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Fotó: Bajnóczi István

Legyünk együtt lélekben és hitben!

Ökomenikus istentiszteleten szentelték meg az új kenyeret a görög katolikus templomban augusztus 20-án
a kerületi keresztény egyházak papjai, lelkészei. Az ünnepi szentmise alapgondolata a közösséghez tartozás
érzése, egymás felkarolása, segítése volt.							
2. oldal

Új híd épülhet
a Duna-parti
sétányhoz

Zászlóforgatók a
Szent István-napi ünnepen

Életrajzi regény
Gyulai Istvánról
Életrajzi regényt írt Török Ferenc
Gyulai Istvánról, városunk szülöttéről, nevezetes emberéről, díszpolgáráról. Július 9-én a Hotel Arénában
mutatta be a könyvet Dávid Sándor
(szintén Erzsébet szülötte) az író és a
Gyulai család jelenlétében.
A könyvbemutatón megjelentek neves sportolók, akiknek
versenyeiről a
sportriporter tudósított, közvetített. A számos
jelenlevő bizonyította, hogy
sokan szerették, tisztelték a sportolóként, riporterként, televíziós játékok
vezetőjeként, sportdiplomataként
ismert, népszerű embert.
Iskolánkat a sportember testnevelője, Fazekas György, évfolyamtársa, a
világbajnok kézilabdázó, Giba Márta
és jómagam képviseltem.
Török Ferenc, a fiatalabb sporttárs,
Gyulai István ismerőse, barátja, nagy
gondossággal, szeretettel gyűjtötte
az egykori iskolatársak, sporttársak,
tanítványok, munkatársak, családtagok visszaemlékezéseit.
Örömmel olvastam a könyvet. Úgy
érzem, sikerült méltó emléket állítani ezzel a sajátosan szerkesztett életrajzi regénnyel. Ajánlom a leendő
olvasók, főleg a fiatalok figyelmébe,
akiknek Gyulai István élete, szorgalma, alázata példát mutathat.
Ferenczi Mária
nyugdíjas pedagógus
József Attila Általános Iskola

Következő megjelenés:
szeptember 24.
Lapzárta:
szeptember 11.

Jöjjön el, és kérdezzen!
Fotó: Bajnóczi István

Már csak néhány hét, és kiderül, Pesterzsébet megvalósíthatja-e a gyalogos- és kerékpároshidat a Helsinki út
fölött, amin át megközelíthetővé válhat a megújuló Hullám csónakházak
területe és a Duna-parti sétány.
3. oldal

A Csili Művelődési Központ által szervezett Szent István-napi ünnepi műsorra
sokan kilátogattak a Kosutiba. A fellépők között egy különlegességet is láthatott a közönség: a Róma melletti Lancianból érkező zászlóforgatók tették még
ünnepibbé a rendezvényt.
5. oldal

Lakossági fórumot tart

Makádi Katalin
rendőrkapitány

szeptember 25-én 17 órától

a Csili Művelődési
Központ
Vízvári termében.

Látogasson el a www.pesterzsebet.hu oldalra!
Rendszeresen frissülő kerületi hírek!
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Fotó: Bajnóczi István

Egyedül csak morzsák vagyunk – kenyér csak együtt lehetünk

Az idén a Pesterzsébeti Urunk Színeváltozása görög katolikus templomban
tartotta Pesterzsébet az augusztus 20-i
ökumenikus kenyérszentelést.

Egyházközség lelkipásztora; a Szent
Lajos-plébániatemplom1továbbá
Czap Zsolt plébános, az Árpád-házi
Szent Erzsébet-főplébániatemplom
képviseletében. Anyák napjáról, fiatalok tá-

A kenyeret a Kemence pékség ajánlotta fel

mátus Egyházközségtől; Börzsönyi
János, a Szabótelepi Református
Egyházközség lelkipásztora; Katona
Béla, a Baptista Imaház lelkipásztora;
Győri János Sámuel, az Evangélikus

boráról, hangversenyekről, családi
napról, közös főzésről és falatozásról,
hittanoktatásról, a mindennapokról
kaptak ízelítőt az ünnepség résztvevői. A vetítések között a világhírű

Szent Efrém Férfikar liturgikus énekeket adott elő.
– Együtt vagyunk lélekben és
hitben. Jó érzés ez, s ha visszaemlékeznek, Pesterzsébeten mindig ezt
a gondolatot képviseltük. Mindig a
konszenzusról beszéltünk. A közös
munkálkodás a társadalom egészét
kell, hogy felébressze. A helyi kis
közösségekben is egyre többször jelenik meg az igény a közös sikerre.
Lehetőségeinkhez mérten ezért
is támogatjuk a kerületi
egyházközösségeket.
Sajnos a mai magyar
társadalom végletekig szétszakított.
Nem lehet hagyni,
hogy annyi szegény
sorsú ember vegyen
bennünket körül,
amit itt a kerületben tapasztalunk.
Arra kell rábeszélni
mindenkit, hogy segítsenek egymásnak
– mondta ünnepi
beszédében Szabados
Ákos polgármester.
Az ünnepségen
megáldották a Strázsa
Borlovagrend Szent Erzsébet tagozatának zászlaját is. Az ünnepség végén
Czap Zsolt katolikus plébános megszentelte az ünnepi kenyeret, majd abból megkínálták a jelenlévőket. IM

Még több fotó: www.pesterzsebet.hu

Dr. Papp Miklós parókus prédikációjában kifejtette: ahogy a
morzsákat össze kell fogni, úgy a
személyeket is, hogy közösséggé
kovácsolódjanak.
– Ezt jól tudta Szent István király,
s a kereszténységet többek között
ezért is vette fel és hozta az
országba, hogy az közösségszervező, államalapító erő legyen. Ma
éppen azt látjuk, hogy
hullik szét a társadalom, jogszabályokkal és
bírósággal, rendőrséggel, egyszóval túlszabályozottsággal biztosítják
a közös együttélést.
Mi fontosnak tartjuk
az alulról induló közösségszervezést, és a
társadalom megerősítését is hangsúlyozzuk –
mondta dr. Papp Miklós.
Rendhagyó módon az
ökumenikus istentisztelet
keretében a kerületünkben működő
felekezetek közül a római katolikus,
a görög katolikus, az evangélikus, a
református és a baptista felekezet
diavetítéssel mutatta be, hogy a hit

miként válik közösségszervező erővé.
Elsőként a görög katolikus templom
lelkipásztora, mint házigazda szólt
arról, hogyan szervezik a férfiak zarándoklatát. Bemutatkozott Veress
Gábor lelkipásztor, a Budapest-Pesterzsébet
Klapka téri
Refor-

Fellépő művészek: Szent Efrém Férfikar Bubnó Tamás vezetésével (református, római, illetve görög katolikus éneket énekeltek), Bazsinka József Prima Primissima díjas tubaművész, kísérte Kanizsár Noémi korrepetitor, Karsai Ildikó zeneművész (énekelt és gitározott), Horváth Melinda zeneművész (hegedűn Bach műveit játszotta)
IMPRESSZUM: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős szerkesztő: Julius Athina
Tervezés, nyomdai előkészítés: Online Lapcsoport Kft. • Szerkesztőségi e-mail cím: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. Kiadásért felel: Dr. Kiss Irén • Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Telefon: (88) 541-600 • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • ISSN 2060-6044

Ö N K O R M Á N Y Z AT

3

Egy híd megépítésének akkor van létjogosultsága, ha van miért használni

Gyalogoshíd vezethet a Duna-parti sétányhoz
Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatának bírálói
rábólintanak Pesterzsébet fejlesztési
elképzeléseire, megvalósulhat kerületünk két régi álma, vágya: elkészülhet a
gyalogos- és kerékpároshíd a Helsinki
út fölött, így könnyen megközelíthetővé válhat a megújuló Hullám csónakházak területe és a Duna-parti sétány –
derült ki az ezzel kapcsolatban nemrég
tartott lakossági fórumon.

A Budapest kihasználatlan közösségi
tereinek rehabilitációját szolgáló pályázatra önkormányzatunk – két tervező
csapattal és egy pályázatíróval együttműködve – két projekttel, azaz két
helyszínnel is készül egy pályázaton belül, mégpedig azért, mert azok egymást
segítik, erősítik.
– A csónakházak revitalizációjának, a
Duna-parti sétány kialakításának akkor
van értelme, ha megfelelő a látogatottsága. Ez utóbbi pedig attól függ, men�nyire könnyen lehet megközelíteni.
Ugyanez fordítva is igaz, a híd megépítésének akkor van létjogosultsága, ha
van miért használni. A tervezők olyan
közéleti helyet álmodtak a Duna-partra, amely kapocs lehet a generációk, a
társadalmi rétegek között, és ahol egy
család minden tagja, a legfiatalabbtól a
legidősebbig megtalálja a kikapcsolódását – mondta Trummer Tamás, Pesterzsébet főépítésze.

gyermekcsapatoknak, vízitúrázóknak, valamint megfizethető éttermet, kereskedelmi egységeket. A
Duna-parton kialakítandó épített
sétány közvetlenül a parton kígyózna, hogy a meglévő zöldsáv egységes
maradjon.
Ennek a közösségi térnek a közelébe
futna be a Székelykapu mellől induló, a Helsinki úton átívelő gyalogosés kerékpároshíd.

Fotó: Szerző

Kapocs generációk között

MÁV-állomásra, a másik a jégcsarnokhoz vezetne. A híd több lenne
pusztán átjárónál, hiszen amellett,
hogy tágas, nyugodt átkelést biztosítana a Duna-partra, „budapesti
kapuként" is működhetne, a kerület
jelképévé is válhatna.
Az, hogy sikerült-e, és ha igen, men�nyi támogatást nyernünk a projektek
megvalósítására, szeptember végéig
derül ki.

A csónakház revitalizációs terveit
Szakál Andrea, a Blokk Építész Stúdió tervezője ismertette. Az építészek
a terület sport- és rekreációs funkcióját kívánják erősíteni, modern, szellős
terekkel, csónak- és kabinbérlési, valamint hajókikötési lehetőséggel. A Duna-parton egy 1200 négyzetméteres,
3–14 éves korú gyermekek igényeinek
megfelelő vizes játszóteret építenének,
mellette közösségi teret, tankertet. A
meglévő csónakházak felújítása után
több, a jelenleginél tágasabb kabinszobát is kialakítanának, alkalmi, fapados szálláshelyeket az odaérkező

Adóhírek
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
gépjárműadó, az építményadó és a
telekadó 2013. II. félévben esedékes
összegének befizetési határideje:
2013. szeptember 16-a.
Az éves építmény- és telekadóról,
valamint a gépjárműadóról szóló
egyenlegértesítőt és csekkeket 2013.
február hónapban küldtük meg az
adóalanyok részére.
Amennyiben további információra
(befizetési csekkre) tartanak igényt,
kérjük, hogy az Adócsoportot

Fotó: Szerző

Vizes játszótér és fapados szálláshelyek

– Az átjáró, zöldsávként működve, a kisebb terein zöldfelületekkel
tarkítva kapocsként szolgálhat az
épített és a természeti környezet
között – vázolta a terveket Pozsár
Péter, az Újirány csoport vezető
tervezője.
A 180-200 méter hosszú hídnak két lejárója lenne, az egyik a
szíveskedjenek személyesen, vagy
telefonon (helyi építmény- és
telekadó: 283-0640/1250,
1252, 1254, talajterhelési díj:
283-0640/1250, 1225, gépjárműadó:283-0640/1025, 1258,
1257) megkeresni. A határidőt
követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, ezért
kérjük a fenti időpontig adóik
rendezését.
Együttműködésüket köszönjük!

Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Adó
Osztály Adócsoportja

A lakók is alakították a tervet
Egy másik lakossági fórumot is tartott az önkormányzat, mégpedig a
Mátyás király tér területén építendő új református templommal kapcsolatban. Ez már a második egyeztetés volt, ahol Mártonffy Miklós
építész bemutatta az első fórumon

elhangzott lakossági vélemények
alapján készített legújabb tervét.
A módosított terv szerint sem a
környék közlekedési hálózatát, sem
a térhasználatot nem érintené az
építkezés.
A templom egy deltoidhoz hasonló,
négyszög alakú telekre épül majd a
Szilágyság, a Kakastó és a Vasút sor
által határolt területen, a Szilágyság, a Kakastó és a Kolozsvár utcák
csomópontjára néző bejárattal.
Mivel az új terv a környéken élők
észrevételeinek maximális figyelembevételével készült, csupán egy
kérdés merült fel a templomba érkezők parkolásával kapcsolatban.
Erre is megnyugtató választ adott
Börzsönyi János, a Szabótelepi Református Egyházközség vezetője:
egy-egy istentiszteleten legfeljebb
három autóval kell számolni.
Dr. Vas Imre örömét fejezte ki,
hogy a lakossági fórumok során
kialakult a mindenki számára megfelelő terv, melyet a képviselő-testület is feltehetően el fog fogadni.
Út vagy ralipálya?
Ugyanezen a fórumon felmerült például, hogy a Vasút sor főútvonallá válik, ezt a félelmet azonban Trummer
Tamás eloszlatta. Egy másik, környékbeli lakó a téren lévő játszótér rendkívül elhanyagolt állapotára, az utcákat
ralipályaként használókra hívta fel a
figyelmet, és kérte a 30-as övezet kialakítását. Dr.1Vas Imre alpolgármester
elmondta: a templom felépülésével a
játszótér elhasználódottsága csökkenni
fog, egyben megígérte, hogy jobban
oda fognak figyelni a játszótérre.
Kérés hangzott el a tér sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetésére vonatkozólag is. E felvetésre
Földesi Gyula országgyűlési képviselő
azt válaszolta, hogy Pesterzsébeten
2014 februárjában és márciusában
alakítják ki teljes körűen a háznál
gyűjtést.
Börzsönyi tiszteletes úr köszönő és
szeretetteljes szavaival zárult a pozitív
hangulatú fórum.
SzA

vedd fel a kesztyűt újra!
szeptember 14.

Összefogás a tiszta Magyarországért!
Ismét „teszedd” országos hulladékgyűjtési akció, azoknak,
akik fontosnak érzik környezetük megszépítését.
részletes információk, jelentkezés www. teszedd.hu oldalon.
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Nowa Słupiában jártunk

Lengyel-magyar két jó barát
Népes csoport – önkormányzati
képviselők, hivatali munkatársak
– tettek eleget lengyel testvérvárosunk, Nowa Słupia meghívásának
augusztus 15–20. között a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Berényi András
szervezésében. A találkozás apropóját a hagyományos, „Dymarki”
elnevezésű helyi rendezvény adta,
ahol is a látogatók a 2000 évvel ezelőtti vaskohászattal és az ősi életvitellel ismerkedhettek meg.

