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Következő megjelenés:  
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Lapzárta: 
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Nyári térzene 

Idén nyáron is térzene a 
Városháza előtt péntek 

délutánonként, 
17 órától.

Július
4. Lajtha L. Művészeti Iskola 

Ifjúsági Fúvószenekara
11. Keil Ernő Fúvószenekar

18. Sweet Band 
(Szakács Zenekar)

25. Kunszentmártoni 
Fúvószenekar és Balla 

Tibor, Arany Páva díjas 
tekerőlantművész

Augusztus
1. Kis-Duna Blas Musik
8. ETÜD Fúvószenekar

15. Sound Circus
22. Rákosmenti 

Zenebarátok Egyesülete
29. Pesterzsébeti Városi 

Fúvószenekar

A Tátra téri iskola legjobb diákjai Forgács Anna igazgatónő és ta-
nártársai vezetésével a Parlamentben jártak. A diákok bejárták az 
Országgyűlés épületét parlamenti idegenvezetővel. A kirándulás dr. 
Hiller István Pesterzsébet országgyűlési képviselőjének, az Ország-
gyűlés alelnökének irodájában fejeződött be. A diákok és tanáraik a 
turisták által nem látogatható dolgozószobákat is megnézhették. Még 
több hír az iskolákból, óvodákból a 11–13. olodalakon.

Tátra téri iskolások 
látogatása a Parlamentben

Kerületi hírek az 
interneten: 

olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu

Pesterzsébet önkormányzata június 4-én, a nemzeti összetartozás napján 
tartotta ünnepélyes megemlékezését az I. világháború lezárását követő tri-
anoni békediktátum megkötésének 94. évfordulója alkalmából.   3. oldal
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Megemlékezés a 
nemzeti összetartozás napján
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képviselő-testület1május 29-i 
ülésén a képviselők tárgyal-
ták többek között a rendőr-

ség 2013-as tevékenységéről szóló be-
számolóját, döntöttek óvodavezetői pá-
lyázat kiírásáról, valamint arról, hogy a 
Hullám csónakházak területének rend-
betétele, felújítása érdekében újabb pá-
lyázaton indul önkormányzatunk.

Az ülés elején adta át Szabados Ákos pol-
gármester, dr. Vas Imre alpolgármester, 
országgyűlési képviselő és Juhász Lajosné 
alpolgármester az Év Sportolója, az Év 
Edzője és az Év Sportvezetője kitüntető 
címeket (a díjazottakról külön cikkben 
olvashatnak).

A két testületi ülés között eltelt időszakról 
szóló beszámolójában Szabados Ákos is-
mertette az európai parlamenti választások 
eredményeit, s tájékoztatást adott arról, 
hogy dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selőt a parlament alelnökévé választották. 
A polgármester elmondta azt is, dr. Vas 
Imre, akit szintén országgyűlési képvise-
lőnek választottak, június 1-jétől a ciklus 
végéig díjazás nélkül látja el alpolgármes-
teri feladatait.

A XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 
rendészeti szolgálati ága 2013-ban ered-
ményesebb tevékenységet folytatott, mint 
egy évvel korábban – derül ki a kapitány-
ság tavalyi évi beszámolójából, amelyet 
egyhangúan fogadtak el a képviselők.

A bűncselekmények elkövetésén tet-
ten ért személyek száma majdnem 7 szá-
zalékkal nőtt, a szabálysértési feljelentések 
száma megduplázódott, a kiszabott hely-
színi bírságok száma pedig 25 százalék-
kal emelkedett. Tavaly több mint kétszer 
olyan gyakran alkalmaztak a rendőrök 
alkoholszondát, mint 2012-ben, s ezzel 
párhuzamosan a pozitív eredményt muta-
tó szondák száma is nőtt.

Javult Pesterzsébet közbiztonsági hely-
zete is, 2013-ban ismét csökkent a személyi 
sérüléssel járó balesetek száma. A balesetek 
elsődleges oka az elsőbbségi szabályok fi-
gyelmen kívül hagyása, a nem az útviszo-
nyoknak megfelelő sebesség megválasztása, 
a kanyarodási szabályok megsértése, vala-
mint a helytelen követési távolság. A gyalo-
gosan közlekedők baleseteit a körültekintés 
nélküli úttestre lépés, a tiltott helyen, illetve 
a tilos jelzés ellenére való áthaladás okozta.

Tavaly 33 térfigyelő kamera üzemelt 
kerületünkben, amelyeket napi 24 órá-
ban, 8 órás szolgálatban összesen kilenc 
rendőr figyel. A kamerák felvételeinek 
köszönhetően a rendőrség számos esetben 
kezdeményezett intézkedést, több gyanús 
személyt állított elő. A statisztikai adatok is 
alátámasztják, hogy a térfigyelők telepítése 
hozzájárul a bűncselekmények számának 
csökkenéséhez.

A bűncselekmények száma is csökke-
nést mutat, mind a közterületen elkövetett, 
mind a lopás, mind a lakásbetörés, a kifosz-
tások és a rongálások területén. A felsorolt 
bűncselekmények alapvetően meghatároz-
zák a közbiztonságot, amely jelentős javu-
lást mutat – olvasható a beszámolóban.

Az önkormányzat pályázatot ír ki a Kerek-
erdő Óvoda vezetői pozíciójára – döntöt-
tek a képviselők. A megbízás minimum 
5 évre, 2014. augusztus 15-től 2019. au-
gusztus 14-ig szól, szakirányú főiskolai 
végzettséggel, pedagógiai szakvizsgával, va-
lamint legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezők jelentkezését várják a pályázat 
közzétételét követő 30 napon belül.

Az önkormányzat új anyagot nyújt be a 
Fővárosi Önkormányzat által május 5-én 
kiírt „Új közösségi célú városrehabilitációs 
programok” című pályázatra, maximum 
80 millió forintos támogatással projekten-
ként. Önkormányzatunk 70 millió forin-
tos támogatási igénnyel pályázik a part-
hoz közeli, különálló kerti pavilon büfévé 
alakítására, valamint a középső csónakház 

kiviteli terveinek elkészítésére, az épület és 
az oldalsó kabinok részleges felújítására, 
funkcióbővítésre, valamint eszközbeszer-
zésre. A pályázaton 80 százalék támogatást 
lehet nyerni, az önkormányzat 14 millió 
forint önrészt biztosít a tervezett fejlesztés 
megvalósítására.

A képviselők döntöttek arról is, hogy 
az önkormányzat megköti a támoga-
tói szerződést a TÉR_KÖZ pályázaton  
tavaly elnyert támogatásra a Fővárosi 
Önkormányzattal.

A 8. számú felnőtt fogászati körzetben dr. 
Baumann Nóra május 1-jével lemondott 
praxisának működtetési jogáról, így át-
menetileg – május 1-jétől november 30-
áig – dr. Molnár Anita látja el a fogorvosi 
feladatokat a körzetben, aki változatlan 
rendelési időben várja a körzet betegeit.

Várhalmi András, a Csili Művelődési 
Központ vezetője kezdeményezésére Sza-
bados Ákos polgármester javaslatot tett 
dr. Chikán Béla, Pesterzsébet első pol-
gármestere emlékére tábla kihelyezésére 
a polgármesteri hivatal nyugati oldalán. 
A bronztáblát a 90 éves Pesterzsébet ren-
dezvénysorozat keretében fogják majd 
felavatni.

Június 1. és szeptember 30. között 11 
fő aktív korú közfoglalkoztatott segíthe-
ti a Csili Művelődési Központ fizikai és 
adminisztratív feladatainak ellátását. A 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap pályázata 
szerint az alap biztosítja a közfoglalkoz-
tatottak munkabérét és a járulékok 80 
százalékát, a fennmaradó részt az ön-
kormányzat finanszírozza – döntöttek a 
képviselők.

A jelenlegi 118 fő mellett, akik má-
jus 1-jétől szeptember 30-ig dolgoznak 
a Szociális Foglalkoztatóban, további 30 
fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség, 
szintén a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
támogatásával. Így a nyári hónapokban, 
valamint szeptemberben 148 fő gondos-
kodhat a kerület zöld- és közterületeinek 
fenntartásáról, az intézményekben tiszta-
sági festések végzéséről.             sza

Sportkitüntetések

Alpolgármester 
társadalmi munkában

Hullám csónakházak

Közfoglalkoztatás

Új fogorvos

Emléktábla

Óvodavezetői pályázat

Javuló közbiztonság

A
Városházi napló

– Május 30-án megkapta ön-
kormányzatunk a jogerős építése 
engedélyt a fővárosi TÉR_KÖZ 
pályázatra beadott, Hullám csó-
nakház és Duna-part revitalizációs 
terveire. Június 3-án pedig sor 
került a szerződéskötésre a köz-
beszerzéseket és beszerzéseket 
lebonyolító külső szervezettel 
– mondta el a két ülés között 
eltelt időszak munkájáról szóló 
beszámolójában Szabados Ákos 
polgármester.

A testület június 18-i ülésén a 
képviselők elfogadták az önkor-
mányzat felülvizsgált közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét, amely többek között ki-
mondja: kiemelt feladat a Szent 
Erzsébet tér felújítása, új közös-
ségi funkcióval történő feltöltése, 
a Kossuth Lajos utca Baross utca 
– Helsinki út közötti szakaszának 
gyalogossá tétele során a parkolási 
lehetőségek feltárása és megoldása, 
a Duna-parti sétány kialakítása, 
valamint a Mátyás király téren 
játszótér és pihenőkert kialakítása.

A képviselők jóváhagyták a 
2014. évi civil támogatásokról 
szóló javaslatot is. A beadott 22 
támogatási igény közül 21 pester-
zsébeti székhelyű szervezet között 
osztják szét a rendelkezésre álló 
4 millió forintos keretet, melyet 
helyi programjaik megvalósítására 
fordíthatnak.

A testület megalkotta az ön-
kormányzat tulajdonában és ke-
zelésében lévő helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő díj meghatározásáról 
szóló önkormányzati rendeletét, 
amelyet út- és közműépítés, út-, 
illetve közműfenntartással kapcso-
latos tevékenység elvégzése után 
kell majd fizetni.

A képviselők döntöttek arról, 
hogy a 27. számú felnőtt házior-
vosi körzet praxisának ellátására 
pályázatot írnak ki, miután dr. 
Konrád Mária bejelentette 2015. 
január 1-jei visszavonulását.

Elfogadták a kerületben mű-
ködő egyházak 2014. évi támoga-
tásának javaslatát is; eszerint idén 
12 egyházi szervezet között osztják 
szét az összesen 15 millió forintos 
támogatási keretet, melyet azok 
működtetésre, illetve fenntartásra 
használhatnak fel.

SzA

A júniusi testületi
ülésen történt
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Az Országgyűlés 2010. május 31-én 
döntött úgy, hogy a trianoni 
békediktátum1aláírásának 
napja, június 4. a nem-
zeti összetartozás napja 
legyen. Azóta Pester-
zsébeten is megemlé-
keznek erről a napról.

– A nemzeti ösz-
szetartozás melletti 
tanúságtételről szóló, 5 
paragrafusból álló törvény-
nyel az Országgyűlés kinyilvá-
nította, hogy „a több állam 
fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tag-
ja és közössége része 
az egységes magyar 
nemzetnek, mely-
nek államhatárok 
feletti összetartozá-
sa valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes 
és közösségi önazonossá-
gának meghatározó eleme" 
– mondta Ecsedi-Nagy Andrea 
protokoll- és sajtófelelős a megem-
lékezésen, majd felidézte az emlék-
park kialakításának főbb állomásait. 

A Székelykaput 2004-ben  
Bölön és Székelykeresztúr közös 
ajándékaként állították fel Pester-
zsébet várossá nyilvánításának 80. 
évfordulója alkalmával. Egy évvel 
később Szabados Ákos polgármes-
ter tette közzé kezdeményezését, 
miszerint Országzászló állításával 
szimbolizáljuk a nemzeti egységet, 
a megbékélést. Az Országzászlót 
2005. augusztus 19-én húzták fel, 

az emlékpark ün-
nepélyes átadására 
pedig éppen egy 
évvel ezelőtt, 2013. 
június 4-én került sor.

– Pesterzsébet önkor-
mányzata mindig is méltó módon 
emlékezik meg a trianoni évfor-
dulóról. A Kossuth Lajos utca és a 
Helsinki út sarkán állított Ország-
zászló az elszakított országrészeket 
szimbolizáló kopjafákkal, valamint 
az út túloldalán lévő Székelykapu 

több mint emlék-
hely, hiszen mind 

az itt élőknek, mind 
az erre járóknak nap 

mint nap emlékezetébe 
idézi a trianoni idők esemé-

nyeit és azok hatásait. Bár a múltat 
visszamenőleg megváltoztatni nem 
lehet, az emlékezetet ébren tudjuk 
tartani annak érdekében, hogy a 
jövő a nemzet, a magyarság és Pest-
erzsébet számára az összefogásról, a 
bizalomról és a nemzeti egységről 

szóljon. Túl a rendezvényeken, az 
emlékül állított szimbólumo-

kat az olyan találkozások 
töltik meg tartalom-

mal, mint amilyen a 
május 17-i testvér-
városi majális és a 
testvérvárosi együtt-
működések meg-
hosszabbítása volt, 

s amelyen két erdélyi 
testvérvárosunk is részt 

vett – mondta Szabados 
Ákos polgármester.

Ezt követően az önkor-
mányzat nevében Sza-

bados Ákos és Juhász 
Lajosné alpolgármes-
ter megkoszorúzták 
az Országzászlót, 
majd dr. Hiller István 
országgyűlési kép-

viselővel, dr. Veres 
Anikóval, a helyi kor-

mányhivatal vezetőjé-
vel, valamint Földesi Gyula 

és Rostagni Attila képviselőkkel 
nemzetiszínű szalagokkal díszítették 
a kopjafákat. 

A megemlékezés résztvevői vé-
gül egy-egy szál virág elhelyezésével 
emlékeztek a gyászos történelmi 
eseményre.

A műsorban fellépett a Jakab 
Gedeon vezette Pesterzsébeti Vá-
rosi Fúvószenekar, a Pesterzsébeti 
Városi Vegyeskar és a Melódiák 
Kórus Pálffi Krisztina vezényletével, 
valamint Somlyai Boglárka és Veress 
Előd.          

SZA 

A jövő a nemzet, a magyarság és Pesterzsébet összefogásáról szóljon
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján

Kiállítás nyílt a Fővárosi Önkormány-
zat által 2013-ban kiírt TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázat beadott 
projektterveiből június 12-én a Bálna 
Budapest Kulturális, Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Központban. A tárlat láto-
gatói a Hullám csónakház revitalizációs 
terveivel is megismerkedhetnek. Az 
épületről makett is készült, melyet 
szintén kiállítottak.

A TÉR_KÖZ pályázattal a Fővá-
rosi Önkormányzat célja az, hogy 
lépéseket tegyen a városi élet mi-
nőségéért, hogy a használaton kí-
vüli, rossz állapotú területek élettel 
töltődhessenek fel. A rendelkezésre 
álló 5 milliárd forintos keretet 29 
projekt között osztották szét, a pá-

lyázatra 
összesen 
60-an 
jelent-
keztek.

– Az 
új városvezetés 
új szemléletet 
hozott a város 
működtetésé-
ben, fejleszté-
sében. Azok a 
beruházások 
értékesek, ame-
lyek a lakosság 

számára is azok. Ez leginkább az-
zal mérhető, hogy ők mennyire 
lelkesek, mennyire érintettek, és 
mennyire hajlandóak 
saját maguk is tenni 
a fejlesztésekért 
– mondta dr. 
Bagdy Gábor 
főpolgár-
mester-
helyettes 
ünnepélyes 
megnyitó-
beszédében. 
Finta Sán-
do r,  B u d a-
pest főépítésze 
elmondta, hogy 
olyan komplex pályá-
zatokat vártak, ahol az ön-
kormányzati szféra, a magántőke, 
valamint a civil összefogás együtt 
tudja kidolgozni a pályázat elemeit.

Mint ismeretes, Pesterzsébet 
önkormányzata 220 millió forin-
tot nyert a Hullám csónakházak 

revitalizációjára.  
A projekt tervei 
és a csónakház 

makettje is 
bemutatásra 
kerültek a 
TÉR_KÖZ 
kiállításon, 
amely azért 
jött létre, 
hogy a nyil-

vánosság is 
megismerje a 

beadott mun-
kákat, valamint a 

főváros szakmai érté-
kelését. A tárlat a Város-

háza parkban július közepéig lesz 
megtekinthető.              

sza

A Hullám csónakház tervei a Bálnában
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Szabados Ákos 

polgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas Imre 

alpolgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné 

alpolgármester

Városháza – Minden hónap 

második keddjén, 14–16 óráig.

Bejelentkezés: 284-6708

Dr. Kiss Irén 

címzetes főjegyző

Minden hónap harmadik hétfőjén

előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika 

aljegyző

Minden hónap első hétfőjén 14 órától,

előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Tisztségviselők fogadóórái

Június első vasárnapja 
pedagógusnap. Pester-
zsébet önkormányzata 
hosszú évek óta köszönti 
a kerület pedagógusait, 
megköszöni azt a fárad-
ságos és felelősségteljes 
munkát, amit nap mint 
nap végeznek. A június 
5-i ünnepélyen adták át 
a legkiválóbb pedagógu-
soknak az önkormányzati 
hűségjutalmakat, illetve 
állami elismeréseket.

Szabados Ákos ünnepi beszédében 
visszaidézte azokat az éveket, amikor 
ő maga is pedagógusként dolgozott 
Pesterzsébeten, majd amikor először 
köszöntötte polgármesterként azo-
kat a pedagógusokat, akik még őt is 
tanították. 

