
Pesterzsébet
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

XXXVI. évfolyam 6. szám | 2015. június 23.

Elkészült az első csónakház
A Hullám Csónakházak felújított 
létesítményében étterem, konyha, 
üzlethelyiségek, fürdőszobás szállás-
helyek, valamint többfunkciós kö-
zösségi tér kapott helyet.

3. oldal

Pedagógusok köszöntése
Kilencvennégy óvodapedagógus, 
tanár, tanító, intézményi dolgozó 
vehetett át kitüntetést, hűségjutal-
mat, illetve színes diplomát az ön-
kormányzat vezetésétől.

4-5. oldal

Közönségdíjas festőművész
46. Tavaszi Tárlat közönségdí-
ját Incze Mózes érdemelte ki. Az 
Isaszegen élő művésszel való beszél-
getésből kiderül, festészete közös 
gondolkodásra készteti nézőit.

11. oldal

Győztesek Gálája
Június 8-án köszöntötte a városveze-
tés a kerületi tanulmányi versenye-
ken, valamint a diákolimpiákon első 
helyezést elért tanulókat és felkészí-
tő tanáraikat. 

12. oldal

Huszonkétezer színes virág
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Felújítás pályázatokból

Amint Szabados Ákos tá-
jékoztatta a képviselőket, dr. 
Nemcsok Dénes helyettes 
államtitkárnak köszönhető-
en az önkormányzat kétszer 
150 millió forintra pályázhat 
intézményi rekonstrukciók-
ra, ennek köszönhetően a 
költségvetésben erre a célra 
elkülönített összeg kiváltha-
tóvá válik.

Fitt park

A kivitelezési munkák 
jó ütemben haladnak, így 
előreláthatóan június végén 
birtokba veheti a Fitt parkot 
a sportolni szerető lakosság 
– mondta Szabados Ákos a 
két ülés között eltelt időszak 
munkájáról szóló beszámo-
lóban. A polgármester hoz-
zátette: – A kivitelezés so-
rán realizálódott, előre nem 
látható körülmény miatt a 
futókör méretét a sportolás 
minőségét érdemben nem 
befolyásoló mértékben vál-
toztatni kellett. Az eredeti 
tervekhez képest azonban 
plusz elemként épül egy asz-
faltozott kosárlabda pálya, 
két aszfaltozott asztalitenisz 
pálya és egy ivókút, továbbá 
a jelzett igényeknek megfe-
lelően 4 biztonsági kamerát 
is felszerelnek, valamint 
kialakítják a park világítá-
sát. A látogatók kényelmét 
6 helyett 7 pad szolgálja, 

melléjük 1-1 hulladékgyűj-
tőt helyeznek ki. Szabados 
Ákos hangsúlyozta, hogy a 
felsorolt többletelemek sem-
milyen plusz kiadással nem 
járnak az eredetileg kalkulált 
és a testület által elfogadott 
költségekhez képest.

Egyházak támogatása

A képviselők elfogadták 
a kerületi egyházak 2015. évi 
működésének támogatását. 
Idén – a tavalyi évhez ha-
sonlóan – 15 millió forintot 
osztanak szét a közösségek 
között.

Közterület-felügyelet

Az elmúlt egy évben 120 
lakossági bejelentés érkezett 
az önkormányzat rendvédel-
mi osztályához, főként illegális 
hulladék elhelyezésével, köz-
területi alkoholfogyasztással, 
a szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek körüli rendetlenséggel, 
az ebtartás szabályainak meg-
sértésével, a szabálytalan ke-
rékpáros közlekedéssel kap-
csolatban. A felügyelet egyik 
fontos feladata a lakosságot is 
irritáló közterületi alkoholfo-
gyasztás visszaszorítása. Eb-
ben az ügyben az elmúlt egy 
évben 134 esetben figyelmez-
tették az illetőket, 87 esetben 
szabálysértési eljárást indítot-
tak,  174 esetben pedig – ösz-
szesen 1 millió 450 ezer forint 
– helyszíni bírságot róttak ki.

A közúti közlekedési sza-
bályok megsértése miatt a 
felügyelők az első időkben 
csupán figyelmeztető cédu-
lákat helyeztek a jármű szél-
védőjére. Eddig összesen 162 
esetben róttak ki 1,88 millió 
forintnyi helyszíni bírságot.

Köztisztasági előírások 
megsértése miatt 33 figyel-
meztetést adtak ki, 65 eset-
ben – összesen 315 ezer fo-
rintnyi – helyszíni bírságot 
szabtak ki a felügyelők.

Juhász Lajosné alpolgár-
mester javasolta, az önkor-
mányzat vizsgálja meg, meny-
nyi többletköltséget jelentene 
további járőrök felvétele, hi-
szen a lakosság részéről nagy 
az igény a közterület-felügye-
lők jelenlétére.

Civil pályázatok

Az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséből 4 mil-
lió forintot különített el a 

pesterzsébeti székhelyű civil 
szervezetek működésének 
támogatására. A képviselők 
egyhangú döntése alapján 
24 szervezet között osztot-
ták szét a rendelkezésre álló 
pénzt.

Vezetőváltás

Az Integrit XX Kft. 2014. 
évi működéséről szóló be-
számoló napirendi pontjá-
ban Szabados Ákos arról 
tájékoztatta a képviselőket, 
hogy Ádovics Lászlóné a 
testületi ülés napján azon-
nali hatállyal benyújtotta 
lemondását. A polgármes-
ter elmondta azt is, hogy a 
cégnél az elmúlt időszakban 
végzett átfogó ellenőrzés 
csupán kisebb, polgármeste-
ri intézkedést nem igénylő 
hiányosságokat tárt fel.

Csaszny Márton javasolta 
Potoczky Attila megválasz-
tását, aki már korábban is 

ellátta az Integrit XX ügyve-
zetői feladatait. 

A képviselők végül 10 
igen, 1 nem és 6 tartózko-
dással 2015. június 5-étől 
határozatlan időre Potoczky 
Attilát bízták meg a cég ve-
zetésével.

Kossuth emlékjel

A Nemzeti Múzeum 
igazgatója azzal kereste meg 
Pesterzsébet Önkormányza-
tát, hogy támogassa Kossuth 
Lajos édesanyja, Kossuth 
Lászlóné Weber Karolina 
brüsszeli emlékjelének fel-
állítását. A kezdeményezés-
hez több, a Kossuth-kultusz 
hagyományainak ápolását 
fontosnak tartó település is 
csatlakozott. A képviselők 
döntése értelmében önkor-
mányzatunk 200 ezer forint-
tal támogatja a kezdeménye-
zés megvalósulását.

Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Városházi napló
A képviselő-testület június 4-ei ülésén a képviselők 
elfogadták a közterület-felügyelők tevékenységéről, 
az Integrit XX Kft. 2014. évi működéséről szóló beszá-
molót, jóváhagyták a civil szervezetek és az egyházak 
2015. évi támogatását. 

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk Szociális Bizottsága döntött a 

szociális bérlakáspályázat kiírásáról. A megpályázható lakások az alábbiak: 

- Bp. XX. Aradi u. 23.  (62 m2 komfortos)
- Bp. XX. Báthory u. 8. fsz. 4. (29 m2 komfortos)
- Bp. XX. Csallóköz u. 41. fsz. 2. (27 m2 komfortos)
- Bp. XX. Erdő u. 30 fsz. 1-6. (27 m2 komfortos)
- Bp. XX. Ilona u. 14. fsz. 2. (34 m2 komfortos)
- Bp. XX. Jókai M. u. 54. fsz. 6. (28 m2 komfortos)
- Bp. XX. Kende Kanuth u. 90. fsz. 2. (35 m2 komfortos)
- Bp. XX. Kossuth Lajos u. 32. V/40. (51 m2 összkomfortos)
- Bp. XX. Lajtha L. u. 10-14. II/38. (55 m2 összkomfortos)
- Bp. XX. Pázsitos stny. 8. VIII/49. (41 m2 összkomfortos)
- Bp. XX. Thököly u. 8. fsz. 1. (32 m2 komfortos)

A lakásokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – a Bp. XX. Báthory u. 
8 fsz. 4. szám alatti és a Bp. XX. Jókai M. u. 54. fsz. 6. szám alatti lakások komfortosítást 
(zuhanyfülke kialakítása) követően – fogjuk bérbeadni. 

A pályázati felhívás teljes terjedelmében letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, 
illetve átvehető személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő: 14.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30) a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály lakás-
ügyi előadóinál (1201 Budapest, Kossuth L. tér 1. földszinti irodák). A honlapról a la-
kások alaprajza letölthető, illetve a lakások a pályázati felhívásban megjelölt időpontban 
megtekinthetők. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 20-án 16.00 óra. A benyújtott pá-
lyázatok értékelése, az egyes lakásokra a pályázók rangsorának megállapítása – előre meg-
határozott pontrendszer alapján – a Szociális Bizottság 2015. szeptemberi ülésén történik, 
melyről a pályázókat levélben értesítjük. A pályázatok rangsorát tartalmazó döntést – an-
nak meghozatalát követően – a pályázat benyújtásakor kapott sorszám megjelölésével az 
Önkormányzat ügyfélszolgálati hirdetőtábláján nyilvánosságra hozzuk. 

Szabados Ákos polgármester
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A korabeli törvény úgy 
fogalmazott: nemzetünk hősi 
halottainak kegyeletteljes 
tiszteletét megfelelő mó-
don kifejezésre kell juttatni. 
Pesterzsébet Önkormány-
zata 2004-ben, az utókor 
tiszteletadására állíttatta fel 
Gáti Gábor szobrászművész 
alkotását az Emlékezés te-
rén, a kerületi áldozatok me-
mentójául: az első világhá-
ború halottainak, a második 
világháború frontjain elesett 
katonáknak, az 1944-es légi-
támadások áldozatainak, a 
hadifogolytáborba elhurcol-
taknak, a soha vissza nem 
tért mártíroknak.

Az emlékműnél a pester-
zsébeti egyházak nevében if-
jabb Takaró Tamás reformá-
tus lelkész mondott ünnepi 
beszédet, amelyben feltette 

a kérdést: mi az az 
erő, ami évtizedekkel, 
évszázadokkal koráb-
ban élt és meghalt 
emberek kései utódait esz-
tendőről esztendőre kimoz-
dítja otthonaikból, és össze-
gyűjti az Emlékezés terén? Ez 
az erő nem belőlünk fakad, 
adott választ kérdésére a 
tiszteletes, hanem azokból 
a hősökből, akik feláldozták 
életüket a hazájuk megvé-
dése érdekében, mert az ön-
feláldozás minden korban és 
kultúrában megmozdító erő.

Az ünnepi beszédet kö-
vetően a Mementó Színpad 
szereplői adták elő Takaró 
Mihályné által szerkesz-
tett műsorukat. Elhangzott 
Gyóni Géza Csak egy éjsza-
kára című verse, valamint 
részletek az Örkény István 

írta Lágerek népéből. A ma-
gyar történelem huszadik 
századi sorsfordulóit illuszt-
ráló hatásos jelenetek közt 
Németh Béla és Kürti László 
citerások énekeikkel emlé-
keztek a hősökre.

A produkció után Sza-
bados Ákos polgármester 
kondította meg az emlékmű 
harangját, majd helyezte el 
az önkormányzat koszorúját. 
Szintén koszorút helyezett 
el dr. Hiller István ország-
gyűlési képviselő, a Parla-
ment alelnöke megbízásából 
Szalontai Tibor. Végezetül 
a jelenlevők helyezték el az 
emlékezés virágait.

DIA

Hősök Napján

Az önkormányzatot Szaba-
dos Ákos polgármester kép-
viselte. Ecsedi-Nagy Andrea 
protokoll- és sajtófelelős kö-
szöntötte a megjelenteket, s 
egyúttal megköszönte, hogy 
a közel harmincöt fokos hő-

ség ellenére megtisztelték a 
megemlékezést.

A Nemzeti Összetartozás 
Napjáról egy 2010-es törvény 
rendelkezik, amely a trianoni 
békediktátum 1920. június 
4-i aláírásának évfordulóját 

emléknap-
pá nyilvá-
nította. A 
j og s zabá l y 
kimondja: „a 
több állam 
fennhatósá-
ga alá vetett 
magya r ság 
minden tag-
ja és közös-
sége része 
az egységes 

magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetar-
tozása valóság”.

– Kérem, fogadják tiszta 
lélekkel a műsort, amely-
re a fiatalok hosszú időn át 
készültek – mondta Ecsedi-
Nagy Andrea.

A Kossuth Lajos Gimná-
zium magyartanárjának ösz-
szeállításából nem hiányzott 
Apponyi Albert trianoni 
beszéde, Reményik Sándor 
Eredj, ha tudsz, vagy Dsida 
Jenő Psalmus Hungaricus 
című verse, mellettük Kós 
Károly, Tormay Cécile és 
Karinthy Frigyes írásaiból 
hangzottak el részletek.

Az ünnepség végén Máté 
Péter Ez itt az én hazám 
című örökzöldjének hang-
jaira a szereplők és a meg-
jelentek közösen kötöttek 
nemzeti színű szalagokat az 
erdélyi testvérvárosunktól, 
Bölöntől kapott kopjafákra.

D. A.

Trianon emlékére
A Mementó Színkör és a La Stella Énekstúdió Takaró 
Mihályné szerkesztette műsorával emlékezett Pester-
zsébet Önkormányzata a trianoni békeszerződés 95. év-
fordulójára június 3-án a kopjafás emlékműnél.

Tartsuk rendben házunk táját!
A 48/1994. (VIII. 1.) számú, a főváros köztisztaságáról 
szóló fővárosi közgyűlési rendelet értelmében minden 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana, 
valamint az ingatlan és a kocsiút közötti terület sze-
mét- és gyommentesítéséről. Kérem, mindenki vágja le 
megnőtt füvet a portája előtt, takarítsuk el a kirakott 
szemetet, zöldkupacokat, hogy együtt tehessünk szebb 
Pesterzsébetünkért! 
Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 5-50 ezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírsággal, hatósági feljelentés ese-
tén pedig 5-150 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható!

Szabados Ákos polgármester

Sajtótájékoztató kereté-
ben mutatta be Pester-
zsébet Önkormányzata és 
a tervezést végző Blokk 
Építész Műhely május 28-
án a felújított III. Hullám 
Csónakházat.

– Olyan létesítményt 
adunk át, amelyben nemcsak 
a pesterzsébetiek, hanem a 
város más részéről érkezők is 
kikapcsolódhatnak. A beru-
házás azonban nem csak épí-
tészeti szempontból jelentős. 
Ezen a területen az 1930-as 
években komoly közösségi, 

társadalmi és sportélet zajlott. 
Pesterzsébet Önkormányza-
ta a majd’ száz évvel ezelőtti 
hangulatot, miliőt szeretné 
újból ide varázsolni a Kis-Du-
na partjára – mondta.

Ennek érdekében a beru-
házás folytatása mellett az ön-
kormányzat szeretné a Guba-
csi-hídnál kezdődő, majdnem 
800 méter hosszú sétányt 
is felújítani, és megnyitni a 
nagyközönség számára.

Amint Szabados Ákos 
elmondta, a Fővárosi Ön-
kormányzat legutóbbi ülésén 
19 millió forintot szavazott 
meg a Hullám Csónakházak 
rekonstrukciójának folytatá-
sára, ezt a II. Csónakház át-
alakítására, további szálláshe-
lyek kialakítására fordítják.

Trummer Tamás, Pester-
zsébet főépítésze elmondta, 
hogy még a nyár folyamán 
elkészül a közösségi kert és a 
vizes játszótér a jelenlegi sza-
bad területen, valamint az 
egész környezet táj- és kert-
építészeti fejlesztése is meg-

valósul. Újjáépül a központi 
vizesblokképület, továbbá 
egy teraszos parti büfét is ki-
alakítanak.

Az elkészült csónakház 
csarnokterében különtermek, 
étterem, konyha, vizesblokkok 
kaptak helyet. A földszinten 
üzlethelyiségeket, az emeleten 
fürdőszobás szálláshelyeket, 
valamint többfunkciós közös-
ségi teret alakítottak ki. 

Sz. A.

Elkészült 
az első csónakház
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Május 28-án az Emlékezés terén, a Hősi emlékmű-
nél tartotta ünnepélyes megemlékezését az I. és II. 
világháború pesterzsébeti áldozatairól kerületünk 
önkormányzata. A helytörténészek kutatásai alap-
ján a két háború 684 pesterzsébeti életét követel-
te; a legtöbben 1944. április 3-án, Budapest első 
angolszász bombatámadásának napján veszítették 
életüket. 
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Lászlóné Ammer Klára, 
bár már korábban nyug-
díjba ment, idén május 
31-éig főállású óvónőként 
dolgozott a Nemzetiségi 
Kétnyelvű Baross Óvo-
da – Kindergarten Baross 
oviban. Negyvennégy éves 
szakmai munkájának elis-
merésként három kitünte-
tő címet is átvehetett a pe-
dagógusnapi ünnepségen.

– Azon kevés ember közé 
tartozom, aki elmondhatják, 
hogy egész életében azzal fog-
lalkozott, amit szeretett. Én 
a gyerekekkel – vallja Klári 
néni, aki kicsi kora óta óvó 
néninek készült. Amíg mások 
katonáztak, orvosost játszot-
tak, Ammer Klárika óvónőst.

