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Következő megjelenés:   
szeptember 30., kedd

Lapzárta: 
szeptember 17., szerda

Utolsó nyári dallamok

Augusztus 29-én utolsó állomá-
sához érkezik a nyári térzeneso-
rozat a Kosutiban. Délután öt  
órától  a Pesterzsébeti Városi Fú-
vószenekar zenél a sétálóutcában. 

Állami kitüntetéseket 
és szakmai díjakat 
adott át augusztus 
20. alkalmából Balog 
Zoltán, az emberi erő-
források minisztere  
a Pesti Vigadóban. 
Takaró Mihály iroda-
lomtörténész a Magyar 
Érdemrend lovagke-
reszt polgári tagozata 
kitüntetést vehette át.

Takaró Mihály irodalomtörténész, költő, a 
Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség 
kórusának karnagya és a gyülekezet presbitere, ke-
rületünk lakosa. Elsősorban televíziós irodalmi mű-
sorairól, a két világháború között alkotó – és sokáig 
elhallgatott – írókat bemutató országjárásairól ismert.

1992-től tanügyi főtanácsosként, majd 1998-tól 
2003. januárig református főgondnokként 38 iskola 
alapításában és elindításában, illetve a Károli Gáspár 
Református Egyetem létrehozásában töltött be meg-
határozó szerepet. Ez év tavaszán Magyar Örökség 
díjban részesült.

Kitüntetést kapott 
Takaró Mihály irodalomtörténész

Tűzijátékkal ünnepeltük augusztus 20-át 

Kerületi hírek az 
interneten: 

olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu

Kérdezzen a kapitánytól!
Lakossági fórumot tart szeptember 
11-én, 17 órakor a Csili Vízvári ter-
mében a BRFK XX.-XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányság. A fórumon Ma-
kádi Katalin rendőrkapitány válaszol 
az érdeklődők kérdéseire.

Elmű karbantartás 
Szeptember 1-jétől átfogó karbantar-
tás várható az elektromos szolgáltató 
hálózatán. Az Elmű a tervezett időpont 
előtt két héttel szórólapokon keresztül 
értesíti a fogyasztókat, hogy melyik ut-
cában, hány órától várható áramszünet. 

Kéményellenőrzések 
Szeptemberben a Frangepán utca –
Orsolya utca – Akácfa utca – Lenke 
utca által határolt területen, a Vécsey 
utcában, a Szabadság utcában, Al-
kotmány utcában, Dessewffy utcá-
ban, októberben a Helsinki – Határ 
út – Lajtha László u. – Ady Endre 
út – Köztemető út  – Alsóhatár út - 
Vágóhíd utca által határolt területen 
végeznek kötelező ellenőrzést és 
kéménytisztítást.  

HÍREK

Hosszú szünet után idén a pesterzsébetiek a kerület szívében 
nézhették meg ,,saját,, tűzijátékukat, amely méltó megün-
neplése volt Szent István napjának. Ezrek vonultak ki a vá-
rosházához, hogy megcsodálhassák az esti égbolton szikrázva 

aláhulló fénynyalábokat. A tűzijáték előtt kulturális progra-
mok szórakoztatták az érdeklődőket. Másnap, augusztus 20-
án ökumenikus kenyérszentelésen áldották meg Pesterzsébet 
új kenyerét a helyi keresztény egyházak papjai, lelkészei. 

Fo
tó

m
on

tá
zs

: R
um

án
 F

er
en

c

Fo
tó

: S
ze

rz
ő



2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I  V Á L A S Z T Á S  2 0 1 4

Magyarország köztársasági el-
nöke 2014. október 12. napjára 
tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
általános választását. 

Magyarország Alaptörvénye 
alapján minden, Magyarország 
területén lakóhellyel rendelke-
ző nagykorú magyar és európai 
uniós állampolgárt megillet az 
a jog, hogy a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármeste-
rek választásán választó legyen. 
Részt vehetnek a választásban a 
magyarországi lakóhellyel ren-
delkező, menekültként, beván-
doroltként vagy letelepedettként 
elismert nagykorú személyek is.

A választópolgárok a név-
jegyzékbe történő felvételükről 
2014. augusztus 25-ig értesítést 
kapnak.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választó-
joggal rendelkező választópolgár 
2014. szeptember 8-ig ajánlhat 
jelöltet. Egy választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat. 

