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Megérkezett Szabados Balázs

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom
Önt, családját és barátait

hősök napja
alkalmából
május 22-én csütörtökön 17
órára az Emlékezés terére
a I. és II. világháború
pesterzsébeti katonai és polgári
áldozatainak emlékére
rendezendő tiszteletadásra.

Fotó: Bajnoczi István

A megemlékezésen a
hozzátartozók mécsesgyújtással
és egy-egy szál virággal
róhatják le kegyeletüket a
Hősi emlékműnél.
Szabados Ákos
polgármester

jókívánságaikat. Nagyon hálásak vagyunk a felénk irányuló figyelemért, s ezúton szeretném magam és feleségem
nevében megköszönni a hozzánk intézett jókívánságokat,
Szabados Ákos polgármester
köszöntő szavakat.

Kruj Iván 80 éves

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, majd május
utolsó vasárnapján, gyereknapon
a szülők meglepetésekkel, vidám
programokkal kedveskednek nekik. Ám nem feledkezhetünk meg
az apukákról sem, akiknek mindkét nap létrejöttében legalább ilyen
fontos szerep jut.

Munkarendváltozás
Fotó: Bajnoczi István

Április 8-án 3,60 kilogrammal és 56 centiméterrel megszületett Balázs, akire nagyon büszkék vagyunk. Az
elmúlt időszakban nemcsak barátaink, hanem távoli ismerősök és a kerületben élők is gratuláltak és kifejezték

Május a családoké

Kruj Iván, a pesterzsébeti birkózócsarnok névadója áprilisban ünnepelte 80. születésnapját. Az ESMTK Birkózó
Szakosztály ünnepségen köszöntötte.
22. oldal

Kerületi hírek az interneten: olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu

Május 1. (csütörtök) munkaszüneti nap, május 2. (péntek)
pihenőnap. Ezeken a napokon
a hivatal zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel.
Május 10. (szombat)
munkanap, a Polgármesteri
Hivatal 8-tól 12 óráig
ügyfélfogadással egybekötve nyitva lesz.
Dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző
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Városházi napló

Állásajánlat
Pesterzsébet Önkormányzata
GAMESZ

belső ellenőrt keres.
Bővebb tájékoztatás a
kozigallas.gov.hu-n olvasható.
Jelentkezési határidő:
2014. május 9.

H

amarosan nagyobb felújítások kezdődhetnek a
kerületben. A Klapka utca
rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési
eljárásra április 17-én beérkeztek az
ajánlatok, a pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. A Zodony utcai két élőfüves pálya felújításának pályázatára
a hónap végéig várja az önkormányzat az ajánlatokat – mondta a két
testületi időszak közötti munkáról
Szabados Ákos az április 24-i ülésen.
A polgármesteri beszámolóban az
is elhangzott, hogy Takaró Mihály
irodalomtörténész, a PesterzsébetKözponti Református Egyházközség
presbitere, kerületi lakos, egykori képviselő-testületi tag a Magyar
Örökség díjban részesült.

za, és a május 1. és augusztus 31. közötti
időszakban legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a közönségkorcsolyázást.
A közönségkorcsolyázási időről a www.
esmtk-jegcsarnok.hu oldalon lehet tájékozódni. A jégcsarnok legközelebb május 1-jén 13 és 16 óra 45 perc között,
valamint május 3-án 12 óra 30 és 14
óra 15 perc között várja a korcsolyázni
vágyó pesterzsébetieket. A jégcsarnok a
tervek szerint május 11-én zár, a július
elején kezdődő karbantartási időszakig
görhokipályaként működik, ebben az
időszakban a görhokizókat és görkorcsolyázókat várják. A szezonnyitás tervezett
időpontja augusztus 4.

Támogatás
a sportnak

A képviselők egyhangúlag elfogadták a
Duna-parti – Helsinki út – Csepeli átjáró
– Soroksári-Duna által határolt terület szabályozási tervének módosítását, amelynek
egyes elemei ellentétben álltak a főváros
építészeti örökségeinek helyi védelméről
szóló rendelettel. A módosítással ismét egy
lépéssel közelebb kerültünk a Hullám csónakház és környezetének revitalizációjának
megvalósításához, amely a tervek szerint a
nyár folyamán elkezdődik.

A korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésből 2 millió forintos keretet különítettek el sporttámogatási céltartalékként
– határoztak a képviselők. A pénz felosztásáról az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság dönt majd.
Indul a görhoki
a jégcsarnokban

Az önkormányzat módosította a jégcsarnok üzemeltetőjével, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Körrel (ESMTK)
meglévő koncessziós szerződését, és szabályozta a közönségkorcsolyázási időt.
Ennek értelmében az ESMTK október 1.
és február 28. között hetente minimum 8
óra, március 1. és szeptember 30. között
pedig legalább heti 4 óra közönségkorcsolyázást biztosít. Az őszi, téli és tavaszi
szünetekben az óraszámokat megdupláz-

Hullám csónakházak

Támogatás
a tűzoltóknak

A képviselő-testület 2013. október 10-i
ülésén döntött a Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 3 millió forintos
támogatásáról, melyet a tűzoltóság legénységi és irodai helyiségeinek klimatizálására
fordíthatnak. A tűzoltóság kérte továbbá
ügyintézői és tűzoltósági vonulásokra alkalmas személyautó beszerzésének támo-

gatását is. A kirendeltség vezetőjének április eleji tájékoztatása szerint a klimatizálás
és az autóbeszerzés azonos nagyságrendű
kiadást jelent, ezért kérte, hogy a klímatelepítés költségeit teljes mértékben az
önkormányzatunk állja, míg az új autó
beszerzését a XXIII. kerületi önkormányzat biztosítja majd. A klimatizálás 3 millió
925 ezer forintba kerül, ezért a képviselők
döntöttek további 925 ezer forint támogatás odaítéléséről.

Következő megjelenés:
május 27., kedd
Lapzárta:
május 14., szerda

Régi-új ügyvezető

A képviselő-testület egyhangú döntése
értelmében újra Ádovics Lászlónét választották a Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.
ügyvezetőjének. Kinevezése 5 évre, 2019.
május 31-ig szól.
Változatlan díjak

Nem módosulnak 2014. május 1-jétől a
pesterzsébeti piacok bérleti és helyhasználati díjai – határoztak a képviselők.
Közfoglalkoztatás

Mivel április 30-án lezárul a kormány
átmeneti közfoglalkoztatási programja,
május 1-jétől ismét az önkormányzat veszi át a közfoglalkoztatás biztosítását. A
képviselők döntése szerint a jövő hónaptól
százhúsz közfoglalkoztatottat alkalmazhat
a szociális foglalkoztató, akik a közterületek takarítását, közterületi parkfenntartási
feladatokat és tisztasági festéseket végeznek majd. Amint pedig a kormány újra
kiír központi pályázatot közfoglalkoztatás
biztosítására, önkormányzatunk természetesen ismét élni fog a lehetőséggel. SzA
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Pesterzsébeti Helyi
Választási Iroda

Címe:
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 1 283 1335,
Fax: + 36 1 283 1187
Honlap:
www.pesterzsebet.hu
www.valasztas.hu
Vezetője:
Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
Általános helyettes:
Kovács András szervezési
osztályvezető

Jogi helyettes:
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
vagyongazdálkodási osztályvezető

Választási Információs
Szolgálat
Címe:
1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. I/61.-62.
(Kisterem)
Ügyfélfogadás:
mindennap 8.00 – 16.00
Telefon: + 36 1 289 2503,
Fax: + 36 1 289 2504
E-mail címe:
viszbp20@pesterzsebet.hu
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Út- és

A bejelentések sorrendjében és a

balesetveszélyesség függvényében haladnak
A kerületben elkezdődtek az útkarbantartási munkálatok, már számos járdát
rendbe hozott az önkormányzat.
– Eddig mintegy 2 800 négyzetméternyi járdaszakasz újult meg, 1300
négyzetméternyi területen pedig
megszűntek a kátyúk – tudtuk meg
Radnai Dóra útellenőrtől.
A járdajavítások közül kiemelendő az Aradi és az Albert utca, ahol
eddig 500 négyzetméternyi járdaszakasz újult meg, a Jahn Ferenc kórház előtti részen 265, a Magyarok
Nagyasszonya téren 245, a Poprád
utcában pedig mintegy 110 négyzetméternyi egybefüggő járdafelületet

3

járdaf

elújítá

újítottak fel. A kerületiek a Mártírok útján, a Kassa utcában, a Jósika
utcában, a Toldy Ferenc utca több
szakaszán is találkozhattak járdafelújítást végzőkkel. Az útellenőr a
jelenleg zajló nagyobb munkák közül a Topánka utca Csepeli átjárónál
levő rész rendbehozatalát emelte ki.
A felsoroltakon túl számos utcában
végeznek folyamatosan kátyúzást és
járdafelújítási munkálatokat, a bejelentések sorrendjében és a balesetveszély megítélésének függvényében.
Az önkormányzatnál a kátyúzási, út- és járdafelújítási igényeket
a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu
e-mail címen lehet bejelenteni. Sz

Választási közlemény
Magyarország köztársasági elnöke
2014. május 25-re (vasárnap) kitűzte az Európai Parlament tagjainak
2014. évi választását.
A magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok
a
névjegyzékbe
történt
felvételükről a
Nemzeti Választási Irodától
értesítőt
kaptak.
A névjegyzék a Helyi
Választási Irodában
(Polgármesteri
Hivatalban), a Választási Információs Szolgálatnál tekinthető meg
(Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 61– 62.).
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi
választási iroda vezetőjétől.
A választójoggal rendelkező
választópolgár 2014. április 22-ig
ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több listát
is ajánlhat.
A listaállításhoz legalább 20
000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja
le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt 2014. május 17-én
16 óráig,
átjelentke-

zést 2014. május 23-án 16
óráig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Az „átjelentkezők” a XX. kerületben a 11. szavazókörben, a Budapest XX. kerület, Lajtha László utca
7. szám alatt szavazhatnak.
A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapo- ta
vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt
vá- lasztópolgár
nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek
a választás
kitűzé
sét
követően, de legkésőbb a
szavazást megelőző második
napon kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz. A
mozgóurna iránti kérelem az önkormányzat honlapjáról (www.

pesterzsebet.hu) letölthető.

A szavazás napja
2014. május 25. (vasárnap)
Pesterzsébeten ugyanaz a 61
db szavazókör működik majd,
mint az országgyűlési képviselők
választásán.
Szavazni
a szavazás
napján 6.00
órától
19.00 óráig lehet. A
szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát,
valamint lakcímét vagy személyi
azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
A választópolgár a választójoga
gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll
a választópolgár rendel- kezésére.
A szavazófülke
igénybevételére
a szavazatszámláló
bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem
kötelezheti. A szavazólap kitöltésének ideje
alatt csak a szavazó választópolgár
tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem
akadályozhat más választópolgárt
a titkos szavazásra vonatkozó joga
gyakorlásában.
Az a választópolgár, aki nem
tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz

a szavazásban, általa választott
segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes – segítségét igénybe veheti.
A látássérült választópolgár – ha ezt
korábban igényelte - Braille-írással
ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára
lehet. Érvényesen szavazni a lista
neve feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazó- lap urnába történő
helyezése előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a
rontott
szavazólapot
a szavazatszámláló
bizottság
bevonja, és a
rontott
szavazólap
helyett
új szavazólapot
ad ki. A
szavazatszámláló
bizottság a
rontott
szavazólap
helyett
újat –
választópolgáronként
és szavazólap fajtánként –
csak egyszer adhat ki.
A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló
bizottság a szavazást lezárja.
A névjegyzékkel, külképviseleti névjegyzékkel, átjelentkezéssel,
mozgóurna kéréssel kapcsolatos
ügyeket a Választási Információs
Szolgálatnál lehet intézni.
Dr. Kiss Irén sk.
Helyi Választási Iroda vezetője
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Fotó: Bajnoczi István

Átvette képviselői mandátumát
dr. hiller István

Április 16-án vette át képviselői megbízólevelét dr. Hiller István, a 16. számú
országgyűlési egyéni választókerület
megválasztott képviselője Veér Gyulától, a választókerület elnökétől.
Az ünnepélyes átadáson Szabados
Ákos polgármester a pesterzsébeti
önkormányzat képviselő-testülete
nevében köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően Veér Gyula ismertette a
választási bizottság határozatát, majd
átadta az országgyűlési képviselői
megbízólevelet dr. Hiller Istvánnak,
s kívánt munkájához erőt, egészséget
és türelmet.
Pesterzsébet régi-új országgyűlési képviselője a nyilvánosság előtt is
megköszönte a pesterzsébetiek szavazatait, majd elmondta:

– A választásnak vége, innentől kezdve négy éven keresztül nemcsak a rám
szavazók, hanem a kerület, illetve a választókerület minden egyes lakójának képviselője vagyok, és e szerint is fogok eljárni
az Országgyűlésben. Ez azt is jelenti, hogy
a problémákkal, a megoldandó kérdésekkel és persze az örömökkel lehet hozzám
fordulni. Őszintén remélem, hogy erős,
hathatós és mindannyiunk érdekében sikeres képviselője leszek Pesterzsébetnek.
Ahogy eddig is, így ezután is havonta két
fogadóórát fogok tartani, itt a kerületben
minden hónap első csütörtökén az Ady
Endre utcai MSZP-irodában.
Hiller István megköszönte mindazok
munkáját, akik a választási procedúrában
részt vettek, és biztosították a demokratikus választás zökkenőmentes lebonyolítását.
		
SzA

Földesi Gyula a helyi közélet
aktív alakítója kíván maradni
Két százalékon múlt, hogy Földesi
Gyula a következő kormányzati ciklusban nem folytathatja országgyűlési
képviselői munkáját. Ezzel együtt továbbra is aktív tagja marad a Fidesz
helyi szervezetének, mint mondta:
számára a kerület érdekében ténykedni
szolgálatot jelent.
– Először is hálás szívvel köszönöm
a választópolgároknak, hogy több
mint tizenhétezer-ötszázan támogattak a választásokon. Ilyen nagy
arányú támogatottsága eddig
egyetlen Fideszje l ö l t n e k s e m
volt. A választás
eredménye az is,
hogy a pesterzsébeti választópolgárok szintén a
kormány munkájának folytatása
mellett döntöttek. Még akkor
is, ha soha nem
látott mértékű
szoros eredmény
született az egyéni jelöltek versenyében, és mindössze 2 százalékon múlt az, hogy folytathassam

munkám az Országgyűlésben – értékelte a választás eredményét Földesi Gyula, aki szerint a helyi Fidesz
legfontosabb feladata most az, hogy
mind az európai parlamenti választásokon, mind az önkormányzati
választásokon eljuttassa az üzenetet: a kerület akkor tudja folytatni
a megkezdett építő munkát, ha az
előttünk álló mindkét választáson a kormányzó pártok kapnak
többséget.
Terveivel kapcsolatban elmondta:
több mint 10 éve
a helyi közélet
aktív résztvevője, és továbbra is
hozzá kíván járulni munkájával
a kerület építő
fejlődéséhez, az
erzsébetiek a jövőben is számíthatnak rá.
Külön köszönetet
mondott a szavazatszámláló bizottság tagjainak,
akik a választás
tisztasága felett őrködtek, Hiller
Istvánnak pedig ezúton is gratulált
választási eredményéhez.
sza

Felújított várók, új ultrahanghelyiség a szakrendelőben
Az önkormányzat támogatásának és
Losonczi Ottó pesterzsébeti díszpolgár
felajánlásának köszönhetően, valamint
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház saját
forrásából idén is folytatódhatott az
Ady Endre utcai szakrendelő felújítása.