– Alsóban dolgozatot 
írtunk, ki mi szeretne len-
ni. Még nem tudtam leírni. 
Mondta is a tanító néni: aki 

ilyen szép hivatást válasz-
tott, annak meg kell tanulni 
helyesen leírni – emlékszik a 
múltra.

Az egészen biztos, hogy 
Klári néni nem a saját óvó 
nénije miatt akart óvónő 
lenni, ugyanis nem járt óvo-
dába, nagymamája vigyá-
zott rá. – Amikor vásárolni 
mentünk, mindig fel kellett 
emelnie, hogy be tudjak néz-
ni az óvoda kerítésén.

Nap mint nap irigyked-
ve nézte a bent hancúrozó 
ovisokat odakintről. A lábát 
először csak jóval később, 
felvételizőként tette be óvo-
dai csoportba. Legelső cso-
portjára így emlékszik:

– Még képesítés nélküli-
ként az első nap otthagytak 
egy negyvenkét fős összevont 
csoporttal, háromtól hét éves 
gyerekekkel, délután, hogy 
csináljak velük, amit akarok.

Mindez abban az intéz-
ményben történt, amelynek 
később, már diplomás óvo-
dapedagógusként Klári néni 
lett a vezetője.

– Gyerekeim azt szokták 
mondani: Anyu, veled nem 
lehet végigmenni az utcán, 
mert a fele kerületet te isme-
red, a másik 
fele pedig 
téged.

Ez a 
m á s i k 
fele az 
a meg-
szám-

lálhatatlan ember, sokuk 
már negyven fölötti felnőtt, 
aki Klári néni ovisa volt.

– Az a szép ebben a hiva-
tásban, hogy nincs két egy-
forma nap. Minden gyerek 
más – vallja.

Közel két évtizede sze-
rezte második, német nem-
zetiségi óvodapedagógusi 

diplomáját Sopronban, a 
Nyugat-magyarorszá-

gi Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Ka-
rán.

– Én vezettem be 
Erzsébeten a német 

nyelvű foglalkozáso-
kat, a Baross 

utcai óvo-
d á b a n . 

Először egy, hamarosan ket-
tő csoport lett, most pedig 
már négy van, annyira nép-
szerű lett.

A gyerekek országos hír-
névre is szert tettek, nincs 
olyan komolyabb nemzeti-
ségi rendezvény, ahová ne 
hívnák őket fellépni.

Vajon ragadós volt-e 
Ammer Klára példája a csa-
ládban, követi-e valamelyik 
gyermeke a pedagógusi pá-
lyán?

– Nagyobbik fiam Közép-
Ázsia kutató, a kisebbik piló-
ta. De foglalkoznak ovisokkal, 
vívást és karatét oktatnak, 
sőt, az idősebbik gyerekem 
lovas terápiát is tart. Valami 
csak van a vénájukban.

Klári néni nyugdíjasként 
sem pihen. Német szakta-
nácsadói végzettséget szerzett 
a közelmúltban, s már meg is 
keresték, hogy ossza meg az 
évtizedek alatt felhalmozó-
dott tudását, tapasztalatát.

Ditzendy Attila Arisztid

Az ünnepélyen a hagyo-
mányoknak megfelelően 
Szabados Ákos köszöntötte 
a meghívott vendégeket és 
kísérőiket. A polgármester 
elmondta: –  Az önkor-
mányzat képviselő-testülete 
pártállástól függetlenül ki-
emelten kezeli a kerületi ok-
tatás ügyét és a helyi kultúra 

ápolását. Külön erősít ben-
nünket, hogy dr. Hiller Ist-
ván személyében vérbeli pe-
dagógus képviseli a tavasszal 
elkezdődött ciklusban Pest-
erzsébetet a Parlamentben.

Szabados Ákos idei be-
szédében – a szokásostól el-
térően – nem a sikerekről, 
hanem inkább a gondokról 

beszélt. – A néhány évvel 
ezelőtt bekövetkezett törvé-
nyi változás után, amellyel 
a KLIK felügyelete alá ke-
rültek az iskolák, az önkor-
mányzat ígéretet tett arra, 
hogy igyekezni fog továbbra 
is megtartani azt a szoros 
munkatársi és emberi kap-
csolatot, amely évtizedeken 
át jellemző volt kerületünk-
ben. A mai napig igyekszünk 
olyan alkalmakat találni, 
amikor találkozhatunk a 
kerület vezető pedagógusai-
val és beosztott dolgozóival, 
mégis tapasztalunk egyfaj-
ta távolságot. Ez egyrészről 
érthető, ugyanakkor hiá-
nyolom az iskolák részéről 
a kezdeményezőkészséget új 
programok megvalósítására 
– mondta.

A polgármester vélemé-
nye szerint az a rendszer, 
amelyben az önkormányzat 
működteti az intézménye-
ket, a KLIK pedig irányítja a 
dolgozókat és az intézmény-
vezetőket, nem jó, ezért ezen 
változtatni szükséges.  Az új 
felállásnak „köszönhetően” 

változott meg a viszony az 
önkormányzat és az iskolák 
között, s emiatt maradt ma-
gára a pedagógustársadalom.

–  Szeretnénk, ha a gye-
rekek, a fiatalok minél kul-
turáltabb és rendezettebb 
körülmények között tölt-
hetnék mindennapjaikat, 
ezért idén is folytatódnak 
az intézményi felújítások. A 
nyári szünet kezdetével szá-
mos óvodában kezdődnek el 
a munkák – folytatta Szaba-
dos Ákos.

Az iskolák közül három-
ban lesznek nagyobb felújí-
tások, a József Attila, a Lázár 
Vilmos és a Hajós Alfréd 
iskolákban. Az önkormány-
zat idén mintegy félmilliárd 
forintot fordít az intézményi 
karbantartásokra és korsze-
rűsítésekre.

Az ünnepségen Melis 
Gábor színművész, Maksa 
Zoltán humorista és a BB 
Musica kedveskedett egy-
egy műsorszámmal a kitün-
tetetteknek és a vendégek-
nek, akiket az ünnepség 
után az önkormányzat jóvol-
tából állófogadás várt.       sz.

PEDAGÓGUSNAP

Pedagógusokat köszöntöttünk
Idén is megtelt a Csili Művelődési Központ színházter-
me június 2-án, az önkormányzat pedagógusnapi ün-
nepségén. 2015-ben összesen kilencvennégy óvodape-
dagógus, tanár, tanító, intézményi dolgozó vehetett át 
kiemelkedő, több évtizedes munkájáért kitüntetést, hű-
ségjutalmat, illetve színes diplomát a város vezetőitől.

Az elismerésben részesült kollégáknak örömmel és 
nagy tisztelettel gratulált dr. Hiller István, Pesterzsébet 
országgyűlési képviselője, a Parlament alelnöke.

Aki mindig óvó néni akart lenni

,
fele pedig 
téged.

Ez a 
m á s i k 
fele az 
a meg-
szám-

g p
diplomáját Sopron

Nyugat-magya
gi Egyetem B
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Pesterzsébet Kiváló Közal-
kalmazottja
Albrechtné Hümpfner 
Anna (Gyermekmosoly 
Óvoda Mákvirág tagóvoda 
óvodapedagógusa)
Kiss Ferencné (Gézengúz 
Óvoda Gyöngyszem tagóvo-
da óvodapedagógusa, gyer-
mekvédelmi felelőse)
Lászlóné Ammer Klára, a 
Nemzetiségi Kétnyelvű Ba-
ross Óvoda – Kindergarten 
Baross tagóvoda német 
nemzetiségi óvodapeda-
gógusa

Az Év Közalkalmazottja
Barinka Gabriella (CSILI in-
formációsa)
Kereszti Jánosné (Nyitnikék 
Óvoda óvodapedagógusa)
Nagy Lászlóné (Lurkóház 
Óvoda óvodapedagógus, 
óvodavezető-helyettese)
Papi Sándorné (GAMESZ 
konyhai alkalmazott)
Szabó Ilona (Gézengúz Óvo-
da Lázár utcai tagóvoda óvo-
dapedagógusa)
Szász Mihályné (Kerekerdő 
Óvoda óvodatitkár) 
Zollner Zoltánné (Gyermek-
mosoly Óvoda óvodapeda-
gógusa)

a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat kitüntetései:
„Az év német nyelvet tanító 
pedagógusa Pesterzsébeten” 
Lászlóné Ammer Klára
„A német kultúráért díj”
Örkényi Fanni (Német 
Nemzetiségi Gimnázium és 
Kollégium tanára)

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem
Besze Józsefné (Ady Endre 
Általános Iskola tanítója)

Dorogi Ernőné (Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola ta-
nítója)
dr. Fórizs Lászlóné (Gyulai 
István Általános Iskola ta-
nára)
Hont Éva (Gyulai István Ál-
talános Iskola tanára)
Krajnyák Lászlóné (Hajós 
Alfréd Általános Iskola ta-
nítója)
Lászlóné Ammer Klára
Loncsák Judit (Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskola 
igazgatója)

Polgármesteri jutalom in-
tézményvezetők részére
Bélteczkyné Szende Hilda 
(Nemzetiségi Kétnyelvű Ba-
ross Óvoda – Kindergarten 
Baross)
Buc-Horváth Gabriella (Gé-
zengúz Óvoda)
Soós Jánosné (Gyermekmo-
soly Óvoda)
Varga Ibolya (Kerekerdő 
Óvoda)
Szabados Erzsébet (Lurkó-
ház Óvoda)
Győrné Varga Kornélia 
(Nyitnikék Óvoda)
Várhalmi András (Csili Mű-
velődési Központ)
Horváthné Sebők Teréz 
(Pesterzsébet Önkormány-
zata GAMESZ)
D. Udvary Ildikó (Pesterzsé-
beti Múzeum)

Pesterzsébeti Pedagógiai 
Intézet megszűnésével el-
ismerésben részesülő mun-
katársak
Bondor Mária, Bárány 
Jánosné, Molnár Márk, 
Oláhné Horváth Ildikó, 
Repkáné Guj Judit, Simon 
Krisztina, Szekeres Lászlóné

45 éves hűségjutalom
Borbély Ferenc (GAMESZ 
üzemeltetési csoportvezetője)

40 éves hűségjutalom
Besze Józsefné (Ady Endre 
Általános Iskola tanítója)
Dorogi Ernőné (Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola ta-
nítója)
Krónerné Rózsavölgyi Ildikó

35 éves hűségjutalom
Dabóczy Fejes Éva (Lázár Vil-
mos Általános Iskola tanára)
Fentné Fodor Éva (József 
Attila Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola tanára)
Forgács Anna (Tátra Téri 
Általános Iskola igazgatója)
Gách József (Ady Endre Ál-
talános Iskola tanára)
Gürtler Katalin (Tátra Téri 
Általános Iskola tanára)
Győrné Varga Kornélia
Lórántfi Jánosné (Lurkóház 
Óvoda óvodapedagógusa)
Nagy Judit (Zrínyi Miklós 
Általános Iskola tanára)
Rigó Lászlóné ( J ó z s e f 
Attila Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola tanára) 
Vida Béláné (Gyulai István 
Általános Iskola tanítója)

30 éves hűségjutalom
Bagi Sándorné (Gyermek-
mosoly Óvoda dajkája)
Banáné Viola Anikó ( Lurkó-
ház Óvoda óvodapedagógusa)
Berecz Miklós (Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola tanára)

Csohányné Csík Erika (Fő-
városi Pedagógiai Szakszol-
gálat fejlesztő pedagógusa)
Erőssné Montvai Zsuzsa 
(Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola igazgatóhelyet-
tese)
Horváthné Ritter Katalin 
(Tátra Téri Általános Iskola 
igazgatóhelyettese)
Jeszenszky János (Lázár Vil-
mos Általános Iskola tanára)
Kereszti Jánosné (Nyitnikék 
Óvoda óvodapedagógusa)
Kutrováczné Holló Szilvia 
(Tátra Téri Általános Iskola 
tanítója)
Megyes Jánosné (Nyitnikék 
Óvoda óvodapedagógusa)
Molnárné Lengyel Dóra 
(Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola tanítója)
Oláhné Horváth Ildikó (Pe-
dagógiai Intézet pedagógiai 
előadója)
Ráczné Devecseri Kamilla 
(Hajós Alfréd Általános Is-
kola igazgatóhelyettese)
Vincze Andrea (Hajós 
Alfréd Általános Iskola ta-
nára)
Szekeres Lászlóné, aki az 
elmúlt 30 év munkájáért ka-
pott jutalmat.

20 éves hűségjutalom
Baranyiné Németh Ildikó 
(Lurkóház Óvoda óvodape-
dagógusa)
Berta Miklósné (Nemzetisé-
gi Kétnyelvű Baross Óvoda 

– Kindergarten Baross nem-
zetiségi óvoda dajkája
Bondor Mária
Borhiné Katona Éva (Lázár 
Vilmos Általános Iskola is-
kolatitkára)
Budai Erzsébet (Nyitnikék 
Óvoda óvoda dajkája)
Czender Ágnes (Lajtha 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola zenetanára)
Hideghné Kiss Ágnes (Lur-
kóház  Óvoda óvodapedagó-
gusa)
Kováts Andrea (Gyulai Ist-
ván Általános Iskola taní-
tója)
Molnár Márk
Molnárné Várszegi Éva (Zrí-
nyi Miklós Általános Iskola 
tanítója)
Palotainé Simon Ilona (Jó-
zsef Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Isko-
la tanítója)
Pék Szilvia (Lurkóház Óvo-
da óvodapedagógusa)
Pók Anna (Lurkóház Óvoda 
óvodapedagógusa)
Schenk Erzsébet (Lajtha 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola iskolatitkára)
Sósné Marticskó Írisz 
(GAMESZ gazdasági cso-
portvezetője)
Szűcs Mária (Fővárosi Pe-
dagógiai Szakszolgálat logo-
pédusa)
Tassonyi Zsoltné (Lajtha 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola énektanára)

PEDAGÓGUSNAP

Kitüntetettek

Miniszteri Elismerő Oklevél 

Balásházi Bálint (Lajtha László Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményvezető-helyettese)
Kiss Anikó (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető-helyettese)
Krónerné Rózsavölgyi Ildikó (József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola tanára)
Oláhné Horváth Ildikó (a Pesterzsébeti Pedagógiai In-
tézet pedagógiai előadója, a Pesterzsébeti Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat volt segítő pedagógusa)

Színes diplomák
Arany oklevél
Ferenczi Mária (József 
Attila Általános Iskola 
tanára)
Mátyás Ferenc Attiláné 
(Hajós Alfréd Általános 
Iskola tanára) 
Rédlinger Tamásné (Gyu-
lai István Általános Iskola 
tanítója)

Gyémánt oklevél 
Balogh Béláné (Tátra Téri 
Általános Iskola tanítója)
Harmath Árpád (Bázake-
rettyei Általános Iskola 
tanára, igazgatója)
Herczegh Zoltán (Vörös-
fény utcai Általános Isko-
la tanára)

Nagy Gyuláné (Bóbita 
Óvoda óvónő)
Papp Istvánné (óvónő)
Pákozdi Imre (Lázár Vil-
mos Általános iskola ta-
nára)
Telegdi Lajosné (József 
Attila Ált. Iskola tanár és 
XX. ker. Dolgozók Gim-
náziuma igazgató)
Tóth Tihamérné (Gyulai 
István Általános Iskola-
tanára)
Nagy Béláné (tanító)

Vas oklevél
Bencze István (József At-
tila Általános Iskola ta-
nára)
Brozsek Imre Józsefné 
(Lázár Vilmos Általános 
Iskola tanítója)
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TÁJÉKOZTATÁS 
BANKSZÁMLA VÁLTOZÁSRÓL

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-
testülete 60/2015. (IV. 09.) Ök. számú határozata alapján 

az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bankszámla vezetője
2015. június 1-jétől a 

RAIFFEISEN BANK ZRT.

Az új bankszámlaszámok:

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

INTÉZMÉNYEK

ÓVODÁK

Kérjük, hogy 2015. június 1-jéig kézhez kapott és be nem fizetett csekk 
szelvényeiket semmisítsék meg, továbbá állandó átutalási megbízás 

esetén az elmentett számlaszámokat módosítsák le. 

A 2015. június 1-jétől kiküldésre kerülő új csekkek befizethetők változat-
lan formában a Magyar Posta Zrt. kirendeltségein, továbbá a Raiffeisen 

Bank Zrt. fiókjaiban. 