Egyéni választókerületi 
képviselőjelölt az lehet, akit az 
adott választókerület választó-
polgárainak legalább 1 százaléka 

jelöltnek ajánlott.
Pesterzsébeten polgármesterje-

lölt az lehet, akit legalább 300 vá-
lasztópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az lehet, 
akit legalább 5 ezer fővárosi válasz-
tópolgár ajánlott.

A helyi önkormányzati képvise-
lőket és polgármestereket az idei év-
től kezdve a korábbi négy év helyett 
már öt évre választjuk.

Átjelentkezés

Az a választópolgár aki 2014. jú-
nius 23-ig tartózkodási helyet lé-
tesített, és a tartózkodási helyének 
érvényessége a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási he-
lyén szavazhat. Átjelentkezésre irá-
nyuló kérelmet 2014. október 10-én 
16 óráig lehet benyújtani a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a Helyi Választási 
Irodában. 

Mozgóurna

Mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota, 
vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthat be. A mozgóurna iránti 

kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését 
köve tően ,  de 
legkésőbb a sza-
vazást megelőző 
második napon 
kell megérkeznie 
ahhoz a helyi vá-
lasztási irodához, 
amelynek szava-
zóköri névjegy-
zékében szerepel, 
vagy a szavazás 
napján, legké-
sőbb 15 óráig kell 
megérkeznie a 
szavazatszámláló 
bizottsághoz.

A szavazás

Szavazni – 
a szavazás napján 
6.00 órától 19.00 
óráig – egy egyéni 
választókerületi 
képviselőjelöltre, 
egy polgármes-
terjelöltre, egy 
főpolgármester- 
jelöltre. A szava-
zóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia 
kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Tisztelt 
pesterzsébeti 
választópolgárok!

Szavazókörök

Figyelem! Egyes pesterzsébeti szavazókörök címében ko-
rábban változás történt, ezért kérjük, hogy ne megszo-
kásból menjenek szavazni. A névjegyzékbe vételről szóló 
választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét.

Budapest XX. kerület szavazókörei:
1. szavazókör (Bp. XX. Serény u. 1.) 
2. szavazókör (Bp. XX. Serény u. 1.)
3. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
4. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
5. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
6. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
7. szavazókör (Bp. XX. János u. 4.)
8. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
9. szavazókör (Bp. XX. Bíró M. u. 1.)
10. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
11. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
12. szavazókör (Bp. XX. Lajtha L. u. 7.)
13. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
14. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
15. szavazókör  (Bp. XX. Tátra tér 1.)
16. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
17. szavazókör (Bp. XX. Kálmán u. 15.)
18. szavazókör (Bp. XX. Rákóczi u. 82-84.)
19. szavazókör (Bp. XX. Rákóczi u. 82-84.)
20. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 47.)
21. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 47.)
22. szavazókör (Bp. XX. Mártonffy u. 76-84.)
23. szavazókör (Bp. XX. Mártonffy u. 76-84.)
24. szavazókör (Bp. XX. Tátra tér 1.)
25. szavazókör (Bp. XX. Tátra tér 1.)
26. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)

Szavazókörök
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A szavazólap átvételét a választópol-
gár a szavazóköri névjegyzéken saját 
kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a választójoga 
gyakorlásához szükséges ideig tar-
tózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltéséhez szavazófül-
ke áll a választópolgár rendelkezésé-
re. A szavazófülke igénybevételére 
a szavazatszámláló bizottság felhív-
ja a választópolgárt, de arra nem 
kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ideje 
alatt csak a szavazó választópolgár 
tartózkodhat a szavazófülkében.
Az a választópolgár, aki nem tud 
olvasni, illetve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban, általa választott segítő 
– ennek hiányában a szavazatszám-
láló bizottság két tagjának együttes 
– segítségét igénybe veheti. 

A látássérült választópolgár – ha 
ezt korábban igényelte - Braille-
írással ellátott szavazósablont vehet 

igénybe a szavazás segítése céljából. 
A választópolgár a szavazóhelyiség-
ben tartózkodásának időtartama 

alatt semmilyen módon nem aka-
dályozhat más választópolgárt a 
titkos szavazásra vonatkozó joga 
gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hiva-
talos szavazólapon szereplő jelöltre, 
a jelölt neve melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap 
urnába történő helyezése előtt jelzi, 
hogy a szavazólap kitöltését elron-
totta, a rontott szavazólapot a sza-
vazatszámláló bizottság bevonja, és 
a rontott szavazólap helyett új sza-
vazólapot ad ki. A szavazatszámláló 
bizottság a rontott szavazólap he-
lyett újat – választópolgáronként és 
szavazólap fajtánként – csak egyszer 
adhat ki.