– Bár az elmúlt években önkor-
mányzatunk saját és kormányzati 
forrásból, a lehetőségeihez képest 
korszerűsítette az oktatási intézmé-
nyeket, a pedagógusok ma is nehéz 

A pesterzsébeti Rók And Roll SE 
két fiatal sportolója, Patrik és Sára 
2013-ban az összes hazai versenyen 
a dobogó legtetejére állhatott fel, 
övéké lett három világkupa; így 
óriási fölénnyel nyerték el a páros 
akrobatikus rock and roll sportág-
ban a serdülő világranglista-kupát. 
Patrik a Lázár Vilmos Általános Is-
kola tanulója. 

körülmények között végzik 
munkájukat. „A legtöbb, 
amit a gyerekeinknek adha-
tunk: gyökerek és szárnyak”  
– idézte a polgármester 
Goethét, majd így folytatta: 

– Az önkormányzat és a 
család feladata közösen biz-
tosítani a gyökereket, a va-
lahová tartozás élményét, az 
óvodáé, iskoláé pedig, hogy 
a szülői házzal közösen adják 
meg a szárnyakat, a repülés 

élményét. Ez egy tanárembernek nem 
joga, hanem sokkal inkább kötelessé-
ge. Persze ahhoz, hogy kötelességről 
beszélhessünk, biztosítani kell a fel-
tételeket – mondta a polgármester.

Szabados Ákos emlékeztetett ar-
ra, hogy az elmúlt években számos 
óvodában végeztek kisebb-nagyobb 
felújítást, majd tájékoztatott arról, 
hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a József Attila iskola 
korszerűsítésére.

Az Év Edzője kitüntető címet 
edzőjük, Pető Gábor érdemelte ki, 
a pesterzsébeti Rók And Roll SE 

A polgármester végezetül el-
mondta: amennyiben sikerrel 
szerepel az őszi önkormányzati 
választáson, úgy az erre vonatkozó 
helyi rendelet módosításával kez-
deményezni fogja a kiemelkedő 
pedagógusi munkát végzők önkor-
mányzati elismerését.

A beszédet követően kezdődött 
a díjak átadása; idén összesen het-
venhárom pesterzsébeti pedagógus 
vehetett át elismerést. Az ünnepé-
lyes műsorban fellépett a Nem-
zetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda 
– Kindergarten Baross, a Gyermek-
mosoly Óvoda, a Kerekerdő Óvoda 
Bóbita Tagóvodája és a Nyitnikék 
Óvoda Lila Tagóvodája egy-egy cso-
portja, Skrván Imola Jázmin, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola alsós és fel-
sős kórusa, Lestákné Czeróczki Judit 
zongorakíséretével, Szkotniczky Éva 
és Krassy Renáta, a Rók And Roll 
Sportegyesület táncosai, valamint a 
KLG Társulat.           SzA

vezetőedzője, a sportegyesület elnö-
ke, akinek szaktudása lehetővé tette 
a felsorolt eredmények elérését.

A bizottság döntése alapján az Év 
Sportvezetője kitüntető címet – posz-
tumusz – Judák István kapta meg, aki 
16 éven át volt a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola testnevelő tanára, emellett 
a Lázár Diák Sportkör vezetője. Alig 
2 hónapja, fiatalon távozott el közü-
lünk. Aktivitása nagyban hozzájárult 
a pesterzsébeti sportélet élénkítéséhez. 
Rendszeresen segítette a kerületi ver-
senyek lebonyolítását, támogatta a 
sportolni vágyó fiatalok eredményes 
szereplését. Judák István Pesterzsébet 
legaktívabb diáksportköri vezetője és 
testnevelője volt.

Az elismerések átadását megelő-
zően Szabados Ákos maga és a képvi-
selő-testület nevében megköszönte a 
kitüntetetteknek az elért eredménye-
ket, és azt, hogy a diadalban – amely-
nek közvetve részesei lehettünk – mi 
is osztozhattunk.              sz

Pedagógusok köszöntése

Elismerés a sport kiválóságainak
Az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság döntése 
alapján idén az Év Sportolója címet 
Czanik László Patrik és párja, Bujtor 
Sára akrobatikus rock and roll ver-
senyzők kapták, az Év Edzője kitünte-
tő címet edzőjüknek, Pető Gábornak, 
az Év Sportvezetője elismerést posztu-
musz, a tragikus hirtelenséggel elhunyt  
Judák István testnevelőnek ítélte oda a 
bizottság.

Több kép: www.pesterzsebet.hu
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Pesterzsébet Kiváló Közalkalma-
zottja kitüntetésben részesült:
Balláné Kátai Ildikó, a Lurkóház 
Óvoda óvodapedagógusa
Sebes Tamásné, a Kerekerdő Óvoda 
óvodavezetője
Tot Katalin a Gyermekmosoly 
Óvoda óvodapedagógusa
Bardi Lászlóné a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa

Az Év Közalkalmazottja kitünte-
tő címben részesült:
Görőcs Zsuzsanna, a Pesterzsébeti 
Múzeum ügyviteli alkalmazottja
Láng Krisztina, a Nemzetiségi Két-
nyelvű Baross Óvoda–Kindergarten 
Baross tagóvoda-vezetője
Leskó Mária, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa, tagóvoda-vezető
Szalacs Ferencné, a Gézengúz Óvo-
da óvodavezető-helyettese
Újhelyi István, a Csili Művelődési 
Központ technikusa
Varga Ibolya, a Kerekerdő Óvoda 
óvodavezető-helyettese

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Pesterzsébet által alapí-
tott „Az év német nyelvet tanító 
pedagógusa Pesterzsébeten” ki-
tüntető cím:
Főző Tamás, a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la pedagógusa 
A Német Kultúráért díj:
Kelemenné Müller Piroska, a József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola tanára

Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremben részesült:
Baji Istvánné, a Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola tanítója
Krizsán Péterné, a Gyulai István 
Általános Iskola tanítója

Miniszteri Elismerő 
Oklevélben részesült:

Szekeres Lászlóné, a Pesterzsébe-
ti Pedagógiai Intézet pedagógiai 
előadója
Maróczy Gabriella, a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola 
cimbalom- és szolfézstanára
Mizsák István, a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola ütő-
hangszeres tanára
Varasdy Zsuzsanna, a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
csellótanára
Tassonyi Zsolt, a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola 
klarinéttanára
Tassonyi Zsoltné Zalay Lídia, a 
Lajtha László Alapfokú Művésze-
ti Iskola magánénektanára

Jutalomban részesült:
Bélteczkyné Szende Hilda, a Nem-
zetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda – 
Kindergarten Baross óvodavezetője
Buc-Horváth Gabriella, a Gézengúz 
Óvoda óvodavezetője
Soós Jánosné, a Gyermekmosoly 
Óvoda óvodavezetője
Sebes Tamásné, a Kerekerdő Óvoda 
óvodavezetője
Szabados Erzsébet, a Lurkóház 
Óvoda óvodavezetője
Győrné Varga Kornélia, a Nyitnikék 
Óvoda óvodavezetője
Várhalmi András, a Csili Művelő-
dési Központ igazgatója
Horváthné Sebők Teréz, Pester-
zsébet Önkormányzata Gazdasá-
gi  Működtető és Ellátó Szervezet 
intézményvezetője
D. Udvary Ildikó, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatója.

40 éves hűségjutalom:
Grobarcsik Mária, a Gézengúz 
Óvoda óvodapedagógusa
Hárainé Szíjj Katalin, a Gézengúz 
Óvoda óvodapedagógusa
Krizsán Péterné, a Gyulai István 
Általános iskola tanítója
Sebes Tamásné, a Kerekerdő Óvoda 
óvodavezetője

35 éves hűségjutalom:
Bíróné Vida Regina, a Nyitnikék 
Óvoda óvodapedagógusa
Frankl Klára, a Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettese
Hájas Ildikó, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa
Magyarné Moskovszky Ilona, a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola 
tanítója
Mizsák István, a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola zenetanára
Nemzetesné Kapás Erzsébet, a Gé-
zengúz Óvoda óvodapedagógusa
Szűcs Ágnes, a Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola tanára

Tóthné Oroszlán Erzsébet, a 
Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa

30 éves hűségjutalom:
Hont Éva, a Gyulai István Általános 
Iskola tanára
Krén Józsefné, a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskola 
igazgatója
Őrfi Krisztina, a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola igazgatója
Pirbuszné Nagy Katalin, a Gyulai 
István Általános Iskola tanítója
Rácz Magdolna, a Pedagógiai Szak-
szolgálat fejlesztő pedagógusa
Szabóné Molnár Ildikó, a Gyulai Ist-
ván Általános Iskola tanítója
Szépföldi Zsuzsanna, a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
zongoratanára

20 éves hűségjutalom:
Amtszman Ágota, a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola tanítója
Aratóné Dunai Mária, a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola tanítója
Boda Kamilla, a Pedagógiai Szakszol-
gálat tagintézményvezető-helyettese
Bódis Tamás, a Gyulai István Álta-
lános Iskola tanára
Demeterné Gyarmati Anikó, 
a Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára
dr. Szakács Katalin, a Pedagógiai 
Szakszolgálat tagintézmény-vezetője
Garainé Nagy Katalin, a Gyulai Ist-
ván Általános Iskola tanítója
Gasztonyiné Szöghi Andrea , 
a Gyermekmosoly Óvoda 
óvodapedagógusa
Horváthné Sebők Teréz, a Pester-
zsébet Önkormányzata Gazdasá-
gi Működtető és Ellátó Szervezet 
intézményvezetője
Kertész Ilona, a GAMESZ mun-
katársa, a Gyulai István Általános 
Iskola konyhai dolgozója

Kilián Margit, a Pedagógiai Szak-
szolgálat logopédusa
Laczkóné Belházy Éva, a Kerekerdő 
Óvoda óvodapedagógusa
Lengvári Tiborné, a Nyitnikék Óvo-
da óvodapedagógusa
Major Ildikó Anna, a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola könyvtárosa
Makai Gyöngyi, a Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola tanítója
Máténé Hegyesi Mariann, a Bóbita 
Tagóvoda óvodapedagógusa
Nagy Marianna, a Gyulai István 
Általános Iskola tanára
Sajti Annamária, a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola tanára
Szász Mihályné, a Kerekerdő Óvoda 
titkára
Szilágyi Mária, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa
Varga Éva, a Hajós Alfréd Általános 
Iskola tanára
Varga Ibolya, a Kerekerdő Óvoda 
óvodapedagógusa

Arany oklevelet vehetett át:
Horváth Józsefné Völgyesi Mária 
tanító
Nagy Erika zongora- és szolfézs-
tanár (Az aranyoklevelét Debre-
cenbe veszi át.)
Papp Károlyné énektanár 
és karvezető
Zentai Ferencné óvónő

Gyémánt oklevélben részesült:
Albert Antal tanár, iskolaigazgató
Foki Dezsőné óvónő
Gavlik István tanító
Kiss Ádám Antal tanár
Nagy Béláné tanító
Ozsda Józsefné tanár
Szecsődi Jánosné tanító

Vas oklevélben részesült:
Mészáros Mária óvónő
Réti Lászlóné tanító

Díjazottak
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Itt jelentheti be a kisállattetem-elszállítást!
Pesterzsébet közigazgatási területén a Polisz Biztonsági Kft. látja el 
a kisállattetem-elszállítással kapcsolatos feladatokat, mely a lakosok 
számára díjmentes. A lakosok ezentúl díjmentesen is bejelenthetik, 

ha közterületen állattetemmel találkoznak.
A díjmentesen hívható zöld szám:

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

Sikerrel szerepelt önkormányza-
tunk a Belügyminisztérium által 
térfigyelő kamerák létesítésének 
támogatására kiírt pályázaton. 

Pesterzsébet azon kevés fővárosi 
kerületek közé tartozik, amely 
sikerrel pályázott. 8 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült a kerület. Üröm az 
örömben, hogy az igényelt tá-
mogatás összege 56 millió forint 
volt.

Pesterzsébet önkormányza-
ta a pályázat benyújtásakor 15 
helyszínt jelölt ki a lakossági 
igények, illetve a rendőrség és 
a Rendvédelmi Osztály észrevé-
telei alapján. Miután azonban 
kevesebb pénz áll rendelkezés-
re a rendszer bővítésére, így a 
pályázaton elnyert pénzből 4 
helyszínen – a Klapka utca és a 
Vörösmarty utca sarkán, a János  
utca és Helsinki út sarkán, a Vö-
rösmarty téri piacon, valamint a 
Jókai utca és Zrínyi utca sarkán 
– telepítenek új kamerát, ezzel 
52-re bővül a kerületben műkö-
dő térfigyelők száma.

sz

Az önkormányzat tervei között sze-
repel a Magyarok Nagyasszonya tér 
rehabilitációja, rekonstrukciója, 
amely több ütemben valósulhat meg.

Első lépésben, várhatóan az ősszel – az 
I. világháború kitörésének 100 éves 
évfordulójára megemlékezve – a téren 
található I. világháborús emlékművet 
és környezetét hozzák rendbe. A szo-
bor talapzatát felújítják, az emlékművet 
közelebb helyezik a templomhoz, mögé 
rózsalugast telepítenek, valamint pergo-
lát helyeznek ki pihenőpadokkal.

– A rehabilitáció folytatásaként 
felújítjuk a téren átvezető utakat, új 
virágágyást alakítunk ki, fasort telepí-
tünk, megújítjuk a tér növényzetét. A 
meglévő játszóteret is korszerűsítjük, és 
egy, a 10–18 éves korosztály számá-
ra alkalmas gördeszka-, illetve 
kerékpárpályával bővítjük a 
teret, ahol mesterséges dom-
bot is kialakítunk, amely 
télen szánkózódombként 
funkcionálhat – sorolta 
a terveket Simkó Géza, 
a Városfejlesztési Osztály 
osztályvezető-helyettese. 

A templomnak az I. 
világháborús emlékművel 
átellenes oldalára új köztéri 
műalkotást, egy trianoni em-
lékművet állítanak. 

Megújul a Magyarok Nagyasszonya tér 8 millióból 
bővülhet a térfigyelő rendszer

A Városfejlesztési Osztály május vé-
géig összesen 120, járdákra, illetve 
kátyúkra vonatkozó lakossági beje-
lentést teljesített. 150 címen 6300 
négyzetméternyi járdát javítottak ki, 
45 útszakaszon pedig 2200 négy-
zetméternyi területen kátyúztak – 
tudtuk meg Radnai Dóra útellenőri 
ügyintézőtől.

Az eddigi bejelentések alapján 
további 140 címen vár felújításra jár-
daszakasz. A Városfejlesztési Osztály 
kéri a lakosság türelmét, a munkákat 
a bejelentések sorrendjében végzik, 
s a már bejelentett címekre nagy va-
lószínűséggel legkésőbb az év végéig 
eljutnak.

Az osztály a továbbiakban is szí-
vesen fogadja a lakossági bejelentése-
ket, azokat azonban már csak a jövő 
évre tudják ütemezni, a rendelkezés-
re álló keret idén újabb kérések tel-
jesítését már nem teszi lehetővé.  sz

F o l y a m a t o s a k 
a járdajavítások

Június közepén volt a műszaki át-
adása a Zodony utcában a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tá-
mogatásával létesült műfüves kis- és 
nagypályának. Önkormányzatunk 
még tavaly év végén pályázott az 
MLSZ Országos Pályaépítési Prog-
ramjának keretén belül két 20x40 
m-es műfüves kispálya és egy 
105x68 m-es műfüves nagypálya 
megépítésére. Az összesen 214,5 
millió forintos beruházás 30 száza-
lékát az önkormányzat biztosítja, a 
harmadik pálya jövőre épül majd 
meg.

Ezzel párhuzamosan, idén ta-
vasszal elkezdődött a szintén a 
Zodony utcában lévő két élőfü-
ves focipálya korszerűsítése. Az 

önkormányzat költségvetéséből 
erre a célra elkülönített 22 millió 
forintból felújítják a pályák talaját, 
felújítják és rácsozzák a korlátokat, 
kialakítják a kiskapukat, mögéjük 
műanyag alapú labdafogó hálókat 
feszítenek ki, a pályák köré kispa-
dokat helyeznek, kivágják a baleset-
veszélyes fákat, valamint két kutat 
fúrnak.

A műfüves kispályát az ESMTK 
gyermek focistái, a nagyot pedig a 
serdülő, az ifjúsági és a felnőtt csa-
patok használják majd. Az élőfüves 
focipályák felújítása augusztus végé-
re fejeződik be, azokat az utánpót-
láscsapatok veszik majd birtokba a 
bajnokság indulása után.

sza

Focipályák zöldülnek a kerületben
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Halálos baleset a felüljárón

A Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felett 
átvezető Méta utcai felüljárónál két autó üt-
között össze. A balesetben egy ember meg-
halt, egy másik megsérült. 

Taxisra támadtak

A taxis két férfit és két nőt vett fel utasként 
a VIII. kerületben. A sofőr menet közben 
arra lett figyelmes, hogy egyikük az au-
tó egyik ajtózsebében matat. Megállt, és 
kérdőre vonta, ám az utas kést szorított a 
nyakához, és „ez egy rablás!” felszólítással 
az értékeit követelte. Ezt követően egy má-
sik utas, egy nő az autóból kivette a sértett 
mobiltelefonját és készpénzét, majd mind-
annyian elmenekültek a helyszínről. Idő-
közben a taxis kollégái is a sértett segítsé-
gére siettek, és a helyszíntől nem messze 
utolérték az egyik nőt. A rendőrök a másik 
három rablót is elfogták.

Elfogták a férfit, aki nőket rabolt ki

A férfi nyolc fiatal nőt rabolt ki március 
óta a XX. kerületben. Olyan fiatal nőket tá-
madott meg, akik éjszaka vagy hajnalban 
egyedül tartottak hazafelé. Bántalmazta 
őket, és ékszereket, készpénzt, mobilte-
lefonokat zsákmányolt tőlük. A gyanúsított 
beismerő vallomást tett. A Dunaharaszti-
ban elfogott férfit őrizetbe vették, és rab-
lás megalapozott gyanúja miatt indítottak 
eljárást ellene. 

