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A Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-SO) minden eszten-
dőben Sárkányölő Szent György-díjban részesít három rendőrt, akik kiemelkedő helytállásukkal 
és szolgálatukkal kiérdemelték elöljáróik figyelmét. Ugyanekkor Soroksár Önkormányzata 
és Pesterzsébet Önkormányzata jutalomban részesíti a legkiválóbb rendőri munkát végző 
egyenruhásokat és civileket.

Díjazták a kiemelkedő helytállást

Az Év NÉmEt 
Pedagógusa Pesterzsébeten

A 2015. évi díjra Pesterzsébet isko-
lái terjeszthetik fel német nyelvtaná-
raikat május 15-ig.

Feltételek: a pedagógus tanári 
diplomával rendelkezzen, az elmúlt 
egy évben a kerületért végzett kö-
zösségi munkáját dokumentálja az 
iskola, német nyelvi versenyeken 
való részvétel, különös tekintettel a ta-
nulók versenyeredményeire, legyen 
nyelvvizsgát tett tanítványa (csak kö-
zépiskolai tanárra vonatkozó kitétel).
Ugyancsak lehetőség van jelölni egy, 
a kerületben tevékenykedő pedagó-
gust a „német kultúráért” díjra. 

Feltételek: a pedagógus beszél-
jen németül, a kerületi közoktatásban 
dolgozzon, a kerületi és regionális 
hagyományápoló programok aktív 
szervezője legyen, pedagógus hiva-
tását magas színvonalon lássa el.

Határidő:  május 15.
A jelölése: nemetkisebbseg@

pesterzsebet.hu
Német Kisebbségi Önkormányzat 

Pesterzsébet

Pesterzsébet Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom 

kerületünk lakosait a

 HŐSÖK NAPI 
MEGEMLÉKEZÉSRE

május 28-án, 17 órára 
az Emlékezés terére az I. és II. világhá-
ború pesterzsébeti katonai és polgári 
áldozatainak emlékére rendezendő 

tiszteletadásra.

A megemlékezésen a hozzátartozók 
mécses gyújtással és egy-egy szál 

virággal róhatják le kegyeletüket a 
Hősi emlékműnél.

Szabados Ákos polgármester

Május 8. délután a Baba parkban, (az Uszoda mellett(Esőnap: május 15.

PrograMok
14 óra: Elismerések átadása 

környezetszépítő óvodáknak, 
iskoláknak

15 óra: Virágültetés az 1 éves  
„Csemetét a csemetéknek” 

faültető program családjaival
Faültetés a 2015. év elsőszülött 

pesterzsébeti babájának
Zenés szabadtéri piknik, arcfestés, 

lufihajtogató bohóc
KÖZREMűKÖDNEK

Lajtha László AMI növendékei, tanárai
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képviselő-testület április 9-i ülésén 
többek között határozat született új 
kitüntetések alapításáról, szociális 

bérlakások felújításáról és a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány támogatásáról.

A két ülés között eltelt időszakban történtek-
ről tartott beszámolójában Szabados Ákos 
polgármester egyebek mellett kitért arra, 
hogy négy szépkorú és egy százéves erzsé-
beti polgárt köszöntöttek születésnapjuk 
alkalmából. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc 167. évfordulójára interaktív 
történelmi játékkal és koszorúzással emlé-
kezett az önkormányzat. Szintén a nemzeti 
ünnep alkalmából tett eleget egy háromfős 
delegáció két erdélyi testvérvárosunk meg-
hívásának. Kovács Eszter alpolgármester, 
mint a delegáció vezetője elmondta közö-
sen ünnepeltek a történelmi helyszíneken, 
Székelykeresztúr pedig a tavalyi évben ka-
pott önkormányzati támogatással elkészített 
képes történeti könyvvel ajándékozta meg a 
testület tagjait. A polgármester a továbbiak-
ban kiemelte: új gépkocsit adtak át a Humán 
Szolgáltatások Intézménye részére, ezzel 
könnyítve munkájukat, valamint megbeszé-
lést folytattak az év során megvalósítandó 
feladatokról, a kerületi nemzetiségek vezető-
ivel a felújított Civil Házban.

Új kitüntetések
Két új díj alapításáról döntött a képviselő-
testület. A Sárkányölő Szent György-elis-
merést a BRFK XX.-XXIII. kerületi Rend-
őrkapitányság vezetőjének írásbeli, indok-
lással ellátott javaslatára évente 9 hivatásos 
rendőr részére, a Szent Flórián-elismerést 
a XX. kerületi tűzoltóparancsnok szintén 
írásbeli indoklással ellátott javaslatára min-
den esztendőben 6 hivatásos tűzoltónak 
adományozza a testület. Az elismerésekkel 
oklevél, illetve bruttó 100 000 Ft jutalom jár. 

Gazdasági program
Az önkormányzat 2020-ig szóló gazdasági 
programja kiemelten kezeli egyebek között 
a villamospályák felújítását, összekapcso-
lását a buszközlekedéssel, amelyek érde-
kében folytatni kívánja a Fővárosi Önkor-
mányzattal, illetve a BKK-val megkezdett 
tárgyalásokat. Képviselői hozzászólásban 
elhangzott, hogy mivel a biztonságos és 
gyors villamosközlekedést nem sikerül 
megoldania, indítson buszjáratot az érintett 
vonalakon a közlekedési vállalat.

Szintén kiemelt célkitűzés a kerület 
zöld vagyonával történő gazdálkodás ha-
tékonyabbá tétele, azaz a zöld kataszter. A 
program külön foglalkozik a Duna-parttal, 
mint a legjobb adottságú, gazdasági, szol-
gáltatási és turisztikai szempontból kiemelt 
területtel. Ahogy fogalmaz: „Kitörési pont, 
a fővároson belül egyedi karakterű terület.”

Az elképzelés fontos eleme a városköz-
pont koncentrációjának, valamint szolgál-
tatási és intézményi túlsúlyának enyhíté-
sére a kerület alközponti szerepre alkalmas 
területeinek fejlesztése. A legkritikusabb, 
egyúttal jó adottságú fejlesztési terület eb-
ből a szempontból a Vörösmarty tér és a 
piac.
Szabados Ákos felhívta a testület figyelmét:

– Az elmúlt ciklusokban sikerült olyan 
gazdasági programokat összeállítani és a 
képviselő-testületnek elfogadnia, amelyek 
a realitások talaján álltak, tudomásul véve, 
hogy a szűk költségvetésünk 80 százalékát 
működésre fordítjuk. 

Ezért a polgármester azt kérte, a képvi-
selői javaslatok mellé rendeljenek megvaló-
síthatósági feltételeket.

A piacról sokadszor
A használtcikk-piacról tartott márciusi la-
kossági fórumon a környék lakói a Vörös-
marty téri játszótér felújítását támogatták, 

jelezték, hogy a használtcikk-piacot 
csak a Vörösmarty piac területén 
tudják elképzelni, a közterületen 
nem.

Vagyongazdálkodási Osztály le-
vélben kereste meg a környező vá-
rosrészek jegyzőit, amelyben arról 
kért tájékoztatást, működik-e a ke-
rületekben használtcikk-piac, illetve 
amennyiben igen, akkor azt az ön-
kormányzat fenntartásában működ-
tetik, vagy más szervezet üzemelteti.

A beérkezett válaszok a képviselő-testület 
már meghozott döntésén nem változtat-
tak, tehát a napi helyhasználati díj ellené-
ben kedden, szerdán és pénteken nyílik 
lehetőség használtcikk-árusításra, e napo-
kon Pesterzsébet-kártyával fél áron lehet 
majd árulni, akárcsak nem piaci napokon, 
kártya nélkül.

Szociális bérlakások felújítása
Az önkormányzat tulajdonában álló laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló önkor-
mányzati rendelet alapján a képviselő-tes-
tület 2015-ben április 30-ig, majd ezt köve-
tően minden év február 28-ig meghatározza 
a szociális alapon bérbe adható lakásokat.

A felmérések alapján júniusban 11 la-
kásra írható ki pályázat, az önkormányzat 
a rendeltetésszerű használatra alkalmas-
sá tételhez szükséges felújítási munkákat 
elvégzi.

Támogatás Böjte Csaba 
alapítványának
A képviselő-testület ellenszavazat nél-
kül elfogadta a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványnak nyújtandó 150 ezer fo-
rintos támogatást, amely hangszervásár-
lásra fordítandó. Ezzel a dévai fiatalok 
zenei nevelését segítenék.

A hangszereket évek óta a Böjte Csaba 
ferences szerzetes által létrehozott gyer-
mekotthonban, a nyári tábor keretében 
kapják meg és avatják fel a gyerekek. 

Az idei évben a tábor július 13. és 19. 
között kerül megrendezésre. A progra-
mokat – melynek keretében sor kerülhet 
a megvásárolt hangszer átadására is – a 
XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola zenetanárai, Székely M. Il-
dikó és Egri Katalin fogják vezetni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

"A Budapest Főváros XX. Kerület Pest-
erzsébet Önkormányzata fenntartásában 
és működtetésében lévő nevelési, kul-
turális és közművelődési intézmények, 
valamint az Önkormányzat működtetése 
alatt álló oktatási intézmények kerületi 
szintű, kiemelkedő színvonalú (hagyo-
mányos, vagy hagyományteremtő) prog-
ramjainak, kulturális rendezvényeinek 
támogatására"

A pályázat célja
A címben megjelölt célokra, vissza nem 
térítendő támogatás biztosítása
A pályázat keretében kizárólag az aláb-
biakban megjelölt tevékenységekre lehet 
támogatást igényelni:

– A pályázó alapító okiratában meg-
határozott célok végrehajtása érdekében, 
a pályázó által szervezett programok-
hoz, rendezvényekhez,

– A pályázó működési célú kiadásai-
nak támogatásához,

– A pályázó programjaihoz, működéséhez 
szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez.

„Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő 
diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá 
Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sport-
eredményt elérő, egyéni sportolók sport-
tevékenységének pénzügyi támogatása” 
címmel.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 15. napja 13 óra 30 perc

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti, aláírt példány-
ban, és elektronikus formában (e-mail), 
az Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és 
Sport Osztálynak címezve, személyesen 
vagy postai úton, zárt borítékban elhe-
lyezve lehet benyújtani.

A borítékon jól láthatóan 
fel kell tüntetni:

A tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő  
civil szervezetek 2015. évi helyi program-
jainak támogatására.

A pályázat alapján elnyerhető tá-
mogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás.
A pályázati dokumentációt – 2015. 
május 8-tól – a www.pesterzsebet.hu 

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot 1 eredeti, aláírt példány-
ban, és elektronikus formában (e-mail: 
oktatas@pesterzsebet.hu) Fekete Katalin 
bizottsági elnök részére címezve szemé-
lyesen vagy postai úton (postacím: 1201 
Budapest, Kossuth Lajos tér 1.), zárt 
borítékban elhelyezve kell benyújtani. 
A borítékon jól látható helyen fel kell 
tüntetni az alábbiakat:
– a pályázati felhívás címe,
– a pályázó neve és címe.
A pályázat magyar nyelven, kizáró-
lag a pályázati adatlapon nyújtható 
be. A pályázati dokumentáció a www.
pesterzsebet.hu honlapról letölthető, to-
vábbá a Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának Okta-
tási, Kulturális, Egészségügyi és Sport-
osztályán kérhető ügyfélfogadási időben 
(félemelet 51. szoba, fszt. 28. szoba)

A pályázat beadásának 
határideje

2015. május 15.

• A pályázati felhívás címe, 
• a pályázó neve és címe,
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a 
pályázati adatlapon nyújtható be

A pályázat benyújtásának helye:
• 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
(Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és 
Sport Osztály, földszint 28. szoba, fél-
emelet 50, 51, 52 szoba);
• postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.;
• e-mail cím: oktatas@pesterzsebet.hu
          
A pályázati dokumentációt a www.
pesterzsebet.hu honlapról lehet letölteni 
továbbá a Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport 
Osztályán félfogadási időben lehet kérni 
papír alapon.

honlapról lehet letölteni, továbbá Bu-
dapest Főváros XX. kerület Pesterzsébe-
ti Polgármesteri Hivatal portáján (1201 
Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) lehet be-
szerezni (hétfő: 8 – 18, kedd – csütörtök: 
8 – 16, péntek: 8 – 13).
Telefonon érdeklődni lehet az (1) 289-
25-48-as számon.

Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai 
Bizottsága pályázatot hirdet

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Egészségügyi és Sport Bizottsága pályázatot hirdet

Mély fájdalommal tudatjuk

Dr. Papp Zoltán 
a Polgármesteri Hivatal 

egykori munkatársa 
2015. április 5-én 

hosszú betegség után elhunyt.
1995. januárjától dolgozott a Városhá-
zán, 1997-től a Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője volt egészen nyug-
díjba vonulásáig 2001. december 31-ig.
Utolsó útjára április 24-én kísérte a 
Rákospalotai temetőben felesége, hat 
gyermeke,tizennégy unokája, egyko-

ri munkatársai, tisztelői.

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

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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Mi, Budapest három dél-pesti kerületének 
(Ferencváros, Kispest, Pesterzsébet) or-
szággyűlési és önkormányzati képviselői, 
vezetői a kerületeink lakosságáért érzett 
felelősségünk alapján fontosnak tartottuk, 
hogy személyesen tájékozódjunk a 2006 óta 
felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek 
területen kialakult környezetvédelmi problé-
mákról – juttatta el közleményét az MTI-nek 
Ferencváros Önkormányzata, Kispest Önkor-
mányzata és Pesterzsébet Önkormányzata.

A Budapesti Vegyiművek területén és 
közvetlen környezetében a közel két 
évszázados ipari tevékenység ered-
ményeképpen súlyosan károsodott 
a környezet. Elszennyeződött a talaj, 
szennyezőanyagok találhatók meg a ta-
lajvízben, rétegvízben. A talajvízáram-
lás nem ismer kerületet, településhatárt, 

veszélyezteti a lakóterületeket.
2006-ban az akkor még működő gyár 

eredetileg európai uniós pályázattal el-
kezdte a kármentesítést. A felszámolás 
elindulása után a pénzügyi eszközök 
hiányában a kármentesítés alapvető fel-
tételeit sem lehetett biztosítani. A folya-
matos fizetésképtelenség miatt a telepített 
80 db termelő kút üzemelése nem volt 
biztosított.

Időközben a területen tárolt veszélyes 
hulladékok, anyagok göngyölege oly 
mértékben károsodott, hogy ez ma folya-
matosan jelentős mértékű légszennyezést 
és ismételt talajszennyezést okoz.

A kialakult helyzet felszámolása 
több milliárd forintot igényel, melyre a 
Budapesti Vegyiművek teljes vagyona 
már régen nem biztosít fedezetet.

