak, itt született II. 
Rákóczi Ferenc hadapródja és kama-
rása, a későbbi írnok, Mikes Kelemen, 

és felkeresték Kiss Manyi színmű-
vész emlékhelyét. Csomakőrösön 
ellátogattak abba a templomba, ahol 
Kőrösi Csoma Sándor tibetológus 
kutatót keresztelték. Nyergestetőn 
keresztet állítottak az 1849-ben hő-
si halált halt 200 szabadságharcos 
honvéd emlékére. Csíkszeredában a 
Makovecz Imre által tervezett temp-
lomot, Csíksomlyón a kegytemp-
lomot, a Salvator-kápolnát is meg-
tekintették. Felmentek a Kárpátok 
gerincére, majd onnan leereszkedve 
Gyimesfelsőlokon megnézték az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Római 
Katolikus Gimnáziumot. Látták az 
ezeréves határnál, túl a Kárpátok ge-
rincén, Gyimesbükk határánál a fel-
újított vasúti őrházat, és felmentek a 
Rákóczi-várba is.
Székelykeresztúron, Pesterzsébet 
testvérvárosában jártak a Jézuskiál-
tón (ez az a hegygerinc, ahová a tatár 
és a török elől menekültek a korábbi 
századok lakói, futás közben pedig 
azt kiabálták: Jézus!). A kolpingosok 
nem hagyták ki Petőfi körtefáját 
sem.
Az útiköltségek összegyűjtéséhez 
pályáztak: részben az önkormány-
zathoz, részben a Magyar Kolping 
Szövetséghez. 
Az úti élményekről Takács István, a 
szervezet elnöke számolt be.                                                               

Ilonka Mária

Kolpingosok Székelyföldön – Igyekeztek minden nevezetességet megtekinteni
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Ötvenezer forint gyűlt össze azon a 
jótékonysági koncerten, amelyet a 
Marinita ukrán együttes közremű-
ködésével szerveztek a kerületi böl-
csődék támogatására.

A Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Intézményben tartott koncert 
előtt Juhász Lajosné alpolgármes-
ter elmondta:  a XX. kerületben 
sokkal több a bölcsődei hely a la-
kosság számához viszonyítva, mint 
más kerületekben, ezért minden 
lehetőséget meg kell ragadni az in-
tézmények fenntartójának, az ön-
kormányzatnak, hogy a színvonalat  
megtarthassák.
– Önkormányzatunk és képviselő-
testülete figyelembe veszi, hogy a 
szülőknek, anyukáknak bizony el 
kell menniük dolgozni, ezért igyek-
szünk minden tőlünk telhető mó-
don fenntartani ezeknek a helyek-
nek a számát – tette hozzá. 
A rendezvényt Bárány Zsolt, Pester-
zsébet Önkormányzatának Humán 
Szolgáltatások Intézményének ve-
zetője nyitotta meg. Ennek az in-
tézménynek  a gazdálkodási körébe 
tartoznak a bölcsődék.
– Kötelességem megköszönni min-
denkinek, aki eljött a koncertre, 
hogy egyrészt jelenlétével meg-
tisztelt minket, másrészt pedig 

hozzájárult ahhoz, hogy minőségileg 
javítsa a kerület legkisebb lakosainak 
bölcsődei ellátását.
A Marinita zenekar egyik tagja, a kár-
pátaljai Bernáth Ferenc gitárművész, 
akit már több kerületi rendezvényen 
láthattuk, hallhattuk. 
– Januárban turnéztam Ukrajnában, ott 
ismerkedtem meg a mostani koncerten 
fellépő zenésztársaimmal. Én éppen ak-
kor csatlakoztam hozzájuk, amikor Uk-
rajnában a Tolerancia fesztivált tartották 
Lembergben, Kijevben, Harkovban és 
több kisebb településen. Akkor merült 
fel az ötlet, hogy Magyarországra is el-
hoznám a projektet. Népzenét dolgo-
zunk fel, repertoárunkban megtalálható 
az izraeli, a szefárd és a magyar népzene 
is – magyarázta a gitárművész az előadás 
előtt. 

Ilonka Mária 

Jótékonysági koncert a bölcsödékért 
Fellépő művészek
Bernáth Ferenc  gitárművész, gitárta-
nári diplomáját kitüntetéssel szerez-
te a Zeneakadémián. Rendszeresen 
koncertezik. 2007-ben és 2008-ban 
részese volt a 

"
Világ leghosszabb 

koncertje" Guinness-record felállítá-
sának. A Budapesti Egressy Béni Ze-
neművészeti Szakközépiskola gitárta-
nára. Munkája elismeréséül 2012-ben 
az Artisjus Zenei Alapítvány díját 
vehette át. Ugyanebben az évben a 
Magyar Művelődési Intézet és Kép-
zőművészeti Lektorátus Pro Cultura  
Minoritatum1Hungariaedíjjal 
jutalmazta.
Marinita ukrán énekesnő-zongo-
raművész-zeneszerző, a Harkovi 
Zeneakadémián végzett dzsesszzon-
gora, ének és zeneelmélet szakon. 
Kitűnő érzékkel ötvözi a különböző 
népzenei tradíciókat a modern zenei 
elemekkel, énektechnikája nehéz 
díszítésekben gazdag, mégis játszi 
könnyedséggel szólal meg.
Orhan Agabeyli  azerbajdzsáni  
ütőhangszeres művész, 15 éves ko-
ra óta Ukrajnában él és foglalkozik 
ütőhangszerekkel. Zenetanár, az 
ukrajnai percussioniskola alapítója. 
Kijevben, saját zeneiskolájában tanít 
darbucat és cajont.
Különböző nemzetközi projektek-
ben vesz részt. Bejárta a világot, a leg-
nagyobb zenészeket kísérve különle-
ges ütőhangszerein.

A pesterzsébeti Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat, Váczi Péter elnök 
közreműködésével, szeptember 3-án 
nyitotta meg Lázár Imola tűzzománc 
alkotásaiból válogatott kiállítását a 
Csiliben.

A kiállítás fővédnöke, Juhász Lajosné 
alpolgármester, megnyitójában utalt 
az alkotó erdélyi származására:  a 
művésznő öt évig élt Pesterzsébeten, 
számos barátja van a kerületi örmény 
közösségben. 
 D. Udvary Ildikó művészettörté-
nész elmondta, az alkotások vallásos 
témái visszanyúlnak az időben, a 

korai közép-
kor Biblia- és 
kódexábrázo-
lásai, azoknak 
a stilisztikája, 
ikonográfiája 
fedezhető fel 
bennük. 
Lázár Imola 
többek között 

az örmény Biblia jeleneteit is tűzzo-
máncba öntötte. Az írott történelem 
első keresztény állama Örményország 
volt, időszá-
mításunk sze-
rint 301-ben. 
A 1 m ű v é s z 
e lké sz í t e t t e 
N a g y - M a -
gya ro r s z ág 
64 várme-
gyéjének cí-
merét, a jelenlegi 
magyar címert, a két angyalos magyar 
címert, a jövőben pedig a Képes Kró-
nikát is megformázza a tűzzománc 
technikával. 
A rendezvényen közreműködtek a 
Lajtha László Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény művészei: Viczi-
ánné Simándi Éva igazgató fuvolán 
és Balásházi Bálint igazgatóhelyettes 
zongorán.            IM 

Czétényi Vilmos pesterzsébeti festő-
művész halálának 10. évfordulójára 
emlékeztek a Gaál Imre Galériában. 
A megemlékezésen részt vett özvegye, 
Rózsa, valamint egykori tanítványai, 
barátai.

D. Udvary Ildikó múzeumigazgató 
megköszönte az özvegynek, hogy olyan 
képeket bocsátott rendelkezésre, melyek 
eddig nem voltak láthatóak a nagykö-
zönség számára. 
Szabados Ákos polgármester elmondta, 
Czétényi Vilmos megtisztelte őt barátsá-
gával, őszinteségével. 
– Az ő barátsága és figyelme nemcsak 
felém terjedt ki, hanem a kerületen ke-
resztül az egész világra. Nagyszerű lélek 
és befogadó ember, és olyan alkotó-
művész  volt, aki túl a művészeten ki-
fejezetten fontosnak tartotta az emberi 

kapcsolatoknak nemcsak a megélését, 
hanem azok ápolását is. Vele kapcsolat-
ban mindig csak elismerő nyilatkozato-
kat hallottam. Pesterzsébet posztumusz 
díszpolgárává választotta, igyekezett ezzel 

az elismerő címmel azt a munkát, erőfeszí-
tést, azt az emberi magatartást példaként 
állítani, amely jellemezte őt – mondta. 
– E falak mögött otthon érzik magukat  
művei, hiszen ez az emlékkiállítás egy 
olyan művészé, aki nemcsak születése, 

családja, hanem munkássága révén, il-
letve az élete által is ezer szállal kötődik 
Pesterzsébethez. Drámai hangvételű gra-
fikai lapjain az embert és az emberiséget 
érintő alapvető élményeket dolgozza fel 

szimbolikus cél-
zattal, a harmónia-
teremtés igényével 
– ismertette Lacz-
kó Ibolya mű-
vészettörténész a 
művész munkás-
ságát, pályájának 
állomásait. 
A  k i á l l í t á son 

közreműködött Turáni Csongor he-
gedűművész,  Horváth Kornél zon-
goraművész és Tassonyiné Zalay Lídia 
operaénekes.
A tárlat október 20-ig látogatható. 

Ilma

Eddig még soha nem látott 
Czétényi-festményeket állítottak ki 
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Önkormány-
zatunk Képvi-
selő-testülete 
együttműkö-
dési megálla-
podást kötött 
a fővárosi Ci-
vil Információs 

Centrummal a kerületi civil szervezetek 
munkájának segítésére. 
A fenti együttműködés keretében 

október 14-én 16 órakor civil fóru-
mot tartunk a önkormányzat dísz-
termében (Kossuth Lajos tér 1., I. 
63-64.). Bemutatásra kerül a buda-
pesti Civil Információs Centrum mű-
ködése és szolgáltatása, továbbá szó 
lesz a civil törvénnyel, a közhasznú-
sággal kapcsolatos aktualitásokról.

Juhász Lajosné
 alpolgármester

Civil fórum október 14-énMammográfiás szűrővizsgálat
Azok a XX. kerületben lakó 45–65 éves 
nők, akiknek utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló 
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt. mo-
bil állomásán (1238 Budapest, Táncsics 
M. u. 104., Szakrendelő mögötti parkoló. 
Tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tar-

tózkodás ideje alatt) vizsgálatra.
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: 06 (1) 465-3823
Időpont: 2013. szeptember 9-27.
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A nyitott templomok éjszakájához idén is csatlakozott a Szent Erzsébet-
főplébániatemplom Czap Zsolt plébános ajánlásával. 

Tóthné Fábián Eta textilszobrász 
mesebábuiból nyílt kiállítás 
a Csili Művelődési Köz-
pont könyvtárában, ahol 
tizenhét alkotását mu-
tatják be október 20-ig. 
A babák szorosan kap-
csolódnak a könyvtárban 
tartandó népmesenapi 
rendezvényhez.

A Képző- és Iparmű-
vészeti Gimnáziumban 
végzett festő szakon, 
szakképzettséget szerzett 
mint női szabó és népmű-
velő is.  Első munkahelyén, 
a Godberger Textilmű-
veknél textiltervezőként 
dolgozott. Terveit több 
ízben díjazták. A BMK 
programszervezőjeként 
és tanfolyamvezetőjeként 
játékkészítést oktatott gye-
rekeknek és felnőtteknek.  
Évekig a JATEX textiljá-
ték-tervezője volt,  majd 
a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola textiljá-
ték-készítő szaktanára és 
a Budapesti Tanítóképző 
meghívott tanára lett. 
Történelmi évfordulók-
hoz készülő textilszob-
rai majd minden évben 

Mint arról áprilisi számunkban hírt 
adtunk, Horváth Kornél, Pesterzsé-
bet díszpolgára, a Lajtha AMI zon-
goratanára középiskolai diáktársával, 
Stuller Gyula hegedűművésszel közös 
muzsikálással ünnepelték meg 50. 
születésnapjukat a zeneiskola hang-
versenytermében. A koncert bevételét 
a zeneiskola alapítványának ajánlották 
fel. A nyári szünet alatt sor került a 
zeneiskola Förster márkájú verseny-
zongorájának restaurálására. Az összes 
húrt kicserélték benne s megjavították 
a mechanikáját is. Még egy hasonló 
zongorát szeretnének majd a közeljö-
vőben felújítani az iskolában.

ILMA

díjat nyertek G y ő -
rött, Szeren- c s e n , 
Visegrádon, K e c s -

keméten. Já t ék -
t anác s a i t t ö b b 
folyó- irat is 

felcsendültek Bach, Mendelssohn, 
Verdi, Saint-Säens, Händel művei. 
Közreműködtek: Harmath Dénes 
(zongora, continuo), Kiss Enikő, 
Várallyay Petra (1. hegedű), Somló 
Judit és Megyery Noémi (2. hegedű), 
Nagy Balázs (brácsa), Vinkler And-
rea és Kéri Zsuzsanna (cselló), illetve 
Bátki Hedvig (oboa).

A templomok éjszakája úgyneve-
zett zenés áhítattal, taizéi imaórával 
zárult, amely ökumenikus énekes 
imádságot jelent a francia Taizéi kö-
zösség hagyománya szerint.          IM

megjelentette. Az ország 
első1kismamaklubjának 
vezetője. A Győri Nem-
zetközi Babakiállítás 
és Verseny többszörös 

győztese, valamint 
programjainak és 
tanfolyamainak 
vezetője. Számos 
publikáció, játék-
készítő füzet fűző-
dik nevéhez. 
A 1 g y e r m e k -
könyvtá rak11 
szívesen hívják 
kiállítások rende-
zésére, foglalkozá-
sok megtartására. 
A Csili könyv-
tárb a n  s z e p t -
ember 30-án a 

jelentkezők 9–16 
óra között egyé-
nileg,  csoportosan 
és korhatár nélkül 
mondhatnak mesét.
 A szervezők ké-
s z ü l n e k  j á t é k o s 

mesefoglalkozással, 
aszfaltrajzversennyel, 
mesetorony-építéssel, 
mesetotóval.  

Ilonka Mária 

Megelevenednek Eta kezei között a mesefigurák Felújították a 
versenyzongorát

Templomok éjszakája 2013

Az esti szentmise után vidám gi-
táros énekek tanulásával és elő-
adásával folytatódott a program a 
főplébániatemplom ifjúsági csoport-
jának közreműködésével, Homor 
Máté vezetésével. Ezután Lóránt 
István, a plébánia képviselő-testületé-
nek elnöke tartott elmélkedést Nagy 
Sándor „A szegény asszony két fillér-
je” című freskójáról. 