KÉK HÍREK

A Pesterzsébeti Polgárőrség járőrei 
ismét bűnözőket csíptek el az egyik 
bevásárlóközpont parkolójában egy 
szabadidős rendőr segítségével – 
tudtuk meg Szászvárosi Zsolttól, 
a polgárőrség elnökétől. 

A parkolóban gyanúsan köröz-
gető személygépkocsira és három 
utasára lettek figyelmesek, akik egy 
tehergépkocsi mellett leparkoltak, 
és megpróbálták felfeszíteni az 
ajtaját. Pechükre nem találtak az 
utastérben semmit. Észrevették, 
hogy a járőrök kiszúrták őket, és 
megpróbáltak elmenekülni, de 
egy szabadidős rendőr segítségével 
feltartóztatták az elkövetőket, míg 
meg nem érkezett a rendőri erősí-
tés. A teherautó sofőrje is a hely-
színre érkezett, elárulta, egy régebbi 
ügyből okulva semmit sem hagy az 
utastérben. 

Felfeszítették az ajtót, 
nem találtak semmit, elkapták őket

Budapest Főváros XX. kerületében 
a Rendvédelmi Osztály felelős az 
üzemképtelen gépjárművek elszál-
lításáért. Az intézkedések jogalap-
ja a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 20. §-a.
és a KRESZ  59. § (3) bekezdé-
se. A törvény kimondja, hogy az 

elszállításról a felügyelet a rendőr-
séget értesíti, valamint, hogy az ön-
kormányzat honlapján elérhetővé 
teszi az elszállított járművek listáját. 
A lista a http://pesterzsebet.hu/in-
dex.php?node=topmenu&menus_
id=246 címen a letöltések alatt 
elérhető.

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság felhívja a szabadban kirándulók, 
szabadidejüket a természetben eltöltők, 
továbbá a mezőgazdasági területen dol-
gozók figyelmét, hogy tevékenységük 
során igyekezzenek megelőzni a tűz 
keletkezését, és tartsák be a tűzgyújtási 
tilalom idejére vonatkozó előírásokat, 
valamint a mezőgazdasági munkála-
tokkal kapcsolatos szabályozásokat. 

A zord téli időjárás után, a jó idő be-
köszöntével megnő a szabadtéren, 
természeti környezetben keletkező 
tűzesetek száma. Tavaly 4873 tűz-
esethez kaptak riasztást a fővárosi 
tűzoltók, ebből 521 tűzeset pusztí-
tott szabadtéren. Az elmúlt évben 
a Pilisi Parkerdő Zrt., területén tíz 
hektár erdőt károsított tűz.  A tü-
zek lakóházakat és más épületeket 
is fenyegettek. Budapest környékén 
– mint ahogy jellemzően az ország 
egész területén – az oltást a vízhiány 
és a terület megközelítése nehezíti.
A sokéves tapasztalat szerint a ta-
vaszi évszak alkalmával, majd az 
azt követő, jellemzően rendkívüli 
meleg és csapadékmentes időjárás 
miatt az erdőkben és azok közvetlen 
környezetében fokozott tűzveszély 
alakulhat ki. A főváros területére 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága, valamint 

országosan a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium adhat ki határozatot a 
tűzgyújtási tilalom elrendelésére. 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése 
és annak visszavonása a meteoro-
lógiai körülményektől, az erdőben 
található élő és holt biomassza 
szárazságától és a keletkezett tüzek 
gyakoriságától függ. A tűzgyújtási 
tilalomról tájékoztatást ad az orszá-
gos közszolgálati média, a tűzgyúj-
tási tilalomról szóló határozatot és 
térképet az érintett hatóságok a 
hivatalos honlapjukon közzéteszik. 
Tűzgyújtási tilalom elrendelését kö-
vetően az erdőkben, természeti kör-
nyezetben kijelölt tűzrakó helyeken 
sem szabad tüzet gyújtani.
Tilalom idején a tűzesetek megelő-
zése érdekében az erdőkben, fásítá-
sokban, valamint az erdőterületek 
és fásítások határától számított 
kétszáz méteren belüli területeken 
– ideértve a magántulajdonban 
lévő ingatlanokat is (lakóépületek 
udvara, zártkertek, üdülőépületek 
udvara, stb.) is – be kell tartani a 
tűzgyújtási tilalmat, mivel a lég-
mozgás következtében a vastag, 
száraz avartakarót egy elszálló pa-
rázs vagy egy eldobott izzó cigaretta 
is könnyedén lángra lobbanthatja. 
Szabadban – ideértve a magántulaj-
donban lévő ingatlanokat is – csak 

abban az esetben szabad tüzet gyúj-
tani (pl. kerti sütögetés céljából), 
ha a tűz oltására alkalmas tűzoltó 
eszköz (vödör víz, vödör homok, 
tűzoltó készülék stb.) rendelkezésre 
áll.

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Előzzük meg az erdő- és szabadtéri tüzeket!

Amikor nincs 
tűzgyújtási tilalom
Az  erdőben kirándulók akkor is 
csak a kijelölt tűzrakóhelyeken 
gyújthatnak tüzet az alábbi szabá-
lyok betartása mellett: 
      – a tűz meggyújtása előtt a 
tűzrakóhely környékét meg kell 
tisztítani a levelektől, faágaktól 
annak érdekében, hogy a tűz ne 
terjedhessen át az erdőre,
      – a tüzet nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, de a még ki nem 
hűlt parazsat, hamut sem,
      – amint feltámad a szél, a tüzet 
el kell oltani: gondoskodni kell ar-
ról, hogy készenlétben legyen a tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. 
víz, homok, lapát),
      – az égetés befejezése után a 
tüzet gondosan el kell oltani, meg 
kell győződni arról, hogy tényleg 
elaludt, a hamura távozás előtt le-
hetőleg földet kell szórni.

Látogasson el a 
www.pesterzsebet.hu oldalra! 

Rendszeresen frissülő 
kerületi hírek!
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Egészségnapot tartott a Humán Szol-
gáltatások Intézménye Családsegítő 
Szolgálata a Nagy Győry István utcai 
Szociális Szolgáltató Központban. 
Minden korábbinál többen vettek 
részt az ingyenes szűrővizsgálatokon, s 
ismerkedtek meg a hagyományos és al-
ternatív egészségmegőrző termékekkel.

Két éve hagyományteremtő szán-
dékkal szervezte a Családsegítő 
Szolgálat az első egészségnapot, 
elsősorban a kerület szociális ellá-
tásában részesülők számára. Azóta 
félévente megrendezésre kerül az 
esemény, amely egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend. 

Az udvaron, 
árnyas fák alatt 
különféle ter-
mékbemuta-
tók, tanácsadás 
és vásár várta 
az érdeklődő-
ket. Idén első 
alkalommal a 

Vakok Állami Intézete és a Down 
Alapítvány is képviseltette magát, s 
árulták saját kezűleg készített kéz-
műves termékeiket. Emellett lehe-
tett vásárolni könyvet, gyógyászati 
segédeszközöket, ásványokat, ék-
szereket, s volt Bach-virágterápia-
tanácsadás is.

Az épületen be-
lül zajlottak a szűrő-
vizsgálatok.  
A Vöröskereszt XX. 
kerületi szervezeté-
nek köszönhetően 
ingyenes vérnyo-
más-, vércukorszint- 
és testzsírmérés volt, 
valamint tanácsadás 
az egészséges táplál-
kozással és életvitellel 
kapcsolatban. Szin-
tén ingyenes volt a lá-
tás- és hallásvizsgálat, 

valamint a 15 perces gyógymasszázs, 
illetve a kineziológia.

Támogatói felajánlásnak kö-
szönhetően távo-
zás előtt minden 
résztvevő kisebb 
csomagot is ka-
pott, benne egy 
csomag friss salá-
tával és egy doboz 
margarinnal.

– A kerületben 
évente többször 
is tartunk egész-
ségnapot, a csa-
ládsegítő, illetve a 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének XX. kerü-
leti Népegészségügyi Intézete (előző 
neve ÁNTSZ) közreműködésével. 
Nagyon fontosak ezek a rendezvé-
nyek, hiszen a lakosság egészségi 
állapota megkívánja a rendszeres 
szűréseket, anyagi lehetőségeik pe-
dig az ingyenességet. Szerencsére 
nagyon sokan igénybe veszik ezt a 
szolgáltatást, s vesznek részt a vizs-
gálatokon, az eredmények tükrében 
pedig felkeresik háziorvosukat, vagy 
szakorvoshoz fordulnak – mondta 
Juhász Lajosné, szociális ágazatért 
is felelős alpolgármester, aki szintén 
kilátogatott a rendezvényre. 

SZA

Juhász Lajosné: A lakosság állapota megkívánja a rendszeres szűrést
Egészségnapot tartottak a családsegítőben 

A várandósság a – várakozás és a vál-
tozás ideje – egy érzelmileg felfokozott 
időszak, amikor testben és lélekben 
alapvető változások zajlanak. A kisba-
ba érkezése, a szülés és az azt követő 
gyermekágy kapcsán sokféle érzés ka-
varog az asszonyokban és megannyi 
kérdés merülhet fel bennük. 

Felkészítő programunk során – 
mely közel egy évtizede működik 
nálunk sikeresen – igyekszünk 
megadni minden információt, 
segítséget, amire a kismamáknak 
szükségük lehet a várandóság, 
szülés és a gyermekágy idején. 
Célunk, hogy a minket választó 
kismamák valóban otthonosan 
érezzék magukat a szülőszobán, 
ezért folyamatosan lehetőséget 
biztosítunk a szülőszoba megte-
kintésére és a szülésznőkkel, illetve 
az újszülöttosztály szakembereivel 
való találkozásra. 
Szeretettel várjuk programjainkra! 

Az előadások minden alkalom-
mal a kórház 9. emeleti orvosi tár-
gyalójában kezdődnek! 

Az újszülöttosztály előadásai a 
8. emeleten az ultrahang váróter-
mében kerülnek megrendezésre! 

Kérjük, részvételi szándékát az 
alábbi telefonszámon: 06-1-289-
6200/1111 melléken (szülőszoba) 
időben szíveskedjen jelezni, mert 
szülőszobai látogatásra 15-20 fő-
nél több jelentkezőt nem tudunk 
fogadni.

A szülészeti, gyermekágyas és 
újszülöttosztály dolgozói

Július 
11. 16:00–16:30-ig és 16:30–
17:00-ig – Hogyan készüljek a szü-
lésre? Érezd magad otthon nálunk 
– látogatás a szülőszobán 
Házigazda: Hatházi Rita 

Augusztus 
5. 16:00 – Felkészülés a szoptatásra 

Házigazda: Barbócz Ilona védőnő 
6. 16:00–16:30-ig és 16:30 –17:00-
ig – Hogyan készüljek a szülésre? 

Érezd magad otthon nálunk –  
látogatás a szülőszobán 
Házigazda: Hatházi Rita 

Szeptember 
2. 16:00 – Felkészülés a szoptatásra 
Házigazda: Barbócz Ilona védőnő 
10. 16:00–16:30-ig és 16:30–
17:00-ig – Hogyan készüljek a 
szülésre?

Érezd magad otthon nálunk! 
látogatás a szülőszobán 
Házigazda: Hatházi Rita 
11. 14:00 – Felkészülés az újszülött 
ellátására, újszülöttosztály látogatá-
sa, gyakorlati bemutató 
Házigazda: Bartha Mónika, Borcsik 
Istvánné 
25. 14:00 – Felkészülés az újszülött 
ellátására, újszülöttosztály látogatá-
sa, gyakorlati bemutató 
Házigazda: Bartha Mónika, Borcsik 
Istvánné

A program év végéig folytatódik, 
következő lapszámunkban közöl-
jük az októberi, novemberi, de-
cemberi dátumokat!

Várandós találkozások 
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szülésfelkészítő programja 
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A Csiliben május 26-án 
egész napos programmal 
gyermeknapot szervez-
tek. A vendégeket Juhász 
Lajosné alpolgármester 
köszöntötte.

A rövid megnyitó 
után kezdetét vette 
az önfeledt szórako-
zás. A színpadon az 
Astra Bábegyüttes A 
kis Mukk történetét 
bábozta el a színház-
teremben. Ezután a Téka együttes 
legalább két órán át táncoltatta 
meg a közönséget, és megismer-
tették az érdeklődőkkel a hangsze-
rekkel. Őket követte a Kolompos 

együttes, akik a színpadra hívták fel 
a kicsinyeket. A gyerekek a hang-
szereken is játszhattak a felnőtt 
zenészek irányításával. Természe-
tesen a gyermekeket megtanították 
kolompolni.

A Csili parkolójában – a színház-
termi programokkal párhuzamosan 
– kerékpárversenyt tartottak. Min-
den résztvevő emléklapot kapott, 
valamint a Csili Művelődési Köz-

pont programjaira 
meghívót és a XX.-
XXIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 
közös ajándékát. 

A Nyílegyenes 
Íjász Club tagjaival 
íjászkodni lehetett. 
A Pesterzsébet-
Kapitánypusztai 
Kutyaiskola és 
Sport Egyesület 
kutyabemutatót 
tartott. A felső 
udvarban felállí-

tott sátrakban és a Fészek teremben 
kézműves-foglalkozást tartottak, az 
alsó udvarban pedig arc- és kézfesté-
sért álltak sorba az érdeklődők.

A este a Ki mit tud?-dal zárult. 
IM

Gyermeknap a Csiliben
A Csili gyermeknapi programjának utolsó rendezvénye a Csili Faktor néven 
futó tehetségkutató verseny volt.  32-en regisztráltatták magukat tánc, vers, 
próza és színmű, hangszeres zene és ének kategóriában. A zsűriben helyet 
foglalt Vicziánné Simándi Éva, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója, Zorn Erzsébet énekművész, a La Stella Stúdió vezetője, Neumann 
Ilona (a Csiliben klasszikus balettet oktat), a Magyar Táncművészeti Főiskola 
adjunktusa és Veress Előd színművész.

Bennük volt a Csili Faktor

Kategóriagyőztesek 

Tánc
I. helyezett: Pozsgai Cicelle 
és Dániel az erőművész című 
produkcióval
Spicc& Flex Táncegyüttes Ko-
reográfus: Fásy Ildikó, II. helye-
zett: Falussy Kincső és Wágner 
Aliz Zebrák című produkcióval 
Spicc& Flex Táncegyüttes Koreo-
gráfus: Fásy Ildikó, III. helyezett: 
Galba Bianka és Kósa Timea a 
Pesterzsébeti Művészeti Stúdió 
tagjai, Felkészítő: Serkédi Gabri-
ella és Hermann Bertold

Vers, próza, színmű kategória
I. helyezett: Őrsi Álmos, Kom-
játhy István: Mondák könyvéből 
részlet, Gyulai István Általános Is-
kola, Felkészítő tanár: Sörnyeiné 
Vajda Irén II. helyezett: Rainer 
Micsinyei Anna, Nagy Bandó 
András: Mi kéne?, Grassalkovich 
Antal Általános Iskola, Felkészí-
tette: Rainer-Micsinyei László, 
III. helyezett: Handa Banda, Lázár 
Ervin: A négyszögletű kerek erdő 
részlet, Gyulai István Általános 
Iskola, Felkészítő tanár: Maczkó- 
Niszner  Annamária

Hangszeres zene kategória
I. helyezett: Baranyai Martin  

(dob) és Horváth Alexandra 
(ének), Horváth Charlie Király 
Linda: Játszom ahogyan léleg-
zem, Felkészítő: Baranyai Lász-
ló, II. helyezett: Baranyai Martin 
(zongora), Richard  Clayderman: 
Ballada pour Adelaine, Felkészítő: 
Baranyai László-Remetei László, 
III. helyezett: Way To Go, Lász-
ló Beáta-Buday Kíra: Road to 
Wanderland, Együttes tagjai: 
László Beáta, Buday Kíra, Molnár 
Dorina, Nagy- Kovács Noémi, 
Horváth Frida, Eőri Veronika Lil-
la, Karinthy Frigyes Gimnázium

Ének kategória
I. helyezett: Szarka Benedek, Bús 
a kisgerlice madár (népdal), Ady 
Endre Általános Iskola, Felkészítő 
tanár: Vámosi Béláné, II. helye-
zett: Szabó Bálint, Népdalcsokor 
katonadalok, József Attila Álta-
lános Iskola, Felkészítő tanár: 
Rózsavölgyi Ildikó, III. helyezett: 
Rainer-Micsinyei Anna és Sipos 
Tímea, Magyar népdalcsokor, 
Grassal-kovich Antal Általános 
Iskola, Felkészítő tanár: Korányi 
Lászlóné

Különdíj
A Gyulai Általános Iskola Maffia 
tánccsoportja nyerte, Felkészítő 
tanár: Sörnyeiné Vajda Irén

Az összes versenyző közül csak 
egy lány választotta a slammelést. 
Néhány versenyzőnek saját rajon-
gótábora volt, és az összes haverja 
a nézőtéren csápolt. Láthattunk 
nagy gyakorlattal rendelkező 
előadókat, de olyanokat is, akik 
most fogtak először mikrofont a 
kezükben. Eközben az udvaron 
is zajlottak az események, akinek 
kedve támadt, itt is szórakozha-
tott. A bevállalósabbak szörfdesz-
kán próbálhattak fent maradni, 
de lehetett pólót festeni és hennát 
készíttetni.

A színházteremben zajló ver-
seny után a kerületi tehetségkutató 
második helyezettje szórakoztatta a 
közönséget. Az utcabál fénypontja 
azonban kétségtelenül a By The Way 
zenekar fellépése volt. Egy rajongó-
juk labdával ajándékozta meg őket, 
amit a banda egyik tagja azonnal ki is 
próbált – a fején egyensúlyozott vele. 
Később megjegyezték, hogy ez a ma-
gánszám nagyobb elismerést kapott a 
közönségtől, mint az énekhangjuk. 
Mindezt betudták annak, hogy az ál-
latkertben is a fóka a legnépszerűbb... 