Új padlóburkolatot kaptak az ortopédiai várók, amelyek egybenyitásával
tágasabbá tették a helyiséget.
– A hátsó épületben a 2. emeleten
lévő nőgyógyászati, és a vele szemben
található fül-orr-gégészeti várók felújítását is elvégezték.
Ezekben is kicserélték
a padlóburkolatot, új
nyílászárókat építettek be, tisztasági festést
végeztek, új padokat
helyeztek ki, a szinten
lévő két mosdó felújítása
is időszerű volt. A korszerűsített helyiségekbe

A szakrende lő ,,sebeit" is kezelik

új világítótesteket építettek be. A látványosabb változások közé tartozik, hogy
a földszinti ultrahanghelyiség a korábbinál nagyobb és világosabb szobába
költözött, amelyet szintén felújítottak.
A strangcserék mindkét épületrész
mindhárom szintjét érintették – foglalta össze dr. Kökény Zoltán, a kórház
szakrendelők vezetéséért felelős orvosigazgató-helyettese. Hozzátette: a rendelőintézet teljes nyitvatartási idejében
telefonon is lehet majd időpontot kérni. Ezt követheti majd az új betegellátó
rendszer bevezetése, illetve a meglévő
felújítása, valamint fontos célkitűzés a
diagnosztikai lehetőségek bővítése.

– Ez a második év, amikor Pesterzsébet költségvetése lehetővé teszi,
hogy nagyobb összeggel támogassuk
a szakrendelő felújítását. 2014-ben
eddig bruttó 7 millió forintot különített el az önkormányzat erre a célra,
s az év második felében újabb összegre
számíthat az intézmény, amelyet új
ultrahangkészülék beszerzésére, valamint a megkezdett
munka folytatására fordíthatnak
– nyilatkozta Szabados
Ákos.
Arra a kérdésre, egy vállalkozó
miért érzi szükségét annak, hogy egy
szakrendelő felújítását támogassa, Losonczi Ottó így felelt:
– Pesterzsébeti lakos és pesterzsébeti díszpolgár vagyok, itt születtem
és élek 47 éve. Úgy vélem, egy kerületi
vállalkozónak fontos kell, hogy legyen
az egészségügy helyzete, és amennyiben van rá módja, álljon az ügy mellé,
és tegyen érte.
Pesterzsébet díszpolgára 15 éve a
kórház szülészetének korszerűsítéséhez, átalakításához járult hozzá, s azóta
is segíti az intézmény felújítását. sz
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TESTVÉRVÁROSI MAJÁLIS
A KOSUTIBAN
2014. MÁJUS 17.

10.00 Menetzenés felvonulás

Ady Endre utcától a Városházához
a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekarral
és a PKSZI Sundance mazsorettjeivel

10.20 Hivatalos megnyitó

Szabados Ákos polgármester és a
külföldi delegációvezetők köszöntője

10.30 Portéka Színpad

gyermekelőadás óriásbábokkal

11.15 ESMTK Ritmikus Gimnasztika
Szakosztály bemutatója
11.30 Barlay András és művésztársai

olasz, német és magyar világslágerek

12.30 Csili Zenebarát Klub

15.00 A testvérvárosi együttműködések
hivatalos megerősítése
15.15 Lajtha László AMI
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
16.00 Spicc & Flex Táncegyüttes /
RÓK And ROLL SE
16.30 Testvérvárosok műsorai:
Bölöni Gyermek Néptánccsoport
Frakfurti Sing- und Spielkreis kórus
Olgiate Comasco-i Association “Sportinsieme”

18.30 Gyöngyvirág Néptáncegyüttes
18.45 Pesterzsébeti Városi Vegyeskar

„Jó ebédhez szól a nóta”

19.00 HunKun Dance: Népünk táncai

Ökörsült kóstoló

20.00 Divatbemutató
90 évvel ezelőtt és 90 év múlva

13.30 Zenés menet a Székelykapuhoz
14.00 A 10 éves Székelykapu
közös felbokrétázása

a Bölöni Gyermek Néptánccsoport és a
Pesterzsébeti Gyöngyvirág
Néptánccsoport közreműködésével

14.30 Zenés menet a Városházához

a Pesterzsébeti Szépészeti Szakközépiskola
showműsora

21.00 Nemzetközi táncest
1924-tól napjainkig, 90 év slágerei
DJ Squash és a SWAY TSE

22.00 Programzárás

Egész nap folyamatosan:

bélyegkiállítás és -vásár, selyemfestés, foltvarrás, üvegfestés, mézeskalács készítés,
gyermek kézműves foglalkozások
látványos szabadtéri ökörsütés
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Átadták a Sárkányölő
Szent György-díjakat, jutalmakat

Kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként Sárkányölő Szent György-díj kitüntető
címben részesült
GENCSI CSABA
rendőr főtörzsőrmester
KONDÁS GYÖNGYI
rendőr őrnagy
Kiemelkedő tevékenységéért a
Sárkányölő Szent György-díj
elismerő oklevelet vehette át:
SZULYÁK TIBOR

Fotó: Bajnoczi István

Sárkányölő Szent Györgydíjban részesült
BALASI ZOLTÁNNÉ

Magyarországon a
rendőrség napját
1992-től tartják április 24-hez, Szent
György-naphoz kapcsolódóan. Ilyenkor ismerik el, jutalmazzák és tüntetik
ki országszerte a szakterületükön kimagasló munkát végző rendőröket.
Április 23-án a Csili Művelődési
Központban adták át a Pesterzsébet–Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány, valamint
Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatainak nevében a Sárkányölő Szent
György-díjakat és jutalmakat azoknak a rendőröknek, akik az elmúlt évben a legtöbbet tették Pesterzsébet és
Soroksár rendjéért, közbiztonságáért.
A Pe s t e r z s é b e t – So ro k s á r
Közrendjéért,1Közbiztonságáért Alapítvány a bűncselekmények megelőzését, a rendőrség anyagi-technikai

fejlesztését, a kerületek
közrendjének, közbiztonságának megszilárdítását és az ezért tenni
akarók erkölcsi és anyagi
elismerését tűzte ki céljául.
Az alapítvány 24. alkalommal
jutalmazta az arra érdemeseket.
– Minden évben kitüntetett figyelem övezi ezt az ünnepséget, a
kitüntetetteket és nem utolsósorban
a rendőrök egész évi munkáját, amelyet nem elsősorban az önkormányzatok, hanem sokkal inkább a két
kerület lakossága értékel. Nemcsak
önöknek jár az elismerés és a köszönet – fordult a polgármester az elismerésre váró rendőrökhöz –, hanem
családtagjaiknak is, akik támogatják
az önök mindennapos munkáját.
Nyugodt és biztos háttér kell ahhoz,
hogy az ember, leküzdve a saját félelmeit és gyengeségeit, mások érdekében eredményes és sikeres munkát

tudjon végezni – mondta
Szabados Ákos
polgármester.
–1Amikor
fiatalon1letesszük
a rendőri esküt, még
nem tudjuk, mit is vállalunk, mekkora felelősséget jelent rendőrnek
lenni. Azt, hogy nap mint nap helyt
kell állnunk az utcán, biztosítanunk
kell állampolgáraink biztonságát, s
ha kell, akár életünket, vagy családunkat, szabadidőnket áldozni ezért.
Éppen ezért nagyon jólesik, hogy az
önkormányzat és az alapítvány támogatja munkánkat, lelkesítenek
bennünket. Mi azért vagyunk, hogy
ez a két kerület biztonságban legyen
– mondta Makádi Katalin kapitányságvezető, rendőr ezredes.
A kitüntetetteknek Dévai Nagy
Kamilla és Rák Kati előadóművészek
kedveskedtek néhány dalcsokorral.

Önkormányzati pályázati felhívások
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon természetes vagy jogi személyeknek,
akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi és civil szervezeteit,
hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a
Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet
Mecénása, Pesterzsébet Egészségügyéért
– Szociális Munkáért, Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért, Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet
Sportjáért kitüntető címekre
Javaslataikat írásban, részletes indoklással,
a felterjesztő nevének és elérhetőségének
pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2014. június 20.
Cím: Polgármesteri Hivatal
(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.
Polgármesteri Titkárság)

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának Jogi és Közbiztonsági
Bizottsága nyílt pályázatot hirdet

Pesterzsébeti székhelyű
civil szervezetek 2014. évi helyi
programjainak támogatására.

Jutalomban részesültek
BÉLAI GÁBOR r. százados,
BOZZAY ZSOLT r. hadnagy, VASAS DEZSŐ
r. őrmester, KOVÁCS
TIBOR r. őrmester,
GÁTI ISTVÁNNÉ közalkalmazott, PACZÁRI
LÁSZLÓ r. őrmester,
CSONKA ZOLTÁN r.
törzsőrmester, KURUCZ SZABOLCS próbaidős r. őrmester,
POLGÁR GÁBOR r. főhadnagy,
HORVÁTH MÁRIA közalkalmazott, ORBÁN MÁRIA közalkalmazott, SÁNDOR ANITA r.
főtörzszászlós, LÉVAI TAMÁSNÉ közalkalmazott, SZOÓ PÉTER r. hadnagy
A Sárkányölő Szent Györgydíjakkal járó anyagi elismerést az
alapítvány tagjai, vállalkozók és magánszemélyek adományaiból fedezik.
SzA
A díjazottak méltatása és még több
kép: www.pesterzsebet.hu

Kárpáti Kamilt köszöntjük
Kárpáti Kamil író, költő, Pesterzsébet díszpolgára 85. születésnapjára ünnepi köszöntőt tartanak művészbarátai és tisztelői
(Hegedűs D. Géza, Papp János, Deli Zsolt
és még sokan mások), valamint Pesterzsébet
Önkormányzata:

A pályázat alapján elnyerhető támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatok benyújtásának határideje
2014. május 30. (péntek) 13 óra.
A pályázati dokumentáció letölthető a
www.pesterzsebet.hu honlapról, továbbá beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
portáján (1201 Budapest, Kossuth Lajos
tér 1.) hétfőn: 8-18, kedd-csütörtök: 8-16,
péntek: 8-13 időpontokban.
Telefonon érdeklődni a
289- 2548-as számon lehet.

május 10-én szombaton 15 órai
kezdéssel a Rátkay-Átlók Galériában
(Bp. XX. Klapka u. 48.).
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A munka, amit naponta végeznek, embert próbáló
szemmel járunk, és figyelünk egymásra – hangsúlyozta.
A bált a Jahn Ferenc kórház
JAFKÓ tánckara angol keringővel
kezdte majd salsával folytatta. Fellépett a Csillagszem néptáncegyüttes,
Janza Kata és Mészáros Árpád Zsolt,
az Operett Színház művészei. Az est
folyamán az Europa Dance Band zenekar nosztalgiadalokat játszott.
im-ya

munka, amely nemcsak a szakszerűséget, hanem a lakossággal való közvetlenebb kapcsolattartást is jelenti,
együttesen befolyásol. Úgy vélem,
ilyen szempontból is sikerült előrelépnünk – mondta a polgármester újságírónknak. Arra is felhívta
a figyelmet, hogy a közbiztonságot
érintik azok az események, amelyeket éppen az itt élők idéznek elő, az
együttélés szabályainak be nem tartásával – az utcai hangoskodással, a
társasházon belüli viselkedéssel, vagy
akár az iskolai magatartással.

– Tudomásul
kell vennünk azt
is, hogy vannak
bűncselekmények, amelyeket
el lehet kerülni.
Például úgy, ha
ügyelünk saját
értékeinkre, ha
éjszakára bezárjuk az ablakainkat, és nem
utolsósorban azzal, hogy nyitott

Több kép: www.pesterzsebet.hu

Fotók: Szerző

– Köszönet illeti Joó Lajost azért,
mivel fáradságot nem ismerve szervezi a közbiztonságért dolgozók
részére a szokásos és hagyománnyá
vált rendezvényeket. Kivételesen
nemcsak a jelen lévő rendőri állományt szeretném köszönteni és a
munkájukat megköszönni, hanem
a családtagjaikat, társaikat, barátnőiket és feleségeiket is. A munka,
amit naponta végeznek, embert
próbáló, amelyért tiszteletet érdemelnek – mondta Szabados Ákos
polgármester.
A statisztikai adatok és a rendőrség beszámolója szerint Pesterzsébeten javult a közbiztonság, mint
ahogy a bűncselekmények felderítésének aránya is.
– A közbiztonságot azonban a
lakosság más mérce szerint méri. Ez
pedig nem más, mint a szubjektív
biztonságérzet, amit a térfigyelő
kamerák, a járőrök, a folyamatos
és valóban látható rendőri jelenlét,
valamint az általuk végzett minőségi

Fotó: Ilonka Mária

A Pesterzsébet–Soroksár Közrendjéért,
Közbiztonságáért Alapítvány és Baráti
Köre Zsarubált tartott a Csili Művelődési Központban.

A polgárőrök
rendszámfelismerője
segíti a rendőröket
A Pesterzsébeti Polgárőrség önkéntesei az elmúlt időszakban is igyekeztek
minél többet járőrözni a kerület utcáin, hogy a rendőrség munkáját segítsék a bűnmegelőzési feladatokban.

Katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny
Április 10-én az ESMTK sportpályáján nyolc általános és két középiskola
részvételével katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt rendeztek.
Szabados Ákos polgármester elmondta,
bízik benne, hogy a diákoknak ezt a
tudást nagyon ritkán kell csak igénybe
venniük, mivel ez azt jelentené, hogy
rendben zajlanak a hétköznapok.
Margita László tűzoltó alezredes 17
éve szervezi és irányítja a kerületben a
versenyt.
– Tíz állomást alakítottunk ki. Polgári védelmi, közlekedési és szlalompályán
kellett végigmenni, tűzoltási feladatok
voltak, sőt, egy úgynevezett puttonyfecskendővel egy hordóra helyezett
poharat kellett vízsugárral eltalálni. Az

elsősegélynyújtó állomáson a mesterséges
lélegeztetést és a törött alkar kötését mutatták be a diákok – foglalta össze.
A vegyimentesítő állomáson a diákok
vegyvédelmi ruhába szennyezett terepről
történő mentést szimuláltak. Az árvízvédelmi állomáson kijelölték a folyó folyásirányát, és egy terepszakaszon nyúlgátat
építettek. A navigációs állomáson egy
romos, sötét épületbe kellett bemenniük
a sebesültért. Ebben segített a navigáció. Itt
fontos volt még a riadójelzések felismerése.
Németh Zoltánné, állomásvezető
vöröskeresztes oktató, a Magyar Vöröskereszt dél-pesti régiójának vezetője elárulta,
alacsony a vérnyomása, egyszer rosszul lett,
és 8 éves kisfia segített neki: felpolcolta a
lábát, amitől helyreállt a vérkeringése.
Margita László tűzoltó alezredes arról

Eredmények:
Általános iskolák: 1. Zrínyi Miklós
Általános Iskola, 2. Gyulai István
Általános Iskola, 3. Vörösmarty
Mihály Általános Iskola
Középiskolák: 1. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (gimnáziumi csapat), 2. Eötvös Loránd
Szakközépiskola és Szakiskola
számolt be, hogy az egyik diákversenyző,
észlelve, hogy tűz ütött ki lakásukban,
kimenekítette a hozzátartozóit.
A versenyt támogatói: a XX. kerületi
önkormányzat; Redel Elektronikai Kft.,
E-S Mérnökiroda Kft.; Makay Dezső lovarda tulajdonos; Oázis Kertészet; KnorrBremse Kft.; Zsuzsi-Cuki Kft.; Magyar
Vöröskereszt Dél-pesti Régió; Stádium
Könyvkiadó; Ázsió Kft.; Banetti Direct
Kft.; Fitness 2000; TESCO hipermarket
pesterzsébeti áruháza; Kontaset Kft.; Patina Öntöde; Média-Markt Kft. ILMA

Március 31-én a szomszédos kerületek rendőreivel és polgárőreivel
közösen vettek részt egy nagyobb közlekedésellenőrzési és bűnmegelőzési
akcióban, melynek során több lopott
gépjárművet is felleltek, körözött személyeket fogtak el, valamint számos szabálysértési bírság és feljelentés is készült.
– A polgárőrök heti rendszerességgel közös közlekedési akciót tartanak a
XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, amely során a rendőrök a polgárőrök rendszámfelismerő rendszerét
felhasználva kiszűrik a közlekedő autók
közül a lejárt forgalmi engedélyű, esetleg
lopott vagy más bűncselekmény miatt
körözés alatt álló gépjárműveket, majd
intézkednek. A rendszer lényege, hogy a
kamera felvétele alapján a rendszer azonosítja az autó és annak tulajdonosának
adatait, s azonnal jelzi a szabálytalanságot – tudtuk meg Szászvárosi Zsolttól,
a polgárőrség vezetőjétől.
A polgárőrök önálló szolgálat közben is használják a rendszámfelismerőt.
ya
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Másfél óra a Társulattal"
"

– Itt Pesterzsébeten 15 éve működik
a „Társulat”, amely csak 2004 óta
viseli ezt a nevet, de már előtte öt
évvel is megemlékeztek a költészet
napjáról. A kerületben élő közéleti személyiségek és képviselők,
közalkalmazottak másfél évtizede

minden évben készülnek erre a napra, hogy örömet szerezzenek egymásnak és nekünk is. Köszönet jár
nekik érte. Babits Mihály sorait
hoztam el: „Mindenik embernek a
lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a

Fotók: Szerző

A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában a magyar költészet napja alkalmából
előadást tartott a kerület képviselőiből, köztisztviselőiből, közalkalmazottaiból álló ,,Társulat". Verseket mondtak, énekeltek, zenéltek.

lelkében az ének, az hallja a másik
énekét is szépnek.” – mondta Marton Sándorné, az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke a műsor előtt.
A repertoár igen széles volt. Felléptek: Kiss Anikó és Goldberger

Diana citerán, koloni népdalcsokrot adtak elő. Weöres Sándor Ős tudás című versét Vicziánné Simándi
Éva szavalta el. Kazinczy Ferenc A
tanítvány című novelláját Balásházi
Bálint mondta el. Várhalmi András Ratkó József családi visszaemlékezését, valamint József Attila
Levegőt! című versét interpretálta.
Devianna: G-dúr fuvolaversenyét
és az Allegrót Vicziánné Simándi
Éva fuvolán adta elő Balásházi Bálint zongorakíséretével. Somogyvári
Géza elfelejtett költők verseit szavalta. Fellépett Rózsavölgyi Ildikó
szöveggel és énekkel, Pável Edit
hegedűn játszott. Csaszny Márton,
Mészáros Kinga, Fried Andrea, Virág László, Hordósné Futó Ilona és
Virág László produkcióját hallhatta a közönség a több mint másfél
órában. Végül kórussá állt össze
a „Társulat”, és együtt énekelték
József Attila Rejtelmek című versét, amelyet Sebő Ferenc zenésített
meg. 		
ILMA
Több kép: www.pesterzsebet.hu

Kerületi diákok is részt vettek az országos Kossuth–Széchenyi-szónoklatversenyen
A középiskolás kategóriában 22
versenyző közül II. helyezett lett Kiss Judit Anna,
a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Felkészítő tanára: dr. Takaró
Mihályné.

A magyar költészet napját 120 óvodás és 140 iskolás részvételével ünnepelték a Csili Művelődési Központ

Fotó: Dr. Göde Anna

Az általános iskolás kategóriában
a Lázár Vilmos
Általános Iskola
tanulói, Vagyóczki
Patrik (felkészítője:
Róthné Géczi Veronika), Albrecht Péter
és Ferenczi Dóra (felkészítője: dr. Kovács Ferenczi Dóra
könyvtárában, ahová még Csepelről
is érkeztek gyerekek. A délelőtt versmondással, versbörzével, versírással

és verstotó kitöltésével telt, délután
az Irka kör előadásában versek és dalok hangzottak el. A Gieler Ferenc
színművész által
vezetett Lázár
Ervin Meseház
Ja n i k o v s z k y
Éva: Kire ütött
ez a gyerek című novelláját
adta elő. A költészet napját
Latinovits Zoltán-emlékesttel koronázták
meg Holl Zsuzsa és Végh Péter színművész
közreműködésével.
IM
Fotó: Könyvtár

Költészetről gyerekekkel

Andrásné) is nagyon szépen szerepeltek.
A zsűri tagja volt Nemcsák Károly, a
József Attila Színház igazgatója, Kovács
István, R. Kárpáty Péter, KovácsTitusz
színművészek, Geszty Glória színész,
főszerkesztő, producer, Kapácsi Miklós szinkronszínész, Kriszt László
színházigazgató.
Minden versenyző és felkészítő tanár
emléklapot és értékes könyveket kapott.
A versenyt a Kossuth Szövetség és a
Széchenyi Kör rendezte az Apáczai Kiadó József körúti székházában, a verseny lebonyolítását segítette a Kossuth
Társaság.
Dr. Sturcz Zoltánné
Kossuth Társaság elnöke,
a Szövetség alelnöke

Díjazottak
Versmondás
I. Szován Alexandra
(Gyermekmosoly Óvoda)
II. Kocsári Dávid
(Hajós Alfréd Általános Iskola 2. o.)
III. Bogya Natália
(Gyulai István Általános Iskola 2. o.)
Elismerő oklevélben részesült:
Völgyes Bendegúz, Szabó Bálint 8.
b.; Végh Csanád 6. c. (József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola)
Versírásban Hanák Karolina (Hajós
Alfréd Általános Iskola) lett az első.
A fordítási gyakorlatot a Hajós
Alfréd Általános Iskola 5. osztálya
nyerte.
A verstotót a Hajós Alfréd Általános
Iskola 8. osztályos tanulói nyerték.

K U LT Ú R A

Bánó Miklós plakátjaival helytörténeti értéket teremtett

– Miklós barátom kitartó és lelkes
plakátgyűjtő. Amikor mi egy plakáttal megjelentünk, Miklós mindig öt darabot kért. Egy 1989-es
plakát nagy hatással volt rám: egy
fiatalember azt mondja a plakáton:
„Először megyek szavazni, egy idősebb úr pedig azt válaszolja, hogy
én is először megyek szavazni, de én
40 éve felnőtt vagyok” – mondta

Fotók: Szerző

Plakátkiállítás nyílt a Csiliben Bánó
Miklós önkormányzati képviselő plakátgyűjteményéből. Az elmúlt 25 évből
15 párt 101 plakátját mutatták be.

állításán határon túli magyarok
politikai plakátjaiból is került a
paravánokra. Gyűjteményének
egyes darabjait erdélyi útjai során

Fotók: Eszes Zoltán, Ilonka Mária
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Máté Sándor festményeit mutatták
be a Csiliben, melyet Sárkány Sándor festőművész és
író méltatott.
Má t é S á n d o r
1988-tól 2006-ig
élt Pesterzsébeten,
ezer szállal kötődik
még mindig korábbi
lakóhelyéhez, számos
barátja él itt és gyakran
látogat vissza, megnézni a kedves régi szegleteket. Fiatal korában
festett és rajzolt. Hos�szú évtizedekig nem

foglalkozott rendszeresen a művészettel.
A kimaradt évek után
néhány éve alkot újra.
– Elsősorban pasztellképeket készítek.
Nagyon szeretem a hagyományos porpasztell
adta lehetőségeket próbálgatni és közben tisztelettel tanulmányozni a
nagy elődök és kiváló kortársak műveit. Igyekszem
alázattal kezelni ezt az izgalmas eszközt – foglalta ös�sze röviden ars poeticáját a
megnyitó közönsége előtt.
Ilma

Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről,
Szamosújvárról, erdélyi testvérvárosunkból, Székelykeresztúrról
szerezte be.
A gyűjtemény legrégebbi darabjai a szocialista időkből származnak, amiket a kerületünkben
élő Bencze István tanár úrtól,
Pesterzsébet díszpolgárától kapott
ajándékba. Ezek ugyan zenei eseményeket hirdetnek, mégis erősen
érezhető a politikai hangulatuk.
– 1989-től napjainkig szinte
minden kampányban részt vettem.
Kint voltam az utcán, és akik plakátot ragasztottak, azoktól mindig
szereztem néhányat. Így sikerülhetett szinte valamennyi politikai
párttól plakátokat gyűjteni. Ezek
történelmi pillanatokat örökítenek
meg, politikai üzenetet továbbítanak, sugallnak vagy ábrázolnak. Az
elektronikus világban a papíralapú
dolgok jelentősége csökkenő tendenciát mutat, ám ezzel felértékelődik a tapintható dolgok köre.
Nagyon fontos az, hogy tudjuk, mi
volt az igazság, vagy mi az igazság.
Eltelik néhány év, és az emberek
hajlamosak elfelejteni a tényeket,
és akár annak ellentétét is képesek
elhinni. Célom az, hogy Pesterzsébeten a gyűjteményemmel helytörténeti értéket teremtsek – foglalta
össze a képviselő.
Ilonka Mária

Busszal Kossuth és a
'48-as hősök nyomában
A Kossuth Társaság buszkirándulásra hívja tagjait és minden érdeklődőt május 31-én. Indulás reggel 7
órakor a pesterzsébeti INTERSPAR
mellől (Bíró Mihály utca)
Tervezett program:
Iszkaszentgyörgyön az AmadéBajzáth-Pappenheim-kastély, Fehérvárcsurgón a Károlyi-kastély
megtekintése, illetve ezen a napon
„Európai kertészeti és virágkiállítás”
vásár a kastély kertjében.
Bodajkon a kálvária és a
Hochburg–Lamberg-kastély látogatása. Móron a Láncos-kastély és
a Lamberg Kastély megtekintése.
Csetény Holitscher-kastély, Lókút és Lókút-Óbánya, a Kossuth
gyerekeket bújtató település.
A kirándulás egy Veszprém belvárosi sétával zárul.
A buszköltség az utazók létszámától függ, de maximum 4.500 Ft.
Jelentkezési határidő: 2.500 Ftos előleg befizetésével május 13-ig
a szervezőknél: dr. Sturcz Zoltánné elnöknél a 284-66-48-as, vagy
a 06-70/327-39-28-as, dr. Bényi
Árpádné elnökségi tagnál 280-6098-as telefonszámon, Nagy Mária
elnökségi tagnál és Weidinger Mária elnökségi tagnál a Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakközépiskolában.

Tavaszi zsongás
a Pesterzsébeti Városi Vegyeskarral
Budapesten és más városokban
is egyre népszerűbbek az előre
meg nem hirdetett fellépések a
főtereken és az aluljárókban. A
program a járókelők számára
spontánnak tűnhetett, ám
az énekkar nagyon is készült a meglepetésműsorra.
– Tudtuk, hogy szép
időben sokat sétálnak a

Kosutiban, ezért nem hirdettük
meg előre a produkciót. Kodály
Zoltán Kállai kettősét
és Karai József
Ugrótáncát
énekeltük el
– mondta
Pálffi Kriszti n a k a r nagy. im

Fotók: Szerző

Földesi Gyula önkormányzati képviselő
a megnyitón, melynek létrejöttét ő is
támogatta.
Ezután Bánó Attila
grafikus, újságíró, író –
akinek szintén látható
volt a tárlaton néhány
alkotása a rendszerváltás idejéből – is
beszélt élményeiről. A
korszakváltás első plakátjait ő készítette.
Bánó Miklós ki-
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Közös séta a Duna-partra a víz világnapján
A pesterzsébeti óvodák mindegyike
megemlékezett a víz világnapjáról. A
legtöbb intézményben a gyerekek csoportfoglalkozás keretében ismerkedhettek meg a jeles ünnep jelentőségével,
majd elkészítették a témához igazodó
műalkotásaikat. A Nyitnikék Óvoda
pedig a már hagyományosnak számító közös Duna-parti sétára invitálta az
érdeklődőket.
Március 24-én, a víz világnapja alkalmából a Lurkóház Óvodában és tagóvodáiban a gyermekcsoportokban a
foglalkozás részeként, természetesen
az életkori sajátosságok
figyelembe vételével
meséltek az óvodapedagógusok az ünnepről, a víz jelentőségéről.
A Gézengúz Óvodában is hagyomány,
hogy csoportszinten
megemlékeznek a
víz világnapjáról, a
gyerekek meséken és
előadásokon keresztül hallhatnak a víz
jelentőségéről.
– A víz világnapja kiemelt jeles
nap óvodánk pedagógiai programjában. Az óvónők minden csoportban
különböző tevékenységeken keresztül érzékeltették a gyermekeknek ezt

Új ágyakat
kapnak az óvodák

Fotók: Szerző

A Gézengúz Óvoda Zalán utcai
tagóvodájában Szabados Ákos polgármester, Juhász Lajosné alpolgármester és Földesi Gyula képviselő
adta át az önkormányzat által vásárolt új fektetőágyakat.
– A kerületi pedagógusok egybehangzó véleménye az volt, hogy
az elmúlt évtizedekben használatos vaságyakat egészségesebb, higiénikusabb, valamint az óvónők
által is könnyebben kezelhetőbb
fektetőhelyekre kellene kiváltani.

Így az önkormányzat az idei költségvetésben 3 millió forintot különített el erre a célra. Első körben,
csoportszobánként 25 fektetőágyat
adunk át a kerületi óvodáknak –
mondta Földesi Gyula.
im

A Gyermekmosoly Óvodában a
Szivárvány csoportban interaktív asztalokat, sarkot alakítottak
ki, ahová a vízzel kapcsolatos
könyveket, játékokat, eszközöket
helyeztek ki. A kísérletek során
megismerkedtek az óvodások a víz
tulajdonságaival és jellemzőivel.

a fontos értéket. E
napra készült el a
csodálatos akvári u m u n k , a m i t
szülői felajánlásna k k ö s z ö n h etünk – tudtuk
meg Bélteczkyné
Szende Hildától,
a Pesterzsébeti
Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda – Kindergarten
Baross
óvodavezetőjétől.