A helyzet egyre inkább katasztrofális, 

közvetlen beavatkozást igényel. Ezt fel-
ismerve úgy döntöttünk, hogy önálló 
napirendi pont keretében tárgyalunk 
a kialakult helyzetről, és a későbbi-
ek során rendszeresen tájékoztatjuk a 
képviselő-testületeket és a kerületek 
lakosságát.

Az érintett hatóságok, civil szerveze-
tek, szakemberek meghívásával egyez-
tető fórumot hívunk össze a helyzet 
pontosabb elemzésére a legbiztonsá-
gosabb, legoptimálisabb megoldások 
megtalálása érdekében.

Minden eszközt megragadunk a ki-
alakult helyzet mielőbbi felszámolásá-
ra, melyhez állami beavatkozásra van 
szükség.

Ferencváros Önkormányzata, 
Kispest Önkormányzata és 

Pesterzsébet Önkormányzata

Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművekben kialakult környezetvédelmi helyzetről

Szokásos éves találkozón látták vendégül ápri-
lis közepén az önkormányzat vezetői a kerület 
egészségügyi alapellátását végző gyermek és 
felnőtt házi- és fogorvosokat, majd a Pesterzsé-
beten működő egyházak elöljáróit.

Szabados Ákos polgármester a tavalyi talál-
kozó óta eltelt egy esztendő fontos változásait 
ismertette mind az orvosokkal, mind a lelké-
szekkel. Első helyen a választások nyomán 
megváltozott képviselő-testület összetéte-
lét ismertette, illetve bemutatta a megjelent 
városvezetőket. Az egészségügyi 
dolgozókat a polgármester társa-
ságában Juhász Lajosné, Kovács 
Eszter és Nemes László alpolgár-
mesterek, valamint dr. Kiss Irén 
címzetes főjegyző fogadta, míg az 
egyházi vezetőket Szabados Ákos, 
Juhász Lajosné és dr. Kiss Irén mel-
lett dr. Hiller István, országgyűlési 
képviselő, a parlament alelnöke.

Pesterzsébet polgármestere vá-
zolta az önkormányzat jelenlegi 
anyagi helyzetét, illetve az elfoga-
dott költségvetést. Ismertette a ter-
vezett beruházásokat, felújításokat, a 
szociális ellátás változásait, említést 
tett az ötéves gazdasági programról.

Ezt követően rátért az egészség-
ügyi ágazatot érintő kérdésekre.

– A gyermek és ifjúsági fogászok 
öt betöltött állásából hárman meghaladták 
az öregségi nyugdíjkorhatárt, az iskola-
egészségügy területén egy státusz 2011 óta 
betöltetlen – sorolta Szabados Ákos, majd 
kitért rá, hogy plusz 130 ezer forint került 
a háziorvosok finanszírozásába, továbbá a 
rendelők eddig 25 százalékos rezsitámoga-
tását duplájára emelik, sőt, amennyiben a 
költségvetés lehetővé teszi, a ciklus végére 
teljes egészében magukra vállalják.

Az Ady Endre utcai szakrendelő további 
korszerűsítésére 8 millió forintot utalt át az 
önkormányzat.

– Ezen túl, az al-
polgármester asszony 
kezdeményezésére – 
fordult Kovács Eszter 
felé a polgármester – a 
kórház kardiológiai osz-
tályának PVC-burkola-
tát is felújítjuk.

Az ismertetett tervek 
között szerepelt, hogy 
minden rendelőben le-
gyen defibrillátor, vala-

mint sort keríthessenek tisztasági festésre.
Felmerült az egészségügyben dolgozók 

elöregedésének egyébként országos problé-
mája, illetve kérdés formájában a rendelők 
energiatakarékossá tétele.

Az egyházi elöljárók találkozóján Sza-
bados Ákos bejelentette, a tavalyi eszten-
dővel megegyezően, az önkormányzat 15 
millió forinttal támogatja a gyülekezetek 
működését.

– A képviselő-testület elfogadta a Klap-
ka téri református egyházközség templo-
mának továbbépítéséhez, befejezéséhez 

nyújtott szintén 15 millió forintos támogatást 
– mondta a polgármester, majd átadta a szót 
Pesterzsébet országgyűlési képviselőjének.

Dr. Hiller István kifejtette, törekszik nem 
összekeverni az önkormányzati munkát 
az országgyűlésivel, ennek köszönhetően 
mind emberi, mind szakmai kapcsolata 
a képviselő-testület tagjaival pártpolitika 
felett áll.

– Pesterzsébet az országban uralkodó 
hangulathoz képest a béke szigete – fogal-
mazott a parlament alelnöke, aki felajánlást 
is tett, miszerint örömmel látja erzsébetiek 
szervezett csoportjait az Országházban, 
hogy bepillantást engedjen számukra a 
képviselői munkába.

Takaró Tamás református esperes meg-
erősítette dr. Hiller István szavait, amikor 
kifejtette: ha Erzsébetről van szó, a külön-
böző pártok képviselői nem másolják le a 
nagypolitikai adok-kapokot.

Az esperes kezdeményezésére a jelenlé-
vők megállapodtak, hogy az önkormányzat 
és a történelmi egyházak a Pesterzsébeten 
élőkkel együtt igyekezzenek segítséget 
nyújtani a kárpátaljai magyaroknak. Ha a 
képviselő-testület támogatja a javaslatot, 
akkor egyszeri pénzbeli segélyt juttatnak 
a rászorulóknak, valamint folyószámlát 
nyitnak az adományok fogadására.

DA
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Kiemelkedő szakmai teljesítménye 
elismeréseként Sárkányölő Szent 
György-díj kitüntető címben részesült

Vinyarszki Dániel r. zászlós
körzeti megbízott
Varga  Szabolcs r. főtörzszászlós
körzeti megbízott
dr. Nádai Tibor r. őrnagy
készenléti csoportvezető

Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvány 
elismerő oklevelében részesült

Selyem zoltán polgárőr 

Sárkányölő Szent György- 
kitüntetést vett át

Losonczi Ottó – vállalkozó, az 
ESMTK Birkózó Szakosztály elnöke 
Tóth Ferenc –  válallkozó, a 
Buci pékség tulajdonosa

Az alapítvány négy posztumusz 
kitüntető címet adományozott

B. Farkas László, Nyisztor Imre, Rezván 
Mihály, Koszta Károly

Az Év Kerületi Rendőre 
elismerésben részesült

Soókyné Oláh Enikő r. őrnagy
r.k. Igazgatásrendészeti 
Osztály főelőadója
Fábián Tímea r. százados
r.k. Bűnügyi Osztályának vizsgálója
Gárgyán Szilvia r. főhadnagy
Soroksári r. örs Bűnügyi 
Alosztályának vizsgálója
Váraljai Frigyesné r. főtörzszászlós
r.k. Bűnügyi Osztály vizsgálója
Révész Norbert r. főtörzszászlós
Soroksári r. örs Rendészeti 
Alosztály körzeti megbízottja 
Balogh Árpád r. főtörzszászlós
r.k. Bűnügyi Osztály nyomozója 
Gencsi Csaba Ernő r. főtörzsőrmester 
Soroksári r. örs Rendészeti 
Alosztály körzeti megbízottja 
Borsos Fruzsina r. főtörzsőrmester
r.k. Bűnügyi Osztály nyomozója 
Mezriczky Kata r. őrmester 
Soroksári r. örs Rendészeti 
Alosztály járőrvezetője
Szabó Péter r. zászlós
r.k. Rendészeti Osztály körzeti megbízottja
Révész Zsolt r. főtörzsőrmester
Soroksári r. örs Bűnügyi 
Alosztály nyomozója 
Kovács Tibor r. törzsőrmester
r.k. Rendészeti Osztály járőrvezetője
Sipos Róbert r. főtörzsőrmester
Soroksári r. örs Bűnügyi 
Alosztály nyomozója 
Gergely Attilné közalkalmazott
r.k. Igazgatásrendészeti Osztály előadója

Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvány (PE-
SO) minden esztendőben Sárkány-
ölő Szent György-díjban részesít 
három rendőrt, akik kiemelkedő 
helytállásukkal és szolgálatukkal 
kiérdemelték elöljáróik figyelmét. 
Ugyanekkor Soroksár Önkormány-
zata és Pesterzsébet Önkormányzata 
jutalomban részesíti a leg-
kiemelkedőbb rendőri 
munkát végző egyen-
ruhásokat és civileket.

Negyedszázada mű-
ködik a Joó Lajos által 
létrehozott alapítvány, 
a PE-SO, így éppen hu-
szonötödik alkalommal 
adták át a kitüntetése-
ket az arra érdemeseknek a soroksári 
Galéria '13-ban. Először osztotta ki a két 
önkormányzat az Év Kerületi Rendőre 
címet azon hivatásos vagy közalkalma-
zotti státuszban dolgozó rendőröknek, 
illetve rendőrségi alkalmazottaknak, akik 
a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, illetve a 
közrend és a közbiztonság területén olyan 
tartós és kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak, amellyel hozzájárultak a kerüle-
tek közrendjének és közbiztonságának 
javításához.

Soroksár alpolgármestere, Weinmann 
Antal ünnepi beszédében így fogalmazott:

– A sárkányt legyőző Szent György 
históriája nagyon sok művészt megihle-
tett az elmúlt évszázadokban. A gonoszt 
elpusztító hős szimbólummá vált szinte 
az egész földkerekségen.

Az alpolgármester kiemelte: a sárkány 
a bennünk működő fenevadat jelenti, s 
legyőzni csak az képes, aki önmagában 
uralni tudja a fenevad kísértéseit. A rend-
őr egész személyiségét adja munkájába, 
így az nem csupán hivatás, de szolgálat 
is egyben.

– Nem könnyű nap mint nap úgy 
élni, hogy az embertől hősi erényeket 

vár el a környeze-
te – fogalmazott 
Weinmann Antal, 
majd hozzátette: so-
ha ne feledjük, a sár-
kánnyal semmikor 
nem alkudozunk.

A Sárkányölő 
Szent György-dí-

jakat, amelyet adományokból fedez az 
alapítvány, Szikora Lajos, a PE-SO kura-
tóriumának elnöke, a civileknek Joó La-
jos, a Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért 
és Közbiztonságáért Alapítvány Baráti 
Körének elnöke nyújtotta át.

Az Év Kerületi Rendőre elismerést Sza-
bados Ákos polgármester és Weinmann 
Antal, Soroksár alpolgármestere adta át 
az arra érdemeseknek.

Horogh Zoltán rendőr alezredes, a so-
roksári rendőrőrs parancsnoka köszöntő-
jében hangsúlyozta:

– Az elismerésekhez az anyagi és 
erkölcsi hátteret az önkormányzatok 
biztosították. Ebből is látszik, hogy a 
képviselő-testületek számára fontos az itt 
élők nyugalma és biztonsága, ezért min-
den segítséget megadnak a munkánkhoz.

A parancsnok ígéretet tett, hogy a 
rendőrség mindent megtesz a közbiz-
tonság erősítése érdekében, célként a 
bűncselekmények számának további 
csökkentését jelölte meg.

A díjazottakat Szegedi Dóra színmű-
vész tanítványai köszöntötték színvona-
las musical-összeállításukkal.

DA
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Megnyitotta kapuit a felújított Civil Ház. 
Az irodákat már berendezték, ha az udvar 
is elkészül, akkor a hely igazi színfoltjává 
válhat Pesterzsébet kulturális életének.

Március 23-án véget ért a Vörösmarty 
utcai Civil Ház felújítása, s beköltöz-
hettek a nemzetiségi önkormányza-
tok: az ukrán, az örmény, a szlovák, 
a lengyel, a bolgár. Az esemény okot 
adott egy kisebb eszmecserére és 
ünnepségre.

– Meghívtam a nemzetiségi el-
nököket, a polgármester urat, az 
alpolgármestereket – sorolta Burij 
Anatolij, az Ukrán Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, aki februártól az 
idén létrehozott nemzetiségi koordi-
nátori posztot is betölti.

A meghívásnak természetesen 
mindenki eleget tett, így ült egy asz-
talhoz Szabados Ákos polgármes-
ter, Kovács Eszter, Juhász Lajosné 
és Nemes László alpolgármesterek, 
Lehoczki Péterné, a pénzügyi osztály 
vezetője és Kovács András szerve-
zési osztályvezető, valamint a hét 

pesterzsébeti nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke. A találkozón a bol-
gár, lengyel, német, örmény, roma, 
szlovák és ukrán vezetők ismertették 
az idei évre tervezett programjaikat.

– A polgármester úr támogatásá-
ról biztosította a Civil Ház udvarának 
felújítását – mondta a nemzetiségi 
koordinátor, aki részletezte is elkép-
zeléseit: virágok, halas tó, sziklakert, 
pavilon tennék nem csupán hangu-
latossá a belső udvart, de alkalmassá 
szabadtéri rendezvények befogadá-
sára úgyszintén.

Izgalmasnak ígérkezik az ün-
nepélyes megnyitó, amelyen, Burij 
Anatolij szándéka szerint muzsikáról 
a Vajda Gipsy Koncertzenekar gon-
doskodna, s ameddig a bográcsban 
rotyogna a magyaros gulyás, addig 
egy-egy rövidebb produkcióval, sa-
játos étvágygerjesztő falatokkal és 
italokkal mutatkozhatnának be az 
erzsébeti nemzetiségek, az est végén 
pedig kisorsolnák az elmaradhatat-
lan tombolát.

DIA

Beköltöztek a nemzetiségek

Anatolij ismét győzött
Örömmel és büszkeséggel számolt be az 
elnök a márciusban megrendezett orszá-
gos szumo bajnokságról, amelyen idén, az 
ukránok mellett lengyel és bolgár nemzeti-
ségi versenyzők is a kör alakú küzdőtérbe, 
a dahjóba léptek. A győztes korosztályá-
ban és súlycsoportjában ismét ifjabb Burij 
Anatolij győzött.

DIA

A FŐVÁROSI KORMÁNYHIVATAL hatáskörébe kerülnek 2015. április 
1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő fel-
adatok a Magyar Államkincstár fővárosi és Pest megyei igazgatóságától. Az 
érintett területekhez tartozik többek között az anyasági támogatás, a családi 
pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a nagycsalá-
dosok gázár-kedvezménye, valamint a fogyatékossági támogatás. A fővárosi és 
pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás lesz, hogy ezután jóval 
több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő 
ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási 
és fővárosi kerületi hivataloknál, és a kormányablakoknál egyaránt be lehet majd 
nyújtani. A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel érkeznek 
az állampolgárokhoz.

KÉpVisElŐi FoGaDóóráK

Csaszny Márton / 11  EVK. / Mszp
1./ Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap 
második hétfője 17 óra, 2./ Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 
Vörösmarty u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Gyulai István Ált. Isk.(1205 Mártírok útja 205. –
Könyvtár) Minden hónap harmadik kedd 17 óra.

Fekete lászló / 04. EVK / FiDEsz
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u.  37/a)
Minden hónap első kedd 17 óra.