Nagybányai - Nagy Blanka 

a művelődési központban
A program a kerületi Ki mit tud? versenyen díjazott táncosokkal indult, 
akik egy maffiakoreográfiát adtak elő. A színházteremben a kisebbek 
ügyességi játékokból álló pályát teljesíthettek. Mindeközben a színpadon 
slam- és rapverseny zajlott.

Tanévzáró buli

Slam poetry 
A résztvevők saját verseiket, mű-
veiket adják elő pár percben, és 
utána értékelik egymást. A rappel 
ellentétben itt nincsen semmilyen 
aláfestő zene, csak a szöveg számít, 
ezáltal próbálják meg a slammerek 
érzéseiket átadni közönségüknek.
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FŐVÁROSI SZABÓ 
ERVIN KÖNYVTÁR

XX/2. sz. könyvtára
Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, e-mail: fszek2002@fszek.
hu, www.fszek.hu, Nyitva: H, Sz, P: 
13–19 óra, Cs: 9–16 óra, Szo: 9–14 óra 
A könyvtár június 30-tól július 25-ig 
zárva tart. A nyári szünet utáni első nyit-
vatartási nap, július 28. Nyáron szomba-
tonként nem lesz nyitva a bibliotéka. 
Játékkészítők klubja: szerdánként, 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, 
akik logikai és kézműves játékokkal is-
merkednének. Legközelebb június 25-
én, majd július 30-án
Kézműves Kuckó: várjuk az alkotni sze-
rető gyerekeket június 27-én pénteken 17 
órakor! Ezúttal kavicsot fogunk festeni.
Idegennyelvi klubok: Az orosz klubban 
június 25-én szerdán 17 órakor Németh 
Mária várja a nyelvgyakorlókat. Az angol 
klub augusztus 4-én, hétfőn lesz 17 órától. 
Kiállítás: Tárlóinkban Frisch Bianka és 
Frisch Tünde szobor- és fotókiállítását te-
kinthetik meg, galériánkban pedig Szalai 
Sarolta grafikáit nézhetik meg.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  XX/4. 
sz. fiókkönyvtár, 1204 Budapest, Pa-
csirta u. 157/ b. Tel.: 284-7447 e-mail: 
fszek2004@fszek.hu A könyvtár július 1. 
és augusztus 1. között ZÁRVA tart. Nyi-
tás augusztus 4-én, hétfőn. 

A Kossuth Társaság a 6. reformkori 
nap szervezéséhez kapcsolódóan és a 
kerület 90 éves évfordulójának ünnep-
léseként kiállítást szervez Sisi (Erzsébet 
királyné) és a ’48-as magyarok címmel.

Amikor Pesterzsébet elődje az 
Erzsébetfalva nevet felvehette, kel-
lett  Erzsébet királyné beleegyezése 
is a névfelvételhez. Pest-
erzsébet másik nagy te-
rülete abban az időben 
a Kossuthfalva nevet 
viselte, számos 1848-as 
honvéd élt itt telepesként. 
Ezért a Kossuth Társaság 
a kiállításon mind a két 
névadónak emléket sze-
retne állítani.

A Kossuth Társaság 
azzal a kéréssel fordul a 
kerület lakosaihoz, hogy akinek van 
Sisiről és Erzsébetfalváról, illetve Kos-
suthról és Kossuthfalvához kapcsolódó 
emléktárgya, könyve, irata, az segítsen 
gazdagítani a kiállítást. Amennyiben  
valaki járt olyan helyeken, amerre Sisi, 
és hozott onnét például képeslapot, azt 
köszönettel átveszik. Korabeli, 1870-
80 közötti témába vágó enteriőrtár-
gyakat is szívesen bemutatnak.

Dr. Sturcz Zoltánné, a Kos-
suth Társaság elnöke elmondta: a 

kiállítást  szeptember 19-én 17 óra-
kor nyitják meg a Csiliben. A kiál-
lításhoz szeptember 27-én 10 órától 
kapcsolódik majd egy családi nap is, 
amikor is az általuk felkért Históri-
ás Társaság egy „Sisi-kalandjátékot” 
mutat be az érdeklődő gyermekes 
családoknak, illetve terveznek egy 
Sisiről szóló előadást is.

Jelentkezni lehet a kiállításhoz 
felajánlott tárgyakkal, illetve bővebb 
tájékoztatást lehet kérni: Dr. Sturcz 
Zoltánnénál, a Kossuth Társaság 
elnökénél a 284-66-48-as vagy a 
06-70/327-3928-as telefonszámon 
augusztus végéig, illetve szeptember 
első hetében. A kiállítás rendezését 
szeptember 17-18-án tartják, a tár-
gyakat szeptember 29-én adják visz-
sza. A kiállítás ideje alatt napközben 
ügyeletet tartanak.          IM

Kiállításra készül a Kossuth Társaság 
Állandó kiállítások

Rátkay-Átlók Galéria
- Czétényi Vilmos 

festőművész kiállítása;
- Rátkay Endre 

festőművész kiállítása;
- Gaál Imre 

festőművész kiállítása;
- Illyés Borbála 

történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
 emlékszoba;

- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra” 

helytörténeti kiállítás.

Pesterzsébeti Múzeum

info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu 

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

GAÁL IMRE GALÉRIA

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

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324. 
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. Tel.: 06 (1) 283-0031. 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.

Időszaki kiállítások
„Pesterzsébet 90 éves” helytörténeti 
és képzőművészeti kiállítás 

a Gaál Imre Galériában. A kiállítás 
megtekinthető 2015. január 11-ig, 
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

„Sportélet Erzsébeten” 
helytörténeti kiállítás 

a Pesterzsébeti Múzeum épületében  
szeptember 21-ig. Hétfő kivételével 
naponta 10-18 óráig látogatható.

„Figurák és Röntgenképek” 

Varga-Amár László és Németh Tamás 
festőművészek kiállítása a Gaál Imre 
Galériában. A kiállítás megtekinthető: 
július 20-ig, hétfő kivételével naponta 
10–18 óráig.
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A programokon a Gézengúz Óvoda Za-
lán utcai, Lázár utcai és a Vörösmarty 
utcai tagóvodáiba járó gyerekeken kí-
vül testvéreik, a volt óvodások, szüleik, 
sőt a környéken lakó gyerekek, a leendő 
óvodások is részt vehettek.

Külön műsorral készültek a ze-
neovisok, a karatésok, az angol 
oktatásban részt vevők. Különleges-
ségként az óvónénik által előadott 
A Farkastanya című meseelőadást 
élvezhették a kicsik. 

A rendezvény során az intéz-
mény vezető óvónője a Pesterzsébet 
Közbiztonságáért Közalapítvány 
ajándékait, futóbicikliket adott át 
a csoportoknak. A színpad továb-
bi programjai között szerepelt még 
néptáncbemutató is. A Magyar Vö-
röskereszt önkéntesei is külön sátrat 
állítottak az udvaron, a  fiataloktól 
az újraélesztés menetét tanulhatták 
meg a gyerekek.

Az Őzike csoport teraszán ingye-
nes vérnyomásmérést szerveztek, az 
óvoda étkeztetője, a Pensió17 Kft. 
kóstolót és rövid tájékoztatót tar-
tott a szülőknek ételeikről. Az italt a 
Nektária Manufaktúra biztosította. 

A Kétnyelvű Nemzetiségi Baross Ovi 
– Kindergarten Baross a nagycsopor-
tosok búcsúztatójával egybekötött te-
hetségnapot tartott. 

A juniálist Szabados Ákos polgár-
mester nyitotta meg, aki megkö-
szönte az óvoda pedagógusainak 
azt a munkát, amellyel az intéz-
mény hírét a fővároson kívülre is 
eljuttatták. 

Az ovi „magyaros” csoportjai 
néptáncbemutatót tartottak és 
gyermekjátékokat adtak elő. A 
nemzetiségi ovi középsősei és nagy-
csoportosai német nyelvű dalokkal 
és játékokkal mutatkoztak be.

Az állatbarátok sem unatkoztak, 
hiszen a vöröskeresztesek és a K11 ku-
tyaiskolások rövid műsorral készültek. 
A gyerekek megismerhették, milyenek 

A Kis Kézműves Műhely tagjai 
az év során nemezeltek, agyagoztak, 
csuhét fontak, méhviaszból készített 
meseerdőjüket pedig ki is állították. 
A Kindergarten Műhelyben német 
gyermekjátékokat, táncokat, verseket 
és mondókákat tanultak, s a hagyo-
mányőrzés és tárgyi emlékek megis-
mertetésével bővítették ismereteiket. 
Az Izgő-mozgó Műhely tagjai úsztak, 
korcsolyáztak, és számos kerületi sport-
versenyen mérték össze tudásukat.

A bemutatók végén a gyermekek 
birtokba vehették az udvart, ahol 
arcfestés, ügyességi és sportjátékok, 
ugrálóvár, motorozás, valamint tom-
bola várta őket.               SZA 

a vakvezető kutyák, hogyan 
dolgoznak, a kutyaiskola ok-
tatói pedig megmutatták, ho-
gyan és mit lehet megtanítani 
házi kedvenceinknek. 

A majálison két motoros 
rendőr is feltűnt, munká-
jukról meséltek az óvodá-
soknak, akik motorjaikra is 

felülhettek.         NNB

A rendezvényen nyolc német 
nemzetiségi óvoda gyermekei vet-
tek részt. A tavasz témaköréhez 
tartozó verseket, énekeket, körjá-
tékokat mutattak be. A rendez-
vény szakmai tartalmát a Fővárosi 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Oktatási Bizottságának elnö-
ke, valamint  a Német–Magyar 
Iskola és Óvoda Egyesület alelnö-
ke méltatta.

A legszebb és legszínvo-
nalasabb előadásnak a Baross 

Óvoda gyermekeinek műsorát 
nevezték meg, akik az óvoda négy 
nemzetiségi csoportjából alkottak 
tánccsoportot.

Köszönet ezért a nagyszerű 
pedagógiai munkáért a német 
nemzetiségi óvodapedagógusok-
nak:  Nagy Mátyásnénak, Kasza 
Viktóriának és Pap Eszternek.

A gyermekek műsorának 
anyagát és koreográfiáját Lászlóné 
Ammer Klára német nemzetiségi 
óvodapedagógus készítette.

A legszebb és legszínvonalasabb 
előadás a Baross Óvodáé volt

A Baross Ovi – Kindergarten Baross Óvoda német nemzetiségi 
csoportba járó gyermekei közül 20 nagycsoportos vett részt a X. 
Német Gyermekjátékok és Gyermekdalok Fesztiválján.

Gyermeknap a Gyöngyszem Oviban

Megmutatták tehetségüket az óvodások 

Tehetségnap és juniális

A Baross Ovi Hétszínvirág tehet-
ségpont mozgásos tehetséggondozó 
műhelye idén meglátogatta a Nagy 
Sportágválasztó rendezvényét. 
Minden évben törekszünk arra, 
hogy minél színesebb és sokolda-

lúbb legyen a gyerekek programja 
a műhelyben. A tehetségműhelybe 
járó gyerekeknek lehetőségük volt 
kipróbálni  a lovaglást, hokit, aka-
dályfutást, küzdősportokat. 

Szima Krisztina 
Tehetségműhely vezető

Izgő-mozgók 
a Nagy Sportágválasztón
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Több kép: www.pesterzsebet.hu
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A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet (PE-
PI) a tanév végén ünnepélyes keretek 
között köszöntötte azokat a tanulókat, 
akik az intézmény által szervezett kerü-
leti tanulmányi, tehetséggondozó ver-
senyeken, valamint a diákolimpiákon 
első helyezést értek el.

A Győztesek Gálája megemlékezés-
sel kezdődött. A résztvevők Varga 
Sándor, az Egészségügyi, Szociális 
és Oktatási Osztály munkatársának 
felhívására egyperces néma felállással 

adóztak három olyan pedagógusra 
emlékezve, akik hosszú éveken át 
felkészítő tanárként járultak hozzá 
diákjaik sikereihez. Kovács Gyöngyi 
a József Attila iskola tanítónője volt, 
Judák István és Nemes Norbert pedig 

Bár a főként pesterzsébeti és so-
roksári gyermekeket ellátó Bene-
dek óvoda és iskola összlétszáma 
jelentősen nem változott az el-
múlt években, jól érzékelhető 
az SNI-s, azaz a sajátos nevelési 
igényű gyermekek létszámának 
növekedése a többi nevelési-ok-
tatási intézményben. Ennek oka, 
hogy megjelent egy korszerűbb, 
hatékonyabb szűrési rendszer, és 
az együttnevelésben részt vevő 
pedagógusok odafigyelése egyre 
tudatosabbá vált a közös munka 
eredményeként – tudtuk meg az 
előzményekről Vargáné Csigás Er-
zsébet projektmenedzsertől.

A Támasz-pont projekt céljául 
és feladatául tűzte ki, hogy felké-
szíti, képzi és továbbképzi szak-
embereit a megváltozott, kibővült 
feladatok ellátására. Megújítja, il-
letve bővíti szolgáltatásait, többek 

a Lázár Vilmos isko-
lában tanított.

– 14. alkalom-
mal rendezte a PEPI 
a Győztesek Gáláját. 
A 2013/14-es tan-
évben meghirdetett 
versenyekre idén is 
nagyon sokan, össze-

sen több mint ötezer kerületi iskolás 
jelentkezett, akik közül vannak, akik 
több sportágban, több tantárgyban is 
kiemelkedő eredményeket értek el – 
mondta a rendezvény elején Bondor 
Mária, a PEPI megbízott igazgatója. 

között az utazótanárit, a korai 
fejlesztésre irányulót, az autiz-
mussal élő gyermekek szociális 
és kommunikációs készsége-
inek fejlesztését. A program a 
pedagógusoknak, védőnőknek 
szervezett szakmai továbbkép-
zésektől kezdve, a szülők tájé-
koztatásán át a gazdag fejlesztő 
és segítő eszközök kölcsönözhe-
tőségéig terjed ki.

– Szerencsére az SNI-s gyer-
mekek megítélésében jelentős 
változás következett be az elmúlt 
években, a „fogyatékos” jelző he-
lyett egyre többen használják a „spe-
ciális nevelési igényű” kifejezést, s 
a társadalom toleranciája is nőtt. A 
nevelés és oktatás területén elindult 
az integráció folyamata, amelynek 
nincs, és természetesen nem is 
lehet vége. Ez az újdonság több-
letfeladatot jelent pedagógusnak, 

 Szabados Ákos polgármester az 
önkormányzat és a képviselő-testü-
let nevében gratulált a győzteseknek 
és az őket felkészítő tanároknak. 

– Az ilyen eseményeken látszik 
igazán, hogy önkormányzatunk jó 
döntést hozott akkor, amikor párt-
állástól függetlenül azt mondta, az 
egyik kiemelt feladata a kerület if-
júságának megadni mindazokat a 
lehetőségeket, amelyekkel nemcsak 
önmagukat, hanem a kerületet is 
gazdagíthatják, továbbtanulásukat 
segíthetik. Az egyik ilyen kiemelt 
terület a sport, a sportlétesítmények 

fejlesztése. Az elmúlt egy-másfél év-
tizedben felépített létesítményeket 
ma már nemcsak használjátok és 
kihasználjátok, de komoly sport-
eredményeket is elértek. A másik 
fejlesztési terület az oktatási és 
kulturális terület. A mögöttünk 
álló években megvalósult a Csili 
felújítása, a Rátkay-Átlók Galéria 
megépítése, az iskolák korszerűsíté-
se, idén pedig az óvodák felújítása 
került középpontba. Tisztában va-
gyunk azzal, hogy számtalan fel-
adat áll még előttünk, amelyeket 
a továbbiakban is el kívánunk vé-
gezni, még akkor is, ha az oktatási 
intézmények szakmai felügyelete e 
Klikhez került – mondta.

A gála első felében a sport kivá-
lóságait díjazták, a másodikban  a 
tanulmányi versenyek győzteseit. 
A legjobbaknak Szabados Ákos és 
Juhász Lajosné alpolgármester adta 
át a kupákat, a felkészítő tanárokat 
és a testnevelőket Marton Sándor-
né, az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
virággal köszöntötte. Az összetett 
pontversenyért járó kupát idén 
a Gyulai István Általános Iskola 
nyerte.         

 SZA

gyógypedagógusnak, fenntartónak 
egyaránt – mondta Csécsi Barnabás 
Sándor főigazgató a projektzárón. 

A Benedek célja, hogy elősegít-
se a dél-pesti régióban élő sajátos 
nevelési igényű gyermekek felzár-
kóztatását, megfelelő eszközökkel 
és módszerekkel való nevelését, 
amelynek eredményeként ezek a 
gyermekek később, felnőttként, 

hasznos tagjaivá válhatnak a 
társadalomnak.

A megvalósult kétéves projekt-
nek köszönhetően az intézmény 
minden segítséget, támogatást, 
eszközt és módszert, tanácsadókat 
biztosít a hozzá forduló társintéz-
ményeknek, a pedagógusoknak és 
természetesen a szülőknek.

SzA

Több mint 38 millió forint európai uniós és állami támogatásból valósulhatott 
meg a „Benedek Elek Általános Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet szolgáltatásfejlesztése SNI 
gyermekek együttneveléséért” című projektje. Az intézmény eddigi szolgálta-
tásainak fejlesztését és bővítését valósítja meg a program 2012–2014 között, 
amelynek révén tovább csökkenhetnek a gyermekek hátrányai.

A speciális nevelési igényű gyerekekkel szemben nőtt a társadalom toleranciája 
Projekt a hátrányok leküzdéséért
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Több kép és a díjazottak névsora: www.pesterzsebet.hu

Több sportágban, tantárgyban is kiemelkedő eredményeket értek el a diákok 

Ők lettek a diák legek! 
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Május 30-án tartottuk diákjainknak a 
gyermeknapot intézményünkben. Ez 
a nap is az egészséges életmódot és az 
ökotudatosságot helyezte előtérbe.

Az alsós gyermekeket hét állomáson 
várták az érdekesebbnél érdekesebb 
feladatok. Mindegyik teremben 
egy-egy újabb erdei állatról kaptak 
hasznos információkat játékos fel-
adatok kíséretében. A nap végére a 
medvéről, a mókusról, a rókáról, a 
nyúlról, a szalakátáról, a vaddisz-
nóról és az őzről gyarapíthatták 
tudásukat. 