A 19 órakor sorban álló választó-
polgárok még szavazhatnak. Ezután 
a szavazatszámláló bizottság a szava-
zást lezárja.

Nemzetiségi önkormányzati 
választás

Települési nem-
z e t i s é g i  ö n -
kormányzati 
választást ott 
tűzött ki a Nem-
zeti Választási 
Bizottság, ahol 
a 2011. évi nép-
számlálás során 
legalább 25-en 
az adott nemze-
tiséghez tarto-
zónak vallották 
magukat. Ezek 
a nemzetiségek 
Pesterzsébeten 
a következők: 
bolgár, horvát, 
lengyel, német, 
örmény, roma, 
román, szlovák 
és ukrán.

A választó-
polgárok szept-
e m b e r  2 6 - i g 
vetethetik fel 
magukat a nem-
zetiségi névjegy-
zékbe. Aki nem 
veteti fel magát 
a nemzetiségi 
névjegyzékbe, 
az nem szavaz-
hat a nemzeti-
ségi képviselők 
választásán, és 
nem is indulhat 
jelöltként. 

Regisztrálni  személyesen 
vagy levélben a lakóhelye szerinti 
polgármesteri hivatalban működő 

helyi választási irodában, illetve 
online, a www.valasztas.hu oldalon 
lehet.

A települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselő jelöléséhez 
a nemzetiségi névjegyzékben a vá-
lasztás kitűzésének napján (július 
29-én) szereplő választópolgárok öt 
százalékának, de legalább öt válasz-
tópolgárnak az ajánlása szükséges. 
Jelöltet ajánlani 2014. szeptember 
8-ig lehet.

A jelöltnek szerepelnie kell az 
adott nemzetiségi névjegyzékben, és 
a megelőző két nemzetiségi önkor-
mányzati választáson (illetve azokat 
követő esetleges időközi választáso-
kon) nem lehetett más nemzetiség 
jelöltje. Nyilatkoznia kell továbbá, 
hogy a nemzetiség képviseletét 
vállalja, továbbá a nemzetiségi kö-
zösség nyelvét beszéli, kultúráját és 
hagyományait ismeri.

Egy nemzetiségi választópolgár 
egy adott nemzetiség több jelöltjét 
is ajánlhatja. Csak annak a nemze-
tiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, 
amilyen nemzetiségként a válasz-
tópolgár a névjegyzékben szerepel.
Ahol legalább egy nemzetiség te-
lepülési önkormányzati választását 
kitűzték, ott egy külön létrehozott 
nemzetiségi szavazóhelyiségben le-
het szavazni, mely a XX. kerületben 
a 1203 Bp. Ady Endre u. 98. szám 
alatti iskolában lesz.

Ahol a településen nem tűztek 
ki települési nemzetiségi önkor-
mányzati választást, ott a helyi 
választási bizottság előtt lehet sza-
vazni a területi (megyei, fővá-
rosi), illetve országos nemzetiségi 
önkormányzatokra.

A nemzetiségi önkormányzati 
választáson mindenki csak a saját 
lakóhelye szerinti szavazókörben 
szavazhat. Aki azonban a lakóhe-
lye mellett bejelentett tartózkodási 
hellyel (korábbi nevén: ideiglenes 
lakcím) is rendelkezik, az választ-
hat, hogy melyik településen szeret-
ne részt venni a választáson. Ha úgy 
dönt, hogy a tartózkodási helyén 
akar szavazni, akkor kérheti átje-
lentkezését a lakcíme szerinti válasz-
tási irodától. Átjelentkezni 2014. 
október 10. 16 óráig, kizárólag a 
választás kitűzését megelőzően leg-
alább harminc nappal (vagyis jú-
nius 29-ig) létesített tartózkodási 
helyre lehet azzal a feltétellel, hogy 
a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart. Az 
átjelentkezés a nemzetiségi válasz-
tásra, a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választására 
együtt történik.

Dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző

Pesterzsébeti Helyi 
Választási Bizottság

elnöke: 
Veér Gyula

elnökhelyettese: 
Pálfi Anna

tagja: 
Csák Jánosné

címe: 
1201 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 1.
telefon: 06-1-283-03-91

fax: 06-1-289-25-50
E-mail cím: 

hvb@pesterzsebet.hu

A Pesterzsébeti Helyi 
Választási Iroda:

vezetője: 
Dr. Kiss Irén 

címzetes főjegyző

címe: 
1201 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 1.
telefon: + 36 1 283 1335, 

fax: + 36 1 283 1187

általános helyettes:
Kovács András 

szervezési osztályvezető

jogi helyettes: 
Kócziánné dr. Pohl Mónika 
aljegyző, vagyongazdálkodási 

osztályvezető

Választási Információs 
Szolgálat:

Kerületünkben Választási 
Információs Szolgálat (VISZ) 

is működik.

vezetője: 
Subicz István 

szervezési osztályvezető-
helyettes

címe: 
1201 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 1. 
I/61.-62. (Kisterem)

ügyfélfogadás: mindennap 
8.00 – 16.00

telefon: + 36 1 289 2503, 
fax: + 36 1 289 2504

e-mail címe: 
viszbp20@pesterzsebet.hu

27. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
28. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
29. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
30. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
31. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
32. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
33. szavazókör (Bp. XX. Attila u. 25-27.)
34. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 142.)
35. szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 142.)
36. szavazókör (Bp. XX. Attila u. 25-27.)
37. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
38. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
39. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
40. szavazókör (Bp. XX. Köztársaság tér 1.)
41. szavazókör (Bp. XX. Köztársaság tér 1.)
42. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
43. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
44. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
45. szavazókör (Bp. XX. Lázár u. 20.)
46. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
47. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
48. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
49. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
50. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
51. szavazókör (Bp. XX. Mártírok útja 205.)
52. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
53. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
54. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
55. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
56. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
57. szavazókör (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22.)
58. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
59. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
60. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
61. szavazókör (Bp. XX. Vörösmarty u. 128.)
800. nemzetiségi szavazókör (Bp. XX. Ady E. u. 98.)
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helyi választási bizottság tag-
jairól és póttagjairól, intéz-
ményvezetői kinevezésre tett 
javaslatról, valamint közterü-

leti műalkotás elhelyezéséről kiírandó 
pályázatról is döntöttek a képviselők az  
augusztus 6-i rendkívüli testületi ülésen. 

Megválasztották 
a bizottság tagjait 
Tárgyaltak a képviselők a helyi választási 
bizottság három tagjának és két póttagjá-
nak személyéről. A döntés értelmében Veér 
Gyula, Csák Jánosné és Pálfi Anna lesznek a 
bizottság rendes tagjai, a két póttag Bogdán 
Máriusz és Csinos Erika.

Új köztéri szoborral 
gazdagodik a kerület 
Köztéri kortárs szobor elhelyezésére ír ki 
meghívásos pályázatot pesterzsébeti érde-
keltségű művészek számára az önkormány-
zat. A bíráló bizottság tagjai 1-1 személyt ja-
vasolnak a meghívottak közé. A pályamun-
kákat szeptember 15-ig várják, eredményt 
szeptember 30-án hirdetnek. A szobor ava-
tására jövő év tavasszal kerül sor.

Módosított munkaterv

A képviselő-testület tavaly decemberi ülé-
sén fogadta el 2014. évi munkatervét, 
amikor még nem volt ismert a helyi ön-
kormányzati választás időpontja. Mivel a 
választás október 12-én lesz, a szeptember 
11-i munkaterv szerint testületi ülés, va-
lamint az új testület alakuló ülésének idő-
pontja között több mint egy hónap telne 
el, ami az esetleges határidős feladatok vég-
rehajtásában zavart okozhat. Éppen ezért a 
szeptemberi ülés időpontját 18-ára módosí-
tották a képviselők.

Intézményvezetői pályázat

Szintén tárgyalták a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye 
(volt nevelési tanácsadó) intézményveze-
tői feladatainak ellátására tett javaslatát. A 
képviselők a jelenlegi intézményvezetőt, dr. 
Szakács Katalint javasolják a pozíció betöl-
tésére.              sza

A
Városházi napló

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: 284-6708

Dr. Kiss Irén 
címzetes főjegyző

Minden hónap harmadik hétfőjén
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Kócziánné Dr. Pohl Mónika 
aljegyző

Minden hónap első hétfőjén 14 órától,
előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés: 283-1335

Elismerések a kiemelkedő munkáért
A köztisztviselők napja alkalmából dr. Kiss Irén címzetes főjegyző elismeré-
seket adományozott a polgármesteri hivatalban tartósan kiemelkedő szakmai 
munkát végző munkatársaknak. Címzetes vezető-főtanácsos címet kapott Sós 
Judit (Pénzügyi és Számviteli Osztály), Berki Róbert (Egészségügyi, Szociális 
és Oktatási Osztály), valamint Ábrahám Viktor (Szervezési Osztály). Jegy-
zői dicséretben részesült Drüszler Ferenc (Egészségügyi, Szociális és Oktatási 
Osztály), Horváth Csaba (Pénzügyi és Számviteli Osztály), Kőszegi Krisztina 
(Építésügyi Osztály), Nagypálné Török Orsolya (Személyügyi Osztály), Németh 
Péter (Szervezési Osztály), Rupp Péter Dénesné (Közigazgatási és Adó Osztály). 