Gémesi Emese / listás / JoBBiK
Képviselői Iroda (1204 Igló u. 6. II/1.)
Minden csütörtök 17-19 óra között.

Juhász lajosné / 06. EVK / FiDEsz
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-284-6708-as  telefonszámon.

Kaiser György / listás / FiDEsz
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-210-3952-es telefonszámon.

Komoróczy lászló / 10. EVK / Mszp
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra kö-
zött a 06-1-283-1206-os telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / Mszp
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-1-283-0939-es telefonszámon.

Mach péter / 02. EVK / pM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp.  Ady E. u. 84/a) 
Minden hónap utolsó kedd 17-18 óra között.

Marton sándorné / 12. EVK / FiDEsz
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

Márkus Jánosné / 05. EVK / FiDEsz
FIDESZ Iroda (1201 Kossuth L u. 37/a) Minden hó-
nap első szerda 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel 
a 06-20-341-1138-as telefonszámon.

nagy lászlóné / 09. EVK / Mszp
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Pacsirta u. 157/b) 
Minden hónap első szerda 18-19 óra között, vagy idő-
pont egyeztetéssel a 06-30-505-1843-as telefonszámon.

nemes lászló / 07. EVK / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-20-972-9789-es telefonszámon.

nemesné németh Judit / lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefon-
számon (Közlekedési ügyekben)

rostagni attila / lista / FiDEsz
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L .u. 37/a) Előzetes 
telefonos egyeztetés alapján a 06-20-403-3025-ös 
telefonszámon.

somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06-30-562-2203-as  telefonszámon.

Völgyesi Krisztián / lista / lMp
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órák-
ban) a 06-70-941-3377-es telefonszámon.
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Idén tavasszal sem maradhatott el az 
immár hagyományos egészségnap a 
Dél-pesti Kórházban, ahol számos in-
gyenes, beutaló nélkül igénybe vehető 
szűrővizsgálaton vehettek részt az ellátási 
területen élő lakosok. Ez alkalommal a 
légúti allergia és a laktózintolerancia volt 
fókuszban, nem véletlenül: indul az 
allergiaszezon, ami a magyarok többsé-
gének több-kevesebb időre megkeseríti 
mindennapjait. Az esemény fővédnöke 
idén Soroksár polgármestere, Geiger Fe-
renc volt, aki maga is elvégeztette a kü-
lönböző szűrővizsgálatokat.

A 2015-ös tavaszi egészségnap már-
cius 28-án, egy kellemes szombati napon 
került megrendezésre a Dél-pesti Kórház-
ban. Eredetileg reggel 9 órakor kezdőd-
tek volna az ingyenes szűrővizsgálatok, 
azonban a nagy érdeklődés miatt negyed-
órával korábban megkezdődött a regiszt-
ráció, az utolsó vendég pedig délután a 
tervezett 14 óra helyett 16 órakor távo-
zott a kórházból. Több mint 300 érdeklő-
dő jelentkezett, a szűrések száma pedig 
meghaladta az 1100-at. Légútiallergia-
vizsgálatra kétszáz sorszám került 
kiosztásra, míg laktózintolerancia tanács-
adáson százhúszan vettek részt.

A szervezők készültek még szemészeti 
vizsgálattal, tüdőszűréssel és légzésfunk-
ciós vizsgálattal, vércukor, és koleszterin- 
és vérnyomásméréssel is. Ezeken felül a 

látogatók segítséget kaphattak a dohány-
zásról való leszokásban, és dietetikai 
tanácsadáson is részt vehettek. Egyéb 
kísérőprogramok is akadtak: svédmasz-
százs, újraélesztésitanfolyam, valamint 
számos kiállító várta az érdeklődőket.

Mivel az allergia nem válogat életkor 
alapján, ezért sok gyermek is megfor-
dult a kórház falai között. A legfiatalabb 
vendég 6 éves, míg a legidősebb 87 éves 
volt. A hölgyek ez alkalommal is egész-
ségtudatosabbnak bizonyultak: a szűré-
seken részt vevők kétharmada volt nő. A 
XX. kerületi lakosság volt a legaktívabb 
37%-os részvétellel, melyet Soroksár 
polgárai követtek 25%-os megjelenéssel. 
Szerencsére a kórház környező többi ke-
rületéből és az agglomerációs körzetéből 

is szép számmal vettek részt az 
egészségnapon.

A szervezők a rendezvénnyel 
évről évre az egészségtudatosság, 
valamint a prevenció fontosságát 
szeretnék hangsúlyozni, hiszen 
sokkal könnyebb és eredményesebb 
lehet a gyógyulás egy esetleges be-
tegség korai felfedezését követően. 
A számok is ezt támasztják alá: a 
szűrések több mint negyven száza-
lékban bizonyultak pozitívnak. A 
vizsgált látogatók ezen esetekben a 
szakrendelésekre célzottan vissza-
hívásra kerültek.

– Nagyon örülök, hogy ilyen 
sokan eljöttek szűrőnapunkra, igazán 
jó hangulatú, hasznos napot tölthettünk 
együtt az egészség és a megelőzés jegyé-
ben. A továbbiakban szeretnénk még 
jobban megszólítani az aktív lakosságot, 
valamint a kicsit bátortalanabbul részt 
vevő férfiakat is. Az őszi egészségnapon 
ezért nyereményjátékot fogunk meghir-
detni a szűrésen megjelenő házaspárok 
számára. Hölgyeim, ősszel fogják meg 
párjuk kezét, és hozzák magukkal! Nem 
fogják megbánni, hisz együtt szép az 
élet! Ezúton is szeretném megköszönni 
az Egészségnap lebonyolításában részt 
vevő 48 kollégámnak odaadó, lelkes mun-
káját – nyilatkozta az utóbbi idők egyik 
legsikeresebb egészségnapjáról Roczkó 
Zsuzsanna főszervező.

Több mint ezer ingyenes szűrővizsgálat az egészségnapon

2014 januárjától alapvetően megváltozott a 
nevelőszülők jogállása: a gyermekvédelmi 
törvény módosítása értelmében már foglal-
koztatási jogviszonynak, azaz bejelentett 
munkának számít a tevékenységük, a neve-
lőszülők a gyakorlatban szakemberré váltak. 

A változás azonban kötelezettségekkel is 
jár, így változott a nevelőszülők képzé-
se is: az addigi 60 órás képzést 500 órás, 
OKJ-s szakképzés váltotta fel, de az el-
múlt egy esztendő tapasztalatai szerint 
ez az óraszám sok nevelőszülő számára 
túl hosszúnak bizonyult. A Pest Megyei 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
és Intézményei (PM TEGYESZI) Nevelő-
szülői Hálózatának vezetője, Torzsa Lajos 
lapunknak elmondta, hogy a nevelőszü-
lők képzésük ideje alatt teljes életet élnek, 
dolgoznak, saját és nevelt gyermekeikkel 
foglalkoznak, így ha szombaton és vasár-
naponként tanulniuk kell, az sok idejüket 
elveszi, ezért a képzési követelmények 
módosításáról született döntés, mely 2015. 
július 1-jén lép hatályba. A módosítás célja 
a nevelőszülői tevékenység gyakorlatába 
ágyazott, a nevelőszülői feladatellátáshoz 
időben és módszerében illeszkedő képzés 
megteremtése.

A nevelőszülőket alapvetően arra kép-
zik, hogy egy átmeneti időszakra lépjenek 

be a gyermekek és a vér szerinti családok 
életébe, és működjenek együtt a szakmai 
team többi tagjával a gyermekek hazagon-
dozásában, vagy az esetleges örökbefoga-
dásában. Ugyanakkor számszerű tény a 
PM TEGYESZI nevelőszülői hálózatában, 
hogy a fiatal felnőttek mintegy 30 százalé-
ka a gondozást követően is a nevelőszülői 
családban marad mint teljes értékű család-
tag, noha a törvény előtt nem számít annak, 
szemben az örökbefogadással családtaggá 
váló gyermekkel.

A nevelőszülő alapvetően a gyermekkel 
kapcsolatos gondozási, nevelési feladatokat 
látja el, foglalkoztatottként pedig nevelőszü-
lői alapdíjban részesül, amely a mindenkori 
minimálbér 30 százaléka, vagyis 2015-ben 
31.500 forint. Csekélynek tűnhet az összeg, 
azonban, miként a fentiekből kiderült, a ne-
velőszülői hivatás főállású munka mellett is 
végezhető. Emellett gyermekenként kiegé-
szítő díj illeti meg a nevelőszülőt, amely a 
minimálbér 20 százaléka, vagyis 2015-ben 
21.000 Ft. Különleges és speciális szükségle-
tű gyermek nevelése esetén a többletdíjként 
gyermekenként a minimálbér újabb 5 szá-
zaléka illeti meg a nevelőszülőt.

– Így amennyiben a nevelőszülő egy át-
lagos szükségletű gyermeket nevel, akkor 
a mindenkori minimálbér 50 százalékát 
éri el a juttatása – summázta Torzsa Lajos, 

s hozzátette: egy nevelőszülő átlagban 2 
gyermekről gondoskodik.

– Ne feledkezzünk meg a gyerme-
kek után járó nevelési díjról és külön 
ellátmányról, amely havonta nagyság-
rendileg 42.000 forint, valamint a családi 
pótlékról sem, amelyeket azonban a gyer-
mek teljes körű ellátására kell fordítani 
– figyelmeztetett.

A hálózatvezető a nevelőszülői tevé-
kenység mellett végzett egyéb keresőte-
vékenység kapcsán kiemelte, a jogszabály 
szerint az a tevékenység nem állhat a 
gyermek érdekével szemben. A nevelő-
szülőnek magának kell a gyermekekről 
gondoskodnia, de napközben természete-
sen ott az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde.

A lakótelepeken, így Erzsébeten is el-
terjedt az a tévhit, miszerint panellakásban 
élők nem lehetnek nevelőszülők. A jog-
szabály szerint egy szobában maximum 4 
gyermek élhet – a nevelt gyermek lakhat 
egy szobában a vér szerinti gyermekkel 
– méghozzá fejenként legalább 6 négyzet-
méteren, nyilván a gyermekek számára 
megfelelő berendezés közt.

Aki alkalmasnak véli magát a hiva-
tásra, az a 1148 Budapest, Fogarasi út 22. 
címre vagy a nszhalozat@pmtegyeszi.hu 
e-mail címre küldött motivációs levéllel és 
önéletrajzzal jelentkezhet nevelőszülőnek.

NEVELŐSZüLŐSÉG – NEM CSAK FOGLALKOZÁS, HIVATÁS
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Vádat emelnek a fegyveres rablók ellen 
Egy Vörösmarty Mihály utcai családi házba 
hatolt be négy férfi még 2013 márciusában. 
A támadók a házaspárt fegyverrel fenyeget-
ték meg, hogy adják át készpénzüket és ék-
szereiket. Több millió forint értéket raboltak. 
A nyomozók K. Imrét menekülés közben, Sz. 
Rolandot és H. Józsefet lakhelyükön elfog-
ták. N. Gábor pár nap elteltével feladta magát 
a rendőrségen. Az ügyet K. Imre, N. Gábor és 
H. József előzetes letartóztatása mellett, Sz. 
Roland szabadlábon hagyása mellett a BRFK 
Bűnügyi Főosztály Rablási Osztálya befejezte 
és az ügyiratot vádemelési javaslattal meg-
küldte az  ügyészségnek. 

Ne legyeN áldozaT! 

Hasznos tanácsokat adnak a kerületi kapi-
tányságon elhelyezett tájékoztatóoszlopo-
kon lévő füzetek, amikből megtudható, 
hogyan kerülhető el, hogy bűncselekmények 
áldozataivá váljon valaki. 

FelborulT a reNdőrségi kisbusz
Összeütközött egy rendőrségi kisbusz és 
egy taxi a Nagysándor József és a Vörös-
marty utca kereszteződésében. A szolgá-
lati gépjárműben, amely felborult, heten 
utaztak, mindenkit kórházba szállítottak, a 
taxisofőrt is. A rendőrségi jármű megkü-
lönböztető fényjelzést használt, a baleset 
körülményeit vizsgálják.

hÍrEK

Körzet Név telefon
1 Prauda Richárd r.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

Segíti az áldozatokat 
KITüNTETTÉK NYÁMCZ GYÖRGYIT

Körzeti megbízottak elérhetőségei

A Bűncselekmények Áldozatainak Napja 
alkalmából Nyámcz Györgyi r. alezredes, a 
XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési koordinátora és áldozatvédelmi elő-
adója több elismerést is kapott a közelmúltban.

Nyámcz Györgyi először az áldozatvédelem 
és áldozatsegítés területén kifejtett elkötele-
zett, magas szintű, szakmailag kiemelkedő 
színvonalon végzett munkájának elismerésé-
ül kapott oklevelet, amelyet dr. Hatala József, 
a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács elnöke 
írt alá és az Igazság-
ügyi Minisztérium-
ban adtak át számára. 
Emellett emléklapot is 
kapott a rendvédelem 
területén kifejtett szakmai érdek-képviseleti 
és közösségfejlesztési tevékenységéért, ame-
lyet Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a 
Magyar Rendvédelmi Kamara elnöke írt alá 
és a Belügyminisztériumban vett át.

– A legveszélyeztetettebb csoportok a fia-
talok és az idősebb korosztály. Az áldozatokat 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Igazság-
ügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztálya 
támogatja. Amikor az áldozat feljelentést tesz 
a hatóságnál, akkor egyben felvilágosítást és 
áldozatvédelmi igazolást is kap. Amikor az 
illető megkapja ez utóbbit, akkor azzal felke-
resi az áldozatsegítő osztályt, amely további 
segítséget nyújt a számára. Ha a sértett (ál-
dozat) első alkalommal nem kér segítséget, 
de 3 napon belül mégis igényt tart az áldozat-
segítő igazolásra, és utólag megkeresi a rend-
őrséget, akkor kiállítják ezt részére, és egyben 
az Áldozatsegítő Osztálynak is megküldik az 
igazolást. Amennyiben bűncselekmény tör-
tént, a járőrök, a helyszínelők át tudják 
adni a tájékoztatót, ezen rajta van, 
hogy kit nevezünk áldozatnak, és 
ki kaphat segítséget. A rendőr-
ségnél az áldozatvédelem 
szót használjuk, míg a civilek 
áldozatsegítésről beszélnek. 
Fontosak a hivatalos szakmai 
kapcsolatok, kiemelten a kerü-
leti jelzőrendszer. Volt olyan 
eset, amikor valaki nem kért 
külön segítséget, de rászorult, 
ekkor felvettem a kapcsola-
tot a Pesterzsébeti Szociális 
Gondozó Központtal, meg-
adva az idős sértett nevét, 

címét – mondta a r. alezredes. 
Hozzátette: – Felvilágosítjuk a 
sértetteket, hogyan tudják meg-
előzni a bűncselekményeket, 
hogy legközelebb ne legyenek 
áldozatok. Fontos, hogy isme-
retleneket ne engedjenek be a 
lakásba, a pénztárcájukat ne a 
szatyor tetején hagyják, amikor 
vásárolni mennek. Akkor tud 
segíteni az Áldozatsegítő Osz-
tály, ha van rendőrségi eljárás. 
Az áldozat a hivatalban további 

tájékoztatást kap a jogairól és lehetőségeiről. 
Az osztály munkatársai között vannak pszi-
chológusok, ügyvédek, akik érzelmi és lelki, 
valamint jogi támogatást tudnak nyújtani. 