Az állomásokon megismer-
kedhettek az állatok mozgásá-
val, melyet gyakorolhattak is, 
activityzhettek, keresztrejtvényt fejt-
hettek, hallgathatták az erdő hang-
jait, ismerkedhettek állatokról szóló 
közmondásokkal, játszhattak dalos 
játékokat, társasjátékokat, tölthettek 
ki totót, és a „Ki vagyok én?” segít-
ségével megtudhattak még sok ér-
dekességet a kiválasztott állatokról.

Az akadálypálya teljesítésével 
mozaikdarabkákat gyűjtöttek, me-
lyekből a végére összeállt egy ma-
gyarországi védett állatfajunk képe.

A program még ebéd után is 

A Zrínyi Miklós Általános Iskolában már 
egy éve folyik TÁMOP-pályázatunk, 
aminek a keretében újraértelmeztük a 
tanulmányi kirándulást. Úgy döntöt-
tünk, ingyen meghívunk rá mindenkit, 
így három busszal 140-en indultunk  ki-
rándulni május 24-én Visegrádra.

Visegrádig az idő gyorsan telt, hiszen 
rengeteg látnivaló mellett haladtunk 
el, melyről érdekes történeteket me-
séltek a tanárok az őskortól a római-
akon és a törökökön át napjainkig.

Visegrádra érve megnéztük a pa-
lotát és a Salamon-tornyot.

A Mogyoró-hegyen közös ebéden 
láttuk vendégül minden résztvevőt. 
Miután mindenki jóllakott, kezdetét 
vehette a délutáni fakultatív szabad-
idős program. A csoport nagy részé-
vel felkerekedtünk és átmentünk a 
nagy-villámi bobpályára. 

Késő délután értünk Pesterzsé-
betre. A buszon fáradt, de mosolygós 
arcok vettek körül bennünket. 

folytatódott „rókavadászattal” és 
iskolánk védőnőjének előadásával 
a kullancsok veszélyéről. A napot 
kispályás focimeccsek zárták.

Köszönet a módszertani mun-
kaközösség tagjainak a színvonalas 
programért!              

   Sné P. É.

Az élet egy nagy kaland, hát élj is így!  
Ez lehetne akár a mottója is iskolánk 
szabadidős programcsomagjának is. 
Április 26-án rendeztük meg máso-
dik családi napunkat, melynek el-
nevezése – Mozdulj velünk! – igen 
találó, hiszen mind több külsős részt-
vevő érkezik erre az eseményre.

9 órakor mosolyogva vártuk a 
sportolni, kézművesedni vágyó 
gyerekeket és felnőtteket. Zenés 
bemelegítés és egy jó hangulatú 
zumba, Melis Kinga instruktor 
vezetésével indította a délelőt-
töt, majd a TÁMOP-pályázatból 
vásárolt sporteszközök kipróbá-
lása következett: volt tollas- és 
szivacsteniszverseny, zsinórlabda-
bajnokság, akadálypálya, és nem 
marad el a pingpong és csocsó-
bajnokság sem. 11 órától focibaj-
nokság kezdődött tanárok, szülők, 
gyerekek közös részvételével, Szűcs 
Ágnes tanárnő bírói irányításával.

A kézműveskedni vágyókat a 
Gyermekjóléti Központ lelkes csa-
pata várta, akik az arcfestés mellett 
az anyák napi apró meglepetések 
elkészítésében segítettek.

Nagy fába vágtuk a fejszénket: 
a pályázat keretében elindítottuk 
az iskolaszépítő szakköreinket,  
így magunk vettük kézbe a suli 
megszépítését. Aki vállalkozott 
rá, besegíthetett az átjáró falának 

"
akváriummá" varázsolásában Ba-

zsó László tanár úr irányításával.   
Udvarunkon a szürke betonkerí-
tés varázslatos mesevilággá válto-
zik Torzsa-Boros Boglárka tanárnő 
vezetésével. Az évelő növények be-
ültetésére 

"
cserépgyerekek" készül-

tek Nagy Judit tanárnő útmutatása 
alapján.

Rendezvényünkről természe-
tesen a tombola sem maradha-
tott el. Vincze Erzsébet tanárnő 
rutinosan fokozta minden részt-
vevő izgalmát, ami nem véletlen, 
hiszen a fődíj ez alkalommal egy 
mobiltelefon és egy tablet volt, 
amit a Mobilexpressz ajánlott fel 
iskolánknak egy volt tanítványunk 
közreműködésével.

A napot – mint eddig minden 
alkalommal – egy közös ebéddel 
zártuk. Ezen a napon is több mint 
száz vendéget fogadtunk a Zrínyi 
Miklós Általános Iskolában. 

Bevettük Visegrádot!Gyermeknap az Adyban 
az egészség- és ökotudatosság mentén

Száznál is többen vendégeskedtek az iskolában
Ismét családi nap volt a Zrínyiben! Véget ért a tanítás, a szerencsé-

sebbek már az egyetemi vizs-
gákon is túl vannak. Sok diák 
számára már semmi akadálya, 
hogy nyári, esetleg hosszabb 
távú munkát vállaljon. De ho-
gyan kaphat egy diák munkát?

Először is érdemes felkeres-
ni egy diákszövetkezetet. Itt 
különféle típusú, nehézségű 
és díjazású munkák közül 
lehet válogatni. Ez egyben 
garanciát is jelent arra, hogy 
a munkáltató cégtől a szerző-
désben leírt összeget kapják 
meg, illetve panaszaikkal a 
diákszövetkezethez tudnak fordulni, 
ahol segítséget nyújtanak bármilyen 
ügyben. 

A munkavállalás feltétele nap-
pali tagozatos tanulói jogviszony 
és a betöltött 18. életév. Az ennél 
fiatalabb diákok 15 éves koruktól 
szülői engedéllyel dolgozhatnak. 
Az óránkénti minimálbér összege 
jelenleg 584 forint, ám a feladatok 
összetettségétől, a munka nehézségé-
től függően akár 1300-1500 forint is 
kapható óránként. Ennyit jellemzően 
a programozói vagy magas szintű ide-
gennyelv-tudást igénylő munkákért 
fizetnek.

Idén nyáron a jelentkezők számos 
munka közül válogathatnak. A leg-
többért a belvárosba kell utazni, ám 
érdemes végignézni az éppen aktuális 
kínálatot, hiszen akadnak pesterzsé-
beti munkák is. 

– A legnépszerűbbek közé tartoz-
nak a fiúk körében a pakolós (köny-
nyebb fizikai) munkák, a pincérkedés, 
sokan mennek biztonsági őrnek is. 
Ezekre a munkakörökre általában 
sok embert keresnek. A lányok leg-
szívesebben strandon, fesztiválokon 
dolgoznak – tudtuk meg a Workland 
Plus iskolaszövetkezet szóvivőjétől.

Nagybányai-Nagy Blanka

A fiúk pakolnának, a lányok fesztiválokon dolgoznának 
Diákmunka-lehetőségek 
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A gitárművész és gitártanár több 
alkalommal vett már részt a világ 
leghosszabb koncertje Guinness-rekord-
kísérletben a Balatonfüredi Nemzetközi 
Gitárfesztiválon.

A szabadtéri szín-
padon klasszikus 
gitárosok szólóban, 
duóban, zenekar-
ban játszottak, ki-
ki a maga idejét, 
amennyit előzőleg 
a regisztrációs la-
pon feltüntetett. 

– A koncert 
megállás nélkül 
zajlott, éjjel-nappal 
váltottuk egymást, 

maximum egy percig lehetett csend a 
színpadon. Én naponta egy órát ját-
szottam szólóban klasszikus zenét, és 
felléptem többekkel dóban, trióban, 

köztük Pusztai Antal világhírű gitá-
rossal is – meséli. 

A rekordkísérletet élőben közve-
títették az interneten, és amikor kora 

reggel a nézőtéren 
szinte senki sem 
volt, a világhálón 
akkor is több ezren 
figyeltek őket. 

– 2007-ben 
192 órás folya-
matos koncert 
volt, majd rá egy 
évre  216 órás 
koncerttel dön-
töttük meg ezt a 
rekordot. Ezzel 
együtt  megdőlt a 
világ legnézettebb 
internetes közve-
títésének rekordja 

is – mondja a közkedvelt pesterzsé-
beti művész, akinek nagy élmény volt 
mind a rekordkísérlet mind a fesztivál, 
hiszen a szakma kiválóságaival együtt 
adott koncerteket. A mesterkurzu-
sokon pedig rengeteget táplálkozott 
szakmailag. 

Ma már ő tart mesterkurzusokat, 
illetve művészeti vezetője, vendége ha-
sonló gitárfesztiváloknak. Július 1-jén 
indul az I. Velencei Gitáros Napok, 
amelynek ugyancsak szervezője.  NNB 

Bernáth Ferenc gitárművész 

Guinness-rekord felállításában vett részt 

Június 6-án nyílt meg a fiatal pesterzsé-
beti festőművész, Radnai Dóra kiállí-
tása a Csili Művelődési Központban.  
A gyűjteményben domináltak a tán-
cot, táncosokat bemutató művek, 
önarcképek, állatábrázolások. 
Képeit spiritualitás, dinami-
kusság, tüzesség jellemzi. Az 
alkotóval beszélgettünk, aki 
elárulta, a tűz milyen szerepet 
játszik az életében.
 
– Mióta kíséri a rajz 
az életét? 

– Már kisko-
romban rajzoltam, 
festettem, voltak ver-
ses füzeteim is, amiket 
kamaszkoromban no-
vellaírásra váltottam. 
Gyerekkoromban min-
dig verseket, rajzokat 
adtam ajándékba má-
soknak. Családunk-
ban nem volt festő 
vagy más művész, de 
a mérnöki vonal miatt 
a jó kézügyesség adott 
volt. 

– A festés milyen érzelmeket, 
érzéseket vált ki önből? 

– A gondolataimat és az 
érzéseimet szeretném köz-
vetíteni, másokban is meg-
mozgatva valamit – egyfajta 
önkifejezésként. Kamaszként 
sokszor kihúzott az írás és 
festés a mélypontokról.  Ami-
kor rosszkedvem volt, és úgy 

érztem, hogy a szívem szakad 
meg, elkezdtem festeni, a végére 

pedig megnyugodtam. 
– Az alkotó mögött mindig van 

egy csapat, aki segíti munkáját. Ön 
mögött is volt? 

– Igazából senki nem gondolta, 
hogy nekem egyszer lesz egy önálló 
kiállításom, és főleg azt nem, hogy 
ilyen hamar. Konkrétan egy-két éve 
sem. Ezt a kiállítást lényegében telje-
sen önerőből valósítottam meg. De 
fontos megemlítenem és kiemelnem, 
milyen sokat segítettek a szüleim. 

Édesapámmal együtt kereteztük a 
képeket, ő vágta az üvegeket, alakí-
totta át a kereteket, és én festettem 
le azokat. Ezúton is meg szeretném 
neki köszönni. 

– A megnyitón táncolni is 
láthattunk.

– A kiállításon is látható egy 
tangós kép – az, amit elsők között 
készítettem megrendelésre. Ezért 
cserébe tangómagánórákat kaptam, 
ami az első elismerés volt számomra, 
hiszen végre visszaigazolást kaptam: 
nagyobb értéke van munkámnak, 
mint amit én gondolok róla. 

– Tangó, szenvedély. Kimondva 
is ott van benne a tűz. 

– Egész életemet és lényemet át-
hatja a szenvedély és a tűz. Eléggé 
temperamentumos vagyok lobogó 
lelkesedéssel, akár egy gyerek. A fes-
tészeten és a táncon kívül az állatok, 
a természet szeretete, a spiritualitás 
és a mélyebb mondanivaló az, ami 
nemcsak a kiállított képeimet, de 
az egész gondolkodásmódomat és 
életemet jellemzi. Ezért is választot-
tam Szalmaláng, később a Flamma 
művészneveket.       NNB 

Szenvedélyem lángjai

Eszes Zoltán  Nagykőrösön szüle-
tett, fiatal éveiben egy rövid ideig 
Csepelen lakott, rajzolni és festeni 
a Csiliben tanult. 2008 óta él Pest-
erzsébeten. Műveit áthatja a város 
iránt érzett szeretete. Elmondta, 
hogy nagyon boldog, hogy a kö-
zönség méltónak találta a díjra, 
és köszöni a támogatást. A máso-
dik legtöbb közönségszavazatot 

Vagyóczki Kata, míg a harmadik 
legtöbbet Remsei Flóra gödöllői 
művész alkotása kapta. 

A közönségdíjas művész a Zsu-
zsi Cuki Cukrászda 100 szeletes 
Fekete-erdő tortáját kapta. A ren-
dezvényen a Tabulatúra Együttes 
reneszánsz dalokat adott elő, a tán-
cosok korhű ruhákban léptek fel.  

IM

A téli alkonyatot szerette a közönség

A 45. Tavaszi Tárlat közönségdíját Eszes Zoltán festőművész kapta egy téli 
hangulatot ábrázoló festményéért, ami a Szent Erzsébet téren a templomot 
és környezetét ábrázolja téli alkonyatban.
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SegítsünkSegítsünk 
az árvízkárosultaknak!

A közelmúltban ünnepelték a kerület 
egyik legkisebb temploma felszen-
telésének 70. évfordulóját. A Páduai 
Szent Antalnak emléket állító temp-
lom a Kolozsvár utca és a Nagyszeben 
utca sarkán áll, kakastói templomnak 
is nevezik.
 
Galler Péter lokálpatrióta feljegy-
zéseiből és összegyűjtött dokumen-
tumaiból tudjuk, hogy a Kakastó a 
Salzlachen nevű patak megáradásával 
alakult ki, majd mocsárrá változott. 
A szeméttel feltöltött ingoványos te-

rületet 1924-től kezdték parcellázni. 
Felépült egy közművek nélküli, ivó-
vízzel sem rendelkező, nincstelenek 
lakta barakktelep. A városnak ezen 
a területén éltek a legszegényebb 
emberek. A Pacsirtatelepen szegé-
nyeket gondozó ferences nővérek 
laktak, és 1937-től segítettek az itt 

élő emberek-
nek. Szolnoky 
János, a sza-
bótelepi Jézus 
Szíve katoli-
kus templom 
plébánosa is 
fe lkarol ta  a 
nincstelenek 

gondozását. Kezdeményezésére a 
város 1944 tavaszán egy egyszerű 
házat juttatott nekik, amely később 
kisegítő kápolnaként funkcionált. 
A Nagyszeben és Kolozsvár utca 
sarkán álló épületet a válaszfalak 
eltávolításával alakították át temp-
lommá, s mellette egy gondnoki 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünket, 
Nyisztor Imrét a Pesterzsébeti 
temetőben utolsó földi útjára 
elkísérték, és együttérzésükkel, 
lelki támogatásukkal enyhíteni 

igyekeztek fájdalmunkon.
A gyászoló család

A rejtvénykészítő 
emlékére

Biztos sokan emlékeznek azok-
ra a keresztrejtvényekre, amiket 
hosszú-hosszú éveken keresztül 
minden hónapban közöltünk a 
lapban. A feladványokat sokan 
szerették, örömmel fejtették meg 
és küldték el számunkra. Sajnos 
most egy olyan rejtvényt adott fel 
a rejtvénykészítő, amit sem víz-
szintesen, sem függőlegesen nem 

tudunk megfejteni...

Szmolinka Rezső 
66 évesen, a születésnapján elaludt 
a Dél-pesti Kórházban – tudatta 

velünk felesége. 

Rezső! Nagyszerű kolléga 
voltál! Nyugodj békében! 

lakás is helyet kapott.
1944. március 26-án Páduai 

Szent Antal tiszteletére szentelte 
fel a templomot Pétery József váci 
megyéspüspök. Hamarosan virágzó 
hitélet alakult ki. A maga korában a 
templom épülete egyszerű, kívülről 
vakolatlan volt. Csupán nádmeny-
nyezet választotta el a padlásteret az 
alsó szinttől. Az épület belső beren-
dezését más templomokból gyűjtöt-
ték össze. 1969. augusztus 1-jén vált 
le a szabótelepi plébániáról és lett 
független lelkészség.  Alapító okira-
tát 1969. augusztus 20-án írta alá 
dr. Bánk József váci érsek-püspök.

1971 tavaszán a templom 

teljesen új, egységes berendezést ka-
pott. Az új bútorokat 1971. június 
13-ra, a templom búcsúnapjára ké-
szítették el és új mennyezete is lett. 
Az oltár feletti feszületet Vigyázó 
László fafaragó, az oltáron és a ta-
bernákulumon (az Oltáriszentség 
őrzési helye) lévő faragást Molnár 
János fafaragó  készítette.

1969. szeptember l-től önálló 
lelkészség. Az első bérmálást 1973. 
június 10-én Miháczi József püs-
pöki helynök szolgáltatta. Később, 
1982. május 2-án Kacziba József 
püspök bérmált. A plébánia az 
1993-as egyházmegyei határren-
dezés során került a váci egyház-
megyétől az Esztergom-Budapesti 
főegyházmegyéhez.

1973. június 17-én kapott új 
elektromos orgonát. Szent Antal 
szobrát Kopp Judit szobrásznő készí-
tette, a szobor megszentelése 1973. 
december 16-án történt. 1976-ban 
készült el Német Aurélia Szűz Mária 
és Jézus Szíve szobra. 1993-ban ha-
ranglábat emeltek a templom kert-
jében, harangját Thury János és fia 
öntötte még 1901-ben Budapesten. 
Azért kellett haranglábat állítani, 
mivel ledőlt a templom kis tornya, 
amiben a harang volt. 