A gyülekezet vendége volt 
Szabóki Tünde-Cser Péter opera-
énekes házaspár. Meséltek életükről, 
az éneklés öröméről. Műsorukban 

A rendőrség bűnügyi térképe az Ady 
Endre tér környékén több bűncselek-
ményt is jelez, jellemzően tulajdon 
elleni szabálysértésekről, lopásokról 
van szó, a rongálás itt kevésbé jel-
lemző. A környéken élők elmondása 
alapján a rendőri jelenlét érzékelhe-
tően nőtt ezen a területen, melyet a 
lakosság örömmel fogadott. Azt, hogy 
a szobrot ki és mikor tisztítja le, még 
kérdéses.
Adorján Csilla, a pesterzsébeti szociális 
foglalkoztató vezetője is a minap szem-
besült a lefújt szoborral. 
– Igyekszünk a takarítását elvégez-
ni. Amennyiben nem sikerül teljesen 
tisztára varázsolni, mindenképpen a 
művész úr segítségét fogjuk kérni. Az 
effajta ízléstelen graffitizés gyakori Pest-
erzsébeten: az Emlékezés téren nem 
egyszer lefújták a Hősi emlékművün-
ket, az 56-os obeliszket, de nagyon fáj 
azoknak a lakóknak is ez a cselekedet, 
akik leszínezik a házukat, és másnap 
ott éktelenkedik a tisztára festett  falon 
a graffiti. Úgy gondolom, a névjegy 
hozzátartozik egy-egy emberhez, legyen 
gyerek, fiatal vagy felnőtt. Meg kell ke-
resni, és felelősségre vonni a rongálókat, 
mert mindenkinek felelősséget kell vál-
lalnia a tetteiért – vélekedett.  

Pezsman Adjudani  

Megtörve és lefújva
Vizsolyi János remekművét, a Megtörve című szobrot önjelölt festőművészek 
fújták le. A 2010-ben átadott kőszoborra ismeretlen graffitizők ezüst színű 
festékkel írták rá kézjegyüket, ezzel elcsúfították a sík és durva felületek kont-
rasztjából álló alkotást. 

Friss hírek: 
www.pesterzsebet.hu
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1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284-7324

Nyitva tartás: keddtől-szombatig, 10-18 óráig

Pesterzsébeti Múzeum

Időszaki kiállítások
„Pesterzsébetiek a nagyvilágban”

Helytörténeti kiállítás a 
Pesterzsébeti Múzeumban. 

Megnyitó október 16-án  17 órakor. 
Megtekinthető: 2013. október 16. 

– 2014. március 2. között, hétfő 
kivételével naponta 10–18 óráig.

„Művészeti élet a régi Erzsébeten”
100 éve nyílt meg az első 
képzőművészeti kiállítás 

Erzsébetfalván
A kiállítás a Pesterzsébeti 

Múzeumban megtekinthető  
október 6-ig, hétfő kivételével 

naponta 10–18 óráig.

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria

- Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása;

- Rátkay Endre 
festőművész kiállítása;

- Gaál Imre 
festőművész kiállítása;

- Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili–Horváth Árpád 

emlékszoba;
- Helytörténeti kiállítás;

- „Kincseskamra” 
helytörténeti kiállítás.

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283-0031

Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig
info@pesterzsebetimuzeum.eu
www.pesterzsebetimuzeum.hu 

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779

Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig

FŐVÁROSI SZABó ERVIN KÖNyVTÁR
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára (Bíró Mihály u. 7.)

Könyves Vasárnap: október 13-án 10-14 
óráig rendkívüli nyitva tartással és kedvez-
ményekkel várjuk kedves Olvasóinkat!

Programok: 
10.30: Baba-mama klub
11 óra: Lenke mesék – Találkozás Szegedi 
Katalin író-illusztrátorral
12 óra: Rajzpályázatunk 
eredményhirdetése
12.30: Táncház a Magyar Virtus 
zenekarral
13.30: „Legtöbbet kölcsönző olvasó” díj 
átadása

Pályázatok: Könyvtárunk 10 éves születés-
napja alkalmából meghirdetett rajzpályá-
zatra, illetve a „Legtöbbet kölcsönző olva-
só” díjra október 5-ig lehet még pályázni! 

Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő ener-
giák”, beszélgetés Frisch Tibor ezoteri-
kussal. Október 2-án, szerdán, 17 és 18 
óra között. Vendégelőadó: Árki Krisztina 
természetgyógyász.

A csend árnyéka: Gulyás Ilona kerüle-
ti költő könyvbemutatója október 11-én, 
pénteken 17 órakor.

Baba-mama klub: Havonta egy alkalom-
mal, csütörtök délelőtt 10 órától énektanu-
lás, játékok a csöppségeknek. A következő 

foglalkozást október 3-án, 10 órai kezdet-
tel tartjuk, Káposztásné Kosztya Henrietta 
óvópedagógus vezetésével. 

Angol gyerekeknek: Minden hónap utol-
só előtti péntekén 17 órától játékos angol 
nyelvgyakorlás gyerekeknek. Október 18-
án, pénteken, 17 órakor.

Kézműves kuckó: minden hónap utolsó 
péntekén. Legközelebb a szürethez kap-
csolódó témában várunk kézműveskedésre 
szeptember 27-én 17 órakor! 

Játékkészítők klubja: minden hét szer-
dáján, 14 órától várja Attila bácsi az 
érdeklődőket. 

Színházjegy árusítás: válogathatnak Bu-
dapest színházainak jegyeiből könyvtá-
runkban minden pénteken, 17 órától.
 
Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban Kar-
dosné Reményi Julianna bőrtárgykiállítását 
nézhetik meg, míg galériánkban 
Czimmermann Mária festményeit, szőtte-
seit tekinthetik meg.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  XX/4. 
sz. fiókkönyvtár (Pacsirta u. 157/ b.)

Alkossunk együtt! Játszóház 2–10 éves gyer-
mekek részére! Foglalkozásvezető: Rádics Ág-
nes. Szerdai napokon: szeptember 25-én, ok-
tóber 9-én, 16.30-tól. Csütörtöki napokon: 
október 3-án, 17-én és 31-én, 10 órától.

GasztroPacsirta Klub
Süssük ki, hogy mit főzzünk!
Recept csere-bere, sütési-főzési tanácsok. 
Indul az Októberi Könyvtári Napok al-
kalmából: október 7-én 16.30 órakor.

Diabéteszóra
Kezelési lehetőségek, életmód- és diétás 
tanácsadás. Válaszol: Horváthné Pozsgai 
Ilona. Nyitónap az Októberi Könyvtá-
ri Napok alkalmából: október 11-én, 17 
órakor.

Keresztszemes hímző kör
A legelső öltéstől a szőttesig!
Vezeti: Horváthné Pozsgai Ilona
Indul az Októberi Könyvtári Napok kere-
tében: október 11-én, 15:30-kor.

Egy lépés a kulturált kutyatartásért
(az „Állatvédő” folytatása)
Élőkutyás foglalkozás a felelős állattartás, 
állatvédelem jegyében!
Vezeti: Illés Anett pedagógus, s vele jön 
Mira kutyus. Tervezett indulási ideje: ok-
tóber 30. szerda 16.30-kor. Előzetes je-
lentkezést kérünk  szeptember 25-től!

Kerekítő 
Foglalkozás: hétfői napokon, heti rend-
szerességgel látogatható. 9.30-tól: Mon-
dókás móka; 10.10-től: Bábos torna, Ve-
zeti: Szabó-Bellán Tímea.

Szabados Ákos polgármester fogadóórá-
ját legközelebb szeptember 25-én tartja.

Színház
Új bérlet október 1-jétől, 
jegyvásárlás november 1-jétől. 

M. Stewart: Szeretem a feleségem - 
vidám, pikáns, zenés játék 
C. Magnier: Oscar – zenés vígjáték 
Katyi: A nagysikerű, 1942-ben bemuta-
tott filmvígjáték nyomán. 

Kovács1Kati-
koncert
Október 12. 18:00 
Közreműködik a 
No Commerce 
együttes

Pályaválasztási börze
Október 21-22. 
Mit tanuljak? Hol tanuljam?
Továbbtanulási lehetőségek börzéje 
végzős általános iskolásoknak.

Helytörténeti klub
Október 8. 17 óra
D. Udvary Ildikó: Gaál Imre művészete

Családfakutatásról kezdőknek
Október 15. 18 óra
Részvételi díj: 3 alkalomra 1000 Ft.

Képzőművészeti szakkör
7–13 éveseknek 

szombatonként 10-től 12 óráig
Féléves díj: 12.000 Ft
Vezeti: Holczapfel Zsuzsanna

Baba-mama klub
Szeptember 27-én 9:30-tól
„A játék szerepe a kisgyermek 
fejlődésében”
500 Ft/alkalom

Beszélő babakezek
Hatékony kommunikáció a babákkal 
már a beszéd megjelenése előtt is! Hat 
órás intenzív kurzus, október 7-től hét-
főnként 10 órától.
Részvételi díj: 13.500 Ft

Agykontroll tanfolyam 
7–10 éves gyerekeknek
Október 19-20-án 9-től 16 óráig
Jelentkezés: 
Nyitrai Mária ria952@t-online.hu

Szülőakadémia
Bevezető ingyenes előadás!
Október 16. 18:00
Az örömök urai - Az öngondozás el-
mélete és a mértékletesség gyakorlata a 
családban

Kreatív tanfolyamok!
Mozaikkészítő tanfolyam 9000 Ft/modul
Hobbi varrótanfolyam 17.200 Ft/20 óra 
Színes jobb agyféltekés rajzolás 35.000 
Ft/20 óra
Patchwork tanfolyam 17.200 Ft/20 óra

Játékos angol nyelvű kézműves-
foglalkozások kisiskolásoknak!
Október 12-től, szombatonként, 
heti 1 x 90 perc. A tanfolyam díja: 6000 
Ft/hó, tartalmazza a kreatív foglalkozás 
anyagköltségét is!

Kreatív mozgás stúdió 6–12 
éveseknek!
Október 12-től, szombatonként 
heti 1 x 90 perc 
A tanfolyam díja 6000 Ft/hó

Nyelv- és számítástechnikai tanfolya-
mokra várjuk az érdeklődőket!

Rendhagyó történelemórák 

Hat előadás az ókori Kelet és Egyip-
tom világáról a legújabb kutatások 
eredményeivel.
Előadó: Antalffy Péter történész, kutató 
Első előadások:
szeptember 25. szerda 15:30-kor
Az istenek kora – 
eredetmítoszok és régészet
szeptember 9. szerda 15:30-kor
Az istenek hajlékai – Piramisok és 
templomok rejtélyei 
Belépő: 300 Ft/fő      
Bérlet: 6 alkalomra /1500 Ft

Betlehemkészítő kör
A Szent Család és a Háromkirályok 
alakjainak elkészítése értékes ajándék 
formájában.
A 4 foglalkozás (alapanyagokkal): 
2000 Ft/fő 
Első foglalkozás október 15-én 
10:30–12:30

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

RÁTKAy-ÁTLóK GALÉRIA

GAÁL IMRE GALÉRIA

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
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A védőoltások bevezetése forradal-
mi módon megváltoztatta a fertőző 
betegségekkel kapcsolatos életkilátá-
sokat, csökkentette a gyermekhalan-
dóságot és növelte a születéskor 
várható élettartamot. Magyar-
országon az évtizedek óta mű-
ködő, évente felülvizsgált és 
aktualizált védőoltási rendszer-
nek köszönhetően számos, ko-
rábban halálos betegség (járvá-
nyos gyermekbénulás, fekete 
himlő) eltűnt, más betegségek 
(kanyaró, torokgyík, rubeola) 
gyakorisága pedig nagyság-
rendekkel alacsonyabb, mint 
a kevésbé szigorú védőoltási 
rendszert alkalmazó országok-
ban. A védőoltások visszautasítása a 
fertőző megbetegedések előfordulásá-
nak megemelkedésével járhat együtt, 
mely egyaránt káros az egyén és a tár-
sadalom számára is.

A mai modern, biztonságos védő-
oltások  beadása kevesebb kellemet-
lenséggel jár, mint magának a beteg-
ségnek az átvészelése, nem is beszélve 
a betegségek súlyos szövődményeiről. 
Az oltások hatásosságát és biztonsá-
gosságát gyakran több tízezer embe-
ren vizsgálják, a minőségi felelősséget 

a gyártóktól független hatóságok vise-
lik. Hazánkban az aktuális védőoltási 
rendet szakmai bizottság állítja össze 
a rendelkezésre álló valamennyi kli-

nikai vizsgálati eredmény, valamint 
az aktuális járványügyi helyzet figye-
lembe vételével.

Szülőként nemcsak a betegség 
kockázatát, hanem a védőoltások ál-
tal megelőzhető betegségek következ-
ményeit is mérlegelni kell. Az egyik 
leggyakrabban támadott, úgynevezett 
Engerix-B védőoltás a Hepatitis B ví-
rus fertőzés megelőzésére. A világon 
350 millióra becsülik a fertőzöttek 
számát, és évente egymillió ember hal 
meg a fertőzés következtében.  

A klinikai kép a tünetmentes fertő-
zéstől a májgyulladáson át a májrá-
kig terjed. A tünetmentes fertőzés 
és a heveny májgyulladás általában 
gyógyul, utóbbi az esetek 1 százaléká-
ban halálozással jár, 10 százalékában 
pedig krónikussá válik. A vírust a vér 
és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyvá-
ladék terjesztik. Gyakran szexuális 
úton terjed, a fertőzést közös borotva, 

törülköző használata, fog-
kefe, tetoválás, akupunktú-
ra, testékszerek felhelyezése 
is átviheti, ezért a tizenéves 
korosztály fokozott veszély-
nek van kitéve. A vírust 100 
százalékos biztonsággal kiirtó 
gyógyszer nem létezik, viszont 
a védőoltással 95-100 százalé-
kos védettség biztosítható.

A fentiek miatt Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
Népgészségügyi Szakigazgatási 
Szerve arra biztatja a felelős-
ségteljes szülőket, hogy hiteles 

forrásokból tájékozódjanak, higgye-
nek a tudományos és megalapozott 
tényeknek, valamint kellő kritikával 
olvassanak minden védőoltással kap-
csolatos internetes bejegyzést. Az Or-
szágos Epidemiológiai Központ hi-
vatalos álláspontját tükrözi az alábbi 
linken elérhető anyag, amely számos, 
védőoltásokkal kapcsolatos kérdésre 
választ ad: http://vedooltas.blog.hu/ 

Dr. Zádori Magdolna
helyettes kerületi tisztifőorvos

Alaptalan félelmek az iskolai védőoltásokkal kapcsolatban
Az iskolakezdést követően megkezdődtek az iskolai kampányoltások is, 
szeptemberben a 6. osztályosok a kanyaró-mumpsz-rubeola elleni védő-
oltást, míg a 7. osztályosok a Hepatitis B vírus által okozott fertőző máj-
gyulladás elleni védőoltást kapják. Ennek apropóján néhány gondolat a 
védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről.

Az állatok világnapja nagyszerű 
lehetőség felhívni a figyelmet a kö-
rülöttünk lévő környezet szépsége-
ire, élőlényeire, a felelősségtudatos 
állattartásra.

