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Fenevadak az utcán

SzíneS diploma 
pedagógusoknak
pesterzsébet Önkor-
mányzata 2015-ben is 
megemlékezik a jubi-
láló pedagógusokról. 
a díszoklevelet azok a 
nyugdíjas pedagógu-
sok igényelhetik, akik 
ebben az évben szerzik 
meg erre a jogosultságot.
iratok a benyútáshoz:
1. Önéletrajz, mely a sze-
mélyes adatokon (név/
születési név is/, szüle-
tési év, idő, hely, szemé-
lyi igazolvány száma, személyi szám, adóazonosító 
szám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám) túl 
tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, 
beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések feltün-
tetése). 2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél 
vagy annak másolata. 3. Szolgálati időt igazoló okirat 
(a pedagóguspályán eltöltött 25-30 év munkaviszony). 
Gyémánt, vas, Rubin oklevél esetében:
A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak 
másolata és a megelőző díszoklevél bemutatása. A ké-
relmeket március 5-ig lehet megküldeni Pesterzsébet 
Önkormányzatának Oktatási- Kulturális- Egészség-
ügyi és Sportosztályára (1201 Budapest, Kossuth tér 1. 
fszt.28.). A díszokleveleket a kerületi pedagógusnapi 
ünnepségen vehetik át a jubilálók.

Télűző farsangi felvonulást rendezett a Kosutiban február 13-án a Csili Műve-
lődési Központ. Ezzel az ötletes kezdeményezéssel csatlakoztak a kultúrházak 
éjszakájának országos programjához.                14. oldal

adományozható 
díszoklevél:
Arany oklevél: 
50 éve végzettek részére
Gyémánt oklevél:
60 éve végzettek részére
Vas oklevél:
65 éve végzettek részére
Rubin oklevél:
70 éve végzettek részére
Gránit oklevél:
75 éve végzettek részére
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szeretettel köszöntöm 
lakóhelyünk 

valamennyi hölgyét.
Szabados Ákos 
polgármester
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dr. Hiller istván 
országgyűlési képviselő 
fogadóórái
peSteRzSébeten minden hónap 
1. csütörtök 17 órától a XX. ker. Ady 
Endre u. 84/A. sz. képviselői irodán.
kiSpeSten minden hónap 2. csü-
törtök 17 órától a XIX. ker. Kossuth 
Lajos u. 50. sz. MSZP irodán.

képviselő-testület február 12-i ülé-
sén – többek között – kisebb módo-
sításokkal elfogadta az idei év költ-

ségvetését, valamint megvitatta egy új bolha-
piac létesítésének feltételeit.

Napirend előtt
Az ülés Szabados Ákos beszámolójával 
kezdődött. Babacsomaggal üdvözölték az 
idei esztendő első pesterzsébeti újszülött-
jét, január 22-én, a magyar kultúra napját 
a Gaál Imre Galéria és a Csili Művelődé-
si Központ szervezésében köszöntötték, 
születésnapján pedig öt szépkorúnak 
gratuláltak. 

A beszámolóban elhangzott: az önkor-
mányzat költségvetési számlájának egyen-
lege február 10-én 241 323 000 forint volt, 
az önkormányzatnak sem munkabér, sem 
folyószámlahitele nincs. A Fővárosi Tör-
vényszék Gazdasági Kollégiuma megálla-
pította a Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő 
és Üzemeltető Kft. fizetésképtelenségét, és 
elrendelte a társaság felszámolását.

A kormány új, integrált betegellátó 
központ építését tervezi. A Fidesz frakció  
indítványára határozat született a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórház felújításáról, hogy 
továbbra is megtarthassa kiemelt besorolá-
sát. A fideszes képviselők javasolták azt is, 
a mielőbbi megvalósítás érdekében vonják 
be a kórház ellátási területén élő ország-
gyűlési képviselőket is. A testület elfogadta 
a Fidesz frakció javaslatát, továbbá – Sza-
bados Ákos javaslatára – döntött arról is, 
hogy az önkormányzat a Jahn Ferenc Dél-
Pesti Kórház területi adottságai, valamint a 
beteglétszám figyelembevételével itt, Pest-
erzsébeten, a kórház területén építse meg 
az új kórházi szárnyat.

Bolhapiaci kérdőjelek
Évek óta probléma a Vörösmarty téri piac-
cal szemben fekvő villamosmegállóban fo-
lyó, engedély nélküli használtcikk-árusítás. 
Többen többször jelezték, hogy az árusok 
akadályozzák a közlekedést, rendszeresen 
szemetet hagynak maguk után, és zajongá-
sukkal zavarják a környékbeliek nyugalmát. 
Az ülésen ketten jelentek meg a piacosok ne-
vében. Juhász Balázstól a képviselők meg-

tudhatták, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek, 
elősegítve egy olyan garázspiac létrejöttét, 
amely nyugdíj-kiegészítést biztosíthat a rá-
szorulóknak. Spreitzer Mária pozitív vissza-
jelzésekről adott hírt, s kérte az önkormány-
zat segítségét, hogy normálisan működő 
bolhapiaccá alakulhasson a jelenlegi.

A testület egyetértésben hozta meg ha-
tározatát: kibővítik a nem piaci napok szá-
mát, amelyeken ingyen árulhatnak a hasz-
náltcikk-árusok a Vörösmarty téri piacon, 
továbbá tájékoztatást kértek a szomszédos 
kerületekben működő hasonló kezdemé-
nyezésekről, a lakosság véleményéről, va-
lamint a felmerülő költségekről.

Új fogorvos
Bemutatkozott a 3. számú felnőtt fogor-
vosi körzet (Ady Endre utca. 1.) új orvo-
sa, dr. Nagy Dávid, aki dr. Halász Irma 
praxisát veszi át. A fiatal fogász három 
éve végzett a Pécsi Tudományegyete-
men, tavaly szakvizsgázott.

Költségvetés
A költségvetési tervvel kapcsolatban 
Szabados Ákos úgy fogalmazott: olyan 
költségvetés került elfogadásra, amely 
biztosítja a zavartalan és zökkenőmentes 
feladatellátást.

– Törekvésünk, hogy az elmúlt négy év 
megtakarításait ne egyetlen esztendő alatt 
költsük el, mivel egy ötéves ciklus előtt ál-
lunk. A mostani váltás költségvetési szem-
pontból problémamentesebb volt, mint a 
mögöttünk hagyott időszakban – emelte 
ki a polgármester, majd hozzátette: nem 
kell pluszforrások után kutatniuk, vagy 
adott esetben megszorításokat végrehajta-
niuk, ami az elmúlt négy év gazdálkodá-
sának is köszönhető.

A költségvetési koncepcióról elmond-
ta, fontos szerepet kap a gyermekek jö-
vőbeli köznevelési, majd foglalkoztatási 
lehetőségeinek szilárd alapokra helyezé-
se, az eltérő élethelyzetből, környezetből 
származó gyermekek esélyegyenlőségé-
nek megteremtése. Ennek megvalósítása 
érdekében emelt összegű támogatás illeti 
meg az óvodát fenntartó önkormányza-
tokat, illetve tovább javul a bölcsődék 
finanszírozása.

A vitában elhangzott, a költségvetés 
szoros, mivel alacsony a tartalék összeg, 
nem tervez adóemelést, ellenben vállalja a 
szociálisan ráeső többlet kigazdálkodását, 
továbbá az előző ciklusnál több beruhá-
zást tervez.

Önkormányzati lakáspályázat
A képviselő-testület 2012-ben fogadta el az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások 
és nem lakás célú helyiségek bérbeadá-
sának feltételeiről szóló 24/2012. (V.22.) 
önkormányzati rendeletét, amit azóta egy 
alkalommal módosított. Az elmúlt évek ta-
pasztalata alapján azonban kiderült, hogy a 
beadott kérelmek és a bérbe adható lakások 
száma nem áll összhangban egymással, 
továbbá az önkormányzati lakások döntő 
többsége jelentős karbantartási, sőt ese-
tenként felújítási munkákat igényel, ezek 
elvégzését azonban sem a szoros költség-
vetés, sem a gazdasági körülmények nem 
teszik lehetővé. Több szomszédos kerület 
gyakorlatát áttekintve fogalmazódott meg 
az a cél, hogy bevezessék a szociális bérla-
kások megpályáztatását.

Azért, hogy a pályázati rendszer ne 
érintse hátrányosan azt a 35 embert, aki 
ígéretet kapott önkormányzati lakás ki-
utalására, a képviselők határozata alapján 
pluszpontokra jogosultak.

A CBA környékének 
szabályozása
A Topánka utca–Kossuth Lajos utca–Kos-
suth tér szabályozási tervével kapcsolatban 
felmerült, hogy az Erzsébet Áruház jobban 
simuljon környezetébe. A beruházóval 
kapcsolatban elhangzott: vállalja az áruház 
előtti parkosítást, amely becslések szerint 
10 milliós összeget tesz majd ki, illetve gon-
doskodik a Baross utca elejének öntözésé-
ről is.                   DA

a
Városházi napló
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2015 tavaszán ismételten sor kerül a bírósá-
gi ülnökök választására. A tisztségre az a 30. 
évét betöltött magyar állampolgár választható 
meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság hatálya alatt, továbbá büntetlen 
előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatá-
lya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és po-
litikai tevékenységet sem folytathat.

Az ülnököket a bíróság illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, nagy-
korú magyar állampolgárok, a bíróság 
illetékességi területén működő helyi ön-
kormányzatok, egyesületek – kivéve pár-
tokat – jelölik, illetve a bíróság illetékességi 
területe szerinti helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei választják meg.
Az ülnökök megbízatása 70. életévük 

betöltésével megszűnik.
A munkaviszonyban álló ülnököt mű-

ködésének időtartamára a távolléti díja, 
a munkaviszonyban nem álló ülnököt 
tiszteletdíj illeti meg.

A jelöléssel, a választással és az egyéb 
feltételekkel kapcsolatosan a Polgármes-
teri Hivatal Szervezési Osztályán, Subicz 
István osztályvezető-helyettesnél lehet 
érdeklődni. (Cím: 1201 Bp. Kossuth La-
jos tér 1. I. em. 71., Tel: 289-25-48., e-mail: 
subicz.istvan@pesterzsebet.hu.)

Dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző

bíRóSáGi 
ülnÖkÖk
válaSztáSa

Több mint 200 adag ételt osztott szét 
február 20-án a Zöld út Caritas és a 
Gondviselés Segélyszervezet a civi-
lek Házában. 

bánó miklós, az ételosztás egyik 
kezdeményezője elmondta: a Ma-
gyar nemzeti bank konyháján ké-
szült el a hatodik kondér bableves, 
amit zoltán csaba, a segélyszervezet 

magyarországi tagozatának elnöke 
vitt el pesterzsébetre. pintér Gyula 
kerületi mecénás két mázsa gyü-
mölccsel egészítette ki az ebédet. 

Az ételjegyeket az önkormányzat 
szociális osztályának segítségével 
osztották szét a rászorulók, a nagy-
családosok és az idős emberek között.

IM

ételosztás a civilek Házában

Több mint egy évszázada március 8-án 
szerte a világon köszöntik a nőket, köszönt-
jük a lányokat, feleségeket, nagymamákat, 
minden hölgyet. A köszönet nemcsak ezen 
a napon jár és illik, március 8. mégis ráirá-
nyítja a figyelmet, mi mindennel tarto-
zunk nekik. Ahogy minden évben, úgy 
idén is társaimmal, barátaimmal én is, 
mi is ezt tesszük. Mivel ebben az évben 
a nőnap vasárnapra esik, ezért egy nap-
pal korábban, szombaton nyújtunk át egy 
szál szegfűt Pesterzsébet utcáin, terein a 
hölgyeknek. Kérem, fogadják szeretettel! 

Hiller István
Pesterzsébet országgyűlési képviselője, 

a Parlament alelnöke 

Kedves Hölgyeim, 
kedves pesterzsébetiek!
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szabados ákos 
polgármester

Időpont-egyeztetés: 283-0549
Kovács Eszter
alpolgármester

Városháza – Minden hónap 
harmadik hetének keddjén, 14 00–15 30-ig.

Bejelentkezés: 283-0939

Juhász lajosné 
alpolgármester

Városháza – I. em. 56-os iroda
Bejelentkezés: 284-6708,

vagy személyesen a titkárságon, 
ügyfélfogadási időben

nemes lászló 
alpolgármester

Városháza – Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 283-0939

E-mail: 
Nemes.Laszlo.alpolgarmester@pesterzsebet.hu

Dr. Kiss irén 
címzetes főjegyző

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. pohl Mónika 
aljegyző

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Tisztségviselők fogadóórái
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Pesterzsébet önkormányzata hagyo-
mányai szerint méltó módon kíván 
emlékezni az 1848/49-es forradalomra 
és szabadságharcra. Idén, március 13-án 
rendhagyó  ünneplésre hívják a kerület 
lakóit, interaktív történelmi játékot ren-
deznek nemzeti ünnepünk alkalmából. 

– A játékban korhű elemekkel, női, 
férfi viselettel, konflissal, vásárosok 
megjelenítésével idézik fel a 19. század 
hangulatát. A szereplők a közönség 
részei lesznek, hisz a várhatóan nagy 
számban jelenlévő nézőkkel együtt vo-
nulnak a főbb helyszínekre – mond-
ta Takaró Mihályné Palágyi Márta, a 
Kossuth Gimnázium magyar-történe-
lem szakos tanára, a Memento Színkör 
vezetője, akit a történelmi játék rende-
zőjének kértek fel.