Napjainkban hétfőn és szerdán 
este 18 órakor, szombaton délután 
16.30-kor és vasárnap reggel 8 óra-
kor van egy-egy mise Szláby Tibor 
plébános szolgálatával.            Ilma

Szerbiában, Horvátországban, Bosz-
nia-Hercegovinában évszázadok óta 
nem látott árvíz pusztított. Városok, 
falvak kerültek víz alá. Sokan meg-
haltak, lakóházak ezrei omlottak 
össze, emberek tízezreinek kellett 
elhagyni otthonaikat. Elszörnyedve 
néztük a híradók képeit még mi is, 
akik pedig gyakrabban szembesü-
lünk az áradó folyók erejével. Ter-
mészetes, emberi reakciónk: segíteni 
kell! – hívja fel a figyelmet Kozma 
Imre atya, apostoli protonotárius, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
elnöke.

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat mindhárom országban a hely-
színen nyújt segítséget. Támogatják 
az otthonuktól távolkerült családo-
kat, részt vesznek a károk felszámo-
lásában, adományokat gyűjtenek 
a túlélés biztosítására s a folytatás 
bátorítására.

A szeretetszolgálat 1350-es ado-
mányvonalán bárki közvetlenül is 
segítséget nyújthat az elöntött tele-
püléseken élő embereknek. Egy tele-
fonhívás 250 forint felajánlást jelent.

A Szent Erzsébet-plébánia 
kisifiseknek észak-olaszországi ki-
rándulást szervez zarándokúttal 
július 23-28. között.    

Középiskolás táborra kerül sor 
Kemencén a dél-pesti plébániák 
fiataljaival közösen, június 30. és 
július 5. között. Az általános isko-
lás gyerektábort a Mátrában július 
7-11. között szervezik. 

Nagyifis tábor keretében 25 év 
fölöttiek számára kerékpártúrára 

kerül sor Passautól Bécsig augusztus 
15-20. között. A kisifis és a nagyifis 
táborba azokat várják, akik ehhez 
a hittancsoporthoz tartoznak vagy 

szeretnének hosszútávon csatlakoz-
ni. Jelentkezni szentmisék után a 
sekrestyében lehet. 

A Szent Lajos-plébánián au-
gusztus 4-től augusztus 20-ig szer-
veznek a Mecsekben, Óbányán 
hittantábort 6-tól 30 éves korig.  

IM 

Várják a fiatalokat 
az egyházi nyári táborok
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70 éves a kakastói kis templom
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Gondozónőként dolgozik a  Marót 
utcai Szociális Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjában Németh Margó, aki  
kézműves-foglalkozásokat szokott tar-
tani a nyugdíjasoknak. Igyekszik olyan 
ötleteket vinni, amiket mindenki meg 
tud valósítani.

Margó korábban vállalkozóként 
dolgozott, 2006-ban, amikor Buda-
pesten volt a szinkronúszó-Európa-
bajnokság, ő varrta a válogatott 
dresszét. Idővel fogytak a megren-
delései, fel kellett adnia vállalkozását, 
ráadásul édesanyja is megbetegedett, 
ápolnia kellett. Szociális munkás 
képzésre jelentkezett, februárban 
kapta meg a diplomáját. Szíve-
sen tanult, mert ezt ő választot-
ta, hivatásának tekinti a szociális 
munkás foglalkozást. 

Mielőtt a Marót utcában kez-
dett dolgozni, felkereste óvónő és 
pedagógus ismerőseit, de fizetős 
kreatív foglalkozásokra is elment, 
hogy minél többet tanul-
jon. Ma már tudja, 
hogy az interneten 
hol talál kreatív 
ötleteket.

A1szociá-
lis szolgáltató 

épületét kívül-belül az ő munkái 
díszítik. Levendulaszív lóg az ebédlő 
bejárata fölött, beljebb lépve papír-
fecskék és virágocskák teremtenek 
meghitt hangulatot. A faliújságot 
félbe vágott parafadugókból készí-
tette, és a bejárati ajtó dísze is az ő 
kézügyességét dicséri.

Margó tud hallgatni, ha kell, 
mert így az idősek azt érzik: vég-
re valaki meghallgatja őket, de tud 
beszélgetni is, ha arra van szükség. 

Jól tudja, hová 

lehet fordulni, ha valakinek elinté-
zendő ügye van. 

Szereti kipuhatolni, hogy se-
gíthet-e a vers- vagy mesemondó 
versenyre való felkészülésben az 
időseknek, akad, aki szívesen veszi 
a segítséget a vers megértésében és 
megtanulásában.

Margó most a klubhelyiség ki-
festése utáni rendrakáson dolgozik. 
Új dekorációkat szeretne készíteni. 
Kolléganőjével, Marikával kiválóan 
kiegészítik egymást.  Péhl Gabriella

Kreatív Margó kézimunkái díszítik a központot 
Korábban válogatott szinkronúszóink dresszét varrta 

Még mondják, hogy nyugodt a nyugdí-
jaskor! Alig hevertük ki a versmondás 
izgalmát áprilisban, máris itt van egy 
újabb izgalom – magyar népmesékből 
mesemondó verseny májusban. 

Kedve szerint választhatott minden 
jelentkező hazánk szebbnél szebb 
népmeséi közül, egymást biztatva 
készültünk egyáltalán nem szokvá-
nyos mesékkel. Volt szó az állatok 
nyelvén beszélő juhászról, a telhe-
tetlen kisgömböcről, a Kacor ki-
rályról két változatban, megtudtuk, 
hogyan készül a kőleves, teljesült a 
mesében három kívánság is, és még 
sorolhatnám a számtalan mesét. 

Az izgalom fokozására kedves 
zsűri is volt, a többi klubtársunk 
pedig csendben hallgatta a meséket, 
levonva a tanulságot belőle, melyet 
az írójuk beléjük szőtt. 

Az előadók mikrofon segít-
ségével igyekeztek hangosan és 
érthetően felolvasni a meséket, ez 
tulajdonképpen egy vizsga volt, a 
szépkorúak vizsgája az évek felett, 
hogy még tudunk valamit teljesíte-
ni mi is, másoknak örömet okozni! 
A zsűri véleménye szerint ez sike-
rült, és cserébe kedves, elismerő sza-
vakat és apró jutalmat is kaptunk. 

A vérnyomásunk kibírta az iz-
galmat, kellemesen telt a napunk is, 
sikerült egy kis csodát csempészni 
a lelkes hallgatóság hétköznapjába. 

Raffay Béláné
klubtag

Vérnyomásunk kibírta az izgalmat
Mesemondásból versenyeztünk 

A Kórusok Országos Tanácsa által kiírt pünkösdi dalos találkozón, 
Tatabányn, a Csili Népdalkör Arany Páva díjat nyert. Egy galgamenti és egy 
palóc dalcsokrot adtak elő –  tudtuk meg Szeghalmi Ágnes kórusvezetőtől. 
Az idén 10 éves kórus tagjai teljesítményük maximumát nyújtották.     im

A Vágóhíd utcai Idősek Klubja 
hajókirándulást szervezett a Ró-
mai-partra. Kellemes, napsütéses 
időben vidáman keltünk útra, il-
letve szálltunk hajóra.

 Nagyon kellemes, látványban 
gazdag utunk volt. A fővárosunkat 
átszelő Dunáról gyönyörködtünk 
a szépen felújított, csodálatos Or-
szágházunkban, a budai Várban,  
mellette a Halászbástyában és szép 
hídjainkban. 

A Római-parton rövid séta után 
megebédeltünk – halászlé, sült hal, 
harcsapaprikás, ki-ki ízlése szerint. 
A visszafelé út is kellemesen telt: 
beszélgettünk, csodáltuk a tájat. 
Nagyon jól sikerült a kirándulás, 
remekül éreztük magunkat.        

Teszák Pálné Kati

Dunai sétahajózás 
közben gyönyörködtünk 
a tájban, az épületekben 

A sütéshez használatos margarin 
a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 
Alapítványon keresztül jutott el 
Pesterzsébetre, amit a családsegítő 
szolgálat adományraktárban, illetve 
a június 5-i egészségnapon adtak át, 
ahol  Juhász Lajosné alpolgármester 
is jelen volt. 

A védőnői szolgálat a Vas Ge-
reben utcai rendelőben kapta 
meg az adomány egy részét, hogy 

eljuttassák a rászoruló kisgyerme-
kes családokhoz. 

Az adomány a Szociális Szol-
gáltató Központokon keresztül 
eljutott a szociális étkeztetésben 
részt vevő minden ellátotthoz, a 
házi segítségnyújtást igénybe vevő, 
szegénységben elő idősekhez is. A 
Gyermekjóléti Szolgálat külön ér-
tesítette klienseit, hogy bemehet-
nek hozzájuk az adományért.

Több mint félezer család 
részesült az adományból

Arany Páva díjat kapott a Csili Népdalkör
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Óváry Arthur műépítészre emlékeztek 
a Bíró Mihály utcai könyvtárban, ahol 
a róla szóló, Óváry Arthur pesterzsébeti 
építész című filmet is levetítették.

1884-ben született, a családjával 
1914-ben költözött Erzsébetfalvára. 
Ugyanebben az évben született Edit 
nevű lánya (ő volt az, aki fél évszázad-
dal ezelőtt megannyi dokumentumot 
adott át a Pesterzsébeti Múzeumnak). 
Az építész közel 40 éven keresztül 
segítette a kerület fejlődését. Köz-
épületeket, gyárakat és üzemeket 

tervezett, villaépületek, családi házak, 
bérlakások terveivel, kivitelezések le-
vezénylésével szol-
gálta a lakosság 
igényeit. Önzet-
lenül támogatta 
az egyházakat.

Édesapja sza-
bómester volt. 
A fiatal1szakem-
ber még 20 éves 
sem volt, ami-
kor elkészítette a 
tojáskeltető gép 
prototípusát, szabadalmaztatta az 
első magyar baromfikeltető gépet. A 
Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal 
1904. évi január 27-én beadott be-
jelentésére „Tojásköltő gép" címmel 
szabadalmat adott. 

1910 és 1912 között Arthur 
és Antal nevű testvére repülőgépet 
készített, amely a próba során meg-
rongálódott. Arthur az építészet 
területén képezte magát, és műépí-
tész szakvizsgát tett. Felesége, Urbán 
Stefánia volt az, aki összegyűjtötte a 
hivatalos utakról származó képesla-
pokat. Szakmai gyakorlata alatt részt 
vett a nagyszebeni új törvényszéki 
palota építésében és Marosvásárhe-
lyen együtt dolgozott Nagy Sándor 
festőművésszel, aki alapvetően belső 

építész és az üvegcsodák megtervezője 
volt, majd a pesterzsébeti Árpád-házi 
Szent Erzsébet-főplébániatemplom 
freskóit készítette.

A Szent László Társaság bérpalo-
tájának építése során megismerte a 
Szent László Rend magatartási nor-
máit, és élete végéig ezen elvek szerint 
cselekedett. Nemzettudatos magatar-
tása példakép lehet a mai fiataloknak 
is. Ő tervezte a pesterzsébeti evangé-
likus templomot és a hozzá tartozó 
parókiát is, amelyekben a romantika 
stílusa éled újjá. A Béke templom 

színes ablakai az adományozók ne-
vét őrzik, az egyik ablakon a tervező 

neve is olvasható. 
1926-ban a tervei 
alapján kezdték 
meg a mai Szent 
Lajos-templom 
építését. A két vi-
lágháború között 
több tucat pest-
erzsébeti épületet 
álmodott meg és 
a tervei alapján 
történtek a Török 

Flóris utcai gyártelep korszerűsítései 
is. Nevét emléktábla hirdeti a Kos-
suth Lajos utca 18. szám alatt.

A film bemutatása után igény-
ként merült fel, hogy Óváry Arthur 
építészről Pesterzsébeten utcát nevez-
zenek el – mint elhangzott: ezt még 
idén kezdeményezni fogják. 

A filmet az Óváry család még élő 
tagjai készítették Óváry Gábornak, 
a Pesterzsébeti Városvédő Egyesület 
elnökének a vezetésével. A munkát 
támogatta a kerületi önkormányzat 
és Budapesti Városvédő Egyesület. A 
Bíró Mihály utcai könyvtár ajándék-
ba kapott az egyesülettől egy DVD-t, 
hogy az érdeklődő olvasók is megnéz-
hessék a filmet.

ILMA

Film készült Óváry Arthur műépítészről

A magyarok őshazáját kereste, sajnos, 
teste idegen földben nyugszik. Ők 
jobban tarják emlékezetükben, mint 
mi, magyarok. Hiszen Őt tartják az 
első megvilágosodott európainak. 
Mellesleg tizenöt év fáradságos mun-
ka eredményeként létrehozta az első 
angol–tibeti szótárát. 

A település arról nevezetes, hogy 
itt volt birtoka Tar Lőrincnek. Ki is 
volt ez a jelentős ember?

Tar Lőrinc magyar nemes, Lu-
xemburgi Zsigmond kalandos éle-
tű lovagja, egy 
ideig pohár-
mestere volt, 
akit hűségéért a 
király különös-
képp kedvelt. 
Elzarándokolt 
Santiago1de 
Compostelába, 
és megfordult 
Írorszában 
is.1Felkereste, 
megtalálta 
Szent1Patrik 
sírját, és ott a 
purgatórium-
ban is megfor-
dult. Ezt vélték 
a pokol bejára-
tának.  Ezen 
útját míves latin nyelven megírta. Ez 
a középkori latin nyelvű magyar iro-
dalomunk becses emléke.

Tinódi Lantos Sebestyén is fel-
dolgozta.Tevékenysége: 1405 és 
1407 között a honti és a nógrádi 
főispán. Meghatározó szerepe volt a 
Sárkány Lovagrend létrehozásában.  
1416. március 1-jén Zsigmond király 

VI. Károly hívására 800 magyar lo-
vag kíséretében Párizsba érkezik, ahol 
több mint egy hónapot tölt el.1414-
ben jelen volt Zsigmondnak aacheni 
koronázásán, majd a királlyal innen 
indult tovább a konstanzi zsinatra. 
Elképzelhető, hogy jelen volt az egy-
ház tanítását, így a purgatórium létét 
is tagadó Husz János megégetésénél. 
Ekkor még viselte a királyné asztal-
nokmesteri méltóságát is.

Lőrinc 1408. június 10-én királyi 
oklevelet kért és kapott, hogy ennek 

birtokában szaba-
don felkereshesse 
Európa1főbb 
zarándokhelye-
it. Utazásainak 
állomásai:1Bari, 
Kréta,1Santiago 
de Compostela. 
Több alkalom-

mal testével és 
kardjával védte 
meg Zsigmondot. 

Tari birtokán 
temették el, ahol 
ma udvarházából 
– sajnos – csak 
egy felújított fal-
maradvány hir-
deti a múlt dicső 
emlékét. Az Ár-

pád-kori templom a sok átalakítás 
és nagyobbítás ellenére hazánk egyik 
említésre méltó helye. 

A Csevice-völgyben a források vi-
zét kóstolgattuk. A Tuzson Arborétum 
már csak hab volt a tortán. Az arboré-
tum Erzsébet királynő tragikus halálát 
hívatott ápolni. 

Erdősi Pongrác

Tar, a buddhizmus 
egyik első magyar szenthelye 

Tar községet, a buddhizmus egyik első magyarországi helyét keresték fel az 
Erzsébeti Tájak Korok Egyesület tagjai. A sztupa katolikus mércével nézve 

kápolnának felel meg. Benne a hatalmas méretű imamalom jár körbe, és ezzel a 
Buddha dicsőségét hirdeti. Pár méterre található a Kőrösi Csoma Sándor emlékét 
ápoló emlékmúzeum.

A Pestszenterzsébeti Kolping Család 
Egyesület minden évben ellátogat az 
egykori Nagy-Magyarország egy-egy 
területére. Az idén az Őrvidéket, vagyis 
Burgenlandot cé-
lozzák meg.

Takács István egye-
sületi elnöktől meg-
tudtuk: július 22-től 
27-ig utaznak autó-
busszal. Az utazáson 
nem csak a civil-
szervezet tagjai ve-
hetnek részt. Várják 
minden történelmet 
szerető, utazni akaró jelentkezését, akiket 
érdekel a Budapest–Kőszeg–Őrsziget-

Léka–Sopronkeresztúr–Fertőszéleskút-
Köpcsény–Budapest útvonal. 

A részvételei díj – 6 nap 5 éjszaka  
(szállás, tisztálkodás és étkezés) – egy 

személyre  nettó 34 
ezer forint, plusz 60 
euró. Az összeg tar-
talmazza a múzeu-
mi belépők díját, a 
szállásköltséget, va-
lamint az autóbusz 
üzemeltetési díját is. 
Jelentkezni lehet Ta-
kács Istvánnál július 
7-ig a 1-285-84-77-
es telefonszámon – 

egyesületi tagságtól függetlenül.  
                     im

Őrvidékre utaznak a kolpingosok
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Óváry Arthur



18 S ZO LG Á LTATÁ S

Június közepére befejezte az egynyáriak 
ültetését, pótlását a szociális foglalkoz-
tató, így több mint 12 ezer egynyári 
került a virágágyásokba. A kandelábe-
rek idén trikolorban pompáznak, a ko-
rábbi években ültetett piros muskátlik 
mellé idén fehérek is kerültek.

Adorján Csilla, a foglalkoztató ve-
zetője elmondta, hogy a növény-
védelmi feladatok közül idén a 
vadgesztenyefáknál az aknázómoly, 
a platánoknál a csipkéspoloska, va-
lamint egy gombás megbetegedés, a 
növényfoltosság ellen permeteztek.

A közhasznúak mostanra már 
szinte az összes helyen kijavítot-
ták, illetve pótolták a tél folyamán 

megrongált automata öntöző-
rendszereket, s végeztek a vadász-
kerítések csiszolásával, festésével, 
valamint visszahelyezésével is.

A tavaly decemberben vásárolt 
aprítógép jól bevált, a levágott, 
majd felaprózott ágakat a cserjék 
alá helyezik ki talajtakarónak.