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda pedagógiai programjában 
fontos szerepet kap a környezettuda-
tosságra nevelés, a környezetvédelem, 
Földünk élővilágának megóvása. 

Október 3-án a Pesterzsébeti  
Gyermekmosoly Óvoda  és  a Pest-
erzsébeti Pedagógiai Intézet inter-
aktív kiállítást szervez a Mákvirág 
tagóvodánkban.

Délelőtt az óvodai csoportokat 
várják, kora délután a szakmai fórum  
iránt érdeklődőket.

Délután 15.30-tól 17.00-ig egyé-
nileg, a gyerekek szüleikkel is felkeres-
hetik a kiállítást.

Interaktív, képességfejlesztő játé-
kokkal, mozgásos tevékenységekkel, 
filmvetítéssel, állatsimogatóval várják 
a látogatókat.

Vendégek lesznek a NOÉ ÁLLAT-
OTTHON lakói, ezért belépőként 
mindenki egy doboz vagy csomag ál-
lateledellel támogathatja a kisállatokat.

A szervezők garantálják, aki ellá-
togat a programra, élményekkel gaz-
dagon, vidáman és nem üres kézzel 
távozik.

A gyermekmosolyosok készülnek az állatok világnapjára

Másfél éve vette át az önkormányzat 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-
tól a Hársfa sétányon lévő játszótér 
üzemeltetését, amelynek feladatát 
azóta Pesterzsébet Önkormányza-
tának Humán Szolgáltatások Intéz-
ménye látja el. A játszótér az egyik 
legnépszerűbb a kerületben.

A játszótéren a legkisebbektől a 
tinédzser korosztályig mindenki 
megtalálhatja a saját érdeklődésé-
nek megfelelő játékot, épülete is 
nyitva áll mindenki előtt. 
A jól felszerelt játszószobában té-
len, esőben is közösségben játsz-
hatnak a gyerekek, nem beszélve 
a számos programról, amelyet a 
játszótér munkatársai szerveznek 
babáknak, mamáknak, nagyobb 
gyerekeknek, és amelyekre a belé-
pés ingyenes.
– Az eltelt idő bizonyította, hogy 
az önkormányzat mint fenntartó 
„megállja a helyét”, a felmerült 
problémákat pedig sikerült meg-
oldani.  Mivel a játszótér túl közel 
van a házakhoz, a nyitvatartási 
rendet úgy alakítottuk ki, hogy az 
a lehető legkevésbé zavarja a kör-
nyéken élőket. A játszótér szept-
embertől április végéig 10 és 18 
óra között, a nyári hónapokban 
valamivel hosszabb ideig, 9-től este 
7-ig van nyitva – mondta Szakali 
Tibor intézményvezető-helyettes.
Több panasz is érkezett viszont a 
sportpálya rácsai miatt. 
– Munkatársaink gumi aláté-
teket rögzítettek a rácsok közé, 
így sikerült jelentősen tompí-
tanunk a zajt  – magyarázta az 
intézményvezető-helyettes.
A játszóteret folyamatosan őrzik, 
nyitvatartási időben pedig a ját-
szótéri munkatársak felügyelik a 
rendet. Ennek köszönhetően az 
elmúlt időszakban nem fordultak 
elő rongálások. 
Minden szerdán és pénteken 10-
től 11-ig zenés-mondókás torna 
várja a kicsiket és édesanyjukat, 
kéthetente csütörtökön hordozós 
klubot tartanak, legközelebb – 
október 3-án. Októbertől újra in-
dul a baba-mama klub, amelynek 
szervezését mára már átvették az 
anyukák. 
Az aktuális programok a Facebook-
on is megtalálhatók, Hársfa játszó-
tér név alatt.      SzA

Ismét indul a közkedvelt 
baba-mama klub 
a Hársfa játszótéren
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Ismerek egy 
olyan embert…
Amennyiben környezeté-
ben ismer olyan értékes, 
érdekes, különleges em-
bert, akit szeretné, hogy 

mások is megismerjenek, 
ajánlja figyelmünkbe! 

Ajánlás: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

- Milyen feladatokat, célokat fogalma-
zott meg az elkövetkező öt évre?
- Legfontosabb feladatunk az oktatás-
nevelés magas színvonalának további 
biztosítása, melynek alapja a 2013 ta-
vaszán elfogadott pedagógiai program. 
Terveink között szerepel az oktatás leg-
korszerűbb eszközeinek és módszerei-
nek alkalmazása. Fontos célkitűzésünk, 
hogy diákjainkat saját képességeiknek, 
érdeklődésüknek meglelően fejlesszük; 
a sikeres pályaválasztásra, valamint az 
élethosszig tartó tanulásra készítsük fel. 
Innovatív iskolaként részt vettünk az 
elmúlt tanévben a Microsoft PIL prog-
ramjában, idén ezt a kapcsolatot nemzet-
közi keretekben kívánjuk megvalósítani. 
Folytatjuk a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
során bevezetett kompetenciaalapú ok-
tatást és az új tanulásszervezési eljárások 
alkalmazását. Infokommunikációs és 
módszertani fejlesztéseket is tervezünk; 
bevezetjük az @Napló felhőszolgáltatást, 
bevonjuk a digitális eszközöket a tanulók 

Akkreditált Kiváló Tehetségponttá 
nyilvánította a Baross oviban működő 
Hétszínvirág Tehetségpontot a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács. Az elisme-
rő oklevelet és emléktáblát a Baross 
óvoda vezetője és a tehetségpont kép-
viselői a Tehetségpontok III. Országos 
Találkozóján vették át.

- Arra a kérdésre, hogy mit is jelent 
a Hétszínvirág Tehetségpont a Baross 
ovi életében, úgy kezdeném a választ, 
ahogy gyermekeknek mesélünk. Egy-
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
nevelőközösség, aki felismerte, hogy 
miként a mesebeli hétszínvirágnak 
minden szirma más és más színű, 
ugyanígy óvodánkban is minden kis-
gyermek más és más személyiség. Van, 
aki nagyon kreatív, van, aki hihetetle-
nül ügyesen mozog, és van a nemze-
tiségi nevelésben részesülő gyermekek 
közül, aki nyelvérzéke miatt kitűnik 
társai közül – mesél az előzmények-
ről Nagy Mátyásné, a tehetségpont 
vezetője.
Mivel pedig a Baross ovi óvónői úgy 
gondolták, az a feladatuk, hogy min-
den kisgyermek tehetségét időben 
felismerjék, egyénre szabottan gon-
dozzák, fejlesszék, két évvel ezelőtt 
három tehetségműhelyt hoztak létre. 
A „Kis Kézművesek”a kreatív, ügyes 

értékelésébe, kiterjesztjük az Office 365 
és a Moodle e-learning rendszer hasz-
nálatát. Részt veszünk az MTA–SZTE 
kutatásában a Longitudinális Program 
Partneriskolájaként. Az oktatás tárgyi 
feltételeit is bővíteni kívánjuk. Fenntar-
tónk, Budapest XX. Tankerülete és mű-
ködtetőnk, a Fővárosi Önkormányzat 
támogatja törekvéseinket, így nyáron új 
tornaszobát alakítottak ki, és felújították 
a lány tornaöltözőket és mosdókat is.

- A most kezdődött tanév sok újdon-
ságot hozott. Hogyan készültek fel 
ezekre?
- A többcélú intézmény jellegéből adó-
dik, hogy a köznevelésnek szinte min-
den fontos feladatával foglalkozik. A 
felkészülést pedagógiai programunk 
átdolgozásával kezdtük meg, szeptem-
bertől vezetjük be új helyi tantervünket, 

kezű gyermekeket foglalkoztatja. Az 
„Izgő-mozgók”-nál a mozgásukban te-
hetséges gyermekek találtak otthonra, 
míg a „Kindergarten Műhely”-ben a jó 
nyelvérzékűek.
Nagy Mátyásné elmondta, hogy az 
elmúlt két évben több mint száz te-
hetséges gyermek személyisége gaz-
dagodhatott, képessége fejlődhetett a 
Hétszínvirág Tehetségpontban. A kis 
tehetségek rátermettségét erősítik a 
különböző versenyeken való részvétel. 
Az elmúlt két év során több 

melyben az általános iskolai és a gimná-
ziumi tagozat képzési kínálata egymásra 
épül, és megfelel a korszerű oktatás-ne-
velés követelményeinek. Kiemelt szere-
pet kap az idegen nyelvek, a természet-
tudományok, az informatika oktatása. A 
nevelés területén is felkészültünk új fel-
adatainkra: a mindennapos testnevelés-
re, az erkölcstan oktatására, a közösségi 
szolgálat teljesítésére és a 16 óráig tartó 
iskolai foglalkozásokra is. Természettu-
dományi tehetséggondozó szakköröket 
és versenyt szervezünk a kerületi általá-
nos iskolásoknak.

SzA

együttműködést is kötöttek  part-
nerintézményekkel, azért, hogy ki-
épülhessen az a „tehetséghíd”, amely 
átvezeti a műhely tagjait a tehetséges 
fiatalok világába.
A kiváló akkreditáció a legmagasabb 
rangú ilyen elismerés, amely – ha az 
intézmény továbbra is megfelel a fel-
tételeknek – három év után meghosz-
szabbítható. A cím feljogosítja a Baross 
ovit arra, hogy a tehetséggondozásban 
segítse a többi óvoda munkáját.

sza

Más óvodák munkáját is segíthetik

Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Baross oviban

Új igazgató a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium élén
Augusztus végén Hollóné Kovács 
Éva nyerte el a Nagy László Általá-
nos Iskola és Gimnázium (NLG) ve-
zetői pozíciójára kiírt pályázatot. Az 
új igazgató 20 éve, tanári diplomája 
megszerzésétől dolgozik magyar 
nyelv és irodalom szakos középis-
kolai tanárként az intézményben, 
1997-től mostanáig igazgatóhelyet-
tesként vezette a gimnáziumi tagozat 
munkáját.

" Miénk itt a tér " idézhetnénk az 
LGT együttes egykori nagy slá-
gerét, hozzátéve, hogy valójában 
miénk itt – a tér-kő! Kié? A Hajós 
Alfréd Általános Iskola több mint 
400 diákjáé, akik a tanévnyitón 
vehették birtokba a megújult 
udvarrészt.

Ez idáig az udvar központi, legtöb-
bet használt területe salakos, kavi-
csos,  poros volt, ami sem esztéti-
kailag, sem egészségügyileg nem 
volt megfelelő a gyerekek számára. 
Évek óta próbáltam megoldást ta-
lálni arra, hogy ezen az állapoton 
változtassunk. 
Az idei tanévkezdésre végül a prob-
léma megoldódott: az iskolaudvar 
esztétikus térkő burkolatot kapott. 
Tehát valóban örömmel mondhat-
juk, hogy miénk itt a tér, és a téren 
a térkő, melyet tanulóink minden 
nap a reggeli megérkezéstől a dél-
utáni ügyelet végéig folyamatosan 
használnak. 
Köszönet illeti a szülőket, akik anya-
gilag támogatták az iskolát, és ezáltal 
lehetővé tették a kivitelezés megvaló-
sulását. Nagy és jelentős a támoga-
tás, amit erre a karitatív célra felaján-
lottak. Köszönet illeti a kivitelezőt, 
Losonczi Ottót, Pesterzsébet dísz-
polgárát, aki az építési munkálatokat 
végeztette, illetve saját maga is részt 
vett benne. A Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola tehát ettől a tanévtől még 
szebb és biztonságosabb környezet-
ben fogadja tanulóit. Megnyugtató, 
jó érzés tudni, hogy mindez össze-
fogásból és önzetlenségből jöhetett 
létre. 

Őrfi Krisztina 
igazgató 

Közös erővel 
raktuk le a köveket!
Miénk itt a tér-kő

Az óvoda vezetése az átvett oklevéllel Láng Krisztina, Harsányi Ildikó 
vezetőhelyettesek, középen Bélteckyné Szende Hilda óvodavezető

Felvételi előkészítő

Az iskola „Felkészülés a középisko-
lára” címmel térítésmentes felvételi 
előkészítőt hirdet a 2013/2014-es 
tanévben matematikából. Az általá-
nos iskolások a középiskolába lépés-
hez szükséges tananyag tematikus 
ismétlése és rendszerezése mellett 
megismerkedhetnek a központi 
írásbeli feladatlapok típusfeladata-
inak megoldási módszereivel. Az 
eredményes felvételi dolgozat meg-
írásához szükséges kompetenciák 
fejlesztése változatos módszerekkel, 
informatikai eszközök bevonásával.
Foglalkozások: keddenként 15.00-
tól 16.30-ig a fizika előadóban. 
Jelentkezés: nlagsuli@freemail.hu 
vagy az iskolatitkároknál telefonon.
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Ady Endre Általános Iskola
október 10.     0700– 1300

október 17.     1200– 1700

Hajós Alfréd Általános Iskola
október 14.      0700– 1300

október 21.    1200– 1700   

József Attila Általános Iskola
október 08.      0700– 1300

október 15.     1200– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
október 15.      0700– 1300

október 24.    1200– 1700

Gyulai István Általános Iskola
október 08.      0700– 1300

október 15.     1200– 1700

Tátra Téri Általános Iskola
 október 10.      0700– 1300

 október 17.     1200– 1700

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
október 08.      0700– 1300

október 15.     1200– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
október 09.      0730– 1200

október 14.     0800– 1200

november hónapra

Ebédbefizetés 
és pótbefizetés

Kislányunkat, Annát, aki szeptembertől 
a Lurkóház óvodába jár, elkísértük az 
óvodában tartott autómentes napra. 

Már az első benyomásom nagyon 
pozitív volt a Lurkóház Oviról, de na-
gyon örültem, amikor a nyár folyamán 
még szépen fel is újították 
önkormányzati pénzből. Így, 
amikor szeptember 2-án An-
na lányommal megkezdtük 
az ovis életet, büszkén lép-
deltünk fel az első emeletre 
a Kiscsikó csoport termébe. 
Bár bölcsibe is jártunk előtte, 
azért volt egy kis pityogás, fő-
leg a második héten, de Bea és 
Ági néni nagyon sokat segítet-
tek, hogy hamar elmúljanak a 
könnycseppes időszakok.

Szeptember 20-án, pén-
teken nagyon vidáman indul-
tunk oviba, hiszen sütött a nap, tudtuk, 
hogy jó programok várnak minket és 
együtt lehet a család. Az ovi udvarát na-
gyon szépen feldíszitették: a színes lufik, 
a kis zászlók, az előkészített kis "kreatív" 

asztalkák, az ott dolgozók mosolygós te-
kintete és a ritmusos zene megadta a jó 
alaphangulatot.

Különböző autómentes témákhoz 
kapcsolódó nyakbavalókat és fejdíszeket 
készítettünk az asztalkáknál, ahol kedve-
sen segítették a legkisebbek munkáját is. 