– Műsorunk első 
percei utalnak a pesti 
eseményeket elindí-
tó reform országgyű-
lésekre, a két óriás, 
Kossuth és Széchenyi 
vitájára. Az indítókép-
ben már Távolból (ez a 
megénekelt vers címe) 
feltűnik Petőfi alakja, 
aki főszereplője lesz az 
1848-as márciusi na-
poknak. Izgalmasnak 
vélem érzékeltetni, 
hogy a március 15-ét 
megelőző pár napban 
a „márciusi ifjak”, a 
pilvaxosok hogyan is-
merték fel a tömegek 
megnyerésére a már-
cius 19-i pesti József-
napi vásár lehetőségét, 
s aztán hogyan rögtö-
nözték a bécsi forra-
dalom hírére az utcai 
demonstrációt – össze-
gezte Takaró Mihályné, 
majd hozzátette: 

– A műsor attól in-
teraktív, hogy a Jókait, 
Petőfit, Vasvárit, Irinyit 
alakító diákok kilépnek 
a szokványos színpadi 
keretből, közvetlenül 
szólítják meg a pesti né-
pet, akik jelen esetben 
a közönségük, s akik-
től várjuk ma is, hogy 
a mindenkori nemzeti 
és polgári szabadságot 
tükröző 12 pontra igent mondjanak. 
Most a sétálóutca erkélyeiről is 1848 
szelleme költözik be közénk. 

Akkor érezzük ma-
gunkénak az ünnepet, 
ha minél többen aktív 
résztvevői vagyunk. A 
megemlékezésnek ez az 
újszerű formája az önkor-
mányzat rendezvénye-
inek megszervezésével 
megbízott munkatárs, 
Ecsedi-Nagy Andrea 
ötlete, aki több kerületi 
intézmény bevonásával, 
összehangolt munkájával 
kívánja megvalósítani a 
közös ünneplést: a nép-
táncosokat, a kicsiket a 
Gyulai István Általános 
Iskola, a nagyokat a Pesterzsébeti Köz-
gazdasági Szakközépiskola fiataljai adják. 
A szereplők sminkjét, korhű frizuráját az 

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközép-
iskola tanulói készítik. A Lázár Vilmos 
Általános Iskola kórusa a közönséget 

vonja be közös ének-
lésre, és jelentős sze-
rep jut a Pesterzsébeti 
Városi Fúvószenekar-
nak is. A főszereplők 
a Kossuth Lajos Gim-
náz ium Memento 
Színkörének diákjai 
lesznek, és a tértán-
cosok is a KLG Tár-
sulatából lépnek fel. 
A díszleteket a Hajós 
Alfréd Általános Isko-
la készíti, s felajánlotta 
segítségét a Pesterzsé-
beti Lovasiskola is.

 Márius 13-án a 
Városháza környéke 1848-as belvá-
rossá alakul. Egy pozsonyi pillanat-
kép után látjuk a Pestre gyülekező 

vásárosok forgatagát, 
majd megjelennek a 
Pilvax kávéház fia-
taljai, akik az utcára 
vonulva szólítják meg 
először az egyetemi 
ifjúságot, majd a pes-
ti polgárokat megele-
venítő közönséggel 
együtt átvonulnak a 
Nagy Győry István 
utcába, a Landerer-
nyomdába, ahonnan a 
szónokok szétkürtölik 
Bajza József színigaz-
gató, azaz Várhalmi 
András ingyenessé tett 
előadását a Nemzeti 
Színházban, vagyis a 
Csiliben. Az előadást 
idén is a Vajda Gipsy 
Koncertzenekar adja 
az ünnep tiszteletére – 
foglalta össze Takaró 
Mihályné. 

– Magyar-történe-
lem szakos tanárként 
küldetésemnek tar-
tom, hogy ápoljuk a 
magyar kultúrát. Liszt 
Ferenc zenéje mellett 
helye van a néptánc-
nak, a népdalnak is, 
amelyek összekötnek 
minket régmúltunk-
kal. Remélem, hogy 
a megemlékezés kö-
zönsége aktív részese 
lesz a történelmi já-
téknak, és azonosulni 
tud ezekkel a korokat 

átívelő értékekkel – mondta végezetül 
a rendező.

IM

Interaktív történelmi játék
a kÖzÖnSéGet iS bevonják a meGemlékezéSbe

Takaró MihálynéTakaró Mihályné
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Hagyományteremtő szándékkal tartott 
farsangi mulatságot február 13-án Pester-
zsébet Szlovák Önkormányzata, a lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskolában. A 
vendégeket Patayné Fábián Éva, a Fővá-
rosi Szlovák Önkormányzat képviselője, 
juhász lajosné, alpolgármester, valamint 
a helyi Szlovák Önkormányzat részéről 
Oláh Miklósné köszöntötte.

A köszöntő után bemutatta a teljességében 
új személyi összetételű önkormányzatot. 
Átadta az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnök asszonyának, Hollerné Racskó 
Erzsébet üdvözletét, aki más jellegű hiva-
talos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen 
lenni a rendezvényen. Juhász Lajosné sza-
vai után a Szlovák Önkormányzat elnöke 
virággal köszönte meg alpolgármester 
asszonynak a nemzetiségekkel való sze-
retetteljes törődését. A jelenlévő Komjáthi 
Anna, az előző ciklus elnökének szintén 
virággal köszönte meg a nemzetiségért 
végzett önzetlen munkáját, amely „úttörő 
jellegű” volt a kerületben. Ezután egy bib-
liai Igeverssel kért áldást a résztvevőkre és 
a rendezvényre.

Az előző ciklusban adventi kulturális 
délutánokat szervezett a szlovák képvi-
selő-testület, amely hagyománnyal az új 
önkormányzat sem kíván szakítani.

– Annyira közel voltak a választások, 
hogy a sok nélkülözhetetlen papírmunka 
mellett képtelenek voltunk megszervezni a 
szokásos adventi programot – magyarázta 
Gulácsiné Fabulya Magdolna Hilda, a Szlo-
vák Önkormányzat elnöke, aki hozzáfűzte: 
ezért döntöttek a farsang mellett.

– A többi fővárosi városrész önkormány-
zatán keresztül is sokakat tudtunk meghívni 
– fogalmazott az elnök, aki egyúttal sajná-
latát fejezte ki, amiért a szomszédos XVIII. 
kerületben nem tudott megalakulni Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat, de ígérte, 
igyekeznek velük szoros együttműködést 
kialakítani. Ugyanakkor nagy örömmel 
fogadták a Nagytarcsai Szlovákok Önkor-
mányzatának képviselőit – akikkel több éves 
jó kapcsolatot ápolnak –, mint fővároson kí-
vüli vendégeket.

Zenéről, az erzsébeti születésű harmo-
nikaművész, Tatai Mihály gondoskodott, 
de a többi fellépő szintén kötődik a kerü-
lethez, mint a Pilis Néptáncegyüttes, a 
Lipa Táncegyüttes, a Kóborzengő zene-
kar pedig a Szomszédos Pestszentlőrinc-
Pestszentimréről érkezett. A zenei betétek 
között Dr. Bencze György Lászlóné, a har-
madik önkormányzati képviselő, mint egy-
kori magyartanár, Balassi Bálint verseket 
szavalt.

A farsangi kulturális délután a résztve-
vők terített asztalok melletti kötetlen be-
szélgetésével zárult. Az elnök asszony úgy 
érezte, jól vizsgázott első rendezvényével az 
új önkormányzat.                DIA

Megújulnak a HulláM CsónakHázak, újraéled az egykori soMody! 
A pesterzsébeti Duna-parton, a Tér_Köz program keretein belül új 
sport- és kulturális központ épül Budapesten, színes életmód-part 
születik. Február 23-tól folyamatosan olvashatnak hí-
reket az átalakulásról a hely facebook oldalán (www.
facebook.com/hullamcsonakhazak), néhány héttel 
később pedig már a Csónakházak saját honlapján is.

inGyeneS inteRnet
Az önkormányzat jóvoltából a 
kosutiban a polgármesteri hivatal-
tól a Fidesz irodáig kódolatlan wifi 
vezeték nélküli internet-hozzáfé-
rés áll mindenki rendelkezésére 
egy órán keresztül. Ennek letelte 
után újból csatlakozni kell a kiszol-
gálóhoz. a cba hozzájárulásának 
köszönhetően valósulhatott meg a 
kezdeményezés: az adó antennát 
az áruház tetejére helyeztethette ki 
az önkormányzat. Tervezik a szol-
gáltatás bővítését a sétálóutcában.

Szlovák farsang - először Tervezzük együtt 
peSteRzSébetet!
Elkezdődött Pesterzsébet Új Integ-
rált Településfejlesztési Koncepci-
ójának és Stratégiájának tervezése. 
A dokumentumok hosszú távon 
(20 év) és középtávon (7 év) irányt 
szabnak a kerület fejlődésének, 
meghatározzák a jövőképét és a 
fejlesztésének prioritásait. Először 
a kerület jelenlegi állapotának, jel-
lemzőinek vizsgálata folyik. An-
nak érdekében, hogy a tervezett 
dokumentumok minél inkább a 
pesterzsébetiekről szóljanak, minél 
részletesebb tervet tudjunk készí-
teni, kérjük, a honlapon vagy a Vá-
rosháza portáján található kérdőív 
kitöltésével vegyen részt a közös 
gondolkodásban.

Már elérhető 
telefonon a hivatal 
A polgármesteri hivatalt hetekig nem 
lehetett vezetékes telefonon elérni, 
ezzel kapcsolatban több olvasó is 
panaszkodott. Mint kiderült, új szol-
gáltató biztosítja a vonalas telefonok 
működését. Az ezzel járó technikai 
átállás miatt voltak átmenetileg el-
érhetetlenek a munkatársak.  
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megmérettetésen vettek részt a német nemze-
tiségi oktatásban részt vevő tanulók február 
3-án a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
általános iskolában.

A nagyszabású versenyt Bárkányi Judit, a 
Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke nyitotta meg, majd Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte a versenyzőket, a 

megjelent vendégeket, szülőket.  Ezt követő-
en a kisjelenetek versenyében a nézőközön-
ség a 2.c osztály Óz, a nagy varázsló, majd a 
4.c osztály által előadott Brémai muzsikusok 
produkciókat tekinthette meg.

A szakavatott zsűri, melynek tagjai 
kerületi némettanárok és a NHÁSZE 
egyesület tagjai voltak, mindkét jelenetet 
továbbjutatták a budapesti fordulóra. A 

lelkes szereplőket dr. Fekete Károlyné, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pest-
erzsébet elnöke csokival, üdítővel jutal-
mazta meg.

Rövid szünet után 2 helyszínen folyt 
tovább a versengés alsó és felső tagozaton 
vers-, és próza kategóriában. A jól felkészült 
versenyzők produkcióját meghallgatva ne-
héz dolga volt a zsűrinek, megfontolt dön-
tés után az alábbi eredmények születtek:

1-2. évfolyam 1. Fehér Bianka Hanna 
1.c, 2. Sete Csongor Krisztián 1.c, 3. 
Varga Boglárka Julianna 2.c, 3-4. év-
folyam 1. Takács Veronika Maja 3.c, 
2. Szeder Vince 3.c, 3. Lajkó Csenge 
3.c, 5-6. évfolyam vers 1. Czender Ta-
más 6.c, 2. Bíró Marcell 6.c, 3. Halmy 
Laura6.c, 5-6. évfolyam próza 1. Duna 
Dorottya 6.c, 2. Biró Fanni6.b, 3. Szász 
Anna 5.a, 7-8. évfolyam vers 1. Len-
csés Bianka 8.c, 2. Fazekas EllaRozállia 
8.c, 3. Falussy Csongor Levente 8.c, 
7-8. évfolyam próza 1. Juhász Berna-
dett 8.c, 2. Bödő Kinga Viktória 8.c, 3. 
Szadai Barnabás 8.c

Február 14-én kategóriánként a legjobbak 
képviselik kerületünket a budapesti döntőn.

Köszönjük a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Pesterzsébet támogatását és a 
felkészítő pedagógusok és szervezők lelkes 
munkáját!       Krén Józsefné igazgató

nemzetiségi kisjelenet, vers- és prózamondó 
verseny a József Attila Általános Iskolában

A "megyei" forduló, azaz a Budapes-
ti döntő is szép eredményeket hozott 
Pesterzsébetnek: vers 7-8. osztályosok 
között 2. Lencsés Bianka  – József A. Ált. 
Iskola (XX. ker.), 9-10. osztályosok kö-
zött 1. Koleszár Tamás – DNG - Német 
Nemzetiségi Gimnázium (XX. ker.), 
11-12. osztályosok között 1. Babocsay 

Csenge – DNG - Német Nemzetiségi Gim-
názium (XX. ker.); próza 9-10. osztályosok 
között 2. Knapp Mercédesz – DNG - Né-
met Nemzetiségi Gimnázium (XX. ker.), 
11-12. osztályosok között 2.Kalácska 
Dominika – DNG - Német Nemzetiségi 
Gimnázium (XX. ker.), kisjelenet 1-2. osz-
tályosok között 1.  József Attila Általános 

Iskola – Der Zauberer von Oz  10 német 
nemzetiségi kisdiák részvételével, 3-4. 
osztályosok között 3. József Attila Ált. 
Iskola – Die Bremer Stadtmusikanten  8 
német nemzetiségi tanuló részvételével

További szép sikereket kíván a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet!

Fővárosi Német Nyelvű vers- és prózamondó verseny

Január 30-án tartották a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP) 
kezdeményezésére a XX. kerületi nemzetiségi önkormányzatok képviselői számára az 
ismerkedési délutánt azzal a célzattal, hogy a kerületi nemzetiségi képviselők rend-
szeresen párbeszédet folytassanak egymással a közös, nemzetiségi érdekeket érintő 
kérdésekben. Ehhez elengedhetetlen egymás jobb megismerése. A kezdeményezést a 
jelenlévők üdvözölték. A programon részt vett Juhász Lajosné alpolgármester, akit 
Pesterzsébet Önkormányzata megbízott a nemzetiségi önkormányzatok ügyeinek 
intézésével.                  Dr. Fekete Károlyné elnök - NNÖP

Kerületi német nyelvű 
versmondó verseny a Hajósban
Február 11-én tartották a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskolában a kerületi német nyelvű 
versmondó versenyt. Hat iskola versenyzői 
két kategóriában mérhették össze tudásukat. 
A versmondók kitűnően felkészülve, kiváló 
produkciókkal léptek a zsűri elé. A fővárosi 
fordulóra, amely március 11-én lesz szintén a 
Hajós Alfréd Általános Iskolában, mindkét ka-
tegória 1. és 2. helyezettje jutott tovább. A kerü-
leti Pedagógiai Intézet munkáját a Pesterzsébeti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat segítette. 