XX. kerületi Raiffeisen Bankfiók címe: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 21-29.

XX. ker. Önk. költségvetési számla 12001008 - 01510331 - 00100003
Építményadó 12001008 - 01510331 - 00300007
Telekadó 12001008 - 01510331 - 00400004
Eljárási illeték 12001008 - 01510331 - 00500001
Adó bírság 12001008 - 01510331 - 00600008
Késedelmi pótlék 12001008 - 01510331 - 00700005
Talajterhelési díj 12001008 - 01510331 - 00800002
Idegen bevétel 12001008 - 01510331 - 00900009
Bérlakás értékesítés 12001008 - 01510331 - 01200003
Egyéb bevétel 12001008 - 01510331 - 01400007
Gépjárműadó 12001008 - 01510331 - 01500004
Lakbér 12001008 - 01510331 - 01700008
Jogi eljárási bevétel 12001008 - 01510331 - 01800005
Építésügyi hatósági, szakhatósági 
eljárási illeték

12001008 - 01510331 - 01900002

Egyéb helyiség, telekértékesítés 12001008 - 01510331 - 02000002
Bírság 12001008 - 01510331 - 02100009

Polgármesteri Hivatal költségvetési 
számla

12001008 - 01510668 - 00100006

Bírság 12001008 - 01510668 - 00200003

Jogi eljárási bevétel 12001008 - 01510668 - 00400007

Csili Művelődési Központ 12001008-01510895-00100006
Pesterzsébeti Múzeum 12001008-01510887-00100007
Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézménye

12001008-01510885-00100009

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatója

12001008-01510882-00100002

Pesterzsébet Önkormányzata Gazda-
sági Működtető és Ellátó Szervezet

12001008-01510879-00100008

Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű 
Baross Óvoda - Kindergarten Baross

12001008-01510931-00100001

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 12001008-01510927-00100008
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 12001008-01510921-00100004
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 12001008-01510916-00100002
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 12001008-01510914-00100004
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 12001008-01510901-00100000

Lakossági fórum
Pesterzsébet Önkormányzata lakossági fórumot tart június 29-én, hét-
főn este 6 órától a Civil Házban (Vörösmarty u. 180.) A Vörösmarty 
tér rendezéséről szóló tájékoztatóban a lakosságnak lehetősége nyílik a 
működő bolhapiaccal kapcsolatos véleményét is megosztani. Az esemé-
nyen részt vesz Trummer Tamás, kerületünk főépítésze, Potoczky At-
tila, az Integrit XX Kft. igazgatója, valamint Csaszny Márton, a terület 
önkormányzati képviselője.

Felhívás parlagfűirtásra

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban 
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
mében köteles a földhasználó az 
adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. Amennyi-
ben ezt a földhasználó elmulasztja, 
úgy növényvédelmi bírság kisza-
bására kerül sor, melynek legki-

sebb összege tizenötezer forint, 
legmagasabb összege százötven-
millió forint.

Tisztelt Temetőlátogatók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban a temetőben elsza-
porodtak a temetőlátogatókat munkaszerzés céljából zaklató, telephellyel, 
képesítéssel, számlával nem rendelkező, vállalkozásukat és végzettségüket 
hamis dokumentumokkal igazoló, hozzá nem értő ál-vállalkozók.

Ezért felhívjuk a tisztelt temetőlátogatók figyelmét, hogy a temető terü-
letén belül ne bízzanak meg senkit sem sírgondozási, sem sírkőtisztítási, 
-bontási, -állítási, -vésési munkálatokkal, mert az ilyen ál-vállalkozók 
drágábban, garancia és számla nélkül végzik, vagy nem végzik el az el-
vállalt munkálatot.
Gyakran előfordul, hogy a munkálatokat a temetőből eltulajdonított 
sírkövek, kiegészítők felhasználásával teljesítik.

Tisztelettel jelezzük, hogy abban az esetben, ha valaki olyan sírkövet 
állíttat, amelyet más sírról tulajdonítottak el, felmerülhet az orgazdaság 
bűncselekménye is.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy saját érdekükben kizárólag telephely-
lyel, képesítéssel rendelkező, számlaképes sírköves vállalkozótól rendel-
jenek meg munkát a vállalkozások irodájában.
Sírgondozási munkát pedig üzletszerűen kizárólag a Budapesti Temet-
kezési Intézet Zrt. végezhet a budapesti temetőkben.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy saját érdekükben fogadják meg a le-
írtakat, a temető parcelláiban ne rendeljenek meg sírgondozási, illetve 
sírköves munkálatokat, mert a BTI Zrt. nem tud felelősséget vállalni az 
esetleges károkért, az el nem végzett vagy szakszerűtlen munkákért!

Kérjük, hogy amennyiben a fenti, jogszerűtlen esetek valamelyikével 
találkoznak a temető területén, jelezzék azt a temető biztonsági szol-
gálatának!
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Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 30 280-6208-as 
telefonszámon.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Július 3-án 18.00 -19.30 óráig  a Bácska téri orvosi rendelő-
intézet előtt. Vendégem lesz: Nemes László alpolgármester és 
Bártfai Béla rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott. 

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

Gémesi Emese / Listás / JOBBIK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 70 417-4404-es 
telefonszámon.

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 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) Előzetes 
telefonos egyeztetés alapján a 06 20 584-9087-es telefonszámon, 
email: mach.peter@parbeszedmagyarorszagert.hu

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/A) Előzetes telefo-
nos egyeztetés alapján a 06 20 571-9159-es telefonszámon.

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

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 30 505-1843-as 
telefonszámon.

Nemes László / 07. EVK / DK
Minden 2. hétfőn délután a Városházán,  előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06 1 283-0939-es telefonszámon.

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 20 314-4240-es 
telefonszámon 

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 órákban) a 
06 70 941 3377-es telefonszámon

Lakossági tájékoztató keretében 
ismertette május végén a meg-
újuló Hullám Csónakházaknál ter-
vezett közösségi kert megvalósí-
tásának elképzeléseit Trummer 
Tamás, kerületünk főépítésze és 
Mach Péter képviselő.

– A közösségi kertet a Hullám 
Csónakházak területére terveztük 
– mondta a főépítész, és felsorolta a 
hely előnyeit: rendezett Duna-part 
és nem szennyezett út mellett, folya-
matosan megújuló csónakházaknál 
fekszik.

Trummer Tamás kitért arra is, 
hogy mivel a tagok öntevékenyen 
részt vállalnak a közösségi kert mun-
kálataiban, így azt annál inkább a 
magukénak érezhetik.

A kert mellett vizes játszóteret  
is építenek majd. A Kortárs Építé-
szeti Központ készítette terveket a 
jelenlevők megtekinthették. Ezek 
szerint a terület részei: tankert be-
mutató ágyásokkal, a közösségi rész 

parcellái, továbbá kerti ház raktáro-
zásra. Az 5-10 négyzetméteres ágyá-
sok mellett közösségi terek is várják 
majd a kiskertek szerelmeseit.

Már a kert megépítése is közös 
munka eredménye lesz, hiszen az 
alakítandó egyesület tagjai vállalják 
a munkálatokban való részvételt.

Mach Péter önkormányzati kép-
viselő, az egyesület részéről hangsú-
lyozta, két esztendeje igyekeznek lét-
rehozni a kerületben közösségi kertet. 
– Az első pillanattól kezdve közösen 
terveznénk ezt a kertet a környéken 
élőkkel és a kertészkedni vágyókkal – 
mondta a politikus, aki megemlítette, 
a kiosztott kérdőívet azoktól is vissza-
várják, akik csak parcellát szeretné-
nek, vagy csupán a közösségi térrészt 
használnák, illetve akik a szervezés-
ben is szerepet vállalnak.

Aki szívesen csatlakozna az ala-
kuló közösségi kerthez, az a Főépí-
tész Irodában részletesebb tájékozta-
tást kaphat. Elérhetőség:foepitesz@
pesterzsebet.hu      D. A.

Közösségi kert épül

Idén nyáron július 3-tól augusz-
tus 28-ig péntek délutánonként 
17 órától várjuk a Kosutiba, a 
Városháza elé a felnőtteket és a 
gyerekeket. 

Új műsorgondolattal,  „Csak ha-
zai!” címmel Pesterzsébeten élő mű-
vészek, pesterzsébeti kötődésű zene-
karok szórakoztatják a közönséget 
minden héten más-más műfajban a 
nyári hónapokban.
Július. 3. Lajtha László Művészeti Is-
kola Zenekara (indulók, filmzenék)
Július 10. Készenléti Rendőrség Ze-
nekara (big band muzsika)
Július 17. Hetero Sapiens (pop-
rock)

Július 24. ifj. Vajda Gyula Zenekara 
(népzene, cigányzene)
Július 31. Tiborcz Zsófi és együttese 
(pop-rock)
Augusztus 7. Papa Jazz Seven (dixie-
land)
Augusztus14.  BB Musica (opera, 
operett)
Augusztus 21. Pesterzsébeti Városi 
Fúvószenekar (fúvószene, örökzöl-
dek)
Augusztus 28. Coda Nostra Big Band 
(jazz, big band muzsika)

Kellemes nyarat, jó szórakozást 
kívánok:

Szabados Ákos 
Pesterzsébet polgármestere

Nyári térzenei sorozat

Képviselői fogadóórák júliusban

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N



8 2015. június 23.

Több mint egymillió 
iskolásnak kezdődött 
el a nyári vakáció. A 

legnagyobb veszélyek a cél-
talan időtöltésből származ-
nak – hívja fel a figyelmet 
a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság.

A gyerekeket fel kell ké-
szíteni az őket érő, érintő ve-
szélyekre. Mondjuk el nekik, 
hogy értékeikkel ne hival-
kodjanak, azokat ne tartsák 

jól látható helyen, táskáju-
kat ne hagyják őrizetlenül. 
Idegenekben, még ha kedve-
sek is, ne bízzanak meg, ve-
lük ne menjenek sehová. A 
késő esti órákban lehetőség 
szerint csoportosan indulja-
nak haza, egymást védve-kí-
sérve. Ha támadás éri őket, 
ne az értékeiket, hanem testi 
épségüket védjék. Ismerjék a 

segélyhívó telefonszámokat, 
valamint szüleik telefonszá-
mát.

Kérjék meg gyermekei-
ket, ha elmennek otthon-
ról, mondják meg, hová 
mennek, kivel találkoznak, 
mikor érnek haza, valamint 
ismerjék barátaik nevét, cí-
mét, telefonos elérhetőségét.

A legtöbb gyermekbaleset 
a nyári hónapokban törté-
nik, főként a 10-14 éves kor-

osztály tagjaival. 
A szünidőben a 
gyermekek fel-
szabadultabbá, 
óvatlanabbá, fi-
gyelmetlenebbé 
válnak, éppen 
ezért a szülők 
és a közlekedők 
a nyári időszak-
ban különösen 

ügyeljenek az úton vagy an-
nak közelében gyalogosan, 
vagy kerékpárral közlekedő 
gyermekekre. Számítsanak 
arra, hogy a gyermekek köz-
lekedése kiszámíthatatlan, 
sokszor nincs veszélyérzetük, 
és gyakran kalandot keres-
nek – hívja fel a figyelmet a 
BRFK.

y.

KÖZBIZTONSÁG

Az egész napos progra-
mon Makádi Katalin rendőr 
ezredes, kapitányságvezető 
üdvözölte a megjelenteket. 
– Kapitányságunk társszer-
veinkkel közösen azért har-
col, hogy minél jobb legyen 
a kerület közbiztonsága. 
Eredményeink jók, eze-

ket szeretnénk a jövőben 
is megtartani. Fontosnak 
tartjuk, hogy Pesterzsébet 
ifjúsága és lakossága meg-
ismerje a munkánkat, ezért 
is szerveztük ezt a rendez-
vényt – mondta.

Szabados Ákos az önkor-
mányzat nevében köszöntöt-
te a megjelenteket. – Szá-
munkra is fontos a kerület 
közbiztonsága, a kapitány-
sággal való jó együttműkö-
dés megtartása. Kívánom, 
hogy a mai nap sikeres és 
emlékezetes legyen.

Végül dr. Hiller István, 
országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke mon-
dott rövid köszöntőt, mely-
ben reményét fejezte ki, 
hogy nemcsak vidám, de 
hasznos is lesz a megjelentek 
számára a rendezvény.

A program a Készenlé-
ti Rendőrség Zenekarának 
műsorával kezdődött, amely 
nagy sikert aratott a gyere-
kek körében. Kicsiket, na-
gyokat egyaránt lenyűgözte 
a rendőrség kutyás bemuta-
tója.

A nap folyamán láthattak 
még lovas és karate bemuta-
tót, közelről – akár belülről 
is – megtekinthették a rend-
őrségi járműveket, a tűzoltó-
autót. 

A helyi Vöröskereszt, a 
családsegítő szolgálat, a pol-
gárőrség és a rendvédelmi 
osztály, valamint a BRFK 
bűnmegelőzési osztályának 

sátrainál kézműves foglal-
kozásokkal, játékokkal és 
természetesen tájékoztatás-
sal, tanácsadással várták a 
résztvevőket.

A rendezvényen adták át 
a rendőrség által meghirde-
tett rajzpályázat legjobbja-
inak járó okleveleket. Csa-
patban a Lurkóház Óvoda 
Mackó csoportja az első, a 
III. számú Összevont Óvo-
da Hüvelyk Matyik csoport-
ja a második, a Pesterzsébeti 
Nemzetiségi Kétnyelvű Ba-
ross Óvoda – Kindergarten 
Baross Hétszínvirág Tehet-
ségpontja a harmadik lett.

Egyéniben Gábor Lajos, 
a Mikszáth Kálmán Általá-
nos Iskola tanulója nyert, a 
második Billeg Zsolt, az Ady 
Endre iskola diákja, a har-
madik pedig Lin Xia Vivien, 
a Nagy László Általános Is-
kola tanulója lett.

sz.

Bűnmegelőzési nap
Első alkalommal szerve-
zett a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és a XX.-
XXIII. Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési és közbiz-
tonsági napot iskolások-
nak, óvodásoknak, civil 
szervezeteknek és az ér-
deklődő lakosságnak. A 
június 5-ei rendezvényen 
színes programok és be-
mutatók várták az ESMTK 
Zodony utcai pályájára lá-
togatókat.

A jó idő és a szünidő eljöttével egyre többen mennek rövidebb-hosszabb időre nyaralni, s 
a betörők hamar felderítik, melyek az üres, riasztó nélküli lakások – tudtuk meg Szűcs Lász-
ló rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezetőtől. A bűnesetek nagy része pedig odafigyeléssel 
megakadályozható. Az egyik, amit tehetünk, hogy nem verjük nagydobra, ha nyaralni me-
gyünk. Ugyanakkor az is hasznos, ha legalább egy rokont vagy ismerőst, esetleg szomszédot 
megkérünk arra, hogy naponta sétáljon el házunk felé. Ha olyan a viszonyunk, akár kulcsot 
is adhatunk neki – tanácsolja az alezredes. Az itthon maradók, ha szokatlan mozgást, vagy 
ismeretlen embereket látnak, akik benéznek az udvarokba, becsöngetnek a lakásokba, hívják 
bátran a rendőrséget, ezzel akár bűncselekményeket is megelőzhetnek. A betörők módsze-
re ugyanis egyszerű: amint olyan lakást, házat észlelnek, ahol nincs mozgás, becsöngetnek, 
akár egymást követő napokon többször is, és ha látják, hogy „tiszta” a levegő, az ajtó vagy az 
ablak befeszítésével jutnak be az otthonokba. Ezért hasznos a riasztó, mert az azzal felszerelt 
lakásokat nagy ívben elkerülik.

Érték-védelem
A lakásbetörések mellett a nyári időszakban a másik gyakori bűntény az ékszerletépés, il-

letve a táskák kitépése, amelyet főként az idősebb hölgyek sérelmére követnek el. – A tavalyi 
évhez képest kevesebb ilyen eset fordult elő Pesterzsébeten, reméljük, az eddigi elfogásokkal 
sikerült elejét vennünk a bűncselekmények elszaporodásának – tudtuk meg Szűcs László 
rendőr alezredestől. Ilyen bűncselekmények főként a városközpontban és leginkább a buszra 
való fel-, illetve leszállásnál fordulnak elő, ezért itt különösen figyeljünk.  A bűnügyi osztály 
vezetője azt tanácsolja, hogy ha gyanús embereket látunk felénk tartani, inkább kérjünk se-
gítséget, közben pedig figyeljük meg ruházatukat. Öltözet alapján ugyanis könnyebb később 
azonosítani az elkövetőket.

Zsákbamacska
Gyorsított eljárásban, állatkínzás gyanújával emeltek vádat az ellen a férfi ellen, aki Pest-

erzsébeten egy zsákba zárt macskát vert a földhöz. Az ügy elsőfokú tárgyalása június 16-án 
volt. A bűntettre lakossági bejelentés alapján derült fény, egy kerületi lakos az ablakából 
arra lett figyelmes, hogy egy férfi egy zsákot többször a földhöz ver. A csomagot ott hagyva 
beült autójába és elhajtott, ám a bejelentő felírta a rendszámát, amely alapján a rendőrség 
előállította az állatkínzót. A jó hír a szomorú történetben, hogy a cica azonnal állatorvoshoz 
került, és a szakszerű ellátásnak köszönhetően túlélte a bántalmazást.      y.a.

Biztonságban a szünidőben
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Nyár és betörők
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A szorgos kezeknek 
köszönhetően idén 
is csodaszép virág-

szőnyegek fogadták a híveket 
a Szent Erzsébet templomon 
belül és kívül június 7-én, az 
úrnapi szertartáson, majd az 
azt követő körmeneten.

A 13. században egy apá-
ca látomása után alakult ki 
ez az ünnep. Az úrnapi kör-
menet útvonalán 4 oltárt 
állítottak a 4 égtáj felé, ott 
felolvastak egy-egy, az Eu-

charisztia alapításáról szóló 
szentírási részt, majd szent-
ségi áldást adtak. Ez az én 
testem, ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre – hallhat-
tuk az evangéliumban.

Czap Zsolt atya prédi-
kációjában kiemelte, hogy 
Jézus meghagyta, az egyház 
ünnepelje meg az utolsó 
vacsorát minden szentmi-
sében. Jézus értünk adta 
önmagát, vajon mi is meg 
tudjuk ezt tenni? A kereszt 
nem díszlet. Krisztus halá-
losan komolyan gondolta az 
áldozatot, hogy értünk adja 
önmagát. Nekünk is meg 
kell tenni az önfeláldozó 
szeretetet környezetünkben 
nap mint nap.