A négy tagóvodából álló
Nyitnikék Óvoda ovisai Duna-parti sétát tettek. A parton kavicsokból, kövekből képeket készítettek,
s nem maradt el a közös éneklés és
tánc sem.

– Feledhetetlen délután volt, hiszen együtt voltunk, és ez nagyon
jó – mondta Győrné Varga Kornélia
óvodavezető.
Szintén a Duna-partra látogattak
a Kerekerdő Óvoda középsősei és
nagycsoportosai. Amint Sebes Tamásné óvodavezetőtől megtudtuk, a
gyerekek vizet gyűjtöttek, benne egy
élő kagylót is elvittek az oviba, amit
néhány napos gondoskodás után egy
másik csoport visszaengedett a Dunába. A kiránduláson szerzett élményeket a csoportszobában feldolgozták,
rajzoltak, festettek, a vizet nagyítóval
vizsgálták. A legkisebbek képeket,
kisfilmet néztek meg a vízről, majd
játszottak, kísérleteztek vele.
Sz

Bölcsődék napja

2010 óta ünneplik a szakmában
dolgozók a bölcsődék napját. Pesterzsébeten április 22-én emlékeztek meg e napról.
Juhász Lajosné alpolgármester köszöntötte a bölcsődei ellátásban
dolgozókat, és köszönte meg nekik azt a heroikus munkát, amit
nap mint nap végeznek a kisgyermekekért, majd az intézményvezetőknek
átadta az önkormányzat ajándékát, az
építőjátékokat.
Pesterzsébeten 2013. január 1-je
óta a Humán Szolgáltatások Intézmény (HSZI) felügyelete alá kerültek
a bölcsődék. Az intézmény vezetője,
Bárány Zsolt idézte Szabados Ákos
polgármester tavaly év végi kijelentését: az önkormányzat 2013-ban
kiegyensúlyozott gazdálkodást tudott folytatni, amihez nagymértékben
hozzájárult az intézmények – többek
között a HSZI – jó gazdálkodása.

A VÍZ KINCS

Szólt arról is, hogy a tavaly bevezetett
munkaruhapénzt mostantól évente
megkapják majd a bölcsődék dolgozói. Kedvező változást jelent, hogy
januártól a gyermekétkeztetésre is
külön összeget kapnak a bölcsődék.
A gondozási napok elszámolásában bekövetkezett változás azonban
szemléletváltást igényel – hívta fel a
figyelmet.
A bölcsődék dolgozói ezt követően szakmai előadásokat hallgattak
meg.
Teljes cikk: www.pesterzsebet.hu
SzA

Az udvari játékokat, sétákat, kirándulásokat, illetve a verseket,
meséket és dalokat, valamint a
vizuális tevékenységeket is a téma köré fűzték, szervezték, de
megjelent a víz az anyanyelvi játékokban és a mozgáson keresztül is. Teljes beszámoló: www.
pesterzsebet.hu
Kuruczné Hegedűs Magdolna
Óvodapedagógus - Óvodavezető helyettes Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda (Bíró
Mihály u. tagóvoda)

Húsvétváró a Baross oviban
Húsvét előtt magyar táncházat és
nyuszilest tartottak a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross
Óvoda – Kindergarten Baross
óvodásainak.
Az Örökös zenekar húzta a talpalávalót, táncházat tartott Budainé Balatoni Katalin. Nagy sikert
aratott a gyermekjátékok fűzése,
valamint a tánclépések közös gyakorlása, ami után a gyerekek az
udvaron meglepetéseket kerestek
– és találtak is: minden gyereknek
színes labdát és csokinyuszit hozott
a nyuszi, aki akár meg is irigyelhette
volna milyen ügyesen ugrabugrálnak, másznak a lurkók azon a két
mászóváron, amit szülői adakozásból, a Baross Party bevételéből
vásárolt a Kindergarten Alapítvány.
sz
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Leáztatni, megszárítani, és mehet az albumba a bélyeg

Bélyeggyűjtő szakkörök indultak az iskolákban
Gyulai Istvánban, a Lázárban és a József
Attilában tartanak foglalkozásokat.
A József Attila iskolában az egykori
igazgató, Juhász Imre vezeti a szakkört,
aki 1965 óta lelkes bélyeggyűjtő.
Szenvedélyét sikerült átterjeszteni kis
tanítványaira is. A harmadikos Bathó
Zoltánt az iskolarádió felhívása tette
Miután a Magyar Bélyeggyűjtők Országos kíváncsivá, s lett állandó tagja a szakSzövetsége négy részre osztotta a fővárost, körnek. Kui Evelin azért jár a foglalkozámegalakult a dél-pesti területi iroda.
sokra, mert, mint mondja, jó bélyegeket
– Felajánlottuk, hogy a pesterzsébe- gyűjteni, Kellner Gergő pedig egyszerűen
ti iskolákba mobil bélyegkiállításokat azért, mert szeretett volna valamit gyűjteszervezünk, majd az érdeklődő gyeni. Szalka Dánielnek
rekeknek bélyegédesapja is bélyeggyűjtő szakkört
gyűjtő volt, lagzija
sas
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–
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iroda és a XX/22.
szerint a bélyegek
el
ett
ret
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érdeklődőt
számú Csili – Vasas
jók, ezért szeretné
Bázis Bélyeggyűjtő
azokat gyűjteni.
Kör vezetője.
Pesterzsébeten a 60-as, 70-es években
A kezdeményezést szívesen fogadták hét-nyolcszáz bélyeggyűjtőt tartottak számind az intézmények, mind a diákok. A mon, jelenleg az egész országban összesen
Kedvezett a bélyeggyűjtés pesterzsébeti
népszerűsítésének a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének átalakítása.
Az elmúlt hónapokban három kerületi
iskolában indult bélyeggyűjtő szakkör, s
nemsokára ingyenes szakkörvezető-képzést is szerveznek.

Fehér Miklós-emléktorna
A Hajós Alfréd Általános Iskola 10. alkalommal rendezte
meg a Fehér Miklós
emléktornát. A II.
korcsoportos focisták tiszteletüket az
emlékfal előtt virággal is kifejezték.

kétezernyolcszázan vannak. A hobbi pedig, mint
a dél-pesti szervezet vezetője elárulta, nem
is költséges.
– Tudjuk jól, hogy sem a gyerekeknek,
sem az időseknek nincs évi 20-25 ezer forintjuk arra, hogy megvásárolják a forgalomba kerülő legújabb bélyegeket, de erre
nincs is szükség. Mindenki családjában,
ismeretségi körében van olyan, aki a munkahelyén hozzá tud férni felbélyegzett, lepecsételt borítékokhoz. Ilyenkor nincs más
dolog, mint a bélyegeket leáztatni, megszárítani, és már mehet is a gyűjteménybe.
SzA

Felvételi meghallgatások a zeneiskolában
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában május 15-16-án tartják a felvételi
meghallgatásokat az Ady Endre utca 98ban 14-18 óra között. A felvételi előtt az
iskola hangszerbemutató koncertet tart

a Csiliben, május 14-én 9.30 és 10.30
kezdéssel. Itt az érdeklődő gyerekek és
szülők ízelítőt kaphatnak a zeneiskola
sokoldalúságáról, a tanulható hangszerekről, tanszakokról. 		
im

Búcsúzunk Judák Istvántól

Eredmény
I. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola - Eger
II. Bene Ferenc Általános Iskola - Budapest
III. Zuglói Hajós Alfréd Két tanítási nyelvű Általános Iskola
IV-XII. Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola
Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola - Tiszaföldvár
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola
Kolonics György Általános Iskola - Budafok
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola - Komárom
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - Budapest
Szokolyi Alajos Általános Iskola - Bernecebaráti
Gólkirály: Szojka Dominik - Bene Ferenc Ált. Isk.
Legjobb kapus: Szemerei Balázs - Bene Ferenc Ált. Isk.

A veszteség mindig fáj. Akkor is, ha fel
tudunk rá készülni, akkor is, ha nem.
Erre pedig nem készülhettünk fel.
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt.
Felfoghatatlan, hogy délelőtt még órákat tartottál, a versenyek résztvevőivel
egyeztetettél, a kollégákkal viccelődtél,
nagyon jó hangulatban voltál, este
pedig…
16 évet töltöttél a Lázár
Vilmos Általános Iskolában. A
munkádat teljes odaadással végezted. Következetesen, szeretettel
nevelted a rád bízott gyerekeket.
Szakmai elkötelezettségedet támasztja alá az évenkénti
versenygyőzelmek
sokasága is.
Nélkülözhetetlen voltál
az iskolai élet

mindennapjaiban. Óriási űrt hagysz
magad után.
Ha a kollégáidnak segítségre volt
szükségük, mindig készségesen álltál a
rendelkezésükre. Másik iskolába távozó kedves kollégánknak egy sípot adtál
ajándékba azzal az utasítással, hogy fújja
meg, ha bajban van, akkor ott teremsz és segítesz.
Pista, mi most megfújjuk
ezt a sípot, mert nagyon nagy
a baj…mert elmentél fiatalon,
váratlanul!
Nem voltál vallásos, de
reméljük, tényleg úgy
van, ahogy Zorán
énekli: „…kell
ott fenn egy
ország…”
Emlékedet
megőrizzük!
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Eumátria

Musical-ősbemutató a Kossuthban
A Kossuth Lajos Gimnázium
musicalcsoportja (KLG Társulat) hat és fél éves fennállásának
legnagyobb szabású produkcióját készítette el ebben a tanévben:
Eumátria címmel vadonatúj, saját musicalt alkottak.

Ennek a kétfelvonásos zenés
darabnak az ősbemutatóját
láthatta a publikum március
29-én a gimnázium – némi iróniával KLG Arénának nevezett
– tornatermében.
Meszlényi Teréz kritikáját a
www.pesterzsebet.hu oldalon
olvashatják.

Tájékoztató
Nemzetiségi oktatásra jelentkezés a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskolában a 2015/2016-os
tanévben első osztályt kezdő
tanulók részére.

GYEREKSAROK

Tiszta
Amerika!
Minden Amerikáról szólt a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolában
március 28-án. Az egész napos rendezvényt sportvetélkedők színesítették, a
diákok előadást hallhattak Amerika
sokszínűségéről,
multikulturalitásáról,
valamint a kinti tanulási lehetőségekről, Az
osztályok egy-egy
szövetségi állam jellegzetességeiből készítettek kiállítást.
A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
azon kevés – egészen
pontosan hat – magyarországi középiskola közé tartozik, amely idén sikerrel szerepelt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Amerikai Nagykövetség „Amerika-nap” pályázatán.
Az egész napos rendezvény egyben
az iskola 50 éves születésnapja alkalmából szervezett eseménysorozat nyitóünnepe is volt.
Az Amerikai Nagykövetség
képviseletében Tim Shriver, a politikai-gazdasági osztály munkatársa
az amerikai kultúráról tartott zenés,
interaktív előadást. Beszélt az ország
sokszínűségéről, toleranciájáról, az
amerikai–magyar kapcsolatokról, valamint arról, miért tartják az Egyesült
Államokat a lehetőségek hazájának,

s természetesen készséggel válaszolt a
felmerült kérdésekre.
Berzetey Klára, a Fulbright Bizottság munkatársa az amerikai felsőoktatási rendszer jellegzetességeit

és a magyar diákok
külföldi tanulási lehetőségeit ismertette a résztvevőknek.
Az Amerika-nap
program keretében
a középiskola tanulói időutazáson is
részt vehettek, hiszen Pleszel Sándorné
„Kossuth Amerikában” címmel tartott
angol nyelvű előadást.
Az elméleti előadásokat mozgás
követte. Az iskola kosárlabdacsapata barátságos mérkőzést játszott
a dunaharaszti Batthyány Gimnázium csapatával, majd a tanulók
sportvetélkedőkön mérhették össze
ügyességüket.

A sajátos nevelési igényű
gyerekek voltak a középpontban
A 2015/2016-os tanévben első
osztályba lépő tanulók esetében
a német nemzetiségi osztályba
jelentkezést két melléklet kitöltésével kezdeményezheti a szülő
2014. május 9-ig. A kitöltött
mellékleteket az iskola titkárságán lehet leadni munkanapokon
7.30 és 15:30 között.
A mellékletek letölthetők a
Magyar Közlöny 2013. évi 35.
számából, illetve személyesen
átvehetők az iskola portáján,
munkanapokon 7:00-20:00-ig.

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tavaszi pedagógiai napjainak előadásai
a sajátos nevelési igényű óvodásokról
szólt, a velük való bánásmódról, nevelésükről és integrációjukról.
A rendezvénysorozat első napján a
pedagógusok „lelkével” foglalkoztak,
Szalai Katalin klinikai szakpszichológus „Őrizd meg lelki egészséged a
változó időszakban!” című előadását
hallgathatták meg a résztvevők.
– Sok-sok hasznos tanácsot, ötletet, praktikát hallhattunk arról,
hogy a kiégés ellen mit tehetünk.

Emellett számomra új információ
volt például, hogy a kiégés jelei már
a pályán eltöltött első öt év után is
jelentkezhetnek. Mindig azt gondoltam, ennél sokkal hosszabb időnek
kell eltelnie ahhoz, hogy valaki belefásuljon a munkájába – mondta
Sebes Tamásné, a Kerekerdő Óvoda vezetője, aki több kollégájával
együtt vett részt a pedagógiai napok
programjain.
– Óvodánk érdekelt abban, hogy
jól tudjuk, hogyan kell foglalkozni
azokkal a gyerekekkel, akik „mások”,
mint a többiek, mivel egyre több

Az eredményhirdetést követően
Tim Shriver az iskola kertjében elültetett egy akácfát, amely – lévén,
Amerikában is honos faj –, jelképezi
a két ország közötti kapcsolatot.
A program este a Csili Művelődési Központban ünnepi műsorral
folytatódott, hiszen az iskola alapítványa 25. születésnapját ünnepelte.
A rendezvény fővédnöke Szabados
Ákos polgármester volt, aki az önkormányzat nevében 150 ezer forintos

ajándékutalványt nyújtott át Csabai
Róbert igazgatónak. Az intézmény az
ajándékot számítástechnikai eszközök
beszerzésére fordítja.
Felléptek jelenlegi és volt diákok,
a sokszínű műsorban színvonalas néptánc és mazsorett, rúdtánc, próza, modern tánc, valamint énekbemutatót
láthattak-hallhattak a vendégek.
SzA
sajátos nevelési igényű gyermek jár az intézményünkbe
– tudtuk meg Buc-Horváth
Gabriellától. A Gézengúz Óvoda vezetője nagyon értékesnek
tartotta Zaja Roland pszichológus „Baj van a gyerekkel” című
előadását, amelyben nemcsak
elméleti ismeretekkel, hanem
gyakorlati útmutatóval is szolgált a pedagógusoknak.
A pedagógiai napok egyik
előadója Bakonyi Anna volt, az
inkluzív, azaz befogadó pedagógia elismert szakembere.
– Az előadást hallgatva megerősítést kaptunk arról, hogy mi az, amit
jól teszünk, hogy milyen továbbképzéseken kellene részt vennünk. Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a
megváltozott világban megváltoztak a családi körülmények is, így
nekünk is változnunk kell. Ahhoz,
hogy helyt tudjunk állni az óvodai
munkában, hogy a gyerekekhez – és
rajtuk keresztül a szüleikhez – közelebb tudjunk kerülni, szükség van
az önképzésre – mondta Várhalmi
Andrásné, a Nyitnikék Óvoda óvodavezető-helyettese.
SzA

PROGRAMA JÁNLÓ

Pesterzsébeti Múzeum
Állandó kiállítások

Időszaki 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.