 – Főleg a napnak és a száraz-
ságnak jobban kitett területek-
re szórjuk ki az aprítékot, így a 
Kossuthfalva térre, a Baross és a 
Topánka utcába és a Vágóhídi la-
kótelepre is került. A tapasztalatok 
nagyon kedvezőek, ezeken a helye-
ken megduplázódott a talaj nedves-
ségtartó képessége – mondta.

sz

Tizenkétezer virág díszíti a közterületeket Joghurtos epertorta

7-től 13 óráig:

2014. július 1. 
28.hétre 07.07.-07.11.
2014. július 8. 
29.hétre 07.14.-07.18.
2014. július 15. 
30.hétre 07.21.-07.25.
2014. július 22. 
31.hétre 07.28.-08.01.
2014. július 29. 
32.hétre 08.04.-08.08.
2014. augusztus 05. 
33.hétre 08.11.-08.15.

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő (ingye-
nesen étkezők) gyermekek szü-
leinek is jelentkeznie kell a fenti 
időpontokban.

Nyári napközis tábor
befizetési időpontokA Csili által szervezett 

négytusa versenyen mu-
tatkozott be a Mekk Elek 
és társai csapat. Ők nyer-
ték a csikóstokány-főző 
versenyt. 

Hozzávalók 4 főre:
80 dkg sertéshús – sovány 
lapocka vagy comb, 10 dkg 
füstölt szalonna, 2 nagy fej 
vöröshagyma, 1 teáskanál 
pirospaprika, 1 teáskanál 
őrölt fekete bors, 2 nagyobb 
gerezd fokhagyma, 1 kicsi 
paradicsompüré. A habarás-
hoz: 3 dl tejföl, 1 púpozott 
evőkanál liszt, 1 púpozott 
evőkanál mustár. 

Egyéb: egy üveg vörösbor
A szalonnát kakastaréjra vágva bog-

rácsban kisütjük. A szalonnát kiszedjük, a 
fennmaradt zsíron megpirítjuk a kockára 
vágott hagymát. 

A sült kakastaréjt nem tesszük vissza 
az ételbe, hanem hamarjában kenyérre 
tesszük, és – a koleszterinszintünkkel nem 
törődve – jókedvűen elfogyasztjuk. Utána 
dobunk egy jó pohár vörösbort, csak hogy 
jobban menjen a főzés! 

A megpirított hagymához hozzáadjuk 
a csíkokra vágott, ceruzavastagságú húst, 

majd elkezdjük pá-
rolni. Víz nem kell 
hozzá, mert a hús 
levet ereszt. Ami-
kor a hús kifehére-
dik, beletesszük a 
paradicsompürét 
és a pirospaprikát.  
Fűszerezzük sóval, 
borssal.

Az összezúzott 
fokhagymát közvetlenül azelőtt tesszük 
hozzá, hogy behabarnánk az ételt. Haba-
rás módja: a tejfölbe tesszük a lisztet és a 

jó minőségű mustárt. 
Csomómentesen ki-
dolgozzuk, és szűrőn 
keresztül adjuk a már 
puha húshoz. 

Pár perc alatt 
készre főzzük.  

Így készült a 
Mekk Elek és Tár-
sai által kreált „Csili 
Faház Tokány”. Ter-

mészetesen otthon tűzhelyen is el lehet 
készíteni, de az igazi ízek bográcsban főzve 
jönnek elő.             IM

Csikós tokány Mekk Elek módra

A tésztához
3 db tojás, 3 evő-
kanál finomliszt, 
3 ek cukor, 3 ek 
cukrozatlan ka-
kaópor, 0,5 cso-
mag sütőpor

A krémhez
4,5 dl natúr  vagy 
gyümölcsjoghurt, 
3 dl habtejszín, 6 
ek cukor, 1 csomag 
vaníliás cukor
25 g zselatin, 30 dkg eper (15-20 
szem)

A tetejére
25 dkg eper, 1 csomag tortazselé, 
1,5 dl szörp (málna), 1 dl víz

Elkészítés
Piskótát sütünk. A krémhez a 
zselatint 1,5 dl vízben kikever-
jük és felmelegítjük. A joghurtot 
meglangyosítjuk, és a zselatin fe-
lét belekeverjük, majd rövid időre 
hűtőbe rakjuk. A tejszínbe beleke-
verjük a zselatin másik felét, majd 
hozzáadjuk a cukrot a vaníliás 
cukorral. A felvert tejszínhabhoz 
hozzáadjuk a joghurtot, ezután a 

feldarabolt epreket is belekever-
jük, majd rákenjük a kihűlt pis-
kótára, és hűtőbe rakjuk. Mikor 
megszilárdult a krém, hosszában 
felszeljük az epreket, és befedjük 
vele a torta tetejét. A tortazselét 
szörppel készítjük el cukor hoz-
záadása nélkül, és ráöntjük a tor-
tára.Végül pár órára ismét hűtőbe 
rakjuk.Díszítésnek szórhatunk a 
torta tetejére csokiforgácsot, vagy 
az oldalára mandulát.

Jöjjenek el a Tátra téri és a Vörös-
marty téri piacra, hogy a finom 
joghurtos epertortához beszerez-
zék a hozzávalókat!

Jó étvágyat kívánunk!
INTEGRIT-XX. Kft.

Nem kapja meg a Pesterz-
sébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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Úton-útfélen megállítják és dicsérik ke-
rületünk lányait és asszonyait barátaik, 
munkatársaik és ismerőseik. Szemmel 
láthatóan fogynak, csinosodnak a höl-
gyek kortól függetlenül. A titokról az 
egyik közismert kerületi hölgyet fag-
gattuk ki.

Andrea (50) január óta 8 kilót dol-
gozott le magáról, s a cél még továb-
bi 10 kiló, amit őszi születésnapjáig 
szeretne elérni.

– Az én „titkos módszerem” 
edzőm, Szakács Ottó szaktudása, 
és különböző korosztályú (15–60) 
edzőtársaim példamutatása.

Az edzéseink felépítése összetett. 
Az elsődleges cél, hogy visszanyerjük 
izmaink, ízületeink, szerveink azon 
állapotát, mikor még mi magunk 
és környezetünk, életvitelünk nem 
rombolta le azokat. 

Edzőnk, Szakács Ottó szerint 
számtalan jó edzés létezik, egyiket 
sem vitatjuk.

A mi edzésprogramunk abban tér 
el más módszerektől, hogy teljesen 
komplex.

A funkcionális tréning erősí-
ti az izmokat, ízületeket, de egy-
ben kíméli is azokat, hiszen olyan 

mozdulatsorokat végzünk a testünk-
kel, amikre az valójában ki lett találva. 

A szabad testsúlyos tréning szin-
te minden segédeszközt nélkülöz.

A nevében is benne van, misze-
rint a gyakorlatok végzéséhez saját 
testünket használjuk súlyként. Az 
erő és állóképesség fejlesztése mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk a zsír-
égetésre, az ízületek, sportsérülések 
javítására, a szervezet újjáépítésére. 
Javítjuk testünk élettani funkcióit, 
a keringésünket, koordinációnkat.

Elutasítjuk 
azokat az élelmiszereket melyek 
tartósítószereket, adalékokat 
tartalmaznak. A vitaminokat, 
rostokat, fehérjéket, szénhidrá-
tot stb. igyekszünk természetes 
úton bevinni a szervezetünkbe, 
figyelünk szervezetünk megfelelő 
hidratálására. Nem fogyasztunk 
táplálékkiegészítőket.

Az edzéseinket kortól, nem-
től, súlytól, erőnléttől  függetlenül 
bárki végig tudja csinálni.

Nem varázslat, és nem kerül 
vagyonokba, és nincs semmi ti-
tok... Mindössze megértettük, 
hogy ha merünk tanulni, nyitot-
tak vagyunk, és  visszafordulunk 

a természetes dolgokhoz, akkor ter-
mészetesen élhetünk jobban.

Hölgyek és Urak, Tinik és Örök-
ifjak! Mindenki, aki úgy gondolja, 
eljött végre a fogyás, erősödés, ideje, 
jöjjenek, csatlakozzanak egy jó han-
gulatú csapathoz! 

Szakács Ottó és karcsúsodó, erő-
södő csapata várja kortól és nemtől 
függetlenül az egészséges életmódra 
vágyókat!

Elérhetőség a szerkesztőségben!

Játékos készségfejlesztő tábort szervez 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
XX. Kerületi Tagintézménye. Leendő 
elsősök és alsó tagozatosok jelentke-
zését várják.

A gyerekek július 1. 
és augusztus 19. kö-
zött heti váltásban, 
napi háromféle 
játékos készségfej-
lesztő foglalkozáson 
– mozgásfejlesztés, 
készségfejlesztés, 
illetve a kézügyes-
ség fejlesztése – 
vehetnek részt a 
szakszolgálat munkatársaink veze-
tésével. Mint azt dr. Szakács Katalin 
intézményvezetőtől megtudtuk, a 
tábor hétköznaponként 9 és 12 
óra között tart, az ingyenes foglal-
kozásokra folyamatosan – a szabad 
helyek függvényében – lehet jelent-
kezni a Mártírok útja 51. szám alatt 
személyesen, vagy a 283-45-42-es 
telefonszámon. 

– A tábor népszerűsége, a várha-
tó túljelentkezések miatt a részvé-
telt minden gyermek számára csak 

egy turnusban, azaz 1 hétre tudjuk 
biztosítani – tette hozzá Szakács 
Katalin.

A szervezők kérik, hogy min-

den gyermek vigyen magával kéz-
törlőt, innivalót, valamint rajz- és 
íróeszközt.

A Logopédiai Intézet tavaly óta 
a szakszolgálat tagintézményeként 
működik, ezért idén először ők is 
szerveznek a nyári szünet idejére 
játékos logopédiai foglalkozást, 
szintén július 1. és augusztus 19. 
között, a Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskolában. Erre június 30-ig 
lehet jelentkezni a vmlogo.titkari@
gmail.com e-mail címen.       SZA

Látványosan karcsúsodnak az erzsébeti hölgyek

Készségfejlesztő 
és logopédiai tábor

MI lehet a titkuk?

NYÁRI  TÁBOR

GYERE HOZZÁNK TÁBOROZNI!
Az ESMTK AUGUSZTUS 15-IG, HETES TURNUSOKBAN 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG REGGEL 7 ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG
KEZDŐ ÉS HALADÓ ÚSZÓTÁBORT, KEZDŐ ÖTTUSA, 

KEZDŐ SZINKRONÚSZÓ ÉS KEZDŐ VÍZILABDATÁBORT 
SZERVEZ.

A tábori foglalkozások helye:
PESTERZSÉBETI USZODA – Bp. XX. ZODONY UTCA 1.

A tábor díja: 20.000 Ft /fő/hét
Az ár magában foglalja a háromszori étkezést 

/reggeli, meleg ebéd, uzsonna/ a napi kétszeri edzéseket
 /edzés + játék a vízben 2 óra délelőtt 2 óra délután/ edzői oktatással.

Gyülekezés: reggel 7- től 8.30-ig az uszodában
Hazamenetel: 16.15 és 17 óra között.

TÁBORI REFERENS:
TÁNCZOS TÜNDE – ESMTK, AZ USZODA KOORDINÁTORA

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS ÉS JELENTKEZÉS 

06-30-280-22-72
 A TÁBORI LÉTSZÁM KORLÁTOZOTT!
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Az ősszel gyenge kezdés után összekapta 
magát az Erzsébeti SMTK labdarúgó-
csapata az NB III Középcsoportjában, 
és a 11. helyen várta a tavaszi folyta-
tást. Aztán elsősorban a katasztrofális 
hazai szereplés miatt nagyon kellett 
izgulni a szezon végén, de aztán a két 
legfontosabb mérkőzést megnyerték a 
piros-fehérek, és meghosszabbították 
harmadosztályú tagságukat.

Új bajnoki rendszer, erősebb cso-
portok, nehezebb ellenfelek – ez várt 
tavaly nyáron a harmadosztály csapa-
taira, köztük az Erzsébeti SMTK-ra. A 
Középcsoportba sorolt piros-fehérek a 
rajt előtt elveszítették legeredménye-
sebb játékosukat, a Duna-csoport 
gólkirályát, Szakolczai-Sándor Balázst, 
aki tanulmányai miatt nem vállalta 
tovább az NB III-at. Pótlását nem si-
került megoldani, ezért Turi Zoltán 
vezetőedző úgy gondolta, kicsit más 
futballt játszva, csapatként kell ered-
ményesnek lennie az ESMTK-nak. 
Harót János klubelnök azt mondta, a 
nyolcadik hely elérhető cél.

Nehéz volt az erzsébetiek sorsolása 
a szezon elején, ráadásul a fenti elkép-
zelés megvalósítása is eléggé akadozott. 
Augusztus végén aztán a csapathoz ke-
rült a szezont még Diósdon kezdő, 

komoly NB II-es múlttal rendelkező 
Fekete László, akivel sokkal veszélye-
sebb és gólerősebb lett a piros-fehérek 
támadójátéka. Az együttes egyre össze-
szedettebben futballozott, és az utolsó 
nyolc meccsen 15 pontot szerezve a 
11. helyen zárt, ami magában hordoz-
ta az előrelépés lehetőségét. 

A télen azonban újabb veszteségek 
érték az erzsébetieket: az ősszel hat gólt 
szerző, 21 esztendős Lőrinczy Soma és 
a 22 éves védő-középpályás, Kőbányai 
Levente a jobb anyagi lehetőségeket 
választva Ausztriába igazolt. Négyen 
érkeztek, a két 22 esztendős csatár, 
Dobesch Bálint és a szlovén származá-
sú Bukovec Jasmin, valamint az Auszt-
riából hazatérő támadó, Kóbor Csaba 
és a korábban szintén Erzsébeten játszó 
középpályás, Pokorádi Dániel. Havlik 
Csabát és Vojtekovszki Ádámot meg-
műtötték, és az ősszel megbetegedett 
Posta Tamás is csak részlegesen állha-
tott a csapat rendelkezésére.

A tavasz aztán elég rosszul alakult 
a piros-fehérek számára. A kissé meg-
lepő szekszárdi győzelem után ötször 
kaptak ki, majd egy négypontos dup-
la vidéki kirándulást követően újabb 
három, ráadásul nagy különbségű ve-
reséget könyvelhetett el az ESMTK, 
és ezzel meglegyintette a kiesés szele. 

Így az utolsó két mérkőzésen győzelmi 
kényszerrel lépett pályára a gárda. A se-
reghajtó Komló vendégeként vesztett 
állásból fordítottak az erzsébetiek, és 
a három csoport eredményei úgy ala-
kultak, hogy akár egy pont is elég lehet 
a záró fordulóban a bennmaradáshoz.

Hatból hat – ennyiszer kapott ki 
otthon tavasszal az ESMTK, így a 
szintén az NB III-as tagságáért küzdő 
Bölcske ellen meg kellett törni azt a 
bizonyos jeget. Sokáig úgy tűnt, csak a 
vetélytársakban lehet reménykedni, a 
szünetben két góllal vezettek a vendé-
gek, és még tizenegyesből sem tudott 
betalálni csapatunk. Már majdnem 
egy óra telt el, amikor szépítettek az 
erzsébetiek, majd a második büntetőt 
már gólra váltották, de az emberhát-
rányba került bölcskeiek nem adták 
fel. A hajrában megszületett a várva 
várt harmadik hazai találat, és jöhetett 
az ünneplés.

– Még soha nem fenyegetett eny-
nyire bennünket a kiesés az NB III-
ban, ezért nagyon nehezen viseltem 
ezeket a heteket – mondta Harót 
János. 

– A személyi változások meggyen-
gítettek bennünket, és most nem ta-
pasztaltam azt a baráti összetartozást, 
ami korábban jellemezte az Erzsébe-
tet. Turi Zoli megpróbált nemcsak 
edző, hanem pedagógus is lenni, és 
a végén ennek meglett az eredménye. 
Az utolsó meccs szünetében láttam a 

játékosok szemében azt az elszántsá-
got, amit addig hiányoltam. 

Az ESMTK elnöke hangsúlyozta: 
jelentős mozgás lesz a nyáron az öltö-
zőben, hat-nyolc futballistától meg-
válnak, és ugyanennyien érkezhetnek. 
A felkészülés július elején kezdődik, 
addigra nagyjából kialakul az új keret, 
amelynek tagja lesz néhány saját neve-
lésű fiatal is, akik az U17-es gárdától 
kerültek fel. 

Augusztus közepén pedig meg-
kezdődik az új bajnokság.            MS 

Minden jó, ha jó a vége: tizedik lett az ESMTK 

Bennmaradás, nagy hajrával

A Pesterzsébet Jégcsarnok-
ban rendezik meg június 26-
29. között az U-18 és U-20 
korosztályos ballhockey-
világbajnokságot. Ez a jég-
korong, korcsolya nélküli, 
sportcipőben futós változata. 

Ballhockey- 
világbajnokság 
a jégcsarnokban

Május 29-én, a sportkitüntetések át-
adásán a pesterzsébeti Rók And Roll 
Sportegyesület két versenyzője, va-
lamint edzőjük is az önkormányzat 
elismerésében részesült. Az egyesület 
alig egyéves fennállása óta öt országos 
bajnoki címet tudhat magáénak, s a 
júliusi világkupára készülő válogatott 
felét tagjai teszik ki – tudtuk meg Pető 
Gábor vezetőedzőtől, a klub elnökétől.

– Viszonylag későn, 11 évesen kezd-
tem akrobatikus rock and rollt ta-
nulni. Szüleim engem és a húgomat 
azért vittek el a Csilibe, mert nem 
volt ritmusérzékünk – mesél a kezde-
tekről Pető Gábor. Fél évvel később 
már párosban versenyeztek, az évek 
során eljutottak az országos bajnokság 
döntőjéig, 2002-ben pedig teljesült az 
álmuk, részt vehettek az Európa-baj-
nokságon, majd a világbajnokságon. 
Testvérével 2002-ben elváltak útjaik, 
Gábor önállóan, illetve Kovács Dórá-
val készült a felnőtt versenyekre. 