Utána lovagoltunk, pónifogaton men-
tünk, indián táncot táncoltunk, és persze 
vittünk almát és répát az állatsimogató-
ba, ahol a láma nagy élvezettel vette el 
tőlünk a finomságokat. Mindeközben 

a nagyobbakat a rendőrök segítették a 
helyes biciklizés elsajátításában, és egy 
kedves rendőr még az elgurult almán-
kat is „visszaszolgáltatta”, hogy a lámánk 
még egy élvezetes falathoz juthasson. 
Persze az egész programsorozatot végig 
kísérte a gyerekek kacagása és elégedett 
kurjongatása.

Azonban amiről mindenképp em-
lítést szeretnék tenni az az, hogy mi-
lyen szeretetettel és odafigyeléssel tették 
mindezt a óvoda dolgozói és vezetői. 
Azt hiszem, hogy ezt hívják pedagógiai 
elhivatottságnak és elköteteleződésnek. 
Sokat figyeltem őket napközben, és lát-
tam, hogy nagyon sokat mosolyogtak, 
és folyamatosan inspirálták gyerekeket. 
Biztos vagyok benne, hogy ez nemcsak 
nekem, de más szülőnek is nagyon sokat 
jelentett.

Ezúton szeretném megköszönni a 
Szabados Erzsébet által vezetett Lurkó-
ház Óvodának és a XX. kerületi Önkor-
mányzatnak ezt a napot, illetve azt, hogy 
egy ilyen szellemiségű intézet lurkója le-
het a kislányunk.

   Szabó Ibolya – XX. kerületi lakos

Lovon, pónin, kerékpáron ültek a gyerekek az autómentes napon 

A dobozokban a gyerekek Tarlós Ist-
ván főpolgármester köszöntőlevele 
mellett egy órarendet, valamint a tár-
saság kabalafigurájának, Kuka Manó-
nak a környezetvédelmi jó tanácsait 
találják. 
A kezdeményezéssel a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt., valamint a város-
vezetés szeretné a gyermekek, valamint 
szüleik és nevelőik figyelmét felhívni a 
környe- zettudatosságra, a sze-

lektív hulladékgyűjtés 
fontosságára.
A dobozokat leg-
később szeptem-
ber végéig vala-

mennyi budapesti 
általános iskolába 
eljuttatják az FKF 
Zrt. munkatársai.

Budapest.hu

Klug Lajos, az FKF Zrt. vezérigazgatója és Csomós 
Miklós főpolgármester-helyettes adja át az uzsonnás 
dobozokat 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
Budapest Főváros Önkormányzatá-
val együttműködve a 2013/2014-es 
tanévkezdés alkalmából akciót indí-
tott, amelynek keretében Budapesten 
minden első osztályba lépő kisdiák 
egy narancsszínű uzsonnás dobozt 
kap ajándékba.

Most is meleg szívvel gondolok erre a 
kedves általános iskolámra, ahonnan 
1956-ban léptem ki a nagy ,, ÉLET"-be.
Olyan alapos tudással, sokszínű érdeklő-
déssel és példás életre neveléssel indítot-
tak el drága tanáraim (szüleim és vallá-
som), hogy eddig mindig megálltam a 
helyem az élet viharos, nehéz napjaiban. 
Megtisztelt az iskola azzal, hogy 2013. 
június 14-én az igazgatónő nemcsak 
meghívott a jeles évfordulós ünnepség-
re, de füzeteimből, bizonyítványaimból,  
osztályképeimből rendezett kiállításon 
viszontláthatták az érdeklődők egy régi 
diák iskolai munkáit. 
Boldog örömmel láttam, milyen okosak, 
ügyesek a ma ott tanuló nebulók,  sőt 
már 3 nyelvű tanítás is folyik a gyerekek 
számára. Ezt be is mutatták a külön-
böző kis jelenetek,  versek, panfletek és 

színdarabok előadásában. 
Iskolám nemcsak hatalmas belső értékét 
láthattam meg. Külsejében is megszé-
pült, nem is látszik 85 évesnek, szebb, 
mint valaha. A nevelők éppen olyan oda-
figyeléssel tanítják a diákokat – minden 
szépre-jóra, mint anno bennünket. 
Az évek ugyan elrepültek, de kedves isko-
lám szilárdan áll, évről évre útnak indítja 
a kis Emberkéket, lerakva bennük a tu-
dás alapköveit. 
Így szeretnék üzenni a kerületben élő ré-
gi Vörösmartys diákoknak, hogy tudják, 
milyen ma a mi volt kedves iskolánk. 

Erneszt Julianna 

Az iskola Nyomolvasó című diáklapjá-
nak munkatársai riportot készítettek 
Erneszt Juliannával, mely  megtalálha-
tó a www.pesterzsebet.hu honlapon. 

85 éves a Vörösmarty iskola! Kuka Manó 
tanácsai a dobozban

Köszönjük 
az 1 százalékát!

A Kerekerdő Óvoda 
Bóbita tagóvodájának
 „Pesterzsébeti Bóbita 

Óvodáért Alapítványa”
 

az 1 %-os visszatérítésből 
származó

 269 142 Ft-ot 

az udvaron lévő 3 darab 
homokozó felújítására fordította.

Adószám:18047022-1-43
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Még több kép: www.pesterzsebet.hu



É V G Y Ű R Ű K 13

A százéves Bodor Gergelyné Ilonka 
nénit köszöntötte Szabados Ákos 
polgármester, aki az ünnepeltet an-
nak lánya és veje társaságában láto-
gatta meg. Ilonka néni 30 éve lakik 
Pesterzsébeten.

Ilonka néni Tiszaalpáron tízgyerme-
kes paraszti családba született, de a 
felnőttkort csak ő egyedül érhette 
meg. 
Amíg vidéken élt, a földbirtokok ma-
gyarországi államosításáig családi 
gazdaságukban dolgozott, 
majd a Bács-Kiskun me-
gyei Kéményseprőipari 
Vállalatnál alkalmazták 
körzetvezetőként. 
Az 1970-es évek má-
sodik felében a Csa-
tornázási Művek XX. 
kerületi Vágóhíd 
utcai telephelyén, 
majd ezt követően 
a Textilkutató Vál-
lalatnál (Torontál 
utca) vállalt munkát 
portásként. 
Férjével – aki ké-
ményseprő mester 

volt – 45 évig élt boldog házasságban, 
két gyermeke született, László, aki 
sajnos már elhunyt, és Piroska, akivel 
együtt él. 
A kérdésre, hogy mire emlékszik szí-
vesen, Ilonka néni derűsen válaszolt: 
– Mindig nagyon szerettem az embe-
reket, próbáltam nekik mindig segíte-
ni. Itthon sokat nevettünk, azonban a 
háborúk borzalmait szívesen elfeled-
ném – mondja. 

A mai napig kiváló egészségnek 
örvend. Négy unokája, nyolc 
dédunokája és két ükunokája 
van. Nagyon örül, amikor a 
családtagok körbeveszik.  IM 

Ilyen szép egy száz    éves mosoly

Vizsolyban született, egy nyolc-
gyermekes család legkisebb 
gyermekeként. Szülei mind a 
nyolc gyermeküket taníttat-
ták az édesapa állomásfőnöki 
fizetéséből. 
Egerben az angolkisasszonyok-
nál kiváló eredménnyel kapta 
meg a tanítónői oklevelét.
 Tanítói munkáját tanyasi 
(osztatlan) iskolában kezdte, 
majd a Dunántúlra került, 
ahonnan 1944-ben Sajószent-
péterre, az ottani katolikus 
iskolába helyezték, majd egy 
kis kitérő után – a miskolci  a 
járási oktatási osztály előadója 
volt – ismét visszakerült Sa-
jószentpéterre, ahol egészen 
nyugdíjazásáig alsó tagozato-
sokat tanított.  Ezt követően 
még 70 éves koráig napközis 
nevelőként, valamint a kisegí-
tő osztályban tevékenykedett.
Férjhez ment, házasságukból 
két lányuk született, ma már 
három felnőtt unokája is van. 
1988-ban férje  meghalt. 
2013 márciusában költözött 
Pesterzsébetre, ahol lányával és an-
nak férjével él.  A lakásban tesz-vesz, 
zöldséget tisztít, előkészít, vasal, té-
vét néz.
Életében legtöbb örömet a családja 
és tanítványai szeretete adja. Na-
gyon sok kedves tanítványa van, aki 

a gyerekét a szigorúságáról is ismert 
Sáfrány tanító nénihez íratta be.
2003-ban Sajószentpéter Város Pol-
gármesteri Hivatala Sajószentpéte-
rért emlékérem kitüntetésben része-
sítette, amiben a régi tanítványok 
szeretete ismét megnyilvánult, hiszen 

ők kezdeményezték, hogy tanító né-
nijük megkaphassa azt.
2012-ben megérte a rubin diploma-
osztó ünnepséget, ahol mint legidő-
sebb pedagógus néhány szóval ő mon-
dott köszönetet a többiek nevében.

Teljes cikk: www.pesterzsebet.hu

Sáfrány Lajosné, született Szalóczi Katalint köszöntötte az önkormányzat nevében 90. születésnapja alkalmából 
Juhász Lajosné alpolgármester. Az ünnepelt vizsolyi születésű, 2003-ban Sajószentpéterért emlékérem kitüntetés-
ben részesült, amiben a régi tanítványok szeretete nyilvánult meg, hiszen ők kezdeményezték, hogy tanító nénijük 
megkaphassa azt.

A legtöbb örömet családja és tanítványai szeretete adja

A Marót utcai Idősek Klubja él-
ményekkel teli nyarat tudhat ma-
ga mögött. 

Számtalan szép helyre kirándultunk, 
de sok szép pillanatot töltöttünk a 
kertben is, ahol bográcsoztunk, ját-
szottunk, kenyérünnepet, névnapo-
kat tartottunk. Odabent, a fotelban 
ülve képzeletben Európa országaiba 
repültünk, közben megismertük az 

ott élő emberek kultúráját, történel-
mét, az országok nevezetességeit és 
gasztronómiáját.  
Az Idősek Klubjában ősszel is moz-
galmasak lesznek a mindennapok, 
a programjaink változatossága és a 
társaságban eltöltött percek, órák 
enyhíthetik a magányosság érzését. 
Aki szeretne egy befogadó, vidám 
hangulatú társaság tagja lenni, an-
nak köztünk a helye! 

Fotelban ülve 
járták be Európát 

Elérhetőség:
Szittner-Bartus Beáta klubvezető

Marót utca 10.
Tel.: 06(1)285-1085, 

06(20) 599-8603
E-mail: 

klubvezeto.marot@vagoh.ehc.hu
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Otthonában kerülgeti a megunt, 
kinőtt, megmaradt holmikat? 
Nincs már rá szüksége, és szívesen 
odaadná a rászorultaknak? Van rá 
megoldás!

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézményé-
nek Családsegítő Szolgálata október 
17-én 10-től 18 óráig  adományna-
pot szervez. 
Ebben az időpontban várják a feles-
leges, de még használható állapotban 
lévő ruhaneműket, cipőket, játé-
kokat, törölközőket, függönyöket, 
szőnyegeket, lámpákat, könyveket, 
edényeket, ágyneműket, plédeket, 
műszaki cikkeket, bútorokat, egyéb 
használati tárgyakat adományraktá-
rukba, amelyeket rászoruló ügyfeleik 
kapnak meg.

Ne dobja ki, vigye el 
az adományraktárba!

Cím: Adományraktár 
1205 Budapest, 

Koppány utca 2-4.

Érdeklődni: 283-0283; 
06-20-514-8327

GYERMEKRUHA 
BÖRZE

 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán 
Szolgáltatások Intézményének  

Családsegítő Szolgálata, 

 október 12-én (szombaton) 10-14 óráig
Gyermekruha Börzét rendez.

Helyszín: Hársfa játszótér
1203 Budapest, Hársfa stny. 21.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, 

aki cserélni, vagy vásárolni szeretne
0–14 éves gyermeke(i) részére ruhákat, 

cipőket,
 játékokat, könyveket, stb.

Asztalfoglalás korlátozott számban!

Érdeklődni: Családsegítő Szolgálat
283-0283; 06-20-514-8327

Kilencedik alkalommal indult út-
nak Erdélybe a Hunyadi Rend, 
hogy Böjte atya gyermekotthonai 
közül az egyiket meglátogassák és  
támogassák. Az anyagi segítségen 
kívül a gyerekek azért idén is leg-
jobban a motoroztatásnak örültek. 

Böjte atya azon fáradozik, hogy ahol 
csak lehet, segítse a magyar osztályok 
indítását Romániában.Ahol kevesen 
vannak, ő feltölti magyar gyerekek-
kel a létszámot.1Ezekben az ottho-
nokban működnek az iskolák is, 
amelyek1egyébként bentlakásosak. 
Az intézmények önellátóak. Ilyen a 
168 otthon közül a nagyszalontai, 
ahová néhány hete a rend tagjai is 
ellátogattak. 
– A gyerekotthont egy régi katonai 
laktanyában alakították ki. Szerény 
lehetőségeikhez képest otthonossá 
tették maguk a kis lakók is, ezért is 
olyan családias a hangulat. A gyere-
kek egyébként mindent közösen csi-
nálnak: veteményeznek, betakarítják 
a termést, gondozzák a kertet, befőz-
nek – magyarázza Rostagni Attila, 
pesterzsébeti képviselő, a rend tagja, 
aki barátaival együtt az esős idő elle-
nére is útnak indult. 
– Az a szokás, hogy ottlétünk alatt 
minden motoros, aki velünk tart, 
egy tank benzin árát ajánlja fel. Leg-
utóbb 92-en voltunk, motorokkal, 

autókkal. Soha nem nézzük meg, 
vagy számolunk utána, ki mennyit 
ad, adhat. Annyit tudunk, hogy 
most 930 ezer forint  forint gyűlt 
össze. Ezen kívül ruhákat, játékokat 
is vittünk. Talán mondani sem kell, 
hogy a gyerekek a motoroztatást 

élvezték a leginkább. Vártak is ben-
nünket nagyon! – mondja mosolyog-
va a képviselő, aki mögé ugyancsak 
több gyermek felült. 
Mint mondja, Nagyszalonta polgár-
mestere, aki szintén magyar, jól ösz-
szefogja a helyi közösséget, melynek 
immár Böjte atya gyermekotthona is 
részese. 
– Sajnos most nem találkoztuk Böjte 
atyával, mert ő éppen abban az idő-
ben Budapesten tartózkodott Kozma 
Imre atya  pappá szentelésének 50. 
évfordulóján. A gyerekek bennünket, 
mi pedig – mint a gyerekek – Böjte 
atya miséit várjuk. Minden alkalom, 
amikor hallgatjuk őt feledhetetlen 
emlék marad a számunkra. 

Julius

Nagyszalontára motorozott a Hunyadi Rend 

Fafaragásokat 
bocsájtanak árverésre 
Harmadik éve annak, hogy a 
Hunyadi Rend egy-egy magyar 
fafaragó míves alkotását árverésre 
bocsájtja. Legutóbb egy felvidéki 
motoros vásárolta meg egy nagy-
szalontai kézműves munkáját, 105 
ezer forintért.  