5-6. osztály: 1. Ábrahám János Tamás (Hajós 
Alfréd Ált. Isk.) Felkészítő: Csordásné Teleki 
Krisztina, 2. Király Bálint (Lázár Vilmos Ált. 
Isk.) Felkészítő: Sztakóné Rácz Anna, 3. Oláh 
Boglárka (Hajós Alfréd Ált. Isk.) Felkészítő: 
Csordásné Teleki Krisztina; 7-8. osztály: 1. Vá-
mos Emma (Lázár Vilmos Ált. Isk.) Felkészítő: 
Székely Katalin, 2. Gulyás Ádám (Lázár Vilmos 
Ált. Isk.) Felkészítő: Sziráné Tóth Viktória, 3. 
Bubik Réka (Lázár Vilmos Ált. Isk.) Felkészítő: 
Székely Katalin

Csordásné Teleki Krisztina
Hajós Alfréd Általános Iskola

Párbeszéd a nemzetiségek között
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Olvasóink közül többen is afelől érdeklődtek, 
hogyan védekezhetnek a betöréses lopások el-
len. Sajnos van, akinél kétszer is betörtek már.

A betöréses lopások a kertes házas öve-
zetekben a leggyakoribbak. Ahová ri-
asztót telepítenek, elvétve mennek be 
a bűnözők. Az is nagyon hasznos, ha a 
nyílászárókat rács védi. A tolvajok főleg 
készpénzt és arany ékszereket visznek el. 
Utóbbiakat zálogházakba viszik.  

– A bűnözők a betöréseknél tippre 
mennek, ezért mindenki legyen elővigyá-
zatos, kinek mint mond, főleg az anyagi 
helyzetére vonatkozóan. Amennyiben 
ismeretlenekkel találkoznak lakókörnye-
zetükben, akik élénken érdeklődnek, kér-
dezősködnek az ott élőkről, szokásaikról, 
nem árt, ha értesítik a rendőrséget. A ké-
szenléti rendőrség folyamatosan járőrözik 
– mondta a kerületi rendőrkapitányság 

vizsgálati alosztályvezetője, Keresztes 
László r. őrnagy. 

Az idős emberek gyakran válnak csa-
lók áldozatává, akik például vízóra-leol-
vasónak adják ki magukat, és így lopnak el 
értékeket az otthonokból. Arra is van nem 
egy példa, hogy ismeretlen telefonálók 
azt mondják az idős nyugdíjasnak, hogy 
az unokát baleset érte, a műtétre adjon 
pénzt, és az unoka barátjaként mennek 
el érte. A nagyszülők aggodalmuk miatt 
nem ellenőrzik ennek valóságtartalmát, 
odaadják a pénzt. A trükkös lopásoknál 
az emberek jóhiszeműségére alapoznak 
a bűnözők. 

Táskalopások, nyakláncletépések, a be-
vásárlóközpontok parkolójában leállított 
autókban hagyott értékek eltulajdonítása 
miatt is sok ügyben nyomoznak a rend-
őrök. Tavaly elfogtak egy olyan személyt, 
aki járókelőket rabolt ki. Nyolc erőszakos 
cselekményt sikerült rábizonyítani.    IM

TíZEMELETES TETEJÉTőL 
is traffizhatnak a rendőrök 
Csúcstechnológiás traffipax beren-
dezést kapott a XX. és XXIII. Kerü-
leti Rendőrkapitányság.

– A berendezés a sebességmé-
résen kívül ellenőrzi a többsávos 
utakat, a körözött és a lejárt forgal-
mi rendszámú járműveket, de akár 
a be nem kapcsolt biztonsági övet, 
illetve a mobiltelefonálást is rögzíti. 
Magyarország több megyéjében is 
jól vizsgázott a modern berendezés 
– mondta Lantos Péter r. alezredes, 
rendészeti alosztályvezető. 

Március 1-jétől élesben műkö-
dik a traffipax, amivel nemcsak az 
út széléről, hanem akár tízemele-
tes házak tetejéről is figyelhetik a 
közlekedőket.        im 

XIX. kerület

XXIII. kerület
XXI. kerület

Körzet név Telefon
1 Prauda Richárdr.tzls. 70-489-3774
2 Lévai Tamás r. ftzls. 70-490-3240
3 Oláh Péter r. törm. 70-490-3238
3 Pogonyi Kata r. ftörm. 70-490-3220
4 Agárdi Ádám r. ftörm. 70-489-3765
5 Vankó Réka r.törm. 70-489-3783
6 virág lászló r. zls. 70-489-3778
7 Vojtó Richárd r. ftörm. 70-489-3772
8 Bártfai Béla r. ftörm. 70-489-3766
9 Varga Szabolcs r. ftzls. 70-490-3218

10 Fügedi Péter r. törm. 70-489-3776
11 Oroszki Ottó r. ftzls. 70-489-3770

12 Soósné makkai 
Andrea r.ftzls. 70-489-3769

12 Szabó péter r. zls 70-489-3771

Körzeti megbízottak elérhetőségei
Fo
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a leGjobb védekezéS
az óvatoSSáG éS 
az odaFiGyeléS
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A szakminisztérium számos szigorítást 
tartalmazó rendelete szeptembertől köte-
lező. Pesterzsébet vezetése és a kerület 33 
intézményét ellátó PENSIO Minőségi Köz-
étkeztetés Kft. azonban úgy döntött, hogy a 
jobb minőséget már márciustól megkapja a 
közétkeztetésben részesülő mintegy 5 ezer 
gyermek és idős ember. A többletköltségeket 
az önkormányzat átvállalja, vagyis az emelt 
szintű szolgáltatás a tavalyi, változatlan ára-
kon elérhető.

A változások lényege: több zsírszegény 
tejtermék, több nyers zöldség és gyümölcs, 
teljes kiőrlésű és olajos magvas pékáru, 
zsírszegény húsok, több hal, méz és tojás, 
kevesebb só, cukor és fűszer kerül az aszta-
lokra. A tészta, a burgonya és a rizs helyett 
több főzelékféle, saláta és zöldség szerepel 
majd az étlapon. Vargáné Achát Zsuzsanna, 
a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. szak-
mai igazgatója elmondta: a cég igyekszik 
visszahozni az olyan elfeledett alapanya-
gokat, mint a csicseriborsó vagy a köles. A 

kisétkezéseknél a megszokott felvágottat, 
ami sokféle adalékanyagot, tartósítószere-
ket, színezőanyagokat tartalmaz, házi készí-
tésű, túróval is kombinált zöldségkrémekkel 
(padlizsán, cukkini, cékla, répa) váltják majd 
fel.

– A gyerekek eleinte idegenkedhetnek 
az eltérő fűszerezésű, vagy az otthon alig 
fogyasztott ételektől, ezért szükség van a 
szülők támogatására is, és nyilván a felnőt-
tek sem szívesen mondanak le a magyaros 
konyha megszokott ízeiről – nyilatkozta 
Szabados Ákos polgármester, aki ennek 
ellenére bizakodó. Szerinte nehéz megfelel-
ni mindenki igényeinek, de a PENSIO Kft. 
már jelezte, hogy az átmeneti időszakban 
igyekeznek a tőlük megszokottnál is job-
ban figyelembe venni a visszajelzéseket, és 
a rendelet adta kereteken belül módosítani 
az ételeken. A HACCP és ISO tanúsítások-
nak megfelelően működő négy pesterzsébeti 
főzőkonyhát a közétkeztető korábban 130 
millió forint értékben modernizálta.

Kiadósabb és egészségesebb ételeket adnak márciustól a pesterzsébeti menzákon. Bár az 
előírások csak szeptembertől szigorodnak, az önkormányzat és a PENSIO Minőségi Közét-
keztetés Kft. együttműködésének köszönhetően hamarabb lesz emelt szintű a szolgáltatás.

A Lázár utcai óvódában 24 éve foglalkoznak 
az óvodapedagógusok kiemelt figyelem-
mel a régi népszokások, néphagyományok 
átörökítésével.
A karácsonyi kirakodóvásárban például a 
kézműves-foglalkozásokon készített tár-
gyakat lehet megvásárolni a feldíszített 
karácsonyfa mellett. Egy különleges tevé-
kenységgel is bővült az adventi időszak: 
eredeti, Erdélyből hozatott kürtöskalács-
sütő fára tekerték a tésztát, és parázs felett 
piríották ízletesre a kürtöskalácsot. Ezt az 
élményt csak fokozta a betlehem fölött 
lenyugvó nap, mely gyönyörű vörösre 
festette az égboltot, mintha csak azt üzen-
te volna: dicséretes, ahogy az intézmény 
dolgozói a közösséget összekovácsolva, 
értékeket megőrizve tevékenykednek.

Szabó Ilona

A Kerekerdő Óvo-
da bóbita tagóvo-
dájában nagyon 
fontosnak tartjuk 
a család-óvoda har-
monikus kapcsola-
tának kialakítását, 
megtartását. ennek 
érdekében prog-
ramjaink nagy 
részét mindenki 
által látogatható-
nak, nyitottnak 
szervezzük.

Ilyen program például a téli évszakbú-
csúztató, a nyílt nap, a juniális, a farsang, 
a kertészkedő délelőtt, a télapó-játszóház.

Pesterzsébet Önkormányzata kerüle-
tünk 90. évfordulója alkalmából pályáza-
tot hirdetett, melyben tagóvodánk is részt 

vett. Az évek óta népszerű Erzsébet-hét 
program 2014-ben a pályázat segítségé-
vel egy különleges, családokat is bevonó 
programmal bővült, mely utólag az év 
legsikeresebb programjának bizonyult. 
Programunknak a „Szélnek eresztett ki-
rálynő” fantázianevet adtuk. Megrendez-
tük az Erzsébet-bált, mely hűen tükrözte 
tagóvodánk arculatát: táncházzal nyitot-
tunk, amit a csoportokban a kreatív tevé-
kenységek követtek. A királyi és királynői 
korona, ékszer, legyező, kard kiegészítője 
volt a programsorozatnak.

A gyermekek az elkészült alkotásokért 
1-1 szívecskét kaptak, melyből ha hármat 
összegyűjtöttek, a büfében Sisi-koktélra és 
Erzsébet-szeletre válthattak be.

A nap meglepetése, és méltó befejezése 
volt a szélnek eresztett lufi királynő, mely 
remélhetőleg messzire vitte jó hírünket.

Boros Józsefné óvodapedagógus

A Hajós Alfréd Általános Iskolában feb-
ruár 6-án az alsósok farsangját, másnap 
az iskola alma mater alapítványának 
bálját, egy hét múlva a felsősök farsang-
ját tartották.

Őrfi Krisztina iskolaigazgató el-
mondta, az alsós farsangon a 4. év-
folyamosok táncoltak. Az osztályok 
felvonulása után a tanárok tánca 
következett. 

A felsőbb évfolyamosok különféle 
produkciókkal készültek a jelmezes 
felvonulásra.

Az alapítványi bálon az ST Band 
zenélt és a "Hajós hangja" verseny he-
lyezettjei énekeltek. Sárkány Krisztián 
operetteket, Farkas Károly, az iskola 
énektanára olasz slágereket énekelt. A 
tanárok tánca zárta a műsort.

A rendezvényt Varga Gergelyné, 
a Pensio Kft. vezetője, Fekete Katalin 
és Somodi Klára képviselők, illetve a 
szülők támogatták.  A műsor háziasz-
szonya Őrfi Krisztina igazgató volt.  
A bál bevételét kiállítási paravánok 
készítésére, oktatási eszközök vásár-
lására, illetve egy súlyos beteg tanítvá-
nyuk gyógykezelésére fordítják. 

IM

SZÉLNEK ERESZTETT LuFI KIRÁLyNő

Felajánlás egy beteg 
tanuló gyógykezelésére

eGy paRázSlatoS nap 
tÖRténete

EGÉSZSÉGESEBB MENZA,
VÁLTOZATLAN ÁR



I N T É ZM É NY E K 9

Immár 2-3 éve hagyományos módon tisz-
teleg a Budapest XX. Kerületi Ady Endre 
Általános Iskola és a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola közössége a ma-
gyar kultúra napja előtt. 

A főszervezők – Vámosi Béláné, Harót 
Jánosné – által csaknem egyórásra terve-
zett műsorszámok a hagyományápolás 
jegyében kerültek bemutatásra.

   A műsor két összefüggő népzenei 
blokkból állt. Az elsőben az iskola legif-
jabb tanulói mutatkozhattak be a közön-
ségnek. Az 1. és 2. osztály tanulói magyar 
népviseletben rábaközi lassú csárdást ad-
tak elő a felső tagozatos énekkar maga-
biztos énektudású kíséretével.

A néptáncot követően a zeneiskola nö-
vendékei csillogtathatták meg tudásukat: 
egy zongorajátékot, egy hegedűszólót, 
valamint egy gitár zeneművet mutattak 
be az ifjú tehetségek.

Egy rövid szünetet követően a mű-
zenei blokk folytatásaként egy furulya 

duó, majd egy hegedű szólista lépett fel, 
végül ismét egy zongorajáték és egy gitár 
zenemű hangzott el a növendékek és a 
zeneiskola pedagógusainak (Egri Katalin, 
Balásházi Bálint) közreműködésével.

A finálé előtti műsorszámban a Ki-
csinyek Kórusa énekelt hangszeres 
kísérettel.

Végezetül – mintegy keretes szerke-
zetként – az „Összkar–össztánc” zárta le 
az emlékműsort az 1. és 2. osztály tanu-
lóinak fellépésével, a felsős énekkar kí-
séretével immár a Kicsinyek Kórusával 
kiteljesedve.

A főszervezők meglepetésképpen kiál-
lítást szerveztek az intézmény aulájában 
az alsó és felső osztályos gyermekek „házi 
rajzversenyre” benyújtott legjobbnak ítélt 
munkáiból.

Sikéné Pfeiffer Éva
Budapest XX. Kerületi

Ady Endre Általános Iskola
intézményvezető

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Is-
kola bálját Nemes László alpolgármester 
nyitotta meg. A zeneiskola növendékei és 
tanárai adtak farsangi hangulatú műsort. 
Felléptek a hangszeres növendékek, ját-
szott az iskola klarinét együttese, majd az 
ének tanszak kápráztatta el a hallgatósá-
got Tassonyiné Zalay Lídia vezetésével. 
A szórakoztató műsor végén Cseh Attila, 
a Máté János Zene- és Művészeti Alapít-
vány elnöke mondott köszöntőt.