Amióta dolgozik, alázattal végzi mun-
káját, amit inkább hivatásának tekint 
Berki Róbert, az Egészségügyi, Szoci-
ális és Oktatási Osztály munkatársa. 
A köztisztviselők napján címzetes fő-
tanácsosi címet vehetett át.

A gimnáziumi 
évek alatt fogal-
mazódott meg 
benne a felisme-
rés: milyen nagy-
szerű is a segítő 
szakma. Érettségi 
után a Pesterzsé-
beti Családsegí-
tő Központban 
helyezkedett el, 
ahol képzett, ér-
zékeny kollégáitól 
megtanulta, hogy 
kötött munka-
időben, fizetés 
fejében másokon 
seg í t en i  nem 
munka, hanem hivatás. 

– Megfogott a hivatástudatuk, 
miattuk szerettem bele a szakmába. 
Két évvel később a Csili Művelődési 
Központ kortárssegítő programjában 
vettem részt – meséli.  

Húszévesen vele egykorú, nehéz 
sorsú társainak szabadidős, kulturális 
elfoglaltságokat szervezett a családgon-
dozókkal közösen, akik életvezetési ta-
nácsokat adtak a fiataloknak.

– Effajta komplex módszer ak-
koriban kizárólag külföldön létezett. 
Az interneten olvasottakat, látottakat 
igyekeztünk megvalósítani Erzsébe-
ten, de sajnos két év után elapadt az 
anyagi forrásunk – mondta Róbert, 
akinek ezután a kerületi önkormány-
zatnál szociális ügyintézői munkakört 
ajánlottak fel. Felesége, akivel a műve-
lődési központban ismerkedett meg, 
azóta is ott dolgozik. 

Igent mondott tehát a megke-
resésre, és bár a hatósági ügyintézés 
másfajta munka, úgy véli, ez is a segítés 
egyik formája.

– A hatósági ügyintézés önma-
gában elég csúnyán hangzik, ám ha 
hozzátesszük a személyes gondosko-
dást – családsegítést, idősgondozást 
–, mindjárt emberibben hangzik a 
feladat, amit végzünk. 

Meggyőző-
désem, hogy ki-
zárólag a kettő 
együttesével va-
gyunk képesek 
javítani bárkinek 
az élethelyzetén 
– fűzi hozzá kellő 
alázattal ezt is 
Róbert, akiről 
megtudjuk, dip-
lomáját a Wesley 
János Lelkész-
képző Főiskola 
szociális munka 
szakán szerezte 
meg 2005-ben. 

– Az volt a 
vágyam, hogy az 

önkormányzatnál dolgozhassak, és 
ez  teljesült. Az osztályon rendkívül 
összetartó a közösségünk. Megbe-
széljük egymással a felmerülő prob-
lémákat, s együttesen igyekszünk 
túljutni a holtpontokon – teszi 
hozzá. 

Ditzendy Attila Arisztid

Édesapja révén a zene 
is jelen van az életében 

Családja 1984-ben költözött 
Pesterzsébetre. Édesapja, Berki 
Károly, a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkereszttel kitünte-
tett művésze, a Magyar Állami 
Népi Együttes örökös tagja. 
Róbert is zenélt pár évig, azután 
abbamaradt a gyakorlás. 

– Apám azt mondta, ha nem 
megy, ne erőltessem. A muzsi-
kusi hivatás is egy szerelem: 
ha valaki képtelen napi öt-hat 
órát gyakorolni, menjen inkább 
tortahegesztőnek.

Az önkormányzati munka volt a vágyam: teljesült

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. 
Kerületi Hivatalának hivatalvezetője, dr. 
Veres Anikó egy rádiónyilatkozatban 
elmondta, az önkormányzattól átvett 
ingatlanok elhelyezése és technikai fel-
szereltsége jó, nincs akadálya a gördülé-
keny ügyintézésnek. 