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

A „Dymarki” hivatalos megnyitóján
a pesterzsébeti delegáció vezetője,
Földesi Gyula országgyűlési képviselő lengyelül köszöntötte az ös�szesereglett közönséget: „Lengyel,
magyar két jó barát, együtt harcol,
s issza borát.” Az évszázados, jól ismert szólást nagy ovációval, tapssal
köszönték meg a helybéliek. Hasonlóképpen Juhász Lajosné alpolgármester szavait, aki a pesterzsébeti

Tisztségviselők fogadóórái
Szabados Ákos
polgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0549

dr. Vas Imre
alpolgármester
Időpont-egyeztetés: 283-0939

Juhász Lajosné
alpolgármester
Városháza – Minden hónap
második keddjén, 14–16 óráig.
Bejelentkezés: 289-2607

Dr. Kiss Irén

lakosság üdvözletét tolmácsolta a
Nowa Słupia-i polgároknak.
Nowa Słupia sokszínű, természeti
kincsekben, látványosságokban gazdag terület.
Természetvédelmi és történeti múzeuma a legkorszerűbb technikával
kápráztatja el a látogatókat. Lengyelország legősibb – 1000 éves – zarándokhelyének, Szentkereszt-hegynek
központi települése.
S ze n t k e re s z t - h e gyen a bencés kolostor és templom
1006-tól várja a zarándokokat. Nevét
az itt járt magyar
Szent Imre herceg
által ajándékozott
ereklyéről kapta. A
vendéglátók jóvoltából a pesterzsébeti
csoport részt vehetett a szentmisén,

címzetes főjegyző
Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika

Wieslaw Jerzy Galka polgármester

valamint a világon egyedülálló kovabányát is megtekinthették.
Az utazás során mód nyílt Krakkó nevezetességeit, a wieliczkai sóbányát és
az auschwitz-birkenaui koncentrációs
tábort is meglátogatni.
A szeretetteljes vendéglátás során városi vegyeskarunk karnagya összeismerkedett Galka polgármester úrral,
aki meghívta a zenekart a jövő évi
„Dymarki”-ra, így várhatóan a testvérvárosi kapcsolatépítés következő állomásaként zenés küldöttség képviseli
majd Pesterzsébetet Nowa Słupiában.
ENA

aljegyző
Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés: 283-1335

HÍREK
Születésnapjára rabolt
Egy 77 éves férfi Wesselényi utcai házába
rontott be pénzt követelve az a 17 éves fiú,
akinek a születésnapja megünneplésére
kellett volna a pénz. A fiú bántalmazta is a
nyugdíjast, akinek az élettársa értesítette a
rendőröket. A támadót elfogták.
Ásó, kapa, nagy üldözés
Autós üldözés után fogta el a rendőrség azt
a 33 éves férfit, aki egy ásónyéllel megrongálta haragosa autóját, miközben a sértett
a járműben ült. A férfi ellen garázdaság
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A kormány támogatta a
fiatalok nyári programjait
A kormány fontosnak tartja a családok támogatását, ezért nálunk is lehetőség nyílt arra, hogy az Erzsébetprogram keretén belül pesterzsébeti
gyerekek ingyen kilátogathattak a
Forma-1 Magyar Nagydíjra, illetve a XX. kerületi nagycsaládosok a
kecskeméti repülőnapra – mondta
Földesi Gyula országgyűlési képviselő, aki számára külön öröm,
hogy nyáron húsz erzsébeti fiatal
egy feledhetetlen hetet tölthetett a
zánkai Új Nemzedék Központ nevű
gyerektáborban.
– Köszönetet mondok Szakali Tibornak, a Humán Szolgáltatások
Intézménye intézményvezető-helyettesének és munkatársainak,
akik segítettek megszervezni a gazdag nyári programokat – tette hozzá
az országgyűlési képviselő, miután
Juhász Lajosné alpolgármesterrel látogatást tettek a zánkai központban.
– 10–14 éves gyermekek nyaralhattak Zánkán, akik busszal utaztak
a Balaton-parti városba. Utazásuk

költségét a képviselő-testület szavazta meg, így az is ingyenes volt
számukra. Rendkívül jól érezték
magukat a diákok, ami érhető is, hiszen elárulták, voltak
közöttük olyanok, aki még
soha nem jártak a Balatonnál
– mondta Juhász Lajosné, akinek
a gyerekek örömmel meséltek a
bátorságpróbáról, a fürdésről, az

olimpiai vetélkedőről.
Az alpolgármester bízik abban,
hogy még több pesterzsébeti gyermek részesülhet a lehetőségben.

II. Állatkertek Éjszakája
Augusztus 30-án a főváros vonzáskörzetében a Budakeszi Vadaspark, a Fővárosi
Állat- és Növénykert, illetve a Tropicarium
kínál programokat. A kombinált jegy mindhárom helyszínre érvényes. A vadasparkba és az állatkertbe 19 órától várják a
látogatókat.

Kerületi friss hírek
mindennap!
www.pesterzsebet.hu
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Ezres tömeg a Szent István-napi ünnepen

Pergett a dob, röpültek a zászlók

Associazion
– Sbandierae Culturale il Mastrogi
u
tori e Musi
ci di Lancianrato
o

A Szent István-napi ünnepi műsor a Róma melletti
Lancianóból érkezett zászlóforgatók
bemutatójával vette kezdetét, majd
Szabados Ákos polgármester lépett
az emelvényre:
– Együtt ünnepel az ország. Ez frappáns és jól hangzó gondolat, de én
azt szeretném, ha ezen egy kicsit tovább tudnánk lépni. Nemcsak azért,
hogy együtt ünnepeljünk, hanem
azért is, hogy együtt tudjunk örülni, sőt, együtt tudjunk boldogulni.
Ebben a vonatkozásban az elmúlt
esztendőben Pesterzsébet jó példát mutatott, hiszen azok a közös
sikerek és eredmények, amelyek
körbevesznek bennünket, amelyet közösen értünk el önökkel,
valamennyiünk javát

Köz

és egyúttal
az ország érdekeit is szolgálták. Augusztus 20-a az együvé tartozás állami ünnepe. Azt kívánom, hogy amikor megszegjük az ország kenyerét,
akkor azzal a tudattal és gondolattal
teljünk el, hogy igen, ebből a megszegett kenyérből kell, hogy jusson
mindenkinek. Senkinek a kezét nem
engedhetjük el, mert nemcsak együtt
ünnepelni, hanem együtt élni, boldogulni, dolgozni kell, egymáson
segítve, nyugdíjason, hátrányos
helyzetűn, lemaradón és szegényen
egyaránt. Kell tudni osztoznunk,
nemcsak a javakban, de a sikerekben is – mondta a polgármester.
A Csili Művelődési Központ 1991
óta folyamatosan szervez augusztus
20-a előtt ünnepi műsort. Az idei
rendezvényre legalább ezren látogattak ki.
ILMA

Fotó: Bajnóczi István

Olaszországi zászlóforgatók és megannyi látványos, színes produkció tette
emlékezetessé, feledhetetlenné
a Csili Művelődési Központ
által szervezett ünnepi rendezvényt a Városháza előtt.

Pesterzsébeti

a Gyöngyvirág

középiskol
gazdasági Szak

Vajda Gipsy Koncertzenekar

sz

edűművé

kako heg

Yu
Furudate

yüttes

BB Musica eg

es

Karczagi János operaének

Tánccal ért véget a koncert

Támogatás társasházak
energetikai felújításához

Fotó: Bajnóczi István

Július első hetétől péntekenként fúvósok, ütősök tették hangulatossá a
nyári délutánokat a Városháza előtt.
Ismert és kedvelt zenekarok léptek a
nézelődők, a hallgatóság elé, és játszották a közkedvelt zenei darabokat.
Augusztus 16-án a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar adott koncertet,
melynek során polkát, operettet és
filmzenét is játszottak. Giuseppe Verdi olasz zeneszerzőtől is elhangzottak
operaáriák.
A zenekart Jakab Gedeon karnagy
dirigálta. Fellépett Józan Vivien énekes, a La Stella Énekstúdió tagjai,
Horváth Erika és Sárkány Krisztián
operettekkel és tánccal örvendeztette
meg a közönséget.
IM

e

Táncegyüttes

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelése céljából lakossági pályázatot hirdetett 2013. augusztus 15-től. Az Új Széchenyi Terv
Társasházak Energetikai Felújítása
Alprogramban költségvetési forrásból
rendelkezésre álló tervezett keretös�szeg 834,2 millió forint.
Az egy társasház által igénybe vehető
támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 60 millió forintot.
A pályázatokat szeptember 15-ig vagy
a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani postai úton az
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. címére.

KÖZÉLET

Onnan tudod, hogy valaki felnőtt, hogy már nem érdeklik a vonatok

Ment a gőzös a Csiliben

A nyár utolsó hónapjának legmelegebb napjait éltük, a Bubik István
Színházteremben megállt a forró levegő. Erről azonban gyorsan elfeledkezett mindenki, ahogy meglátta és
meghallotta Ruzsa Péter mozdonyait,
amint sípolva, pöfögve döcögtek végig a síneken. A legalább tíz méter
hosszú terepen házikók álltak, kétszintes állomásépület, szélmalom,
templom, egy fordító, s sok-sok vasúti sín futott. Az egész terep „élt”, a
körülöttük elhelyezett makett emberkéknek és tereptárgyaknak köszönhetően. A vonatablakokon bekukkantva láthattuk, hogy az étkezőkocsi
asztalkáin lámpák égnek, a mozdonyfülkében az irányítópult villog, a fülkékben utasok ülnek, olvasnak vagy
éppen nézelődnek az ablakon át.
Aki azt hitte, fél óra alatt „letudja”
csemetéjével a látogatást, erősen tévedett. Hiszen minél több időt töltött a terepasztal körül, annál több
apró részletet fedezett fel, és akkor

Fotó: Szerző

A Csili immár harmadik alkalommal
adott otthont Ruzsa Péter modellvasútjainak, s a kiállítás idén legó vasútbemutatóval is bővült.

még nem beszéltünk a vonatvezetés
feledhetetlen élményéről, ami nem
csak a kicsiknek jelentett örömet.
Ott tartózkodásunk három (!) órája

Vészkijáratokkal bővítik a színháztermet
Néhány évvel ezelőtt, a West-Balkánban történt tragédia után megváltoztatták a szórakozóhelyek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat.
Ennek megfelelően a Csili Művelődési Központ Bubik István Színháztermét augusztusban átalakították.

Fotó: Szerző

A tűzoltóság szakemberei vizsgálataik
során megállapították, hogy bővíteni
kell a vészkijáratok számát, illetve a
színházterem előterében a légelszívást úgy kell kialakítani, hogy amen�nyiben füst keletkezne, a légelszívók

?

azonnal működésbe lépjenek.
Immáron öt vészkijárata lesz a teremnek, illetve olyan zárakkal szerelik fel
az ajtókat, amelyek nagyobb nyomás
hatására automatikusan kinyílnak.
A Csili színháztermében egyidejűleg
600 személy tartózkodását engedélyezte a tűzvédelmi szakhatóság.
– A beruházást az önkormányzat támogatja, az ő segítségükkel készül
el az átalakítás, amely több mint 10
millió forintba kerül – összegzett Várhalmi András igazgató.
ILMA

alatt nemigen láttunk távozó családot.
Nagymamát
viszont, aki a leggyorsabb vonatot, a
nagy piros expresszt
vezette, s csillogó
szemű gyerekeket
viszont annál inkább. A terepasztal körül nagy volt
az egyetértés, a kis
masiniszták egymás
kezébe adták a távirányítót, s vezették
felváltva a vonatokat, tanácsokkal
látták el egymást, ők
maguk is sípoltak,
bemondták az állomások nevét.
– A modellvasút
három-hetvenhárom éves „gyerekeknek” való. Onnan
tudod, hogy valaki
felnőtt, hogy már nem érdeklik a vonatok – mondta mosolyogva Ruzsa
Péter.
SzA

Hajókirándulás a Dunán
Fotó: Magánarchívum
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Léka Klári énekes (balról), Ritz Magdi klubvezető, középen kisunokája,
Koppány

A Sissi Nyugdíjas Társaság tagjai nyáron sem tétlenkedtek. Ritz Magdolna
klubvezető arról számolt be, hogy nagyon jól érezték magukat a július végén megszervezett hajókiránduláson.
A Boráros térről a Rómaifürdőig hajókáztak. A nyugdíjasoknak ingyenes
volt az út, csupán az unokák menetdíját kellett kifizetniük.
Ritz Magdolna rögtönzött idegenvezetést tartott a Gellért tér, a Batthyány
tér, a Népfürdő, a Meder utca, illetve
a Római-part mellett végighaladva,
amíg ki nem kötött a hajó. Sétáltak a
Duna-parton, lángost és halat falatoztak. Velük volt Léka Klári énekes is.
Mókáztak, régi történeteket meséltek
egymásnak. Mintegy negyvenen vettek
részt a jó hangulatú kiránduláson.
IM

ELSŐ DÉL– PESTI BÉLYEGFESZTIVÁL szeptember 14 – 15.
Csili Művelődési Központ
A fesztivál a bélyegkiállítás ünnepi megnyitójával szeptember
14-én 11 órakor kezdődik, majd
bélyegvásárral és bélyegcserékkel
folytatódik.
A fesztiválon részt vesz
a Magyar Éremgyűjtő Egyesület csepeli
csoportja is numizmatikai kirakodással és
éremcsere-közvetítéssel.
Fő cél, hogy népszerűsítsék a bélyeggyűjtést és
a bélyegkörök összejöveteleit, és egymás megismerését is elősegítsék,
valamint erősítsék a közösségi szellemet.
A megnyitó alkalmából a Csili – Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör ünnepi
bélyeget és – elődeink jó példáját követve – levélzárót is forgalomba hoz.
Szeptember 14-én kihelyezett postahivatal működik emlékbélyegzéssel.
Első nap bográcsban készült birkapörköltet is kaphatnak azok, akik
szeretik. A teraszon csapolt sört lehet
majd kapni.

A második napon 10 órától folytatódik a bélyegvásár és bélyegcsere, valamint lesz mini bélyegárverés is. Az
árverezendő anyagok beadására jelentkezni lehet a bendekovitsjozsef@tonline.hu e-mail címen.

– A fesztivál szervezője, a Csili – Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör szeretettel
várja az érdeklődő családokat, gyermekeket – invitált a rendezvényre
Bendekovits József, a bélyeggyűjtő
kör elnöke.
A fesztivál követi a FILPROK és a
FILPROCS hagyományait – kibővített formában.
PE

Ismerek egy olyan embert…
Amennyiben környezetében ismer olyan értékes, érdekes, különleges embert, akit szeretné,
hogy mások is megismerjenek, ajánlja figyelmünkbe!
Ajánlás: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

?
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Nyári óvodafelújítások
Ahogy azt a korábbi években megszokhattuk, az idei nyári szünetben is
több kerületi fenntartású óvodában végeztek, végeznek kisebb-nagyobb
felújítási munkákat. Az átalakításoknak köszönhetően idén újabb 25 fővel bővült az óvodai férőhelyek száma – tudtuk meg Körmendyné Kökény
Esztertől, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Osztályának
vezetőjétől.

Pesterzsébet Önkormányzata a nyári
szünetben folytatta évekkel ezelőtt
elkezdett óvodafelújítási programját.
Ennek keretében idén a Lurkóház
Óvoda Hunyadi téri telephelyén elvégezték a nyílászárók cseréjét, az épület
külső szigetelését, valamint az épület
belső tisztasági meszelését. A tervek
szerint a közeljövőben elkezdődhet
a homlokzat festése is. A Mártírok
útjai telephelyen ablak- és burkolatcserét, egyéb belső munkálatokat végeztek, valamint felújították az épület
homlokzatát.
A Gézengúz Óvoda Zalán utcai telephelyén alapítványi támogatásból négy
csoportszobában kicserélték az ablakokat, két csoportszobában lecsiszolták és
újralakkozták a parkettát. A Lázár utcai telephelyen két csoportban galéria
épült szintén alapítványi támogatással,
a Vörösmarty utcai óvoda épületében
pedig az alagútcsatornát cserélték ki.
A Nyitnikék Óvoda Torontál utcai
telephelyén négy csoportszobában,
az irodában és egy nevelői szobában
parkettcsiszolást végeztek, lefestették
a radiátorokat, valamint a csoportszobák ajtóit. A János utcai telephelyen
befejeződött a nyílászárócsere-program negyedik üteme.
A felsoroltak mellett kisebb felújításokat is végeztek, így például a Baross Ovi – Kindergarten Baross egyik
csoportjának mosdóját és öltözőjét
korszerűsítették, a Baross utca 79ben és 81-ben kijavították a tetőt, a
81-ben átfestették a tornatermet és a
konyhát. A Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály utcai és a Lajtha László
utcai telephelyein kisebb eszközöket,
berendezéseket cseréltek ki, a Mákvirágban pedig szülői, illetve dolgozói
támogatással többek között átfestették a csoportszobákban a fűtőtest

faburkolatait, a gardróbszekrényt, két
csoportban a külső nyílászárókat, kijavították a bejárati ajtót.
A kerületi nevelési intézmények közül a legnagyobb munka a Nyitnikék
Óvoda Kossuth Lajos utcai tagóvodájában, népszerű nevén a Lila oviban
folyik, ahol jelenleg a nyílászárók
cseréjét végzik. A 95 százalékos EU-s
támogatással megvalósuló projekt
részeként leszigetelik az intézmény
homlokzatát, az emeleti szintet pedig több mint 300 négyzetméternyi
új területtel bővítik. Kialakítanak egy
25 fős csoportszobát hozzá tartozó öltözővel és akadálymentes mosdóval,
WC-vel, orvosi szobát elkülönítővel,
egy tornaszobát öltözővel, valamint
három zöldteraszt – mondta Ádovics
Éva, a pályázati projektet végrehajtó Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft.
ügyvezetője.
– Az új csoportszoba kialakításával
2148-ról 2173-ra bővült a kerületi
óvodai férőhelyek száma, ami azért
is lényeges, mert a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2014.
szeptember 1-jétől valamennyi óvodába jelentkező gyermek számára
biztosítanunk kell a férőhelyet –
tudtuk meg Körmendyné Kökény
Esztertől.
– Az, hogy az óvodák a folyamatos
férőhelybővítés ellenére zsúfoltak, a
nagy számú tanköteles korú gyermekek óvodában maradásának következménye. A 2013/14-es nevelési évben
250, már előző évben is tanköteles
korú gyermek folytatja az ovikban az
életét. Szeptemberben 2154 gyermek
kezdi meg az évet, közülük 777-en
mehetnek majd iskolába, ha az
ahhoz szükséges fejlettséget elérik
– tette hozzá az osztályvezető.
SzA

Óvodapedagógusokat keresnek
A pesterzsébeti Lurkóház
Óvoda két óvodapedagógust keres felvételre,
szeptemberi kezdéssel.
Érdeklődni lehet:
Szabados Erzsébet
óvodavezetőnél a
1/285-5102-es számon.