Éjfélkor tombolahúzást és jótékonysá-
gi árverést tartottak. Az alapítvány évek 
óta hozzájárul az iskola zenei és művé-
szeti tevékenységének támogatásához, a 
tehetséggondozásához, a tárgyi feltételek 
javításához.    IM

Az óvoda pedagógiai programjában hagyo-
mányos jeles nap a farsang, ilyenkor mulat-
ságot szervezünk a gyermekcsoportokban. 

Az anyukák nagyon sokat dolgoztak a 
jelmezek egyedi megvalósításán, de az óvó 
nénik, dadus nénik is elengedték a fantáziá-
jukat. Jelmezbemutató mellett versenyjáté-
kok, zene, tánc, hallatszott a csoportokból. 

Az óvó nénik összegyűjtötték azokat 
a hangszereket, amikkel jó nagy zajt le-
hetett csapni, és közösen kiabálták a népi 
csujogatót: Takarodjon el a tél, örvendez-
zen, aki él! Hujujujujujj! 

A tél jelképére, a kiszebábra mindenki 
rátette az általa készített szalagját, amit az-
tán a bábbal együtt elégettek, messzire űzve 
ezzel is  a telet. 

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 
egészségközpontú nevelési program-
ja alapján nagy hangsúlyt fektetünk a 
mozgásra. Az intézményünkben évek 
óta működik mozgás tehetséggondozó 
csoport, a Fürge manók. Célunk nem él-
sportolók nevelése, hanem a rendszeres 
mozgásra szoktatás. A 2014/2015 neve-
lési évben a Fürge manók csapata bene-
vezett a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által óvodáknak meghirdetett Bozsik 
programba. Ennek keretében vettünk 
részt a Soroksári Sportcsarnokban meg-
rendezett Grassroots fesztiválon, ahol 
a gyerekek ügyességi feladatokban és 
labdarúgó játékokban próbálhatták ösz-
sze tudásukat. Izgatottan várjuk a má-
sodik, tavasszal megrendezésre kerülő 
fesztivált!

Tiglman Ágnes óvodapedagógus

A Nyitnikék óvoda 
farsangi mulatságán a 
gyerekek és az óvó né-
nik is maskarába öltöz-
tek. Volt csoport, ahol 
egységesen mindenki 
pizsamában jött, ők pi-
zsama partit tartottak. 
Az Áldás Együttes műsora után az ud-
varon elégettük a kiszebábot. A gyerekek 
hangosan énekelték, kiabálták a délelőtt 
tanult kis versikéket, énekeket. 

Délután a szülők a gyerekekkel 
kézműveskedhettek, játékos feladatokon 
vehettek részt.

Finé T. Zsuzsanna óvodapedagógus

tisztelgés a magyar 
kultúra napja előtt

A Pesterzsébeti Kerekerdő 
óvoda a bozsik programban

az alapítvány támogatja 
a tehetségeket 

Farsangi forgatag a Baross Oviban

itt a FaRSanG, 
áll a bál!
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Márciusban ötödik születésnapját ünnepli a 
Vajda Gipsy Koncertzenekar. Nagyon készül-
nek az V. Tavaszköszöntő koncertjükre, mely 
két részből fog állni. Az első részben az 1848-as 
forradalomra emlékeznek, a másodikban pedig 
zenés üdvözletet küldenek a világnak Pester-
zsébetről. Tévéfelvétel is készül, hiszen ez lesz 
a promóciós anyaguk, amivel terveik szerint 
külföldön képviselik Pesterzsébetet.

A koncertzenekar ötlete Vajda Barnabás mű-
vészeti vezetőé volt, s azt támogatta Szaba-
dos Ákos polgármester, Marton Sándorné, 
a Kulturális Bizottság korábbi elnöke.

Az alapító nevét viselő koncertzenekar 
2010. február 10-én alakult. Megalakulásuk-
kor 30 főt számláltak. A tagok egy része a 
100 tagú cigányzenekarban is játszik, a többi 
zenész is konzervatóriumot, zeneakadémiát 
végzett muzsikus. A harminc művész nem 
mindegyike zenész. Énekesek, táncosok 
teszik teljessé a produkciókat. Cigányzene, 
komolyzene, békebeli magyar sanzon egyre 
megy számukra: mindegyiket a legmaga-
sabb színvonalon szólaltatják meg.

Az együttes összeállítása a koncertek 
igényei szerint változik. A hagyományos 
cigánymuzsika mellett játszanak komoly-
zenei átiratokat, de a húszas-harmincas évek 
nagy sikerű slágereit is. Leggyakrabban 16 
fővel lépnek színpadra, az aktuális 
komolyzenei műve- ket a 
művészeti vezető, 
azaz Vajda Barna-
bás hangszereli 
át. Műsoraikban 
hallhatóak Brahms, 
Hacsaturján, 
Liszt, Offenbach, 
Rossini, Dinicu, 
Monti, Erkel, 
Kodály 
művei 
is.

Vajda 
Barnabástól 
megtud-
juk, pest-
erzsébeti 
születésű 
fiainak ala-
pította a 
zenekart, 
hogy ezzel 

is segítse zenei kiteljesedésüket. Ifjú 
Vajda Barnabás hegedűművész a 
zenekar szólistája.

– Barnabás nemzetközileg ismert 
muzsikus, több zenekarban is ját-
szik – és már mutatja is a legfrissebb 
Mozart-művekből összeállított CD-t, 
melyen fia a kamarazenekar egyik 
szólistája.

Gergelyt 12 esztendős korában 
felvettek a Zeneakadémiára, ő a ze-
nekar hangversenymestere.

– Született érzéke van hozzá, 
hogy irányítsa a muzsikusokat. Bárki 
hibázik, ő azonnal javít, a közönség 
pedig ezt észre sem veszi – árulja el 
az édesapa.

Gergely, miközben a különleges 
tehetségek osztályba járt, több he-
gedűversenyt nyert, a 100 tagú ci-
gányzenekar gyermek prímásaként 
nyűtte a vonót, a világ legnagyobb 
színpadain lépett fel, a Pesterzsébeti 
Tehetségpont arca. 

A művészeti vezető Vajda Barna-
bás játszott az Állami Népi Együt-
tesben, a Magyar Rádió és Televízió 
csellószólistája, a 100 tagú cigányze-
nekar vezető művésze, munkásságát 
a Magyar Köztársaság Bronz Érdem-
keresztjével ismerték el.

Hivatalos nevük: Pesterzsébeti Vajda 
Gipsy Koncertzenekar, ami szembeszö-
kően jelzi a kerület iránti 
elkötele- zettségüket. 
Sikerük azonban már 
túlnőtt a városrész 
határain. Emlékezetes 
fellépé- süknek 
szá- mít, 
amikor 
2012-ben 

a Múzeumok Majálisán léptek fel. 
Szintén han- gos sikereket arattak 
francia tur- néjukon és Verdi-, 
Kodály-, Liszt-emlékkoncert-
jeikkel. Az emlékeket idézve 
Vajda Bar- nabásnak eszébe jut első 

fellépésük:
– A bemutatkozást meg-

előzte egy videofelvétel, ame-
lyiken Rossini Tell Vilmosának 

nyitányát és Liszt II. Magyar 
rapszódiáját adtuk elő, melyek 

azóta névjegyünkké váltak, és 
szinte minden fellépésünkön meg-

szólaltatjuk e műveket – teszi hozzá.
Ditzendy

ÖtéveS a vajda GipSy konceRtzenekaR 

erzsébeti kulturális-zenei 
központ az álma 

vajda barnabásnak 
A zenekar már kulturális és közművelő-
dési egyesület formában működik, hogy 
pályázati pénzekhez juthasson. Az elnök 
álma egy erzsébeti kulturális-zenei köz-
pont létrehozása. E központban tudnák 
igazán megvalósítani az alakuláskor le-
fektetett céljaikat: a zenekultúra tanítá-
sát, gyakorlását, széles körű terjesztését, 
az autentikus folklór és klasszikus 
koncertmuzsika magas színvonalú in-
terpretálását, a tehetségek felkarolását. 

Fontos eleme lenne a centrumnak a 
hagyományos cigányzene mellett a 

színházszerű előadásmód, ami eddig 
is jellemezte a koncertzenekart.
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A zenekar névadójának közelgő hetvenötödik 
születésnapját köszöntve lép a Csili színpa-
dára március 21-én a Benkó Dixieland Band. 
E hetvenöt esztendőből ötvennyolc sikerei a 
szemünk előtt zajlottak, hiszen ennyi ideje 
népszerű muzsikus Benkó Sándor klarinétos, 
egyetemi oktató, cégvezető.

– Élete nagy részét zenészként, másfelől 
egyetemi tanárként élte. Szükséges volt 
kompromisszumokat kötni a másik hi-
vatás javára?
– Érdekes időket éltünk, ahol az ember 
polgári foglalkozása különös jelentőség-
gel bírt. Ezért tanultam a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen, és ezért maradtam ott 
oktatónak. Egészen 1995-ig tanítottam a 
Villamosmérnöki Karon. Érdekes szim-
biózisban éltem a kétféle életet. Egyetemi 
oktatóként figyelmemet teljesen lekötötte 
a tanítás, később a hangsúly száz százalék-
ban áttért a muzsikára, úgyhogy ma már 
kizárólag azzal foglalkozom.

– A muzsikálás kikapcsolódást is 
jelentett? 
– A pihenést mindig az életem másik fe-
le jelentette. Zenével kikapcsolódtam a 
tudományos munkámból, az oktatás és 
tudományos munka pedig elmélyült ki-
kapcsolódást jelentett a zenéből.

– mindemellett mikor jutott ideje a 
családjára?
– Sajnos a családra sok idő nem jutott. 
Hosszú hónapokig turnéztunk Mexikótól 
Indonéziáig, Singapurtól az Egyesült Ál-
lamokig. Itthon is legalább száz koncertet 
teljesítettünk. Évi kettőszáz-kettőszázöt-
ven fellépés mellett gyakorlatilag a család-
jára semmi ideje nem maradt egyikőnknek 
sem.

– Zenélés mellett ráadásul önnél volt a 
kassza – mint szokta mondani –, azaz 

zenekarvezetőként rengeteg szervezni-
valója akadt.
– Ez nálunk amolyan one man show, egy-
személyes vezetés. A koncertek előkészítése, 
leszervezése, lebonyolítása, a számlázás és 
pénzbehajtás önmagában is sok időt elvisz. 
Újabban számos megrendelő ragaszkodik 

a személyes talál-
kozáshoz, közös 
ebédhez. Idővel ezt 
már alig lehet bírni, 
és akkor még nem 
beszéltünk a művé-
szeti feladatokról. 
A próbák, egyez-
tetések, koncertek 
összeállítása, tévé-, 
rádió- és lemezfel-
vételek. Mindez 
együtt felkeléstől 
elalvásig feszített 

munkát 
köve-

tel.

– A dzsessz sokáig tiltott volt az ötvenes 
évek magyarországán. Hogy jutottak 
mégis hozzá? 
– Hallgattuk a Music USA rádió adásait, 
lemezeket szereztünk. 1957-től, amikor 
már megalapítottam zenekaromat, közös 
lelkesedéssel próbáltunk minden anya-
got, kottákat, könyveket beszerezni.

– Néhány évvel később robbant a 
beat, minden egyéb ifjúságnak szóló 
zenét maga alá temetve. Ön nem volt 
beatlázadó?
– Dehogynem! Az én zenekarom volt az 
első pop-rock-beat zenét játszó együttes. 
Nálam nevelkedett több mint hetven, ma 
elismert öreg rocker: Benkő Laci, Laux 
Jóska, Debreceni Gyuri, Solymos Tóni, 
Frenreisz Karcsi, Baronits Zsolt, Batta 
Feri… Később, 1962-ben döntöttem a 
dixie mellett. Az általunk ápolt zenei 
műfaj a New Orleans-i tradicionális 
dzsessz, a feketék muzsikája. Ennek 
a legmagasabb művelésért kaptuk 

meg Ronald Reagan és George Bush elnö-
kök kitüntető elismerését és számos más 
díjat. Ezért mondhatjuk magunknak szá-
mos fekete dzsessz-sztár barátságát. Ilyen 
többek között Milt Jackson, Budy Tate, Al 
Grey, Freddy Hubbard, Albert Nicholas, 
hogy ne folytassam a sort, amelybe még 
vagy félszázan tartoznak.

– Hogyan tudtak nyugatra utazni, tur-
nézni? Abban az időben egyszerű lá-
togató-útlevelet is nehezen kapott az 
ember, ráadásul az éves szabadság sem 
volt korlátlan.
– Útlevelet kaptunk, nem üldöztek ben-
nünket. Zenei sikereinknek köszönhettük 
a sok-sok meghívást. A zenekar tagjainak 
kiváló képességei hozták a fesztiválgyő-
zelmeket, díjakat.

– vállalkozóként szintén szép sikert 
mondhat magáénak, hiszen a Sunfleur 
kozmetikumok piacvezető termékek. 
méghozzá huszonhat éve.
– Csak zenéből és tudományból nehéz meg-
élni hazánkban. Ezért már a gmk-k korában 
vállalkozni kezdtem. A Sunfleur kozmetikai 
cégem és annak Medifleur termékei tény-
leg a legkiválóbbak közé tartoznak. Tavaly 
a Medifleur felfekvést megelőző géllel és 
cukorbetegeknek ajánlott termékeinkkel 
elnyertük a Magyar Termék Nagydíjat, ami-
re nagyon büszkék vagyunk. Sok százezer 
ember köszönheti ezeknek a gyógyulását.

Ditzendy Attila

A Benkó DixielAnD BAnD legsikereseBB számAi A CsiliBen 
BolDog születésnApot, Benkó sánDor! 

Március 21., 
szombat, 19 óra, csili

– Hosszú évekig a benkó 
Dixieland Band volt a Csili házi 

zenekara. Szombatonként és vasár-
naponként óriási bulik voltak a nagy-
teremben. Reggel pirkadatkor, amikor 
kinyitották a terem tetejét, a megjele-
nő napsugár vetett véget a buliknak. 

