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50 ÉVE AZ EKE UTCÁBAN
Nemrég ünnepelte az Eke – Táncsics – Szélső utca sarkánál 

épített Napsugár óvoda fél évszázados fennállását.
Pestszentimre – korábban Soroksárpéteri – II. számú óvodája
1915-ben létesült a mai Dózsa György út és a Táncsics utca
sarkánál, később a mai Brigád utca 10. szám alá költözött az 
egy csoportos (60-70 gyerekes) óvoda. A magánház
alkalmatlanná vált óvoda céljaira, 1960-ra épült csak új.

Az év utolsó hónapján
birtokba vett óvodában két
csoportszoba várta a kicsiket.
Újvári Tiborné, Éva néni
vezetésével alakították ki a
napköziotthonos óvodát. 26
évig, haláláig, volt vezető. 
Később Kulik Sándorné irányí-
totta az Eke óvodát, nyugdíjba
vonulása után Perge Zsoltné lett
a 4 csoportos, 100-as gye-
reklétszámú intézmény ve-
zetője.  

1970-71-ben – a növekvő 
gyereklétszám – szükségessé
tette a bővítést újabb két 
foglalkoztató szobával. 1999-

ben régi vágya teljesült az óvodapedagógusoknak, felépítették
a tornaszobát, így télen is lehetett sportfoglalkozást rendezni.

A nagy, jól felszerelt és rendezett udvaron vidám játék
hangjáról lehet tudni, hogy szívesen járnak az ovisok a
Napsugár – „Ekébe”, ahol mindig meghaladja a 100-at a
beiratkozottak száma. Újabb 50 éveket kívánunk.

Pándy Tamás, fotó: Szekeres János

ARANYLAKODALOM

2009. december 30-án tartotta aranylakodalmát a pest-
szentimrei református templomban Czellahó József és
Czellahó Józsefné, akik 50 esztendeje élik közös életüket.

„Ős” pestszentimreinek számítanak, hiszen mindketten 
születésüktől itt élnek. Orbán Kálmán református lelkipásztor 
előtt erősítették meg fél évszázados házassági fogadalmukat. 
Népes családjuk két fiuk, öt unokájuk, menyeik, testvéreik,
rokonaik és barátaik, valamint az egyházközség köszöntötte az
„ifjú” párt.

KERÜLETI DÍJÁTADÓ – ELŐSZÖR – 
A PESTSZENTIMREI
SPORTKASTÉLYBAN

Minden évben március 15-i ünnepség keretében adja át a
mindenkori polgármester a
kerület díjait. A díjátadások után
színvonalas műsor köszöntötte a 
kitüntetetteket.

A Sportkastélyban lezajlott ün-
nepségen „Pestszentlőrinc – 
Pestszentimre Díszpolgára” cí-
met adományozott a Kuratórium

Tekes Sándorné tanítónő, helytörténésznek. A 100 éves 
Nelly néni Pestszentlőrinc 100 éves évfordulóján vehette át a 
díjat. Nevéhez fűződik az 1945-ös iskolaindítás Pestszentlő-
rincen, a lőrinci helytörténet megteremtése is. Nagyban 
segítette, s azóta is segíti a pestszentimrei helytörténetet. A
Pestszentimréért Díj Kuratóriuma és
a Széky Társaság is őt javasolta 
volna a díjra, ha ajánlási lehetőséget 
kap.

Az imrei kötődésű díjazottak 
között első helyen kell említenünk az 
Ady utcai iskola nevelőtestületének 
„Művelődésért” kitüntetését. A
közelgő 80 éves fennállásukon 
méltán ünnepelték a tanári kart és
Macsó Lenke igazgatót, aki 26. éve vezeti, fejleszti az
intézményt.

Klinda Dénes táncoktató a PIK tánctanáraként már 20 éve
dirigálja a piskóta lábú leánykákat és a botlábú fiúcskákat.
Eredményes munkásságát mutatja, hogy Pestszentimre neve
bekerült a magyar táncsport versenynaptárába.

Marosi Ádám szintén „Pestszentlőrinc – Pestszentimre 
Sportérdemérem” kitüntetésben részesült. Ő tősgyökeres 
imrei, 2009-ben részesült a Pestszentimréért Díjban.
Novemberi számunkban részleteztük életrajzát. Írtuk, hogy
2009-ben öttusa világbajnok lett egyéniben és csapatban,

megnyerte a világkupát, méghoz-
zá úgy, hogy 3. helynél rosszabb
eredményt nem ért el a kupa
összes állomását beleértve – ez
még senkinek sem sikerült a
világon!
„Gondoskodás az emberért” díjat

vehetett át Marton Attiláné az Alacskai úti lakótelepen mű-
ködő Bababirodalom Bölcsőde szakmai vezetője. A bölcsőde 
bölcsőjénél is ott bábáskodott, nagyban segítette kialakítását, 
„lakhatóvá” tételét, igényes működését. 
Őszintén gratulálunk az összes kitüntetettnek! páta