A lakosok elsősorban akkor vesznek 
igénybe a segítséget, amikor ellopják az iga-
zolványukat, ekkor a rendőrségnél kapott 
igazolással az okmányok térítésmentesen 
beszerezhetőek. Például, ha egy idős néninek 
elviszik a nyugdíját, és arra a hónapra nincs 
pénze, akkor szükség esetén megkaphatja a 

teljes nyugdíját is. Sőt, 
arra is volt példa, hogy 
biztosították a gyógyá-
szati kiadásokra való 
összeget, és a hivatal 
a kegyeleti kiadások-
ban is támogatta anya-

gilag az áldozatok közvetlen hozzátartozóit 
Ilyen esetekben viszont mindig igazolni kell 
a krízishelyzetet. Az áldozatsegítő szolgálat 
minden olyan személyes iratot bekér, mely 

valóban igazolja a rá-
szorultság tényét, 

– bekérhetnek 
például vil-
lanyszámla-
kivonatot, 
–1hogy 
kiszűrhes-
sék, hogy 
valóban 
ki az, aki 
segítségre 

szorul.                                                                       
Ilma

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
Áldozatsegítő vonalak: 

06-80-225225 (24 órában) 
06-20/2247391 (munkaidőben)
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Ettvel Zoltán amatőr helytörténész 
családja több mint 130 éve él Pester-
zsébeten. A szakember felelevení-
tette a vámhatárokkal kapcsolatos 
információkat.

A középkorban is kellett fizetni vá-
mot az ott lakóknak a város tulajdonosa 
felé. A városon kívülről érkezők az áru 
után Pestre való utazáskor, később a 
fővárosba való belépéskor vámot fi-
zettek. Ez így volt 1867-től 1945-ig. 
A vámvonal jelzésére természetes és 
mesterséges határok szolgáltak, határ-
jelekkel ellátva. Őrhelyeket és ellenőrző 
utakat állítottak fel. Már a Habsburg 
Birodalommal való kiegyezés előtt 
is téma volt, hogy vámhatárokat kell 
létrehozni. 1870 tájékán a Váci úton, a 
Kerepesi úton, a Kőbányai úton, az Ül-
lői úton és a Soroksári úton létesítettek 
vámhatárokat; először a Haller utcánál 
állt egy vámőrbódé, majd 
a Gubacsi Határcsárdánál. 
Később Budapest közigaz-
gatási határát „kitolták” a 
Határ út–Soroksári út sar-
kára. Ezt a Határcsárdát 
Ettvel Zoltán helytörté-
nész üknagyapjától, Balogh 
Lászlótól kezdve 1850-től 
üzemeltette a család egé-
szen 1924-ig. Úgy tudtak jól 
értékesíteni, gazdálkodni, 
hogy az átmenő forgalom 
miatt olcsóbban tudták be-
szerezni a csárda üzemel-
tetéséhez a húsárut és az 
italárut is. Az ott áthaladó 
Pest környéki kereskedők-
kel és természetesen a vá-
mosokkal is egyezkedtek.

A csárda a Soroksári út és a Határ 
út találkozásánál állt, ott ahol jelenleg 
a benzinkút található. A Gubacsi Ha-
tárcsárdában a vámosok megszálltak és 
ellenőrizték a szekereseket, akik a haj-
nali órákban mentek, és főleg húsárut, 
tojást, tejet és italt szállítottak. A sze-
keresek Alsónémediből, Soroksárról 
érkeztek, és alapvetően a Vámház kör-
útra és a Haller téri piacra szállították 
az árut. 1924 után már nem mentek jól 
a dolgok, nem Ettvel Zoltán nagyapja 
és családja üzemeltette a vendéglőt. A 
főváros az 1930-as években kialakított 
egy kisebb vámépületet a csárda mel-
lett is. 1942-ben a csárdát lebontották, 
mivel útban volt az épülő csepeli HÉV 
miatt.

Később, már 1940 tájékán létesí-
tettek egy másik vámépületet, amely 
ellenőrző pontként funkcionált a Gu-
bacsi úti villamos elágazásnál, mert a 
Gubacsi útra is vigyázni kellett. Ez a 
vámépület ott állt, ahol jelenleg a villa-
mos kanyarodik a Gubacsi útra, és ahol 
a 3-as villamos végállomása van. Az 

épületben volt vámőrség vámpénztárral 
és kis raktárral. Pest felé menet 5-10 percig 
állt a villamos, a vámosok átvizsgálták az 
utazókat, hogy ne legyen náluk elrejtve 
semmi. Pest városa volt a tulajdonos, és az 
volt a cél, hogy ne lehessen olcsó árukat 
bevinni, a delikvenseket levámoltatták a 
város határánál. Be kellett vallani a ma-
gukkal vitt árut, igazolást, elismervény 
kaptak, hogy kifizették a vámot, ezzel bár-
hol igazolni lehetett, hogy az illető és az 
áru átment a vámon.

A Gubacsi úti vámépület a II. világ-
háborúig üzemelt, majd 1945 után meg-
szűnt. 1945-ig vámépület volt, 1946-47 
tájékán átvette a Budapest Székesfőváros 
Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT),  
vámosok voltak ugyan az épületben, ám 
megszűnt a Budapest felé adózás. A 
BSZKRT azért vette át az épületet, mert 
irányítani kellett a villamosforgalmat, és 
jegyárusítási helynek, bérletpénztárnak 
használták. Végállomásos cserebere volt, 
mivel a Határ úti HÉV is ott állt meg, és 
abban az épületben még egy javító szer-
vizt is kialakítottak a villamosok részére. 

Pesterzsébetet 1950-ben csatolták a 
fővároshoz. 

A következő vámépület csak az 
Üllői útnál volt. Amennyiben tovább 
akart menni valaki a fővárosba, akkor 
csak a Határ út és az Üllői úti keresz-
teződésnél tudott továbbjutni. Viszont 
a Nagykőrösi útnál, illetve a Gubacsi 
csárda és az Üllői út közötti szakaszon 
is vámosok cirkáltak. S ha a Nagykő-
rösi útnál megtalálták az embereket a 
vámosok, akkor elterelték az Üllői út 
vagy a Soroksári út felé. Nagyon sokan 
akadtak, akik leleményesen kikerülték 
a vámosokat, magyarán megszöktek 
előlük. Ha a Nagykőrösi utat ügyesen 
kikerülték, akkor csempészhettek is a 
csempészni akaró delikvensek bemen-
tek a Határ úti kiserdőbe a csempész-
áruval, avagy a batyuval, a talicskával, 
s így el tudtak menni a Gubacsi út felé, 
kikerülve a vámoltatást. A másik kerü-
lőútvonal a Ráckevei-Duna-ágnál volt. 
Lementek a Duna-partra, s a bozótokon 
és a réteken keresztül kerülték ki a vá-
mosokat Ferencváros irányába.

Az 1800-as évek végén alapvetően 
az állatterelés nem a Soroksári úton, ha-
nem a Gubacsi úton történt, így vitték 
az állatokat a vágóhídra. Ez addig volt 
így, amíg a villamosok nem terjedtek 
el. Erzsébetfalván 1905-ben indult el 
a villamosközlekedés. A régi leírások 
szerint a Gubacsi úton gémeskutakat 
fúrtak és laktanyákat telepítettek. Az 
1800-as évek végén és az 1900-as évek 
elején még 20 gémeskutat jeleznek a 
térképek. A Soroksári úton mentek a 
szekerek, közlekedtek az emberek. Az 
állatterelőket is megvámolták, ameny-
nyiben például 50 darab tehenet haj-
tottak, azután is meg kellett fizetni az 
adót. 

IM

 65 évvel ezelőtt még létezett a Határ úti vám
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„Rézmozsarat vegyenek” – szálltak az örök-
zöld dalok Zalay Lídia és tanítványai előadá-
sában, Horváth Kornél zongorakíséretével, a 
Pesterzsébeti Vásárcsarnok 90. születésnapjára 
rendezett kiállítás megnyitóján a Helytörténeti 
Múzeum  zsúfolásig telt termeiben.

– Izgalmas azon gondolkodni, hogy jön létre 
egy közösség, mi teszi közösségé a csoportot, 
amelyben ha az egyik ember elkezdi a vers-
sort, a másik mondja rá a rímet – fogalma-
zott beszédében dr. 
Hiller István ország-
gyűlési képviselő, a 
parlament alelnöke, 
aki a következőkben 
válaszolt saját kér-
désére: csoda. Olyan 
csoda, amelynek a 
megfejtésére évszá-
zadok óta sem lelt rá 
az emberiség.

A1képviselő 
emlékeztetett:1nem 
véletlen, hogy a huszadik század első ne-
gyedében megannyi, a környezetét komfor-
tosabbá tévő közösség alakult. Efféléknek 
biztosítottak helyet, többek között a vásár-
csarnokok. Ezek nemcsak a bevásárlást, a 
családról való gondoskodást segítették, de 
esztétikumukkal az előbb említett komfort 
érzését kínálták.

– Ha megkérdeznénk, miért, az olyan 
lenne, mintha azt mondanánk, minek a 
vers, hiszen kétmondatnyi prózában is el 
lehet mondani a közlendőnket – folytatta 
gondolatmenetét Hiller István, aki úgy vél-
te: ma már senki sem morfondírozik azon, 
hogy a piacokon a különféle árucikkeknek 
megfelelő legyen a tér felosztása.Török 

A Csili Művelődési Központ Muszély Ágos-
ton termében kiállítás nyílt Képek útközben 
címmel Eszes Zotlán festőművész alkotásaiból.

Várhalmi András igazgató köszöntötte a 
vendégeket, majd Lehoczkyné Fekete Emese 
méltatta a művész tevékenységét. Ebből ki-
derült, hogy 1967-ben a Csili képzőművész 
körébe járt, akkoriban még régi házakat raj-
zoltak. Majd Csepelen, a Veress Pál utcai 
szakközépiskola esti tagozatán portréfestést 
tanult. Útja New Yorkban folytatódik, ahol 

Róbert, a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum 
igazgatóhelyettese államalapí-
tó királyunk korát idézte meg, 
mint mondta: már Szent István 
hozott vásártörvényt.

– Piac szavunk az olasz 
piazza kifejezésből származik, 
amely központot jelent, s a piac 
a mai napig közösségi tér – em-

lékeztetett Török Róbert, majd hozzáfűzte: 
az évtizedek során a városközpontból a vá-
sárcsarnokok szorították ki a piacokat.

A kiállításról szólva az igazgatóhelyet-
tes megállapította: több kereskedelemtör-
ténetnél, hiszen telis tele van helytörténeti 
kuriózumokkal. Kiemelte, hogy a rendezők 
feltártak és bemutattak egy olyan témát, 
amellyel múzeumi szinten kevesen, kizá-
rólag néprajzosok foglalkoznak.

Végezetül jókívánságát fogalmazta meg:
– A kiállítás címe: Lehet egy kicsivel 

több? Legyen. Naponta legalább annyi-
an látogassanak ide, ahányan a Tátra téri 
vásárcsarnokba.

DIA

9 hónapig tanult 
díszítőfestésze-
tet. Pesterzsébetre 
1999-ben költözött. 
2009-ben súlyosan 
megbetegedett, 
nem tudott beszél-
ni, de ceruzát és pa-
pír kért, és rajzolni 
kezdett. Beszélni 
felesége, Júlia segít-
ségével tanult meg 
újra. Nagy öröm 

számára, hogy mint művészt Pesterzsébet 
befogadta. A 2014-es tavaszi tárlat közön-
ségdíját ő nyerte el. 

Alkotásain filozófiai gondolatok jelennek 
meg, nyomon követhetjük az évszakok vál-
tozását, Pesterzsébet utcáit, tereit. 
A művész felesége, Júlia hozzáfűzte: 

– A Török Flóris utcát azóta másként 
látom, amióta Zoltán megfestette. Azelőtt 
észre sem vettem, de ha a festményére rá-
nézek, a valóságban is csodálatosnak látom 
a pesterzsébeti napfelkeltét.  IM

Lehet egy kicsivel több?

Képek útközben
BEFOGADTA PESTERZSÉBET ESZES ZOLTÁN FESTŐMűVÉSZT

SZEMÉLYES 
KéPTÖRTéNETEK
A városvédők már-
c ius végi  évad-
nyitó előadásán 
Stefanovits Péter 
grafikus "Szemé-
lyes képtörténe-
tek" címmel tartott 
előadást egy olyan első 
világháborús hadifogolyról, aki 
1920 tért haza az orosz hadifogságból.  
Helm Ödön számos rajzot, grafikát 
készített a fogolytáborban.              IM

Autodidakta alkotó, 
aki érti a madarak hangját

Április vé-
géig tart az 
a kiállítás, 
amelyen 
Oravecz 
György 17 alkotását mutatják be a 
Bíró Mihály utcai könyvtárban. Az 
autodidakta alkotó aktív éveiben az 
egyik műsorszóró vállalatnál mű-
szaki főellenőrként tevékenykedett. 
A festészet mellett a másik hobbija 
viszont a madarak megfigyelése: a 
Madártani Intézet munkatársaival 
szabadidejében együtt figyelte és fi-
gyeli ma is a madarakat. Legalább 300 
madárhangot tud megkülönböztet-
ni. Festményeinek témáit a történe-
lemből és a természetből válogatta, 
színesen éli át és rajzolja le életének 
mozzanatait.                IM
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A Csili Művelődési Központban április 10-
én méltóképpen emlékeztek meg a költészet 
napjáról, amelyet 2009 óta rendeznek meg és 
amelyen egyre több gyerek vesz részt.

Délelőtt 9 órától 15 óráig folyamatosan 
mintegy 300 óvodás és általános iskolás 
vett részt versmondás, versillusztrálás, 
verstotó és versírás kategóriában, va-
lamint volt kézműves foglalkozás is. A 
költészet napi programot szervező Kele-
menné Farkas Zsuzsa könyvtárvezető és 
munkatársai kitettek magukért. A gyere-
kek a Hajós Alfréd Általános Iskolából, a 
Vörösmarty Általános Iskola, a Tátra téri 
Általános Iskolából, a Gyermekmosoly 
Óvoda tagóvodáiból, a Lurkóház óvoda 
tagóvodáiból, a Nyitnikék tagóvodájából, 
a Zöld oviból, valamint a Baross oviból ér-
keztek. 11 órakor a Petőfi-szobornál volt 

versmondás, 14 órakor a Kölcsey-szobor-
nál Gieler Ferenc színművész szavalta el 
a Himnuszt.