Azóta is hűségesek vagyunk a 
csilihez, ezért minden évben 

meglátogatjuk a hozzánk 
hű közönséget.
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• intErnEt FiEsta! 

Játsszunk együtt a neten! 
Március 20-án, pénteken,17 
órakor várunk titeket a tár-
sasjáték klubban.

• Baba-mama klub: március 
5-én, csütörtökön 10 órakor vár-
ja a csöppségeket Káposztásné 
Kosztya Henrietta óvópedagógus 
egy kis játékra, éneklésre.

• Színes ötletek: Kreatív sarok, la-
kásdekorációs ötletek Frisch Tün-
dével február 27-én, pénteken 16 
órakor.

• Játékkészítők klubja: szerdán-
ként, 15 órától várja Attila bácsi az 
érdeklődőket, akik logikai és kéz-
műves játékokkal ismerkednének. 

• Kézműves Kuckó: Ezentúl új 
időpontban, szombaton 11 órakor 
várjuk az alkotni szerető gyereke-
ket. Legközelebb március 14-én.

• Idegen nyelvi klubok: Az an-
gol klubban március 2-án, hét-
főn 17 órakor, az olasz klubban 
pedig március 23-án, hétfőn 17 
órakor várja a nyelvgyakorlókat 

Laczkó-Juhász Mónika. A német 
klub következő foglalkozása már-
cius 9-én, hétfőn 17 órakor lesz. 
A francia klubba Megyeri Béla 
várja a társalgókat március 16-án, 
hétfőn, 17 órakor. Az orosz klub 
következő foglalkozása pedig már-
cius 18-án, szerdán 17 órakor lesz.

• Ezoterikus klub: „Bennünk rej-
lő energiák” címmel Frisch Tibor 
ezoterikus beszélgetése március 
25-én, szerdán, 17 órától!

• Kiállítás: Galériánkban Oravecz 
György festményeit, tárlóinkban 
pedig Bojtásné Hőss Judit táskaki-
állítását tekinthetik meg.

A rendezvényeinken való rész-
vétel ingyenes! 

• pacsirták játszóháza: 2–8 éves 
gyerekeknek Rádics Ágnessel. Pá-
ratlan heteken szerdánként 16.30 
-tól. 

• Kézimunka és Főzőcske Klub 
péntekenként 15.30-tól. 

• internet Fiesta március 19-26-ig
Téma: Család és közösség az 
interneten

• Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával 
hétfőnkén. 9.30: Mondókás móka; 
10.10: Bábos torna.

• nagy lászlóné, a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének fo-
gadóórája legközelebb március 
4-én, 18 órától.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
nyitva: h, sz, p: 13-19, Cs: 9-16, szo: 9-14

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. 
284-7447, fszek2004@fszek.hu
nyitva: h, sz, p: 13-19, 
Cs: 9-15, K, szo: zárva

A Humán Szolgáltatások Intézménye 
Idősek Klubjainak Márciusi Kiemelt Programjai 

 

Kirándulás Szegedre 
2015. március 5.  

Vágóhíd utcai Idősek Klubja 
 

 

Keresztrejtvény játék 
2015. március 10. 13.30 

                   Lajtha László utcai Idősek Klubja 
 

 

Versmondó Verseny 
2015. március 19. 10.00 

Marót utcai Idősek Klubja 

 
 

Húsvéti Vetélkedő 
2015. március 25. 10.00 

Nagy Győry utcai Idősek Klubja 
 

 
 

Amennyiben programjaink elnyerték az Ön tetszését,  
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 

 

   Lajtha utcai Szociális Szolgáltató Központ 

   1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7. 

   Klubvezető: Torda Zsuzsanna 

   Tel: 284-3440, 06 20 599 8601 

 

   Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ 

  1202 Budapest, Marót u. 10. 

  Klubvezető: Szittner-Bartus Beáta 

  Tel: 285-1085, 06 20 599 8603 

Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ 

1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 29-31/a. 

Klubvezető: Szabó Gabriella 

Tel: 421-5598, 06 20 599 8602 

 

Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ 

1201 Budapest, Vágóhíd u. 26. 

Klubvezető: Komáromi-Kenéz Adél 

Tel: 283-0041, 06 20 599 8604

                    
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

SZŰRÉS

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV

Fővédnök: 
Geiger Ferenc 
Soroksár polgármestere 

  ÖN IS SZENVED AZ ALLERGIÁTÓL, SZÉNANÁTHÁTÓL?    KÖNNYEZIK? 
TÜSSZÖG? DUGUL AZ ORRA?    LAKTÓZ� INTOLERANCIÁRA 
�TEJCUKOR� ÉRZÉKENYSÉGRE� VAN GYANÚJA, VAGY BIZONYOS 
ÉTELEK ELFOGYASZTÁSA UTÁN PUFFAD ÉS HASMENÉSE VAN?  

  ALLERGIA VIZSGÁLAT �PRICK� TESZT�    LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLAT    TÜDŐSZŰRÉS  
  LÁTÁSVIZSGÁLAT    LAKTÓZ�INTOLERANCIÁRA VONATKOZÓ SZAKTANÁCSADÁS  

    VÉRNYOMÁS�, VÉRCUKOR� ÉS KOLESZTERINSZINT MÉRÉS    ÉTELBEMUTATÓ, KÓSTOLÓ,  
DIETETIKAI TANÁCSADÁS    ÚJRAÉLESZTÉSI BEMUTATÓ  ÉS OKTATÁS  ÉRDEKES 
ELŐADÁSOK    KIÁLLÍTÓK

2015. március 28. 
szombaton, 9 és 14 óra között

JÖJJÖN EL A JAHN FERENC DÉL�PESTI 
KÓRHÁZ EGÉSZSÉGNAPJÁRA ÉS VEGYEN 
RÉSZT AZ INGYENES SZŰRÉSEKEN:

FÓKUSZBAN A LÉGÚTI ALLERGIA ÉS 
A LAKTÓZ� INTOLERANCIA

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványát! 
Adószámunk: 18014871-1-13
A szűréseken történő részvételhez, illetve a TAJ-kártya,  lakcímkártya és személy-
azonosító igazolvány szükséges!  A vizsgálatokra való bejelentkezés utolsó időpontja a részt-
vevők számától is függ, de legkésőbb 13 óra.

További információk és részletes program: www.delpestikorhaz.hu

J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

egeszsegnap_allergia_2015_0223_A4.indd   1 2015.02.23.   10:10:33
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Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” 
helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás 

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

A Nagy Háború
A helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeum épületében 
megtekinthető 2015. március 29-ig, keddtől  szombatig 10 
és 18 óra között. 

Aknay János Kossuth-díjas festőművész és Bohus Zoltán 
a „Nemzet Művésze” címmel kitüntetett Kossuth-díjas 
szobrászművész kiállítása 
A Gaál Imre Galéria kiállítása megtekinthető március 1-ig, 
hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Horváth Péter belsőépítész kiállítása

Megnyitó: február 19-én 17 órai kezdettel a Gaál Imre Ga-
lériában. Megtekinthető április 19-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10-től 18 óráig.
„Kertek, versek, labirintusok”
Katona Szabó Erzsébet textilművész és látványtervező, Orosz 
István grafikusművész, animációsfilm-rendező, Gyulai Líviusz 
grafikusművész és Barabás Márton képzőművész kiállítása. 
Megnyitó ünnepség: március 11., szerda, 17 óra, Gaál Imre 
Galériában. A kiállítás megtekinthető április 19-ig, hétfő ki-
vételével naponta 10-től 18 óráig.

rátKaY-átlóK GalÉria

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

szombatig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. 
Tel.: 06 (1) 284-7324. 

Nyitva tartás: keddtől szombatig, 
10–18 óráig.

info@pesterzsebetimuzeum.eu, 
www.pesterzsebetimuzeum.hu 

Gaál iMrE GalÉria

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

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 
10–18 óráig.

PesterZséBeti MúZeuM
időszaki kiállítások
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TÉLűZő KARNEVÁL 
Télűző farsangi felvonulást rendezett a Kosutiban 
február 13-án a Csili Művelődési Központ. Ezzel az 
ötletes kezdeményezéssel csatlakoztak a kultúrhá-
zak éjszakájának országos programjához.

A Gaál Imre Galériánál gyülekeztek a kíváncsi bá-
mészkodók és a jelmezbe öltözött versenyzők. A 
csilisek ötletes kezdeményezésére és felhívására 
egyéni és csoportos maszkot viselő kicsik és na-
gyok álltak sorba. A Bab Társulat óriás jelmezesei 
síppal-dobbal, nagy hanggal indították a menetet. 
A sétáló utcában meg-megállva a közönség lelkes 
közreműködésével adták elő kacagtató jeleneteiket, 
melyben a farkas küzdött a disznóval, a medvét 
pedig egy bátor legényke győzte le a vidám nézők 
soraiból. A farsangi menet a Városháza előtt felál-
lított máglyán égette el a kiszebábot, miután annak 
ruhájára aggatták az elmúlt esztendő bajait, bánatait 
tartalmazó céduláikat. A jókedvű sereglet ezután 
a művelődési központ udvarára vonult, ahol Vár-
halmi András igazgató köszöntötte a résztvevőket. 
Frissen sült pogácsával, tökkel, forró teával, borral 
várták a felvonulókat a szintén jelmezt öltött csilis 
munkatársak.

A B épületben különböző programok várták az 
érdeklődőket. A művelődési központban működő 
művészeti körök tagjai mutatták be tudásukat: volt 
operett, hastánc, társastánc, Tóni, a harmonikás, tár-
sasjáték, valamint kultúrkocsma, benne karaokéval, 
lila hagymás zsíros kenyérrel és meleg teával. A Csili 
munkatársai – Dávid Anikó irányításával – kitettek 
magukért, hogy mindenki jól érezze magát.  Zsű-
rizték a jelmezeket is. Az első díjat, az 50 ezer forin-
tot a Pacsirta Nyugdíjas Egyesület kacsajelmezes 

csoportja nyerte el. Az egyéni fődíjat 
Farkas Bence (Nyuszi a kalapban) 

vitte el.     
             ILMA

további nyeRteSek
kukely andrea 
(Állatkák - csoportos); 
czigler Renáta; 
Czigler Alexandra 
(Tavaszi tündér); 
Mérce Krisztina 
(Boszorkány); 
Farkas Gréta 
(Félig meny-
asszony félig 
vőlegény)

Fo
tó

k:
 il

on
ka

 m
ár

ia
 



É V G Y Ű RŰ K 15

Február 3-án töltötte be 90. életévét Ludányi 
Lászlóné. Éva nénit otthonában Kovács Esz-
ter alpolgármester köszöntötte, s adta át neki 
az önkormányzat nevében az ajándék- és vi-
rágcsokrot, a jókívánságokat, valamint a mi-
niszterelnök aláírásával ellátott emléklapot.

Éva néni meghatottan vette át az aján-
dékokat, majd mikor az emléklapot 
kinyitva meglátta annak szövegét, a 
szeme elé kapta a kezét: – Jaj, csak azt 
a 90-et ne látnám! – kiáltott fel, a jelen-
lévők nagy derültségére.

A köszöntés alatt a születésnapos 
többször megcsillantotta humorát, s 
tanúbizonyságot tett éles elméjéről, 
amit a nála jóval fiatalabbak is meg-
irigyelhetnének. Szokás, hogy a szép 
kort megélt embereket a hosszú élet 
titkáról faggassák, mi sem tettünk más-
ként. – Nem tudom, igazából magától 
jött, hogy a 90 évig eljutottam. Az biz-
tos, hogy a gyerekkorom nagyon szép 
volt, szüleimmel szeretetben éltünk, 
mint ahogy most a két gyermekem-
mel is nagy szeretetben élek. Édesapám 
és édesanyám is szép kort ért meg, 
édesapám húga a 100. születésnapját 
is megünnepelhette – válaszolta Éva 
néni.

– Fiatalabb koromban nagyon sze-
rettem utazni, kirándulásokon részt 

venni, ez az egyetlen, amit a 
mai napig hiányolok – árulta 
el.

Ezzel együtt, a lehető-
ségekhez képest a mai 
napig igyekszik minél 
aktívabb életet élni. – 
Mindig elfoglalom 
magam. Nagyon 
sokat olvasok, és 
mindig három 
könyvet egyszer-
re. Nagyon szere-
tek keresztrejtvényt 
fejteni is. Ezek azért 
kellenek, hogy az 
agyamat tornáztas-
sam – magyarázza.

Lányával minden áldott nap sétálnak a 
telepen, ilyenkor, télen csak fél-háromne-
gyed órát, de ha beköszönt a jó idő, és már 
ki lehet ülni a padra, akkor 3-4 órákat is 
a szabadban töltenek. Sétálgatnak, viszik 
magukkal az olvasni- és fejtenivalót.

Éva néninek nem volt könnyű éle-
te. Megélte a II. világháborút, azokban 
az években – egészen pontosan 1939 és 
1944 között – járt az angolkisasszonyok-
hoz. Sokszor bombázás közepette, gyalog 
ment Soroksárról a Belvárosba, édesapja 
kíséretében. Bár minden vágya az volt, 
hogy taníthasson, és édesapja nyom-
dokaiba léphessen, akit Soroksár első 

polgári iskolájának vezetésével bíztak 
meg, és a Magyar Gyermeklélektani 
Intézet alapító tagjaként olyan embe-
rekkel dolgozott együtt, mint Szondi 
Lipót, Schnell János vagy Ranschburg 
Jenő édesapja, a rendszer nem engedte.

Tanítói diplomája megszerzése után 
elment hát a VII. kerületi tanácshoz. Ott 
ismerkedett meg férjével, Ludányi Lász-
lóval, aki Ludovika Akadémiát végzett 
tiszt volt. A sors 41 közös évet adott ne-
kik, és két gyermeket, Évát és Lászlót, 
akik a mai napig óvják, féltik, és minden-
nél jobban szeretik édesanyjukat.

Szkotniczky Andrea

Balogh Gáborné (született: Bala-
ton Margit) január 26-án töltötte 
be 90. életévét, ennek alkalmából 
meglátogatta juhász lajosné alpol-
gármester, aki az önkormányzat 
nevében felköszöntötte.