Ádám Judit festőművész kiállítása a
Gaál Imre Galériában megtekinthető
május 11-ig, hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért
festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.
Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
emlékszoba;
- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra”
helytörténeti kiállítás.
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FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

XX/2. sz. könyvtára
Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872
Nyitva: H, Sz, P: 13–19 óra, Cs: 9–16
óra, Szo: 9–14 óra

XX/4. sz. könyvtár
Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
Nyitva tartás: H: 13–19, K: zárva, Sz:
13–19, Cs: 9–15, P: 13–19, Szo: zárva

Könyvtárunk május 1-4-ig zárva tart! Könyvtárunk május 1-4-ig zárva tart!
Baba-mama klub: Énektanulás, játékok a csöppségeknek május 8-án,
10 órától, Káposztásné Kosztya
Henrietta óvópedagógus vezetésével.
A Pesterzsébeti Múzeum szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt a Múzeumok
Majálisán, a Nemzeti Múzeum kertjében
május 17-én és 18-án.
„Sportélet Erzsébeten” helytörténeti
kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum
épületében szeptember 21-ig. Hétfő
kivételével naponta 10-18 óráig
látogatható.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53. Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324.
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.
GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu

Játékkészítők klubja: szerdánként,
15 órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, akik logikai és kézműves
játékokkal ismerkednének. Legközelebb: május 14-én, 21-én és 28-án.

Spániel-simogató!
Játék a kutyusokkal és a Spániel Fajtamentés Önkénteseivel május 14.,
16.45.

Alkossunk együtt! Játszóház 2-8 éves
gyerekeknek! Rádics Ágnessel páratKézműves Kuckó: május 30-án 17 lan heteken szerdánként 16.30-tól.
órakor. Molnár Éva mesél.
Hímző, kötő, horgoló kézimunka
Ezoterikus klub: „Bennünk rejlő és Főzőcske Klub pénteki napoenergiák” – Frisch Tibor ezoterikus kon 15.30-tól.
beszélgetése május 7-én, 17 órától!
Szövő-suli 2: május 16., 15.30-tól.
Idegennyelvi klubok: Francia társalgás április 30, május 21, 17 óra. Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával
Orosz klub május 28, 17 óra. Angol hétfőnként 9.30: Mondókás móka;
klub május 5, 17 óra. Német klub 10.10: Bábos torna.
Szabados Ákos polgármester
május 12-én, 17 órakor.
Kiállítás: Frisch Bianka és Frisch fogadóórája: május 28., 18 óra.
Társasjáték klub: május 23., 17 óra

Tünde szobor- és fotókiállítása, Sza- Nyári zárás várhatóan július 1-től
lay Sarolta képei láthatók.
augusztus 1-ig.

ÉVGYŰRŰK
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Játék (kor)határok nélkül!
Időskorban a testi aktivitás fenntartása mellett kiemelten fontos a szellemi
frissesség megőrzése is, aminek szinten tartásához kiválóan alkalmas a
játéktevékenység.
Napjainkban a játékot szinte kizárólag a gyermekévekhez kötjük, pedig
játszani kellene minden korosztálynak. A játék aktivizál, érzelmeket vált
ki, közösségi élményt nyújt, élénkíti a
gondolkodást, és lehetőséget ad arra,
hogy a részt vevő idősek közeledjenek
egymáshoz.
A Lajtha utcai Idősek Klubjában
heti rendszerességgel szervezünk kvíz
jellegű fejtörőket és izgalmas csapatjátékokat. Klubtagjaink kedvelt játéka
a Szerencsekerék, BINGO, óriáskeresztrejtvény, neves napokhoz,
eseményekhez kötődő kvízjátékok,
zenés fejtörő, Szeretlek Magyarország! vetélkedő.
Szeretettel várjuk a játszani szerető
idősek jelentkezését: Lajtha utcai
Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Tel.:284-34-40, 06/205-99-66-01
E-mail: lajtha@xxgondozlmv.hu
Klubvezető: Torda Zsuzsanna

Mick Károlyné versmondását értékelték a legélvezetesebbnek

Májusban mesemondó versenyt szerveznek

időkből. Legkedvesebb költője Petőfi Sándor, az ő verseit mondja
legszívesebben.
Lipcsey Katalin, az egyik különdíjas szerint érzékeny lélek kell a versmondáshoz. Hat éve agyi infarktust
kapott, fél oldala lebénult. Akkor
költözött Pesterzsébetre a lányához.
A versek és a humora segíti a mindennapokban, ha megtetszik neki egy

Harmadik alkalommal rendeztek versmondó versenyt a Marót utcai Idősek
Klubjában, ahol 14 versmondót hallgatott meg a közönség és a zsűri.
A versmondók lelkesen, mély átéléssel adták elő József Attila, Ady Endre,
Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Arany János,
Miniska Zsejke és Róna Katalin
verseit. Amikor mindenkit meghallgattak, rövid szünet után a zsűri értékelte a produkciókat. Szakali Tibor
mindhármuk nevében megköszönte
a produkciókat, a sok szép verset, hiszen – mint mondta – ma már egyre kevesebbszer lehet verset hallani.
Az első helyen Mick Károlyné, a

költemény, a „lelkéhez ér”, azt neki
mondania kell.
A Marót utcai Idősek Klubjának
versmondó versenyét Szittner-Bartus
Beáta klubvezető bonyolította kedvesen és jó hangulatot teremtve.
Májusban mesemondó versenyt
szerveznek, amire már készülnek a
mesélők.
Péhl Gabriella

Tájak, korok, múzeumok
Az Erzsébeti Tájak Korok Múzeumok Egyesülete mutatkozott be
az MSZOSZ Szervezet egyik összejövetelén, amit minden hónap
első keddjén, 14 órától tartanak a Csiliben. Erdősi Pongrác túravezető avatta be az érdeklődőket kirándulásaikba, programjaikba.

Fotó: Szerző

Népzenei találkozó a Csiliben

másodikon Balázs Istvánné, a harmadikon pedig Dobson Imréné végzett.
Különdíjat kapott Lipcsey Katalin és
Molnár János.
Mick Károlyné középiskolás kora
óta mond verseket, díjakat is nyert
szavalóversenyeken. Betegsége miatt
már nem tud új verseket tanulni, ám
negyven-ötven verset tud korábbi

Minősítéssel egybekötött országos
népzenei találkozót tartottak március
végén a Csili Népdalkör szervezésében a
Csiliben. Pesterzsébetet a Csili Népdalkör és a Canto Armonico kamarakórus
képviselte. Nemcsak népdalok, hanem
népdalfeldolgozások is elhangzottak. A

zsűri nem tudott dönteni a sok szép
produkció közül, ezért külön helyezés
nélkül jelölte meg a budaörsi Piros
Rózsa dalkört, a vecsési Balla Péter
népdalkört és a Canto Armonico kamarakórust. Kiemelték Cséke Gyöngyi
Mária népdalszólóját.
im

A Gaál Imre Galériában
jártak a Nagy Gyory utcai
Idosek Klubjának tagjai
A klubtagok kihasználták a szép tavaszi időt és egymást karonfogva sétáltak
el a Gaál Imre Galériába, ahol Tóth Menyhért és Ádám Judit kiállítását
tekintették meg. Mint mondták: nagyon jó érzés volt elmerengeniük a
festmények előtt. A galérialátogatás után fagyiztak, majd visszasétáltak a
klubba, ahol társaik kíváncsian várták élménybeszámolójukat.

Idén 311 fő vett részt az egyesület programjain, 16 természetvédelmi területen kirándultak, 15
múzeumot tekintettek meg, bakancsos túráikon pedig 217 km-t
gyalogoltak. Kirándulásaik, túráik nyitottak, bárki velük tarthat.
Erdősi Pongrác két szép és érdekes
kirándulócélpontot mutatott be
két kisfilm segítségével. Először a
Rám-hegy oldalában lévő Rám-szakadék könnyebb és nehezebb, ám
végig vadregényes szakaszaiban gyönyörködhettek a nyugdíjasok, majd

kiérve a völgyből, a Prédikálószékről
elénk táruló Dunakanyar látképét
és a Vadálló, kövek vulkanikus korból maradt képződményeit csodálhatták meg a film által.
A má s i k fi l m A l e x a n dra
Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnő életét és az Ürömön található sírkápolnájának történetét
ismertette.
Bővebb információ a túrákról a pongi.hupont.hu oldalon
olvasható.
Péhl Gabriella

s 17-én
8. Élő Rózsafüzér Zarándoklat máju

Feltámadási szertartás
és éjszakai körmenet

Fotó: Internet

Takaró Mihály irodalomtörténész,
a PesterzsébetKözponti
Református Egyházközség presbitere, a kórus
karnagya Magyar
Örökség díjban
részesült.
Takaró Mihálynak a rangos elismerést az irodalom tanításáért ítélte
oda a neves tudósokból és művészekből álló bizottság. A nemzet tanítójának elévülhetetlen érdeme
többek között, hogy kezdeményezésére került be az
új Nemzeti alaptantervbe Herczeg Ferenc, Tormay
Cécile, Szabó Dezső és Nyirő József. Műsorai jelenleg
is láthatóak a Duna Televízióban „Száműzött magyar
irodalom”, illetve
„Magyar klasszikusok új köntösben”
címmel.
A díjat olyan jeles
művészekkel együtt
vehette át, mint a
Kaláka együttes,
Huszárik Zoltán
filmrendező (posztumusz), Kunkovács
László fotóművész,
etnográfus.
IM Dr. Hegedűs Miklós matematikus

A 70 évvel ezelőtti
szőnyegbombázás
áldozataira emlékeztek

Fotó: Szerző

Holokauszt Emlékév 2014
A Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti körzetének tagjai
részt vettek március 19-én a Mazsihisz megemlékezésén, és az
év során is figyelemmel kísérik és látogatják majd a központi
rendezvényeket.
Kerényi András, a Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti
körzetének elnöke elmondta, hogy a zsidó temetőkben májustól kezdődően lesznek megemlékezések. Az ő szervezésükben Erzsébet, Soroksár és Csepel izraelita temetőjében július
13-án fognak mártírjaikra emlékezni.
A1 Holokauszt
Emlékév programjaira minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
PG

Magyar Örökség
díjat kapott Takaró Mihály

átadja a díjat az ismert pesterzsébeti
személyiségnek

Fotó: Szerző

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-főplébániatemplomban április 19-én este Czap Zsolt plébános, Mahimai Raj káplán atya, a ministránsok és a
hívők együtt
ünnepelték
Jézus feltámadását a liturgia keretében.
A hívek a
Sz e n t E rzsébet téren
gyülekeztek,
tűzgyújtás
következett, majd a
templomban
folytatódott
az ünneplés.
Ezután körmenetre került sor.
Ilma

A hívek Soroksár utcáin
és a pesterzsébeti
temetőn1keresztül
érnek el az Fatimai
Szűzanya templomhoz. Innen mezei
földutak vezetnek
át Pestszentimrére,
majd egy erdei szakaszon, a Halmi-erdőn
át mennek a hívek
Pestszentimre kertvárosán keresztül,
valamint Szemeretelepen át a
pestszentlőrinci templomhoz.
A résztvevők végcélja a Havanna lakótelepi Szent Lászlótemplom elérése. A teljes út 17
km, síkvidéken, könnyű terepen, valamint erdőn-mezőn át
vezet.
		
Im
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Fotó: Magánarchívum

EGYHÁZ

Az Árpád-házi Szent Erzsébetfőplébániatemplomban március 29-én a 10 órakor kezdődött
szentmisén Czap Zsolt plébános
megemlékezett az 1944. április
3-i fővárosi szőnyegbombázás
pesterzsébeti áldozatairól.
A légi támadást a brit és
amerikai bombázók hajtották
végre. A célpont elsősorban a
ferencvárosi rendező pályaudvar és Tökölön a Dunai Repülőgépgyár volt. Emellett hullottak bombák
Pesterzsébetre, Csepelre és a Józsefvárosi
pályaudvarra is.
A támadásban több ezren haltak meg. Az
áldozatok között volt Pesterzsébeten dr. Ottó László atya, aki a 30-as éveiben járt, szerették, ismert ember volt, és sokakat tanított
hittanra. Czap Zsolt plébános nemrégiben
hallotta: úgy találták meg az elhunyt atyát,
hogy holtában egy hároméves gyermeket védelmezett, aki így túlélte a bombázást.
ILMA

Ingyen tartja edzéseit

A fittség és
egészség kulcsa
az életmódváltás

Szakács Ottó nem hisz a diétákban,
sem a táplálékkiegészítőkben, sem
a súlyzós edzésekben. Azt vallja, a
test akkor működik egészségesen,
ha próbáljuk visszaállítani eredeti
állapotába. Hat évvel ezelőtt kidolgozott edzésmódszerével nemcsak
az izmok, hanem az egész szervezet
erősödik. Ennek és a megfelelő táplálkozás ötvözésének végeredménye
a testileg-lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott ember.