A szertartást körmenet 
zárta, ahol közösen hódol-
hattunk az Oltáriszentség 
előtt.

Farkas Zsolt

Az Arany Kezek Tündér Uj-
jak Kézimunka és Alkotó 
Klub jubileumi kiállítása 
megnyitóján Bernáth Fe-
renc gitárművész sodró 
lendületű népdal átdolgo-
zásai és Czipott Géza vi-
rágénekei hangzottak fel 
a Csili Muszély Ágoston 
termében június 5-én.

Gobelinek, csipkék, hor-
golások, hímzések. Meg-
annyi légi könnyedségű 
szépség, körben a falakon 
és a vitrinekben. Várhalmi 
András igazgató köszöntöt-
te a megjelenteket, köztük 
Szabados Ákos polgármes-
tert és Fekete Katalint, az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Informatikai Bizottság 
elnökét.

– Hosszú évtizedek óta 
hagyomány, hogy a Csili mű-
vészeti csoportjai időről időre 
számot adnak tevékenységük-
ről. Az Arany Kezek Tündér 
Ujjak Kézimunka és Alkotó 
Klub öt esztendeje működik, 
Kulcsár-Kögler Zsuzsa veze-
tésével – mondta bevezetőjé-
ben Várhalmi András.

Szabados Ákos az ön-
kormányzat nevében meg-
köszönte a klub tagjainak 
szemet gyönyörködően lát-
ványos munkáit, s így foly-
tatta:

– Az itt készült alkotá-
sokkal örvendeztettük meg 
testvérvárosainkat, és na-
gyon komoly visszhangja volt 
az önök keze munkájának – 
majd hozzáfűzte: látszik raj-
tuk a szeretet, amivel ezeket 

a tárgyakat készítették, 
amely nélkül nem le-
hetnének ennyire be-
csesek és szépek.

Az elmúlt 5 év 
teljesítményét okle-
véllel ismerte el az 
önkormányzat, amit 
Szabados Ákos adott 
át Kulcsár-Kögler Zsu-
zsának.

Lehoczkiné Feke-
te Emese festőművész 
Salamont idézte a 
Prédikátor könyvéből: 
„Mindennek megvan 
az órája, és minden 
szándéknak a maga ideje az 
ég alatt”.

– Ez történt Zsuzsával is, 
akivel harminc éve együtt 
rajzoltunk egy képzőmű-
vészeti körben. Amikor tíz 
évvel később megszületett 
az unokája, feladatot kapott, 

hogy nevelje fel, ezért abba-
hagyta a képzőművészetet. 
Amikor a gyerek felnőtt, 
megkeresett, csináljunk 
klubot, ahol együtt dolgoz-
hatnak az asszonyok – emlé-
kezett a kezdetekre a festő-
művésznő.

Dr. Sturcz Zoltánné, a 
Kossuth Társaság elnöke 
kiemelte sikeres együttmű-
ködéseiket a klub tagjaival:

– Igazi tündérkertbe illő 
tündérkezek segítettek a Re-
formkori Napon és a kiállítá-
sokon.                          D. A.

MOZAIK

Arany kezek, tündér ujjak

A Budapesti Város-
védő Egyesület 
küldött-közgyűlése 

május 19-én tartotta meg az 
Egyesület 2014. évi pénzügyi 
és szakmai beszámolóját, 
amelyben a Pesterzsébeti 
Városvédőket két témában 
is dicséret érte.

A Fővárosi Önkormány-
zattal kötött szerződés alap-
ján az önkéntesek elkészí-
tették a főváros különböző 
kerületeiben lévő védett 
épületegyüttesben álló épület 
dokumentációját. 2014-ben a 

Pesterzsébeti Városvédők az 
Ady Endre u. 98., a Kossuth 
Lajos u. 18., a Kossuth Lajos 
u. 35., valamint a Kossuth 
Lajos u. 37/A  kataszteri do-
kumentációját készítették el

A küldött-közgyűlés által 
kiemelt elismerést kapott a 
pesterzsébeti csoport abból az 
alkalomból, hogy a Pesterzsé-
bet várossá nyilvánításának 
90., Ybl Miklós születésének 
200., valamint Óváry Arthur 
pesterzsébeti műépítész szü-
letésének 130. évfordulójára 
40 perces filmet készített.

Elismerés a városvédőknek

Május 22-én az 
Andrássy Egyete-
men tartották  a 

„Vitázik a világ ifjúsága” né-
met nyelvű vitavetélkedő 
magyarországi döntőjét.  A 
„Bevezessék-e Magyarorszá-
gon az állami tankönyv-mo-
nopóliumot?“ című vitát, s ez-
zel az 5. magyarországi döntőt 
Ryan Anna, az ELTE Trefort 
Ágoston Gimnázium tanulója 
nyerte meg, a második helye-
zett Dörner Csenge, a pest-
erzsébeti Német Nemzetiségi 
Gimnázium diákja lett.

Ők ketten képviselik 
majd Magyarországot a 
nemzetközi döntőben 2015. 
október 19-e és 24-e között 
Rigában. Ott találkoznak 
az észt, lett, litván, lengyel, 
orosz, cseh és ukrajnai ellen-
feleikkel.

sz

VitabajnokokÚrnapján
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Nyárindító

Mintegy kétszázan 
vettek részt június 
14-én az Erzsébeti 

nyárindítón a gyermekjóléti 
központban.  Az egész na-
pos rendezvényen kézműves 
foglalkozás, arcfestés, ját-
szósarok, óriás társasjáték, 
valamint sorverseny várta a 
gyerekeket. Szalai Ádám vá-

logatott labdarúgó 3:3 elleni 
focitornát szervezett.

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, 

eseményekről tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 
Csatlakozzon most!

https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Breznai Jánosné lányko-
rában Zilahi volt, most pe-
dig, mint mondta: Rózsi 
néni. Vidékről érkezett a 
fővárosba, csakúgy, mint 
későbbi férje, Breznai János, 
akivel Pesten ismerkedtek 
össze. Harmincötödik éve 
élnek Erzsébeten. Rózsi néni 
dolgozott mindenfelé, volt 
gyári munkás, bedolgozó, de 
ő az egyike az első magyar 
női teherautósofőröknek. 

– Három és fél tonnást 
vezettem – emlékezett 
büszkén. Gyermekük ugyan 
egyetlen van, azonban két 

unokája már dédunokával 
is megörvendeztette Rózsi 
néniéket. Arra, hogy él-
nek mostanság, csak annyit 
mondott: jajgatva. Hol itt 
fáj, hol ott fáj valami. Jövő 
hónapban a gerincét vizsgál-
ják, ugyanis egy becsípődés 
miatt állandó a lábfájdalma.

Lénárt Antalné Ko-
csis Lujzaként látta meg 
a napvilágot 1925.június 
2-án. Két lánya közül már 
csupán egyikük, Marika 
él. Másikuk fájdalmasan 
korán, mindössze 34 esz-
tendősen hunyt el. Három 

unoka, mindany-
nyian fiúk, két 
dédunoka, akik 
szintén fiúk, ve-
szik körül szere-
tő családként. 
Lujza néni kö-
zértben dolgo-
zott, így renge-
tegen ismerték, 
találkoztak vele 
minden nap, és 

amint lányától megtudtuk, 
mind a mai napig sokan 
megállítják, s kérdezgetik, 
hogy van az édesanyja. Luj-
za néni sajnos ma már ágy-
hoz kötött, ellátásra szoruló 
fekvőbeteg. Lánya ápolja az 
esztendők óta demens édes-
anyját.

Kulcsár Imréné Eszes 
Mária néven született 
1925. június 3-án. Mióta fia 
meghalt, menyével, Jávori 
Sándornével él. Család-
ja szerencsére így is népes: 
egy unoka, négy dédunoka, 
sőt két ükunoka látogatja 
rendszeresen. Fiatalkorában 
jelentkező vesebetegsége 

miatt már 30 esztendősen 
leszázalékolták, rokkant-
nyugdíjasként szívműtéten 
is átesett. 

Mária nénit egy pilla-
natra sem hagyják magára. 
Máshová nem, kizárólag a 
temetőbe kísérik el – mesél-
te menye.

D. A.

ÉVGYŰRŰK

Szépkorúak köszöntése

Breznai Jánosné és Kovács Eszter

A Humán Szolgáltatások 
Intézménye Marót Utcai 
Szociális Gondozóközpont 
negyedszázados fennállá-
sát ünnepelték május 28-
án az intézmény egykori 
és jelenlegi munkatársai, 
valamint lakói.

Híres Angéla, a központ 
vezetője kiemelte: túlzás 
nélkül állíthatják, ezek alatt 
az évek alatt ezrek kaptak a 
Marót utcai központtól törő-
dő kezet, amely meghatároz-
ta életüket.

– Nem véletlen ez a mé-
zeskalács, amely szívet for-
máz – utalt beszédében Sza-
bados Ákos polgármester az 
érkezéskor mindenkinek át-
nyújtott finomságra –, mert 
szív nélkül ezt a munkát 
nem lehet elvégezni.

A Humán Szolgáltatások 
Intézményének vezetője, Bá-

rány Zsolt úgy fogalmazott: 
olyan típusú hivatástudattal, 
mint amilyennel szociális 
szférában dolgozók rendel-
keznek, másutt nem talál-
kozott.

A két és fél évtizeddel ez-
előtti indulás történetét ele-
venítette fel Greifensteinné 
Seder Mária egykori intéz-
ményvezető, aki részletesen 
beszámolt a több költözés-
ről, amelyeket az ellátottak 
számának növekedése tett 
elkerülhetetlenné.

Veisinger Ferencné, az 
ellátottak képviseletében, 
Móra Ferenc verset adott 
elő. Ezt követően virággal 
jutalmazták az egykori dol-
gozókat.

Az ünnepség hivatalos 
részét Nemes László alpolgár-
mester pohárköszöntője zárta.

– A hivatalos elnevezés 
szerinti ellátottak helyett 

hívjuk inkább bölcseknek 
az időseket – javasolta az al-

polgármester, aki egy tréfás 
Facebook bejegyzés kapcsán 

mindenkit meghívott, néz-
zék együtt innen, a Marót 
utcai központból 2087-es 
napfogyatkozást.

Az eseményen részt vett, 
többek között Kovács Esz-
ter alpolgármester, Nagy 
Lászlóné a Szociális Bizott-
ság elnöke, Porkoláb Ildikó 
az önkormányzat Szociá-
lis Osztályának vezetője, 
Komoróczy László, Somodi 
Klára képviselők, a Szociális 
Bizottság tagjai.

DIA

Huszonöt éves a Marót

A Humán Szolgáltatá-
sok Intézményének 
Vágóhíd utcai Idő-

sek klubjával május 20-án 
közös hajókiránduláson vet-
tünk részt. A hajó a Boráros 
térről indult, célunk a Ró-
mai part volt. A hajóút alatt 
megcsodálhattuk Budapest 
egyes nevezetességeit. Cé-
lunkhoz érve tettünk egy 
nagy sétát, majd jól meg-

éhezve ki-ki a maga által 
készített szendvicsét, ebéd-
jét elfogyasztotta. Visszain-
dulás előtt még egy fagyi is 
belefért. A hajóút visszafe-
lé egy kicsit kényelmetlen 
volt, mert kisebb hajóval 
utaztunk és volt sajnos, aki 
végigállta az utat. Mindezek 
ellenére a nap nagyon jó 

hangulatban telt, ehhez hoz-
zájárult a jó társaság és nem 
utolsósorban a kellemes idő 
is. A kiránduláson nagyon 
jól éreztük magunkat. Re-
méljük, hogy még sok ilyen 
programon vehettünk részt 
a jövőben.

(Gábori Józsefné Zsóka 
Vágóhíd u. klubtag)

Hajók ir ándulás

Lénárt Antalnét köszönti 
Juhász Lajosné 

Az elmúlt hetekben három Pesterzsébeten élő szépko-
rút köszöntött az önkormányzat nevében Kovács Eszter, 
illetve Juhász Lajosné  alpolgármesterek 90. születés-
napjuk alkalmából.

Kulcsár Imréné

FO
TÓ

K:
 B

AJ
NO

CZ
I I

ST
VÁ

N



112015. június 23. KULTÚRA

A 46. Tavaszi Tárlat kö-
zönségdíját Incze Mózes 
festőművész érdemelte 
ki. Az alkotó az erdélyi 
Baróton született 1975-
ben, érettségit a Maros-
vásárhelyi Művészeti Lí-
ceumban szerzett, festő 
diplomáját a budapesti 
Képzőművészeti Egyete-
men. Az Isaszegen élő 
művész eddigi munkássá-
gát számos elismeréssel, 
többek közt Székely Ber-
talan-díjjal és Koller-díjjal 
ismerték el.

– Az itt kiállított, s egyéb 
képeit nézve nekem Remb-
randt, Caravaggio és a szür-
realizmus jutnak eszembe. 
Messze járok a valóságtól?

– Nem. Formanyelv te-
kintetében számomra min-
den, ami eddig volt, egy fo-
lyamatos jelen része. Ugyan-

is minden, amit látok, az 
számomra jelenvaló impul-
zus. A festészet klasszikus 
formanyelve nem kizárólag 

hagyaték, amelyből tanulni 
lehet, hanem megélt helyzet. 
A mai összetett világ feldol-
gozásának egyik lehetősége. 
Olyan, mint egy klasszikus 
korban készített zongora, 
amelyen kortárs műveket is 
lehet játszani.

– Nem volt mindig figu-
rális festő, 2005-ig az abszt-
rakttal is kacérkodott.

– Klasszikus alapozással 
érkeztem Marosvásárhelyről 
ebbe a sokszínű budapesti 
közegbe, ahol a bőség zava-
rában kicsit irányt is veszí-
tettem. Belekóstolgattam 
ebbe-abba, mígnem elju-
tottam egy pontig, amikor 
világossá vált: nekem ugyan 
volna valamiféle monda-
nivalóm, azt azonban nem 
olvassák vissza a képeimből.

– A figurális, szituáció-
kat ábrázoló stílusát érti a 
közönség?

– Igen, vannak vissza-
jelzések, hogy a festészetem 

révén megnyilvánul valami 
olyasmi, ami több embert 
közös gondolkodásra kész-
tet. Ennél többet nem is kí-
vánhatok.

– Sok képén feltűnik egy 
szakállas figura, aki kísérte-
tiesen emlékeztet önre…

– Az önképem is benne 
van ezekben a munkákban. 
Amit komolyan gondolok, 
azt felvállalom a magam sze-
mélyével. Amúgy konkrét 
minták nélkül dolgozom, de 
miután megfogalmazódott 
bennem a kép, megesik, 
hogy keresek hozzá analógi-
ákat a való világban.

– Közönségdíjat kapott 
már?

– Nem. Ez a premier. 
Öröm, hogy a kép létrejöt-
te nem egy személyes prob-
léma, és nem egy absztrakt 
elmélet szerint méltatandó, 
hanem kapcsolódik a köz-
gondolkodáshoz.

Ditzendy Attila

Közös gondolkodásra 
késztető képek

Kodály országához mél-
tón, a Csiliben, megnyi-
tásától működött dalárda, 
méghozzá egészen 1999-
ig. Kevesebb mint egy 
évet kellett kórus nélkül 
kibírni, ugyanis Várhalmi 
András igazgató felkérte 
Pálffi Krisztinát, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola 
énektanárát, szervezzen 
énekkart. Így alakult 15 
esztendeje a Pesterzsébe-
ti Városi Vegyeskar.

– Legnagyobb meglepeté-
semre az első meghirdetett 
próbára nem kevesebben, 
mint hetvenöten jöttek – 
emlékezett a kezdetekre 
Pálffi Krisztina karnagy, s 
hozzátette: a kórus fele most 
is alapító tagokból áll.

A karnagy 15 évvel az-
előttig kizárólag gyerekkó-
rusokkal dolgozott, mun-
kamódszere a vegyeskar 
esetben sem változott: 
népdalokkal kezdték a kö-
zös munkát egy szólamban, 
később, amikor nagyjából 
homogénné vált az együttes, 
következett a kétszólamú-

ság. Röpke négy esztendő 
múltán már az olaszországi 
Bassano fesztiválján léphet-
tek közönség elé.

Izgalmasan alakult a kórus 
életkori összetétele, előfor-
dult, hogy közel hat évtized 
volt a legfiatalabb és a legidő-
sebb tag között. A negyven-
öt-ötven embert azok a célok 
tartják össze, amelyeket Pálffi 
Kriszta tűz eléjük.

– A legtöbb kórus életét 
a karácsonyi és az évzáró 
fellépések teszi ki. Nekünk 
például a 10. évben any-
nyi felkérésünk érkezett, 

hogy a tagok családjai már 
megjegyezték: akár össze is 
költözhetnénk, mert több 
időt töltünk együtt, mint 
otthon – idézte fel a múltat 
karnagy.

A jelenbe ugorva, leg-
közelebbi céljuk, hogy 
helytálljanak a június végi 
keszthelyi minősítő feszti-
válon. Amúgy a legutóbbi 
efféle eseményen, 2 éve, 

arany minősítést szereztek. 
Most úgynevezett kategó-
riaminősítésért indulnak, 
ami az eddiginél magasabb 
fokozat.

A vegyeskar rendsze-
resen dolgozik együtt más 
kórusokkal, elsősorban a 
Pesterzsébet-Központi Re-
formátus Kórussal, illetve 
zenekarokkal. Emlékezete-
sek voltak a Hetero Sapi-
ens együttessel tartott pro-
dukcióik is.