Ha tud, segítsen!
A XX. kerületi Hajléktalanok Nappali melegedője kéréssel fordul a
lakossághoz.
Felesleges, de még működő, 20-25
literes bojlert keresnek egy, a kiléptető lakásukban lévő gondozottjuknak.
Az özvegy édesanya 2 kisgyermekkel
maradt bojler nélkül, sajnos nem tud
pénzt kiadni érte.
A melegedő folyamatosan vár
ruhanemű felajánlásokat, takarókat,
száraz élelmiszert. Az adományokért
telefonos egyeztetés után a helyszínre
is elmennek.
Telefon:
06-1-286-0601, 0620-379-6140
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Elkezdődik a NAT bevezetése

Változásokat hoz a 2013/2014-es tanév
Átszervezések a tankerületben
A nyár folyamán bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) Budapesti XX. Tankerületében átszervezésekre volt szükség.

A tankerülethez tartozó iskolák hivatalos nevében mostantól a „Budapest
XX. kerületi” megnevezés szerepel,
hogy meg lehessen különböztetni az
országban az azonos nevű iskolákat.
Kivételt képez a Tátra Téri Általános
Iskola, mert nincs több ilyen elnevezésű intézmény – tudtuk meg Nagyné Koczog Tündétől, a tankerület
igazgatójától. A Nevelési Tanácsadó,
mint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, még egy

február végi rendelet alapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatba beolvadva megszűnt. Az intézmény új
neve Budapest Fővárosi Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye lett.
Az Ady Endre Általános Iskola és
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, valamint
a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és
Logopédiai Intézet
szétválasztását is támogatta az emberi
erőforrások minisztere. Így a tanévtől a
Budapest XX. kerületi
Ady Endre Általános
Iskola és a Budapest
XX. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola önálló nevelési-oktatási
intézményként működik tovább. A
Logopédiai Intézet – telephelyként
– csatlakozott a Budapest Fővárosi
Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézményéhez. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet pedig a továbbiakban
Pesterzsébeti Pedagógiai Kabinetként az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet szakmai irányításával látja el
a tankerületben a pedagógiai szakmai szolgáltatást.
SzA

Új tantárgy
A köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. teljes egészében szeptember 1-jével lép hatályba, így a tanév
nagyon sok újdonsággal szolgál.
Felmenő rendszerben elkezdődik
a Nemzeti alaptanterv (NAT) bevezetése, az első körben az iskolák
első, ötödik, kilencedik, valamint a
hatosztályos gimnáziumok hetedik
évfolyamainak diákjai kezdik az új
NAT alapján a tanulást.
Újonnan bevezetett tantárgy az
erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan, mely szeptembertől az első és
ötödik évfolyamon, illetve a hatosztályos gimnáziumokban lesz
kötelező. Nagyné Koczog Tündétől megtudtuk, hogy kerületünkben mindkét évfolyamon a szülők
választása alapján az érintett iskolások kétharmada választotta az
erkölcstant, egyharmada pedig a
hit- és erkölcstant. Szeptemberre
minden pesterzsébeti iskolánkban
lesz a tantárgy tanítására felkészült
pedagógus.
További újdonság, hogy felmenő
rendszerben bevezetik a tanulók
mindennapos
testnevelésóráját,
első körben az 1-2., az 5-6. és a
9-10. évfolyamosoknak lesz heti öt
tornaórája szeptembertől.
-sza-

Közösségi

Ingyen tankönyv
Idén szeptemberben az első évfolyamosoknak már nem kell fizetniük
a tankönyvekért. Az általánosan ingyenességre jogosult első évfolyamos tanulók kivételével, folyamatosan kifutó rendszerben továbbra is
rászorultsági alapon biztosítja az állam az ingyenes tankönyveket. Aki tehát ingyenességi jogosultságát korábban igazolta, annak nem kell fizetnie
a tankönyvekért.

Szolgálat

Azoknak a diákoknak, akik 2016.
január 1-je után kezdik meg érettségi vizsgáikat, 3 tanév alatt legalább
50 órás közösségi szolgálaton kell
részt venniük.

Rajzold le a könyvtári élményed!

Fotó: Könyvtár

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) Bíró Mihály utcai könyvtára rajzpályázatot indít augusztus
1-jétől.

– Idén tízéves a könyvtárunk, a rajzpályázat apropóját ez adja. Augusztus
1-jén indul el a pályázat, amelynek címe: Legjobb könyvtári élményem".
"
Elsősorban a 18 év alatti iskolás korosztálytól várjuk a rajzokat, de a részvétel nincs korhatárhoz kötve. Október 5-ig lehet leadni a pályamunkákat,
és október 13-án, vagyis a Könyves

Vasárnapon lesz az eredményhirdetés.
Ez az esemény az Országos Könyvtári
Napok programsorozatához kötődik,
amikor az adott héten kivételesen
még vasárnap is kinyitunk – tájékoztatott Oravecz Krisztina könyvtárvezető, aki elmondta még, hogy ezen
felül várják a legtöbbet kölcsönző
olvasóik jelentkezését is. Tehát még
bőven van idő arra, hogy a kerületi
lakosok összegyűjtsék és benyújtsák a művek kölcsönzésekor kapott
könyvlistát, amely igazolja, hogy valóban sok könyvet kölcsönöztek. Ezt
is október elején kell majd leadni, és
mindkét versenynek október 13-án
lesz az eredményhirdetése.
Eközben október 1-jén megtartják
a hagyományos népmese napját is,
amely Benedek Elek születésnapja is
egyben, és erre szintén várják a könyvtárban az iskolásokat, hogy közösen
dolgozzák fel a kiválasztott népmesét.
ILMA

Ez fejleszti a diákok személyes és szociális kompetenciáit, erősíti felelősségérzetüket, csapatmunkára készíti
fel őket. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség
szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy a most
9. évfolyamukat kezdő tanulóknak
lehetőség szerint már közösségi szolgálatot kell végezniük. A közösségi
szolgálat elvégzéséről szóló igazolás
szükséges feltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának.
sza

Felzárkóztatás
Az iskolai előmenetelben valamilyen
okból lemaradt általános iskolások
középfokú nevelésbe, oktatásba, illetve szakképzésbe való bekapcsolódását
segítik a Köznevelési Hídprogramok.
A Híd I. programban azok vehetnek
részt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt, a tankerületben egy ilyen diák van. A Híd II.
programba pedig az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkező, de legalább hat általános iskolai évfolyamot
sikeresen elvégzett, 15. életévüket betöltött diákok jelentkezhetnek. Ebben
a programban tizenhat tankerületi tanuló vesz majd részt.
sza

GYEREKSAROK

9

Sok diák töltötte a József Attila Általános Iskolában a nyarat

Mit keresett Tutanhamon fáraó a táborban?
Pesterzsébet önkormányzata évek óta minden nyáron tart napközis tábort
a kerületi gyerekeknek. A programokat az elmúlt években elsősorban iskolák, bizonyos időszakban pedig a családvédelmi szolgálat szervezte. Idén
a jogszabályváltozás miatt az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport
Osztályának koordinálásával a Csili Művelődési Központ vezetője, Várhalmi András és a József Attila Általános Iskola nevelőtestületének tagjai vállalták a tábor szervezését és lebonyolítását.

Fotó: Szerző

A tábor támogatói: Csili Művelődési Központ, Pesterzsébeti Múzeum, Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, helyi sportegyesületek, Pesterzsébeti Uszoda, Fővárosi Növény- és Állatkert, TESCO, CBA Áruház

– A szülőknek az étkezés díját kellett
megfizetniük, a tanév során ingyenesen
étkező gyerekeknek most sem kellett fizetniük – tájékoztatott Várhalmi András.
A befizetéseket a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)
munkatársai intézték. A tábor költségvetése a különböző kézműves-foglalkozások anyagköltségét is magában foglalta. A gyerekeknek lehetőségük nyílt az
uszoda, valamit a Pesterzsébeti Múzeum
és galériái meglátogatásra, a Csiliben
filmvetítés is szerepelt a heti programban. A változatos sportprogramokat,

foglalkozásokba. Piramisépítő és hieroglifaíró versenyt rendeztek. Még Tutanhamon arcmását is elkészítették.
A közlekedési ismereteket Nyámcz
Györgyi r.alezredes, bűnmegelőzési referens jóvoltából hallották hétről hétre
a diákok. Ott jártunkkor a Vöröskereszt dél-pesti területi titkára, Németh
Zoltánné tartott tesztekkel egybekötött
előadást arról, hogyan kell hívni a
mentőket, ha valaki
bajba
kerül.
A
hasznos
ismeretek e n
kívül a
ne-

bulók megismerkedtek a tűzoltók
munkájával, az ÁNTSZ-napon
az egészségmegőrzésről esett
Ilonka Mária
szó.

mint például a sárkányhajózást, még
kézműves-foglalkozások, rendőrségi tájékoztatók, százhalombattai és állatkerti
kirándulások színesítették. Emellett a
bélyeggyűjtők is tartottak bemutatót,
valamint a Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet (PeLe) is vendégül látta a gyerekeket. Sok tanulót egy-két hétre írattak
be a szülők, de olyan gyerek is akadt, aki
a táborban töltötte a vakációt.
Az egyik héten például a kuruc világ,
majd Egyiptom került a középpontba,
azokból a korokból származó meséket,
játékokat szőttek be a nevelők a napi

A Kökölyszi táborban nyaraltak a nagycsaládok gyermekei

Ősszel folytatódnak a kirándulások Nem féltek az éjszakai erdő hangjaitól

Fotó: Magánarchívum

– Az extra kánikula és a hőségriadó
miatt a tervezett kirándulásokat át
kellett szervezni, így csak a közeli
helyeket (bogácsi kilátó, Színészliget) kerestük fel. Strandoltunk a
bogácsi termálfürdőben, vetélkedőket, kézműves-foglalkozásokat

Az önkormányzat Humán Szolgáltatások Intézménye Családsegítő
Szolgálata július 8–12-ig utazós
pihenéseket, táborokat szervezett,
melynek során mindig máshová
kirándultak.
– Jártunk a Budakeszi Vadasparkban, a Csillebérci Kalandparkban,
a Pál-völgyi-barlangban, de hajóztunk a Dunán, és bemutatótanyát

látogattunk meg Csepelen. Intézményünk saját költségvetéséből finanszírozta a belépőket, a szülőknek
csak a BKV-bérletet illetve -jegyet
kellett biztosítani. A családsegítő
idén csak ezt a tábort szervezte, de
az ősz folyamán több alkalommal
lesz kirándulásunk – mondta Végh
Pálné, szakmai vezető.
ILMA

Nem kapja meg a Pesterzsébet újságot?
Terjesztési panaszok:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

szerveztünk, továbbá daltanulás, festékcsata is szerepelt a programok között.
A legnépszerűbb a csúzliháború volt
csúzlival, szivacslabdával. A karaokeparti

is jól zárult. A bükkaljai erdei kirándulásból éjszakai kalandtúra lett. Talán ez
volt a gyerekeknek a legemlékezetesebb,
mert az erdőben este közlekedtek. Megtanulták, hogy nem kell félni az erdő
éjszakai hangjaitól – az élménybeszá-

Fotó: Magánarchívum

Még tavaly, a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) segítségével talált rá
a Bizalom Soroksár-Pesterzsébet Egyesület a bogácsi Kökölyszi Egyesületre,
ahol idén augusztus elején pesterzsébeti, soroksári, pestszentimrei és ráckevei
tagcsaládjaik 29 gyermeke töltött
egy csodálatos hetet két felnőtt
kísérővel.

molót a csapat nevében Cserhalmi
Jánostól, az egyesület képviselőjétől
hallottuk, aki kísérőként részt vett a
nyaraláson. Megtudtuk még, hogy
a Kökölyszi táborban összesen 120
gyermek vett részt az ötnapos versengésben, tizenkét csoportra osztották őket, 9-10 fős csapatokban
mérték össze tudásukat. A Bizalom
Egyesület gyermekei három kilenctagú csoportot alkottak, akik a második,
a negyedik és az ötödik helyet szerezték
meg.
ILMA

KÖZÉRDEKŰ
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KÉPVISELŐ

EVK/
PÁRT
LISTA

FOGADÓÓRA HELYE ÉS IDEJE

Bánó Miklós

01.
EVK

FIDESZ

FIDESZ Iroda (Bp. 1203 Kossuth L. u. 37/a.)
Minden hónap első csütörtök 16–17.30 óra között
E-mail cím: banomiklos@hdsnet.hu,
Telefon: 06-20-802-6232

Csaszny Márton

12.
EVK

MSZP

1.) Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.)
Minden hónap második hétfője 17–18 óra között
2.) Vörösmarty M. Általános Iskola (1201 Vörösmarty
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17–18 óra között

Fekete László

05.
EVK

FIDESZ

FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap második csütörtök 17–18 óra között

Földesi Gyula

04.
EVK

FIDESZ

1.) FIDESZ Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap második szerda 16–18 óra között
2.) Zrínyi M. Általános Iskola (1205 Mártírok útja 47.)
Minden hónap negyedik szerda 17–18 óra között

Harsányi László

Lista

Jobbik

Egyeztetés alapján a 06-70-617-2195-ös telefonon
E-mail cím: harsanyi.laszlo@jobbik.hu

Juhász Lajosné

08.
EVK

FIDESZ

Lázár Vilmos Általános Iskola (1202 Lázár u. 20.)
Minden hónap harmadik kedd 17–18 óra között

Kaiser György

09.
EVK

FIDESZ

Gyulai István Ált. Iskola
(1202 Bp. Mártírok útja 205.)
Minden hónap második szerda 17 órától

Komoróczy László 11.

EVK

Kovács Eszter

Lendvai Anna

Lista

06.
EVK

MSZP

MSZP

MSZP

Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) Minden
hónap első szerdája 16–17 óra között
MSZP XX. kerületi Képviselői Irodája
(1203 Ady E. u. 84/a)
Minden hónap utolsó csütörtök 17–18 óra között
Telefonos egyeztetés alapján:
Telefon: 06-20-261-2524

61 szavazóköre lesz
Pesterzsébetnek

A 2014. évi általános országgyűlési választások előkészítése keretében lezárult az ún. „körzetesítés”. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) alapján
a helyi választási iroda vezetője (jegyző) alakszerű határozattal megállapította Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet szavazóköreinek számát, sorszámát és
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét,
amely határozatot 15 napra a helyben szokásos módon
közzé is tett. Pesterzsébet szavazóköreinek száma: 61.

Tanévnyitók a kerületben
Budapest XX. Kerületi Ady Endre Ált. Isk.
szeptember 2., 8 óra
Budapest XX. Kerületi Gyulai István Ált. Isk.
szeptember 1., 18.30 óra
Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Ált. Isk.
szeptember 2., 8 óra
Budapest XX. Kerületi Nyelvoktató Nemzetiségi
József Attila Ált. Isk.
augusztus 30., 17 óra
Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Ált. Isk.
augusztus 30., 18 óra

Mach Péter

Lista

LMP

Zöld Képviselői Iroda (1203 Bp. Ady E. u 84/a)
Minden hónap utolsó hétfője 16–17 óra között

Tátra Téri Ált. Isk.
szeptember 2., 8 óra
Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Ált. Isk.

Marton Sándorné

07.
EVK

FIDESZ

FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 15.30–17 óra között

Nemes László

Lista

DKP

Demokratikus Koalíció Képviselői Irodája
(1203 Ady E. u. 84/a)
Előzetesen telefonon történt egyeztetés alapján:
Telefon: 06-20-972-9789

Pálfi László

03.
EVK.

FIDESZ

FIDESZ Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/a)
Telefonos egyeztetés alapján. Telefon: 06-20-532-9525
(Időpont-egyeztetés csak visszahívható telefonról
lehetséges).