Harmadik alkalommal tartották 
meg az országos TeSzedd szemét- és 
hulladékgyűjtési akciót, melyhez 
kerületünk is csatlakozott. 

Az időjárás ugyan mostoha volt, de 
a gyűjtésben így is harmincan, a ci-
vilek – elsősorban fiatalok – mellett 
az EPER Egyesület tagjai, valamint 
Földesi Gyula országgyűlési képvise-
lő is részt vett.
– A Gubacsi híd mellett a folyópar-
tot tisztítottuk meg. Olyan helyen 
gyűjtöttünk, ahol sajnos senki nem 
takarít. Így maradt a civilekre a fel-
adat, akik a folyó kb. 500 méteres 
partszakaszát tették szebbé, meg-
szabadítva a vizet közel 60 zsáknyi 
szennyező hulladéktól. A  TeSzedd 
bebizonyította, hogy nagy szükség 
van az önkéntes munkára az élhető 
környezet megteremtéséért, megőr-
zéséért  - mondta  Zólyomi Mátyás 
résztvevő.

TeSzedd 2014 - Pesterzsébet Duna-part

November elején leszedik a futó-
muskátlikat a kerületi kandeláberek-
ről. Aki vállalná az átteleltetésüket, 
jelezze a szociális foglalkoztatónak, 
mert odaajándékozzák a cserépből 
kiszedett töveket. A lakó feladata: 
visszavágni a muskátlit, beültetni 
megfelelő cserépbe, világos helyre 
kihelyezni (lehetőleg átlag 15 C fok 
legyen), illetve rendszeres locsolás 
(heti 2x) szükséges.

Gondozza ön virágjainkat!

Még több kép: www.pesterzsebet.hu
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KÉPVISELŐ E V K /
LISTA PÁRT FOGADóóRA HELyE ÉS IDEJE

Bánó Miklós 01.
EVK

FIDESZ FIDESZ Iroda  (Bp. 1203 Kossuth L. u. 37/a.)
Minden hónap első csütörtök 16–17.30 óra között
E-mail cím: banomiklos@hdsnet.hu, 
Telefon: 06-20-802-6232

Csaszny Márton 12. 
 EVK

MSZP 1.) Civil Ház  (1201 Vörösmarty u. 180.) 
Minden hónap második hétfője 17–18 óra között
2.) Vörösmarty M. Általános Iskola (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17–18 óra között

Fekete László 05. 
EVK

FIDESZ FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u.  37/a)
Minden hónap második  csütörtök 17–18 óra között

Földesi Gyula 04.
EVK

FIDESZ 1.) FIDESZ Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/a) 
Minden hónap második szerda 16–18 óra között
2.) Zrínyi M. Általános Iskola (1205 Mártírok útja 47.)
Minden hónap negyedik szerda 17–18 óra között

Harsányi László Lista Jobbik Egyeztetés alapján a 06-70-617-2195-ös telefonon
E-mail cím: harsanyi.laszlo@jobbik.hu

Juhász Lajosné 08.
EVK

FIDESZ Lázár Vilmos Általános Iskola (1202 Lázár u. 20.)
Minden hónap harmadik kedd 17–18 óra között

Kaiser György 09. 
EVK

FIDESZ Gyulai István Ált. Iskola 
(1202 Bp. Mártírok útja 205.)
Minden hónap második szerda 17 órától

Komoróczy László 11.
EVK

MSZP Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) Minden 
hónap első szerdája 16–17 óra között

Kovács Eszter Lista MSZP MSZP XX. kerületi Képviselői Irodája 
(1203 Ady E. u. 84/a)
Minden hónap utolsó csütörtök 17–18 óra között

Lendvai Anna 06. 
EVK

MSZP Telefonos egyeztetés alapján: 
Telefon: 06-20-261-2524

Mach Péter Lista LMP Zöld Képviselői Iroda  (1203 Bp. Ady E. u 84/a)
Minden hónap utolsó hétfője 16–17 óra között

Marton Sándorné 07. 
EVK

FIDESZ FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 15.30–17 óra között

Nemes László Lista DKP Demokratikus Koalíció Képviselői Irodája 
(1203 Ady E. u. 84/a)
Előzetesen telefonon történt egyeztetés alapján: 
Telefon: 06-20-972-9789

Pálfi László 03. 
EVK.

FIDESZ FIDESZ Iroda  (1203 Kossuth L. u. 37/a)
Telefonos egyeztetés alapján. Telefon: 06-20-532-9525 
(Időpont-egyeztetés csak visszahívható telefonról 
lehetséges).

Rostagni Attila Lista FIDESZ Fidesz Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 17 órától

Szabados Ákos 10.
EVK

MSZP Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(1204 Bp. Pacsirta u. 157.)
Minden hónap utolsó szerdája 18–19 óra között

Dr. Vas Imre 02. 
EVK 

FIDESZ Telefonos egyeztetés alapján
Telefon:  06-20-223-1801

Nem kapja meg a 
Pesterzsébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

A „Zöld Út” Caritas továbbra is támogatja a kerü-
leti óvodásokat, kisiskolásokat, a pesterzsébeti rá-
szorulókat. Az ősz folyamán könyvadományokat 
szállítanak  Erdélybe, köztük testvérvárosunkba, 
Székelykeresztúrra. 

A könyvek összegyűjtésében a kerületi vállalkozók 
és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet is segítséget nyújt.  
Ez a program része a „Zöld Út” Caritas változatlan cél-
jainak, vagyis fontosnak tartják a határon túli magyar 
testvérvárosi kapcsolatok további ápolását intézmé-
nyeinek, lakosainak bevonásával. Fontosnak tartják 
továbbá a hagyományőrző, történelmi, honismereti, 
irodalmi, kulturális, (néprajzi) sport és hasonló prog-
ramok, esetenként táborok szervezését. Ismeretterjesz-
tő programok, kiállítások, könyvbemutatók, valamint 
egészségügyi, környezetvédelmi, közbiztonsági és egyéb 
kulturális előadások szervezése, rendezése szintén szere-
pel a további tennivalóik között. 

Kerületünkben az autómentes napokon rajzver-
senyt, pónilovagoltatást, majd a későbbiekben amatőr 
focikupát szerveznek. A korábbi években is támogatták 
a Baross ovi kicsinyeit, illetve a József Attila Általános 
Iskola tanulóit. Ezt a kört most bővíteni szeretnék.

Az október 6-i és 23-i megemlékezéseken is részt 
vesznek, mivel  fontosnak tartják a hagyományok ápo-
lását és a nemzeti öntudat megőrzését.

– Karácsonyt megelőzően a kerületi nagycsaládo-
sok, egyedül élő idős emberek között tartós élelmiszer-
csomagokat osztanak szét. Ez a karitatív akció több 
mint egy évtizedes múltra tekint vissza – foglalta össze 
Bánó Miklós, a szervezet korábbi elnöke, önkormány-
zati képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bi-
zottság elnöke.

ILMA

A ,,Zöld Út” Caritas: tovább haladnak az úton  

A hagyományok ápolását és a 
nemzeti öntudat megőrzését képviselik 
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A világhírű Eötvös Cirkusz a csa-
ládok cirkusza, 
2013-as évadá-
ban vérbeli ibé-
r i a i  k a v a l k á d -
dal   l epi  meg a 
közönséget. 

Szilaj andalúz 
mének egyedül-
álló magasisko-
lája, fess lovasok 
és elbűvölő artistanők produkciói a 

kupola alatt. A manézs ezúttal for-
rongó arénává 
alakul. Gra-
nadából egzo-
tikus állatok 
parádéja. 

B r a v ú ro s 
dalmatatorna 
az Escorial ku-
tyaiskolából. 
101 dalmata 

kiskutya a porondon! Szenzáció a 2 

tonnás víziló, Glória! Továbbá fehér 
tigris, fehér oroszlán, rosato tigris, 
szibériai tigris közös produkciója, 
valamint tevék, lámák, zebra, lovak 
szabadidomítása.

Az Eötvös család új produk-
cióival várja a kedves közönséget. 
Gran Fiesta az Eötvös Cirkusz 
óriássátrában!

Az Eötvös Cirkusz 40 fős tár-
sulatával, várja a cirkuszt szerető 
közönséget! 

Helyszín: 
Pesterzsébet Megapark, 

a Tesco mellett

Időpont: 
szeptember 25-től 
szeptember 29-ig

Előadások: 
Szerda, csütörtök, péntek 18 óra

Szombat: 15 és 18 óra 
Vasárnap: 11 és 15 óra  

Cirkuszpénztár nyitva: 
10-18 óra között 

Családbarát kedvezmény: 
szerdán egy felnőtt jegy vásárlása 

esetén egyet fizet, kettőt kap!

Infóvonal: 
30/401-9507, 

www.eotvoscirkusz.com 
Facebook: Eötvös cirkusz

Ajándékjegyek 

A cirkusz 50 darab jegyet ajánlott 
fel a Humán Szolgáltatások Intéz-
ményének, hogy a velük 
kapcsolatban álló családok gyer-
mekei elmehessenek a pesterzsébe-
ti cirkuszi előadás premierjére.

Az ”Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013”  című új műsora igazi csemege a cir-
kuszt szerető közönségnek. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt sok új-
donságot, meglepetést mutatnak be az új szuperprodukciójukban.

Vérbeli ibériai kavalkád                                              
ÚJ SZUPERPRODUKCIó!

Huszonnégy óra alatt több mint 263 
kilométert akar evezni, és ezzel szeret-
né megdönteni a Guinness-rekordot 
három magyar evezős szeptember 
utolsó hétvégéjén, a Dunán. A Varga 
József, Simon Gergely, Tamás Bence 
összeállítású trió a német DRUM 
evezős egylet 2003-ban 
felállított csúcsát akarja 
túlszárnyalni.

A kísérletnek egy 
kielboattal (kétpárevezős tú-
rahajóval) vág neki a csapat. 
Egyszerre csak két ember 
evez, a harmadik a kormá-
nyos feladatokat látja el, fél-
óránként pedig cserélnek.

A rekordkísérletre a 
Tass-MEC hosszútávú eve-
zősverseny keretein belül 
kerül sor szeptember 28-án 
és 29-én. A németek világ-
csúcsának megdöntéséhez a 

Tass–Soroksár 52,8 kilométeres távol-
ságot legalább ötször kell megtennie a 
magyar legénységnek, vagyis Tasstól in-
dulva a Kis-Duna budapesti szakaszán 
ér véget a kísérlet. 

A Guinness World Recordsszal 
megkötötték a hivatalos megállapodást, 

a hitelesítést pedig a Magyar Evezős 
Szövetség nemzetközi versenybírói vég-
zik majd.

Ez a trió idén a Budapest–Baja re-
gatta 165 kilométeres távját 10 óra 32 
perc alatt teljesítette.

MTI 

Evezős Guinness-rekordkísérlet a Dunán

Az idén is csatlakozott  az országos 
tánciskolák éjszakája programhoz a 
kerületi PMS Dance Tánciskola.

Verőcei Edina művészeti vezetőtől 
tudjuk, hogy jól sikerült a Bíró Mi-
hály utcai központjukban megtartott  
rendezvény, ahol a  hip-hop min-
den stílusát  (new style, girly, ragga, 
house) kipróbálhatták az érdeklődők. 
Népszerű volt a zumba is, ami dina-
mikus, könnyen befogadható, zenei-
leg  jókedvet adó, élvezhető sportolási 
forma. 

– A tánc többek között fejleszti az 
izomzatot, az állóképességet, a test-
érzést, a testtudatot, és elősegíti az 
egészséges életvitelt, a vizuális ké-
pességeket, a hallást, a tér-, ritmus-, 
dallam- és egyensúlyérzéket. Mintegy 
150-en jöttek el és mozogtak velünk. 
Tíz tanár tanította a táncokat – fog-
lalta össze Verőcei Edina.

ILMA

Helyes megfejtés 
Júliusi lapszámunk keresztrejtvé-
nyének nyertese:  Király József-
né (1201 Budapest, Atléta utca) 
Bioderma Athoderm bőrápoló 
csomagot nyert az Aranyfű és az 
Igló utcai Menta Gyógyszertár 
jóvoltából. 

A helyes megfejtés: Mindkettő 
felújított, szabadpolcos BENU 
Gyógyszertár

Gratulálunk! 

Száznál is többen voltak
a tánciskolák éjszakáján

Szeretnénk a kerület múltját felele-
veníteni, dokumentálni, ezért kér-
jük, akinek van a birtokában régi 
fotó Pesterzsébetről, kérjük, küldje 
el a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 
e-mail címre. A múltunkat idé-
ző rövid történeteket is szívesen 
közlünk.

Pesterzsébet anno
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Nyitrai Mária, a Csili Mű-
velődési Központ szakmai 
igazgatóhelyettese 22 évig 
dolgozott az intézmény-
ben. Nyugdíjba vonult, de 
továbbra is segíti a művé-
szeti munkák szervezését. 

Augusztus 20-án a köz-
művelődési szakma leg-
nagyobb elismerésével, 
Bessenyei György-díjjal 
jutalmazták tevékenysé-
gét. Az elismerést az álla-
mi ünnepen vehette át a 
Szépművészeti Múzeum-
ban Doncsev Andrástól, 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma államtitká-
rától. A rendkívül fiatalos 
megjelenésű Mária ösz-
szesen 35 éven át dolgo-
zott kulturális területen. 
Gyermekorvos szeretett 
volna lenni, de nem tudta 
összeegyeztetni a munkát 
és az egyetemi előkészítőt. 
Óvónőként helyezkedett 
el,  majd népművelő lett, 
rövid ideig a soroksári Táncsics Mi-
hály Művelődési Házban dolgozott, 
onnan  jött a Csilibe. 
– Családias, baráti  a hangulat a Csi-
liben. Az oktatókkal, a tanfolyamok 

vezetőivel, a  közösségekkel olyan kap-
csolatot sikerült kialakítani, amely-
nek eredményeként a mindennapok 
során akár a személyes problémákkal 
is fel tudtak keresni. Sikertörténet a 

huszonkettedik éve tartó, 
150 fős törzsközönség-
gel rendelkező Calypso 
Dancing Party, amit min-
den hónap második pénte-
kén tartunk. A Baba-Mama 
Klub keretében folyama-
tosan új közösségek jön-
nek létre, ebben nekem is 
jelentős részem volt. Több 
művésszel alakítottam ki 
közvetlen kapcsolatot, köz-
tük van St. Martin, Lukács 
Sándor és a 100 Folk Cel-
sius. Az utóbbi együttesnek 
kétszer a Csiliben készült el 
a videokazettája. Annyira 
népszerűek, hogy mindkét 
alkalommal még a „csil-
láron is lógtak” az óvodá-
sok – idézte vissza a kedves 
emlékeket. 
Nyitrai Mária  július elsején 
ment nyugdíjba, azonban 
önkéntes segítőként viszi 
tovább a Calypso Dancing 
Partyt. 
Azt tervezi,  klasszikus tánco-
kat  tanul. A mozgás egyálta-

lán nem áll tőle távol: fiatal korában ak-
tívan sportolt, ma úszik és nagy Forma-1 
rajongó.  Kollégáitól, nyugdíjba vonu-
lása alkalmából, belépőjegyet kapott az 
idei Magyar Nagydíjra.       ILMA

Bessenyei György-díjat kapott Nyitrai Mária     
Nyugdíj után önkéntes segítő lesz

Holler József kefekötőt Király Jó-
zsefné olvasónk ajánlotta figyel-
münkbe. Mint mondta, kevés olyan 
embert ismer, akinek fogyatékossá-
ga ellenére akkora életszeretete van, 
mint Józsi bácsinak, aki mindemel-
lett végtelenül tisztelettudó is.