– 9 éve rendszeres részt-
vevői vagyunk az Énekel az 
ország koncerteknek. Eze-
ken a fellépéseken adódik 
lehetőség, hogy olyan mű-
vek előadásában vegyünk 
részt, amelyeket magunkban 
nem tudunk megszólaltatni 
– mondta Pálffi Krisztina.

Idén többek között Orff 
Carmina Burana-ját énekel-
ték, több mint kilencszáz tár-
sukkal a Művészetek Palotá-
jában. E mellett a vegyeskar 
eljutott Nowa Słupia-ba, 
Erzsébet testvérvárosába, a 
krakkói Mária-templomba, 
itthon színpadra léptek ame-
rikai, dán, dél-afrikai kóru-
sokkal.

– Hihetetlen élmény volt 
közreműködni a Benkó Di-
xieland Band Karácsonyi 
Miséjében, amit idén megis-
métlünk a Csiliben – tekint 
a jövőbe a karnagy.

Ditzendy

Másfél évtized dalban
A 46. Tavaszi Tárlat és 

a Pesterzsébeti Mű-
vészeti Napok záró 

rendezvényén Nemes László 
köszöntötte a vendégeket. 
Az alpolgármester így fogal-
mazott: – A nagyközönség 
véleménye nem feltétlenül 
esik egybe a művészettörté-
nészekével. Pesterzsébeten is 
vannak példák véleménykü-
lönbségre.

– A közönség idén úgy 
választott, hogy azzal bár-
melyik szakmai grémium 
egyetértene – vette át a szót 
D. Udvary Ildikó, a Pester-
zsébeti Múzeum igazgatója.

A közönségdíjat Incze 
Mózes nyerte, akinek az elis-
merő oklevelet Nemes Lász-
ló adta át.

Az esemény méltó befeje-
zéseként a Canto Armonico 
kórus és meghívott vendé-
geik adtak feledhetetlen 
koncertet. Rózsavölgyi Il-
dikó karvezető elmondta: 
kamarakórusuk éppen 10 
esztendővel ezelőtt alakult, 
volt József Attilás diákokból, 
tanárokból, barátaikból.

D. A.

Tárlatzáró
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A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncertje jú-
nius 2-án volt a Gaál Imre Galériában
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Játékkészítők klubja: szer-
dánként, 15 órától egész 
nyáron várja Attila bácsi a 
gyerekeket, akik logikai és 
kézműves játékokkal ismer-
kednének. 

Idegennyelvi klubok: 
Az angol klubban július 
6-án, hétfőn 17 órakor, az 
olasz klubban pedig június 
29-én, hétfőn 17 órakor várja 
a nyelvgyakorlókat Laczkó-
Juhász Mónika. 

A német klub következő fog-
lalkozása július 13-án, hét-
főn 17 órakor lesz. A francia 
klubban Megyeri Béla várja 
a társalgókat július 15-én, 
szerdán, 17 órakor. Az orosz 
klub következő foglalkozása 
pedig július 22-én, szerdán 
17 órakor lesz.

Kiállítás: 
Galériánkban Károlyi Mari-
anna festménykiállítását te-
kinthetik meg.

Nagy Lászlóné, a 9. sz. egyéni vá-
lasztókörzet képviselője legközelebb 
2015. szept. 2-án tart fogadóórát.

Újdonságainkból:

Kedves Olvasók!

A nyári zárás 2015. 06. 29 – 07. 
31-ig lesz, mely időtartamra 

természetesen kölcsönözhetnek 
előzetesen.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy nyáron 
SZOMBATONKÉNT zárva leszünk! 

Augusztus 3-16-ig könyvtárunk zárva tart.

Állományunkból kivont 
folyóiratokat, könyve-
ket vásárolhatnak meg 

könyvtárunkban 
kedvező áron.

A rendezvényeinken 
való részvétel ingyenes! 

Kérjük támogassák 
könyvtárunkat, 

rendezvényeinket 
azzal, hogy beiratkoznak 

hozzánk!

Folyamatosan frissülő 
információk a rendez-
vényeinkről elérhe-

tőek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!

Bondor Mária, a volt 
PEPI vezetője köszöntötte 
az ünnepélyen megjelent vá-
rosvezetőket, képviselőket, 
osztályvezetőket, intézmény-
vezetőket, valamint a gyer-
mekeket és szüleiket.  

–  Kerületünkben 15 éve 
rendezzük meg a Győzte-
sek Gáláját a tanulmányi és 
sportversenyek legjobbjai 
számára. Az idei rendezvény 
megvalósításában az önkor-
mányzat Oktatási-Kulturális-
Egészségügyi és Sportosztálya, 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, a Csili Műve-
lődési Központ és a PEPI vett 
részt – mondta.

Varga Sándor, az önkor-
mányzat sportreferense egy 
szál virággal köszönte meg 

az egykori PEPI 
vezetőjének azt a 
munkát, amelyet 
hosszú éveken 
keresztül végzett 
a tanulmányi 
versenyek lebo-
nyolításáért, a 
gálák megszerve-
zéséért.

Ezt követően 
Szabados Ákos 
a következő szavakkal nyi-
totta meg a rendezvényt: – 
Minden évben külön öröm 
számomra, hogy megnyitha-
tom a gálát, hiszen a tanév 
végén elismeréseket átadni 
jó érzés.  Mint ahogy jó ér-
zés lehet a pedagógusoknak 
azt látni, hogy a munkájuk 
gyümölcse beérett, és kifeje-

zetten jó érzés lehet nektek, 
gyerekek, hogy sikereiteket 
nemcsak a szűkebb környe-
zet, hanem a kerület vezeté-
se, s rajtuk keresztül a lakos-
ság is meg- és elismerheti.

A polgármester a rendez-
vényt kerületi közügynek, 
példaértékű közösségi életet 
formáló eseménynek nevez-

te, amelynek kitalálásakor 
az volt a cél, hogy a kerü-
leti iskolásokat tanulmányi 
és sportversenyeken való 
helytállásra buzdítsa.

A gála a hagyományok-
nak megfelelően két részből 
állt. Az első felében a sport 
kiválóságait díjazták, a má-
sodik felében a tanulmányi 

versenyek győzteseit. A 
legjobb sportolóknak Sza-
bados Ákos, Juhász Lajosné 
alpolgármester és Somodi 
Klára, az Egészségügyi és 
Sport Bizottság elnöke adta 
át a díjakat, a testnevelőket 
Somodi Klára és dr. Nagyné 
Koczog Tünde tankerüle-
ti igazgató virággal, illetve 
oklevéllel köszöntötte. Az 
összetett pontversenyért 
járó vándorkupát idén is a 
Gyulai István Általános Is-
kola nyerte.

A tanulmányi versenyek 
legjobbjainak az elismerése-
ket Kovács Eszter és Juhász 
Lajosné alpolgármesterek, 
Fekete Katalin, az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Infor-
matikai Bizottság elnöke, 
valamint Schmidtné Buda 
Andrea osztályvezető adták 
át. Felkészítő pedagógusa-
ikat egy-egy szál virággal 
Fekete Katalin és Nemes 
László alpolgármester kö-
szöntötte, a tankerület igaz-
gatója pedig oklevéllel is-
merte el munkájukat.

Sz. A.

Győztesek Gálája
Június 8-án, a Győztesek Gáláján az egykori Pesterzsé-
beti Pedagógiai Intézet (PEPI) által szervezett kerületi 
tanulmányi, tehetséggondozó versenyeken, valamint a 
diákolimpiákon első helyezést elért tanulókat, valamint 
felkészítő tanáraikat köszöntötte az önkormányzat veze-
tése és a PEPI. 
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A Tátra Téri Általános 
Iskola hagyományai 
közé tartozik kiváló 

pedagógusuk emlékére 2005 
óta megrendezésre kerülő 
Szoyka Árpád helyesíró ver-
seny. Az idei, 11. alkalom-
mal megtartott rendezvény 
azért is volt különleges, mert 
az intézmény most ünnepli 
55 éves jubileumát.

Az évfolyamonkénti tu-
dásszinthez igazodó feladat-
lapokat idén is húsz-huszon-
öt felső tagozatos tanuló 
oldotta meg. A versenyző di-
ákjaink körében a helyesírási 
feladatok mellett a nyelvi-lo-
gikai és a gondolkodtató fel-
adatok is népszerűek voltak. 
Barátságos, családias légkör-
ben zajlott a megmérettetés, 
mely során méltóképpen 
ápoltuk anyanyelvünket.

A győztesek: 8. évfolyam: 
Bank Liliána, 7. évfolyam: 
Horváth Viktória, 6. évfo-
lyam: Sajdik Edina, 5. évfo-
lyam: Szatmári Barbara.

Fodor Ildikó

Helyesírók
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Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263, 
06 (1) 283 1779. 

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: 

Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: 

Kedd-Vasárnap 10-18

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

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

 „Lehet egy kicsivel több?” helytörténe-
ti kiállítás a Pesterzsébeti Vásárcsarnok 
90. évfordulója alkalmából a Pesterzsé-
beti Múzeum épületében
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2015. április 
15. – 2016. március 27. között, keddtől 
szombatig, 10-18 óráig. 

 A Magyar Festők Társasága 
„Kisvárosi Anzix” című jubileumi 
évkezdő kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2015. június 
17. – 2015. augusztus 16. között, keddtől 
vasárnapig, 10-18 óráig. 

Bálint Ágnes festőművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2015. június 
24. – 2015. augusztus 16. között, keddtől 
vasárnapig, 10-18 óráig.

Pesterzsébeti Múzeum: 2015. augusztus 4-től augusztus 24-ig zárva tart.
 Gaál Imre Galéria: 2015. augusztus 18-tól szeptember 7-ig zárva tart.

 Rátkay-Átlók Galéria: 2015. augusztus 4-től augusztus 24-ig zárva tart.

Időszaki kiállításaink
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Szerencsés az Attila is-
kola, mert 4. alkalom-
mal is sikeres lett pá-

lyázata a „Határtala-nul!” 
program keretében. Kárpát-
alja, Felvidék és Háromszék 
után idén a Vajdaságba és a 
Délvidékre látogattunk el 
7. osztályosainkkal, a Hu-
nyadiak nyomát, emlékét 
keresve. Az a legfontosabb 
célunk, hogy tanítványaink 
ismerkedjenek a határon 
túli magyarsággal; tapasz-
talják meg, hogy összeköt 
bennünket a közös anya-
nyelv és az ezeréves törté-
nelmünk.

Szálláshelyünk Székely-
kevén, a legdélebbi magyar-
lakta településen volt, ahol 
kedvesen és szívélyesen fo-
gadott bennünket az egész 
falu.  Tiszta, rendezett utcá-
in és portáinak kapujában 
nénikék üldögéltek, akik 

szívesen beszélgettek az arra 
járókkal. Az elidegenedett 
pesti gyerekeknek ez is ha-
talmas élmény volt, csakúgy, 
mint Pétervárad, Szendrő és 
Galambóc vára, nem beszélve 
a nándorfehérvári vársétáról.

Az egyik legnagyobb él-
ményt a hasonló korú gyere-
kekkel való találkozás jelen-
tette. Torontálvásárhelyen 
találkozhattunk az otta-
ni magyar osztályba járó 

hetedikesekkel. A kezdeti 
elfogódottság után hamar 
ment a barátkozás. Tanárok 
és diákok egyaránt jól érez-
ték magukat. Kölcsönösen 
bemutattuk az iskoláinkat, 
szavalat és éneklés alapozta 
meg a jó hangulatot. Vé-
gezetül mindenki átadta az 
iskola könyvtárának gyara-
pítására magával hozott ma-
gyar nyelvű könyvet.

-kági-

Az ismeretlen Délvidék

A belgiumi Lommel 
városa adott ott-
hont 2015. májusá-

ban az első, kifejezetten fo-
gyatékkal élő karatékáknak 
szervezett Inkluzív Karate 
Európa-bajnokságnak.

Az IKF 
E u r ó p a - b a j -
n o k s á g o n 
az autizmus 
s p e k t r u m z a -
varral élők, 
a tanulásban 
akadályozot-
tak, értelmi 
akadályozot-
tak, látássé-
rültek és moz-
gássérültek, az 
egyéni sérülés 
mértéke szerint az esély-
egyenlőség biztosítása miatt 
több csoportbontásban ver-
senyeztek.

Hazánkat a Pesterzsébe-
ti Benedek Elek EGYMI, 

Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola nyolc 
fős versenyzőkerete kép-
viselte, a Békés Harcosok 
Dojo tanulásban akadá-
lyozott tagjai és dr. Kátai-
Németh Vilmos mester a 

Fehér Kard Egyesületből. 
Az Európa-bajnokság el-
söprő magyar sikerrel zá-
rult: 7 arany-, 2 ezüst-, 6 
bronzérmet és egy negyedik 
helyezést hoztak el.

Karatesikerek

A Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskolában évek óta 
folyik az emelt szintű an-
gol nyelv oktatás. Az eltelt 
idő alatt előkelő helyet 
vívtunk ki a kerületi angol 
versenyek élmezőnyében. 
Tagozatosaink mellett a 
sportosztályosok is dobo-
gós helyezést érnek el az 
angol versenyeken.

A kerületi elismerések 
után országos szintű meg-
mérettetéseken próbáljuk 
ki: vajon tényleg ilyen jól 
működik nálunk a nyelvok-
tatás?

Ötfordulós országos leve-
lezős versenyen évről évre 
egyre több diákunk nevez, 
több kategóriában. Az el-
múlt tanévben a 13 induló-
ból 9 vörösmartys 80 száza-
lék feletti eredményt ért el. 
A legjobban teljesítő ötödi-
kes tanulónk 97 százalékkal 
lett a 16. helyezett.

Májusban egy tanulónk 
bejutott az országos nyelvvizs-
ga jellegű tesztverseny döntő-
jébe, hatan úgy estek ki, hogy 
80 százalék felett teljesítettek. 

Sosem tagadtuk a szülők 
előtt, hogy nagyra törő cél-
jaink vannak. A nyolcadi-
kosok között mindig is volt 
néhány tanuló, aki középfo-
kú nyelvvizsgával lépett ki a 
Vörösmarty falai közül.

Az idei év lesz a ne-
gyedik, hogy sikerül a 
célországba is eljutni. Egy 
csoporttal a tanév befejezé-
se után Londonba utazunk, 
hogy eredeti helyszínen 
gyakorolhassuk az angol 
nyelvet.

Vitathatatlan eredmé-
nyeink a Dicsőségfalon iga-
zolják: a Vörösmartyban 
tényleg jól működik a nyelv-
oktatás.

Gyüre Zsuzsanna
idegen nyelvi  

munkaközösség vezetője

Nemcsak szeretik, 
tudják is az angolt

A több mint három évti-
zedes hagyományhoz hí-
ven, parádés koncerttel 
búcsúztatták a tanévet 
a Lázár Vilmos Általános 
Iskola ének-zene tagoza-
tos diákjai a Csili nagy-
színpadán. 

Több hónapos felkészü-
lés előzte meg a fellépést, 
tudta meg lapunk Lestákné 
Czeróczki Judit karnagy-

tól, aki elmondta: a komoly 
mellett a könnyebb műfaj-
ból is válogattak darabokat. 

Így a népdal feldolgozások, 
kórusművek, madrigálok 
mellett például a Padlásból, 
a Dzsungel könyvéből is el-
hangzottak részletek.

Egy ilyen színes műsor 
bizonyítja: Kodály országa 
vagyunk.

A karnagy úgy látja, noha 
sok helyütt megszűntek a 
zeneiskolák, azért akadnak, 
akik továbbviszik a hagyo-
mányokat.

– Hozzánk évente közel 
harminc gyerek iratkozik be 
a zenei tagozatra – említette 

az örömtelien magas számot 
Lestákné Czeróczki Judit, 
hozzáfűzve: mind többük 
marad a zenei pályán a ké-
sőbbiekben.

Az első részben az alsó-
sok, a másodikban a felsősök 
mutatták be, mennyit fejlőd-
tek az idén. 

A Harmónia Gyer-
mekkórus megismertette 
a nézőtéren ülő szülőkkel, 
tanárokkal, rokonokkal és 
minden zeneszeretővel olasz 
műsorát, ami az idei évzáró 
koncert különlegességének 
számított.

– Alsós kórusunk Olasz-
országban vendégszerepel 
majd. Itt, a Csiliben adtak 
ízelítőt produkciójukból – 
mondta a karnagy.

Az énekkarok mellett 
számot adtak tudásukról a 
hangszeresek is. A nagyok 
fellépésén, a komolyzenei 
kompozíciókkal jól megfér-
tek egy színpadon a musical 
részletek. Előadásuk fontos 
eleme volt az ének mellett a 
tánc is.

DIA

Évzáró koncert meglepetéssel
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Több mint nyolcszá-
zan, kisebb és na-
gyobb gyermekek, 

szülők és nagyszülők vettek 
részt a Csili Művelődési 
Központ hagyományos gyer-
meknapján. Délelőtt a VSG 
Dance Group Pöttöm Panna 
című táncmeséjét nézhették 
meg a kicsik, az udvaron a 
rendőrség kerékpáros ügyes-
ségi versenyt, a házmun-
katársai pedig kézműves 
foglalkozásokat szerveztek 
a gyerekeknek. Délután 
P. Nagy Ferenc és Kovács 
József László koncertjét a 
kapitánypusztai kutyaiskola 
bemutatója követte, majd a 

Téka együttes táncháza vár-
ta a családokat.