Szülei hamar meghaltak, apai 
nagymamája nevelte fel őt és két 
testvérét. A háború előtt a báty-
ja Pestre jött fegyőrnek, majd a 
háború után felköltözött hozzá 
ő is. Margit néni '80 előtt Pester-
zsébeten, az Iskola utcában lakott 
férjével az egyik ismerősüknél, 
majd a Belvárosban, a Klau-
zál tér környékén éltek 15 évig 

társbérlőként. Akkori-
ban 12-13 év társbérlői 
viszony után kaphat-
tak lakást az emberek, 
így ők akkor kerültek 
újból Erzsébetre, a 
Hársfa sétányra, ahol 
most is él. 

Pesterzsébeten, a 
Gázműveknél dolgo-
zott a pénzügyi osztá-
lyon, majd átképzésen 

vett részt és gázmérőkkel foglal-
kozott a továbbiakban. 1980. feb-
ruár 1-jén innét ment nyugdíjba. 

A Gázművekhez nem csak a 
munka, a sport révén is kötődött: 
20 évig kézilabdázott a Gázmű-
vek csapatában, majd Csepelen. 
Egy balesetben azonban megsé-
rült a szeme, akkor hagyta abba 
a sportot.

Hobbija a horgolás volt, 
kollégáinak sokszor készített 
csipketerítőket. 

Ma is tevékeny, mindig csinál 
valamit, szeret olvasni is. Min-
den vasárnap meglátogatja férje 
nyughelyét a templomban, ahova 
eltemették.

Nagy sikerű farsangi műsoros 
vacsorát rendezett február 13-
án, pénteken a Csili étterem-
ben az MSZOSZ Pesterzsébeti 
Nyugdíjas Szervezete, ahol 120 
tag szórakozott felhőtlenül. A 
rendezvényen jelen volt Dr. Hil-
ler István, kerületünk ország-
gyűlési képviselője, Komoróczy 
László, és Csaszny Márton ön-
kormányzati képviselők. Jó ze-
ne, finom étel, remek hangulat 
– minden adott volt, ami egy 

kitűnően sikerült estéhez szük-
séges. A tombola sem maradt el, 
melyen stílszerűen tizenhárom 
díj talált gazdára. A fellépő ope-
rett művészek Újhelyi Andrea 
és Kiss Tihamér produkciója 
óriási sikert aratott. 

Mérleget vonva elmondha-
tó, hogy egy rossz babona ismét 
megdőlt, és egy régi mondás 
beigazolódott, miszerint „nem 
csak a húsz éveseké a világ!”.

Sárfi-Kránicz Ferenc

HúSz éviG kézilabdázott 
Margit néni a Gázművekben

Köztudottan babonás nap péntek 13. Egyesek szerencsétlennek is tart-
ják, most azonban bebizonyosodott, hogy különleges ugyan lehet, de 
szerencsétlen semmiképp.

agyát tornáztatja és sokat sétál éva néni
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Szerencsés 
péntek 13.
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katona béla, a baptista imaház lelkésze tartott 
előadást a Csili Helytörténeti Klubjában a ke-
rületi baptistákról. A lelkész Dömsödről szár-
mazik. A Kosutiban, a Bagi Ilona Műszeripari 
Szakközépiskolában érettségizett, onnan ment 
teológiát tanulni, és a Ferenc utcai baptista gyü-
lekezetben volt teológus gyakornok.

– Minden hitnek a megnyilvánulása 
olyan, mint a nyelv. A baptizmust úgy is 
emlegetik, mint a reformáció harmadik 
ágát. Az anabaptizmus volt az a moz-
galom, amely Németalföl-
dön a 16. század elején a 
luteránus és a kálvinista 
mozgalommal együtt in-
dult, a polgárság körében 
terjedt. Európa társadalmi 
és politikai berendezkedé-
se nem kedvezett az ana-
baptistáknak, ezért nekik 
menekülniük kellett.

Az irányzat neve a gö-
rög ana és baptidzó szavak 
összetételéből származik, 
és „újrakeresztelő”-t jelent. 
Keresztelő Szent János is 
így tett, amikor bemerítet-
te az embereket a Jordán 
vizébe. A mi egyházunk ehhez az ősi 
hagyományhoz igyekezett visszanyúlni, 
a csecsemőinket nem tartjuk azonnal ke-
resztvíz alá, hagyjuk, hogy amikor fel-
nőnek, saját akaratukból dönthessék el, 
hogy csatlakoznak-e hozzánk. Később ha-
bánoknak is nevezték az anabaptistákat 
például Erdélyben, ahol minőségi porce-
lánokat készítettek – mondta Katona Béla. 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem volt 
az, aki látta a baptisták kínlódását, hogy 
Európában nem nagyon találják a helyü-
ket, és azt mondta, hogy elférnek ezek az 
emberek Magyarországon és Erdélyben. 
Hollandiában menoritákká váltak, a né-
met baptistákat – akik Oroszországba me-
nekültek – stundistáknak hívták. Később, 
a 17. században két angol fiatalember in-
dította újra a vallási mozgalmat.

A 19. század közepén Hamburgban is-
mét megújult a baptista vallási mozgalom.  

 
A téli szünet után tavasszal három témá-
ban láthatnak vetített képes előadásokat 
az érdeklődők a Csili Művelődési Köz-
pont vízvári lászló termében. a kezdések 
ideje 17 óra.

Március 31-én ünnepélyes keretek között 
tartják a városvédők első összejövetelüket. 

– Reményeim szerint az ünnepé-
lyességhez hozzájárul Szabados Ákos 

1886-ban egy erdélyi 
házaspár hozta magával 
Erdélyből Erzsébetfalvára 
a baptista eszmét és létre-
jött egy bibliaolvasó kör. 
Az első imaházuk a Ferenc 
utcában volt, amely jelen-
leg egy magánszemély tu-
lajdonában van. Amikor új 
imaházat akartak építeni, 

értékesíteniük kellett a Ferenc utcai imahá-
zat és annak árát beépítették az Ady Endre 
utcai új imaházba, amelynek további építé-
sét közadakozásból valósították meg. Ak-
tív a zenei életük: a 19. század végétől van 
baptista kamarakórus is, amit Alexovics 
György, az első lelkipásztor alapított. A 
közösségi életük aktív. A szabadság sze-
retete, a hitvalló keresztség és a kölcsönös 
megbecsülés (más vallásúak és vallások 
tiszteletben tartása) jellemzi a világnéze-
tüket. Hálaadó ünnepet is tartanak, mindig 
hálát adnak az Istennek azért, hogy van 
termés, tanítják a gyerekeiket arra, hogy 
az almafa termése az csoda. Közösségi lé-
tüknek lényege, hogy a hit személyes, a li-
turgia is szabadon módosítható. Tisztelik a 
gondolkodás szabadságát. Csak olyanokat 
keresztelnek meg, akik ezt önként kérik.

1948-tól 1951-ig működött diako-
nisszaház és 40 asszony dolgozott 

polgármester megnyitóbeszéde és a meg-
hívott előadó művészettel kapcsolatos 
előadása. Sztefanovits Péter Munkácsy-
díjas festő- és grafikusművész 2013-ban 
már tartott előadást számunkra. Most 
ismét meglátogat bennünket, előadá-
sának címe: Személyes képtörténetek 
– tudtuk meg Óváry Gábortól, a Buda-
pesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti 
Csoportjának vezetőjétől. Április 14-én 
a Helytörténeti Klub résztvevőinek is 

szerzetes-ápolóként a pesterzsébeti gyer-
mekkórházban. Ez volt az egyetlen szer-
zetesrend, baptista berkeken belül. A 
gyülekezet több mint 120 éves, jelenlegi 
létszáma 250 fő, ezenfelül sok gyerek, ér-
deklődő és vendég látogatja az imaházat. 

– Hálás vagyok, amiért anno Er-
zsébetfalváról nem üldözték el a baptistá-
kat. A kerület lelkipásztorai nagy szeretettel 
fogadtak, amikor 4 évvel ezelőtt idejöttem 
Pesterzsébetre szolgálni. A Szent Erzsébet 
téren lévő kerámiaszobrot egy baptista 
művész, Pannonhalmi Zsuzsa készítette. 
A vasárnapi istentiszteleteken az igehirde-
tés mellett verseket, zenei műveket, hitbeli 
megtapasztalásokat hallgatunk meg, me-
lyek között az énekkar, az ifjúság, illetve kö-
zösen a gyülekezet énekel egy-egy buzdító 
éneket. Az istentisztelet végén pedig lehető-
ség van az ünnepek után közös étkezésre, 
szeretetvendégségre – mondta befejezésül a 
lelkipásztor.  A Budapest Külkereskedelmi 
Szakközépiskolában és a Nagy-Szivárvány 
Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Is-
kolájában oktatnak bibliaismeretet, és az 
iskolák teljes fenntartását is a baptisták 
vállalták.

Ma az USA-ban él a legtöbb baptista, ott 
mintegy 40 millióan gyakorolják a hitüket. 
Magyarországon jelenleg 10 ezer ember 
vallja magát baptistának.   IM

bemutatkoznak a városvédők. 
– A Pesterzsébeti Városvédők múlt-

ja és jövője címmel tartok előadást, ahol 
a résztvevők sok történettel és fotóval 
illusztrálva összefoglalást láthatnak a 
Pesterzsébeti Városvédő csoport 11 éves 
munkájáról és az elkövetkező évek terve-
iről. Az április 28-i előadás címe: Pester-
zsébet első iskolája. Az összejöveteleinkre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk – 
invitál a csoportvezető. 

baptiSták peSteRzSébeten
Hálás vagyok, amiért anno Erzsébetfalváról nem üldözték el a baptistákat!

Ünnepi megnyitóval kezdődik a pesterzsébeti városvédők előadássorozata
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Elhunytakra emlékezünk

dR. boGyiRka emil, 
a pesterzsébeti múzeum 
egykori igazgatója
Három évtizedig – 1973 és 2003 kö-
zött – volt a Pesterzsébeti Múzeum 
igazgatója. Történelem szakos tanári 
képesítésével – helytörténet iránti ér-
deklődésének köszönhetően – 1963-
ban került a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumba, majd a Kiscelli 
Múzeumban dolgozott.

1973-ban kerestek vezetőt a Buda-
pest XX. kerületi helytörténeti gyűj-
teményből szervezett Pesterzsébeti 
Múzeumba, így került dr. Bogyirka 
Emil a kerületi tanács alkalmazásá-
ba. A 30 év alatt az igazgató szaksze-
rű, alapos és a helytörténeti munka 
fontosságát jól képviselő tevékenysé-
gének köszönhetően a Pesterzsébeti 
Múzeum sokat tett a település emléke-
inek bemutatásáért, és párhuzamosan 
kialakult a hagyományos múzeumi 
feladat: képzőművészek – elsősorban 
helybeli művészek – megismertetése 
a látogatókkal. Mintegy 250 kiállítást 
rendezett, vagy közreműködött a be-
mutató elkészítésében, illetve hívott 
meg vendég kiállításokat. Szakirodal-
mi munkásságában jelentős szerepet 
játszottak a pesterzsébeti témák.

A Pesterzsébet elnevezésének vál-
tozásai a dokumentumok tükrében 
című tanulmánya nyugdíjba vonulása 
után, 2004-ben jelent meg a Pesterzsé-
beti Múzeum Könyvei I. számaként.

A Szent Erzsébet-főplébániatemplomban a 
betegek világnapjához kötődően – idén is sor 
került a betegek szentségének kiszolgáltatására 
február 15-én.

Czap Zsolt plébános prédikációjában az 
egymás segítésére hívta fel a figyelmet, 
majd Szoyka Árpád diakónus Jézus egyik 
csodatételét, a leprás ember történetét 
idézte fel az evangéliumból. Egy leprás 
jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így 
kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisz-
títani engem!” Jézusnak megesett rajta 
a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, 
és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj 
meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és 
megtisztult.

Jézus szigorúan ráparancsolt, és mind-
járt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, 
ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem 

menj, mutasd meg maga-
dat a papnak, és tisztulá-
sodért mutasd be a Mózes 
rendelte áldozatot, bi-
zonyságul nekik.” Ám az, 
alighogy elment, minden-
felé hirdetni és híresztelni 
kezdte a dolgot. Emiatt 
Jézus nem mehetett többé 
nyilvánosan a városba, 
inkább kint, elhagyatott 
helyeken tartózkodott. 
Mégis, mindenünnen 
özönlöttek hozzá az embe-
rek. Ezt a jelenetet az 1930-
as években megörökítette 
a templomban Nagy Sán-

dor freskófestő és művészcsoportja is.
A szentséget azok az idős hívek vehetik 

fel, akiknek az egészsége a kor miatt már 
meggyengült, illetve bárki, aki valamilyen 
súlyos betegségben szenved. II. János Pál 
kezdeményezésére 1993 óta február 11. a 
betegek világnapja. 1858-ban ezen a napon 
jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 
14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd 
február 15-én a sziklabarlangban csodatevő 
forrás fakadt. Ezen helyen 1864-ben temp-
lomot építettek, amelynek IX. Pius pápa 
bazilika címet és előjogokat adományozott. 
Lourdes-ban a zarándokok száma évente 
több mint félmillió, és a természetes mó-
don meg nem magyarázható gyógyulások 
száma is több ezerre tehető. A világnap cél-
ja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet 
szenteljen a betegeknek, segítse elő a szen-
vedés megértését.”       
       Im

Az Egyesült Királyságból 18 éve indult el a 
kezdeményezés, hogy minden év februárjában 
legyen egy hét, ami a házasságról szól. A Szent 
Erzsébet-templom közössége idén csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Február 9-én az esti 
szentmisét Sulok Tibor atya, volt káplán mu-
tatta be a házasságokért és családokért, majd 
utána következett Szoyka Árpád diakónus 
vezetésével a szentségimádás. Homor Máté 
és Somhegyi Kata orgona-, illetve gitárjátéka 
szolgáltatta a zenei alapot.

A fiatalok és családosok közösen imád-
koztak egymás családjaiért, gyermekeikért, de 
nem feledkeztek meg a párkeresőkről sem. Kö-
zel félszázan vettek részt ezen a szép alkalmon.