Gyakorlatilag végigsportolta az
életét, az évek során az úszástól a
kajak-kenun át a küzdősportokig
sok mindent kipróbált, így elég
nagy tapasztalatra tett szert. Ezeket felhasználva dolgozta ki ökölvívó versenyző fiával és edzőjével
azt a módszert, amelynek alapja a
natúr sport.
A személyi edző, visszafordulva a hagyományos sporthoz, leginkább saját testsúlyos gyakorlatokat
végeztet.
– Nem vitatom a mai divatsportokat, a súlyzók, az aerobic
vagy a futópad hatékonyságát. A
nálam, velem edzők között van
olyan tizenhat éves lány, aki korábban élsportoló volt, mindkét
térde annyira tönkrement, hogy
műtétre javasolták. Amióta foglalkozom vele, a térde nem fáj.
Van gerincsérvvel küzdő tanítványom is, aki hetente öt edzést
képes végigcsinálni, és elmúltak
a derékfájdalmai. Ezzel az edzésmódszerrel az egész szervezetet
erősítjük, működésre serkentjük.
A saját testsúlyos gyakorlatok
megtartják a test funkcióit, ezt
kiegészítjük az egészséges táplálkozással, ami az én olvasatomban
a hagyományos táplálkozást jelenti. Azaz a tészta- és kenyérfélék,
a táplálékkiegészítők elhagyását,
helyettük a hús, zöldség, gyümölcsfélék fogyasztását – mondja.
A módszer egyébként a versenysportban is működik, erre
legjobb példa fia, aki 19 évesen
korosztályában és súlycsoportjában az egyik legsikeresebb magyar
ökölvívó.		
sza

PORTRÉ

Egy református orvos-misszionárius beszámolója Afrikáról
Dr. Keszi Krisztina belgyógyász,
a trópusi betegségek szakértője volt a vendége nemrégiben
a Szabótelepi Református Gyülekezetnek. A doktornő a
Liebenzelli Misszió tagjaként 2006 februárjától szolgál Zambiában,
Mungwiban egy egyszerű „klinikán”, ahol
egyedüli orvos.
A kis kórház elsősorban a környező falvak járóbetegeit látja
el, de van szülészeti,
elfekvő és fertőző részlege is. Természetesen a
környékbeliek mindenféle
betegséggel ezt a klinikát keresik fel.
– Isten döntötte el, hogy nekem
ezt a munkát végeznem kell. 35
éves voltam, amikor azt a feladatot
kaptam, hogy legyek Jézus Krisztus
szolgája a pogányok között. Tudtam,
hogy egy napon elmegyek a misszióba – mondta a doktornő. Zambia
ezen részén a lakosság nagyon szegény. A falvakban nincs vezetékes
víz és áram, több kilométerről cipelik haza az asszonyok vízhordó
edényekben az ivóvizet, amelyet a
fejükön egyensúlyoznak. A férfiak
a városokban dolgoznak, hetente
járnak haza, az asszonyok nevelik a

Fotók: Szerző, magánarchívum és reprodukciók
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gyermekeket, ők művelik a földet.
Naplementéig igyekszik mindenki
hazatérni, mert éjjel vadállatok és
a kígyók támadásától lehet tartani.
Noha Zambia keresztény országnak
mondható, mégis csodájára járnak
egy-egy képes Bibliának.
A kórházakban – amennyire lehet
– próbálják a higiéniás szabályokat
betartani. A betegek közül sokan
imádkoznak Jézus Krisztushoz, de
akadt olyan páciens is, aki a doktornőtől hallott először a Megváltóról.
Meglehetősen sokan szenvednek
maláriában, és szinte mindennap
megfertőződik valaki AIDS-szel.
Egyes becslések szerint a népesség fele

küzd ezzel a betegséggel. A betegek
általában 3 napot töltenek a kórházban, ezalatt kell a bajaikra enyhítést
nyújtani.
Dr. Keszi Krisztina nemcsak testileg gyógyít, hanem lelki munkát is
végez. A gyermekeknek például vasárnapi iskolát szervezett, ahol bibliai
történeteken keresztül mondja el az
evangéliumot. Ugyanezt a célt szolgálják az erdei könyvtárak is, ahol
bemba nyelvű evangéliumi könyvek
révén ismerheti meg Zambia népe Jézus Krisztust. A doktornő az országban több helyen tart előadást, majd
visszutazik gyógyítani állomáshelyére.
ILMA

Szerencse kísérte életét

A gyilkosok sem voltak egyformák
Csillag János a holokauszt ideje alatt
született, 1944 áprilisában. Több embernek és a szerencsének köszönheti,
hogy megmenekült.
Egy nap a budapesti gettóban édesanyja
egyszerűen nem ment le a névsorolvasásra. Akik lementek, nem jöttek többé
vissza. A névsorellenőrzéskor persze nem
volt meg a létszám, ezért felküldtek egy
fiatalembert – levente lehetett –, aki végigszaladt az emeleten és minden ajtót
kinyitott. Amikor meglátta Csillag János
édesanyját csecsemőjével, éktelen káromkodásban tört ki, bevágta az ajtót, és elment. Talán a pár hónapos szőke kisbaba
képe hatotta meg. Egy másik alkalommal elkapták azt a keresztény asszonyt,
aki ételt csempészett be nekik a gettóba.
Kiabáltak vele, hogy ezeknek hoz enni,
miközben a harctéren ősmagyarok éheznek, de az asszony svábul kiabált vissza a
német őrnek:
– Akkor is ezt mondanád, ha a te
anyád lenne benn?
Az őr válaszként ráemelte a puskáját,
de nem lőtt rá.
A budapesti gettó bezárása után
(1945. január 16-án szovjet csapatok

szabadították fel) Csillag János családja
hazament egykori házába, pontosabban
ment volna, mert a házat lebombázták.
Semmijük sem maradt. Aztán megjött
az édesapja a munkaszolgálatból, este
megfürdött, másnap pedig elment dolgozni. Nagyon sok embernek volt akkor
hasonló sorsa.

Csillag János tanulmányai
után geológus lett, és 22 évig
Egerben élt. Ezután az állam
többször is Kubába küldte, ahol
geológiai expedícióknak segített.
Első házasságából három, a másodikból egy gyermeke született.
Második feleségével Pesterzsébeten vett házat.
Ma már nyugdíjas, és a Zsidó Hitközség történetének feltárásával foglalkozik. Kutatásait
támogatta a HDKE ( Holokauszt
Dokumentációs Emlékközpont.)
Jelenleg a hajdan volt járást kutatja, ami nagyjából a mai Kiskunlacháza és alsó Dabastól Budapestig
tartó terület. Elsősorban – természetesen – Pesterzsébet és Soroksár, Csepel, Dunaharaszti adatait
összegzi. Kutatási eredményeinek
megjelentetésével nem foglalkozik. Nem
keres kiadót, csak – mint mondja – megírva lerakja az asztalra.
Ő nem szeretné előtérbe tolni magát.
Csillag János Két rabbi – 110 év címmel, május 13-án, 17 órától a Helytörténeti Klubban tart előadást.
Péhl Gabriella
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Rendezett, tiszta parkok
Április 30-án zárul a téli
közfoglalkoztatási program,
melynek keretében a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatóban ötszázharminc
közfoglalkoztatott tevékenykedett. Munkájuk által
tisztábbak, rendezettebbek
lettek közterületeink.

Annak köszönhetően,
hogy az elmúlt fél évben
a szokásosnál majdnem
háromszor annyi
közfoglalkoztatott
tevékenykedett a
foglalkoztatóban,
korábban végeztek
a tavaszi nagytakarítással, a metszésekkel, sőt, a kerület
felében megtörtént
az első fűnyírás, s a
kannavirágok gumóit is elültették.
– A közfoglalkoztatottak most végzik a vadászkerítések csiszolását,
újrafestését, a játszóterek játszóeszközeinek átvizsgálását, a kertberendezések festését, a graffitik
eltüntetését. A közfoglalkoztatottak

egy része az önkormányzati intézményekben dolgozik, ott tisztasági
festéseket végeznek, az intézmények
udvarát, kertjét tartják rendben –
tudtuk meg Adorján Csillától, a

foglalkoztató vezetőjétől.
Mint mondta, munkájukat nagyban segíti a tavaly novemberben
megalakult Kerületi Őrség.
– A Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelői, valamint az őrség
állandó jelenlétének köszönhetően csökkent az illegális lerakások
száma, de a járőrök jelzik nekünk
azt is, ha valahol az úttestre belógó
ágakat, bokrokat találnak.
SzA

Közösségi kert épül a Lázár-iskolában

Március 22-én elkezdődött
a Magyar Telekom „Hello
holnap” pályázatán elnyert
közösségi kertünk építése.
Juhász Lajosné alpolgármesternek, a kert védnökének köszöntő szavai
után az első kapavágásokat
a Gézengúz Óvoda lelkes
óvodásai, a Lázár-iskola
tanulói, a szülők és a pedagógusok tették meg. A több mint 150
fős csapat a Kortárs Építészeti

Központ Alapítvány munkatársai és hozzáértő szülők irányítása
mellett termőföldet terített szét,

ásott, gereblyézett, ültetett,
locsolt, gyomlált, ágyásokat
készített, festett. A kertépítés első üteme késő délutánig zajlott.
A városi kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szervez közösségbe,
akik a közös munka, a kertészkedés során elsajátított
szemléletet az élet más területein is gyakorolják: így a
gyerekek, a szülők és a pedagógusok környezettudatos,
egymás munkáját megbecsülő lakóivá válnak
kerületünknek.
A kert közösségteremtő ereje és nevelő
funkciója mellett friss
zöldséggel, gyümölc�csel, fűszernövén�nyel látja el az őket
gondozókat.
Köszönet a megvalósításban részt vevő
gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak, valamint az önkormányzat
és a tankerület vezetőinek.
Mezei József igazgató
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A Rendvédelmi
Osztály közleménye
Május 1-jétől Pesterzsébet
közigazgatási területén a Polisz Biztonsági Kft. látja el a
kisállattetem-elszállítással kapcsolatos feladatokat, mely a lakosok
számára továbbra is díjmentes.
A lakosok ezentúl díjmentesen
is bejelenthetik, ha közterületen
állattetemmel találkoznak.
A díjmentesen hívható zöld
számon éjjel-nappal várjuk a
hívásokat.
A közterület tisztasága érdekében
kérünk mindenkit, hogy aki a kerületek, illetve a városok utcáin,
terein, parkjaiban elhullott állatot talál, az gondoskodjon a tetem
mielőbbi elszállíttatásáról.
Ehhez mindössze egy telefonhívásra van szükség, hiszen az önkormányzat megbízásából a Polisz
Biztonsági Szolgálat gondoskodik
az állat testének helyszínről való
eltávolításáról, és ez a szolgáltatás
a lakosoknál elhunyt állatokra is
kiterjed.
A bejelentést az alábbi telefonszámon tehetik meg:

06-80-626-999
(díjmentesen hívható)
A bejelentéstől számított 24
órán belül megtisztítják a
közterületet!

Aktuális
légszennyezettségi
adatok

A legszennyezes.hu főoldalán
a keresőmezőben lehet keresni
a településekre, de a városok
esetén egy térkép is segít tájékozódni. A települések esetén általában legszennyezes.
hu/településnévcímen érhetőek el az adatok (pl: http://
legszenyezes.hu/budapest).

Nem kapja meg a
Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:

szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

ÉLETTÉR
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Ebéd- és pótbefizetés

június hónapra

Ady Endre Általános Iskola
május 08. 0700– 1300
május 15. 1200– 1700
Hajós Alfréd Általános Iskola
május 12. 0700– 1300
május 19. 1200– 1700
József Attila Általános Iskola
május 13. 0700– 1300
május 20. 1200– 1700
Lázár Vilmos Általános Iskola
május 13. 0700– 1300
május 22. 1200– 1700
Gyulai István Általános Iskola
május 13. 0700– 1300
május 20. 1200– 1700
Tátra Téri Általános Iskola
május 07. 0700– 1300
május 14. 1200– 1600
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
május 14. 0700– 1300
május 21. 1200– 1700
Zrínyi Miklós Általános Iskola
május 12. 0730– 1300
május 19. 0800– 1200

Ismét a kiserdő megmentésére siettek
A Föld napja alkalmából a szociális
foglalkoztató kiserdő-takarítási akciót szervezett április 25-én. A lelkes
önkéntesek három konténer hulladékot gyűjtöttek össze, a gallyakat pedig helyben ledarálták a foglalkoztató
munkatársai.
Egy kerületi általános iskola kivételével mindegyikből érkeztek gyerekek,
de a Pacsirta, a Kolping és a Sisi nyugdíjasklubok is magukénak érezték a
felhívást, és eljöttek. Amíg a gyerekek
és a felnőttek a szánkózódomb és a
környező házak előtti zöldterületeken gereblyéztek, a bográcsban főtt a finom gulyás.
Adorján Csilla, a
foglalkoztató vezetője kiemelte a Nagy
László Általános
Iskola és Gimnázium (NLG) hetedikeseit, akik nagy
segítséget jelentettek. Az Eötvös Loránd Szakközépiskola
diákjai korábban felmérték az erdő élő- és vízi világát,
majd az alapján ismeretterjesztő
prospektust készítettek. A középiskolások három turnusban mutatták
be az erdőt a NLG diákjainak.

A takarítás
befejeztével
a Nyílegyenes
Íjászklub képviselői tanították az
íjászat alapjaira a gyerekeket. A Lázár utcai iskolának köszönhetően a madáretető-készítést is
elsajátíthatta, aki akarta.
A rendőrség, a tűzoltóság, a

Pesterzsébeti Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat, valamint a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által ös�szeállított játékos ismeretterjesztő
feladványainak megoldására nem
került sor, mert ezt a programot sajnos elmosta az eső.
Adorján Csilla az elmúlt évek
legsikeresebb rendezvényének tartja
ezt a takarítási akciót.
SzA
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Olvasónk, Katalin írta

100

– Örömmel olvastam a beszámolójukat a járda-karbantartási munkákról.
Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy
megkérdezzem, kinek a hatáskörébe
tartozik, és egyúttal kinek kell jelezni,
hogy a Mártírok útján – a Nagysándor József utca és a legvégén lévő iskola közötti szakaszon, bár van bölcsőde,
van forgalmas buszmegálló (pl. Mézes
utca – Zobor utca –, ahol sokan le- és
felszállnak a Lázár iskola közelsége és
megközelíthetősége miatt nincs zebra. A megnövekedett forgalom miatt,
iszonyatosan balesetveszélyessé vált az
elmúlt években az útszakasz. Sokat javítana a helyzeten, ha a buszmegállók
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Pesterzsébet Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézményének
Családsegítő Szolgálata
2014.05.17-én (szombaton), 10-14 óráig
Gyermekruha Börzét rendez.
Helyszín:
Hársfa Játszótér
1203 Budapest, Hársfa sétány 21.