Ezen kívül volt még kör-
hinta, kis vonat, ugrálóvár, 
arcfestés. A Csili étterem 
vezetése palacsintával ked-
veskedett a gyerekeknek, az 
édességből mindig volt után-
pótlás.            y.a.

INTÉZMÉNYEK

Nemzetiségi majálist 
tartott gyerekeknek 
a Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat Pester-
zsébet május 27-én a József 
Attila Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskolában.

– Gyereknapot szervez-
tünk nektek mára, és már 
fújják is fel az ugráló várakat 
– mutatott az udvar túlsó 
végébe, az arcfestő asztalka 
mellett emelkedő tarka vár 
felé Bárkányi Judit, a Fővá-
rosi Német Önkormányzat 
elnöke, majd jó szórakozást 
kívánt az iskolások vidám 
táncos produkciójához.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Pesterzsé-
bet elnökétől, dr. Fekete 
Károlynétól érdeklődtünk, 
honnan jött a majális ötlete.

– A képviselőtestületben 
vetődött fel, hogy a nem-
zetiségi napon megszokott 
komoly színpadi fellépések 

helyett gyermekcentrikus 
majálist rendezzünk – vála-
szolta, s elárulta azt is, a hely-
szín nem volt biztos, hiszen a 
József Attilában elkezdődtek 
a felújítási munkálatok, ám 

mivel az idő megengedte, az 
udvarra szervezték rendha- 
gyó gyereknapjukat.

Igaz, eddig is tartottak 
gyermekrendezvényeket, 
azonban azokon színházte-
remben mutatták be a kicsik 
tudásukat. Ahogy dr. Fekete 

Károlyné fogalmazott: azok 
komolyabb, teátrális esemé-
nyek voltak.

– Amelyik bejön, azt foly-
tatjuk – tette hozzá –, vagy 
mindkettőt felváltva. Ebben 

a tanévben rengeteg produk-
cióval készültek a gyerekek.

A színes műsor után kö-
zös tánc, pogácsa, üdítő, 
ugrálóvár, arcfestés és óriási 
szappanbuborékok várták a 
gyerekeket.

D. A.

Gyerek majális németül

Június 1-je és 5-e között 
volt a „Gyermekek hete” 
rendezvénysorozat a 
Pesterzsébeti Gyermek-

mosoly Óvodában.  Az idei 
programnak „Mozdulj az 
egészségedért” címet adták a 
szervezők.

Hétfőn kézműves foglal-
kozáson a témához kapcso-
lódóan ügyességi játékokat 
barkácsoltak a gyerekek, 
kedden bábelőadást néztek 
meg, szerdán óvodán kívüli 
programokon vettek részt. 
Csütörtökön az ovi olimpia 
minden résztvevője aranyér-
met kapott jutalmul a telje-
sítményéért. 

A rendezvénysorozat záró 
napján Fekete Katalin, az Ok-
tatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Informatikai Bizottság elnöke 
adta át a Gyermekmosoly dí-
jakat azoknak a gyerekeknek, 
akik a tanév során kiemelke-
dő közösségi tevékenységet 
végeztek. Ezt követően a 

Majorette tánccsoportot te-
kinthették meg, majd akroba-
tikus rock and roll bemutatót 
láthattak a hozzánk járó óvo-
dásaink előadásában.

A nagy sportválasztó dél-
utánon többféle sportágat 
próbálhattak ki a gyerekek és 
szüleik.  Focizhattak, kipró-
bálhatták a Manó tornát, az 
íjászatot, a kosárlabdázást, az 
ügyességi játékokat, de póni 
lovaglásra is volt lehetőség. 
Játékprogramjaink voltak: 
a kincskereső, a horgászat, 
a célba dobó és a petanqe. 
A rendezvényen megnyílt 
a mézes bábos bolt, ahol az 
óvó nénik által készített ap-
róságokat és zsákbamacskát 
lehetett vásárolni.

A rendezvényt a Répa-
retek-mogyoró Együttes in-
teraktív zenés műsora zárta, 
amelybe örömmel kapcso-
lódtak be óvodásaink.

Kuruczné 
Hegedűs Magdolna

Gyermekhét

Június 5-én tartotta ha-
gyományos évzáró ün-
nepségét a Nemzetiségi 
Kétnyelvű Baross Óvoda 
– Kindergarten Baross. 
Az idő ismét kedvezett az 
estébe nyúló, jó hangula-
tú családi programnak, 
amelyet Juhász Lajosné 
alpolgármester nyitott 
meg.

Szikrázó napsütésben 
mutatták be tánctudomá-
nyukat az iskolába készülő 
magyaros csoportokba járó 
gyerekek. Őket a német 
nemzetiségi nevelésben ré-

szesülő, szintén ballagó tár-
saik bemutatója követte.

Ezután Bárkányi Judit, 
a Fővárosi Német Önkor-
mányzat elnöke köszöntöt-
te az ovisokat és szüleiket, 
majd gratulált Bélteczkyné 
Szende Hildának, aki az ön-
kormányzat képviselő-testü-
letének egyhangú döntése 
értelmében újabb 5 évre el-
nyerte az óvoda vezetésére 
kiírt pályázatot.

Az óvodában maradók 
verssel és énekkel búcsúz-
tatták el azt a hatvanöt 
nagycsoportost, akik szep-
tembertől iskolába mennek. 

A ballagók is énekeltek, 
szavaltak, majd megkapták 
ajándékaikat a „kicsiktől”.

A Baross ovi idén ünnepli 
fennállásának 50. évforduló-
ját. Ebből az alkalomból pá-
lyázatot írt ki az ovi a szülők 
és gyerekek részére. A közre-
működők az ünnepségen ve-
hették át az okleveleket és a 
velük járó ajándékcsomagot.

A szülők és gyerekek meg-
csodálhatták az óvoda három 
tehetségműhelyében készült 
alkotásokat, képeket, ame-
lyeken keresztül bepillantást 
nyerhettek az Izgő-mozgó 
műhely, a Kindergarten mű-
hely és a Kis kézműves mű-
hely életébe.

Az igazi születésnapról 
nem hiányozhat a torta; 
nem volt ez másként a Ba-
ross oviban sem. A hatalmas 
csokitortából mindenkinek 
jutott. A gyerekeket ezután 
ügyességi játékok, motorozás, 
ugrálóvár, arcfestés várta, a 
finom falatokról pedig a szü-
lők, illetve az óvó nénik gon-
doskodtak.           y.a.

Juniális és Tehetségnap

Gyereknap
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Az évadzáró hangverseny, 
évadzáró műsor idei fellépői 
közt jól megfért egymás mel-
lett az énekes, a színjátszó 
és a táncos diák. Műsoruk 
elején megemlékeztek isko-

lájuk névadójáról. Mindvé-
gig a már megszokott magas 
színvonalat hozta a program, 
amelyben színpadra léptek a 
fővárosi népdaléneklési mi-
nősítő versenyen, illetve a 

kerületin arany minősítést 
szerzett növendékek. Fer-
geteges német nemzetiségi 
tánccal rukkoltak elő a nem-
zetiségi osztályok tanulói, 
míg a hetedikesek és nyol-
cadikosok modern stílusban 
ropták a közönség tetszésére.

A másodikosok több díj-
jal jutalmazott Óz előadását 
ez alkalommal a megszokot-
tól eltérően nem németül, 
hanem magyarul élvezhette 
végig a publikum.

Hanry Mancini, az Álom 
luxuskivitelben című film-

hez írt, azóta örökzölddé vált 
Moon River című dalával bú-
csúzott a végzős 8. b osztály. 
Előadásukhoz csatlakoztak a 
helyükbe lépő hetedikesek. 
E mellett a nyolcadikosok 
hangszeres tudásukról is szá-
mot adtak. Nem feledkez-
tek meg a műsor szervezői a 
nagyérdeműről sem, számuk-
ra többek között jazz kánont 
adtak elő. De színre lépett 
a Canto Armonico kórus is, 
amelynek tagjai egykori Jó-
zsef Attilás tanárok, diákok 
és szülők.

Zárásként, a Tavaszi han-
gok és a Kicsinyek kórusá-
nak fellépésekor, a vezénylő 
karnagyot fölváltotta egy ne-
gyedikes diák.

D. A.

INTÉZMÉNYEK

Tizedik éve már, hogy 
nincs közöttünk Bu-
bik István. Az évfor-

duló alkalmából a pesterzsé-
beti kötődésű színművészre 
emlékeztek május 22-én este 
a Csiliben, a róla elnevezett 

színházteremben. Közremű-
ködött: Rémi Tünde (Bubik 
István felesége), az Ezüst-
patak Zenekar, Bubik Réka 
(Bubik István lánya), Kubik 
Anna, Eperjes Károly, vala-
mint Bubik István barátai és 

pályatársai. 
A műsor-

vezető Melis 
Gábor szín-
művész volt. 
A közönség 
sorai meg-
teltek pálya-
társaival, mű-
vészekkel, ba-
rátokkal, és 
mindazokkal, 
akik szerették 
munkásságát.

sz

Bubik István-est
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Magas színvonalú 
produkciók 
Az első évadzáró hangversenyre 1981 nyarán vállalkozott 
az  akkori nevén József Attila Általános Iskola 1969-ben 
alapított zenei tagozata. Azóta minden esztendőben szá-
mot adnak éves munkájukról, fejlődésükről a növendé-
kek. Nem történt ez másként idén sem.

A Csili Művelődési Köz-
pont Talpalatnyi Föld cím-
mel második alkalommal 
rendezte meg természetis-
mereti, környezetvédelmi 
és honismereti internetes 
vetélkedőjét. A vetélkedő 
célja, hogy a diákság min-
dennapi életébe, gondol-
kodásába tudatosabban 
épüljön be a környezet 
védelme, a természet és 
szűkebb környezetünk is-
merete.

A versenyre ötfős csa-
patok jelentkezhettek, két 

korcsoportban: 5-6. és 7-8. 
osztályosok.

Az első három forduló az 
interneten keresztül zajlott, 
így itt még módjukban állt a 
csapatoknak különböző se-
gédeszközöket igénybe ven-
ni. A döntőben azonban már 
csak saját tudásukra támasz-
kodhattak a versenyzők.

A döntőben 14 csapat 
vett részt, valamennyien 
tiszteletjegyet kaptak a Csili 
Művelődési Központ Va-
káció Parti című rendezvé-
nyére. A dobogósok tárgy-
jutalomban is részesültek, s 

ezen felül mindkét korcso-
portban az 1. és 2. helyezett 
csapat belépőjegyet nyert az 
Orczy Kalandparkba.

Eredmények: 5-6. osztá-
lyosok: 1. Nagy László Álta-
lános Iskola és Gimnázium – 
Zöld lóherék csapata (Payer 
Péter, Pap Gábor, Kilián 
Kornél, Kollár Dávid. Fel-
készítő tanár: Tóthné Boross 
Zsuzsa), 2. Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola – Mindörökké 
csapata, 3. Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola – Ter-
mészet moly csapata.

7-8. osztályosok: 1. Nagy 
László Általános Iskola és 
Gimnázium – Természet-
búvárok csapata (Gáspár 

Kincső, Sáfár Anna, Ahmed 
Jasmin Neda. Felkészítő ta-
nár: Czeczei Péter, Tihanyi 
Gáborné), 2. Hajós Alfréd 
Általános Iskola – Hajósok 
csapata, 3. Lá-zár Vilmos Ál-

talános Iskola – Állatvédők 
csapata.

Köszönjük, hogy a Csi-
livel játszottatok, találkoz-
zunk jövőre is!

Tóth Judit

Talpalatnyi Föld
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50 dkg liszt
10 dkg friss spenót
2 tojás sárgája
1 dl tejföl
25 dkg Ráma
3 dkg élesztő
1 dl tej
1 dkg cukor
3-4 gerezd fokhagyma
só
tojás a tetejére 

A margarint a liszttel összemorzsolom. A cuk-
ros tejben felfuttatom az élesztőt, majd a liszt-
hez adom a sóval, a tojássárgájával, a reszelt 
fokhagymával, és a tejföllel együtt. Összegyú-
rom. A spenótot apróra vágom, és a tésztába 
keverem. Langyos helyen a duplájára kelesz-

tem, majd kinyújtom, kiszaggatom, tojással 
megkenem, és sütőpapíros tepsibe teszem. 
Hagyom pihenni, míg egy kicsit kel, majd 
200 °C-os sütőben megsütöm.

További receptek: 
www.kellegyrecept.hu
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Gasztronómia

8 9 4

6 7 1

1 6 8

1 2 3

3 4 5 8 6 7

9 1 3

8 7 1

4 6 9

2 9 8

Sudoku

ZöldsarokGyerekeknek

5 6

1 9 3 8 7

3 6 4 9 5

4 6 1

6 3

7 9 3

4 2 8 6 1

8 6 5 9 2

2 4

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.

Színezd ki a rajzot tetszésed szerint!

Július a korán érő gyümöl-
csök, a málna, ribiszke, 
szeder beérésének az ide-
je. A szüret után metsz-

szük vissza a bokrokat. Elő-
ször a földön fekvő, lehajló 
idős ágakat tőből távolítsuk 
el, illetve metsszük vissza fi-
atalabb, feltörő elágazásokra. 
Metsszük vissza az örökzöld 
és tűlevelű sövényeket is né-
hány centiméterrel.

Fordítsunk figyelmet a vi-
rágoskertre is. Ahhoz, hogy 
sokáig gyönyörködhessünk 
benne, az elszáradt, elnyílt 
virágokat távolítsuk el. A 
júliusi nagy melegben, a 
meglehetősen csapadéksze-
gény hónapban bőségesen 
locsoljuk növényeinket, for-
ró napokon akár reggel és 
este is. A legnagyobb hőség-
ben déltájban ne öntözzünk, 
hiszen a levelek megégnek, 
megbarnulnak. Az alaposan, 
gondosan gyomlált virág-

ágyás talajának kiszáradását 
mulcsozással (takarással) 
előzhetjük meg. Ehhez hasz-
náljunk fenyőkérget vagy fű-
nyesedéket.

Ha megtehetjük, nyáron 
vigyük ki a szabadba szoba-
növényeinket is, amennyi-
ben az éjszakai külső hőmér-
séklet elérte a 18-20 fokot. 
Olyan hely ideális a számuk-
ra, ahol a reggeli és az esti 
gyenge napfény, vagy szűrt 
fény éri őket. Az öntözésnél 
figyeljünk arra, hogy ne önt-
sünk rájuk hideg csap- vagy 
kútvizet.

A nyári hónapokban a 
füvet is rendszeresen kell 
nyírni, lehetőség szerint he-
tente kétszer. Ez egyrészt 
a fű egészséges növekedé-
séhez szükséges, másrészt 
meggátolja a gyomnövények 

kialakulását. Amennyiben 
hosszabb szárazság várható, 
hagyjuk a füvet magasabbra 
nőni.               sz

Július a kertben
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A napsütés, a jó idő sokakat 
csábít a természetbe, eljött 
a túrázás, hátizsákos kirán-

dulások ideje. Sajnos az idei enyhe 
tél kedvezett a kullancsok elszapo-
rodásának. Az elhanyagolt aljnö-
vényzetben, cserjékben, bokrokban 
élő paraziták nem azért veszélyesek, 
mert vért szívnak, hanem mert olyan 
súlyos, kezelés nélkül akár életve-
szélyes betegségeket is terjesztenek, 
mint a Lyme-kór, vagy a kullancs-
encephalitis. A kullancsok általá-
ban egy-két órán belül megtalálják a 
megfelelő vérszívó helyet.

A vérszívók ellen a különböző 
drogériákban, patikákban kapha-
tó szúnyog- és kullancsriasztókkal 

tudunk védekezni, de van, aki a 
vegyi anyagok miatt előnyben része-
síti a természetes szerekkel történő 
védekezést, úgymint ecet, citrom, 

borsmenta vagy levendula illóolaj. 
Megelőzésként viseljünk világos ru-
házatot, hosszú nadrágot, a szárát 
pedig tűrjük be a cipőbe. Lehetőség 
szerint kerüljük a magas fűvel be-

nőtt, sűrű aljnövényzetet. Hazaérés 
után alaposan vizsgáljuk át magun-
kat, különösen a testhajlatokat.

Ha megtörtént a „baj”, és haza-
hoztuk a parazitát, szakszerűen tá-
volítsuk el, lehetőleg 24 órán belül. 
Ehhez használjunk a gyógyszertárak-
ban is kapható kullancs-eltávolító 
csipeszt. Az állatot a fej végénél kell 
megfogni, és határozott mozdulattal 
kihúzni. A csípés helyét jóddal vagy 
70 százalékos alkohollal fertőtlenít-
sük. Érdemes a kiszedett kullancsot 
egy gyufásdobozba eltenni, ha a ké-
sőbbiekben esetleg fertőzésre utaló 
tüneteink lennének, elküldhetjük 
bevizsgálásra az Istenhegyi Géndiag-
nosztikai Centrumba.             y

Ismét itt a kullancsszezon

A „rejtőzködő szerző”, Árvay 
Gréta – akinek még a neme is kér-
déses, hiszen személyét nem kívánja 
a nagyközönség előtt feltárni – ör-
vénylő, erotikus regénye egy szimul-
tán élettörténet-sorozat. 