Február 14-én délután zárult a prog-
ram: a plébániai közösségbe tartozó há-
zaspárok látták vendégül Levente Pétert 
és feleségét, Döbrentey Ildikó írót, akik a 
hosszú, boldog házasság titkáról meséltek.

Február 8-tól 15-ig Veress Gábor refor-
mátus lelkipásztor vezetésével a Klapka 
téri református gyülekezetben idén is meg-
emlékeztek a házasság hetéről. 

A görög katolikus templomban A férfi 
és a nő különbség-e és összetartozása cím-
mel tartottak előadást, és közösen imád-
koztak a hívek dr. Papp Miklós parókus 
vezetésével.            

FZS - IM

Mise a házaspárokért és a párkeresőkért

Akarom! Tisztulj meg!
a beteGek viláGnapjáRa emlékeztek

naGy jánoS,
a nemzeti énekkar 
alapító tagja
Hosszan tartó, súlyos betegségben, életé-
nek 57. évében elhunyt nagy jános ének-
művész, a Nemzeti Énekkar alapító tagja, 
egykori titkára, aki pesterzsébeten élt.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár Nagy Jánost saját 
halottjának tekinti. A gépészmérnöki 
pályát hagyta ott Pászti Miklós hívásá-
ra, amikor a szeretett éneklés kedvéért 
az akkor frissen alakuló Állami Ének-
kar kötelékébe lépett; a baritonszóla-
mot erősítette kiegyenlített és képzett 
hangján – írják a gyászközleményben.

Mérnöki múltjából fakadóan őrizte 
a pontosságot és a precizitást, amely-
re szüksége is volt, hiszen több mint 
másfél évtizedig – amíg a betegség el 
nem szólította e posztról – betöltöt-
te az énekkar titkári teendőit. "Szent 
alázattal és mély tisztelettel közelített 
a munkájához. Intézte a kórustagok 
mindennapos ügyeit, szervezte a 
koncert kapcsán ráháruló feladatait" 
– idézik fel.

• • •
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csaszny márton, pester-
zsébet 11. önkormányzati 
körzet képviselője márci-
us 2-án lakossági fórumra 
hívja az érdeklődőket a 
civilházba (budapest XX. 
kerület, Vörösmarty utca 
180., nagyterem), 17 órára, 
ahol a  rendezett, ellenőr-
zött bolhapiac megvalósítá-
sáról, illetve a Vörösmarty 
tér rendezésével kapcsolatos 
lakossági elvárásokról esik 
majd szó. A fórumon lehető-
ség nyílik egyéb közérdekű 
problémák felvetésére is.

mikoR jÖn a 
KÉMÉNySEPRő?

A Főkétüsz Kft., a koráb-
bi évekhez hasonlóan, 
idén is meghatározott 
ütemterv szerint, fo-
lyamatosan végzi a 
kéményellenőrzéseket 
a kerületben. Új szol-
gáltatásként a www.
kemenysepro.hu olda-
lon regisztrált ügyfelek 
ingyenesen e-mailben és 
SMS-ben is értesülhet-
nek az ellenőrzés pontos 
időpontjáról. További 
információkat a www.
pesterzsebet.hu, és a 
www.kemenysepro.hu 
oldalakon érhetnek el.

Lakossági fórum
a civilházban

Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (ávt.) 42/b. § (1) bekezdése 
előírja, hogy az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat – 
ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel – három-
évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.

A kerületi önkormányzat 
az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektroni-
kus nyilvántartást köteles 
vezetni, az állat tulajdono-
sa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes bizton-
ságának és tulajdonának vé-
delme, valamint ebrendészeti 
és állatvédelmi feladatainak 
hatékony ellátása céljából. 
Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a 
törvényben előírt adatokat a 
kerületi önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás ideje: 2015. 
február 1. – 2015. március 31.

A 2015. évi ebösszeírás cél-
jából kérjük a Budapest Fővá-
ros XX. Kerület Pesterzsébet 
Önkormányzat közigazga-
tási területén tartott, négy 
hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az 
„Ebösszeíró adatlapot”az ol-
tási könyv (ek) alapján, eben-
ként kitölteni és a lentiekben 
megjelölt lehetőségekkel élve 
2015. március 31. napjáig a Hi-
vatal Hatósági Osztály részé-
re eljuttatni szíveskedjenek.

A bejelentéshez szüksé-
ges adatlap megtalálható 

a honlapunkon (http://
pesterzsebet.hu/) az Ügyintézés 
> Hivatalban intézhető ügyek 
osztályok szerint – ügyleírások 
> Hatósági Osztály/Ebösszeírás 
menüpont alatt, valamint átve-
hető a Hivatal portáján.

A kitöltött adatlapokat 
az alábbi módokon lehet 
benyújtani:

• postai úton a Budapest Fő-
város XX. Kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal, Hatósá-
gi Osztálya 1201 Budapest, Kos-
suth tér 1.;

• faxon: 289-2546;
• elektronikus úton, a hon-

lapon közzétett EBÖSSZEÍRÓ 
ADATLAP kitöltött példá-
nyának, az ebosszeiras@
pesterzsebet.hu e-mail címre 
történő visszaküldésével;

• személyesen: – a Hiva-
tal portája mellett elhelyezett 
gyűjtőládába 

 – a Hivatal Hatósági Osz-
tályán (félemelet 44., 46. iroda);
Kitöltési1segédlet1a1nyom-
tatványhoz:

I. Amennyiben az eb tartója, 
és tulajdonosa megegyezik, elég 
az eb tulajdonosának adatait 
megjelölni.

III. Transzponder (mikro-
chip): egy 15 számjegyet tar-
talmazó kód, amit az oltási 
könyvnek „az állat adatai” el-
nevezésű oldalán talál,

IV. Az oltóanyag megneve-
zését, gyártási számát, az eb ol-
tási könyvének a „veszettség 
elleni védőoltások” elnevezésű 
oldalán lévő, az oltást végző ál-
latorvos által beragasztott ön-
tapadós matricán találja.

(Amennyiben az ön által 
tartott eb kizárólag kisállat-
útlevéllel rendelkezik, az tar-
talmazza az oltási könyvben 
bejegyzett adatokat.)

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók 
figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmulasztá-
sa állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. A bírság legkisebb 
összege az állatvédelmi bírság-
ról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000 Ft. 

Együttműködésüket 
köszönjük!

Bp. Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri 

Hivatal Hatósági Osztály

tiSztelt ebtaRtók! 

Februárban további hibrid, dízel, illetve sűrített földgázzal (CNG) 
működő buszok állnak forgalomba a fővárosban. Hétvégenként  
így már a 119-es, 148-as és 166-os autóbuszok vonalán ilyen kor-
szerű, alacsonypadlós buszokon közlekedhetnek az erzsébetiek is, 
ami nagyban megkönnyíti az idősebbek, a babakocsival utazók 
és nem utolsó sorban a kerekes székesek tömegközlekedését.

Alacsonyan szállnak az utasok

ady Endre általános iskola
március 05.     0700– 1300

március 12.     1200– 1700

hajós alfréd általános iskola
március 09.    0700– 1300

március 16.    1300– 1700   

József attila általános iskola
március 10.     0700– 1300

március 17.     1300– 1700

lázár Vilmos általános iskola
március 10.    0700– 1300

március 19.    1300– 1700

Gyulai istván általános iskola
március 10.    0700– 1300

március 17.    1200– 1700

tátra téri általános iskola
 március 04.     0700– 1300

 március 11.     1200– 1600

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
március 12.     0700– 1300

március 17.     1300– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
március 09.     0730– 1300

március 16.     0800– 1200

március hónapra
Ebéd- és pótbefizetés
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2015 
(ebenként külön adatlapot kell kitölteni) 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok: 
Az eb 

tulajdonosának neve: tartójának neve: 
címe: 

címe: 
telefonszáma:* 
email címe:* 

 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: 
Az eb 

fajtája: színe: 
neme: hívóneve: 
születési ideje: tartási helye: 

 
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 

Transzponderrel (mikrochippel) 
ellátott eb esetén: 

Ivartalanított eb esetén Kisállatútlevéllel 
rendelkező eb esetén 

a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma: 

beültetés időpontja: útlevél kiállításának 
időpontja: 

a beültetést végző állatorvos neve: az ivartalanítást végző 
állatorvos neve: 

az útlevelet kiállító 
állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 

az ivartalanítást végző 
állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az útlevelet kiállító 
állatorvos kamarai bélyegző 
száma: 

 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok: 
Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának 
időpontja: 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltás során használt 
oltóanyag: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az oltóanyag gyártási száma:  

oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
veszettség szempontjából aggályos eb 
megfigyelési státusza: megfigyelt –  
nem megfigyelt** 

az eb veszélyessé minősítve: igen – nem** 

kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
időtartama: 

* kitöltése nem kötelező 
** a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni) 
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát 
is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Budapest, 2015. …………………………. ……………………………………………….. 

aláírás (név olvashatóan) 
Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (2), valamint bekezdése, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján történik. 
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táboRok, bemutatók, veRSenyek
Szabadidő- és versenysport egyszerre – ez a 
fitness. Az Erzsébeti SMTK keretein belül 2012 
óta működik a szakosztály, a kisiskolásoktól 
a 18 évesekig kilencvenen vesznek részt az 
edzéseken.

Kaizinger Ágnes a kilencvenes években 
versenyszerűen aerobicozott és fitnessezett. 
Tizennyolc esztendős kora óta edzősködik, 
erzsébeti munkássága előtt a Lurdy-házban 
tartotta foglalkozásait. Főállásban a XX. 
kerületi Gyulai István Általános Iskola 
testnevelő tanára, férje, Kliment Lász-
ló pedig az ESMTK birkózóinak 
egyik trénere.

– A Lurdy után a Gyulaiban 
találtunk termet a versenyzők 
edzéseihez, aztán innen már 
csak egy lépés volt, hogy ön-
álló szakosztályt hozzunk lét-
re a kerületi 
egyesület-
ben – mesél-
te Kaizinger 
Ágnes. 

– A tobor-
zás sikereit 
jelzi, hogy ma 
már kilencve-
nen vagyunk, 

a legnépesebb a legkisebbek csapata. Ná-
lunk is hasonló a felépítés, mint a sport-
ágban mindenütt, azaz az idő múlásával 
piramisszerűen szűkül a létszám. Ahogy 
egyre jobb lesz valaki, egyre több munkát 
kell belefektetni a fitnessbe, amit a tanu-
lás és egyéb okok miatt kevesen vállalnak. 
Persze nálunk is vannak olyan, a felnőttek 
mezőnyében versenyző lányok, akik kicsi 
koruk óta a tanítványaim.

A sportággal ismerkedőkkel és 
a már tapasztaltabbakkal egykori 
sikeres versenyzők, Gáspár Kitti, 
Czinder Kinga, Kovács Ramó-
na és Baranyai Tímea foglal-
koznak. A „profikkal”, azaz 
a versenyeken részt vevő ifjú 
hölgyekkel Kaizinger Ágnes 
és Babos Péter torna szakedző 

dolgozik. Az erzsébeti fitness-
szakosztályban nagy súlyt 

fektetnek az utánpótlás-nevelésre, amely-
nek fontos eleme a nyári edzőtábor – az 
elmúlt két évben nagyon népszerű volt a 
kislányok körében.  

A tavalyi versenyeken számos remek 
eredményt értek el az ESMTK sportolói. 
Kiemelkedik a sorból a nem hivatalos 
világbajnokságon, a horvátországi Pulá-
ban szerzett két-két arany- és ezüstérem. 
A pesterzsébeti sportkedvelők évről évre 
több kerületi rendezvényen is láthatják a 
műsorukkal fellépő hölgyeket.

Az idei versenyszezon február végén, 
az IDF Magyar Kupa második állomásával 
kezdődik (az elsőre novemberben, Üllőn 
került sor). A nagykanizsai viadalt április 
végén egy újabb verseny követi, és az ösz-
szesítés alapján juthatnak ki a legjobbak a 
2015-ös nem hivatalos vb-re, amelyet május 
végén az olaszországi Riminiben rendez-
nek. A február 28-i erőpróbára az ESMTK 

teljes csapattal utazik, har-
mincöt erzsébeti versenyző áll 
rajthoz a három szám (egyéni, 
duó, csapat) valamelyikében.

Aki szeretne részt venni a 
fitness-szakosztály foglalkozá-
sain, hétfőn, szerdán és pén-
teken délután négy óra után 
megtalálja az edzőket a Gyulai 
tornatermében.  MS

táboRok, bemutatók, veRSenyek

is használható Rakonczai András a Fe-
rencváros labdarúgója volt.

Két sérülés nehezítette a felkészülést. 
Surányi Zoltán részleges külső bokasza-
lag-szakadást szenvedett január végén, ő 
várhatóan március közepén játszhat. So-
ós István viszont hónapokig nem léphet 
pályára, jobb térdét keresztszalag-szaka-
dás miatt kell műteni.

Az ESMTK február 28-án, szombaton 
délután 14 órakor Szegeden, a SZEOL el-
leni kezdi meg a tavaszi idényt.   

MS

Február utolsó napján folytatódik a küzde-
lem a labdarúgó NB III Középcsoportjában. 
Az Erzsébeti SMTK az ötödik helyről vág 
neki a tavaszi idénynek.

Január közepén kezdte meg a felkészü-
lést a folytatásra az ESMTK. Turi Zoltán 
vezetőedző minden nap tartott foglalko-
zást együttesének a Zodony utcai mű-
füves pályán, és hetente két felkészülési 
mérkőzést játszottak a piros-fehérek.

A keretben történt néhány változás. A 
fiatal középhátvéd, a 23. születésnapját 
márciusban ünneplő Pintér Dániel felső-
fokú tanulmányai során a kötelező gya-
korlatát Sopronban tölti, így tavasszal 
egy alacsonyabb osztályú osztrák csapat-
ban futballozik. A 34 éves csatár, Fekete 
László a Pest megyei I. osztályú Törökbá-
linti TC-ben folytatja pályafutását.