Rostagni Attila

Lista

FIDESZ

Fidesz Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a)
Minden hónap első csütörtök 17 órától

Szabados Ákos

10.
EVK

MSZP

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(1204 Bp. Pacsirta u. 157.)
Minden hónap utolsó szerdája 18–19 óra között

Dr. Vas Imre

02.
EVK

FIDESZ

Telefonos egyeztetés alapján
Telefon: 06-20-223-1801

augusztus 30., 16 óra
Budapest XX. Kerületi Zrínyi Miklós Ált. Isk.
szeptember 2., 8 óra

ÉVGYŰRŰK
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Csendesen ringatózott hajónk a vén Dunán

tetszett. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Szent Gellért-szobor a vízeséssel most is gyönyörű volt.
Az Erzsébet híd után nem győztük
kapkodni a fejünket, hiszen a pesti oldalon Európa egyik legszebb
parlamentjét láthattuk, a Duna
másik oldalán pedig a budai vár látványa nyűgözött le minket. Alighogy

Fotó: Szerző

rácsodálkoztunk a felújított Margit
hídra, már meg is érkeztünk úti célunkhoz. A Jászai Mari tér árnyas
parkjában megpihentünk, volt időnk
fagyizni is. Sajnos, az idő ezúttal is
gyorsan elszaladt ebben a csodás környezetben, mennünk kellett vissza a
klubba, várt minket a késő délutáni
ebéd.
Egyik klubtagunk az alábbiakat írta
erről a napról: „A Marót utcai Klub
gyakran szervez részünkre különböző kirándulásokat, legutóbb egy 15
fős hajókiránduláson vehettünk részt.
A ringatózó Duna hullámain kellemes utazásban volt részünk, megcsodálhattuk a pesti és a budai oldal
építményeit. A kiránduláson készült
sok fényképről a számítógépen keresztül bármikor visszaidézhetjük az
emlékeket.”

A Csili Művelődési Központ Társaságkedvelő Klubjában Anna-bált tartottak, és ebből az alkalomból megválasztották az est legszebbjét.
Vidám versenyekkel, társasjátékkal indították az estet, majd Sárkány Krisztián, Juhász László és Horváth Erika,
a La Stella Énekstúdió fiataljai operetteket adtak elő, ők szabadidejükben
és ingyen léptek fel. A Kristály duó
összeállításában nosztalgiatáncdalok
csendültek fel.

Az Anna-bál helyezettjei: Németh
Anikó bálkirálynő (középen), Kovács
Erika (balra), és Marton Erika

A vendégek tizenegy hölgy közül választották ki az est legszebbjeit. Az Anna-bál szépe Németh Anikó lett.
– A szervezet szerdánként tartja ös�szejöveteleit. Negyvenesektől a hatvanasokig látogatják zenés programjainkat. A kerületben élő nyugdíjasok,
valamint házaspárok szívesen eljönnek
közénk nosztalgiázni, zenét hallgatni, táncolni – mondta Halmi Ildikó
klubvezető.
IM

Méltó köszöntés a 90. születésnapon

Fotó: Bajnóczi István

10 órakor már a hajó alsó, zárt részében ültünk és nekivágtunk a napi
kalandunknak. Enyhe szellő kísért
minket, ami jól is esett, mivel nagyon
meleg júliusi nap volt.
A hajó elhaladt a Gellért Szálló előtt,
átbújtunk a Szabadság híd alatt, felnéztünk a Kápolnára és a Gellérthegy csúcsán álló Szabadság-szoborra.

Utunk során elénk
tárult a pesti rakpart új közösségi
létesítménye a Bálna, amely mindenkinek nagyon

Még több kép: www.pesterzsebet.hu

Budapest egyik legtöbb és leggyönyörűbb látványosságait felvonultató dunai szakaszán hajókáztak a
Humán Szolgáltatások Intézményének Marót utcai Idősek Klubjának
tagjai.

Anikó lett
a legszebb a bálon

Mészáros Antal Zoltánt köszöntötte az önkormányzat nevében 90. születésnapja alkalmából Juhász Lajosné alpolgármester.

Szépkorúak kulturális bemutatója
Október 4-én színpadra várja a Csili a szépkorúakat!
(Ének, nóta, operett, táncdal, népdal, próza, tánc, vidám jelenetek.)
Jelentkezési lapok a Csili információban kérhetők és adhatók le

szeptember 15-ig.
Nevezési díj: 1000 Ft/ csoport, 500 Ft/fő – egyénileg

Információ: Dávid Anikó 30/466-6697
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PROGRAMA JÁNLÓ

PROGRAMA JÁNLÓ
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447,
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: hétfő: 13–19, kedd: zárva, szerda:
13–19, csütörtök: 9–15, péntek: 13–19
szombat: zárva
• Kedves Anyukák! Ezentúl minden héten
szeretettel várjuk, és keressük kis mestereinket, művészeinket!
• Alkossunk együtt! Játszóház 2–10 éves
gyermekek részére! Rajzolás, színezés, festés, gyurmázás, aszfaltrajz; hajtogatás, ragasztás. Közben mesélés, beszélgetés. Foglalkozásvezető: Rádics Ágnes
Szerdai1napokon:12013. augusztus 28-án,
szeptember 11-én és 25-én, 16.30-tól csütörtöki napokon: 2013. szeptember 5-én,
19-én, október 3-án 10 órától
• GasztroPacsirta Klub
Süssük ki, hogy mit főzzünk!
Recept cserebere, sütési-főzési tanácsok.
Ki, mit,miként, hogyan készít? Jól bevált
fortélyok a konyhában. Nagymamák,
nagypapák átadhatják a fiatalabb korosztálynak bölcsességeiket, az ifjabbak előállhatnak merész ötleteikkel. Egymás közt
elbeszélgethetnek, és néha bele is kóstolhatnak a készülő finomságokba.
Szeptember közepétől várjuk mindazok jelentkezését korhatár nélkül, akiket érdekel
a konyhaművészet, és szívesen töltenének el
egy-egy órát kellemesen könyvtárunkban.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
További programjainkat még
tervezzük, szervezzük, indulásuk
októberben várható!
Szabados Ákos polgármester a következő fogadóóráját
szeptem-ber
utolsó
szerdáján tartja.
Földesi Gyula országgyűlési képviselő szeptemberben a hónap 3. szerdáján
tartja fogadóóráját.
Szeretettel1várjuk régi és
leendő Olvasóinkat!
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872,
fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13–19 óra, CS: 9–16 óra,
Szo: 9–14 óra
Szeptember 7-től újra várjuk kedves Olvasóinkat szombatonként is, 9–14 óráig!
• Rajzpályázat: Könyvtárunk 10 éves születésnapja alkalmából rajzpályázatot hirdetünk „Legjobb könyvtári élményem” címmel. Pályázni bármilyen technikával lehet.
Leadási határidő: október 5. Eredményhirdetés október 13-án, a Könyves Vasárnapon!

ISMÉT IDE SÜSS!

A Pesterzsébet újság

Erzsébeti Kossuth- és reformkori
sütemények sütésének versenye

újságírókat,
gyakornokokat keres!

2013. szeptember 28. szombat
Kedves Pesterzsébeti Lányok, As�szonyok és sütni szerető Férfiak!
Bizonyítsuk vendégszeretetünket,
és várjuk frissen sütött
reformkori süteményekkel a
V. Reformkori Nap műsoraiban
szereplő együtteseket,
szólistákat és a vendégeket!

Egyetemisták, főiskolások jelentkezését
várjuk, elsősorban Pesterzsébetről.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

•1Angol gyerekeknek: Minden
hónap utolsó előtti péntekén 17
órától játékos angol nyelvgyakorlásra várjuk a gyerekeket.
Angol dalokat, versikéket tanulunk és játszunk szeptember
20-án, pénteken, 17
órakor.
• Baba-mama klub: Havonta egy alkalommal, csütörtök délelőtt 10
órától énektanulás, játékok
a csöppségeknek. A következő foglalkozást szeptember
5-én 10 órai kezdettel tartjuk,
Káposztásné Kosztya Henrietta óvópedagógus vezetésével.
• Játékkészítők klubja: minden hét
szerdáján 14 órától várja Attila bácsi az
érdeklődőket, akik a társasjáték-készítés
világába szeretnének betekinteni, illetve
régi, klasszikus játékokat mutat meg a
gyerekeknek. Gyertek el, és próbáljátok
ki a játékokat!
• Idegennyelvi klubok: Az orosz nyelvet
gyakorolókat szeptember 18-án, szerdán,
Németh Mária várja 17 órakor. Az angol
klub szeptember 2-án, hétfőn lesz 17 órától. Az olasz klubba pedig szeptember 16án, hétfőn várjuk a gyakorlókat 17 órától.
A klubokat Laczkó-Juhász Mónika vezeti.

• Színházjegy-árusítás: Szeptember 13tól ismét válogathatnak Budapest színházainak jegyeiből könyvtárunkban minden
pénteken, 17 órától.
•1Kiállítás: Kézkönyvtári tárlóinkban
szeptember 2-tól Kardosné Reményi Julianna bőrtárgykiállítást nézhetik meg, míg
galériánkban Czimmermann Mária grafikáit tekinthetik meg.
• Könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében várjuk idős, otthonhoz kötött
olvasóink jelentkezését. Havonta egy alkalommal ingyenesen szállítunk házhoz
olvasnivalót.

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! Kérjük támogassák könyvtárunkat, rendezvényeinket azzal, hogy
beiratkoznak hozzánk!
Folyamatosan frissülő információk a
rendezvényeinkről elérhetőek a
www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!

Czétényi Vilmos festőművész emlékkiállítása

Időszaki kiállítás

halálának 10. évfordulója alkalmából

„Művészeti élet a régi Erzsébeten”

Jelentkezés:
2013. szeptember 18-án 18 óráig

Helyszín:
Gaál Imre Galéria
Köszöntőt mond:
Szabados Ákos
polgármester

Dr. Sturcz Zoltánnénál
sturczvilma@citromail.hu,
06 70 327 39 28, 284-6648
(8-21óráig)

A kiállítást megnyitja:
Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, könyvillusztrátor
és művelődéstörténész

Sütemények leadása:
szeptember 28. 12-13 óra között
a Gaál Imre Galériában.
(Kossuth Lajos u. 39.)

Ötletgazda:
Lehoczkiné Fekete Emese

• Ezoterikus klub, numerológia: Denke
Ibolya numerológus a számmisztikáról, a
számok titkairól fog beszélni szeptember
11-én, szerdán, 17-18 óráig!

A magyar népmese napja a Csili
könyvtárában szeptember 30-án
9 órától 16 óráig. Egyénileg vagy
csoportosan, korhatár nélkül lehet mesét mondani. A résztvevőket játékos mesefoglalkozás,
aszfaltrajzverseny,
mesetorony
építés, mesetotó várja. Mesefigura- és mesekönyv-kiállítás a
könyvtárban.

Megnyitóünnepség:
szeptember 18. 17 óra

A versenyt meghirdette a
Kossuth Társaság.

• Kézműves Kuckó: az alkotni szerető gyerekeket várjuk minden hónap utolsó péntekén. Legközelebb a szürethez kapcsolódó
témában várunk kézműveskedésre szeptember 27-én 17 órakor!

Mondj el egy mesét 30-án!

Részvételi lehetőség:
előzetes jelentkezés után.

A versenyzők az V. Reformkori
Nap támogatói lesznek.
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100 éve nyílt meg az első képzőművészeti kiállítás Erzsébetfalván
– helytörténeti, képzőművészeti kiállítás a Pesterzsébeti Múzeumban. Megtekinthető október 6-ig hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA
1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284-7324
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtől-szombatig, 10-18 óráig

A kiállítás megtekinthető:
szeptember 18.
és október 20. között,
hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.

GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283-0031
E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu
Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, 10-18 óráig
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PORTRÉ

Sentényi Barna, a Benkó Dixieland Band Klub alapítója

Középpontban a labda és a zene
A polgári foglalkozása aligha tette volna ismert emberré. Ám két olyan
hobbija is van, amelyek révén a reflektorfénybe került. A negyvenkét éve
Pesterzsébeten élő Sentényi Barna az államigazgatásban becsülettel tette a
dolgát, a sportban és a zenei életben pedig már most maradandót alkotott.
Tinédzserként az Eötvös József Gimnáziumba járt, és hamarosan oszlopos tagja lett a kosárlabdacsapatnak,
amellyel Budapest-bajnoki címet
nyert, és bekerült a fővárosi diákválogatottba is. Az egyetemi évek alatt,
majd tanácsi dolgozóként NB II-es
gárdákban játszott, az MTK, a Magyar Hajó és a Csepel Autó együttesében szórta a kosarakat. Már ekkor letette a játékvezetői vizsgát, és később
sokáig bíráskodott, egyúttal rendszeresen pályára lépett a gimnáziumi
öregdiákok csapatában is.
Az Eötvösben osztálytársa volt a későbbi válogatott vízilabdázó, Kásás
Zoltán, akinek sok meccsen szurkolt
az uszodában. 1993-ban éppen régi
barátja volt a Fradi edzője, a szakosztály elnöke pedig a szintén „eötvösös”
Papp Albert, és egy mérkőzés után
megkérdezték tőle, nem vállalná-e
el a technikai vezetői feladatokat.
Örömmel mondott igent, és 19 éven
át szolgálta a zöld-fehéreket. Olyan sikereknek lehetett részese, mint a magyar bajnoki cím, a Magyar Kupa- és
a LEN-kupa-győzelem.

már gimnazistaként magával ragadta ez a stílus. Egyszer a belvárosi Centrál Kávéház mellett
sétált, amikor meghallotta a kedélén alul)
a (a kép bal sz
Sentényi Barn

– Nagyon szép időszakot töltöttem
a Ferencvárosnál, csodálatos emberekkel kerültem kapcsolatba. Két
éve megkaptam az FTC Aranydiplomáját, a szakosztály pedig egy hatalmas, márványtalapzaton álló labdát
ajándékozott nekem a távozásomkor – idézte fel a majd’ két évtizedet
Sentényi Barna, akinek az életében
a zene, azon belül is a dixieland tölt
be fontos szerepet. Mint mondja,

velt zenét: a Benkó Dixieland Band
próbált. Bement, megismerkedett a
zenészekkel, és egy életre szóló barátságot kötött velük.
Munkájából adódóan egy ízben a Török Pál utcai Kosztolányi Dezső Művelődési Központban járt, és felvetődött benne, hogy milyen jó lenne, ha
itt jönne létre az első BDB-klub. A
ház vezetése támogatta az ötletet, és
46 évvel ezelőtt meg is tartották itt

az első
bulit. A hely azóta a dixiekedvelők zarándokhelye, ősztől tavaszig itt biztosan hallható a világhírű zenekar. Idővel kiderült, hogy
Sentényi Barna nemcsak a szervezéshez ért, hanem remekül énekel is,
és immár több mint három évtizede
fellép vendégként a BDB koncertjein
itthon és külföldön egyaránt.
Nem lett hűtlen a legendás középiskolához sem. Napjainkban az öregdiákok egyesületének elnökeként
tevékenykedik, néhány éve pedig
megjelent és a boltokban is kapható
az Eötvös történetét bemutató, több
mint kétszáz oldalas könyve.
– A sport és a zene ma is nagyon fontos
számomra, igaz, aktívan már csak az
utóbbival foglalkozom. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Benkó-klubnak lassan már öt évtizede vagyok a
titkára, és óriási megtiszteltetés, hogy
ilyen fantasztikus zenészekkel lehetek
egy színpadon – mondta.
MS

Az anyag, a hang és a természet találkozása egy térben

Inspiráló környezet az alkotáshoz
a tücskök zenéjétől hangos a kert.
A1négyéves Csöpi kutya mindenhová
elkíséri gazdáit a növények között, és
amikor eljön a pihenés ideje, külön
fotelben őrködik a ház lakóinak nyugalma felett.
A házaspár rendkívül színes és kultu-

Pesterzsébeti kertjükben a gyümölcsfák, a szőlőlugas, a virágoskert és
a konyhakert miliőjébe idillien illeszkednek az elhelyezett szobrok.
A1növényeket reggel és este locsolják,
az előkertben burjánzó bambuszliget
szintén hűsítően hat a kertre, a házra. A kerti csap környékét nappal a
madarak csicsergése tölti meg, éjjel

rális élményekben gazdag életet él.
Klára asszony először az Operaházban, illetve az Állami Balettintézetben dolgozott, majd 1992-ben a
Lajtha Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben lett zongoratanár és
korrepetitor. Idén ősztől a halászteleki Bocskai István Református Oktatási Központban tanít. Életfelfogása

Fotó: Szerző

A kerület kertvárosi részében él Kocsis Előd szobrászművész és felesége,
Kocsis-Nagy Klára zongoraművész.
Erdélyből települtek át 1988-ban, és
Pesterzsébeten telepedtek le. Otthonuk kertje tagadhatatlanul inspiráló
környezet az alkotáshoz.

szerint mindent meg kell tanulnia a
diáknak a zongoratanulásban, ami a
magyar zeneszerzőkhöz, a magyarságtudathoz kötődik. Klára asszony
szívesen tanulmányozza a zene mellett a magyar irodalmat is. Ismeretterjesztő munkáját segíti lánya, Noémi,
aki művészettörténész. A művésznő
zongorán mindennap több órát gyakorol, repertoárjában klasszikus darabok és modern alkotások egyaránt
szerepelnek. Legújabban pedig az
Erzsébet trió tagjaként lép fel, Győrfi Imre klarinét- és Tóth Anna Zita
fuvolakíséretével.
Kocsis Előd alkotómunkája
más jellegű. Neki a kert
végében van az alkotóműhelye, ahol
megformálja a
gondolatait gipszbe,
bronzba
öntve, de legújabban nagy
szerepet kap a
művészetében a természetközeliség, az
értékes természetformálta kavicsokból készült alkotások. Foglalkoztatja a gipsz, az öntvények és a bronz
kapcsolata. Megformálta Trianon
életfáját, és megtalálhatjuk műhelyében Sissi magyar királynét lóháton
ülve. Kocsis Előd tanulmányait a

Marosvásárhelyi Művészeti Szakközépiskolában kezdte, mestere Izsák
Márton volt, majd 1968 és 1973
között elvégezte a bukaresti Nicolae
Grigorescu Képzőművészeti Akadémiát; mestere Boris Caragea volt.
Művészetét román és külföldi díjak,
elismerések jelzik. Részt vett különböző alkotótáborokban (kőszobrász,
acélszobrász) Erdélyben és New
Yorkban egyaránt. A Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség tagja.
Műveinek világát a magyar történelemből, a keresztény kultúrából, a
természet formáinak változatosságából meríti. Alapvetően figuratív
szobrász.
Munkásságát egyéni kiállítások
fémjelzik Csíkszeredától kezdve
a stockholmi
Magyar Kultúra Házán
keresztül a
Mű c s a r n o kig.
1998 óta rendszeres résztvevője a Pesterzsébeti Tavaszi Tárlatnak. Köztéri
művei közül a kerületben emlékezetes
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
kertjében található Vörösmarty szobor. Továbbá az ismert kerületi művészeti közösség, a Sarkosok Egyesület
vezetője.
Ilonka Mária

S Z O L G Á LT A T Á S
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XX. kerületben
lakó 45–65 éves nők, akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a
MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán.