Emberi és igencsak mai szereplő-
ket mutat be könyvének egy-egy fe-
jezetében, olyan karaktereket, akik 
meglehetősen különböző társadalmi 

helyzetűek, meglehetősen eltérő és 
hihető életélményeket hordoznak, 
különböző problémákkal 
küzdenek, és legyenek 
akár párban, vagy élje-
nek szingliként, egyvala-
mi közös bennük. 

L e k ü z d h e t e t l e n 
vágy hajtja őket, hogy 
egy swinger klubban, a 
Mystique-ben félhomá-
lyos orgiákon egymás-

nak esve megtalálják önmagukat, 
és adják ki a mindennapok feszült-

ségeit. 
Itt érnek össze a 

különböző történetek, 
mindenki egyenlő lesz, 
azonos céllal. A közép-
korú sármos orvos, a 
gyermekvállalás előtt 
álló fiatal pár, a kiégett, 
depressziós szobrászmű-
vész, a gyönyörű, hosszú 

combú szőke nő célja egy. Mind-
mind keresi a boldogságot, azt, amit 
a való életben nem lel meg. 

„Azért vagyunk, hogy azok lehes-
setek, amik soha nem mertetek vol-
na lenni, ha nem jöttök el ide. Azért, 
hogy valóra váltsuk a legtitkosabb 
vágyaitokat is, és hogy ezért senki 
előtt ne kelljen szégyenkeznetek.”  

(Árvay Gréta: Elmerülve, 
Athenaeum Kiadó, 2015.)

sz

Boldogságkeresők

A citrom jótékony hatását nem-
csak a kullancs elleni védelem-
ben élvezhetjük, ez a gyümölcs a 
mindennapi háztartási teendők-
ben is megkönnyíti életünket. 

Ha a ruhára ragacsos gyümölcslé 
vagy cukros, szirupos üdítő ömlött, 
mosás előtt tegyünk a foltra citrom-
levet. 

A citrom leve nagy sikerrel vethe-
tő be az izzadságfoltok, dezodornyo-
mok eltüntetésében is. Keverjünk 
össze egyenlő arányban friss citrom-

levet, vizet és egy kevés sót, majd ez-
zel dörzsöljük át a ruha hónaljrészét. 
Ha a folt makacs, akkor a citrommal 
közvetlenül is átdörzsölhető. Ezt a 
keveréket rozsda- és penészfoltok 
ellen is bevethetjük. A citromlével 
kevert szódabikarbónába áztatott 
ruhák ismét fehérek és foltmentesek 
lesznek.

A citromnak – illetve a többi 
citrusfélének, úgymint grapefruit, 
mandarin – nemcsak illatosító vagy 
tisztító szerep juthat a hűtőben, de 
remek szagelszívó is. Tároljuk félbe-
vágva a hűtőszekrény rácsain. 

Lakásunkban is használhatjuk 
légfrissítő hatását: töltsünk meg 
egy lábast vízzel, tegyünk bele cit-
romhéjat, fahéjat, szegfűszeget és 
almahéjat, majd forraljuk fel a ke-
veréket. Üvegtálba helyezve kelle-
mes illata belengi a lakást. A citrom 
baktériumölő hatását kiaknázva 
a vöröshagyma, a nyers hús vagy a 
hal felszeletelése után a vágódeszkát 
alaposan súroljuk át egy fél citrom 
vágott felével, vagy hígítatlan cit-
romlével.

y

Citrom a háztartásban

Az év ezen időszakában bő-
rünk sokkal nagyobb igény-
bevételnek van kitéve, hi-

szen többet tartózkodunk a szabad-
ban, kevesebb bőrfelületet véd a 
lengébb nyári öltözet, fokozottabb a 
folyadékvesztés. Bár a napsütésnek a 

D-vitaminképzésben jelentős szere-
pe van, ebben is érték a mérték. Le-
hetőleg ne legyünk tartósan napon a 
legmelegebb órákban (11 és 15 óra 
között), mindig viseljünk fejtetőt ta-
karó kalapot, kendőt, és használjunk 
a bőrtípusunknak megfelelő fényvé-
dő faktorú naptejet.

Fényvédelemre ne csak a stran-
don, nyaraláskor gondoljunk, hiszen 
egy városi séta alkalmával, sőt a fák 
árnyékában is könnyen leéghet a bő-
rünk. A napsütéses órák számának 
növekedésével bőrünk viselkedése 
is megváltozik. A nyári időszakban 
nem célszerű gyümölcssavat (AHA) 
és szalicilsavat tartalmazó krémeket 
használni, mert pigmentzavart okoz-
hatnak. A télen/tavasszal használt 
zsírosabb krémek pedig pattanások 
kialakulásához vezethetnek. Fontos, 
hogy az arcunkra inkább a külön erre 
a célra kifejlesztett, könnyedebb, jól 
felszívódó, UV védelemmel ellátott 
hidratálókrémet használjunk. Nyári 
időszakban a vastag smink viselése 
sem ajánlott.            sz

Nyári 
bőrvédelem

Házi patika

Itt a nyár, az elkövetkező hetek-
ben sokan kisebb-nagyobb nyara-
lásra indulnak. Bár a legtöbb úti 

cél közelében egészen biztos, hogy 
van gyógyszertár, érdemes otthoni 
házi patikát is összeállítani a nem 
várt esetekre. Amit mindenképpen 

tegyünk a csomagba: lázmérőt, láz- 
és fájdalomcsillapítót, ragtapaszt, 
jódot, szúnyog-, illetve bogárriasztót, 
csípések utáni krémet, valamint – ha 
hazánkban tölti a vakációt az ember 
– a kullancs kiszedését megkönnyítő 
kanalat, vagy csipeszt.

sz.a.
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Immár hagyományosnak mond-
ható a május végén a Mediter-
rán-lakóparkban rendezett „al-

ternatív gyermeknap”. Május utolsó 
vasárnapján délelőtt ugyanis az itt 

lakó gyerekek nem ugrólóvárakban 
és játszóházakban kezdenek, hanem 
a szülőkkel előbb felújítják, kicsino-
sítják a játszóterüket.

Az önkéntesek a Szociális Foglal-
koztató segítségének köszön-
hetően idén is ellenőrizték a 
játszótéri eszközök biztonsá-
gosságát. Megjavíttatták és 
kicseréltették az eltört geren-
dákat, fa alkatrészeket.

Felkészülésként a szülők 
egy kis szombat esti gazolással 
és virágültetéssel nyitottak, 
majd vasárnap délelőtt jött a 
munka dandárja.

Alternatív gyereknap

Egyik olvasónk jelezte, pi-
acnapokon a Tátra téren 
lehetetlenség üres parkoló-

helyet találni, hiszen zömében az 
árusok foglalják el a szabad helyeket. 
– Hogyan és mikor kívánja az önkor-
mányzat rendezni ezt az állapotot? – 
kérdezte.

–  Pesterzsébet Önkormány-
zata évek óta foglalkozik 
a Tátra tér parkolási 
helyzetével. Legutóbb 
két éve alakított ki új 
férőhelyeket az iskola 
udvarán, ám ez nem 
oldotta meg a gondo-
kat – tudtuk meg Simkó 
Gézától, a Városfejlesztési-
Közbeszerzési és Pályázati 
Osztály csoportvezetőjétől.

Éppen ezért új tervet ké-
szíttetett az önkormányzat, 
amely két lépcsőben fog meg-
valósulni. Először új forgalmi 
rendet alakítanak ki a Tátra téren 
és a környékén, több utca forgalmi 
irányának módosításával. Ezzel együtt 
táblákkal, jelzésekkel, felfestésekkel 

szabályozzák a közlekedés és a parko-
lás rendjét.

– Mindez a szükséges engedélyek 
beérkezése után, várhatóan még eb-
ben az évben megvalósul – mondta a 
csoportvezető.

A következő lépésként, amikor a 
közlekedők megszokják a vál-

tozásokat, akkor lehet szi-
gorítani a parkolás ide-
jét, sorompós beléptető 
rendszert alakítanak 
ki, vagy parkolóórákat 
helyeznek ki. Az érin-
tett utcák engedéllyel 
rendelkező lakói részé-
re természetesen a to-
vábbiakban is ingyenes 
lesz a parkolás, időkorlát 
nélkül. 1,5-2 óra eltel-
te után – az engedéllyel 
nem rendelkezőknek – 

már fizetni kell a parkolá-
sért. Az időkorlát elősegíti 

annak megszüntetését, hogy 
egy jármű egész nap elfoglaljon 

egyet az amúgy is kevés parkolóhe-
lyek közül.                  Sz.

Tátra tér és parkolás

A Szociális Foglalkoztató dol-
gozói idén tizenkétezer egy-
nyári virággal tették szí-

nesebbé Pesterzsébet közterületeit, 
melyeket kiültetésük után 
rendszeresen ápolnak és 
gondoznak, hogy őszig 
díszíthessék az utcákat, 
tereket.

A Szociális Foglalkozta-
tó köszönetét fejezi ki Robl 
Géza okleveles kertészmér-
nöknek, aki 6 ezer tő dáliát 
ajándékozott az önkor-
mányzatnak, amelyből 5 
ezer került a közterületek-
re, a többi az önkormány-

zati intézmények udvarait színesíti. 
Szintén kiültették már a kanna gu-
mókat, amelyekből idén 5 ezer díszíti 
majd a kerületet.                     y.

Huszonkétezer színes virág 

Aranyérmet szerzett a para-
evezősök ergométeres világ-
bajnokságán, az olaszországi 
Gaviratéban a pesterzsébeti Tóth 
Balázs. A 26 éves sportoló az 1000 
méteres versenyszámban 3:13 
perces új világcsúccsal győzött.

A nagyszerű teljesítményével vi-
lágszerte ismertté vált Tóth Balázs 
autistaként éli életét, a hétköznapo-
kon egy pesterzsébeti iskola kony-
háján dolgozik. Hat évvel ezelőtt 
az őt édes gyermekeként szerető 
nevelőanyja az interneten bukkant 
rá a kőbányai Para-fitt SE-re, és a 
fiatalember ott kezdett el úszni. Ám 
hamar kiderült, ez nem igazán az ő 
sportága, viszont a magassága miatt 
javasolták neki az evezést. Két évig 
az MTK-ban forgatta a lapátokat, 
majd átkerült a Csepeli EK-ba, ahol 
a szintén pesterzsébeti Karácsonyi 
Zsolt foglalkozik vele.

A hagyományos evezés mellett 
Balázs a sportág ergométeres válto-
zatát is űzi – méghozzá magas szín-
vonalon (az ergométer olyan be-
rendezés, amely az elvégzett fizikai 
munkát mérni tudja). Már az első 
ergométeres országos bajnokságán 
kiderült, hogy fekszik neki az eve-
zésnek ez a válfaja: aranyérmes lett. 
Eddig összesen négy bajnoki címet és 
egy ezüstérmet szerzett, míg a nyílt-
vízi evezésben – ahol egy ép verseny-
ző is ül a hajóban – második-harma-
dik helyezéseket ért el. 

Tavaly ősszel felmerült, hogy 
Tóth Balázsnak indulnia kellene a 
2015-ös paraevezős világbajnoksá-
gon. A nemzetközi versenyengedély 
megszerzése nem volt egyszerű, de 
az erzsébeti sportoló megfelelt a 
követelményeknek, így május kö-
zepén rajthoz állhatott az olaszor-
szági Gaviratéban rendezett beltéri 
ergométeres vb-n.  

Az 1000 m-es versenyben Balázs 
szenzációs teljesítménnyel 3:13 per-
cet ért el, ami négy (!) másodperccel 
volt jobb az eddigi rekordnál. Na-
gyon szoros volt a küzdelem, végül 
megelőzte a tavalyi győztes hong-
kongi Csoj Ka Minget és az olasz 
Donatót; az elsőt és a harmadikat 
csupán nyolc tizedmásodperc válasz-
totta el. 

A néhány órával későbbi 500 
m-es viadalon is tizedek döntöt-
tek, itt a magyar evezős bronzérmes 

lett. A vb-arany után Tóth Balázs 
úgy nyilatkozott, hogy ez a siker 
további motivációt jelent számá-
ra az edzésekhez, igaz, a tréningek 
nem okoznak neki problémát, mert 
imádja csinálni. Édesapja, Tóth Gá-
bor örömmel mondta, fia tisztában 
azzal, hogy immár példaképpé vált, 
így ennek megfelelően kell élnie, 
dolgoznia. 

– Ez a magyar paraevezés egyik 
legkiemelkedőbb eredménye – 
mondta Karácsonyi Zsolt. – Úgy 
készítettük fel Balázst, hogy dobo-
gós helyen végezzen, és ő maximá-
lisan teljesített.  A munkája mellett 
hetente tizenkétszer edz, naponta 
négy-négy órát, kitűnő tanítvány.

A következő nagy verseny szep-
tember végén lesz: Ecuadorban kerül 
sor a 4. Global Games-re, amely az 
értelmi sérültek olimpiája. Karácso-
nyi Zsolt szerint nagy kihívás lesz ez 
a viadal Balázs számára, és úgy véli, 
Quitóban is érmes lehet.

M.S.

Vb-aranyérem, világcsúccsal

Kedves Olvasóink!
Amennnyiben Önök is találkoznak kerületünkben ilyen vagy ehhez 

hasonló gonddal, illetve vannak olyan javaslataik, amelyek 
megkönnyíthetik mindennapi életünket, írjanak nekünk 

a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre!

kormány-
kozik
lási

bb 
új 
la 
m 
o-

mkó
tési-
ázati
étől.
et ké-

ányzat, 
og meg-

forgalmi 
Tátra téren

közleke
tozá

go
jé
r
k
h
t
re
re
vá
les
né
te 
nem

már 
sért. A

annak



20 2015. június 23.SPORT

Az ESMTK 
Birkózó Szakosztály hírei

Május 2-án, a Sziget-
szentmiklósi Városi Sport-
csarnok adott otthont a 
Felnőtt Női és Férfi Kötött-
fogású Országos Bajnokság-
nak. Birkózó szakosztályunk 
mindkét szakágban képvi-
seltette magát, összesen 11 
fővel. A nőknél Sleisz Gab-
rielláért szoríthattunk, aki a 
63 kg-osok között, körmér-
kőzések után, 2 győzelmet és 
1 vereséget követően a do-
bogó 3. fokára állhatott. A 
felnőtt kötöttfogású férfiak 
mezőnyében tíz ESMTK-s 
versenyző indult, akik közül 
egyedüliként Nagy Péternek 
sikerült érmet szereznie. Peti 
a 75 kg-os súlycsoport 14 fős 
mezőnyében a harmadik he-
lyért birkózhatott, ahol tech-
nikai tussal sikerült győznie, 
így a bronzérmet vehette 
át. Juhász Bence (59 kg) 5. 
helyezést ért el, Losonczi 
Ottó (66 kg), Fodor Ger-
gő (75 kg), Kéri Zoltán (80 
kg), Racolta Eduárd (85 kg) 
Starosciák Tamás (85 kg), 
Mertse Ádám (98 kg), Ma-
joros Ármin Mózes (98 kg) 
és Vasas Zoltán (98 kg) he-
lyezetlenül zárták a versenyt.

Május 16-án 3 verse-
nyen is részt vettek birkó-
zóink. Ezen a napon került 
megrendezésre az ESMTK 
Nagycentrum Meghívásos 
Gála Verseny, ahol a gyer-
mek és a diák II korcsoport 
képviseltette magát. A szak-
osztályunk által megrende-
zett versenyen 14 szakosz-

tály 231 versenyzője vett 
részt. A 3 szőnyegen zajló 
küzdelmekben a legkisebbek 
szabadfogásban, a diák II-es 
korosztály pedig kötöttfogás-
ban mérhette össze tudását. 
Az egyesületünk színeiben 
induló 62 versenyzőből 59-
en állhattak a dobogóra. 
Csapatversenyben a doro-
giakat és a diósgyőrieket 
megelőzve az első helyezést 
szereztük meg!

Aranyérmeseink: Budai 
András, Farkas Zsombor, 
Farkas Márk, Kmeth Zalán, 
Olasz Bende, Kiss Levente, 
Felkai Bendegúz, Kosovics 
Márton, Nagy Gergely, 
Máltsik Zsombor, László 
Mózes, Erdős Zalán, Nagy 
Dávid, Segyó Marcell, Szabó 
Borisz, Sain Patrik, Antaly 
Sándor, Nagy Márton, Ta-
kács Zsolt, Kovács Olivér, 
László Nikolett.

Ezüstérmeseink: Jász Bá-
lint, Kádár Zsombor, Lovas 
Botond, Matyi Márk, Pili-
si Botond, Steiner Balázs, 
Weich Marcell, Zátroch 
Márk, Zóka Zétény, Török 
Adorján, Pető Dávid, Bödő 
Roland, Barta Dominik, Ko-

vács Gergő, Hejcser Ágnes, 
Barna Imola, Felkai Balázs, 
Tóth Noel, Simon Bence.

Bronzérmeseink:  Korn-
feld Patrik, Vincze Benedek, 
Kukely Dániel, Kincze Noel, 
Kincze Ámon, Rózsavölgyi 
Csombor, Bálint Dániel, 
Bucioaca Dávid, Kreisz Dá-
vid, Perényi Barnabás, Sidó 

Zétény, Kollár Lili, Kisbalázs 
Péter, Handlovics Krisztián, 
Bucioaca André, Kovács 
Ádám, Ónodi Sándor, Bar-
na Dávid, Kovács Bence.