100

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
aki cserélni vagy vásárolni szeretne 0-14 éves
gyermeke(i) részére ruhákat, cipőket,
játékokat, könyveket, stb.
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A „söralátét" a legegyszerűbb

100

95

Asztalfoglalás korlátozott számban!
Érdeklődni:
Családsegítő Szolgálat
283-0283; 06-20-514-8327

közelében és a bölcsinél sikerülne zebrás
átkelést biztosítani – írta Katalin.
Sz. Attiláné hasonló problémáról
számolt be.
– A Mártírok útján, a Rákóczi utcánál az óvodához balesetveszélyes átjutni, mivel sem tábla, se lámpa, se zebra
nincs. Tábla sem jelzi, hogy ott óvoda
van. Gyerekekkel szeretnénk átkelni, de
nincs hol, pedig az autósok elég sokszor
100-150 km/h-val vagy többel száguldoznak-versenyeznek ezen az úton.
A gyalogosátkelők iránti igényt
a városfejlesztési osztálynak kell jelezni. Célszerű, ha az igénylést minél
többen aláírják.
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A személyijövedelemadó-bevallás legegyszerűbb módja az adónyilatkozat, amit sokan csak „söralátét-bevallásként" emlegetnek. Ezt –
egyéb törvényi feltételek megléte mellett – akkor lehet választani, ha
a munkáltatók által levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő
adó különbözete nem több ezer forintnál.
A 1353 ADÓNYILATKOZAT nyomtatványon a személyes adatokon túl mindössze három sort kell kitölteni. Az adónyilatkozat a NAV
bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról is
letölthető. A kitöltő- és ellenőrző programmal elkészített adónyilatkozat az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is beküldhető, vagy
kinyomtatva, postán is továbbítható a NAV-hoz.
Az adónyilatkozat benyújtásának határideje 2014. május 20.
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Nyakunkon a vakáció

Boséges
a Csili nyári táborainak választéka
íí
Sok-sok társas és társasági játékkal várják a 6-12 éves gyerekeket a Csili Művelődési Központ nyári napközis táborai. A
táborok idén négy héten keresztül tartanak, és összesen 11-féle foglalkozás közül
lehet választani.
Képzőművészeti, Egyiptomi kézműves,
Dinamik aerobik, Honismereti, Kreatív mozgás, Öko-kreatív, Mitológiai,
Bűvészképző, Képregénykészítő, Irodalmi, Életmód – ez a Csili idei nyári
táborkínálata.
– A választék bőséges, de ami
mindegyikben közös, bármilyen foglalkozást is választ a gyerek, azt áthatja
majd a sok-sok játék, a jó hangulat,
az együttlét öröme – tudtuk meg Tóth
Judittól. A szervezők célja ugyanis,
hogy a nyári szünetben még a látszatát is elkerüljék a közvetlen okításnak,
ami a gyerekek mindennapjainak része
a tanítási időszakban. Helyette játékos
módon nyíljon lehetőségük kreativitásuk és kapcsolatteremtő képességük

fejlesztésére, ismeretük bővítésére.
Sokak örömére Kormos Janka pedagógus idén nyáron is várja a gyerekeket
a Csiliben. Június 23-a és 27-e között
honismereti, június 30-a és július 4-e
között kreatív mozgás, július 7-e és 11-e
között öko kreatív, július 14-e és 18-a
között pedig mitológiai táborral. Janka

táboraival kapcsolatban Dávid Anikó
tud bővebb felvilágosítással szolgálni a
0630/466-66-97-es telefonszámon.
Tóth Judit táborvezető szintén
négyféle témájú táborral készül a nyári szünetre. Június 23-ától egy héten át
bűvésztábor lesz, azt képregénykészítő
tábor követi. A július 7-ei héten kezdődő

Iskolai napközis táborok

játékos irodalmi tábor főhadiszállása a
könyvtár lesz. A július 14-e és 18-a közötti „Tündérkonyha” életmódtáborban a gyerekek számára vonzó, mégis
egészséges ételek készítésének praktikáival ismerkedhetnek meg a leendő
konyhatündérek.
Holczapfel Zsuzsa a június 23-ai és
a június 30-ai héten képzőművészeti
tábort szervez az érdeklődő 7-12 éves
korosztálynak, Ballai Brigitta és Kerekes Éva pedig június 16-a és 20-a
között az egyiptomi kézművestáborral
várja a gyerekeket.
A dinamik aerobiktábor 16 ezer
forintba, a többi 17 forintba kerül,
ezenfelül az étkezés díját kell még megfizetni, ami hetente 3250 forintot tesz
ki. A táborokba már lehet jelentkezni a
Csiliben. A nyári táborokról prospektus
is készült, ami a művelődési központ
portáin megtalálható, de az iskolákba
is eljuttatták. Bővebb információ Tóth
Judittól kérhető a 0630/466-66-68-as
telefonszámon.		
Sz

Uszodai nyár

A kerületi általános iskolák nyári táborának helyszíne idén a
XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola lesz. Az intézményben június 30. és augusztus 15. között várják az iskolásokat.
Június 16. és 27., valamint augusztus 18. és 29. között
három iskolában biztosítanak ügyeletet. A Gyulai István
iskolában a gyulais, a lázáros és a zrínyis tanulókat fogadják,
a Tátra téri iskolában a tátrásokat, az adysokat és a Hajósba
járó gyerekeket, a József Attila iskolában pedig az attilásokat
és a vörösmartysokat.
A táborba jelentkezni az iskolákban lehet majd, a térítési
díj – a korábbi évekhez hasonlóan – megegyezik a tanév
közben fizetett étkezés térítési díjával.
A hét héten át tartó nyári napközis tábor tervezett programjairól következő lapszámunkban olvashatnak majd.

Az ESMTK június 16-tól augusztus 15-ig, hetes turnusokban
kezdő és haladó úszótábort,
kezdő öttusa, szinkronúszó
és vízilabdatábort szervez a
Pesterzsébeti Uszodában. Gyülekezni reggel 7-től fél
9-ig lehet az uszodában, a hazamenetel 16.15 és 17 óra
között lesz. A tábor díja hetente 20 ezer forint, amely
magában foglalja a napi 2x2 órás vízi edzést, illetve
játékot, valamint a háromszori étkezés (tízórai, ebéd
és uzsonna) költségeit.
A táborokba április 14-étől lehet jelentkezni az
uszodában, bővebb információ Tánczos Tünde uszodai koordinátortól kérhető a 0630/280-22-72-es
telefonszámon.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák nyári zárásának időpontjai 2014-ben
Jelmagyarázat:

= zárva
Baross Ó. - Baross u. 81.
Tag: Baross u. 79.
Gézengúz Ó. Zalán u. 11.
Tag: Lázár u. 18.
Tag: Gyöngyszem Vörösmarty u. 91.
Gyermekmosoly Ó. Bíró M. u. 1.
Tag: Lajtha L. u. 5-7.
Tag: Mákvirág Rákóczi u. 82-84.
Kerekerdő Ó. Nagysándor J. u. 189.
Tag: Bóbita Ó. Kalmár I. Stny. 1.
Lurkóház Ó. Mártírok U. 205./b
Tag: Hunyadi tér 13.
Tag: Gyermekkert Köztársaság tér 1.
Nyitnikék Ó. Kossuth L. u. 3.
Tag: János u. 2.
Tag: ,,Zöld Ovi" Torontál u. 7.
Tag: Csepeli átjáró 10./a

Jún.
16-20.
25. hét

Jún.
23-27.
26.hét

Jún. 30
- júl. 4.
27. hét

Júl.
7-11.
28. hét

Júl.
14-18.
29.hét

Júl.
21-25.
30. hét

Júl. 28Aug. 1.
31. hét

Aug.
4-8.
32. hét

Aug.
11-15.
33. hét

Aug.
18-22.
34. hét
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A Pesterzsébeti Múzeum munkatársai
folyamatosan azon dolgoznak, hogy
a kerület múltjából milyen újabb és
újabb területeket kutathatnak fel,
mutathatnak be. Legutóbb Pesterzsébet sportéletét vették górcső
alá, és mint azt az áprilisban nyílt
tárlaton is láthatta a közönség:
van mire rácsodálkozni, van
mire építkezniük a mai
sportolóinknak.
Több száz képen elevenedik meg a kerületi
sportélet a 19. század végétől
1945 végéig. A foci esetében
még korunkbeli felvételeket
is kiállítottak. Megelevenedik
a kerületi foci, birkózás, vizes
sportok, sakk, a motorsport
története. Vágai István sportoló motorja és fényképe is
helyt kapott, ahogy plakátok,
sporttörténeti érdekességek.
Még egy 20 perces filmösszeállítást is készítettek a múzeum
munkatársai.

Testvérével, Melis
Antallal tősgyökeres pesterzsébetiek, de
mivel nem
volt a kerületben evezőszakosztály,
Csepelre kerültek, mindketten olimpiai
ezüstérmes
ETC 1910-es évek
evezősként
vonulFöldesi Gyula országgyű- több mint 3 ezer értak be1a
lési képviselő mondott met gyűjtöttek, mind
sportköszöntőt, aki stílusosan, idehaza, mind pedig
történeHarót János
kerékpárral érkezett a kiál- külföldön. A gazdag
lembe.
lítás megnyitójára.
kerületi sportéletünkre ESMTK
A zeneiskola művészei
elnök
– Számomra kedves mindig is büszkék lehetünk.
és növendékei Tassonyiné
kiállítást nyithatok meg. Az
A rendezvényen részt vett Melis Zalay Lídia vezetésével örökESMTK több évtizedes ha- Zoltán – Juhász Lajosné alpolgár- zöldeket adtak elő, Horváth Kornél
gyományokkal rendelkezik mester unokatestvére –, a Csepel zongorakíséretével.
több sportág területén is. A SC egykori kiválósága, a mexikóváA múzeum Baross utcai épübirkózást például 7 éve élesztették rosi ezüstnégyes vezérevezőse, aki 25 letében nyílt helytörténeti kiállítás
újjá Losonczi Ottó kerületi díszpol- éven keresztül volt szövetségi kapi- szeptember 21-ig ingyenesen látogár vezetésével. Az elmúlt 7 évben tány. Ő folytatta a megemlékezést. gatható. 		
ILMA

Speciális verseny Erzsébeten

Fotó: A PMS Dance archívumából

Belgiumban is
bemutatkozott a PMS Dance

A PMS Dance Octo-Crew nevű
csoportja áprilisban Belgiumban,
Gent városában vett részt egy táncversenyen. A Matehetsz Határtalan
pályázatán nyertes projektjeként ingyenesen vehettek részt az úton.
Szántó Cintia, Putirka Petra,
Galba Bianka, Oszonics Vivienn,
Illés Adrienn, Illés Klaudia, Bajkó
Anita, Perényi Márk hiphop kategóriában nyolcadik helyezést ért
el, ami nemzetközi viszonylatban
jónak mondható.

– A fiatalok felkészítő tanára
Serkédi Gabriella volt, aki el is kísérte őket. A gyerekeknek sokat kell
még fejlődniük, és erre alkalmuk
is nyílt, hiszen egy workshopon
is részt vettek, ahol külföldi tánctanártól vehettek órákat. Ez igazi
fejlődés a hiphop stílusban, hiszen
a nemzetközi szint mindig sokkal
frissebb, újabb, dinamikusabb, és
kevés lehetőség van külföldi oktatótól tanulni – mondta Verőcei
Edina, a PMS Dance alapítója,
művészeti vezetője.
Ilma

Bár hirdettek győzteseket, a lényeg ezúttal valóban a részvétel
volt. A pesterzsébeti jégcsarnokban
rendezte meg évadzáró országos
műkorcsolyaversenyét a Magyar Speciális Olimpia Szövetség az
értelmi fogyatékossággal
élő gyermekek és fiatalok
számára.
A szövetség ebben
a sportág- ban évadonként két versenyt rendez. Az
elsőre még tavaly novemberben került sor a ferencvárosi Lobogó utcai jégcsarnokban,
március végén pedig Pesterzsébeten
mutatták be tudásukat a fiatalok.
A Zodony utcában öt egyesület
képviseletében léptek jégre
a résztvevők, akik női és
férfi egyéniben versenyeztek,
több korosztályban.
A budapestieknek
nem volt ismeretlen
a helyszín, hiszen a
heti két edzésük egyikét egész

évben Erzsébeten tartják.
– Egy-egy jól sikerült produkció
hatalmas öröm a résztvevőknek
éppúgy, mint az őket felkészítő
edzőknek, pedagógusoknak, akik
nagy odaadással foglalkoznak a sport
iránt érdeklődő
értelmi fogyatékosokkal
–1mondta

Kelemen
Zsuzsanna,
az1MSOSZ
műkorcsolyaszakágvezetője.
– A többség elsősorban különböző
mozgássorokat mutat
be a jégen, de van már
olyan versenyző, aki tud
ugrani is. Persze a lényeg
elsősorban a sportoláson, a jó
hangulaton van, és a versenyzés izgalma jó hatást gyakorol a sérült fiatalokra.
ms

Gyere Te is kézilabdázni!
Az ESMTK kézilabda szakosztálya felvételt hirdet fiúk és lányok részére. Várjuk azok jelentkezését, akik kézilabdázni szeretnének, és 19992007 között születtek. Az edzések helyszíne: lányoknak Bp. XX. kerület Eötvös Lóránt SZKI tornaterme (Török Flóris u. 87-89) szerda és
péntek 16:00, fiúknak „Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola tornaterme Bp., XX.ker.Vörösmarty u. 78-82. (bejárat a Pöltenberg u.
felől) szerda: 15:30; péntek: 15:00 Elérhetőség: marcsi.martinko@gmail.com, 06/70-453-7025 a.schmauder@freemail.hu, 06/70-935-4121

Fotók: Ilonka Mária

Sportélet a régi Pesterzsébeten
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Minden pontra nagy szükség lesz a bennmaradáshoz

Innen csak felfelé vezethet az út

újból betaláltak a vendégek, így csapatunk pontjainak száma ezúttal
sem gyarapodott.
A mérkőzés másnapján Harót
János, a klub elnöke elmondta,
hogy továbbra is bíznak Turi Zoltánban, és nem lesz edzőváltás az
Ady Endre úton. A kevés tavaszi
pont ellenére szakmai indoka nem
lenne egy cserének a kispadon. A
csapat erőnlétével nincs probléma,
de a tréner lehetőségei korlátozottak, a rendelkezésére álló kerettel
kell „főznie”.

A labdarúgó NB III Középcsoportjában öt vesztes mérkőzés után szerzett
pontot az Erzsébeti SMTK, így a hátralévő fordulókban óriási küzdelem vár
csapatunkra a bennmaradásért vívott
harcban.
Baja–Erzsébeti SMTK 1-0
Az erzsébetiek siker esetén megléphettek volna az alsóháztól, így a
Bajától is. Nem volt könnyű helyzetben Turi Zoltán vezetőedző: a
hetek óta hiányzó Vojtekovszki és
Havlik mellett nem szerepelhetett a
sárga lapok miatt eltiltott Dobesch és
Zimon sem, míg a héten az edzéseket
kihagyó Nemes és Soós sérülten vállalta a játékot. A két gyengén játszó
csapat párharcából egy korai gólnak
köszönhetően a hazaiak kerültek ki
győztesen.
Erzsébeti SMTK–Gyula 0-1
A piros-fehérek idei harmadik, az
Ady Endre úton lejátszott mérkőzésükön nagyon igyekeztek, hogy végre
gólt szerezzenek. Ám csak helyzetekig jutottak az erzsébetiek, és mivel a
vendég gyulaiak egyszer betaláltak, ismét pont nélkül maradtak a mieink.

Dabas–Erzsébeti SMTK 2-0
Csapatunk a választások napján
Dabason lépett pályára, és újabb
„hatpontos” mérkőzésen szenvedett
vereséget. A szintén a bennmaradásért küzdő hazai együttes a 23.
percben szerezte meg a vezetést,
majd negyedórával később növelte előnyét. Az erzsébetiek az újabb
vereséggel immár a közvetlen kiesőzónába csúsztak vissza.