– A kollégák beszámolója szerint a 
versmondás nagyon színvonalas volt, 
például a Baross oviból egy 4 éves gyer-
mek különösen szépen mondott verset. 
Összesen hét helyszínt alakítottak ki. A 
zsűri tagjai az egyik helyszínen  Klimák 
Mara és Verbóczki Istvánné, a másik hely-
színen Bencze Mária és Oláh Miklósné 
voltak. A díjkiosztásnál a legjobb vers-
mondók elszavalták újra a verseket a Víz-
vári teremben – foglalta össze Kelemenné 
Farkas Zsuzsa. A díjakat a helyezetteknek 
Várhalmi András, a Csili igazgatója nyúj-
totta át. A szervezők külön megköszönték 
a pedagógusok, valamint az óvodapeda-
gógusok és a Pizza Forte támogatását.

IM

DÍJAZOTTAK
Versillusztrálás:
1. Hajós Alfréd Általános Iskola 3. b 
osztálya – 21 főre szóló Gyermekszín-
ház bérletet nyert;
2. Hajós Alfréd Általános Iskola 5. a 
osztálya – szintén Gyermekszínház 
bérletet nyert a 2015/16-os félévre;
3. a Zöld ovi - táncházra nyert belépőket
Verstotó:
1. Mészáros Bernadett 7. a  (Hajós Alfréd 
Általános Iskola), könyvutalványt és 
Vakáció partira belépőket nyert 
versírás: 
Zelenák Jenifer, Perger Zoltán, Kürti 
Roland 4. b (Hajós Alfréd Általános 
Iskola) – Pizza Forte utalványt nyertek

versmondás:
1. Zöld ovi (Napsugár, Napraforgó, 
Margaréta csoport) Aprók színházára 
bérletet nyertek;
2. Hajós Alfréd Általános Iskola 4. b 
osztály. Ők a Nemzeti Dalt jelnyelven 
is elszavalták – Gyermeknap és tánc-
ház belépőket;
3. Baross ovi (Budai Szabolcs, Paládi 
Gergő és Ivák-Tokodi Jázmin), sütiket 
és csokoládékat nyertek
A zsűri különdíját a legfiatalabb 
versmondó: Ivák-Tokody Jázmin 
nyerte

Második felvonásához érkezett a Gaál Imre 
Galériában egy hónapja megtekinthető csopor-
tos kiállítás. A kiállító művészek most másik 
oldalukról is bemutatkoztak a közönségnek: 
költőként léptek a nagyérdemű elé a költészet 
napja alkalmából.

– Nem újdonság az ilyen előadóest a galé-
riában, éppen tíz esztendővel ezelőtt ren-
deztünk Kert címmel kiállítást, és akkor is 
sok olyan művész szerepelt, köztük a most 
jelen lévő alkotók – mutatott a mögötte 
ülőkre D. Udvary Ildikó múzeumigazgató 
–, akik verset, prózát is írnak.

Gyulai Líviusz humoros költeményeit 
Vermes Emi színművész tolmácsolta, aki 
elöljáróban elmondta: azért tudja felolvas-
ni a verseket, mert ő maga rendelte azokat.

– Líviusz felesége vagyok. évekig taní-
tottam színészmesterséget, és megkértem, 

segítsen, hogy az órákon ne 
mindig az unalomig ismert 
versekkel foglalkozzunk 
– mesélte.

Katona Szabó Erzsébet, Fe-
renczy Noémi-díjas textilmű-
vész így vallott költészetéről:

– Sok esetben magányos 
sétáimon a lépteim vagy a 
szívdobogásom nyomán, 
halkan elindul belül egy 
dallam, ami aztán szavakká 
formálódik.

Barabás Márton Munkácsy-díjas kép-
zőművész megállapította, hogy a megje-
lentek közül ő írja a legkevesebb verset.

– Valószínűleg azért, mert képzőmű-
vészként sokkal jobban tudok fogalmaz-
ni, mint szavakkal – mondta Barabás 
Márton, akinek egyik felolvasott művét 
Orosz István, a galéria falán függő gra-
fikája ihlette.

– Köszönöm szépen, én vagyok a meg-
szólított – állt fel a költemény elhangzása 
után a Kossuth-díjas grafikusművész, és 
stafétaként ajánlotta erdélyi helységne-
vekből formált líráját az onnan szárma-
zó Katona Szabó Erzsébetnek és Gyulai 
Líviusznak.

A versek között Tóth Anna Zita fu-
volajátékában gyönyörködhettek a 
jelenlévők.

DA

Kertek, versek, labirintusok
A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájá-
ban április 16-án a költészet napja alkalmából 
a Társulat megemlékező előadását hallhatták 
az irodalom iránt érdeklődők.

A Társulat, amely kerületünk közéleti 
szereplőit, képviselőit tömöríti, idén jubilál. 
A csoport egy évtizede, minden esztendő-
ben idéz a magyar költők műveiből, zenei 
betétekkel emlékezik meg a költészet napjáról 
Rózsavölgyi Ildikónak, a Társulat művészeti 
vezetőjének koordinálásával.

Karinthy Ferenc, Weöres Sándor, Gyóni 
Géza, József Attila, Radnóti Miklós, Juhász 
Gyula műveiből, költeményeiből adott elő 
részleteket Rózsavölgyi Ildikó, Balásházi 
Bálint, dr. Sturcz Zoltánné, Lengyel Andrea, 
Mészáros Kinga, Várhalmi András, Hordós-
né Futó Ilona, Virág László és Aknai Erzsébet. 
Közreműködtek a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola zenepedagógusai: Kiss Ani-
kó, Pável Edit, Csala éva, Balásházi Bálint. A 
Társulat alkalmi kórusa is fellépett.      ILMA

JUBILEUMI KÖLTÉSZET NAPJA 
a Társulat előadásában
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Baba-mama klub: 

május 7-én, csütörtökön 10 óra-
kor várjuk a csöppségeket egy kis 
játékra, éneklésre.

• Idegennyelvi klubok: Az angol 
klubban május 4-én, hétfőn 17 
órakor, az olasz klubban pedig má-
jus 18-án, hétfőn 17 órakor várja 
a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász 
Mónika. A német klub következő 

foglalkozása május 11-én, hétfőn 17 
órakor lesz. A francia klub ezután új 
időpontban, szerdánként jelentke-
zik. Megyeri Béla várja a társalgókat 
május 13-án, szerdán, 17 órakor. Az 
orosz klub következő foglalkozása 
pedig május 27-én, szerdán 17 óra-
kor lesz.

• Színes ötletek: Kreatív sarok, la-
kásdekorációs ötletek Frisch Tün-
dével május 29-én, pénteken 16 
órakor.

• Kiállítás: „A mi világunk” címmel 
a pesterzsébeti roma kisebbségi ön-
kormányzat kiállítását tekinthetik 
meg április 27-től május 6-ig könyv-
tárunkban. Kiállítók: Szajkó József 
bábkészítő és Vári Zsolt festőművész.

• Játékkészítők klubja: szer-
dánként, 15 órától várja Atti-
la bácsi az érdeklődőket, akik 
logikai és kézműves játékokkal 
ismerkednének. 

• Társasjáték klub: Gyertek és 
társasozzunk egyet! Ha van ked-
venc társasjátékod, azt is hozd ma-
gaddal! Május 29-én, pénteken 17 
órakor várunk a könyvtárban!

• Kézműves Kuckó: május 9-én, 
szombaton 11 órakor várjuk az al-
kotni szerető gyerekeket. 

Tájékoztatjuk kedves olvasóin-
kat, hogy május 1-én, pénteken, 
és 2-án, szombaton, illetve má-
jus 23-tól 26-ig zárva tartunk!

• Kézimunka és Főzőcske Klub: 
Pénteki napokon 15.30 óra

• pacsirták játszóháza 2-8 éves 
gyerekeknek! Rádics Ágnes-
s e l  páratlan heteken szerdán-
ként 16.30-tól

• Kerekítő: Szabó-Bellán Tíme-
ával, hétfői napokon 9.30: Mon-
dókás móka; 10.10: Bábos torna

• nagy lászlóné a 9. sz. egyé-
ni választókörzet képviselőjének 
fogadóórája: 2015. máj. 6-án, 
18.00-kor

Tájékoztatjuk kedves olvasó-
inkat, hogy 2015. máj. 1-én és 
máj. 25-én a könyvtár zárva tart.

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
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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

„Lehet egy kicsivel több?” 
Helytörténeti kiállítás a 
Pesterzsébeti Vásárcsarnok 
90. évfordulója alkalmából 
a Pesterzsébeti Múzeum 
épületében. A kiállítás 
megtekinthető 2016. 
március 30-ig keddtől 
szombatig, 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

A Pesterzsébeti Múzeum 
szeretettel vár minden ked-
ves érdeklődőt a 20. Mú-
zeumok Majálisán, május 
16-án és 17-én, a Nemzeti 
Múzeum kertjében!

Olcsó könyvek 
vására 

A Bíró Mihály utcai könyv-
tárban kéthetente kapnak 
új könyveket, így a kevésbé 
keresettek, az elavult vagy 
a kölcsönzésben megron-
gálódott könyveket lese-
lejtezik és értékesítik. Amit 
nem sikerül eladni, egy idő 
után sajnos megsemmisí-
tésre kerül. Az internetes 
letöltések elterjedésével a 
CD-k kölcsönzése is erősen 
megcsappant, így ezeket is 
árusítják. 

Akik nincsenek beirat-
kozva a könyvtárba, azok 
is megvásárolhatják a lese-
lejtezett könyveket, CD-ket.
   IM
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Óvodánk pedagógiai prog-
ramjában fontos helyet foglal 
el a környezeti nevelés. A víz 
világnapja alkalmából he-
ti tevékenységeinket e téma 
köré építettük, hogy a gyere-
keknek természethez kötődő 
pozitív viszonya alakuljon 
ki. A játékokkal, tevékeny-
ségekkel arra neveltük őket, 
hogy ne járuljanak hozzá a 
környezetünkben lévő vizek 
szennyezéséhez.

Március 20-án miután részle-
gesen elfogyasztottuk a Na-
pot, véget nem érő izgalmas 
feladatokat oldottunk meg a 
víz világnapjának jegyében. 

Kati néni vizes kísérletek-
kel kápráztatott el bennünket, 
a mozgás és víz párosítása so-
rán izmosabbak lettünk.

Internetes fogalomke-
resést, szómagyarázatot és 
totót oldottunk meg, tenyér-
lenyomatot készítettünk.

A gyerekek különféle élménye-
ket és tapasztalatokat szerezhet-
tek a vízzel való kísérletezés által. 
Megismerkedtek a víz tulajdon-
ságaival. Az előző héten elülte-
tett virághagymáinkat locsoltuk, 
gondoztuk. A kézműves, barká-
csolós tevékenységeinknél is a 
víz volt az ,,úr”. A csoportonként 
elkészített munkák az óvoda fo-
lyosóját díszítették. 

Joó-Faluvégi Anikó
óvodapedagógus

Az érdekes feladatok ha-
tására környezettudatosabbá 
vált a magatartásunk. 

Kreativitásunknak kö-
szönhetően szebbnél szebb 
környezetvédelmi pikke-
lyekkel „megszülettek” a 
Tátrahalak is. 
Szervező: Gürtler Katalin
Segítői:  a felső tagozat 
szaktanárai
Fodor Ildikó - magyartanár
Tátra Téri Általános IskolaA víz világnapja

A víz világnapja a tátrában

Március 31-én játszani hívtuk a szülőket. A kö-
zös tevékenykedés során fejlődik a gyermekek 
ünnep iránti érzékenysége, bővülnek ismere-
teik a népszokások, hagyományok megisme-
résén keresztül.

Intézményünk hét csoportja tárta ki aj-
taját az érdeklődőknek, minden csoport 
más húsvéthoz kapcsolódó kézműves- 
tevékenységet kínálva fel. Igyekeztünk 
változatos anyagokból, változatos tech-
nikával készíthető, húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódó barkácsolási lehetőséget biz-
tosítani. A tartalmas délután lezárásaként 
vendégeink voltak a Lajtha László zene-
iskola növendékei, akik népdalokat ját-
szottak. A koncertező gyermekek évekkel 
ezelőtt, egy kivétellel valamennyien a mi 
intézményünkben töltötték óvodás éveiket. 
A zenei bemutató után a népszokásokhoz 
kapcsolódóan a Hétszínvirág csoportba 
járó fiúk locsolóverssel kedveskedtek a lá-
nyoknak, majd meg is locsolták őket.  

Tóth Katalin óvodapedagógus

TAVASZKÖSZÖNTŐ 
ZENENAP A KEREKERDŐ 
óVODÁBAN

Óvodánk zenenappal köszöntötte 
az érkező tavaszt. A közös program 
hangszerbemutatóval kezdődött. 
Régi óvodásunk, Takács Levente, a 
pesterzsébeti zeneiskola növendéke 
szintetizátorozott. Ezután, a gyere-
kek egy mesés történet résztvevő-
iként a kisrigó segítségére siettek, 
hogy közösen szabadítsák ki a Na-
pot a Jégherceg fogságából. A kaland 
daltanulással kezdődött, majd aka-
dályokat kellett leküzdeniük mely-
ben különböző zenei készségek, 
képességek kaptak fontos szerepet. 
Végül a legnehezebb próba is sike-
rült: a csoportok az általuk készí-
tett hangszerekkel, tavaszi dalok és 
mondókák segítségével bejutottak a 
Jégherceg várába és kiszabadították 
a Napot. 

Úgy gondolom, e napon a gye-
rekeknek alkotó, cselekvő résztve-
vőként a zene segítségével olyan 
élményben volt részük, mellyel mél-
tók voltunk Kodály gondolataihoz:

„A lelki gazdagodás hatalmas for-
rásai erednek a zenéből. Azon kell 
lennünk, hogy minél többek számára 
megnyíljanak.”

Takácsné Gáspár Ildikó
óvodapedagógus

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda

Kikeleti ügyeskedő 
Húsvétváró játszóház a Gyermekmosoly óvodában
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A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet ti-
zenötödik alkalommal szervezte meg a 
színházi világnap alkalmából a színjátszó 
találkozót, aminek szervezését 2002-től 
Verőcei Gáborné vállalta magára. 

A találkozót az elsősök kezdték egy 
Nemes Nagy Ágnes versekből színpadra 
álmodott etűdsorozattal. Igazi színfoltot 
képviselt többek között a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Is-
kola színjátéka, amellyel megnyerték a 
kerületi, majd a fővárosi német nyelvű 
döntőt, az Óz, a csodák csodája mese-
adaptációjukkal, amit ezúttal magyarul 
adtak elő. A Lázár Vilmos Általános 

Sok más mellett középiskolás éveit azért idézi 
vissza kedvtelve az ember, mert az alma ma-
tere nevét viselő napok programjai legkedve-
sebb emlékei közt sorakoznak. Lássuk, mire 
emlékezhetnek majd a mostani kossuthosok.