Az okmányiro-
dai leterheltség 
ellen a hivatal 
számos lépést 
tett: az interne-
tes időpontfog-
lalás bővítése 
mellett 2014. 
március 1-jétől hétfőn és szerdán 
reggel 7-től este 7-ig fogadják az ál-
lampolgárokat. A legnépszerűbb 
ügyek között a személyi okmányok, 
az útlevelek és a diákigazolványok 
megszemélyesítése iránti igényt emlí-
tette. A közlekedésigazgatási, az egyéni 
vállalkozókat érintő, a szociális és ok-
tatási igazgatási ügyeket, valamint a 
szabálysértési eljárásokat emelte még 
ki gyakori esetként. 

A hivatal a szeptemberi iskolakez-
dés előtt bevezette a diákigazolványos 
ügyekben a keddi ügyintézési időn 
túli félfogadást. Mint mondta, az ál-
lampolgárok visszajelzései vegyesek, a 
kerületi hivatal folyamatosan igazodik 
a véleményekhez: a negatív visszajel-
zéseket kivizsgálják. 

A hivatal vezetése a jövőben to-
vább kívánja bővíteni az ügyfélfoga-
dási időt, ezzel csökkenne a várakozási 
idő, és még polgárbarátabb lenne a 
közigazgatás. A hivatalvezető a sze-
mélyi állomány bővítésének igényét 
emelte ki távlati célként. 

Távlati cél 
a személyi állomány 
bővítése

IMPRESSZUM: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Fe-
lelős szerkesztő: Julius Athina • Tervezés, nyomdai előkészítés: Online Lapcsoport Kft. • Szerkesztőségi e-mail cím: szerkesztoseg@
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Fo
tó

: S
ze

rz
ő



Ö N K O R M Á N Y Z A T 5

Makovecz Imre világhírű organikus 
építőművészünknek Budapesten  
mindmáig nincs temploma, terve vi-
szont van, és erkölcsi kötelességünk 
a jövőben ennek megvalósítása – véli 
dr. Bagdy Emőke pszichológus, aki 
személyesen is elkötelezett a templom 
építése iránt. 

Pesterzsébet képviselő-testüle-
te 2013-ban úgy döntött, hogy a 
Mátyás király téren új református 
templom épüljön. A meglévő, temp-
lomként működtetett gyülekezeti te-
rem műszaki, statikai állapota miatt a 
renoválás értelmetlennek bizonyult.

Földesi Gyula, korábbi  ország-
gyűlési képviselő közbenjárása nyo-
mán Makovecz Imre építőművész 
egyik utolsó munkájaként készült 
el kifejezetten az egyházközség ré-
szére tervezett templom vázlata. A 
templom Makovecz Imre szívügye 
volt, betegsége miatt azonban a be-
fejezését tanítványára, Dósa-Papp 
Tamás építészre bízta. A terv hi-
ánytalanul elkészült, és széles körű 
elfogadásra talált. 

A tervezés költsége-
inek fedezésére a XX. 
kerületi önkormányzat 
2013 októberében 4,5 
millió1forintot biztosí-
tott, egyúttal szavatolta 
a Mátyás király tér hasz-
nálatát, illetve vállalta a 

forgalmi rendezés feladatát.Jelenleg a 
hiteles költségvetés kidolgozása folyik, 
a provizórikus költségvetés 200-250 
millió forinttal számol.

A1közeljövő feladata a kor-
mányzati támogatás1elérése, vala-
mint1az önkéntes adományozás 
megindítása, élenjáró adakozókkal, 
szolgálatokkal és szakértői munkák1/
statika, akusztika, stb./ felajánlásával.

Az önkéntes adományozás háló-
zatának kialakítását a személyesen is 
elkötelezett Prima Primissima díjas, 
pesterzsébeti származású pszicholó-
gus, dr. Bagdy Emőke önként  vállalta.

Makovecz Imre egyetlen 
budapesti temploma épül majd fel Pesterzsébeten

Dr. Bagdy Emőke a Lázár ut-
cai iskolába járt, szülei tősgyökeres 
pesterzsébetiek. Nagyapja, Bagdy 
István írta meg Pestszenterzsébet 
történeti monográfiáját, édesapja az 
ötvenes években a Torockó utcában 
épített imaházat – majd később ott 
szolgált lelkészként –, amelynek  a 
közelében épülne a templom.

A neves pszichológus az elkö-
vetkező év előadásainak teljes be-
vételét felajánlotta a templomépítés 
javára.

A két dél-olaszországi művész-
csoport, akik a Szent István-napi 
forgatagban is felléptek, a Lázár 
Vilmos Általános Iskola Harmó-
nia Gyermekkara meghívására 
érkezett Pesterzsébetre. 