1238 Budapest, Táncsics M. u. 104.,
Szakrendelő mögötti parkoló

Október hónapra

(csak az ott tartózkodás ideje alatt vizsgálatra.)

ARANYFELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON

Tel.: 06 (30) 257-2836

ZÁLOGJEGYEK VÉTELE

Ebédbefizetés és pótbefizetés
Ady Endre Általános Iskola
szeptember 12. 0700- 1300
szeptember 19. 1200- 1700
Hajós Alfréd Általános Iskola
szeptember 09. 0700- 1300
szeptember 16. 1200- 1700

2013. szeptember 9-20.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Lázár Vilmos Általános Iskola
szeptember 10. 0700- 1300
szeptember 19. 1200- 1700

Záloghitel arany ékszerre
Befektetési arany tömbök elojegyzése
(10- 1000 g)
Ékszer értékesítés, készítés, javítás

Széchenyi Kártya hitelügyintézés
Kötelező kamarai nyilvántartásba vétel
(regisztráció)

budapesti székhelyű gazdálkodó szervezetek részére

Tátra Téri Általános Iskola
szeptember 12. 0700- 1300
szeptember 19. 1200- 1700
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
szeptember 10. 0700- 1300
szeptember 17. 1200- 1700
Zrínyi Miklós Általános Iskola
szeptember 09. 0730- 1200
szeptember 16. 1200- 1600

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő: 08.00 - 12.00
Kedd: 08.00 - 12.00
Szerda: 08.00 - 12.00
Csütörtök: 08.00 - 12.00
Péntek: 08.00 - 12.00

m é d i a a j á n l at
Lakossági apróhirdetések:

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

Egyéb hirdetések:

Üzleti apróhirdetések: 5000 Ft + áfa.
Utolsó oldalon kért keretes hirdetés megjelentetése: 40% felár. (Az utolsó oldalra a
jelentkezés sorrendjének megfelelően kerülnek a hirdetések.)
További kedvezményekért kérje részletes médiaajánlatunkat!

Keretes hirdetések:

(212 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 315 mm magas)
(212 mm széles, 75,5 mm magas)
(104 mm széles, 155,5 mm magas)
(104 mm széles, 75,5 mm magas)
(50 mm széles, 155,5 mm magas)
(50 mm széles, 75,5 mm magas)

Szeptember
Október
November
December

Egyéb szolgáltatások:

DÉL-PESTI SZOLGÁLTATÓ IRODA

Gyulai István Általános Iskola
szeptember 10. 0700- 1300
szeptember 17. 1200- 1700

2013

2013. október 3-11.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823

József Attila Általános Iskola
szeptember 10. 0700- 1300
szeptember 17. 1200- 1700

1/1 oldal
1/2 oldal fekvő
1/2 oldal álló
1/4 oldal fekvő
1/4 oldal álló
1/8 oldal fekvő
1/8 oldal álló
1/16 oldal

Rugalmas, megbízható ügyintézéssel

A szűrővizsgálat térítésmentes!

126 500 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
64 400 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
34 500 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
18 400 Ft + áfa
11 500 Ft + áfa

Lapzárta

Megjelenés

11.
9.
6.
4.

24.
22.
19.
17.

1201 Budapest, Baross u. 72.
Tel.: 061 289 0601
Mobil: 0630 279 5374
 20ker@bkik.hu
Ügyintéző: Juhász Ildikó

Gold Cover Kft.
1203 Budapest, Kossuth u. 21-29.
Tel.: 630-7739, 06-30-860-3109
Nyitva tartás:
H-P : 8 - 17, Szo: 8 - 12

Soroksáron, a Hősök
terén is megnyitottunk!

Tisztelt Hirdetők!
Amennyiben a hirdetések díját nem személyesen a polgármesteri hivatal
pénztárában fizetik be, hanem átutalással rendezik, kérjük, a mindenkor
megadott lapzárta időpontja előtt egy héttel indítsák el az utalást!
Csak azokat a hirdetéseket áll módunkban megjelentetni, amelyeknek
díja a lapzárta időpontjáig az alább közölt hivatali bankszámlaszámára megérkeztek.
Átutalásnál a kedvezményezett:
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

11784009-15735832

EGYHÁZ
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Zsidó telepesek Pesterzsébeten – újrakezdés 2002-ben

Fotók: Szerző, internet

A Csili Helytörténeti Klubban dr.
Csillag János kutató tartott történelmi előadást a Pesterzsébeten és
környezetében élő zsidókról.

1880-ban Soroksárra települt át, mert
a felekezet súlypontja Pest vonzáskörzetébe került.
Erzsébetfalva településelődjénél – amikor még nem is volt tényleges neve
a területnek – az első zsidó származású lakos Gráner Ábrahám volt, aki
1859-ben vett magának telket, és 40
évig vegyi üzemet működtetett. Az
erzsébetfalvai hitközséget 1876-ban
Goldstein Sámuel alakította meg.
A későbbiekben a zsidók száma
megnövekedett, már zsidó iskolát
és temetőt is létrehoztak. 1899-től
Dabason dr. Krisháber Béla rabbi
működött, de egy év múlva ő is Soroksárra, 1901-től Erzsébetfalvára
költözött. Ekkor épült meg a zsinagóga, ami utóbb a helyi zsidóság
székhelye lett. A pesterzsébeti zsidók
létszáma az 1930-as években 7-8

A zsidók tevékenysége a
távolsági és helyi kereskedelemre korlátozódott. Az
1700-as évektől nagyobb
létszámú zsidóság főleg a
Dabas környéki falvakban
telepedett meg. 1846-tól
már zsidó hitközség alakult. 1846-ban Schön
Mózes lett a rabbijuk, aki

Nyári tábor a baptista imaházban

Fotó: Szerző

Az idén többször is szerveztek nyári
tábort a pesterzsébeti baptista gyülekezetben. Az első turnus
június 24–30-ig a gyülekezet Eresztvénydűlői (Tahitótfalu
külterülete) üdülőjében nyaralt. Egy
hónappal később a
pesterzsébeti imaházban tartottak
húsz gyermek számára nyári tábort.
Katona Béla lelkipásztor elmondta: nemcsak pesterzsébeti
gyerekek vettek
részt a foglalkozásokon. Dunaharasztiból, Szigetszentmiklósról, sőt
még Szentendréről
is érkeztek gyerekek.
Játékkal, énekléssel, kézműves-foglalkozásokkal, rajzolással, zenéléssel, bibliai történetek

megismerésével töltötték az időt.
– Mindkét nyári táborunk célja az
volt, hogy a gyerekek
megismerjék egymást,
beszélgessenek, játékkal töltsék az
időt. lIlés próféta
életének történetét dolgoztuk fel
az Ószövetségből, ami tele van
csodákkal, győzelemmel, erővel. Hiszünk abban, hogy a
történetek magukban
hordozzák a pozitív
üzenetet. Ezáltal
meg lehet tanulni
azt is, hogy dicsőség kiállni az
igazság és a helyes
emberi magatartás mellett, ez erőt
ad felnőtt korban –
foglalta össze a baptista
lelkipásztor.
ILMA

Emléktáblát avattak II. János Pál tiszteletére
Huszonkét évvel ezelőtt, 1991. augusztus 20-án a Hősök terén mutatott be
ünnepi szentmisét boldog II. János Pál. Ennek tiszteletére a Fővárosi Önkormányzat a Szent István Alapítvány kezdeményezésére emléktáblát állított
fel a Szépművészeti Múzeum előtt. A táblát dr. Erdő Péter bíboros, prímás
áldotta meg, az avatáson beszédet mondott Tarlós István főpolgármester.

ezerre növekedett. Többségük gyári
munkás, iparos, esetleg kereskedő volt.
A zsidótörvények utáni borzalmakról
Fodor Sándorné beszélt.
A pesterzsébeti zsidókat 1938-ban kizárták a politikai életből. Üzemeiket
elvették, a foglalkozásuk gyakorlását
megakadályozták. 1944. május 20-án
megalakult az erzsébeti gettó, melyet
május 31-ig kellett elfoglalni. Innen
vitték el őket a monori téglagyárba,
majd Auschwitzba.
A visszatérő 620 túlélő kifosztott lakásokat, üzleteket talált, vagyontárgyaikat

nem kapták vissza. 1945. április 1-jén
újjáalakult a helyi izraelita hitközség.
Az 1960-as évekig a zsidó hitközség
lehetőségeit éppen úgy korlátozta a
hatalom, mint a többi felekezetét. A
díszes zsinagógát eladták, átépítették,
a temetőt megcsonkították, a hitéletet
elsorvasztották.
Az újrakezdés csak 2002-ben vált lehetővé, amikortól a hívek ismét egymásra
találtak. A Budapesti Zsidó Hitközség
dél-pesti körzete Csepelen új zsinagóga
építésébe kezdett.
IM
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Minden diák egy-egy drágakő

Búcsú Scherz Gyulánétól

Ezeknek a drágaköveknek a kimunká- zsűrizést kerületi versenyeken, magas
lásában tevékenykedett Horváth Esz- szintű tudásával segítette az intézet
ter kerületünkben éveken keresztül, munkatársainak munkáját. 2006 óta
amikor tanítványok ezreit csiszolgat- az országos „Olvass velünk!” verseny
ta, formálgatta.
egyik ötletgazdája volt. Kitalálta az
A Zrínyi Miklós Általános Iskolában esszék témáját, éveken keresztül érkezdte kerületi pályafutékelte is a beérkezett
tását, ahol magyar–orosz
munkákat. Rendítheszakos tanárként doltetlenül dolgozott még
gozott, majd a tanítás
akkor is, amikor kidemellett igazgatóhelyettes
rült a betegsége. Sokis lett. Innen egy kis kiszor mondta, hogy jóltérő után került a Máresik neki, hogy feladata
tírok útja másik végére,
van. Eltereli a figyelmét.
a Gyulai István ÁltaláCsodáltuk energiáját,
nos Iskolába. Gyorsan
az összeszedettségét, a
feltűnt odaadó, igényes
kitartását, ami a betegmunkája. Nagy gonddal
sége hosszú évei alatt is
és eredményesen készísugárzott belőle. Ez év
tette fel tanítványait a középiskolák tavaszán javítatlanul küldte vissza
felvételi vizsgájára. Közösségteremtő az esszéket. Akkor éreztük először,
képességét munkaközösség-vezető- hogy komoly baj van. Aztán üresen
ként kamatoztathatta, segítve fiata- maradt egy szék a zsűriben a május
labb kollégáit a nevelőtestületbe való végi döntőn. Pedig nagyon betegen is
beilleszkedésben és a szakmai mun- készült rá, hogy jön. Az asztalon hekában egyaránt. Nyugdíjba vonulása ver egy becsomagolt könyv, az Övé.
után sem szakadt
A döntőn szerettük
Mindenki láthatatlan dráel az oktatástól,
volna Neki odaadgakövet rejt magában, akára gyerekektől. A
ni, de már nem volt
gyulais
diákok
lehetőségünk erre.
milyennek született, s ezt
Csiliben rendeHalálával
szegécsiszolni, formálni kell.
zett műsoros estnyebbek
lettünk,
de
Marlo Morgan
jén csillogó szemaz általa nevelt gyemel nézte volt diákjai, unokája és a rekekkel gazdagodott a világ.
még fiatalabbak szereplését.
Búcsúznak tőle volt diákjai, a GyuA Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet lai István Általános Iskola, a Zrímunkatársai egy tehetséggondozással nyi Miklós Általános Iskola, és a
kapcsolatos pályázat kapcsán ismerték Pesterzsébeti Pedagógiai Kabinet
meg Esztert. Díjat nyert pályamunká- munkatársai.
jával, amelyben egykori tanítványa, Temetése 2013. szeptember 6-án 16
Maksa Zoltán humorista szárnypró- órakor lesz Kiskunlacházán, a peregi
bálgatásairól írt. 2002-ben egy orszá- katolikus temetőben, ahová a gyágos pedagógiai konferencia legem- szoló család várja a volt diákokat,
lékezetesebb színfoltja volt, amikor munkatársakat, ismerősöket.
tanár (Eszter) és tanítvány (Maksa
Zoltán) beszélgettek. Szívesen vállalt
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

2013. július 17-én váratlanul elhunyt
Scherz Gyuláné, Ica. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium gazdasági vezetője,
tanára, volt önkormányzati képviselő.
Mindössze 66 éves volt, mindig vidám és tele tervekkel.
Közvetlenségével, őszinteségével és
tisztaságával sok barátot gyűjtött.
Nagyon szerette a munkáját és munkahelyét. Büszke volt kollégáira és a
tanulók különböző versenyeken elért eredményeire. Saját munkájára
nagyon igényes volt, követte az állandóan változó szabályokat. Ennek
köszönhető, hogy munkáját a revízió
példamutatónak, a többi önálló intézmény által követendőnek találta.
A szabályok, a munkaköri előírások
változásakor vett egy mély lélegzetet,
majdnem 60 évesen beült az iskolapadba és megszerezte a szükséges
végzettséget. Kerületünkben ő volt az
egyetlen, aki ezt az utat választotta.
Tagja volt annak a tantestületnek,
amely az iskolájuk környékén élő,
hátrányos gyerek számára felzárkózási
programot készített (és meg is valósított), a gyerekekkel együtt foglalkozva a szülőkkel is. Mivel pedig szerette

„

”

környezetét, ismét iskolapadba ült,
és megszerezte a műszaki szakoktatói tanári diplomát is. Ettől kezdve
boldogan és büszkén mesélt tanári
élményeiről.

1998-tól 2006-ig, két cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő,
egy ciklusban az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Munkáját itt is
elkötelezetten a gyerekekért, a rászorultakért végezte. Aktívan támogatta
az új ötleteket, tanfolyamokat, az abban az időben kialakított új oktatási
és egészségügyi intézményeket.
Azt mondják, nem hal meg az, akire
emlékeznek. Icára sokan és sokáig fogunk emlékezni.
Nyugodj békében!
Komoróczy László

Végső búcsú
Bartl József Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész 81. évében, július 17-én
nyugalomra talált.
A legszebben festő magyar művész
– mondták róla a Képzőművészeti
Főiskolán kortársai. Alig pár hónapja kiállítások sorával ünnepelték 80.
születésnapját a kortárs festők egyik
nagy öregjének, akitől augusztus
2-án a pesterzsébeti temetőben vettek végső búcsút.