Holler József 1940. november 21-
én született Szekszárdon. Édesanyját 
kisfiúként veszítette el, édesapja és 
mostohaanyja keveset foglalkoztak 
vele, ezért tizenhárom éves korában 
megszökött otthonról. 
– Árvaházban laktam, majd hu-
szonévesen egy bányába szegődtem  
dolgozni, ahol egy robbanás követ-
keztében maradandó látáskárosulást 
szenvedtem. Évekig próbáltak meg-
gyógyítani, Luxemburgban, Stock-
holmban is megműtöttek – ered-
ménytelenül – idézi fel életének e 
keserű korszakát. 
Azonban az, hogy kefekötőmester lett, 
éppen balesetének köszönheti. 
– A robbanás után nem sokkal egy 
intézetben megkérdezték tőlem, hogy 
szeretnék-e dolgozni, és ha igen, mit. 
A kétéves kefekötőképzést válasz-
tottam. Életem legjobb döntéseinek 
egyike volt – mondja határozottan.
– A keféket, amiket kötök, legtöbbször 
gyárak vásárolják meg, megrendelések 
szempontjából a főváros volt az opti-
mális választás – ad magyarázatot.

Feleségével, a szintén gyen-
génlátó Erzsébettel ezért is 
költöztek Budapestre. Fele-
sége sajnos pár éve elhunyt, 
ám a tragédia után sem volt 
kérdés számára, hogy a kerü-
letben marad. 
– A nehéz fiatal évek után itt 
végre nyugalmat találtam. A 
pesterzsébetiek segítőkészek, 
kedvesek, forgalmasabb ke-
rületekben  nem tudnék ilyen 
békességben élni és dolgoz-
ni – vélekedik, és a műhely 
polcain katonásan sorakozó 
becsomagolt keféket mutatja. 
Azt magyarázza, melyik cso-
mag, hová fog érkezni. Míg 
beszélgetünk, gyorsan köt is 
egy aprócska darabot – moz-
dulatai fürgék és precízek. 
A beszélgetés során elárulja, 
hogy öt lánya és egy fia van.
– Egyik lányom ugyancsak 
a kézművesmesterséget választotta, 
címfestő lett – büszkélkedik a három-
unokás nagypapa, akinek hétköznap-
jai ma is tevékenyen telnek. 
Ha megunja a munkát, verseket, no-
vellákat ír, amiket olykor-olykor elő is 
ad. Műveinek témája a betegsége, az 
emberi gyarlóság és az emberi jóság.
Kiderül, főzni is szokott. Nem is akár-
mit! Józsi bácsi kitűnő pálinkát, cso-
koládé likőrt és vermutot készít. 

A Józsi bácsiból sugárzó erő, a viszon-
tagságok ellenére is megőrzött élet-
vidámság bárki számára példa lehet. 
Megbékélt betegségével, talán ezért is 
döntött úgy, segíti sorstársait. 
– Támogatom a vakokkal foglalkozó 
alapítványokat és az elmúlt évtizedek-
ben rengeteg gyengénlátót tanítottam 
meg kefét kötni – mondja szerényen 
az aranyszívű pesterzsébeti kefekötő.  

VR

Bányarobbanásban sérült meg a szeme, de a jóságot így is meglátja
Józsi bácsi, a pesterzsébeti kefekötő 

Keressük Pesterzsébet 
legjobb közösségét!

Pesterzsébeti Négytusa
október 5-én 10 órától a Csiliben!

10 órától: 
Szabadtéri főzés

Feladat: A „Pesterzsébeti tokány” 
megtervezése és elkészítése. 

Alapanyag: szabadon választható
Mennyiség: jusson minden cso-
porttagnak és kóstoló a zsűrinek. 

(Az eszközökről is a csapatnak kell 
gondoskodnia.)

A legjobb felkerül a 
CSILI ÉTTEREM étlapjára!

10.30 órától: 
Sport

Feladat: A megadott sport és 
ügyességi feladatokat minél ered-
ményesebben elvégezni legalább 4 

fő részvételével.

13 órától: 
Ebéd – főzés értékelése

14 órától: 
Helytörténet

Feladat: Pesterzsébet múltjával 
kapcsolatos feladatok 

megoldása, legalább 4 fős 
csoporttal.

15.30 órától: 
Színpadi produkció

Feladat: A Csili színpadán valami-
lyen művészeti produkciót bemu-

tatni, legalább 4 fős csoporttal.

17 óra: 
EREDMÉNyHIRDETÉS

A legtöbb pontot elért közösségek 
értékes díjakat kapnak!

Az összetett, néha egy időben 
zajló feladatok miatt érdemes

 minimum 10-15 fős csoportok-
kal jelentkezni.

Jelentkezés és részletes információ: 
október 1-ig a 283-0230-as 

telefonon, 
vagy a varhalmi@csili.hu e-mail 

címen
 Várhalmi Andrásnál.

A rendezvény fővédnöke:  
Szabados Ákos
polgármester
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A tavasszal elvégzett munkák után 
tovább folytatódik a pesterzsébeti 
villamosvágányok felújítása, emiatt 
az 51-es és az 52-es villamosok for-
galmában október 13-ig, vasárnap 
estig menetrendi változások lépnek 
életbe.

Október 13-ig az 51-es és az 52-es villa-
mosok vonalán a Török Flóris utcában a 
Kossuth Lajos utca és a Nagysándor Jó-
zsef utca között, valamint a Jókai Mór ut-
cában a Kossuth Lajos utca és a Határ út 
között újulnak meg a villamosvágányok. 

Villamosközlekedés
Az 51-es villamos szeptember 21-től 
október 13-ig nem közlekedik. A mun-
kálatok idején az 52-es villamosok csak 
a hajnali és késő esti órákban járnak, rö-
vidített útvonalon, Határ út M és a 3-as 

villamos Gubacsi út végállomása között, 
míg napközben – az 51-es villamos ere-
deti közlekedési időszakában – összevont 
villamosjáratot indítanak 51-52 jelzéssel 
az 52-es villamos Határ út M és az 51-es 
villamos Mester utca (Ferenc körút) végál-
lomása között.

Díjszabási tudnivalók
A pótlás miatti kényszerű átszállás 
nem minősül útmegszakításnak.  
Az átszállásnál az egyszeri utazásra szol-
gáló jegyek – a vonal- és gyűjtőjegyek, 
valamint egyszeres átszállójegy – hasz-
nálata esetén nem kell új jegyet kezel-
ni, hanem a már kezelt jeggyel lehet 
tovább utazni. A kezelt vonal- és gyűj-
tőjegyeket átszállás után a jegy szám-
kocka nélküli végén ismét kezelni kell 
(a gyűjtőjegyeket ehhez természetesen 
ki kell tépni a tömbből).

Az átszállójegyet a kényszerű átszál-
lás miatt nem kell újra kezelni, mi-
vel az mindkét végén számkockával 
rendelkezik.

Közúti közlekedés
A pályafelújítás idején a Török Fló-

ris utca egyirányú lesz a 
Nagysándor József utca 
felé a Kossuth Lajos ut-
ca és az Emlékezés tere 
között. Az ellentétes irá-
nyú, Határ út felé tartó 
forgalom számára külön 
terelőút nincs kijelölve. 
Javasolják a Török Flóris 
utca – Nagysándor József 
utca – Szent Imre herceg 
útja – Ferenc utca – Tö-
rök Flóris utca útvonal, 
illetve a Török Flóris utca 
– Nagysándor József utca 
– Baross utca – Topánka 
utca – Szent Imre herceg 
útja – Ferenc utca – Tö-
rök Flóris utca útvonalat.
A Jókai Mór utcában a 
Kossuth Lajos utca és a 
Határ út közötti szaka-
szon folytatódik a villa-
mosvágányok felújítása. 

A munkavégzés ideje alatt a Jókai Mór 
utca egyirányú lesz a Határ út felé, a 
Jókai Mór utcába becsatlakozó utcákat 
lezárják. Az ellentétes irányú, Nagy-
sándor József utca felé tartó forgalom 
számara a Határ út – Török Flóris ut-
ca – Szent Erzsébet tér (templom mö-
götti utcaszakasz) – Szent Imre herceg 
útja – Kossuth Lajos utca – Jókai Mór 
utca, vagy a Határ út – Mártírok útja 
– Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca 
útvonalat ajánlják.

További részletek: bkk.hu

Folytatódik a pesterzsébeti villamosvágányok felújítása

A magyar népmesék által ihletett 
meseparkot és egy a szubtrópusi nö-
vény- és állatvilágot bemutató családi 
élményparkot tervez a Fővárosi Állat- 
és Növénykert a Vidám Park jelenlegi 
területére.

A Magyar Mesepark elsősorban a kis-
gyermekes családoknak kínál majd 
tartalmas szórakozási lehetőségeket mo-
dern játékokkal, a Vurstli hagyománya-
inak felelevenítésével és a magyar állatos 
meséket feldolgozó mesevárral, amely 
az elvarázsolt kastély utódja lesz. A két-
hektáros területre tervezett, szubtrópusi 
állatokat és növényeket felvonultató 
Pannon Parkban pedig kalandpálya, 
vízi szafari és állatkifutó várja majd a 
látogatókat.  
A Vidám Park műemléki játékait meg-
tartják és lehetőség szerint üzemeltetni 
is fogják. 
A kéthektáros területre tervezett Pan-
non Park egyik területén a Pannon 
ősvilág kap majd helyet, benne a Pan-
non ősvadon elnevezésű csarnokkal, 

amely az elképzelések szerint Európa 
legnagyobb biodómja lesz. Ez egy fe-
dett, helyenként 40 méter belmagas-
ságot is elérő szubtrópusi csarnok lesz 
állatokkal, növényekkel és kalandpark-
kal, a vele összekötött Pannon-tenger 

akváriummal, valamint a hozzá csatla-
kozó mesevárral, magyar majorral, ma-
dárkórházzal és gyereklovardával.
Az előzetes tervek szerint 2017-ben fe-
jeződik be a teljes átalakítás. 

Budapest.hu

Nem kímélték az 
öntözőberendezéseket 
A kötélcsúszdának is annyi?

Családi szórakoztatópark a Vidám Park helyén

Nem lógatták az unalomtól nyáron 
sem a lábukat a Pesterzsébeti Szoci-
ális Foglalkoztató munkatársai. Az 
illegális szemétlerakások elszaporo-
dása, valamint a közterületi ivókutak 
és öntözőrendszerek helytelen hasz-
nálata okozta a legnagyobb bosszúsá-
got számukra.

Minden bizonnyal jó játék lehetett a 
nagy melegben a közterületi öntöző-
berendezésekkel egymást lelocsolni, 
de a szórófejek javítása megkeserítette 
a munkatársak mindennapjait. Ezzel 
is magyarázható, hogy a növények sok 
helyen kókadoztak, elpusztultak.

– Az idei nyár nagyon hosszan 
tartó forróságot és aszályt hozott. A 
szociális foglalkoztató nagy erőkkel 
locsolt mindennap, hogy legalább az 
elültetett virágok díszítsék a kerüle-
tet, ha már a vízhiány leszárította a 
füvet a legtöbb helyen. Köszönjük 
minden kedves lakosnak, aki segített 
egy-egy bokrot, fát megmenteni, és 
meglocsolta a növényeket – mondta 
Adorján Csilla a foglalkoztató vezető-
je, aki hozzátette, sokaknak nagy örö-
met szereztek a kandelábereket díszítő 
muskátlik: több kerületből is csodájá-

ra jártak a folyamatosan virágzó, szép 
növényeknek, mindenki a titkát kér-
dezte, hogyan, mitől virágzik ilyen 
szépen Pesterzsébeten a futómuskátli. 

A válasz egyszerű: a gondoskodástól. 
Nem ügyeltek viszont ennyire a 

Kalmár Ilona  sétányon levő  kötél-
csúszdára, amit a napokban leszerel-
tek és elszállítottak.  

– Tavasszal kértem állásfogla-
lásokat, és az ott lakók inkább a 
megszüntetést kérték. A felújítási 
költségek majdnem meghaladták 
volna egy új kötélpálya építését, 
mert a gerendák olyan mértékben el 
vannak korhadva, hogy mind a 8 lá-
bat cserélni kellett volna. A helyére 
egyszerű torna elemeket tervezünk 
kihelyezni. Azoknak, akik szeretnek 
futni, a szabadban edzeni, nekik 
szeretnék a kedvükben járni: telje-
sen egyszerű elemek kerülnek oda, 
amit a belső karbantartó brigád állít 
majd össze.            -ja-
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A Főkétüsz Kft., a korábbi évekhez 
hasonlóan, idén is meghatározott 
ütemterv szerint, folyamatosan vég-
zi a kéményellen- őrzéseket a 
kerületben. Az úgynevezett 
sormunkát – me- ly e k  d í j a 
egyébként idén j ú l i u s 
1-jétől jelentősen, 
44 százalékkal 
csökkent – egész év-
ben végzik a szakemberek.

A kéményseprő-ipari szolgáltatás kö-
telező közszolgáltatás, a jogszabályok 
értelmében a lakóknak lehetővé kell 
tenni a kémények ellenőrzését, azaz be 
kell engedniük a kéményseprőket az 
otthonaikba. Az ellenőrzés időpontjá-
ról a szolgáltató az ingatlan tulajdono-
sait előzetesen írásban értesíti, családi 
házas övezetekben utcasarki plakát, 
társasházak esetében kapualji hirdet-
mény útján.
Az elkövetkező hetekben a következő 
utcákban számíthatnak a kéménysep-
rők megjelenésére:
Atléta, Attila, Baba, Barkó, Baross, 
Bártfa, Bíró Mihály, Duna, Erkel, 
Határ, Hatvani, Irma, Iskola, János, 
Katona József, Madách, Nagy Győri 
István, Petőfi, Széchenyi, Szemere, Szi-
vattyú, Téglaégető, Tinódi, Topánka, 
Zilah és Zodony utca, Hinta tér, János 
tér, Kossuth tér, Klapka köz és Nagy 
Győri István köz, valamint Helsinki 

út, Határ út és Téglagyártó út. 
A fenti utcanevek tájékoztató jelle-
gűek, előfordulhat, hogy az adott 
utcában csupán egy ingatlant érint 
az ellenőrzés – hívja fel a figyelmet 
a szolgáltató.
Ha a Főkétüsz Kft. munkatársai a 
második kiszállás során sem tudnak 
az ingatlanba bejutni, a közszol-
gáltatás díjával megegyező összegű 
pótdíjat számítanak fel a tulajdo-
nosnak. Emellett a második alka-
lommal is zárva talált lakásokat a 
kéményseprőknek jelenteniük kell 
a katasztrófavédelemnek, ameny-
nyiben az ingatlantulajdonos a má-
sodik sikertelen ellenőrzést követő 
30 napon belül nem rendeli meg 
a pótellenőrzést. A hatóság akár 
több tízezer forintos tűzvédelmi 
bírsággal is büntetheti az ingatlan 
tulajdonosát.
A cég által megadott időpont nem 
módosítható; akkor, ha valaki előre 
tudja, hogy egyik időpontban sem 
tud otthonában tartózkodni, arra 
van lehetősége, hogy egyedi meg-
rendelést kérjen. Ez külön pénzbe 
kerül. 
A megrendelést formanyomtatvá-
nyon kell megtenni, amit e-mail-
ben szkennelt formában is el lehet 
küldeni a szolgáltatónak – tudtuk 
meg a cégtől.          