Olyan korosztály szórakozta végig a K-fak-
tort, amelynek szülei emlékezhetnek csupán 
a televíziós vetélkedőre, a Ki mit tud?-ra. Az 
egykori műsor igazát 
mi sem bizonyítot-
ta ékesebben, mint a 
Kossuth-napok tehet-
ségkutatójának min-
dent elsöprő sikere. 
A legendás műsor-
vezető, Antal Imre 
szerepét Gersei Zsolt 
tanár úr öltötte magá-
ra. Természetesen volt zsűri, pontozás, pró-
za, vers, zene, és legfőképp jókedv. Minden 
esztendőben igyekeznek valami újdonsággal 
előrukkolni a tanárok, idén ez a K-faktor vitat-
hatatlanul bejött.

Maradjunk még a múltidézésnél: ami a 
tanárok számára nosztalgikus emlékezés, di-
ákjaiknak az újdonság varázsát kínálja. Ilyen-
nek számított a tavaly óta létező margitszigeti 
járőrverseny. 

– Az a szándék vezérelte a kitalálókat, 
hogy a sok, épületben tartott rendezvény után 
menjünk ki a szabadba – magyarázta Horváth 

Iskola másodikosai Zalán Tibor moder-
nizált klasszikusával, a Csipkerózsika és 
a fiú című mesével léptek színpadra. 

– A drámajátékot alsó tagozattól ko-
molyan művelik a kerületi iskolákban 
– magyarázta Repkáné Guj Judit, a Pester-
zsébeti Pedagógiai Intézet alsó tagozatos 
szaktanácsadója, aki a fellépők számára 
emléklapokat adott át, majd szomorú 
hangon folytatta: – Miután április 1-jével 
megszűntek a pedagógiai intézetek, így 
mi is csak remélni tudjuk, hogy a jövő-
ben valaki koordinálja majd a színjátszó 
találkozókat.

DIA

Gábor igazgató, s a részletekbe is beavatott: 
minden osztály létrehozott egy állomást, 
amelynél játékos feladat várta a versenyzőket.

A több évtizedes hagyománynak meg-
felelően a Kossuth-napokon ismertetik az 
iskolai pályázatok, versenyek eredményeit. 
Ezek között szerepel például a járőrverseny 
teljesítménye is. A győztes osztály jutalma 
egy szabadnap, amelyen általában kirándulni 

mennek.
Jó utat, 10. B!

Szintén hagyo-
mány az eseménysort 
lezáró színházi elő-
adás. Nyolc esztendeje 
alakult a KLG Társu-
lat. (Szabad a gazda 
alapon, a KLG termé-
szetesen a gimnázium 

nevének rövidítése). Születésére a direktor így 
emlékezett:

– A Szent László Gimnázium diákjai mutat-
ták be az István, a király című rockoperát. Az 
előadás után egyik tehetséges növendékünk 
elém állt, s azt mondta, ilyet mi is tudunk csi-
nálni. és tudtak. Füzes Nóra állta a szavát. A 
társulat egyediségét biztosítja, hogy tagjai nem 
kizárólag a diákok, de a tanárok soraiból is 
verbuválódnak. Az együttes vezetője azonban 
mindig diák. Idén a Csiliben a KLG Társulat 
eddigi munkáját összefoglaló gálaműsorral zá-
rultak a Kossuth-napok.    Ditzendy Attila

Vajon lesz folytatás? 
KERüLETI SZÍNJÁTSZó TALÁLKOZó Országos Kossuth-Széchenyi-

SZóNOKLATVERSENY

Idén is sikereket értek el a pester-
zsébeti diákok az országos Kossuth-
Széchenyi-szónoklatversenyen 
2015. április 10-én az Apáczai Ki-
adó/ ma már Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet (OFI) József körúti 
székházában.

A versenyt a Kossuth Szövetség 
rendezte, de részt vett a verseny 
lebonyolításában a Széchenyi Tár-
saság, a Széchenyi kör és a pester-
zsébeti Kossuth Társaság is.

A verseny három csoportban 
zajlott: két általános iskolai és egy 
középiskolai csoportban verse-
nyeztek a diákok. 

Neves színészek és tanárok, 
szóhoz értő emberek voltak a zsűri 
tagjai: Geszty Glória, Kapácsi Mik-
lós, Kovács István, Kovács Titusz, 
Nemcsák Károly, R. Kárpáty Péter 
színművészek, Bartal Lajosné, Dr. 
Csabai Mária, Rácz András tanárok 
és Dr. Szigethy István ügyvéd. 

A kötelező szöveg egy Kossuth 
Lajos vagy egy Széchenyi István- 
szónoklat, a szabadon választott 
pedig Kossuth Lajos és kortársai-
nak szónoklataiból választott ere-
deti szöveg lehetett.

Mindhárom csoportban magas 
színvonalon bizonyította felkészült-
ségét mintegy 40 részt vevő diák.  

A második csoportban II. helye-
zett lett Keresztes Dániel a József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola diákja, felkészítő 
tanára: Pongráczné Krizmanits Má-
ria. III. helyezett lett Bubnó Sarol-
ta a Lázár Vilmos Általános iskola 
diákja, felkészítő tanára, Róthné 
Géczy Veronika.

A versenyen részt vevő összes 
diák és felkészítő tanáruk könyv-
jutalomban részesült. Köszönet a 
támogatóknak.

Gratulálunk az összes részt ve-
vőnek, és várjuk jövőre is a ver-
senyre a diákokat.

Dr. Sturcz Zoltánné 
a Kossuth Társaság elnöke

A MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKE-
ZÉSEN A LÁZÁR VILMOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
legkiválóbb diákjai oklevelet 
vehettek át
Bertalan Ciprián, Budai András,  
Matota Márton, Király Anna Dóra, 
Miskey Roland, Szűcs Emese, Iacob 
Leila, Szűcs Johanna Bianka, Király 
Bálint, Váradi Kitti, Mogyorósi Ba-
lázs, Tölgyesi Zsófia, Martini Pálma, 
Farkas Panna, Tran Kim Nikoletta  

Ki mit tud, járőrverseny és musical gála
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A „Zöld Út” Caritas és képviselője, Bánó Mik-
lós negyedszázada járja adományaival Erdélyt. 
Áprilisban szintén ott jártak.

– Iskolai tankönyveket, szépirodalmi 
és gyermekkönyveket vittünk, hogy 
a diákok magyar nyelven olvashassa-
nak. Makfalván Tőkés Brigitta tanárnő, 
Székelykeresztúron Szombatfalvi József 
unitárius lelkész vette át az irodaszereket 
és könyveket. Az erdélyiek – keresztény 

egyházi kapcsolatok révén – szívesen 
táboroztatnának pesterzsébeti gyereke-
ket, amennyiben a szülők részéről igény 
merülne fel erre vonatkozóan – mondta 
Bánó Miklós. 

A könyvadományozó akciót az önkor-
mányzat és jó szándékú emberek is tá-
mogatták. Az adományozni szándékozók 
az alábbi telefonszámon érhetik el Bánó 
Miklóst: 06-20-8026232. 

IM

Fájdalommal megtört szívvel 
tudatjuk, hogy

PóCZA TIBOR LAJOS
NY. KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKA-

FIZIKA SZAKOS TANÁR

77 éves korában csendesen elhunyt.

PÓCZA TIBOR TANÁR ÚRRA em-
lékezünk most, a XX. kerület egyik 
meghatározó tanár személyiségére, 
akit sok-sok diákja zárt szívébe, és 
szeretettel őrzi emlékét.

Celldömölkön született 1937-ben, 
a gimnáziumot is itt végezte el kitűnő 
eredménnyel.

Felsőfokú tanulmányait az Egri Ál-
lami Tanárképző Főiskola matemati-
ka–fizika szakán kezdte meg, majd ez 
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
folytatta.

Pedagógusi pályafutása Kiskunlac-
házán kezdődött, ahol a matematika és 
a fizika oktatása mellett aktív tagja volt 
a helyi színjátszó körnek.

Az iskola nemcsak pályafutásában, 
hanem magánéletében is fontos szere-
pet játszott: itt ismerte meg feleségét, 
György Évát. Felesége pesterzsébeti 
pedagóguscsaládból származott, ezért 
az ifjú házasok Pesterzsébeten kezdték 
el közös életüket. TANÁR ÚR  az Óno-
di utcai Általános Iskolában kezdett el 
tanítani, majd a 60-as évek végétől a 
Kossuth Lajos Gimnáziumban oktatott 
matematikát és fizikát nyugdíjazásáig, 
több mint 30 éven keresztül. Nyugdí-
jazását követően is aktív maradt, pe-
dagógusi hivatásának gyakorlását a 
Qualitas Gimnáziumban folytatta pár 
éven keresztül.

Diákjai szeretettel hívták és várták 
az érettségi találkozókra, melyeken 
örömmel és lelkesen vett részt. A talál-
kozók tisztelettel és szeretettel, jó han-
gulatban, humorral fűszerezve teltek.

TANÁR ÚR személyében egy sze-
retettel teli, az életben a szépet és a jót 
kereső, vidámságot kedvelő, tiszteletet 
és emberséget sugárzó, önzetlen, segí-
tő szándékú EMBERT ismertünk meg 
és búcsúzunk most tőle.

Végső búcsúztatása április 9-én volt 
a Pesterzsébeti temetőben.

Célba értek az erzsébetiek adományai

A Szent Erzsébet-főplébánia-templomban 
május 10-én vasárnap a 10 órakor kezdődő 
szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíbo-
ros, prímás, érsek atya lesz.  Mintegy 20 
fiatalt és felnőttet bérmál.                 IM 

JAPÁN KARMESTER 
a Szent Erzsébet-templomban 
A Szent Erzsébet-templomban május 15-én a 
Nemzeti Filharmonikusok zenekara és a Nem-
zeti énekkar (karigazgató: Antal Mátyás) ad 
koncertet Nagy János emlékének szentelve, aki 
februárban hunyt el, és a kórus énekese, titkára 
volt sok-sok évig. Műsorukban egyházi művek 
csendülnek fel Antal Mátyás vezényletével, 
majd elhangzik Mozart Requiemjének néhány 
tétele. Ezt a művet Kobajasi Kenicsiró világhírű 
karmester (az 1974-es Nemzetközi Karmes-
terverseny győztese) vezényli. A koncert 19 
órakor kezdődik, a belépés ingyenes.         IM 

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJüK Pesterzsébet, Soroksár, Csepel, 
Lőrinc és Kispest lakosait, hogy Dél-Pesten immár 12 éve működik a 
Budapesti Zsidó Hitközség dél-pesti körzetének imaháza. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki hozzánk tartozónak érzi magát, érdekli hitéletünk, 
kíváncsi ránk. Szombatfogadó istentiszteleteinket pénteken du. 17.30-kor 
tartjuk a Gubacsi lakótelepen a 1203, Budapest Zamárdi u. 7. szám alatt. 

Minden felvilágosítást Megtalálnak honlapunkon a www.del-pest.coM

Pesterzsébeten 
bérmál a bíboros
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Századik születésnapján köszöntötte Pusztai 
Lászlónét Szabados Ákos és Földesi Gyu-
la április 17-én. Ági nénit családján kívül 
a Rozmaring Nyugdíjas Klub énekkara is 
köszöntötte.

Az ünnepelt családtagjai – lánya, veje, 
nyolc unokája, hét dédunokája párjaik-
kal, valamint öt ükunokája – is köszöntöt-
ték. Lánya tagja a Rozmaring Nyugdíjas 
Klubnak, így a kórus is énekelt, szavalt, 

egyik unokája pedig egy hegedűmű-
vésszel lepte meg. Mint megtudtuk, 
Kállósemjénben született, ahol gyerek-
ként már szőlőt permetezett. 1938-ban, 
férjhez ment és Budapestre, Pesterzsé-
betre költözött. A Hazai Fésűsfonó és 
Szövőgyárban dolgozott 26 évig. Férjét 
24 éve, kisebbik leányát tavaly veszítette 
el.  Ági nénivel ma is sokat és jókat lehet 
beszélgetni, nagyon szeret a régi időkről 
mesélni, anekdotázni. 

A 100. év leginkább anekdotázással telik

A Pacsirta Klub Egyesület egyik tagja, 
Szilágyi Józsefné, született Gelencsér Má-
ria 90 éves lett. Igaz, már februárban be-
öltötte ezt a hosszú életkort, azonban egy 
hónappal később sikerült  megszervezni 
számára a születésnapot. Leánya, André 
Sándorné Marika, aki szintén klubtag, kí-
sérte el az ünnepségre. Friedrich Antalné, 
a civilszervezet vezetője meglepetésmű-
sort szervezett.

A szülinapos hölgyet leánya, Marika 
gondozza. édesanyja eredetileg Pesthi-
degkúton született, majd néhány éves 
korában a szüleivel került Pesterzsébetre 

az 1930-as években. Dolgozott 
gépíróként is, majd a Habse-
lyem Kötöttárugyárba került. 
Először varrónő lett, majd 
blokkvezetőként tevékenyke-
dett 1950-től 1985-ig. Több-
ször is kapott Kiváló Dolgozó 
kitüntetést. 1985-ben ment 
nyugdíjba, és a nyugdíj mel-
lett dolgozott az Iparcikk Köl-
csönző Vállalatnál eladóként. 
Hobbija a mai napig a varrás, 
a kötés és a kézimunkák készí-
tése maradt, emellett szívesen 
kertészkedik. Mindig is sok 
virágot nevelt a kertben, sőt, 

szívesen szaporította őket.
Születésnapján Juhász Lajosné és 

Kovács Eszter alpolgármesterek kö-
szöntötték. A pacsirtások kórusa pedig 
meglepetésként örökzöld slágereket éne-
kelt a szülinapos hölgynek. Az ünnepi  
tortán 90 gyertya égett, majd meggyúj-
tották a tűzijátékot. Kovács Eszter alpol-
gármester kérdésére, hogy mi a hosszú 
élet titka, Marika néni azt válaszolta: 
– Szeretni kell az embereket! Nem sza-
bad őket megbántani, úgy kell elfogadni 
őket, ahogy vannak. Ezt a legnehezebb 
megvalósítani!

IM

A hosszú élet titka: szeretni kell az embereket!