Erzsébeti SMTK–Dunaharaszti 2-3
A gyenge tavaszi szereplés miatt
nagyon fontos lett volna Áderék
számára, hogy begyűjtsék a három
pontot a Dunaharaszti ellen. Hamar kétgólos hátrányba kerültek a
piros-fehérek, majd a fordulás után
11-esből Soós István szépített – 413
perc után szerzett ismét gólt csapatunk. Nem sokkal később Kiss
Dávid egyenlített, ám a hajrában

Nemzeti hős lett Amerikában Nádas Tamás
de a karate nevelő hatása az élet
minden területén érvényesül.
Többek között türelemre, szerénységre, elképesztő kitartásra,
mérlegelésre, döntéshozásra tanít. A kitartásról annyit, hogy tíz
évembe telt, mire a Los Angeles-i
Sheriff Departmentbe felvettek.
Rengeteg mindenen mentem át,
és nagyon sok akadályt kellett
legyőzni ahhoz, hogy engem, és
ne egy amerikait vegyenek fel a
pozícióra.

Az Új-Mexikó állambeli Albuquerque-ben rendőrként dolgozó Nádas
Tamás azzal lett Amerikában a mindennapok hőse, hogy hajléktalanoknak vett reggelit.
– Csütörtökön be voltam osztva túlórázni egy hajléktalanszállóba, ahol
elment az áram még nyitás előtt,
és ezért lemondták a túlórámat is.
Ugyanakkor körülbelül húsz hajléktalan várakozott arra, hogy kapjon
reggelit, és le tudjanak fürdeni, ez
viszont az áramszünet miatt lehetetlenné vált. Én pedig gondoltam

egyet, és nem haza, hanem a
McDonald'sba mentem, és
vettem nekik húsz adag reggelit – mesélte.
Mint mondja: a karaténak
sokat köszönhet.
– Majdnem mindent a szüleimnek, az edzőmnek és a
karaténak köszönhetek. Az
amerikai állampolgárságomat például konkrétan a
karateeredményeim miatt
kaptam meg. Másrészről pedig
lehet, hogy banálisan hangzik,

Orosháza–Erzsébeti SMTK 1-1
A 24. fordulóban létfontosságú
meccset játszott a középmezőnyhöz tartozó Orosháza otthonában
csapatunk. A hazaiak háromszor is
eltalálták a kapufát, de Dobesch
Bálint 30. percben lőtt góljával a
hajráig vezettek az erzsébetiek –
ekkor egyenlített az OFC. Így öt
vereség után az ESMTK végre pontot szerzett.
Talán ez lökést ad a piros-fehéreknek, akikre igencsak izgalmas
hetek várnak.
MS

Karatés sikere
A United States Karate Alliance
minden évben megrendezi
az amerikai nemzeti nyílt karate bajnokságot, ahová bármilyen szervezet versenyzője
nevezhet, beleértve a WKF
karateversenyzőket is.
Idén március 27. és 29. között
több mint 1200 versenyző indult
el a rangos versenyen, melynek
Las Vegasban, a Las Vegas Hilton
adott otthont.
Nádas Tamás is indult a versenyen, aki Harsányi László tanítványaként a Seinchin
Karate SE
kiemelkedő versenyzője és a magyar
karateválogatott
tagja volt.
Kata versenyszámban II., és
kumite versenyszámban nehézsúlyban szintén II.
helyezést ért el.
Ezzel az eredmé n n y e l k v ali f i k á l t a m a g á t
a júniusi USKA
világbajnokságra.
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
minden tisztelet kijár a felkészülésért és a részvételért. Egyesületünkből Balog Ferenc (130 kg) „E”
kategóriában mindkét fogásnemben, Szűcs István (130 kg) „D” kategóriában szerzett bajnoki címet.
Két-két ezüstérmet nyert a „D” kategóriában Közép László (76 kg )
és „E” kategóriában Bak István (96
kg). Id. Losonczi Ottó (76 kg) a
„C” kategóriában kötöttfogásban a

2.
Lány diák és serdülő diákolimpia ESMTK-t diák II.-es
Pestszentimrén a Sportkastélyban korcsoportban 10 fő,
rendezték meg az idei évi lány diák gyermek I. korcsoportés serdülő diákolimpiát. Szakosztá- ban 14 fő és gyermek
lyunkat Hörcsöki Kamilla (28 kg); II. korcsoportban 4 fő
Matyi Vivien (28 kg); Szenttamá- képviselte. Verseny- 1.
si Róza (34 kg); Baján Benita (56 zőink kiválóan képvikg) és Neumann Dominika
selték szakosztályunk színeit,
(65 kg) képviselte diák,
hiszen a nap végére 13 arany-,
és Elekes Emese (65 kg)
5 ezüst- és 3 bronzérmet siserdülő korcsoportban.
került szerezniük. Ennek
A diák korcsoportban
köszönhetően a csapatver91 birkózó lépett szősenyben is az első helyen
nyegre. Matyi Vivien
végeztünk. Kiváló tapaszrévén szereztük meg
talatgyűjtés volt a fiatalabb
az első diákolimpiai
korcsoportú versenyzőink
bajnoki címünket, aki
számára, eredményekben
Bagosi János
szintén szakosztályunk
és élményekben gazdagon
versenyzőjét Hörcsöki Katértek haza. 1 helyezettek: Mamillát verte a döntőben, aki
tyi Vivien (26 kg); Takács Zsolt (28
végül ezüstérmes lett. Szenttamási kg); Nagy Márton (40 kg); Kekenj
Róza hatalmas fölénnyel verte el- Norbert Márk (46 kg); Tarjáni Talenfeleit, aki a döntő mérkőzésen más (50 kg); Katona Kristóf (29
technikai tussal győzedelmeskg); Kosovics Márton (31 kg);
kedett, és állhatott a dobogó
Nagy Gergő (39 kg); Kellner
legfelső fokára. Neumann
Gergő (45 kg); Matyi Márk
Dominika a körmér(20 kg); Budai András (32
kőzések során három
kg). A rendező szakoszmeccset is megnyerve
tály meglepődve állt verszintén bajnoki címet
senyzőink teljesítménye
szerzett. Baján Benita
előtt, Csehországban az
a negyedik helyen
ESMTK birkózói tovább
végzett. Elekes Emese
öregbítették szakosztámagabiztosan jutott a
lyunk hírnevét. (1.kép,
Szilágyi Erik
döntőbe, ahol 6-6-nál
2.kép)
két vállra fektette ferencvárosi ellenfelét, és megérdemelten Veteránbajnokság
vehette át a bajnoki címért járó Miskolcon az egyetemi sportcsararanyérmet. A nap végére a hat nokban rendezték meg a veteránok
induló versenyzőnkből 4 arany-, 1 kötött- és szabadfogású országos
ezüst- és 1 bronzérmet szereztünk. bajnokságát. A kötöttfogásúak
136, a szabadfogásúak 134 fővel
Csehország, Hodonín
álltak rajthoz. A hét-hét kategória,
Szakosztályunk Purczeld Gábor negyvenkilenc-negyvenkilenc súlykíséretében Hodonínba, Cseh- csoportjában többnyire körmérkőországba utazott 28 birkózóval zések zajlottak. Szakosztályunk hat
egy nemzetközi meghívásos kö- versenyzővel képviseltette magát
töttfogású birkózóversenyre. Az az idei megmérettetésen, akiknek

4., szabadfogásban 2. lett. Horváth
Mihály (85 kg) kötöttfogásban lépett csak szőnyegre, ott negyedik
helyezést ért el.
Románia, Bukarest
Románia fővárosában Bukarestben rendezték meg a három napos kadet és junior nemzetközi
emlékversenyt. Szakosztályunk hét
versenyzővel képviseltette magát.
Három aranyat hoztunk haza: kadet korcsoportban Racolta Eduárd
(76 kg); Tóth Bendegúz (85 kg); junior korcsoportban Mertse Ádám
(120 kg). A versenyzők
két korosztályban és
három fogásnemben
mérhették ös�sze tudásukat a
nyári világversenyek előtt,
ami mindenki s z á m ára n a g y o n
hasznos
volt, hiszen
a teljes romá n m ezőny mellett
bolgár, német, moldva i , t ö r ök, 5.
egyiptomi, olasz, cseh, finn, svéd,
spanyol és még számos ország
birkózói gyűltek össze. Szakosztályunkból a három aranyérem mellett a kadet női 70 kg-ban Elekes
Emese bronzérmes lett, Makula
Ramón (63 kg) ötödik lett, akárcsak Szenttamási Tamás (46 kg) is.

Dorogi bajnokság
Dorogon a városi sportcsarnokban
151 birkózó részvételével rendezték
meg a diák I. kötöttfogású magyar
bajnokságot. 76 kg-ban Bagosi János négy ellenfelét is legyőzte és
megérdemelten vehette át a dobogó tetején a bajnoknak járó díjat,
akárcsak a nehézsúlyban Szilágyi
Erik, aki három mérkőzést nyert, és
ismét országos bajnok lett. A kisebb
súlycsoportokban sem
voltunk elmaradva, ám
sajnos aranyérmet nem
sikerült szereznünk.
Nagy Róbert (38 kg)
ezüstérmes lett. A dobogó harmadik fokára
Nagy Dániel (32 kg);
Tösmagi Attila (35 kg);
Kreisz Ádám (46 kg) és
Fodor Kende (63 kg)
állhatott. Bronzmec�cset nem sikerült nyerni, így ötödik lett Közép
Zoltán (32 kg) és Pühra
Zoltán (42 kg). Tizenhárom súlycsoportból nyolcban
sikerült helyezést szereznünk. A
magyar bajnokságot csapatban az
első helyen zártuk. (3.kép, 4.kép)
Kruj Iván 80 éves
Kruj Iván, csarnokunk névadója
áprilisban ünnepelte 80. születésnapját. Iván bácsi kilenc olimpián
bíráskodott pályafutása során, amit
1972-ben, Münchenben kezdett,
ám ott még szabadfogású válogatottunk edzőjeként is szerepelt az
ötkarikás játékokon, amit a nemzetközi szövetség
egyedül
neki engedélyezett,
hogy

ugyanazon a versenyen bíróként
és edzőként is közreműködjön.
Iván bácsi bírói pályafutása 35
évig tartott. Szakosztályunk tagjai
a délutáni edzésen adták át jókívánságaikat. Ezúton is szeretnénk
nagyon jó egészséget kívánni! Isten
éltesse sokáig! (5. kép)
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KERT-TEREPRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építése, javítása hőszigetelés,
burkolás, festés, EGYÉB kertészeti-kőműves munkák! Tel: 06-1-781-4021; MOB:
06/70-547-2584

négyszögöl telekkel. Gázkonvektor és
cserépkályha van. Tel: 06-30-9461-578

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával.
Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere is garanciával. Ingyenes kiszállás. Demeter Attila 256-8680,
06/30-970-48-70

Eladó XX., ker. Központjánál 38 m2es gázfűtéses téglalakás, költözhető,
csere érdekel Szegedre. Ár.: 5,9 Mft.
06/20-597-9611

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés! Tel: 06/20-471-8871

Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatosmunkák.
Tel: 06/30-299-1211

FODRÁSZ – MŰKÖRMÖS vállalkozót keresek XX. ker. üzletembe.Tel.: 06/20-9-441-916

SZOLGÁLTATÁS

Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak rendbehozatalát garanciával. Tel.:285-2882,
06/30-878-8977
Automata mosógép javítás garanciával
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás T: 06/20-288-5148
KULCSMÁSOLÁS! Biztonsági ajtókhoz,
autóhoz, lakathoz. Zárak, névtáblák, élezés a szökőkút mellett. Bp., XX Kossuth
Lajos u. 31/c.
Új helyre költözött! Gyógypedikür Erzsébet
központjában! Problémás körmök és bőrfelületek kezelése. Cukorbetegek speciális kezelése. Hívjon bizalommal. Ár: 2500 Ft., Bp., XX.
ker. Topánka u. 2. ALEXA: 06/20-985-4047
Kertépítést, növényültetést, füvesítést,
öntözőrendszerek telepítését, kerítésépítést, belső járólapozást, festést vállalunk.
Tel.: 06/20-32-777-36

Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivárgás műszeres keresése, csötörések javítása lakásban és udvaron. Kamerás
csatorna vizsgálat dugulás elhárítás,
vízvetékcsere földmunkával is. Víz-fűtésszerelés. 06/30-914-3588
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó,
más kisgépek szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17
Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-17
www.megoldasszerviz.hu

INGATLAN

Csepeli Kavicsbánya Tavaknál, közvetlen vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3
m-es stéggel eladó, villany fúrt kút van.
Irányár: 3,2 MFt., Tel.: 06/20-318-4642
Használtcikk piac környékén, 2 szobás 60 m2-es családi ház eladó 110

300m2-es telken kétszobás ház klímával, garázzsal, pincével, tárolóval eladó.
Tel: 06/30-200-7500

OKTATÁS

Doboktatás Erzsébet központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban a
Dobosmagazin szaktekintély munkatársánál. Tel.: 30-495-7470
Nyelvtanulás forradalmian új, beszédcentrikus módszerrel, otthonról, saját időbeosztással, 24 órás tanári segítséggel.
Garantált középfokú nyelvvizsga 13 hónap
alatt, kedvező áron! E-mail: sandor.etc@
mail.com
Angol nyelvtanítás, korrepetálás diákok és felnőttek részére. Egyénre szabott
módszerek. T.: 06/30-22-95-714

Keretbe foglaljuk
hirdetését!

Vállaljuk hirdetése
egyedi
designjának
elkészítését
az ön ízlése szerint!

Profi megoldások
Kedvező ár
Gyors átfutási idő
Kérje ajánlaunkat:

06 30 213 66 27

Hirdessen

a Pesterzsébet újságban!

VEGYES
Ballagási Akciók: Személyre szóló
ajándékok boltja a sétáló utcai szökőútnál. 283-59-01; WWW.ringtex.hu Ugyanitt reklámtáblák, Autó-kirakat dekoráció,
Bélyegző, Névjegy. 06-20-9-209-981

Keretes hirdetésekért hívja a

20/392-33-83-as
telefonszámot!

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY • FÉNYMÁSOLHATÓ
Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30
FIGYELEM!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk,
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

CSAK AZ APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNYEKEN FELADOTT
HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

Név:
Cím:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZÓIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZÓIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉRJÜK, OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

Aláírás:

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

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

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
PÉNZTÁR TÖLTI KI:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................
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Nyílt Nap
2014. május 12-13.

A jobb hallás
mindenkinek jár!

- 70%

C

30%

on

Csa
k

en a két n
ez

ap

2013. szeptember 5-től, a
Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztő 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 csütörtökön
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

Az elemteszterünk árából

n

INgyeNeSeN igénybe vehető szolgáltatásaink
ezen a két napon:
- Hallásszűrés
Nyílt Napo
ko
- Szakorvosi konzultáció
ka
a
s
- Egyéni tanácsadás vezető
hallásszakértőnkkel

A Starkey legújabb vezeték
nélküli, fülben elhelyezett
hallókészülékének árából

ajáNdékcsomag
az első 100 jelentkezőnek
Hívja az Ascent Hallásszalont hétköznap 8-16 óráig!

06 1 283 3356 • 06 70 676 7225
Budapest XX.ker., Kossuth Lajos u. 31/A.
Szaküzletünk Pesterzsébet városközpontjában a Városházával szemben található.
Megközelíthető a 23, 23E, 35, 66, 66E, 119, 148, 166 buszjáratokkal és az 51-es, 52-es villamossal (átszállással).