Szintén ezen a napon, 
május 16-án, Csepelen ke-
rült sor a kadet korcsoportú 
fiúk szabadfogású rangsor-
versenyére, ahol 4 birkózónk 
állt rajthoz. A 63 kg-osok 
között Mester Milán a dobo-
gó legfelső fokára állhatott, 
miután a döntőben csapat-
társa, Losonczi Dávid visz-
szalépett ellene, ezzel segítve 
őt a válogatottsághoz. Csa-
patunk harmadik érmét 76 
kg-ban Fulai Bence szerezte 
meg, aki ezúttal bronzérmes 
lett. Ebben a súlycsoportban 
Szőke Alex sajnos helyezet-
lenül zárta a versenyt.

A kadet rangsorverseny 
után következett a hagyomá-
nyosan, minden évben meg-
rendezésre kerülő Baracsi 
Imre Emlékverseny. Idén 
a diák korcsoport számára 
rendezték meg a csapatbaj-
nokságot, ahol 6 csapat vett 

részt. Szakosztályunkat a 
házigazda csepeliekkel és a 
ceglédiekkel sorsolták össze, 
akiket legyőzve jutottunk a 
döntőbe, de ott az Orosháza 
ifjú csapata ezúttal 1 ponttal 
jobbnak bizonyult nálunk, 
így a szépen csillogó ezüstér-
met vehették át birkózóink.

Csapattagok: Birtalan 
Bendegúz, Fodor Kende, 

Hevesi Csongor, Kekenj 
Norbert, Kozma Bálint, 
Kreisz Ádám, Mészáros Ró-
bert, Mohl Richárd, Molnár 
Botond, Nagy Dániel, Nagy 
Róbert, Pintér Zoltán, Szent-
tamási Róza, Szilágyi Erik, 
Tösmagi Attila, Varga Raul.

Május 22-én az újpes-
ti Megyeri úti Jégcsarnok 
adott otthont a Diák II. kor-

csoportos kötöttfogású Di-
ákolimpiának, ahol összesen 
212 birkózó mérlegelt. Szak-
osztályunk 12 versenyzővel 
képviseltette magát a meg-
mérettetésen. Két verseny-
zőnk jutott el a döntőbe, 
ahol Takács Zsolt (32 kg) 
arany, Nagy Roland (35 kg) 
pedig ezüstérmet vehetett át 
a nap végén. Katona Kristóf 
(32 kg), Kovács Bence (42 
kg) és Nagy Márton (46 kg) 
a dobogó harmadik fokára 
állhatott, míg Kovács Oli-
vér (35 kg), Bucioaca André 
(38 kg) és Ónodi Sándor 
(54 kg) az ötödik helyet 
szerezték meg. Réfi Hunor, 
Bakk Noel, Barna Dávid és 
Kosovics Ádám kiestek a 
versenyből.

Május 23-án a serdülők 
kötöttfogású országos baj-
nokságát rendezték meg 
az újpesti jégcsarnokban. 
13 súlycsoportban 134-
en mérlegeltek, köztük 12 
ESMTK-s versenyző. Szak-
osztályunk birkózói 4 bajno-
ki aranyéremmel térhettek 
haza, ugyanis Nagy Róbert 
(46 kg), Bak Gergely (63 
kg), Szőke Alex (76 kg) és 
Fulai Bence (85 kg) nem 
talált legyőzőre a nap folya-
mán. Varga Raul (50 kg) 
és Losonczi Dávid (63 kg) 
is a döntőig meneteltek, ott 
azonban vereséget szenved-
tek, így az ő nyakukba ezüst-
érmet akasztottak. Tösmagi 
Attila (38 kg), Kreisz Ádám 
(54 kg), Molnár Tamás (85 
kg) és Szilágyi Erik (100 kg) 
bronzérmet szereztek. A csa-
patok közötti pontverseny-

ben Szakosztályunk Cegléd 
és Dorog csapatát megelőzve 
az első helyen végzett.
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A kilencvenes évek má-
sodik felében a Varga Jenő 
Szakközépiskolában dr. Fe-
kete Károlyné testnevelő-
ként dolgozott, fia, Balázs pe-
dig mint TF-hallgató edzette 
a Varga DSE lány kosárlab-
dacsapatát. Aztán 1997-ben 
megalakították a férficsapa-
tot, amelyben döntően fiatal 
felnőttek játszottak, köztük 
néhány végzős diák. Legalul, 
a Budapest-bajnokság D 
csoportjában kezdték. Évről 
évre megnyerték az aktuális 
mezőny pontvadászatát, így 
2000-ben már az A csoport-
ban küzdöttek. Azóta is itt 
szerepelnek, 2005 és 2011 
között volt egy nagy korsza-
kuk, amikor zsinórban hét-
szer végeztek a csoport élén. 

Hat esztendővel ezelőtt 
megszűnt a kosárlabda-szak-
osztály a „Vargában”. Az 
összetételében részben meg-
változott csapat együtt akart 

maradni, így Fekete Balázs 
iskolájában, a Hajósban 

csatlakoztak a diáksport-
egyesülethez, az edzések és 
a mérkőzések azonban to-
vábbra is a Vörösmarty utcá-
ban vannak. A 2011/2012-es 
szezontól 2014-ig sok sérülés 
sújtotta az együttest, így a 
korábbinál gyengébb ered-
ményeket ért el a bajnokság-
ban. A nemrég befejeződött 
idényben azonban ismét régi 
fényében csillogott a kék-fe-

hérben játszó gárda, és újra a 
legjobb lett az A csoportban.

– A játékosok erzsébe-
tiek és környékbeliek, és 
változatlanul édesanyám az 
edzőnk – mondta Fekete 
Balázs. – Bajnokként most 
is indulhatnánk az NB II-
ben, és valószínűleg nem 
esnénk ki, de a magasabb 
osztály sokkal többe kerülne 
az utazások, a bírói díjak és 
az egyéb költségek miatt, így 

ezúttal sem lé-
pünk feljebb.

Ha a követ-
kező szezon-
ban is meg-
nyerné a Ha-
jós DSE a 
bajnokságot, 
megalakulá-
sa óta a ti-
z enket ted ik 
a r a n y é r m é t 
gyűjtené be. 

Most dr. Fekete Károly, 
Fekete Balázs, Géhl Csa-
ba, Csapi András, Szabó 
Ákos, Lehoczky Imre, Nagy 
Tamás, Kruppa Márton, 
Pénzes Norbert, Mecséri 
Balázs, Vághy Balázs és 
Bartók Gyula alkotja a csa-
patot, de bárki csatlakozhat 
hozzájuk, aki szereti a ko-
sárlabdát.

M.S.

Éremhalmozók 
a palánk alatt
A kosárlabda nem tartozik a legnépszerűbb sportok közé 
Pesterzsébeten, ám van egy lelkes társaság, amely 
1997 óta részt vesz a Budapest-bajnokság küzdelmei-
ben. A csapat annak idején az egykori Varga Jenő – ma 
Pesterzsébeti – Közgazdasági Szakközépiskolában ala-
kult meg, majd a Hajós Alfréd Általános Iskola színei-
ben folytatta szereplését.

Jól szerepeltek az ESMTK 
ritmikus gimnasztikázói a 
közelmúltban rendezett 
versenyeken. A junior 

Budapest-bajnokságon a 2/B 
korcsoportban Graffy Rebe-
ka két szeren győzött (lab-
da és karika), és megnyerte 
az összetett viadalt is, míg 
Rakamazi Petra bronzérmes 
lett a labda versenyszámban. 
Csapatban az ESMTK vég-
zett az élen. 

Néhány nappal később a 
szlovén fővárosban, Ljubl-
janában léptek a zsűri elé a 
lányok, és az erős nemzet-

közi mezőnyben remekül 
helytálltak. Az A kategóri-
ában a serdülőknél Somhe-
gyi Réka megnyerte a labda 
versenyszámot, az összetett-
ben pedig harmadik lett. A 
junioroknál Huszák Anna 
minden éremből szerzett 
egyet: arany – buzogány, 
ezüst – labda, bronz – össze-
tett. A B kategóriában két 
első (Rakamazi Petra labda, 
Bodó Kitti buzogány) és egy 
második (Graffy Rebeka ka-
rika) helyet értek el az erzsé-
betiek.    

(m)

Négy arany 
Ljubljanából

A világon sokfelé él-
nek ukránok, és jó 
ideje minden évben 

összegyűlnek egy nagypá-
lyás labdarúgótornára az 
őshazában. Az idei tornán 
a magyarországi ukrán nem-
zetiséget képviselő csapat 
bizonyult a legjobbnak, és 
megnyerte a világbajnoksá-
got Ternopilban.

A győztes csapatot Burij 
Anatolij, a Pesterzsébeti Uk-
rán Nemzetiségi Önkormány-
zat vezetője szervezte és vitte 
el a vb-re. A nyugat-ukrajnai 
városban több stadionban 
játszottak a résztvevők. A ma-
gyarországi együttes előbb 14-
2-re kiütötte a „spanyolokat”, 

majd 1-0-ra nyert a „fehér-
oroszok” és 4-2-re a „lengye-
lek” ellen. A döntőben a leg-
utóbbi két évben világbajnok 
romániai csapattal csaptak 
össze, és nagyszerű játékkal 
6-1-re diadalmaskodtak.

A torna legfiatalabb játé-
kosa ifj. Burij Anatolij volt, 
aki az eredményhirdetésen 
külön ajándékot kapott 
Szergej Bubka ukrán sportmi-
nisztertől, korábbi olimpiai és 
világbajnok rúdugrótól.    (m)  

Világbajnoki cím Ukrajnából Az ESMTK június 22-
étől augusztus 7-éig, 
hetes turnusokban, 

hétfőtől péntekig sporttá-
bort szervez a Pesterzsébeti 
Uszodában.

A gyülekező az uszodá-
ban reggel 7 és 8.30 között, a 
hazamenetel 16.15 és 17 óra 
között.

A tábor díja fejenként és 
hetente 22 ezer forint, amely 
magában foglalja a három-
szori étkezést (reggeli, me-

leg ebéd, uzsonna), a napi 
kétszeri edzést, a játékos 
foglalkozásokat edzői okta-
tással, irányítással. Sportági 
foglalkozások: úszás, öttusa, 
vízilabda, szinkronúszás, foci.

Emellett vízi foglalkozá-
sok, vízi játékok várják a gyer-
mekeket napi 2x2 órában.

Érdeklődni és jelentkez-
ni Tánczos Tündénél, az 
ESMTK koordinátoránál 
lehet a 06-30-280-22-72-es 
telefonszámon.               y.

Tábor az uszodában
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Erzsébeti SMTK – Maglód 2-0
A sereghajtó ellen fölényes győzelmet vártak a „Liza” szurko-
lói, és bár Bukovec Jasmin révén hamar megszerezték a ve-
zetést a piros-fehérek, a második gólra – ezt is Bukovec lőtte 
– a meccs végéig kellett várniuk. Turi Zoltán vezetőedző sze-
rint az idény leggyengébb játékával hozták a kötelezőt. 

Orosháza – Erzsébeti SMTK 0-1
Sok szabálytalansággal, durva belemenésekkel próbálták 
megakadályozni a hazaiak az erzsébetiek sikerét. A piros-fe-
hérek igyekeztek a játékra koncentrálni, és több kihagyott 
helyzet után a hajrához közeledve Szabó Gábor góljával el-
hozták a három pontot Orosházáról.

Erzsébeti SMTK – Dunaharaszti 2-3
A szezonzáró elején egy csetepaté miatt 
Turi Dánielt kiállították, így végig em-
berhátrányban futballoztak a piros-fe-
hérek. A szünet előtt és után is betalál-
tak a vendégek, de az ESMTK Murinai 
Barnabás 11-esével és Szabó G. lövé-
sével egyenlített. Győzelmi esélye volt 
csapatunknak, ám Farkas Aurél rosszul 
sikerült felszabadító rúgása az erzsébeti 

kapuba vágódott. A szoros mezőnyben a piros-fehérek a 8. 
helyen zártak.    

M.S.

Nyolcadik az ESMTK
A labdarúgó NB III Középcsoportjában véget ért a küz-
delem, az utolsó három mérkőzésén hat pontot gyűjtő 
Erzsébet SMTK a 8. helyen végzett. A hazai és nemzetközi tor-

nákon rendre jól teljesít a 
Ferencváros 2003–2004-
es jégkorongcsapata, 
amelyben néhány pester-
zsébeti srác is terelgeti a 
pakkot. Edzőjük, az egy-
kori sokszoros válogatott 
Szabó István szerint te-
hetségük és szorgalmuk 
révén messzire juthatnak.

A három fiatal közül a 
csatár Nemcsis István és 
Borzák Mar-
tin a Gyulai 
István, míg a 
hátvéd Erdő-
helyi István a 
Hajós Alfréd 
Általános Is-
kola diákja. 
Az Erzsébe-
ti Farkasok 
csapatában 
ismerkedtek 
meg a jégko-
ronggal, és 3 
éve hokiznak 

a Fradiban Szabó „Coca” Ist-
ván irányításával.

– Nagyon tehetséges gye-
rekek, rendkívül szorgalma-
sak, és nagy alázattal vannak 
a sportág iránt – dicsérte 
tanítványait a szakember. – 
Látszik rajtuk, hogy jó hoki-
sok akarnak lenni, és ennek 
érdekében százszázalékosan 
megcsinálnak mindent, amit 
kérek tőlük. A fiúk nemcsak 
a hokipályán nyújtanak ki-
váló teljesítményt, az iskolai 

ellenőrzőjükben mindig csu-
pa jó jegyeket látok. 

Két hónappal ezelőtt a 
csehországi Mostban egy 14 
csapatos, rangos nemzetkö-
zi tornán cseh, szlovák és 
orosz együtteseket legyőzve 
ezüstérmes lett az FTC, és 
itt is nagyszerűen játszottak 
az erzsébeti fiatalok. Ha így 
folytatják, néhány év múlva 
a korosztályos válogatottak-
ban is láthatjuk őket.

(ms)

Élen a hokiban 
és az iskolapadban

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-16.00, szerda: 10.00-15.00
Pénztár: Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőség-

ben kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656Cím:

Hirdetés szövege - Hirdető tölti ki!
10 szóig 1.500 Ft + ÁFA, 11-20 szóig szavanként 150 Ft + ÁFA • Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Aláírás:

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

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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SZOLGÁLTATÁS
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz 
Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, 
hűtő. Üzletünkben: mikró, takarí-
tógép, porszívó, más kisgépek szerv-
ízelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás, 1 év garancia! XX. Már-
tírok 218. Ny:H-P:8-17 Szo:9-12 
285-34-88 06-30-9-50-17-17 www.
megoldasszerviz.hu

Gyógypedikűr Pesterzsébet köz-
pontjában. Problémás körmök és 

bőrfelületek speciális kezelése! Cu-
korbetegek speciális kezelése. Hívjon 
bizalommal.  Ár: 2.500 Ft.  XX. To-
pánka u. 2. ALEXA:06/20-985-4047

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

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

Automata mosógép javítás garanci-
ával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. Tel.: 06/20-288-5148

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

Hűtőgépjavítás garanciával hétvé-
gén is, nyugdíjasoknak kedvezmény, 
klímaszerelés karbantartás 
tel: 06-20-467-7693

Építkezés, lakásfelújítás A-tól Z-ig! 
Ács, kőműves, burkoló, festő, víz-, 
villanyszerelés stb. 0630/473-2776

FESTMÉNY

INGATLAN
Pesterzsébeten a Frangepán utcá-
ban 2 lakrészes családi ház eladó 263 
m2-es. Érdeklődni este. Ár: 8,9 mFt. 
Tel.: 06/20-318-4642

Eladó Soroksáron a Kis-Duna 
partján 92m2-es 3 szobás családi 
ház. Csendes helyen, nagyon közel 
a központhoz, csodálatos kilátás. 
0630/623 96 20

Társasházi 47 m2 téglaépítésű üzlet 
központhoz közel eladó. 283 17 13

KIADÓ
Kozmetikus és műkörmös helyiség 
kedvező áron kiadó. 
Cím: XX. kerület Mártírok útja 254. 
Tel.: 06-20-287-0011

EGYÉB
BOROSTYÁN ékszert aranyáron 
vásárolunk! 10.000-100.00 Ft-ig. 
A sárga golyós, akár 1000.-Ft/gramm. 
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. 
V. ker. Haris-köz 1. Lucia Galéria 
Tel.:780-5624,
e-mail: Luciagaleria@gmail.com

VEGYES
LELKI-EGYENSÚLY STÚDIÓ  
ENERGIA A LÉLEKNEK ! 
Túl elfoglalt, túl stresszes, túl fáradt? 
Megmutatjuk a vészkijáratot a hét-
köznapokból. 
Érd: +36-70-450-77-37

ÁLLÁS
Telefonost keresek az esti órákra 
(frissnyugdíjas is lehet). 
061/282 49 07, 0630/301 69 09

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.

Otthoni pénzkereset! 
Reklámtárgyak összeállítása stb. 

Érdeklődni: 06 90 60 36 07. 
http://audiopress-hungary.

webnode.hu 
Minimum 635 Ft/db, 

0620/91 04 517

Reklámtáblák, cégtáblák, 
névtáblák. Dekoráció kirakat-
ra, autóra. Névjegy, bélyegző. 

Kossuth L. u. 31/A üzlet a 
szökőkútnál. Tel: 283 59 01, 

06209-209-981

APRÓHIRDETÉS