Szabados Ákos röviden is-
mertette kerületünk történetét, 
illetve arról is szólt, hogy idén 
ünnepeljük várossá nyilvánítá-
sunk 90. évfordulóját. Ezt kö-
vetően átadta az önkormányzat 
ajándékait a városi tanácsos-
nak, a La Fontana énekkar ve-
zetőjének, Rocco Ialaccinak és 

a táncsoport két vezetőjének, 
Costantino Pietrangelónak és An-
tonio D'Anconának. Az együttes 
tagjai Pesterzsébet képes albumát, 
Rátkay Endre festőművész köny-
vét, illetve Óváry Artúr pesterzsé-
beti építészeti alkotásait bemutató 
CD-t kaptak ajándékba.

Az olasz vendégek Cupello és 
Campobasso jellegzetes, házi ké-
szítésű élelmiszereiből, kézműves 
termékeiből összeállított ajándék-
csomaggal lepték meg Szabados 
Ákos polgármestert.  

sza 

A városházán tettek látogatást 
az olasz művészcsoportok

Szabados Ákos polgármester fogadta a cupellói La Fontana hagyományőr-
ző énekegyüttest és a campobassói Gruppo Folkloristico Il Nuovo Borgo 
Vinchiaturo tánccsoportot, valamint Oreste Sciasciát, Cupello városi 
tanácsosát.

Lelki egészség és boldogság 
Prof. dr. Bagdy Emőke pszichológus 
előadása a Csili Művelődési Központ-
ban 2014. szeptember 15-én 18 órától. 
A jegyek 2000 forintért megvásárolha-
tók. (1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 

4-6. 283-0230, www.csili.hu)
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November
04. 16:00 – Felkészülés a szop-
tatásra, házigazda: Barbócz Ilona 
védőnő
05. 16:00–16:30-ig és 16:30-
17:00-ig – Hogyan készüljek a 
szülésre? Érezd magad otthon 
nálunk, látogatás a szülőszobán, 
házigazda: Hatházi Rita
13. 14:00 – Felkészülés az újszü-
lött ellátására, újszülöttosztály 
látogatása, gyakorlati bemuta-
tó, házigazda: Bartha Mónika, 
Borcsik Istvánné
27. 14:00 – Felkészülés az újszü-
lött ellátására, újszülöttosztály 
látogatása, gyakorlati bemuta-
tó, házigazda: Bartha Mónika, 
Borcsik Istvánné

December
02. 16:00 – Felkészülés a szop-
tatásra, házigazda: Barbócz Ilona 
védőnő
03. 16:00–16:30-ig és 16:30-
17:00-ig – Hogyan készüljek a 
szülésre? Érezd magad otthon 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
szülésfelkészítő programja 

nálunk, látogatás a szülőszobán, 
házigazda: Hatházi Rita
11. 14:00 – Felkészülés az újszü-
lött ellátására, újszülöttosztály 
látogatása, gyakorlati bemuta-
tó, házigazda: Bartha Mónika, 
Borcsik Istvánné

Az előadások a kórház 9. emele-
ti orvosi tárgyalójában kezdődnek. 
Az újszülöttosztály bemutatása a 
8. emeleti ultrahang-váróterem-
ből indul. Részvételi szándék jel-
zése: 1-289-6200/1111 mellék 
(szülőszoba).

Életveszélyessé vált az Emlékezés terén 
a Hősi emlékmű, miután ismeretlenek 
ellopták a harangot rögzítő csavaro-
kat. Erre egy helyi lakos hívta fel az 
önkormányzat figyelmét.

Gáti Gábor szobrászművész, a 
műalkotás készítője, valamint Né-
meth Gábor kovács iparművész is 
meggyőződött a történtekről 
és megállapították, va-
lóban szándékos 
rongálásról van 
szó. 

A szobrász-
művész vállalta 
az új csavarok 
elkészítését, be-
szerelését, Né-
meth Gábor pedig a 
rögzítésüket.

A hibák kijavításáig a köz-
terület-felügyelők rendszeresen 

járőröznek itt, és a rend-
őrség is kiemelt figyelmet 

fordít a területre. A téren 
lakók szintén vállalták, hogy 

a gyanús alakok mozgását jelzik a 
rendőrségnek.            sza

Ha ezt a hősök látnák! 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XX. 
kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek a legutóbbi mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, 
hogy mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán vizsgá-
latra. Cím: 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104., Szakrendelő mögötti 
parkoló tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt. 