SzA

Kötelező az ellenőrzés elvégeztetése

A második kiszállás után a katasztrófavédelmen a sor ÜNNEPI 
NyITVA TARTÁS 

OKTóBER 

TÁTRA TÉRI PIAC:

Október 21. Hétfő 700–1600

Október 22. Kedd  600–1700

Október 23. Szerda Zárva
Október 24. Csütörtök 600–1700

Október 31. Csütörtök 600–1700

VÖRÖSMARTy TÉRI PIAC:

Október 21. Hétfő 700–1300

Október 22. Kedd  700–1600

Október 23. Szerda Zárva
Október 24. Csütörtök 600–1600

Október 31. Csütörtök 600–1600

NOVEMBER 

TÁTRA TÉRI PIAC:

November 1. Péntek Zárva
November 2. Szombat 600–1400

November 3. Vasárnap Zárva

VÖRÖSMARTy TÉRI PIAC:

November 1. Péntek Zárva
November 2. Szombat 600–1300

November 3. Vasárnap Zárva

Nyári ízek télire!
Házi paprikakrém (erős)

Hozzávalók:   
• piros fűszerpaprika
• só
• szalicil
• víz 
• olaj

Az üvegeket kifőzzük, így sterilizáljuk.
A paprikát alaposan megmossuk, a szárait eltávolítjuk. Dara-
boljuk össze, majd daráljuk le a kívánt nagyságra. Egy nagy 
lábas aljára öntsünk 1dl olajat és 1 dl vizet, hogy ne kapjon le 
a krém a főzés kezdetén. 2 kg paprikához adjunk 1 evőkanál 
sót. Főzzük kb. 20 percig, illetve ízlés szerint. Az előkészített 
üvegekbe szedjük bele. A tetejére tehetünk pici szalicilt. Az 
egész folyamat ideje alatt ajánlott gumikesztyűt használni, és 
vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön a paprikakrém!

Jó étvágyat!

Ne tököljön!
Faragjon velünk!

Október 25-én tökfaragást szervezünk a Tátra téri piacon reggel 9 
órától  délután  13 óráig. Aki egyedi tököt szeretne faragni, az hozhat 
magával alapanyagot.                  Integrit XX Kft. 

DR. KOVÁCS PÁL
Főorvos

rendelési ideje megváltozott!

1202 Bp., jókai mór u. 102.
rendelési idő: H, sz, P: 9-11-ig, K, Cs:16-18

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

• Gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
• Spirometriai vizsgálat
• Audiológiai vizsgálat
• EKG vizsgálat
• Infúziós és injekciós kezelés
• Carotis  és perifériás Doppler vizsgálat
• Haspunkcio
• Visszér sclerotizácio
• TAJ-kártyára történő receptírás,

soron Kívül is!
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Gyermek korcsoport eredményei
1. helyezettek: Kovács Olivér (32 kg), 
Bucioaca André (35 kg), Tarjányi Ta-
más (46 kg); 2. helyezettek: Juhász 
Patrik (35 kg), Nagy Márton (38 kg); 
3. helyezettek: Mányik Dávid (29 
kg), Kovács Bence (35 kg)
5. helyezett: Zwick István (35 kg)

Kiesett versenyzőink:  Bakk Noel 
(29 kg), Réfi Hunor (29 kg), Barna 
Dávid (29 kg), Pieskó Tamás (35 kg)

Diák I. korcsoport eredményei
1. helyezettek: Tösmagi Attila (35 
kg), Burij Anatolij (50 kg), Mohl Ri-
chárd (58 kg); 2. helyezett: Matyi Vi-
vien (26 kg); 3. helyezettek: Hörcsöki 
Kamilla (26 kg), Molnár Botond 
(42 kg), Alacs Flórián (54 kg); 5. he-
lyezettek: Kekenj Norbert (42 kg), 
Bencze Roland (54 kg)

Kiesett versenyzőink: Rézműves 
Milán (32 kg), Mészáros Róbert (35 
kg), Szili Gergely (35 kg)

Diák II. korcsoport eredményei
1. helyezettek: Losonczi Dávid (50 
kg), Bak Gergely (58 kg), Szőke Alex 
( 69 kg), Szilágyi Erik (+ 76 kg); 2. 
helyezettek: Molnár Tamás (69 kg), 
Lővey Levente (76 kg); 3. helyezett: 
Kóczé Károly (54 kg); 5. helyezett: 
Bagosi János

Serdülő korcsoportban a szakosztá-
lyunkból egyedüliként induló Balogh 
Miklós (76 kg) aranyérmet szerzett. 
Kadet korcsoportban Makula Ra-
món (69 kg) 1. helyezést ért el, Takács 
János (69 kg) kiesett a versenyből.

Ismét lehet álmodozni 
az olimpiai bajnoki címről!

Az emberiség legősibb sportága, 
a birkózás maradt az olimpiai já-
tékok programjában. A birkózás 
annyi szavazatot kapott, mint a két 
rivális sportág, a baseball és squash 
együtt. 

Nenad Lalovic, a FILA új elnö-
ke által bevezetett változásokat to-
vább kell vinni, és a birkózást min-
den ember számára élvezhetővé és 
nézhetővé kell tenni. Ez a célja az új 
szabályváltozásoknak is. Természe-
tesen jó lenne, ha a FILA soraiban 
is olyan agilis emberek lennének, 
akiknek ez a céljuk.

Birkózóink nagyon örültek a 
hírnek, hiszen minden sportoló 
nagy álma, hogy egyszer kijuthas-
son az olimpiára, és olimpiai baj-
noki címet szerezzen! 

ESMTK Birkózó Szakosztály

Tavasszal1Pesterzsébet  
Önkormányzatának,  a 
kerületi Ukrán Nemzeti-
ségi  Önkormányzatnak, 
valamint a  Seinchin  Ka-
rate Sportegyesületnek 
a meghívására,  karatét 
űző alustai fiatalok  jöt-
tek  hozzánk  versenyre. 
Juliusban aztán  közel  50-
en  utazhattak  Alustába 
a kerületből, nagyrészt 
a  Harsányi  László  által  
vezetett  Seinchin  Karate  Sportegye-
sület  sportolói,  szüleik  kíséretében,  
illetve  néhány  kerületi  lakos,  aki  
jelentkezett  a  meghirdetett  útra.

Az  út és  a  verseny,  valamint  az  ottani  
programok  szervezése  Burij  Anatolij  a  
XX. kerületi  Ukrán Nemzetiségi Ön-
kormányzat  elnökének  munkája  által 
jöhetett  létre.   A  sporto-
ló  gyerekek  útiköltségére  
550 ezer forint támogatást 
is biztosított  a  nemzetiségi 
önkormányzat.
Juhász  Lajosné alpolgár-
mester  és Burij  Anatolij  
már  egy  nappal  a  cso-
port  érkezése előtt  a  hely-
színre  utazott,  egyrészt  a  
programok  és  a  verseny  
zavartalan  lebonyolítását 

biztosítani,  valamint  a  város  vezetői-
vel  hivatalos  megbeszéléseket  folytatni  
a  további  együttműködés  érdekében. 
Ezek a megbeszélések a csoport ottléte 
alatt is folyamatosan zajlottak. 
Az  alustai önkormányzat  osztályve-
zetője,  Agafonova Olga,  mint kísérő,  
végig  a  csoporttal  tartózkodott,  és  
segítette  a  magyar delegációt.

Az első nap a  „Bársz” Alustai  
Sportegyesület által  rende-
zett  karateverseny  zajlott,  
ahol  az  erzsébeti  sporto-
lók  remekül  teljesítettek,  
számos  érmet  szereztek.
Az  okleveleket és  érmeket 
a résztvevőknek  közösen  
adta  át  Alusta  polgármes-
tere,  Kolot  Sztaniszláv,  
valamint  Juhász  Lajosné 
és Burij  Anatolij.

A1rész tvevők1megi smerhet ték  
Alusta  számos nevezetességét, voltak  
delfináriumban,  az  Ajvazovszkaja  
Parkban, a  „Majág” templom  és em-
lékmúzeumban,  a  krími  miniatűr  
parkban.  A  sűrű  program  mellett   
maradt  idő  a  Fekete-tengerben  für-
dőzni  az egykori  „pionírtábor” tábor  
strandján.

Útban  hazafelé  a  csoport  
megállt  Munkács  váránál. 
A csodálatos  élmények   és  
a  vendéglátók  kedvessége  
felejthetetlen  élménnyel 
gazdagította  a  résztvevőket.  
Mindenki  azt  mondta, 
hogy ide bármikor  szíve-
sen  visszatérne.
Reméljük,  sok pesterzsé-
beti ismeri meg csodálatos 
testvérvárosunkat, Alustát.

Nyári emlék Alustából
Ide bármikor  szívesen  visszajönnénk!

Sikeres edzőtáborozáson vannak túl 
szakosztályunk birkózói. Augusztus első 
két hetében Kiskunlacházán több mint 
50 gyerekkel táboroztunk, ahol főként 
az őszi szezonra való felkészítés, az ala-
pozás volt a cél. Természetesen nem csak 
a munkáé volt a főszerep. A gyerekek 
és edzőink remekül szórakoztak, hiszen 
minden feltétel adott volt ahhoz, hogy 
élményeket szerezzenek, és jól érezzék 
magukat. Medence, focipálya, tenisz-
pálya, jet-ski, kerékpár tette élvezetessé 
a pihenést. Edzőtáborozásunk ideje 
alatt Szabados Ákos, Pesterzsé-
bet polgármestere is megláto-
gatta szakosztályunkat. Na-
gyon meg volt elégedve az 
edzőtábor körülményeivel 
és az edzők munkájával. 

Reméljük, hogy meg-
felelően felkészítettük a 
gyerekeket az őszi szezonra, 
és az edzőtáborban töltött idő, 

munka,1erőfeszítés 
megmutatkozik az 
eredményeinken is. 

Szakosztályunk 
az első évadnyitó 
versenyre Balkány-
ba, egy meghívá-

sos szabadfogású 
nemzetközi versenyre 

utazott. A versenyre 9 ország, Szerbia, 
Horvátország, Ukrajna, Románia, 
Olaszország, Szlovákia, Macedónia, 
Németország és Magyarország 330 ver-
senyzője mérlegelt. Az ESMTK színeit 
35 versenyző képviselte gyermek, diák 
I., diák II., serdülő, valamint kadet kor-
csoportban. A rendezés minden igényt 
kielégítő volt, a versenyek nagyon ba-
rátias, családias hangulatban zajlottak.

A csapatversenyben egyesületünk a 
Szabolcs és Hajdú-Bihar megye szakosz-
tályainak összefogásából kialakult csapat 
mögött, 36 pont különbséggel, a 2. he-
lyen végzett. Nagyon örülünk ennek az 
eredménynek is, hiszen az összes nem-
zetközi és hazai csapatot magunk mögé 
utasítottuk, és ez a mi sikerünk.

 A gyerekek nagyon jó teljesít-
ményt nyújtottak a szezon első verse-
nyén, ami nagyon jó bemelegítés volt a 
Budapest-bajnokságra.
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Huszonegy év után ismét van ké-
zilabda-szakosztálya az Erzsébeti 
SMTK-nak. Két lelkes edző-test-
nevelő vezetésével már közel húsz 
gyerek ismerkedik a sportággal a 
Budapest Külkereskedelmi Szak-
középiskola tornatermében.

A nyolcvanas évek második felé-
ben az utánpótlásra koncentrálva 
működött1kézilabda-szakosztály 
az ESMTK-ban. Aztán 1992-ben 
anyagi okok miatt megszűnt, és az-
óta az erzsébeti gyerekeknek más-
hová kellett menniük, ha kézilab-
dázni szerettek volna. Ám ezentúl 
nem kell sokat utazniuk, újra mű-
velhetik ezt a sportágat szervezett 
keretek között a XX. kerületben is.
– Régi ismerőseim, két erzsébeti 
testnevelő hölgy látott hozzá a helyi 
kézilabda feltámasztásához – ma-
gyarázta Harót János, az ESMTK 
elnöke. 
– Ők az utóbbi időben Csepelen 
foglalkoztak utánpótlás-neveléssel, 
nemrég viszont itt szerveztek tobor-
zót, és a Vörösmarty utcai Budapest 
Külkereskedelmi Szakközépiskola 
tornatermében hetente kétszer fog-
lalkoznak a gyerekekkel. Együttmű-
ködési szerződésünk van az oktatási 
intézménnyel, így biztosítjuk a ter-
met, valamint a játékhoz szükséges 

eszközöket. Ha eljutunk oda, hogy 
részt tudunk venni valamilyen tor-
nán, akkor természetesen egységes 
sportruházatot is kapnak a fiatalok.
Martinkó Mária és Schmauder Antal-
né Pál Margit korábban edzősködtek 
többek között a Bp. Spartacusban, 
illetve a Ferencvárosban is. A kétez-
res évek elejétől az egykori Áfor SE 
utódjaként létrejött Csepeli KSE-ben 
dolgoztak az utánpótláscsapatokkal. 
– Még az előző tanév végén volt az 
első toborzó, és az akkor jelentkezők 
többsége most is ott van az edzéseken 
– mondta örömmel Martinkó Mária, 
aki tinédzserként az erzsébeti Kossuth 

Az augusztus 31-i 2. Női futásnak, 
melyet a Duna-parton tartottak, 
összesen 25 hölgy indulója volt. A 
sportprogramot meglátogatta a Ba-
ráthegyi Vakvezető Kutyakiképző 
iskola 3 kutyája is. Pozsgai Dóri lá-
tássérülttel Ében, Nyíri Herminá-
val Vacak és Kovács Máriával Endi 
érkezett. 13 600 forint gyűlt össze, 
melyet a kutyusokra tudnak költeni 
a gazdik. A győztes Pető Viktória lett 
23:24-es idővel, második helyezett 
Horváth Anikó lett 26:00-ás idővel, 
a harmadik helyen végzett Hild Er-
zsébet 26:54-es idővel. 