Böjte Csaba és Kányádi Sándor a legnépszerűbb erdélyi magyar
Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, és Kányádi Sándor költő nyerte
holtversenyben a Transindex portál
által szervezett Box populi – arcok
harca című versenyt, amely az olvasók bevonásával kereste a választ arra
a kérdésre, ki a legnépszerűbb
erdélyi magyar.
A Transindex augusztus
19-én hirdette ki a július eleje óta zajló ötfordulós verseny
végeredményét, amely szerint
azonos számú támogató kattintást (lájkot) kapott a döntőbe
jutott két jelölt, Böjte Csaba és
Kányádi Sándor.
Balázsi Pál Előd, a
Transindex főszerkesztője az
MTI-nek elmondta, a versen�nyel tulajdonképpen ahhoz
az erdélyi sajtóban gyakran
felvetett kérdéshez szerettek
volna kapcsolódni, hogy léteznek-e
erdélyi magyar sztárok. Magyarázatként hozzátette, a sztárcsinálás"
"

elsősorban a kereskedelmi televíziók
terepe, az erdélyi magyarság pedig
nem rendelkezik ilyen televízióval.
– A verseny során megpróbáltunk
megmutatni olyan romániai magyar
személyiségeket, akikre büszkék lehetünk, akiket a magyar közösség

nevet tartalmazó listával indította el
a versenyt, a lista azonban az olvasók javaslatai alapján 93-ra bővült.
A selejtező kör után 16 személyiség
maradt versenyben. Őket a kapott
lájkok száma alapján párosították
össze a sportból ismert szabályok

egy bizonyos szegmense sztárként
kezel – magyarázta a főszerkesztő.
A Transindex július elején egy 65

szerint. A főszerkesztő szerint a jelöltek a verseny ideje alatt több mint
25 ezer lájkot kaptak.

A legnépszerűbb nyolc sztár között még ott volt Dancs Annamari
popénekes, az X-Faktor vetélkedőben ismertté vált Antal Timi és
Baricz Gergő, valamint a számos
filmszerepet is alakító Bogdán Zsolt
színművész. A legnépszerűbb négy
személyiség közé a nyertesek
mellett Barabási Albert László
matematikus és Kádár Annamária pszichológus jutott.
A szervezők a verseny végső
szakaszában feladatuknak tekintették, hogy minél jobban
megismertessék a jelölteket.
Újságírókat kértek fel, hogy
érveljenek egy-egy jelölt mellett, és interjúkat is készítettek
a sztárokkal.
– Az is célunk volt, hogy
Antal Timi rajongóival is megismertessük Böjte Csaba vagy
Kányádi Sándor nevét, és azok
is felfigyeljenek a fiatal tehetségekre,
akik nem hallgatnak könnyűzenét –
magyarázta Balázsi Pál Előd. MTI
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Szeptemberben lép életbe az új horgásztörvény

– A törvény elfogadásával milyen változásokra számíthatnak a
horgászok?
– A széles körű társadalmi egyeztetésnek megfelelve a törvény a halászatot jelentősen korlátozza, így
megszünteti az édesvizek
„lerablásának” lehetőségét. A vizek
halállományának
fenntartásában
jelentős
anyagi áldozatot vállaló csaknem 400
ezer
fős
horgásztársadalmat pedig
jelentős
előnyökhöz juttatja.
Az állam, mint a természetes vizek kezelője,
azok üzemeltetését az adminisztráció
ésszerűsítésével most a horgászszervezetek kezelésébe adja. Az édesvízi

halászatnak a szelektív halászat területén, a nem őshonos fajok visszaszorításában lesz jogosultsága.
– A törvény egyik újdonsága a turista állami horgászjegy bevezetése.
Ez mennyibe kerül majd, milyen előnyei vannak a
hagyományos horgászengedéllyel
szemben?
– A halgazdálkodási
törvény egy
kerettörvény. Ezen
belül a vitatott részleteket – így
a horgászjegy
árát is – a
közeljövőben a
vízgazdálkodókkal
történt egyeztetést követően végrehajtási rendelet fogja szabályozni. A tervek szerint a
jegy két hónapra szól majd, kiváltásához nem lesz szükség horgászvizsgára

és egyesületi tagságra. 3 évestől 15 éves
korig, továbbá a 70 éven felüliek számára ingyenes lesz. Életbelépése egyszerűsíti a horgászat kipróbálását, megismerését, jelentősen segítheti a horgászok
létszámának gyarapodását, a horgászturizmus erősödését a hazai idegenforgalomban. Ez a törvény egyik f ő
célkitűzése.
– Milyen
szankciókra számíthatnak
az engedély
nélkül horgászók, az
orvhalászok?
– A horgászat kedvelői számára több
könnyítés, viszont a szabályszegésért nagyobb büntetés jár. A pénzbüntetés 10
ezertől 500 ezer forintig terjedhet, amit
jogosulatlan horgászatért és a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok kifogásáért is kiszabhatnak.
A törvény a halőrzés javítása érdekében
a rendészeti feladatokat ellátó halászati
őrökön kívül lehetőséget ad társadalmi
halőrök alkalmazására is. A halgazdálkodási hatóság számára pedig lehetővé teszi
az illegális halfogáshoz használt eszközök
elkobzását.
Továbbá az illegális eszközök és módszerek pontosabb meghatározásával a Btk.ban nevesített orvhalászat büntetőjogi
tényállásának megállapítását segíti.

Épületlátogatás a városvédőkkel
A Budapesti Városvédő Egyesület
pesterzsébeti csoportja a nyári szünet
után szeptemberben egy épületlátogató sétával folytatja az év második
felének programját.
A pesterzsébeti városvédőknél az épületek részletes bemutatásának már hagyománya van, amely nemcsak a vetítettképes előadások
formájában valósul meg, hanem
ténylegesen, egyes
különleges épületek és utcarészletek
bejárásával. Ezek a
séták a Kulturális
Örökség Napjai
nevű országos rendezvényhez kapcsolódik. Az országos kezdeményezés
célja településeink épületeinek és a hozzá tartozó szellemi kulturális örökség
bemutatása.
Az idei épületlátogató séta megszervezése az év elején megkezdődött, és
célul tűzte ki az 1920-as években megépült különleges pesterzsébeti épületek
bemutatását. Ebben az időszakban Pesterzsébet központja a Mikulás-domb
környékére koncentrálódott, itt épült
fel – többek között – a nemzetközileg
is elismert Jánszky Béla–Szivessy Tibortervezőpáros által megtervezett három

épület és az Óváry Arthur helyi építész
által megtervezett neoromán stílusú
evangélikus templom és parókia. A felsorolt tervezők műépítész képesítéssel
rendelkeztek, 1884-ben születtek, és
feltételezhetően évfolyamtársak voltak.
A 2013. évben az országos szervezésű rendezvény kiemelt témája a
Budapesti Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódik, azaz a természetes tavak és
folyók, és azok hídjai, illetve az ezekhez
kapcsolódó építmények bemutatása.
Tekintettel
arra,
hogy a pesterzsébeti
Kis-Duna szakasza
biztonságosan jelenleg nem megközelíthető, ezért a pesterzsébeti városvédők az
épületlátogató sétát a most elkészült, a
Kis-Duna jövőjét tartalmazó tervek ismertetésével fejezik be, amely az evangélikusok gyülekezeti termében lesz
megtartva.
Az épületlátogató sétát vezeti:
Óváry Gábor, a pesterzsébeti városvédők csoportvezetője.
A rendezvény egyik legérdekesebb
állomása a népi szecessziós stílusú,
Török Flóris utcai, volt Pesterzsébeti
Kossuth Lajos Gimnázium lesz, amely
jelenleg Eötvös Loránd Szakközépiskola

és Szakiskola néven működik, vezetője,
Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva igazgató, aki a rendezvény lelkes támogatója
lett. Az épület jelenleg két részből áll:
a klasszikus régi épületből és a bővítményből, amelyet a kor diktált, mint a
műhely, a tornaterem és a számítógépeket tartalmazó termek.
Különleges látványosságnak számít
a folyosón megtalálható, 20-as években elhelyezett falikút, az eredeti tetőszerkezet gerendázata, az épület tetején
kialakított kilátótorony és a kilátóból
megtekinthető panoráma.
Épületlátogató séta szeptember 22én (vasárnap) 15 órakor
Témája: „A 20-as évek pesterzsébeti
csodái”
A gyülekezés helye: volt Kossuth Lajos
Gimnázium, jelenleg Eötvös Loránd
Szakközépiskola és Szakiskola bejárata
(1204 Budapest, Török Flóris utca 89.)
A meglátogatható helyszínek:
- Volt Kossuth Lajos Gimnázium
- Református ház
(1204 Budapest, Török Flóris utca 84.)
- Pesterzsébeti Központi Református
Egyházközség
(1204 Budapest, Ady Endre u. 81.)
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség, Béke temploma
(1204 Budapest, Ady Endre u. 89.)

– Az új szabályozás egyik legfontosabb célkitűzése a természetes vizek
halállományának megvédése. Ez hogyan, milyen eszközökkel érhető el?
– Az új jogszabály az eddiginél jobban védi a halak természetes élőhelyét – így a korábban „gazdátlan”
vizeket is –, különösen
az
állományok
megújulása, növekedése szempontjából fontos
szaporodó- és
telelőhelyeket.
Az őshonos halállományok
megóvása és azok
növelése a szabályozás
alapvető célkitűzése.
Az anyahalak kihalászásának megakadályozásával rövid időn belül jelentősen gyarapodhat a hazai állomány. A
növekvő számú kapitális példányok
egyre inkább idevonzzák a komoly
gazdasági haszonnal biztató horgászturizmust. A jogszabály bevezeti a fogási
tanúsítványt is, amelynek segítségével
a hal útja annak kifogásától kezdve a
teljes élelmiszerláncon keresztül nyomon követhető lesz. Szintén új elem a
halászati engedély: kereskedelmi célú
halászatot a jövőben kizárólag ezzel
lehet folytatni, a továbbra is megmaradó állami halászjegy és horgászjegy
pedig csak rekreációs célú halfogásra
használható majd.
SzA

Tizenkét zsáknyi adomány

Fotó: Szerző

A Fidesz egyik legfontosabb vállalását teljesítette a mintegy 400 ezres hazai horgásztársadalom felé a június 10-én nagy többséggel elfogadott, a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvénnyel. Kerületünkben is
sok horgászt és családját érint a változás, hiszen a Kis-Duna partja kedvelt
pecázóhelye az itt élőknek. A szeptember 1-jén életbe lépő szabályozás a
horgászati célú halgazdálkodás elősegítését, a hazai vizek védelmét, a halállomány megújítását, a horgászat népszerűsítését, a horgászturizmus erősítését szolgálja – tudtuk meg dr. Vas Imre alpolgármestertől.

Pesterzsébet Önkormányzatának Humánszolgáltatások Intézménye Gyermekjóléti Központja a közelmúltban
mintegy 12 zsák adományruhát kapott,
amelyet a Hársfa játszótéri faházban
helyeztek el ideiglenesen. A különböző
korú gyermekek szülei már válogattak is
a gyorsan jött adományból. A válogatás
után megmaradt ruhák az intézmény
ruharaktárába kerülnek újabb ingyenes
ruhaosztásra. 		
IM

Virágzó Dél-Amerika

Országos Kaktusz Kiállítás, Libnár Antal és Pintér Péter emlékkiállítás a budapesti Füvészkertben szeptember 6-7-8.
A Magyar Kaktusz Gyűjtők Országos
Egyesületének rendezésében ahol a tagok bemutatják féltve őrzött gyűjteményeik legszebb darabjait.
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Szabó-telep története

Mocsárból nőtte ki magát a birtok, amit felparcelláztak
mocsaras, zsombékos terület van jelölve, majd a Szabó-birtokról szintén
dűlőutak vezették Kispest irányába
1879-ben.
Egy 1882-es erzsébetfalvai térképen már látható Gubacspuszta,
Erzsébetfalva, és a dokumentum közepén látható 131-es számmal megjelölve a Szabó-birtok. 1894-95-ben
Szabó Józsefet pesti emberek keresték
Pesterzsébeten a Szabótelep ere- fel azzal a céllal, hogy megpróbálják
deti őshatárai mai utcanevekkel: rábeszélni, hogy adja el a birtokát és
Nagysándor József utca – Nagykőrö- parcelláztassa fel. A ráhatás érthető,
si út – Magyar utca – Mártírok útja. hiszen ekkoriban Kossuthfalva kezA területet Szadett beépülni, a Szabó József egykori
bó-tanya kilógott a
sorból, mivel legelé1848-as honvédról nevezték el, aki
sző állatokkal vette
magát körbe. Ekkor
megvett magának
egy zsombékos,
még elküldte a ,,kémocsaras részt.
rőket", de megfonEredeti foglaltolta a hallottakat,
kozását tekintve
hogy már a közelben
tímármester volt,
megy a Cséry-vasút,
majd 1873 után
a világ fejlődik, ő
fővárosi vámfesem maradhat le.
lügyelő lett. 104
1895 elején ismét
holdas földet váfelkeresték, és ezsárolt a mai Nagy- Szabó József, a telep névadója
úttal már sikeresen
kőrösi út környékén, amelyen két rávették a terület eladására. 1896-ban
vályogházat és hozzátartozó gazda- elkezdődött Szabó József tanyájának
sági épületeket épített. Oda út nem és 104 holdas földterületének felparvezetett. A korabeli térképeken a cellázása. Az új terület neve Szabó-temai Nagysándor József utca ott meg- lep lett, a felparcellázásra pedig kisebb
szakad, dűlőutak láthatók, illetve konzorcium alakult.
Fotók: Magánarchívum

Pesterzsébeten sok műkedvelő helytörténész kutatja a múltat. Ettvel
Zoltán nyugalmazott villamosmérnök és városvédő azok közé tartozik, akinek családja már legalább
130 éve betelepült ide. A közelmúltban a Csili Művelődési Központ
Helytörténeti Klubjában előadást
tartott Szabótelepről.

1896. november 29-én a Szabó1907 júniusában Kossuthfalva
birtokon 527 házhelyet alakítottak és Szabó-telep szeretett volna elki, amelyek 300 négyszögölesek let- szakadni Erzsébetfalvától, viszont
tek. Itt lépett a színre egy Halik Ma- időközben megjelent az igény az isnó nevű menedzser, aki eredetileg az kolára, a református templomra és
Operaház kürtöse volt, és ő vette kéz- az őrszobára is. 1910. március 28-án
be az ügyet mint mai értelemben vett volt Szabó József 80 éves, azonban a
ingatlanmenedzser. Szabó Józsefnek rákövetkező évben elhunyt. A Vövillát építettek, és háromezer négy- rösmarty utcai temetőben helyezték
szögöles terüleörök nyugatet kapott a mai
lomra. A teNagykőrösi út–
mető helyén
Pázmány utóvoda és bölca környékén, a
csőde épült.
mocsaras terüleSzabó József
tet feltöltötték, a
egykori vilvályogházak elláját az első
tűntek. A villáról
világháború
a korai időszakidején katoból alig maradt
nai szállásnak
dokumentum.
használták.
A terület 1882–1897 között Szabótelep térképe
Szabógyorsan fejlődésnek indult. 1900- telepnek 1937. október 10-én lett
ban például már nyilvántartják a református imaháza, a presbiteri
Szabó-telepi önkéntes tűzoltó egye- jegyzőkönyvben is megjelenik a nesületet, és 1901-ben már templom- vük: Pestszenterzsébet Központi Rera is szükség volt. Először a Marót formátus Egyházközség Szabó-telepi
utcában tartották a szentmiséket. Egyházköre. Az imaház mindössze
A kossuthfalvai Damjanich utcai 10 éve önálló gyülekezet.
templomból körmenet vezetett a
Szabótelepet
1898.
januSzabó-telepi kőkereszthez. 1902- ár 1-én Kossutfalvával együtt
ben már együtt ünnepelte a bú- Erzsébetfalvához csatolták, majd
csúkat Kossuthfalva és Szabó-telep 1924. január 1-jén Erzsébetfalva
lakossága. Sőt, egyesítették a telepet megyei várossá alakult Pesterzsébet
Erzsébetfalvával.
néven. 		
Ilonka Mária

A tüzek 99 százalékát emberi gondatlanság okozza

Védjük az erdőt!
A híradásokban sajnos rendszeresen
hallunk kisebb-nagyobb erdő- és vegetációtüzekről. Az erdőtűz által nem
csak a faállomány, hanem a teljes erdei életközösség veszélyeztetett. A tűz
pusztítását követően – annak típusától és mértékétől függően – az erdei
ökoszisztéma csak hosszú idő alatt
képes regenerálódni.
Az erdőtüzek miatt sokszor kell
autópályákat, főutakat lezárni, de a
tüzek lakott területeket, tanyákat is
veszélyeztetnek. Az erdőben kialakuló
koronatüzek nemcsak a teljes növényzetet semmisítik meg (fákat, cserjéket,
lágyszárúakat), hanem sok élőlény
sem tud elmenekülni a tűz elől.
Magyarországon évente több ezer
erdőtűz és vegetációtűz keletkezik.
A tüzek keletkezése 99 százalékban
emberi eredetű, túlnyomórészt gondatlanságból ered!
Hazánkban két kiemelt kockázatú
időszak van az erdő- és vegetációtüzek
szempontjából. Az első közvetlenül a
hóolvadás után kezdődik, és lombfakadásig, a növényzet kizöldüléséig
tart. Ezek, az úgynevezett tavaszi tüzek fordulnak elő leggyakrabban.
Habár a tűz használata a mezőgazdaságban elvesztette korábbi funkcióját, több régióban továbbra is része a

gazdálkodásnak a kora tavaszi rét- és
tarlóégetés. Sajnos a gondatlanul
meggyújtott és nem kellően felügyelt
tűz könnyen átterjed a környező erdőkre, értékes természeti területekre
is. A tűz tovaterjedését segíti, hogy a
vegetáció még nem zöldült ki, és az
előző évről nagy mennyiségű elszáradt

egy közepes erősségű, váltakozó irányú szél is továbbviheti a szomszédos
gyep- és erdőterületekre.
A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól augusztus végéig
tart. A nyári tüzek az aszályos időjárás
következtében főleg az alföldi fenyveseket veszélyeztetik.