– 2005 év elején kaptam páromnak 
Adriennt, akivel 2007-ben C kategó-
riában magyar bajnokságot nyertünk. 
2012-ben országos bajnokok lettünk, 
megkaptuk a legeredményesebb 

versenyzőknek járó Magyar Köztársa-
ság Kupát, az éves világranglistát pedig 
a 3. helyen zártuk – sorolja legjobb 
közös eredményeiket Gábor.

Adriennel 2006 óta nemcsak a 
táncparketten, hanem az életben is 
egy párt alkotnak. 

– Nem volt könnyű a döntés, hi-
szen sok veszélye van annak, ha ösz-
szefonódik a táncos- és a magánélet, 
hiszen az utóbbi megromlása akár a 
versenyzői pályafutás rovására mehet 
– emlékszik vissza a 8 évvel ezelőtti 

eseményekre. A rizikó nagy volt, Ad-
riennek és Gábornak mégis sikerült. 
Az esküvőjük tavaly augusztusban 
volt, s mióta az ifjú feleség is elvégezte 
az egyetemet, közösen edzősködnek 
a Rók And Roll SE-ben. Közben 
még versenyeznek is, hiszen miu-
tán 2012 végén szögre akasztották 
a rocky-cipőiket, fejest ugrottak a 
boogie-woogie világába. Idén már 
magyar bajnokok lettek, egy osztrák 
nemzetközi versenyen pedig a dobogó 
harmadik fokára állhattak.

Gábor 2005 óta foglalkozik az 
akrobatikus rock and roll oktatásával. 
A Semmelweiss Egyetem Testnevelési 
és Sporttudományi Kar Továbbképző 
Intézetében szerezte meg edzői szak-
képesítését. 2007-ben szüleivel, Mik-
száth utcai családi házuk kertjében, 
saját táncstúdiót hoztak létre, ahol új 
tanfolyamokat indítottak. 2013-ban 
kiváltak az anyaegyesületükből, és 
Rók And Roll Sportegyesület néven 
saját klubot alapítottak. A klubban egy 
harmadik Pető is dolgozik, Gábor hú-
ga, Erzsébet, akit a táncos berkekben 
mindenki Huginak hív.

A Rók And Roll SE-nek jelenleg 
mintegy száz tagja van, a 4-5 éves óvo-
dásoktól a junior korosztályos fiatalo-
kig. 12 táncos párjukból 8 a magyar 
ranglista 10 legjobbja között szerepel, 
így nemzetközi versenyzésre is jogo-
sultak. Megalakulásuk óta 5 országos 
bajnoki címet hoztak haza különböző 
korosztályokban, s 3 világkupa-győ-
zelmet szereztek. A Riminiben most 
júliusban megrendezendő világkupára 
pedig 6 párosuk készül, ami azt jelenti, 
hogy a kis pesterzsébeti egyesületből 
kerül ki a válogatott keret létszámának 
a fele.                           SzA

Hódít a Rók And Roll
Házaspár lett a táncospárból
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Ismerek egy olyan embert…
Amennyiben környezetében ismer olyan értékes, érdekes, 
különleges embert, akit szeretné, hogy mások is megismer-

jenek, ajánlja figyelmünkbe! 
Ajánlás: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

?

Felnőtt férfi kf. ma-
gyar bajnokság, Bu-
dapest  – 2014. 05. 
04.
A Vasas Birkózócsar-
nokban megrendezett 
felnőtt férfi kötöttfo-
gású magyar bajnoksá-
gon szakosztályunkat 
négy versenyző kép-
viselte. Bronzérmet 
szerzett Losonczi Ottó 
(66 kg). Ottó az első 
körben remek birkózással győzte le 
az orosházi Antal Dánielt, majd a 
döntőbe jutásért szoros mérkőzésen 
maradt alul a korábbi felnőtt válo-
gatott Jäger Krisztiánnal szemben. 
Ezt követően Kozák Istvánt, aki a 
felnőtt válogatott élvonalbeli tagja, 
óriási küzdelemben győzte le Ottó, 
megszerezvén így a harmadik helyet. 
Hatalmas előrelépés számunkra, 
hogy a két felnőtt válogatott közül 

egyik versenyzőnek se sikerült állás-
ból pontot szereznie Ottón. 5. he-
lyezést ért el Mertse Ádám (130 kg), 
Starosciák Tamás (85 kg) és Lakatos 
Attila (71 kg) kiesett a versenyből.
(1. kép)

Kadet kf. és szf. és női Európa-
bajnokság, Bulgária – Szamokov 
– 2014. 05. 06-11.
A bulgáriai Szamokovban zajlott a 
kadet kötött- és szabadfogású, illet-
ve női Európa-bajnokság, amelyen 
három pesterzsébeti versenyző a 

magyar vá-
logatott tag-
jaként vett 
részt. Tóth 
Bendegúz 
(85 kg) fan-
tasztikus 
formában 
lépett sző-
nyegre ,  a 
döntőig meg 
sem lehetett 
állítani. A fi-

náléban egy azeri versenyző győzött, 
így Bendegúz ezüstéremmel térhetett 
haza a kadet Európa-bajnokságról. 
Racolta Eduárd (76 kg) remekül 
kezdett, két versenyzőt is legyőzött, 
a harmadik mérkőzésen kapott ki, 
így kiesett a versenyből. Elekes Eme-
se (70 kg) fiatal versenyzőként vett 
részt a bajnokságon, remek lehetőség 
volt számára tapasztalatot szerezni 
egy nemzetközi versenyen, viszont 

eredményt nem sikerült elérnie, 
kiesett a versenyből.(2. kép, 3. 
kép, 4. kép)

Diák I. és serdülő diákolimpia, 
Tiszakécske – 2014. 05. 16-17.
Tiszakécskén a diák I. korcso-
portban megrendezett diákolim-
piára 246 versenyző mérlegelt. 
Szakosztályunkat 11 versenyző 
képviselte. Bajnokaink: Bagosi 
János (76 kg) és Szilágyi Erik (+85 
kg). Ezüstérmes lett Varga Raul 
(42 kg), négy bronzérem született 

Tösmagi 
Attila (35 
kg), Nagy 
Róbert (38 
kg), Kre-
isz Ádám 
(461kg) 
és Fodor 
Kende (63 
kg) révén. 
Molnár 
Botond 
(421kg), 

Pühra Zoltán (46 kg) és Burij 
Anatolij (50 kg) kiestek a verseny-
ből, Közép Zoltánt (35 kg) betegség 
miatt visszaléptették. A nap végére 2 
aranyérmet, 1 ezüstérmet és 4 bronz-
érmet szerzett az ESMTK. (5. 
kép)

A diákolimpia második nap-
ján a serdülő korcsoportú birkó-
zók mérhették össze tudásukat 
és erejüket. A verseny több mint 

160 indulóval, 3 szőnye-
gen került megrendezés-
re. Szakosztályunk ebben 
a korosztályban is 11 fő-
vel mérlegelt. Csapatunk a 
tőle elvárható módon ezen a 
versenyen is remekül teljesí-
tett, hiszen a 11 birkózó közül 
heten döntőbe jutottak, kö-
zülük hatan meg is nyerték a 
döntőt. Bajnokaink: Szentta-
mási Tamás (50 kg), Mester 
Milán (58 kg), Bak Gergely 
(63 kg), Szőke Alex (69 kg), 
Fulai Bence (76 kg) és Orosz 
Tibor (85 kg). Egyetlen 
ezüstérmünket Losonczi Dá-
vid (54 kg) révén szereztük. 
Bronzérmes lett Nagy József 

(54 kg), Porcsin Kál-
mán (63 kg) és Balogh 
Miklós (76 kg), Molnár 
Tamás (76 kg) az 5. he-
lyen végzett. Szakosztá-
lyunk eredményekben 
gazdagon térhetett haza 
Tiszakécskéről, hiszen 
serdülő korcsoportban 
mindegyik versenyzőnk 
pontszerző helyezést ért 
el. (6. kép)

Junior szf. női, férfi magyar baj-
nokság, Szigetszentmiklós – 2014. 
05. 24
Szigetszentmiklóson a junior sza-
badfogású női és férfi magyar baj-

nokságon több mint 130 versenyző 
vett részt. Szakosztályunkat négy 
fő képviselte. Makula Ramón (66 
kg), Lakatos Attila (74 kg),Fodor 
Gergő (74 kg) és Juhász Balázs (96 
kg). Lakatos Attila első mérkőzését 
technikai tussal nyerte meg, a má-
sodik meccsén egy szegedi birkózó-
tól kapott ki. Makula Ramón első 
mérkőzését megnyerte, a következőn 
6:5-re kikapott. A nap végére két 
bronzéremmel tértünk haza, Fodor 
Gergő és Juhász Balázs révén. Maku-
la Ramón és Lakatos Attila kiestek a 
versenyből. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

2. 3. 4.

6.

5.

1.

Vizes, jeges hírek
A pesterzsébeti  jégcsarnokban tart a nyári karbantartás és felújítás. 
Idénynyitás augusztus 4-én várható. A pesterzsébeti uszodában a 

nyári időszak alatt a wellness részleg működése szünetel.

Nyitás: 2014. szeptember 1.



Tisztelt Hirdetők!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen a polgármesteri hivatal 
pénztárában fizetik be, hanem átutalással rendezik, kérjük, a mindenkor 

megadott lapzárta időpontja előtt egy héttel indítsák el az utalást!
Csak azokat a hirdetéseket áll módunkban megjelentetni, 

amelyeknek díja a lapzárta időpontjáig az alább közölt hivatali 
bankszámlaszámra megérkeztek.

Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

11784009-15735832Kérjük, mielőtt keretes hirdetésüket elkészítik, illetve elküldik számunk-
ra, gondosan tanulmányozzák a médiaajánlatban szereplő hirdetési 

méreteket (hirdetések szélessége, magassága milliméterben megadva).
A tökéletes nyomdai minőség érdekében, kérjük, 

a PDF-formátumú hirdetéseket 
nyomdai minőségben (Press Quality),

a JPG-formátumúakat pedig 300 pixel/inch 
felbontásban küldjék el részünkre.

A hibás méretben elküldött hirdetéseket nem áll módunkban közölni, 
illetve abban változtatást elvégezni!

Hirdetések elkészítése

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

Egyéb hirdetések:
Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa (ezért mini keretes megjelenés biztosí-
tott). Csak a hirdető hiteles aláírásával érvényes!
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utol-
só oldalra a jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)

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

A reklámriport tarifája megegyezik a fenti árakkal és felületekkel.

Rejtvényben történő reklámozás:  15 000 Ft + áfa

Az egyéb hirdetések megrendelésekor megrendelőlap kitöltése szükséges, 
mely letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.pesterzsebet.hu, illetve a 
Polgármesteri Hivatal portáján is beszerezhető. A megrendelő fénymásolható. 
A megrendelő aláírva – cég esetén lepecsételve – érvényes.

MEGRENDELÉST POSTAI ÚTON, E-MAILBEN VAGY SZEMÉLYESEN LEHET LEADNI!
Postai úton: A megrendelőt postai úton az alábbi címre kell megküldeni: Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. A borítékra rá kell írni: ,,Hirdetés, 
Pesterzsébet újság”
E-mailben: A gyorsabb átfutás érdekében lehetőség van a megrendelőt 
szkennelve elküldeni a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre.
Személyesen: Keretes hirdetések megrendelése személyesen a XX. ker. Kos-
suth Lajos tér 1. szám alatt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, pénztári idő-
ben adható le! (Hétfő: 14:30 – 17:00 óra, szerda: 8:00 – 15:30 óra, péntek: 
8:00 – 11:30 óra.)

Támogatott oldal
Amennyiben a hirdető az újság valamelyik rovatát támogatásban részesíti, az 
adott oldalon jogosult egy keretes hirdetésre, amelynek díjáért az adott keretes 
hirdetés 50%-át lehet felszámolni. Mindez abban az esetben érvényesíthető, 
ha a támogatás minimum 1/4, vagy 1/8 oldalra, és minimum 3 egymást követő 
lapszámra vonatkozik.

Kedvezmények
6 alkalom egyösszegű befizetésnél: 15% kedvezmény
12 alkalom egyösszegű befizetésnél (keretes, apró): 20% kedvezmény

50% kedvezmény
•	Az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, alapítvá-

nyok (a továbbiakban: önkormányzati intézmények) „hirdetései”, ha az nem 
kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevékenységre vonatkozik.

•	A	pesterzsébeti	székhellyel	rendelkező	társadalmi	és	civil	szervezetek	„hir-
detései”, ha az nem kereskedelmi jellegű vagy bevételt eredményező tevé-
kenységre vonatkozik.

•	Alapítványok	 „hirdetései”,	 ha	 az	 nem	 kereskedelmi	 jellegű	 vagy	 bevételt	
eredményező tevékenységre vonatkozik.

Erről a hirdetés feladásakor nyilatkozni kell!

10% kedvezmény
A Pesterzsébet Kártyával rendelkező természetes vagy jogi személy hirdetése. 
A kártya a hirdetéskor bemutatandó.

Díjmentesség
Az önkormányzati intézmények közérdekű és közérdekből nyilvános adatot 
tartalmazó „hirdetései”; valamennyi természetes vagy jogi személy karitatív 
tartalmú hirdetése.
A kedvezmények nem összevonhatók!
Keretes hirdetések felvétele: (20) 392-3383
e-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

2014 Lapzárta Megjelenés

Július július 16. július 29.

Augusztus augusztus 13. augusztus 26.

Szeptember szeptember 17. szeptember 30. 

Október október 15. október 28.

November november 12. november 25. 

December december 3. december 16.

Megjelenik havonta 32 000 példányban.
Minden kerületi háztartásba ingyen jut el!
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2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. 

műsorterjesztő hálózatán keresz-
tül, 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

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY  •  FÉNYMÁSOLHATÓ

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

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

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

CSAK AZ APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNYEKEN FELADOTT 

HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

Név:

Cím:

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

MEGJELENÉSI ALKALOM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

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

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

PÉNZTÁR TÖLTI KI:

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

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

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

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

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

Vállaljuk hirdetése 
egyedi 

designjának 
elkészítését 

az ön ízlése szerint!

Keretbe foglaljuk 
hirdetését!

Kérje ajánlaunkat:
06 30 213 66 27

Profi megoldások
Kedvező ár

Gyors átfutási idő

Életkor = kedvezmÉny
a hallókÉszülÉk árából 

az ascent hallásszalonokban
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SZOLGÁLTATÁS

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

Számítógépek javítása helyszínen 
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, al-
katrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 
06/30-970-4870

Vállalok villanyszerelést, hibakeresést, 
villanybojlerek vízkötelenítését, javítását, 
cseréjét. Tel: 06-1-260-70-90, 06/30-296-
5590 Rácz Mihály, raczmi0711@citromail.hu

Vízszerelés gyorsszolgálat.  Vízszivár-
gás műszeres keresése, csötörések ja-
vítása lakásban és udvaron. Kamerás 
csatorna vizsgálat dugulás elhárítás,  
vízvetékcsere  földmunkával is. Víz-fű-
tésszerelés. 06/30-914-3588

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

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Laká-
sán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervízelése! Alkatrész-
cserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny: H-P:8-17 
Szo: 9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-17 
www.megoldasszerviz.hu

Automata mosógép javítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás T: 06/20-288-5148

KERT-TEREPRENDEZÉS! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítés építése, javítása hőszigetelésen, 
burkolás, festés, EGYÉB kertészeti-kőmű-
ves munkák! Tel: 06-1-781-4021; MOB: 
06/70-547-2584

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatos-
munkák. Tel: 06/30-299-1211

Fodrász-műkörmös vállalkozót keresek 
XX. ker. üzletembe. Tel.: 20/9-441-916

Gyógypedikür Erzsébet Központjában! 
Problémás körmök bőrfelületek kezelé-
se. Cukorbetegek speciális ellátása. Tar-
tós géllakkozás. Hívjon bizalommal. Ár.: 
2500 Ft. XX.ker. Topánka u. 2. Alexa: 
06/20-985-4047

INGATLAN
ELADÓ XX. ker. központjánál 38 m2-es gáz-
fűtéses téglalakás, költözhető. Közösköltség 
nincs. Ár.: 5,9 Mft. Tel: 06/20-597-9611

Gyálon, összközművesített szépfekvésű 
építési telek aszfaltos utcában eladó, épít-
kezőnek, befektetőnek. Ár: 7.000.000 Ft. 
Tel.: 283-30-50, piroska0236@freemail.hu 

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

Használtcikk piac környékén, 2 szobás 
60 m2-es családi ház eladó 110 négy-
szögöl telekkel. Gázkonvektor és cserép-
kályha van. Tel: 06-30-9461-578

Csepeli Kavicsbánya Tavaknál, közvet-
len vízparti horgásztelek kőházzal, 6x3 
m-es stéggel eladó, villany fúrt kút van. 
Irányár: 3,2 MFt., Tel.: 06/20-318-4642

VEGYES
Magas áron vásárolok mindennemű régiséget. 
Bútort, csillárt, festményt, órát, érmeket, porce-
lánt, könyveket, bizsukat, borostyánokat, ezüstöt, 
hanglemezt, bronztárgyakat, mindenféle dísz-
tárgyakat. Hagyatékok kiürítése, díjtalan kiszál-
lás, becslés. Tel: 06/20-808-3794 Végvári Katalin

Hirdessen a Pesterzsébet újságban! 
Hirdetése havonta 32 000 háztartásba eljut. Éljen a lehetőséggel! Reklámozza vállalkozását! 

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

Óv-Lak Rubin 
családi napközi 

és 
gyermekcentrum

Indul a nyár, és nincs 

kire bízza napközben, 

bölcsis-ovis, kiskorú 

gyermeke felügyeletét?

Pro� felszereltségű 
Óv-Lak Családi napközi 

várja Önöket a hét MINDEN napján.

Rubin GyermekCentrumunk 
kézműves gyerek táborokat 

indít júliustól-augusztus 
végéig vegyes csoportokban, 

totyogótól -14 éves korig.

Jelentkezés:
Tel.: +36-70- 940-0608

www.ovlak-csaladinapkozi.hu