A Humán Szolgáltatások Intézményének 
Vágóhíd utcai idősek klubja márciusban 
egy lelkes kis csapattal Szegedre látoga-
tott el. Útjuk első állomása a Széchenyi 
téren megrendezett VI. Toros Pálinka-
fesztivál volt, ahol betekintést nyertek a 
forgatagba, majd ezt követően végigsétál-
tak a belvároson és megnézték a szebbnél 
szebb épületeket. A következő állomás a 
szegedi dóm volt, amit belülről is meg-
csodálhattak, és meghallgathatták a Dóm  
téren a zenélő órajátékot. Ezt követően 
mindenki a saját ízvilágának megfelelően 
fogyasztotta el az ebédjét, ki étteremben 
ki a fesztiválon. A nap zárásaként a klub-
tagok a Szegedi Nemzeti Színház épületét 
nézték meg. A kirándulásról az idősek 
élményekben gazdagon tértek haza.

Vágóhíd u. idősek klubja

SZEGEDI KIRÁNDULÁS
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A pesterzsébeti ön-
kormányzat megbí-
zásából a Szociális  
Foglalkoztató immá-
ron 9. alkalommal 
rendezte meg a ta-
vaszi tisztasági na-
pot a város szélén, a 
kiserdőben, az Előd 
utca végén található 
szánkózódombon.

Április 17-én reg-
gel több száz diák és 
felnőtt (8 általános és 
6 középiskola, illetve 
3 civil szervezet tag-
jai), mintegy 550-en gyűltek ösz-
sze, hogy segítsenek kitakarítani 
a kiserdőt. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársai is részt vettek a mun-
kákban.  A külön programokban 
a Nordic Walking Egyesület és a 
Nyílegyenes Íjász Klub képviselői, 
valamint a Than Károly Ökoiskola 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola szakértője is segített.

Adorján Csilla, a Szociális Fog-
lalkoztató vezetője foglalta össze 
a tisztasági nap történéseit: – Az 
általános iskolás gyerekeknek a 
lakótelepen tisztasági gereblyé-
zést szerveztünk, az idősebbek a 
kiserdőben kijelölt helyszíneket 

takarították. A takarítás közben 
személyi igazolványokat, forgal-
mi engedélyeket,  eldobott rend-
számtáblákat találtunk, amelyet 
átadtunk a XX. és XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányság képviselő-
inek. A nap folyamán mintegy 
30 köbméter szemetet gyűjtöt-
tek a diákok és az önkéntesek. A 
rendezvényhez a zenét és a mű-
sor vezetését a Csili Művelődési 
Központ szolgáltatta, amelyet 
köszönök Várhalmi András igaz-
gatónak. Az idén először középis-
kolások is beneveztek a takarítási 
programunkba, így teljesítve az 
önkéntes munkavállalásuk egy 

részét. Köszönjük a 
helyi nyugdíjas - egye-
sületek kiemelkedő 
munkáját, akik évről 
évre megtisztelik jelen-
létükkel a programun-
kat – mondta Adorján 
Csilla.

A gyerekeknek kü-
lönböző ismeretterjesz-
tő játékokat szerveztek, 
8 állomást alakítottak 
ki: külön állomást veze-
tett a helyi rendőrkapi-
tányság, a Tisztiorvosi 
Szolgálat, Gyermekjó-

léti Szolgálat, és a Gamesz szak-
emberei.  A gyerekek játékosan  
tanulhattak a kiserdő madarairól, 
állatvilágáról, növényvilágáról. 
Volt virágültetés, kötélmászás, 
mocsárjárás, gólyalábon való járás 
és még sok minden. Nem maradt 
el a kedvelt madáretető-készítés. A 
végén mindenkit megvendégeltek 
a helyszínen főzött gulyáslevessel, 
amelynek alapanyagait a Pensio 17 
Kft.  biztosította – emelte ki végül 
Adorján Csilla. 

A rendezvény fővédnöke Sza-
bados Ákos polgármester volt, 
aki évről évre támogatja a prog-
ramot.                                          Ilma

Tavaszi tisztasági nap a kiserdőben

Kedves olvasónk tet-
te fel a kérdést, vajon 
kihez fordulhatnak az 
utasok, ha több padot 
szeretnének a BKV 
megállókban?

A fővárosi közleke-
dési vállalat Tájé-
koztatási Osztálya 
a Társasági Kapcso-
latok Irodáján ke-
resztül tudatta lapunkkal, hogy 
azokban a megállókban, ahol a 
BKV Zrt. vagy arra szerződött 
partnere (JCDecaux Hungary 
Zrt.) utasváró létesítményt üze-
meltet, ott az azokhoz tartozó 
padok javítását, szükség sze-
rinti cseréjét elvégzik. A többi 
megállóban lévő, úgynevezett 
önálló padok üzemeltetése nem 
tartozik a BKV Zrt. hatáskörébe 
– írták.

Levelükben hozzátették: tár-
saságuk nem telepít padokat, 
azokat, információik szerint, ed-
dig is az önkormányzat helyezte 
ki a megállókba.

Megkerestük a Városfej-
lesztési-Közbeszerzési és Pályá-
zati Osztályt, munkatársuktól 
megtudtuk: a BKV által működ-
tetett megállókban csak a BKV 

Zrt. által elhelyezett padok talál-
hatók. A megállók környezeté-
ben fellelhető padok a Szociális 
Foglalkoztató által kihelyezett 
és karbantartott utcabútorok. A 
BKV Zrt. a megállókban talál-
ható padok javítását és cseréjét 
elvégzi, de azok számát nem 
növeli.

Amennyiben az utasok a 
megállók környékén szeretné-
nek plusz padokat, akkor az ön-
kormányzat a megállók melletti 
közterületeken tudja megoldani 
a kihelyezésüket, amennyiben 
van rá elegendő hely, illetve, ha 
azt a költségvetés lehetővé te-
szi. Az egyedi eseteket írásbeli 
igénybejelentés alapján vizsgál-
ják ki – ígérte az önkormányzat 
illetékese.        

  dia

Igényelni kell a padokat a megállókba

ady Endre általános iskola
május 07.     0700– 1300

május 14.     1200– 1700

hajós alfréd általános iskola
május 11.    0700– 1300

május 18.    1300– 1700   

József attila általános iskola
május 12.     0700– 1300

május 19.     1300– 1700

lázár Vilmos általános iskola
május 12.    0700– 1300

május 21.    1300– 1700

Gyulai istván általános iskola
május 12.    0700– 1300

május 20.    1200– 1700

Tátra Téri általános iskola
 május 06.     0700– 1300

 május 13.     1200– 1600

Vörösmarty Mihály általános iskola
május 14.     0700– 1300

május 19.     1300– 1700 

Zrínyi Miklós Általános Iskola
május 11.     0730– 1300

május 13.     0800– 1200

május hónapra
Ebéd- és pótbefizetés
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IFJÚSÁGI DÉLUTÁN
A VÉCSEY-LAKÓTELEPEN

A programra sok szeretettel várjuk
Pesterzsébet lakosait

2015. május  15-én, 15-18 óra  között.

Ifjúsági délutánt szervez fiataloknak,
és nem csak fiataloknak

CSASZNY  MÁRTON, FEKETE  KATALIN, 
KOMORÓCZY LÁSZLÓ ÉS NAGY LÁSZLÓNÉ 

önkormányzati képviselők
a Vécsey-lakótelepnél található  kiserdőhöz

a  SZÁNKÓDOMBNÁL.
A BIRKÓZÓ BEMUTATÓK, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK,

KÉZMŰVES  FOGLALKOZÁSOK, SAKK,
ILLETVE KÜLÖNFÉLE GOLYÓS JÁTÉKOK MELLETT

KÖRNYEZETVÉDELMI, BŰNMEGELŐZÉSI
BESZÉLGETÉSEK VÁRJÁK AZ  ÉRDEKLŐDŐKET.
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Március 28- án került megrendezésre a IV. Er-
zsébet-kupa gyerek és ifjúsági karateverseny 
a Kruj Iván Sportcsarnokban. A versenyre a 
hazai csapatok mellett Ausztriából és Szlová-
kiából is érkezetek karatékák.
Bakosné Valkai Márta, a Magyarorszá-
gi Goju Ryu Karate Szövetség főtitkára 
köszöntötte a megjelent csapatokat és 
vendégeket, köztük Fazekas Istvánt, a 
Székelyudvarhelyi (testvérvárosi) Karate 
Egyesület elnökét és Harsányi Lászlót, a 
Magyarországi Goju Ryu Karate Szövet-
ség elnökét. Szabados Ákos polgármes-
ter megnyitó beszédében köszöntötte a 
résztvevőket, és köszönetet mondott a 
Seinchin Karate SE tagjainak, a szerve-
zőknek a munkájukért. A verseny 4 shiain 
(páston) zökkenőmentesen, és ami a leg-
fontosabb, hogy balesetmentesen zajlott, 
mindenki megelégedésére.  

Információ az egyesületről: www.
seinchin.hu

Eredmények: Juhász Zaya kata I. hely, kumite III. hely; Juhász Noémi kata 
III. hely, kumite III. hely; Száray Rebeka kata III. hely, kumite III. hely; Elek 
Tamás kata I. hely; Jurácsik Andor kata III. hely, kumite III. hely; Pletser Nor-
bert kata II. hely; Resch Marcell kata I. hely; Gulyás Ádám kata II. hely, kumite 
I. hely; Gulyás Zsolt kata I. hely, kumite II. hely; Száray Zsombor kumite II. 
hely; Harsányi Ádám kumite III. hely

IV. Erzsébet-kupa gyerek és ifjúsági karateverseny 

A magyar sárkányhajósport egyik legjelentő-
sebb egyesülete a Römi KKSK. A pesterzsébeti 
Reményi Péter vezette csapat tavaly megnyerte 
a többfutamos magyar bajnokságot, és az idén 
is hasonló sikerekre készülnek a Dunán.

A tavasz egyik legbiztosabb jele, ha megje-
lennek a sárkányhajók a hazai vizeken. A 
Csepel KKE vízitelepén „lakó” pesterzsébeti 
Römi KKSK bajnokai is hajóba ülnek április 
közepén, és megkezdik a felkészülést a 2015-
ös év versenyeire. Az első viadal május 2-án 
lesz, amely a hazai idény nyitóversenye – és 
a Römi közösen szervezi a csepeliekkel.

– Ez lesz a harmadik saját versenyünk, és 
bízom benne, hogy az előző kettőhöz hason-
lóan most is mi leszünk a legjobbak – mond-
ta Reményi Péter. – A közönség érdekében 
látványos lesz a déltájban kezdődő viadal. A 

sok jelentkező miatt két vagy három előfuta-
mot rendezünk, mert egyszerre indul a me-
zőny, és csak hat-hét hajó fér el a Kis-Dunán. 
Egy ezerméteres egyenes után lesz az első 
forduló, majd felfelé ötszáz méter múlva a 
következő, és ezt a részt többször megteszik 
a résztvevők, mert négyezer méter a táv. Jó 
erőpróba lesz a szezonnyitó, lemérhetjük, ki, 
hol tart a felkészülésben.

A 2015-ös év legnagyobb versenye a jú-
liusban, Olaszországban sorra kerülő első 
Európa-bajnokság. Erre a májusi, szolnoki 
bajnoki futam lesz a válogató, és ha a Römi 
sárkányhajósai hozzák a tavalyi formájukat, 
rájuk épülhet a Dolomitok keleti peremén lé-
vő Auronzóban Magyarországot képviselő 
csapat. Ami pedig a hazai bajnokságot illeti, 
az idén négy futam alapján hirdetnek majd 
győztest.    MS

GYERTEK 
KÉZILABDÁZNI!

Az Erzsébeti SMTK kézilabda-szak-
osztálya toborzót hirdet márciusban 
és áprilisban lányok és fiúk számára.
Pesterzsébeten komolyan gondolják, 
hogy néhány év alatt kézilabdabázist 
építenek fel. Az ESMTK szakosztá-
lyának 2013-as megalakulása óta a 
két edző, Tarjánné Martinkó Mária 
és Schmauderné Pál Margit kitartóan 
dolgozik azért, hogy az ősztől már 
igazi bajnokságban játszhassanak az 
erzsébetiek.

A folyamatos fejlődés érdekében 
márciusban és áprilisban toborzót 
tart az ESMTK a kézilabda iránt ér-
deklődő gyerekeknek. Az Eötvös Lo-
ránd Szakközépiskola és Szakiskola 
tornatermében (XX., Török Flóris u. 
89.) március 11-től április 22-ig min-
den szerdán 17.30 és 18.30 között 
várják az edzők az 1996 és 2005 kö-
zött született lányokat és fiúkat. Aki 
bővebb információt szeretne kérni, a 
következő telefonszámokon kaphat 
felvilágosítást: 70/453-7025 (Marcsi 
néni), 70/935-4121 (Margit néni).

KezdődiK a sárKányhajós szezon Pesterzsébeti
Általános Iskolai Tánccsoportok 

V. Fesztiválja a tánc 
világnapja alkalmából 

április 29-én 14 órakor 
a Csili Művelődési Központ 

Bubik István színháztermében.

Program:
Magyarország, 

Pesterzsébet szeretlek!
Mi micsoda? 3-4.osztályos 

levelező verseny ünnepélyes 
díjkiosztása

Pesterzsébeti általános iskolai 
tánccsoportok bemutatója

Szervező:
Pesterzsébeti Művészeti Stúdió
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üllőn rendezte meg a Nemzetközi Tánc-
szövetség Magyarországi Fiókszervezete 
a 2015-ös magyar bajnokságot. A verse-
nyen részt vett az Erzsébeti SMTK fit-
nesz szakosztálya is, és a fiatalok több 
nagyszerű eredményt értek el az erős 
mezőnyben. Ezen a viadalon a máju-
si világbajnokságra készülve dupla 
kvalifikációs pontokért küzdöttek a lá-
nyok, és ez a verseny kvalifikált az őszi 
Európa-bajnokságra. 

Az erzsébetiek közül aranyérmes lett 
Kovács Emma, Sebestyén Luca, a Bon-
dár Barbara, Perényi Lilla mini duó és a 

Bondár Tamara, Kovács Emma, Perényi 
Lilla, Bondár Barbara, Szászvárosi Janka, 
Fajt Georgina, Hegyi Janka, Szili Jázmin, 
Hirholcz Lili, Budai Orsolya, Szekeres 
Tina, Vass Nikolett összetételű gyermek 
formáció.

Egy héttel később Soroksáron került 
sor a Modern Tánccsoportok Magyaror-
szági Szövetsége magyar bajnokságára, 
amelyen három elsőséget szereztek az 
ESMTK-s lányok. Aranyérmet nyert Ha-
mar Blanka, a Bondár Barbara, Perényi 
Lilla mini duó, valamint a fenti összeállí-
tásban versenyző gyermek formáció.   (m)

A kispesti Bolyai János Általános Iskolában 
közel 450 fiatal részvételével rendezték meg 
a ritmikus gimnasztikázók Berczik Sára Or-
szágos Emlékversenyének budapesti dön-
tőjét. Az Erzsébeti SMTK-t ötvennyolcan 
képviselték, és a lányok ezúttal is nagysze-
rűen szerepeltek. 