Eldobni 1 másodperc
Eloltani 100 óra
Helyreállítani 100 év

eloltani. Tekintettel arra, hogy a tüzek
99 százalékát mi, emberek okozzuk,
az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Figyeljünk az alábbiakra!
•1Soha ne dobjon el égő
cigarettacsikket!
•1Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
•1Gondosan oltsa el a tüzet,
használjon hozzá vizet vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
•1Kertjében is csak akkora tüzet
rakjon, amiből a szél nem tudja
elvinni az izzó zsarátnokokat!
•1Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
•1Soha ne hagyja a szabadtéri
tüzet őrizetlenül!
lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen. A vékony, néhány
centiméter vastag növényi részek akár
hideg, csapadékmentes időben is pár
nap alatt kiszáradnak, és könnyen
lángra lobbannak. A lángokat már

Közvetett módon a változó klimatikus viszonyok is hatással vannak
az erdőtüzekre. Egyrészt megnő a
tűzveszélyes időszakok hossza, másrészt a keletkező erdőtüzek sokkal
intenzívebben égnek, nehezebb őket

Az erdőtűz kockázat jelentősen függ az időjárási viszonyoktól.
Szélsőséges időjárás esetén az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes
erdőterületekre.
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hogy még mielőtt ténylegesen
újranyitja a csarnokot, ezeket
a munkálatokat elvégzi. Ennek
köszönhetően lecsiszolták a
teljes faszerkezetet, kicserélték
a korrodált csöveket, rendbe
hozták a kazánt és a parkolót
is leaszfaltozták, tehát egy nagyon jelentős felújítás történt,
ami szükségessé vált. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a
felújításban részt vett, és arra
kérek mindenkit, aki ide bejön, legyen az sportoló, szurkoló, vigyázzon a létesítményÚjabb XX. kerületi sportlétesítmény üzemeltetére, és vigye a hírét, milyen
sét vette át a közelmúltban az ESMTK. A Zodony
szép jégcsarnoka, uszodája van
utcai jégcsarnok minden ügyes-bajos dolgát a
Pesterzsébetnek – mondta dr.
klub intézi július 1-jétől. Augusztus első felében
Vas Imre alpolgármester.
ismét megnyílt a csarnok a sportolók előtt.
A belépők ára az új szezonban
Pesterzsébet azon kevés fővárosi ke- csarnokra. Az öltözőktől és a mellék- sem változik, csupán a jégfelület bérrületek közé tartozik, ahol nemrég helyiségektől kezdve a különböző ve- lőinek kell valamivel többet fizetniük,
épült, színvonalas sportlétesítmények zetékekig sok mindent kicseréltünk. mint eddig.
szolgálják a sportolókat és a városrész Az egyik jégfelújító gépet megjavítMS
lakóit. Az uszotattuk, és vettünk
da üzemeltetését
még egyet, így
tavaly óta a patimár három manás egyesület, az
sina dolgozhat a
Erzsébeti SMTK
felület karbantarvégzi, és néhány
tásán – magyarázhete a szomszéta Harót János, az
dos jégcsarnok is
ESMTK elnöke.
– A 2006-ban ela klubhoz került.
készült jégcsarnok
– Egy alapos át2013-ra erősen
vizsgálás után az
önkormányzattal közösen komoly elhasználódott. Az új üzemeltető, vafelújításba kezdtünk, ami ráfért már a lamint az önkormányzat úgy döntött,

Jelentős felújítás a jégcsarnokban

Még több kép: www. pesterzsebet.hu

Fotó: Bajnóczi István

Már három jégfelújító gép dolgozik
a pálya karbantartásán

Jól sikerült felkészülés, balszerencsés rajt
a meccseken pedig mindenki igyekezett
bizonyítani, hogy helye van az együttesben – magyarázta Turi Zoltán.
Ami azokat a bizonyos mérkőzéseket illeti, hétből hét győzelmet aratott
az ESMTK, többek között NB III-as
riválisok ellen, huszonhat rúgott gól
mellett csupán négyet
Az elsők között kezdte
kapott a gárda. A bajmeg a felkészülést az új
noki rajt előtti hétvégén
idényre július elején az
a Magyar Kupa főtábESMTK. Az erzsébetilájának 1. fordulójában
ek vezetőedzőjének, TuBábolnán nyertek 3-1ri Zoltánnak egy komoly
re a piros-fehérek, és
feladattal kellett szemígy a legjobb 64 között
benéznie: hogyan pótolfolytathatják.
ják a tanulmányai miatt
Turi Zoltán nehéz őszre
a labdarúgást befejező
számít, hiszen sok ismególkirályt,
Szakolczairetlen együttes van az
Sándor Balázst? A július
ellenfelek között. Nagy
Lőrinczy Soma
közepétől lejátszott hét
kihívás előtt áll tehát az
edzőmérkőzés azt látszik igazolni, hogy ESMTK, amelynek elnöke, Harót Jábár hasonló képességű támadót nem nos úgy véli, a csapat a bajnokságban
szerződtetett a klub,
az első hét között
a Duna-csoport leg- A keret nagy része maradt az végezhet.
eredményesebb csatá- Ady Endre úton. Csatlakozott A sze zon elrát úgy-ahogy sikerült a csapathoz a kapus Imre Dá- ső bajnokiján
kiváltani.
vid (Budafok), valamint négy az erzsébetiek a
– Nem pótlásról van középpályás: Vágó Bence (Cse- B p . 1 H o n v é d szó ugyanis, hanem pel), Surányi Zoltán (III. Ker. MFA együttesét
arról, hogy kicsit TVE), Lóránt Márió (Csák- fogadták az Ady
másfajta futballt játsz- vár) és Kiss Dávid (RTK).
Endre úton, és a
va, csapatként oldtöbb NB I-es jájuk meg a Balázs távozásával keletkezett tékossal felálló vendégek 4-2-re leproblémát. A rekkenő hőségben dicsé- győzték csapatunkat.
retesen dolgoztak a fiúk a tréningeken,
MS
Augusztus közepén megkezdődött
a küzdelem az újjászervezett labdarúgó NB III-ban. Az Erzsébeti
SMTK a Középcsoportban szerepel, a piros-fehérek egy jól sikerült
felkészülési időszak után vágtak neki a pontvadászatnak.

Lapzárta után érkezett
Fejjel verték meg az ESMTK-t
A szomszédvár Soroksárhoz látogatott
az ESMTK az NB III 2. fordulójában.
Az első félidőben egyenrangú ellenfele
volt a fiatal erzsébeti gárda a csoport
egyik bajnokesélyesének, és csupán egy
szabadrúgás után fejesből tudtak betalálni a hazaiak Bonica kapujába.
A szünet után azonban egyre inkább
fölénybe került az SSC, és két, szögletet követő fejes góllal eldőlt a három
pont sorsa. A végén egy újabb szabadrúgás után voltak eredményesek a
soroksáriak.
Turi Zoltán azért volt bosszús, mert
ugyan az erősebb keretű SSC a második félidőben jobban játszott, de csak
pontrúgásokból vette be az erzsébeti
kaput.
Az ESMTK legközelebb augusztus
31-én, szombaton 17 óra 30 perckor
az Ady Endre úton lép pályára a Tolle
UFC Szekszárd ellen.
MS

SSC–ESMTK 4-0 (1-0)
ESMTK: Bonica – Vojtekovszki,
Pintér D., Nemes, Soós I. –
Bányai – Kazi, Havlik
(Zimon, 71.),
Kőbányai (Vágó, 58.) –
Áder (Posta, 62.), Lőrinczy.
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Japánról és a harci művészetekről mesélt Nana Sensei

Az ellenfélen kívül a vízzel is megküzdöttek

Sportegyesület hírei
Sikeres danvizsga

Idén is megtartottuk az ifjúsági és
felnőtt táborunkat, melynek helyszíne a Békés Megyei Tisza Kálmán
Gyomaendrődi Szakképző Iskola és
Kollégium volt, mely intézmény már
több mint tíz éve biztosítja szervezetünknek a nyári tábori feltételeket.

2. Női futás
a pesterzsébeti-soroksári
Duna-parton!
Adományozási díj 500 Ft, melyet a
Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának
továbbítunk.
Frissítő a célban, kerékpáros felvezetés, ruhatár a rajt-cél zónában!
A mezőny a kerékpárúton, majd aszfalton halad! A táv: 2,5 km és vissza.
Rajt: 10 órakor. Szintidő 35 perc!
Előregisztráció névvel és születési dátummal a level(kukac)duathlon.hu
e-mail címen augusztus 29-ig!
Parkolás autóval és kerékpárral a
XXIII. kerület Meddőhányó utcában
(Helsinki útra merőleges).

Nemzetközi edzőtáborozáson vettek
részt a horvátországi Omisaljban.
A tábort danvizsga zárta, ahol
Flamich Gábor, Bédi Soma és Andrej Ovcinyikov sikeresen vizsgáztak
1. danra.
ruházatban. Nem csak az edzéseken,
hanem – a csoportbontások érdekében – az edzések vezetésében is

részt vettek a rangidős tanítványok.
Többek között Sensei Nana Shimizu
3. danos japán mester is, aki nyolcéves kora óta tanulja és gyakorolja a
Goju-Ryut, volt tanárai neves japán
nagymesterek.
Esténként beszélgetésekkel és a Nana Sensei által tartott előadásokkal
töltöttük az időt. Japánról és a harci
művészetekről tartott előadásai lekötötték a fiatalokat. A tábort kyuvizsga
zárta, ahol a 3-3,5 órás megmérettetés
után többen vehették át a magasabb
övfokozatról szóló oklevelüket.
A tábort hajnalig tartó parti zárta.

Tagfelvételt hirdetnek
szeptembertől
Az edzéseket a József Attila Általános
Iskolában tartják (1205 Budapest, Attila u. 25.).
Kezdő gyerek: 17.00–18.00 óráig
hétfő, szerda; haladó gyerek: 18.00–
19.15-ig hétfő, szerda; ifi és felnőtt:
19.15–21.00 óráig hétfő, szerda; haladó gyerek: 18.00–19.00; ifi és felnőtt: 19.00–21.00 csütörtök.
Információ: www.seinchin.hu,
Tel.: 06-70-317-7564

Sikeres danvizsgák a világbajnokság előtt 28. Nike Budapest
Félmaraton

Gyomaendrődön idén nyáron a harmadik táborunkat tartottuk. A szövetségünkhöz tartozó Dynamic Karate
SE versenyzői alapozó táborozáson
vettek részt.
A tábor vezetője Sensei Fischer
Mihály volt, aki egyben a Magyar
Karate Szakszövetség WKF ifjúsági válogatottjának az edzője is. A
versenycsapat az őszi WKF karate-világbajnokságra készül, ezért a
mostani tábor programjába beiktatattunk egy kyuvizsgát és hét fő
részére danvizsgát is, azért, hogy a
hátralévő időben csak a versenyfelkészülésre tudjanak koncentrálni.
A dan vizsgázók közül hatan kiemelkedő versenyzők, tagjai a magyar karateválogatottnak. A gyakorlati és az elméleti vizsga után a

vizsgabizottság elnökeként elismeréssel szóltam és gratuláltam a vizsgázóknak és az új fekete öveseknek.

Rusznyák Dániel

3. kyu,

Győriványi Renáta

1. dan,

Varga Dániel

1. dan,

Hárspataki Gábor

1. dan,

Derzsi Tamás

1. dan,

Derzsi András

1. dan,

Virga Péter

1. dan,

Horváth Péter

3. dan

Sensei Harsányi László 5. dan
Magyarországi Goju–Ryu Szövetség elnöke

A szeptember 8-i maraton 21,0975
kilométeres távja bárki számára legyőzhető, de ha valaki úgy érzi,
hogy a kilométereket és az élményt
is megosztaná, akkor ezt megteheti párban vagy akár trióban is. A
kezdőknek, kisebbeknek sem kell
otthon maradniuk – őket a Nike
Ligetkör 3,5 kilométeres távja várja.
Rajt/Cél: Budapest, Városliget, Olof
Pálme sétány (a Palme Ház előtt)
Rajt időpontja: 9 óra
Részletek: www.futanet.hu

Fotó: Félmaraton.hu

A tornateremben és a városi sportcsarnokban tartottunk edzéseket, szabadidőnket a Körös-parti szabad strandon, valamint a városi Liget fürdőben
töltöttük.
A napi három edzésen lazítás, nyújtás, kata, önvédelem és kumite zajlott.
A legnagyobb sikert az utolsó napra
beiktatott vízi edzése aratta, amikor
karateruhában, a Körösben, derékig
és vállig érő vízben kellett ütni, rúgni, dobni, majd küzdeni. Harcolni a
talpon maradásért, a vízzel, az ellenféllel, és mindezt a víztől elnehezedett

Seinchin Karate
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Veterán kötött és szabadfogású
magyar bajnokság – Miskolc

Veterán kötött és szabadfogású
magyar bajnokság eredményei:
Balogh Ferenc, magyar bajnok
szf., 2. helyezett kf.; Losonczi
Ottó, 2. helyezett szf., 2. helyezett
kf.; Szűcs István, magyar bajnok
szf., 2. helyezett kf.; Bak István,
2. helyezett szf., 2. helyezett kf.;
Lemák Gábor, 3. helyezett szf.,
3. helyezett kf.; Horváth Mihály,
3. helyezett szf., 3. helyezett kf.;
Antaly Sándor, 3. helyezett szf., 5.
helyezett kf.; Tarjányi Tamás, 5.
helyezett szf., 3. helyezett kf.