1. Pető Viktória, 2. Horváth Anikó, 
3. Hild Erzsébet, 4. Pákozdi Ágnes 
Jenifer, 5. Mészáros Krisztina, 6. 
Marton Eszter, 7. Kuti Dóra, 8. Rá-
bai Edina, 9. Kartali Anita Emese, 10. 
Helfrich Eszter, 11. Váróczi Aranka, 
12. Szőke Enikő, 13. Konkoly Ágnes, 
14. Per-Turner Detti, 15. Gyöngyösi 
Zsófia, 16. Kruchió Vivien, 17. Mi-
cike & Cuki, 18. Makkainé Szabó 
Márta, 18. Palánszky Nóra, 20. Ró-
zsa Edina, 21. Tüzekkerné G. Krisz-
tina, 22. Szabó Noémi, 23. Lehotzky 
Szonja, 24. Ungurián Zsuzsa.

gimnáziumba járt, és most is a kerü-
letben lakik. 
– Augusztus végén ismét meghirdet-
tük, hogy lehet jönni kézilabdázni, 
és újabb gyerekek csatlakoztak hoz-
zánk. Jelenleg közel húszan járnak a 
foglalkozásokra, fiúk és lányok ve-
gyesen, van köztük hat és tizenhat 
éves egyaránt. Várjuk az erzsébeti 
fiatalokat, és reméljük, rövidesen 
lesznek korosztályos csapatok, így 
tavasszal már el tudunk indulni egy-
két kisebb tornán. A legkisebbeknek 
pedig szeretnénk szivacskézilabdát 
oktatni, ami jó alapot jelent az „iga-
zihoz”.         MS  

Újra kézilabdáznak Erzsébeten

Tagfelvétel
Seinchin Karate 
SE Pesterzsébet 

Edzések:
Kezdő gyerek 

 hétfő, szerda  17.00 –18.00

Haladó gyerek 
hétfő,  szerda  18.00 –19.15

csütörtök 18.00 – 19.00 

Ifi, felnőtt 
 hétfő, szerda  19.15 – 21.00 

csütörtök 19.00 –21.00 

Helyszín:
József Attila Általános Iskola 

(1205 Budapest Attila u. 25. sz.)

www.seinchin.hu

Nehéz volt a sorsolása a bajnok-
ság elején az Erzsébeti SMTK-nak 
a labdarúgó NB III-ban. Az 5. 
fordulóban aztán megszületett a 
piros-fehérek első győzelme, és ez-
zel remélhetőleg megkezdik a 
felzárkózást.

Erzsébeti SMTK–Szekszárd 1-1
A 3. fordulóban az éllovas Szek-
szárd csapatát fogadta az  ESMTK. 
A vendégek hamar előnybe kerül-
tek, majd Rápó és Lőrinczy löketét 
a vendégek kapusa. Bányai lövését 
hárította az ellenfél hálóőre, aztán 
Lőrinczy lőtt centikkel a jobb ka-
pufa mellé. Már húsz perc sem volt 
hátra, amikor ismét nagy bravúrral 
mentette meg csapatát a góltól a 
szekszárdi kapus. Áder lövése a léc 
fölé szállt, majd a 89. percben egy 
jobbról belőtt szabadrúgás után 
Nemes elé került a labda, aki közelről 
a hálóba vágta. 

Videoton II–Erzsébeti SMTK 4-0
Ahogy az várható volt, az élvonalbe-
li szünetet kihasználva hat(!) külföl-
di játékossal állt fel a Videoton II az 
ESMTK ellen. A felcsúti mérkőzésen a 
játékvezető gyakran nem állt a helyzet 
magaslatán.
Az erzsébetieknél Vojtekovszki és Áder 
sérülés, Posta betegség hiányzott, kez-
dett viszont az új csatár, Fekete László. 

Lőrinczy lövését védte a hazai kapus, 
majd Kőbányai találta el a felső lécet. 
Az első negyedóra végén Pintér rosszul 
ütemben csúszott be a 16-os vonalánál, 
a bíró úgy látta, hogy a büntetőterüle-

ten belül történt az eset, és 11-est ítélt. 
Rövidesen harmadszor is bevették a ha-
zaiak az ESMTK kapuját, majd a félidő 
hajrájában Havlik elkésett a becsúszás-
sal, ismét büntető következett, játéko-
sunk pedig második sárga lapja után 
megkapta a pirosat is. A tizenegyest 
Bonica bravúrral védte. Alig kezdődött 
el a második játékrész, amikor egy fejes-
sel újra gólt szereztek a fehérváriak. A 
félidő közepén Pintér küzdött az egyik 
Videoton-támadóval, és a bíró a part-
jelző beintésére fehérvári szabadrúgást 

ítélt, középhátvédünk pedig a második 
sárga lapját követően a kiállítás sorsára 
jutott.

Erzsébeti SMTK–Bajai LSE 5-1 (2-0)
Hamar vezetést sze-
rezhetett volna az 
ESMTK, a 9. perc-
ben a 16-oson be-
lülre törő Lőrinczyt 
felrúgta a vendégek 
egyik védője, aki 
piros lapot, csapa-
tunk pedig bünte-
tőt kapott. Bányai 
lövését azonban 
védte a bajaiak há-
lóőre. Az első félóra 
végén egy kapu 
előtti kavarodásnál 
Fekete lőtt közelről 
a hálóba. Három 

perccel később Zimon 22-23 méterről 
célozta meg a kaput, a labda az egyik 
vendégjátékoson irányt változtatva vá-
gódott a jobb sarokba. Egy órája tartott 
a mérkőzés, amikor Zimon mintegy 
húsz méterről nagy gólt ragasztott a 
bal sarokba. A következő találatot egyé-
ni akcióból a bajaiak szerezték. Nem 
sokkal később Fekete jobbról érkező 
beadását Kőbányai hét méterről lőtte a 
hálóba. A hajrában kiütésessé tette győ-
zelmet az ESMTK, Vágó visszagurítását 
Vojtekovszki bombázta a kapuba.   MS

döcögős rajt után gólzápor

Pető Viktória 
nyerte a 2. Női futást
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aPRóhIRdEtéSI SZELvéNy  •  FéNyMÁSOLhATó

A hIRDETéS UTóLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MóD!

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

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

CsAK Az APróHIrDeTésI
szeLVényeKen FeLADOTT 

HIrDeTéseKeT
TuDJuK eLFOGADnI!

Név:

Cím:

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

MEgJELENéSI ALKALoM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

RovAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  éPÍTőANyAG  •  GéP-SZERSZÁM  •  ELEKTRONIKA  •  hOBBI  •  JÁRMű  •  BÚTOR  •  RUhA  •  ÁLLAT

GyERMEKhOLMI  •  NÖVéNy  •  EGyéB  •  ÁLLÁS  •  OKTATÁS  •  TÁRSKERESéS  •  SZOLGÁLTATÁS  •  VEGyES

PénzTár TÖLTI KI:

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

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZóIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZóIG SZAVANKéNT 150 FT + ÁFA • KéRJüK, OLVAShATóAN, NyOMTATOTT BETűVEL TÖLTSE KI!

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

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

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

AJÁNDéK éS REKLÁM
-Gravírozott és fényképes ajándékok,
-Reklámtáblák, 
kirakat-, autódekoráció.
-Ringtex gyorsvarrodai ruhajavítás
500Ft-tól.
Kossuth u.31/A, 
6-os üzlet a szökőkútnál.
Telefon: 283-59-01, 06-20-920-99-81
www.ringtex.hu

Készpénzért vásárolunk! 
Aranyat, ezüstöt, herendit, festmé-
nyeket, órákat, Arany 7500-12000 Ft., 
Ezüst 18-360  Tekintse meg interne-
ten: www.wesselenyigaleria.hu. 
VII. Wesselényi u. 19. Tel.: 317-99-38

Masszázs, mozgásterápia, mágneste-
rápia, egészségmegőrzésre, betegségek-
re akár otthonában is, elérhető áron. Tel.: 
06/30-241-61-10

Díjmentes ügyintézés kedvezményes 
kamatozású hitelek, gyorskölcsön, hi-
telkiváltás. Önnek is elérhető állami tá-
mogatás önerőhöz, lakásvásárláshoz,  
felújításhoz. Válasszon! Jelezze igényét: 
06/30-985-5000

ÁllÁs
Teljes vagy részmunkaidős, időpont 
egyeztetőt keresek (érettségivel). 
hívjon: 70-336-83-17 
v.trenyijutka@gmail.com

Műkörmös kollégát keresünk XX. kerü-
leti szépségszalonunkba. 
érd.: 06/70-338-40-92

Felsőfokú végzettségű, gépírni tudó 
nyugdíjas, irodai munkát vállal számító-
gép használattal. Tel.: 06/20-389-2561, 
285-2037

OKTATÁs
Matematika, fizika, kémia oktatás, 
korrepetálás. Alap, közép, felső fokon. 
Rakonczay Gábor, rakonczaister@gmail.
com, Tel: 06/30-644-47-76

INGATlAN
Erzsébet kertvárosi részén eladó egy 33 
m2-es lakás. Tel.: 06/20-317-9109

Elcserélném kisebb pesterzsébetire, 
vagy eladnám 54 m2-es kettőszobás, te-
hermentes Balassagyarmati lakásomat. 
Irányár 4,9 Mft. Tel.:06/30-487-69-63

Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti kör-
nyezetben műteremnek, vállalati tréning-
nek, csendes vállalkozásnak alkalmas 100 
m2-es helyiség, igény esetén 30 m2-es la-
kással együtt. érdeklődni: 06/30-222-84-50

Eladó Csepelen 600 m2-es önálló telken 
2 szobás ház mellék épületekkel. Víz, gáz, 
villany, csatorna van. Irányár: 15.500 Mft. 
06/30-262-0349

Kiadó 42 m2 1 szobás panel lakás, búto-
rozva, XX. kerületben. Irányár: 50.000 Ft. 
Tel.: 06/20-361-46-10

KIADÓ LAKÁS A FÁK FELETT XX.ker. Vé-
csey lakótelepen (a Dél-Pesti Kórházhoz 
közel) hosszútávra kiadó 58 nm-es, III. eme-
leti, 2 szobás lakás 50.000 Ft/hó+rezsi-ért. 
1 havi kaució szükséges. ( A nagyszoba lég-
kondicionálóval felszerelve a park fái felett 
különleges kilátással.) Tel: 06 30 222 8450

sZOlGÁlTATÁs
MoSÓgéP JAvÍTÁS a helyszínen, minden 
típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 
276-51-18 vagy 06/20-230-14-43

Nyugdíjas szűcs. Bundák tisztítását, javí-
tását vállalom. Ny: 10-18-óráig. 
Tel.: 282-42-47

Festőmester vállal szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, penészes falak szakszerű 
rendbetételét, garanciával. Tel: 285-2882, 
06/30-878-8977

Megoldás Délpesti gyorsszervíz Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervízelése! Alkatrészcse-
rénél 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

Dr. Sirkó éva szakállatorvos Buda-
pest XX., Lőcse u. 4/a. chip, veszettség és 
egyéb  oltások, műtétek, Uh. Betegellátás 
háznál is. Bejelentkezés: 06/30-752-6406

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

TévéJAvÍTÁS, DIgITÁLIS ÁTÁLLÁS! 
Mindig TV dekóder beüzemelés azonnal, 
helyszínen garanciával! 
Tel.: 06/20-471-8871

Számítógépek javítása helyszínen is. 
Vírusirtás, programok telepítése, alkat-
részcsere helyszínen is, hétvégén is. De-
meter Attila 256-8680, 06/30-970-48-70

Mindenféle asztalos munka, ajtó-, ab-
lak-, bútorjavítás is. hívásra házhoz me-
gyek! érd: 284-92-13, 06/20-9-579-533

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

Tapasztalt középiskolai nyelvtanár,  né-
met oktatása a kerületben, nyelvvizsga 
felkészítés, közgazdasági szaknyelv is, 
beszédcentrikus oktatás, jutányos ár. 
Tel: 284-94-82, 06/30-652-3937

Doboktatás. Dobtanulási lehetőség Er-
zsébet központjának közelében jól felsze-
relt stúdióban. Tel.: 30/495-74-70

Általános iskolások korrepetálását, fel-
zárkóztatását, tanulási felügyeletét, válla-
lom. Idegen nyelv: angol, német.  érdeklődni: 
06/20-353-7884 hkata84@freemail.hu

eGYÉB

gyűjteményt (bélyeg, pénz, képes-
lap, jelvény stb.), vásárol magángyűj-
tő. Díjtalan kiszállással! Pál István Tel.: 
06/20-947-39-28

Adja fel apróhirdetését a 
Pesterzsébet újságban! 

32 000 
otthonban olvassák!
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Béreljen parkolót!
A GAMESZ-nek 2  gépkocsibeállási 

lehetősége kiadó 
bruttó 8247 Ft /gépkocsi/hó áron. 

A parkoló zárt és takarított.
Érdeklődni lehet Papp Péter 

energetikusnál a 
421-1073 -as telefonon 
munkaidőben, vagy a  

papp.peter@gesz20ker.hu 
e-mail címen.

média ajánlat

2013 LAPzÁRTA MEgJELENéS

Október október 9. október 22.

november november 6. november 19.

December december 4. december 17.

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

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

TISzTELT HIRDETőK!
A keretes hirdetéseket csak 

e-mailen történő megrendelés 
esetén áll módunkban elfogadni. 
A hirdetés díját átutalással kérjük 

kiegyenlíteni! 

Csak azokat a hirdetéseket 
jelentetjük meg, amelyeknek 

díja a lapzárta időpontjáig 
megérkezik.

Kérje a megrendelőlapot, melyen 
minden szükséges információt 

megtalál, a
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

e-mail címen.

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

!

 

ARANYFELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON

ZÁLOGJEGYEK VÉTELE

Rugalmas, megbízható ügyintézéssel

Egyéb szolgáltatások:

Záloghitel arany ékszerre

Befektetési arany tömbök elojegyzése 
(10- 1000 g)

Ékszer értékesítés, készítés, javítás

Gold Cover Kft.

1203 Budapest, Kossuth u. 21-29.

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

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

Soroksáron, a Hősök 
terén is megnyitottunk!

Vállaljuk hirdetése egyedi 
designjának elkészítését 

az ön ízlése szerint!

Biorezonancián alapuló 
pulzáló mágnesterápia

egészségmegőrzésre és 
betegségek kezelésére 

alkalmas készülék.

A magneter ágyon

kényelmesen, hatékonyan, 
megfizethető áron 

gyógyulhat.

A készülék klinikailag tesztelt, kórházi ellátásban is használják.

Időpont egyeztetés: 06 20 560 9286
Várunk minden érdeklődőt Soroksáron, aki egészséges életre vágyik! 

Tegyen az egészségéért! Keretbe foglaljuk 
hirdetését!

Kérje ajánlaunkat:
06 30 213 66 27

Profi megoldások

Kedvező ár

Gyors átfutási idő