A kispesti versenyen az ESMTK 33 egyé-
ni versenyzője és 9 csapata vívta ki a jogot 
az indulásra a Törökbálinton sorra kerülő 
országos döntőben. Aranyérmet vehetett át 
a díjkiosztón a középhaladóknál a serdülő 
Komarek Anna, a Komarek Anna, Lévay 
Kamilla, Halasi Klementina, Szekeres Mira, 
Barkó Bianka összetételű serdülő csapat, az 
Adu Izabell, Deáki Regina, Szántó Gréta 
összeállítású felnőtt 
csapat, a haladók-
nál a Székely Írisz, 
Bakos Luca, Szu-
nyogh Emma, Só-
lya Laura felállású 
kisgyermek csapat, 
a Lévay Lili, Bodnár 
Lili, Székely Boglár-
ka, Fazekas Réka, 
Gombkötő Ilona al-
kotta serdülő csapat, 
valamint a junior 
Kiss Ninetta. Az er-
zsébeti lányok a sok 
remek eredmény 
mellett két előadói 
és öt koreográfiai 
különdíjjal is büsz-
kélkedhetnek.     (m)

ISMÉT REMEKELTEK 
az rg-s lányok

Rossz sorozatot tört meg az Erzsébeti 
SMTK labdarúgócsapata az NB III Kö-
zépcsoportjában. A piros-fehérek három 
vereség után kiütéses győzelmet arattak 
Baján, és nagy lépést tettek a biztos benn-
maradás felé.

Erzsébeti SMTK–Kozármisleny 0-1
A piros-fehéreknél hiányzott a sérült 
Szabó Attila és az eltiltott Bonica Se-
bastian, viszont kezdőként szerepelt 
a felépült Surányi Zoltán. A mérkőzés 
nagy részében kiegyenlített mezőnyjáték 
folyt a pályán. Az első negyedóra végén 
a semmiből szerzett vezetést a Kozármis-
leny. A 74. percben emberelőnybe került 
az ESMTK, a hajrában Csepregi Tamás öt 
méterről a kapusba lőtte a labdát.

REAC–Erzsébeti SMTK 4-1
Az első negyedóra végén a palotaiak 
megszerezték a vezetést. Több mint fél 
óra elteltével egy szabadrúgást Murinai 
Barnabás ballal csavart a bal felső sa-
rokba. Az egyenlítés bátrabbá tette a 
piros-fehéreket, több helyzetük is volt. 
A 71. percben a kapufa segítségével is-
mét előnybe került a REAC. Három perc 
múlva büntetőből növelték előnyüket a 
hazaiak. Nem sokkal később Bukovec 

Jasmin szabadrúgásból a felső lécet ta-
lálta el. A 85. percben egy kapáslövéssel 
alakult ki a végeredmény. 

Erzsébeti SMTK–FC Dabas 0-2
Az első félidőben jobbára az erzsébetiek 
birtokolták a labdát, Bukovec kétszer is 
veszélyeztette a dabasi kaput. A szünet 
után büntetőt kaptak a vendégek, amit 
be is lőttek. Később Bukovec és Vörös 
Dávid kísérletét hárította az FCD por-
tása. Aztán egy labdavesztést követően 
másodszor is Bonica kapujába került a 
labda.

Bajai LSE–Erzsébeti SMTK 0-4
A kiegyenlített első félidőben néhány 
pontrúgást leszámítva nem alakult ki 
veszélyes helyzet egyik oldalon sem. A 
fordulás után Bányai Róbert beadását 
Bukovec vágta a bajai kapuba. Nem sok-
kal később Bukovec ugrott ki, lerántotta 
az egyik hazai védő, aki piros lapot, csa-
patunk pedig büntetőt kapott. A 11-est 
Turi Dániel a jobb sarokba lőtte. Még a 
félidő fele sem telt el, amikor Murinai 
megszerezte a harmadik erzsébeti gólt. 
A 90. percben Bányai tört kapura, és 14 
méterről a jobb sarokba lőtt.           

 M.S.

A legidősebbek először a Fenomenon FC 
UPSE vendégei voltak. A vártnál is biztosab-
bak nyertek a piros-fehérek (5-1). A Budai 
FC-Tabáni Spartacus gárdájával idegenben 
nagy harcot vívott a győztes gólért, és ezt az 
erzsébetiek szerezték meg (1-0). Balassagyar-
maton 3-3-as döntetlent játszott az ESMTK. A 
csoport sereghajtója, a Jászberény ellen fordu-
lás után jött ki igazán a tudáskülönbség (6-1).

Az U17-esek az első három meccset lőtt 
gól nélkül veszítették el. A sokkal előrébb álló 
jászberényiek ellen kétszer vezettek a piros-
fehérek, de a végén megnyerték a mérkőzést 
a jászságiak (3-4).

Az U15-ösök az előttük álló Dabassal 
szemben sok helyzetet hagytak ki, míg a ven-
dégek két kontrából eredményesek voltak 
(0-2). Egy elmaradt meccs után a náluk 21 
ponttal többet gyűjtött Gödöllőt jó játékkal 
verték meg otthon a mieink (2-1). Csepelen a 
meccs elején az erzsébetiek kerültek előnybe, 
de a középkezdést követően máris egyenlí-
tettek a hazaiak, majd a győztes gólt is meg-
szerezték (1-2).

Az ESMTK-Airnergy néven szereplő U14-
es csapat a sereghajtó dabasiakkal kezdett, és 
10-1-re nyert. A Gödöllő elleni 4-1-nél Dudás 
Viktor Tamás lőtt három gólt. A Csepelt 14-1-
re győzték le a srácok, Pásztor hat, Kelemen 
Krisztián öt találatot szerzett.              (ms)

Baján állt talpra az Erzsébeti SMTK Utánpótlás focieredmények

Hét bajnoki cím 
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2015. március 4-én a Pestszentimrei Sport-
kastélyban 240 fő részvételével rendezték 
meg a II-III. és III-IV. korcsoportos leány di-
ákolimpiát, valamint a kadet korcsoport női 
rangsorversenyét. 7 fős csapatunk mindkét 
versenyt remekül kezdte, hiszen az első kör-
ben mindenki megnyerte mérkőzését. A diák 
korcsoportban induló Hörcsöki Kamilla (28 
kg), Matyi Vivien (31 kg) és Szenttamási Róza 
(34 kg) a folytatásban is magabiztosan birkó-
zott, így mindhárman aranyéremmel térhettek 
haza. László Nikolett (28 kg) és Neumann Do-
minika (65 kg) egy-egy vereséget szenvedett 
el a verseny folyamán, végül bronzérmet sze-
reztek. A kadet korcsoportban Elekes Emese 
minden mérkőzését megnyerve az 1. helyezést 
szerezte meg a 65 kg-osok között.

Matyi Vivien 31 kg-ban szerzett diákolimpi-
ai bajnoki címével az ESMTK Birkózó Szak-
osztály fennállásának 4000. érmét szerezte 
meg. (1. kép)

2015. március 21-én a Kertvárosi SE által 
rendezett diák I-es kötöttfogású rangsorver-
senyen 14 fővel vett részt szakosztályunk. 
Eredményesen szerepeltünk a versenyen, 
öt birkózónk döntőbe került, ahol Tösmagi 
Attilának (38 kg) és Mohl Richárdnak (63 
kg) sikerült nyernie, Nagy Dániel (35 kg), 
Nagy Márton (46 kg) és Kekenj Norbert (54 
kg) nyakába ezüstérmet akasztottak, Takács 
Zsolt személyében (32 kg) pedig egy bronz-
érmet szereztünk.

Ezen a napon legfiatalabb birkózóink 
a csehországi Hodoninba utaztak egy 
kötöttfogású meghívásos nemzetközi 
versenyre. A 7 ország 250 birkózóját fel-
vonultató versenyen szakosztályunkat 
17 fő képviselte gyermek és diák korcso-
portban. A nap végére 14 érmet sikerült 
szereznünk, amely a csapatversenyben a 
3. helyre volt elég.

Aranyérmesek: Albert Erik, Erdős Zalán, 
Jász Bálint, Kovács Olivér, László Mózes, 
Nagy Gergő, Segyó Marcell

Ezüstérmesek: Bakk Noel, Kovács Bence, 
Matyi Márk, Olasz Bende

Bronzérmesek: László Nikolett, Budai And-
rás, Szabó Borisz

2015.03.24-29. között a lengyelországi 
Walbrzych városában került megrendezésre 
a birkózás történetének első U23-as Euró-
pa-bajnoksága. A magyar válogatott színeit 
képviselve szakosztályunk 4 fővel vett részt 
a rangos nemzetközi versenyen. Közülük el-
sőként szabadfogásban a 74 kg-osok között 
versenyző Nagy Mihály lépett szőnyegre, 
rögtön az Eb első napján. A 21 fős mezőny-
ben Misi a felső ágra sorsolt, ahol első ellenfele 
egy görög versenyző volt, akit korábban már 
sikerült megvernie. Nagyon nagy csatában 
ismét sikerült legyőzni őt. A második mér-
kőzésén az örmények felnőtt Eb ezüstérmese 
következett. Misi a második menetben 3-1-re 
is vezetett ellene, ám a végén Misi ellenfelének 
a kezét emelték magasba. A folytatásban az 
örmény a döntőig meg sem állt, így Misi a 
vigaszágra került, ahol a junior Eb-bronzér-
mes lengyel következett, akit birkózónk 6:3-ra 
legyőzött, és így bekerült az esti programba, 
ahol egy bolgár versenyzővel kellett megküz-
denie a bronzéremért. Misi az első menetben 
6:0-ra vezetett, ám a bolgár a második menet-
ben felébredt, de Misi remek védekezésének 
köszönhetően tartani tudta előnyét és 9:7-re 
legyőzte ellenfelét. Ezzel szakosztályunk bir-
kózója megszerezte Magyarország első érmét 
az U23-as Európa-bajnokságon, és egy „csil-
logó” bronzéremmel térhetett haza. (2-3. kép)

Averseny szombati napján kötöttfogás-
ban a 80 kg-osok között lépett szőnyegre 
Kéri Zoltán, aki az első fordulóban lát-
ványos birkózással, 5:2-re verte meg len-
gyel ellenfelét, majd a második körben 
egy bolgár versenyzőt fektetett két vállra. 
Az elődöntőben egy hatszoros utánpót-
lás érmes grúz volt Zoli ellenfele, aki bár 
nem tudott rajta akciót végrehajtani, az 
ESMTK-Mogyoród versenyzőjét kétszer 
megintették, amelynek köszönhetően 
versenyzőnk 2-0-s vereséget szenvedett. 
A bronzmérkőzésen egy török birkózó 
8-2-re legyőzte Zolit, így birkózónk az 
előkelő 5. helyet szerezte meg. (4. kép)

Az Európa-bajnokság utolsó napján kötött-
fogásban Losonczi Ottónak (66 kg) és Nagy 
Péternek (75 kg) szurkolhattunk. Ottó súly-
csoportja felső ágára került, ahol első mérkő-
zésén ukrán ellenfelét pillanatok alatt sikerült 
technikai tussal legyőznie. Második mérkőzé-

sén, a negyeddöntőben román ellenféllel né-
zett farkasszemet, akit birkózónk taktikusan 
fárasztott, és végül 8:4 arányban megnyerte 
a mérkőzést. Az esti bronzmérkőzésen török 
ellenfelével szemben 1:0-ra vezetett a mérkő-
zés elején, de a második menetben ellenfele 
9:1-re megfordította az eredményt, így Ottó az 
ESMTK Birkózó Szakosztály második 5. helye-
zését szerezte meg Lengyelországban. (5. kép)

Nagy Péter a 75 kg-osok között lépett sző-
nyegre, ahol az alsó ágra sorsolt, így selejtezni 
kényszerült, ahol azeri ellenfelét 4:3-ra verte. A 
nyolcaddöntőben egy lengyel versenyzővel talál-
kozott, aki 11:1-re legyőzte Petit. Mivel ellenfele 
nem jutott döntőbe, birkózónk búcsúzott a ver-
senyből, végül a 10. helyezést szerezte meg. (6. kép)

Gratulálunk minden versenyzőnek a nagysze-
rű eredményekhez, köszönjük az edzők mun-
káját és a szülők segítő hozzáállását. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

1.

4.

Kéri zoltán U23 Eb 5. helyezett

Matyi Vivien diákolimpiai bajnok

2.
nagy Mihály U23 Eb-bronzérmes

nagy Mihály U23 Eb-bronzérmes 
és losonczi ottó szakosztályelnök

3.

losonczi ottó U23 Eb 5. helyezett

5.
nagy péter U23 Eb 10. helyezett

6.
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SZOLGÁLTATÁS
MosogéP JaVÍTás a helyszínen, minden 
típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 
276-51-18, 06/20-230-14-43

automata mosógép javítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszál-
lás. Tel.: 06/20-288-5148

Megoldás délpesti gyorsszervíz lakásán: 
Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: 
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek 
szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. 
Ny:H-P:8-17 Szo:9-12 285-34-88 06-30-
9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

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

Festőmester vállal, szobaFesTésT, 
MÁZOLÁST, tapétázást, penészes falak 
rendbetételét garanciával. Tel.: 285-2882, 
06-30-878-8977

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

rácskészítés  ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépí-
tés, korlátfelújítás festéssel, üvegezéssel is. 
egyéb lakatosmunkák-javítások. Tel.: 284-
2540, 06-70-209-4230 

gyógypedikür Pesterzsébet központjában. 
Problémás körmök és bőrfelületek speciális 
kezelése ! Cukorbetegek speciális kezelése. 
Hívjon bizalommal.  Ár: 2.500 Ft.  XX. Topán-
ka u. 2. ALEXA: 06/20-985-4047

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

FeSTmény
19-20. századi magyar és régi 

külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. díjmentes értékbecslés.

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

Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

InGATLAn
Pesterzsébeten a Frangepán utcában 
2 lakrészes családi ház eladó 263 m2-es. Ár: 
8,9 MFt. Érdeklődni este. Tel.: 06/20-318-4642  

Tisztelt ingatlantulajdonos!
Több éves szakmai tapasztalattal keresek 

olyan ügyfeleket, 
akiknek eladó ingatlanuk van. 

Ha értékesíteni szeretné lakását, kérem 
keressen bizalommal. 

Önnel együttműködve
lelkiismeretesen, tisztességesen, az Ön 

érdekeit képviselve 
reális időn belül értékesítem ingatlanát. 

Tel.: 06/30-729-4442
porkolab.gabriella@kobalt.hu

VeGyeS
eladÓ: könyvek, porcelánok, műsoros 
videó kazetták, apró ajándékok, lemezek, 
vízvezeték-szerelő készlet. Tel.: 284-5059

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: ................................................................................................................

Keretes hirdetések feladása
06/30/213-6627

az EsTV a DiGi digitális 
csatornakiosztásában is elérhető.