Szakosztályunk nyolc fővel nevezett a versenyre: Losonczi Ottó (69 kg), Bak István (85 kg),
Lemák Gábor (97 kg), Horváth
Mihály (97 kg) Antaly Sándor
(97 kg), Tarjányi Tamás (130
kg), Balogh Ferenc (130 kg), valamint Szűcs István (130 kg). Veteránjaink megfáradva, de annál
lelkesebben próbáltak helyt állni
a szőnyegen. Úgy gondoljuk,
hogy nem vallottunk szégyent,
hiszen a nap végére 2 arany, 6
ezüst, 6 bronzérmet, valamint
két 5. helyet sikerült szereznünk.
II. Főtér Kupa
Abony
Gábor, László Mózes, Nagy Gergely,
Mányik Dávid, Juhász Patrik, Nagy
Márton, Tarjányi Tamás, Tösmagi
Attila, Kreisz Ádám, Burij Anatolij,
Racolta Norbert, Bagosi János, Szilágyi Erik. Ezüstérmesek: Bucioaca
Dávid, Kovács Gergő, Nagy Roland,
Nagy Dániel. Bronzérmesek: Nagy
Róbert, Pühra Zoltán, Mohl Richárd, Kreisz Dávid. Mészáros Róbert és Rézműves Milán az 5. helyen
végeztek. Bucioaca André, Piesko
Tamás, Urbin Kevin, Pataki Csongor
és Varga Raul kiestek a versenyből.
Diák II. szabadfogású
diákolimpia
Csepel
A Csepeli Birkózó Club mindent
megtett a színvonalas versenyrendezésért, ami a helyi adottságokhoz képest igen jól sikerült. Szakosztályunk
14 fővel érkezett erre a versenyre:
Nagy Dániel (26 kg), Urbin Kevin
(29 kg), Pataki Csongor (32 kg),
Rézműves Milán (32 kg), Tösmagi
Attila (35 kg), Szili Gergely (32
kg), Sárdi Bálint (35 kg), Mészáros
Róbert (35 kg), Pühra Zoltán (38

Íjászat, a ritkán szereplő sportág
A pesterzsébeti Nyílegyenes Íjász
Club 2000-ben alakult, közhasznú társadalmi szervezetként működnek. A Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház melletti füves területen
gyakorolnak.
– Tavasztól őszig
terepen vagyunk,
de még télen sem
ritka, hogy hetente háromszor,
kedden és csütörtökön délután,
szombaton pedig
délelőtt élesítjük
íjásztudásunkat –
magyarázta Kádár

László klubelnök.
A kezdők reflexíjjal gyakorolnak.
A klubnak van íjkészlete, a klubelnök
maga is íjkészítő. Mint magyarázza:
az a lényeg, hogy a sportoló erőviszonyainak megfelelően, testre
szabottan készüljön az íja.
A távlövéshez nagy
erő kell. Az íj
bambuszból készül, de használják még a kőrist, a
mocsári égert, a fa mellett a korszerű anyagoknak (üvegszálak, műgyanták,

kg), Molnár Botond (38 kg), Burij
Anatolij (46 kg), Alacs Flórián (50
kg), Bencze Roland (50 kg), Mohl
Richárd (54 kg).
A nap végére négy döntősünk lett,
melyből két döntő mérkőzést sikerült megnyerni. A magyar bajnokság
után Nagy Dánielnek sikerült bezsákolnia a diákolimpiai bajnoki címet
is. Tösmagi Attila ezen a versenyen
összeszedett volt, azzal az ellenfelével
került szembe a döntő mérkőzésen,
akitől a magyar bajnokságon kikapott. Most Tösmagi Attila bizonyult
jobbnak, simán, magabiztosan verte
ellenfelét, ezzel diákolimpiai bajnoki címet szerzett. Pühra Zoltán és
Mohl Richárd az előkelő 2. helyen
végzett. Pühra Zoli fantasztikus, kiegyensúlyozott birkózással jutott a
döntőig, Mohl Ricsi egy vereséget
szenvedett, sajnos a magyar bajnokságon elért sikerét nem tudta megismételni, ezüstérmet szerzett. A nap
meglepetése Urbin Kevin volt, aki
az egyik legnépesebb súlycsoportban
indult. Négy győzelméből hármat
tussal nyert, ezzel mwegszerezte diákolimpián az első dobogós helyezését, a 3. helyet. Molnár Botond és

Burij Anatolij az 5. helyen végzett.
Sportosztályos birkózóink még nem
tudják felvenni a versenyt az egy évvel idősebbekkel, azonban bízunk
benne, hogy a nyári edzőtábor nagy
lökést ad majd a fiúknak. A legeredményesebb iskola a Gyulai István
Általános Iskola lett.
Szombaton a lányok is megmérettették magukat, ahol a fiúk rémálma,
Szenttamási Róza (33 kg) is szőnyegre lépett, Rózának sikerült a magyar
bajnokságon elért első helyezését
megőriznie. Szenttamási Laura (43
kg) a döntőig verekedte magát, ahol
sajnos ugyanattól a kislánytól kapott
ki, mint a magyar bajnokságon, így
az előkelő 2. helyen végzett. Matyi
Vivien (28 kg), Hörcsöki Kamilla
(28 kg) óriási küzdelmet folytattak a
mezőnyben. Matyi Vivien az előkelő 3. helyet szerezte meg, Hörcsöki
Kamilla és a szintén 43 kg-ban induló Fekete Lilla a 4. helyen végzett,
Makay Mónika (50 kg) kiesett a versenyből, mivel a 16-os csoportból
csak a 7. helyet tudta megszerezni.
Lányaink kitettek magukért, bízunk
benne, hogy fejlődésük továbbra is
töretlen lesz.

karbonszálak) is nagy szerepe van.
A közelmúltban Kunszentmiklóson
rendezték meg azt a történelmi íjászversenyt, ahol távlövésben országos
csúcsok is születtek. A verseny főszervezője Kádár László, a Nyílegyenes
klub elnöke volt.		
IM

Női nomád kategóriában a következő
eredmény született:

A férfi nomád kategóriában a
Nyílegyenes IC versenyzői a következőképpen szerepeltek:
7. Hunyi Tamás 35p+260m=61p
9. Kovács István 29p+200m=49p
10. Bese Zoltán 24p+240m=48p
13. Bari Csaba 23p+230m=46p
14. Vetor Sándor 24p+210m=45p
20. Havasi Ferenc 22p+190m=41p
21. Babustyák László 17p+220m=39p
26. Vesszős Sándor 11p+170m=28p
28. Varga István 8p+170m=25p

4. Havasi Gabi 11p+150m=26p
A tiszteletre méltó kategóriában a
Nyílegyenes Íjász Club versenyzői az
alábbi eredményeket érték el:
4. Kádár László 30p+240m=54 p
6. Szajkó Pál 13p+170m=30p
8. Benes Géza 5p+150m=20p

Fotó: Szerző

Az abonyi városi sportcsarnokban
rendezték meg a meghívásos nemzetközi szabadfogású birkózóversenyt, a
II. Főtér Kupát. Szakosztályunkat 28
fő, kezdő korcsoportban Agócs Gábor, Bucioaca Dávid, Kovács Gergő,
Kreisz Ádám, László Mózes, Nagy
Gergő, gyermek korcsoportban
Racolta Norbert (24 kg), Mányik
Dávid (26 kg), Nagy Roland (29
kg), Bucioaca André (32 kg), Piesko
Tamás (32 kg), Juhász Patrik (35
kg), Nagy Márton (38 kg), Tarjányi
Tamás (42 kg), diák korcsoportban
Nagy Dániel (29 kg), Urbin Kevin
(29 kg), Mészáros Róbert (32 kg),
Pataki Csongor (32 kg), Rézműves
Milán (32 kg), Nagy Róbert (35 kg),
Tösmagi Attila (35 kg), Pühra Zoltán (38 kg), Kreisz Ádám (42 kg),
Varga Raul (42 kg), Burij Anatolij
(46 kg), Mohl Richárd (54 kg),
Bagosi János (69 kg), Szilágyi Erik
(+69 kg) képviselte. Ezen a hétvégén
versenyzőink nagyon kitettek magukért, összeszedetten, jól birkóztak,
egyre jobban fejlődnek. Nagyon elégedettek vagyunk, hiszen a nap végére 13 arany- 4 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. Aranyérmesek: Agócs
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Kiadó Soroksáron igényes zöldövezeti környezetben műteremnek, vállalati tréningnek,
csendes vállalkozásnak alkalmas 100 m2es helyiség, igény esetén 30 m2-es lakással
együtt. Érdeklődni: 06/30-222-84-50.

Állás

Felsőfokú végzettségű gépírni tudó
nyugdíjas, irodai munkát vállal számítógép használattal. Tel.: 06/20-389-2561,
285-2037

OKTATÁS

Tapasztalt középiskolai nyelvtanár,
német oktatása a kerületben, -nyelvvizsga felkészítés, közgazdasági szaknyelv
is, beszédcentrikus oktatás, jutányos ár.
Tel: 284-94-82, 06/30-652-3937
Doboktatás: Dobtanulási lehetőség Erzsébet központjának közelében, jól felszerelt stúdióban, a Dobosmagazin szaktekintély munkatársától.
Tel.: 06/30-495-7470
Angol tárgyalóképes tudás, külföldi
interjúra, vizsgára felkészítés nyelvtanártól. Tel.:06/30-328-6992
Francia nyelvoktatást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakorlott nyelvtanár Pesterzsébet Központjában. Tel: 06/20-487-2209

SZOLGÁLTATÁS

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 276-51-18 vagy 06/20-230-14-43
Vízszerelés gyorsszolgálat!
Csőtörések műszeres keresése-javítása, kamerás csatornavizsgálat, dugulás-elhárítás, víz-csatorna vezeték cseréje ásással is. Tel: 06/30-914-3588

Adja fel apróhirdetését a
Pesterzsébet újságban!
32 000 otthonban olvassák!
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más
kisgépek szervízelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. ker.
Mártírok u. 218. Ny: H-P: 8-17 Szo: 9-12
Tel.: 285-34-88, 06-30-9-50-17-17
www.megoldasszerviz.hu
Rács ajtóra, ablakra, erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel és festéssel is.
Erkélybeépítés előtető lakótelepre is.
Egyéb lakatosmunkák – javítások.
Tel: 284-2540, 06/70-209-4230
Ápolónő idősgondozást, betegápolást
vállal, szükség esetén éjszakára is.
Tel.: 06/20-484-5233

Eladó XX. ker. központjánál
38m2 világos gázfűtésű téglalakás, szegedire cserélhető, költözhető. Ár: 6 Mft.
Tel.: 06/20-597-9611
XX. ker. központjában 3 szobás öröklakás eladó. Új nyílászárók, konyhabútor.
Csere is érdekel. Ár : 10 Mft.
Tel.: 294-21-89, vagy 06/30-202-4641

Festőmester vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerű rendbetételét garanciával.
Tel.: 285-2882, 06/30-878-89-77
Dr. Sirkó Éva szakállatorvos Budapest XX., Lőcse u. 4/a. chip, veszettség és egyéb oltások, műtétek, UH.
Betegellátás háznál is. Bejelentkezés:
06/30-752-6406
Kert-, telekrendezés, gyepesítés, favágás, fűkaszálás, bozótirtás, permetezés, tereprendezés, betonozás, kerítések építése, javítása.
Tel.: 06-1-781-40-21, 06-70-547-25-84

INGATLAN

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

Kiadó: 34 m2-es üzlethelyiség a XX. ker.
Nagysándor József utcában.
Tel.: 284-2600 Mobil: 06/20-472-7102

Automata mosógép javítás garanciával.
A hét minden napján. Javítás esetén ingyenes kiszállás Tel: 06/20-28-85-148

Nagyon kedvező áron eladó egy 90 m2
újépítésű modern üzlet akár megosztva
is. Tel: 283-1713

XX. kerület központjában 37 m2 tégla
lakás autóbeállással eladó. Irányár: 4,9 Mft.
Tel: 06/20-523-05-16

VEGYES

Elemes fenyőfa szekrénysor eladó
ugyanitt alkalmi ruhák, öltönyök, cipők,
bicikli. Érd.: 06/30-202-4641

eGYÉB

Gyűjteményt (bélyeg, pénz, képeslap,
jelvény stb.), vásárol magángyűjtő. Díjtalan kiszállással! Pál István
Tel.: 06/20-947-39-28
Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, Herendit, festményeket, órákat, Arany
7500-12000 Ft., Ezüst 18-360 Tekintse
meg interneten: www.wesselenyigaleria.
hu. VII. Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938
Targoncavezető sűrgősen állást keres!
Tel.: 20-976-6707

apróhirdetési szelvény • fénymásolható
Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30
Figyelem!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk,
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

Csak az apróhirdetési
szelvényeken feladott
hirdetéseket
tudjuk elfogadni!

Név:
Cím:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 szóig 1500 Ft + ÁFA, 11–20 szóig szAvAnként 150 Ft + ÁFA • kérjük, olvAshAtóAn, nyomtAtott betűvel töltse ki!

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

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

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

Megjelenési alkalom
(húzza át a megfelelő darabszámot)

rovat (húzza át a megfelelő témakört)

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

INGATLAN • ÉPÍTőANYAG • GÉP-SZERSZÁM • ELEKTRONIKA • HOBBI • JÁRMű • BÚTOR • RUHA • ÁLLAT
GYERMEKHOLMI • NÖVÉNY • EGYÉB • ÁLLÁS • OKTATÁS • TÁRSKERESÉS • SZOLGÁLTATÁS • VEGYES

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
Pénztár tölti ki:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................
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Pesterzsébet, Kossuth Lajos tér, sétáló utca
2013. szeptember 21. szombat

Jaksity Kata
műsorvezető

Rudolf Péter
színművész

Keleti Andrea
táncművész

Katus Attila
aerobik világbajnok

“Részvéltel” - 15x15 mm

SZÍNPADI PROGRAM

SZŰRÉSEK

“Szűrés” - 15x15 mm

- 5000 db matrica

- 5400 db matrica

Prosztata- (PSA) szűrés
10:00 Sundance Mazsorett Csoport
“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica
“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica
Csontritkulás - csontsűrűségmérés
10:20 Köszöntő
Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
10:40 PMS Dance Tánciskola
Bőrgyógyászati szűrés
és Hip-Hop Tánc színház
“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica
- 15x15 mm - 2500 db matrica
BMI, testzsír-, magasság-,“Előadás”
testsúlymérés
13:30 Gyöngyvirág Néptánccsoport
Neuropátiás fájdalom szűrés
(Pesterzsébeti Közgazdasági SZKI)
“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db
matrica szűrés
“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica
Asztma
14:00 Torna Katus Attilával
“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica
17:00 Spicc & Flex Táncegyüttes
17:30 Adományátadás
“Előadás” - 15x15 mm

EGYÉB PROGRAMOK

Tesztsarok
Gyógytorna
Véradás
Elsősegélynyújtás bemutató
Fitnesz eszközök kipróbálása
Gyermeksarok
Bábszínház

“Teszt” - 15x15 mm

Interaktív kívánságműsor
Garami Gáborral

JAHN FERENC

- 6000 db matrica
TANÁCSADÁS

“Fitnesz” - 15x15 mm

Tekerj és kívánj!

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

DE L - PE S T I
KO R H A Z

www.egeszsegvaros.hu

- 2500 db matrica

Rácz Zsuzsa
író

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica
“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm

- 2000 db matrica

Dietetikus, gyógytornász
15x15
“Előadás” -- tanácsadás
15x15 mm
mm -- 5000
2500 db
db matrica
matrica
Kérdezze gyógyszerészét! –“Részvéltel”
patikai
Alzheimer-kór, memóriazavar
Szorongás és depresszió “Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica
“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica
Nőgyógyászati tanácsadás

RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

11:00 Rudolf Péter színművésszel beszélget
Mann Dániel
12:00 Beszélgetés Keleti Andrea táncművésszel
13:00 Nőnek lenni jó – játékos vetélkedők
15:00 Richter Aranyanyu Díj – Jaksity Kata
beszélgetőpartnerei: Rácz Zsuzsa írónő,
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt.
kommunikációs vezetője, Dobó Kata színésznő
és zsűritag, a 2012-es év egyik Aranyanyu
díjazottja
16:00 A női lét tabutémái: Anya-lánya kapcsolat
16:30 Kriston Intim Torna bemutató
16:50 Tombolasorsolás

- 5400 db matrica

“Tanácsadás”
- 15x15
mm
- 2000
matrica
“Fitnesz” - 15x15
mm
- 5400
dbdb
matrica

ELŐADÁSOK

“Előadás” - 15x15 mm

- 2500 db matrica

11:15 Hazai szakértelem – hazai készítmények
- 15x15 mm - 6000 db matrica
11:30 A csontritkulás kezelési“Teszt”
lehetőségei
12:00 Amit a depresszióról és a szorongásos
zavarokról tudni érdemes
“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica
12:30 A legyőzhető fájdalom – onkológiai előadás
13:00 Mit és hogyan együnk? Helyes étkezés
az egészség megőrzése érdekében
15:00 Urológia – Férfi egészség 40 év felett
15:30 Richter a nőkért”
”
16:00 Feledékenység? – Tények az Alzheimer
betegségről
16:30 Érelmeszesedés: a ketyegő bomba

PONTGYŰJTŐ JÁTÉK A KÓRHÁZÉRT

Aktív részvételével növelje a Jahn Ferenc
Délpesti Kórház és Rendelőintézetnek
szánt adományt!
A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt
ajánl fel hordozható lélegeztető készülék és sür
gősségi kocsi beszerzéséhez.
Ezt az adomány alapot a résztvevők egy pontgyűjtő
füzetben gyűjtött minden szűrés, tanácsadás, meghallgatott előadás, torna, tesztért járó adományponttal
növelhetik.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