Három új játékos csatlakozott az 
ESMTK-hoz. A 25 éves csatár, Csepregi 
Tamás a Rákosmente KSK-tól érkezett, 
néhány éve a Pápa színeiben az NB I-ben 
is pályára lépett. Az 1995-ös születésű, 
csatárként és támadó középpályásként 
is bevethető Horváth Tamás Újpestről 
került Svájcba, majd Baselből hazatérve 
a Pesterzsébeten lakó fiatalember me-
nedzsere kereste meg az ESMTK-t. Az 
1996-os, középső és bal oldali védőként 

Kezdődik a tavaszi szezonJaVaslatKÉrÉs
SPORTKITÜNTETÉSEKRE

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

minden évben odaítéli az

 év SpoRtolója, 
ÉV EDZőJE, 

ÉV SPORTVEZETőJE 
kitüntető címeket.

Javaslatot tehet
bármely természetes vagy jogi 

személy, sportegyesület.
A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a jelölt nevét, születési dátumát, lak-
címét, sportágát, sportban élért ered-
ményeit, sportegyesületének nevét.

a jelÖléSek HatáRideje: 
2015. máRciuS 1.

A jelölések a Polgármesteri Hivatal 
polgármesteri titkárságára 

(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69.),  
vagy a protokoll@pesterzsebet.hu 

e-mail címre küldhetők. 
Szabados Ákos

polgármester

 6.4k FutáS
Tavaszi forduló első állomás: 

március 21. 
 A táv 6.4 kilométer a "klasszikus" kerékpárúton, aszfalton halad a Duna partunkon. Frissítés a célban!

Az előnevezések a level@duathlon.hu e-mail címen lehet leadni március 19-ig! Nevezési díj 500 forint. A díjakból fákat vásárolnak, amit tavasszal a Duna parton ültetnek el! Parkolás autóval és kerékpárral a XXIII. Meddőhányó utcában(Helsinki útra merőleges)
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Mozgalmas hétvégével kezdődött meg a 
Magyar Birkózó Szövetség hivatalos ver-
senynaptára szerint a 2015-ös év.  Január 
31-én szakosztályunk birkózói közül a ser-
dülők Tokodra utaztak, a kötöttfogású csa-
patbajnokságra, 
ahol  remek 
birkózással, 17 
csapat közül 
aranyérmet 
nyertek, meg-
előzve a Dorogi 
NC és a Ceglé-
di VSE csapa-
tát .  Serdülő 
bajnokcsapa-
tunk tag ja i : 
Bak Gergely, 
Birtalan Ben-
degúz, Burij 
Anatolij, Fo-
dor  Kende, 
Fulai Bence, 
Kreisz Ádám, 
Losonczi Dá-
vid, Molnár 
Botond, Molnár Tamás,Nagy Róbert, 
Szilágyi Erik, Szőke Alex, Tösmagi At-
tila, Varga Raul (1. kép)

Ugyanezen a napon az U23-as ver-
senyzőink Mogyoródon, a korosztály 
kötöttfogású országos bajnokságán 
vettek részt. A 80 versenyzőt felvonul-
tató magyar bajnokság különösen ki-
emelt verseny volt a fiatalok számára, 
hiszen idén először rendeznek U23-as 

Európa-bajnokságot, amire 
a mogyoródi verseny volt a válogató. A 
nyolc súlycsoportból sportolóink három-
ban bizonyultak a legjobbnak, így három 
ESMTK-s birkózó képviselheti Magyar-
ország színeit a márciusi, lengyelországi 
Európa-bajnokságon. 66 kg-ban Losonczi 
Ottó (2. kép) megállíthatatlanul küzdött, 
és sorban győzte le ellenfeleit. Az elődön-
tőben egyik nagy riválisával, a felnőtt vá-
logatott Krasznai Mátéval csapott össze. 
Ezen a mérkőzésen 3:0-s hátrányból sike-
rült Ottónak fordítania,  így végül bejutott a 
döntőbe, ahol a dunaújvárosi Zellei Áront 
végül két vállra fektette, és megérdemelten 
vehette át a bajnoknak járó díjat. Szintén 

remekül birkózott a 75 kg-ban Nagy Péter, 
(3. kép) aki a felső ágról két könnyed mér-
kőzéssel jutott a fináléba, ahol látványos 
emelésekkel győzte le ellenfelét. 80 kg-ban 
Kéri Zoltántól (4. kép) is bajnoki aranyat 

vártunk, amit meg is kaptunk, 
miután 
akciódús 
mérkő-
zéseken 

min-
denkit 
maga-
mö-
gé utasított. Ugyanebben a 
súlycsoportban Fék Szabolcs két győze-
lem és egy vereség után bronzérmes lett, 
akárcsak 59 kg-ban Juhász Bence. A 98 
kilogrammosok között junior válogatot-
tunk, Mertse Ádám látványos dobásokkal 
jutott a döntőbe, ott azonban egy BVSC-s 
versenyző jobbnak bizonyult nála, így 
kénytelen volt beérni az ezüstéremmel. 
A 85 kg-ban Starosciák Tamás egy nyert 
mérkőzés után a döntőbe jutásért való 
küzdelemben, majd a bronzmérkőzésen 

is kikapott, így végül a pontszerző ötödik 
helyen végzett. Lakatos Attila, Kurinka Ri-
chárd és Szarka Bertalan kiesett a verseny-
ből. A csapatversenyben toronymagasan, 
36 ponttal az első helyen végeztünk.

Vasárnap ugyancsak Tokodon léptünk 
szőnyegre, ezúttal az utánpótláscsapa-
tunk küzdhetett a csapatbajnoki címért a 
14 csapatot felvonultató versenyen. A se-
lejtezőket sikeresen vettük, és 

minden el-
lenfelet magabiztosan legyőzve 
jutottunk be a négyes döntőbe, 
ahol a Dorogi NC, a Ceglédi VSE 
és a Pénzügyőr SE csapataival 
mérkőzhettünk meg a csapatbaj-
noki címért.A nap végére, hatal-
mas küzdelemben a Dorogot és 
a Ceglédet megelőzve ebben a 
korosztályban is csapatbajnokok 
lettünk. Csapattagok: Balogh 
Miklós, Fodor Gergő, Makula 
Ramón, Motrinets Vladiszlav, 

Orosz Tibor, 
Racolta Eduárd, 
Starosciák Adri-
án, Szenttamási 
Tamás, Szűcs Ba-
lázs, Tóth Bende-
gúz, Vasechkin 
Olekszandr (5. 
kép)

Ezen a hétvégén 
a hazai versenyek 
mellett külföldön is 
érdekeltek voltunk, 
hiszen Sleisz Gabri-
ella és Nagy Mihály 
a 2. Párizsi Nagy-
díjon képviselték 

hazánk és szakosztályunk 
színeit. Szombaton Misi versenyzett a 
szabadfogású 74 kg-ban, ahol egy görög, 
majd egy azeri birkózót múlt felül. A to-
vábbiakban sajnos a junior világbajnok 
francia versenyzőt már csak megszoríta-
ni tudta, 4:2-re alul maradt, és kiesett a 
versenyből. Vasárnap Sleisz Gabriellának 
szoríthattunk, aki a 63 kilogrammosok kö-
zött próbált szerencsét, és végül az ötödik 
helyen zárta a nagydíjat.

Fantasztikusan kezdtük meg a 2015-ös esztendőt, bearanyoztuk a januári hónapot

az eSmtk birkózó Szakosztály hírei

1. 3.

4.

2.

5.



A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal- 
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel 
spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá 
és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. 
Az új jegyautomta-hálózat rendkívül jól teljesít, az 
ügyfelek hamar megszerették a könnyen használ- 
ható, éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt 
az eladások és a használat egyre növekvő száma 
is jól mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több 
mint 600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárolható, 
a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonaljegy 
és napijegy típusú jegyeken, a Budapest-bérleteken, 
a környéki és a HÉV-bérleteken kívül már kutya- és 
kerékpárbérletek is megvásárolhatók. A készülékek 
érmét és bankjegyet is elfogadnak és visszaadnak, 
de bankkártyával is lehet fizetni, akár érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az automa-
ták képernyőjéről már élőszavas segítség is kérhe-
tő: a Segítség gomb megérintésével közvetlenül 
kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatával, 
amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új funkció 
a vásárlási folyamat minden fázisában elérhető, 
tehát nem kell a kezdőképernyőre visszalépnie 
annak, aki ezt igénybe veszi. Szakképzett munka-
társaink lépésről lépésre végigvezetik a vásárlás 
folyamatán, ami nagy segítség lehet az idősebbek-
nek és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szükséges 
megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 

a folyamatot gyorsabbá tegyük, a használni kívánt 
igazolvány számát, sőt négy igazolványszámot is 
felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfélkártyára, 
melynek segítségével a bérletet nemcsak saját 
részre, hanem akár az egész családnak megvásá-
rolhatjuk. BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpon-
tokban, illetve a jegypénztárakban kaphatunk, 
de letölthető a bkk.hu/automata oldalról is.

2015-ben már 300 bKK-automatából 
vásárolhatunK

Az automaták pontos helyéről a 
bkk.hu/pontkereso oldalon tájé- 
kozódhatnak, használatukról 
kisfilm és interaktív bemutató 
felület a bkk.hu/automata 
oldalon érhető el.

Kohéziós Alap

TVM_ujsagcikk_januar_Pesterzsebet_Ujsag_212x315.indd   1 2015.01.20.   15:09:28
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Következő megjelenés: 
március 31., kedd

Lapzárta: 
március 17., kedd

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

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

Villanyszerelés, hibakeresés, villany-
bojlerek vízkötelenítése, javítása, cseréje. 
Tel.: 260-70-90, 06-30-296-5590. Rácz 
Mihály raczmi0711@citromail.hu

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

Vízszerelés gyorsszolgálat.  Vízszivár-
gás műszeres keresése, csőtörések ja-
vítása lakásban és udvaron. Kamerás 
csatornavizsgálat, dugulás elhárítás, víz-
vezetékcsere-földmunkával is. Víz-fűtés-
szerelés. 06/30-914-3588

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

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

Könyvelést, bérszámfejtést, beval-
lások elkészítését vállalom SZJA be-
vallás elkészítése 1500 Ft/db Tel: 
06/30-821-3273

Reklámtáblák, cégtáblák, névtáb-
lák. Dekoráció kirakatra, autóra. Név-
jegy, bélyegző. Kossuth u.31/A 6-os 
üzlet a szökőkútnál. Tel: 283-59-01, 
06-209-209-981

Lakásfelújítás-kőművesmunkák-
fürdőszobafelújítás, víz-,gáz, villanysze-
relés, csempézés, festés, parkettázás 
garanciával! Tel.: 06/30-224-7910

Gyógypedikűr Pesterzsébet központjá-
ban. Problémás körmök és bőrfelületek 
speciális kezelése! Cukorbetegek speciális 
kezelése. Hívjon bizalommal. Ár: 2500 Ft. 
XX. Topánka u. 2. ALEXA:06/20-985-4047

INGATLAN
Pesterzsébeten 73 m2-es családi ház 
eladó.  Ár: 15,8 MFt. Tel: +36-30-831-5579

OkTATÁS
Matematika és fizikaoktatást vál-
lalok alsó, közép és felsőfokon. Tel.: 
06/30-64-44-776

Angol, orosz nyelvtanítás, korrepetálás 
tanulók és felnőttek számára Pesterzsébe-
ten. Tel.: 06/30-229-5714

Doboktatás Erzsébet központjának kö-
zelében, jól felszerelt stúdióban a Dobos 
Magazin szaktekintély munkatársánál. 
Tel:30/495-7470

Francia nyelvoktatást, korrepetálást vál-
lal gyakorlott szaktanár Pesterzsébet köz-
pontjában. Tel.:06/20-487-2209

Általános (közép) iskolások napi, szak-
szerű felkészítése szaktanárral. T.: 31-328-
8919, 06-30-620-3078 Ár.: 1800 Ft +ÁFA

ÁLLÁS
Sírköves szakmában dolgozni tudó mun-
kavállalót felveszek, esetleg betanítom XX-
XXIII kerületi előnyben. Érdeklődni: Nagy 
János 1-2833-112 

FeSTméNy
Kiemelkedő kvalitású magyar és

külföldi festmények
vétele-eladása.

Tel: 06-30-949-29-00, 
e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

eGyéB
Eladó könyvek porcelánok, műsoros vi-
deó kazetták, apró ajándékok, lemezek, víz-
vezeték-  szerelő készlet. Tel.: 284-5059 

Autóval rendelkező sofőrt keresek alkal-
mi személyszállításhoz. Ugyanitt háztartá-
si segítséget nyújtó személy jelentkezését 
is várom. Tel.: 30/201-2914

Tűzifa,
bükk, akácfa, 

Konyhakészre aprított 
14 000 Ft/ömlesztett m³
(nettó 11.000.-Ft+Áfa).

Házhozszállítás
Szállítható mennyiségek 

2 ömlesztett m³
(10-12 mázsa) 28.000.-Ft.

vagy 4 ömlesztett m³
(20-24 mázsa) 56.000 Ft. 

Érdeklődni: 
70/616-3226, 70/579-3318

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  

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

Hirdessen ön is a 
pesterzsébet újságban!



Március 14. (szombat), 10-től 14 óráig gyermekruha és 
játékbörzét rendez.

Helyszín: Hársfa Játszótér
1203, Budapest, Hársfa sétány 21.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki cserélni vagy 
vásárolni szeretne 0-14 éves gyermeke(i) részére ruhákat, cipő-

ket, játékokat, könyveket, stb.
Asztalfoglalás korlátozott számban! 

Az árusítók legkorábban 930-tól foglalhatják el a helyüket!

Érdeklődni:
Családsegítő Szolgálat

283-0283;06-20/514-8327

 

 























 

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézményének

Családsegítő Szolgálata

Sváb Bál
a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Pesterzsébet és a

Német Hagyományokat 
Ápolók Szövetsége 

Egyesület Pesterzsébet
rendezésében

 
április 11-én 19 órától

a Csili Művelődési 
Központban.

Részvétel belépőjeggyel!

VÁLTOZÁS

adásának idejében! 

2015. január 07-től az
ESTV soroksári adása a következő

időpontokban látható a Telekom és a DIGI 
analóg műsorterjesztő hálózatán: 

17.00- 18.00 17.00- 18.00 
19.00- 20.00 
21.00.22.00
23.00-24.00

A műsor változatlanul csütörtökönként frissül
és naponta 4 alkalommal ismétlődik. 