A vizsgálat térítésmentes!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve Tel.: 06 (1) 465-3823

   Éljen a lehetőséggel szeptember 12-29 között! 

Miután ismeretlenek megcsonkítot-
ták és összefirkálták a Baross utca 43. 
szám előtti parkban Kampfl József 
Emberpár című szobrát, a Buda-
pest Galéria felkérésére a napokban 
a szobrász pótolta a hiányzó orrokat 
és letisztította az alakokat, így azok 
ismét teljes szépségükben mutatkoz-
hatnak a járókelők előtt.           tkzs

Vajon ki 
orrolhatott meg 
a szoborra, és miért?

2014. július 30-án tragikus 
hirtelenséggel elhunyt 

Manninger Miklós 
tánctanár és koreográfus. 
Halála leírhatatlan veszteség a 
magyar néptánc, a magyaror-
szági németek és különösen az 

általa vezetett táncos közösségek 
számára.

Augusztus 27-én 15 órakor 
kísérik utolsó útjára 

a Solymári temetőben. 

Magyarországon a 2014–2015-ös 
tanévtől minden 12. életévét be-
töltött és 7. osztályos lány térítés-
mentesen megkaphatja a humán 
papillomavírus (HPV) elleni védő-
oltást, amit Juhász Lajosné  egész-
ségügyért felelős alpolgármester is 
szorgalmaz, mert mint mondja, 
fontos, hogy a védelem még azelőtt 
kialakuljon a lányoknál, mielőtt a 
szexuális életet megkezdenék.

Pesterzsébet önkormányzata ko-
moly és elszánt erőfeszítéseket tesz 
a lakosság egészségmegőrzéséért. 
Megszámlálhatatlanul sok prog-
ram, kezdeményezés volt az elmúlt 
időszakban, ahol a helyes életvitelre 
ösztönözték a kerületieket. Az egész-
ségmegőrzés egyik fontos állomása a 
humán papillomavírus (HPV) elle-
ni küzdelem, amely törekvés össze-
csengett a kormány oltást támogató 
döntésével. 

A méhnyakrák világszerte a nő-
ket fenyegető második leggyakoribb 
rosszindulatú daganat. A HPV a 
ma ismert leggyakoribb szexuális 
úton fertőző betegség. A nők 80%-a 
megfertőződik valamelyik fajtájával, 
de az enyhébb fertőzések többnyi-
re tünetmentesek, és 1-2 év alatt az 
immunrendszer legyőzi a betegséget. 
A HPV 16 és HPV 18 vírusok azon-
ban rosszindulatú bőrelváltozások, 
szemölcsök formájában vagy a nemi 
szervek nyálkahártyáinak megbe-
tegedésével jelentkeznek, és hosszú 
lappangási idő után rákos megbete-
gedéseket okozhatnak. Éppen ezért 
fontos a mielőbbi védelem. 

– Nagyon fontos, hogy a szülők 
körültekintően végiggondolják a vé-
dőoltás előnyeit, hiszen  segítségével 
számos, akár halálos kimenetelű, illet-
ve súlyos szövődménnyel járó betegség 
megelőzhető, illetve teljesen  meg-
szüntethető. Az oltás képes megelőzni  
a  fertőzést a vírus azon két típusa ese-
tében, amely a méhnyakrákok mint-
egy 70 százalékát okozzák – mondja az 
alpolgármester, aki arra kéri a szülőket, 
hogy a hamarosan kézhez kapott, ez-
zel kapcsolatos tájékoztatót alaposan 
olvassák el és gondolják át. 

Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat is azt javasolja 
minden 2001. június 1. és 2002. má-
jus 31. között született (7. osztályos) 
lánynak, illetve szüleiknek hogy az 
egészséges jövő érdekében éljenek az 
állam által felajánlott ingyenes oltással.  

– Hat hónap különbséggel két 
oltást ad be a házi- vagy iskolaorvos. 
Mellékhatásként előfordulhat láz és az 
injekció beadásának helyén kialakuló 
reakció (bőrpír, fájdalom, duzzanat), 
azonban az oltások előnyei egyér-
telműen és messze meghaladják az 
általuk okozott kellemetlenségeket – 
hívja fel a figyelmet Juhász Lajosné, aki 
hozzáteszi: a jövő édesanyáit most kell 
megvédeni egy hosszú, súlyos, netán 
végzetes betegségtől. 

A hosszú lappangási idő miatt a 
26–65 éves korú nőknek tanácsos leg-
alább 3 évente méhnyakrákszűrésen 
megjelenniük. Az idejekorán felismer-
hető betegség kezelhető. 

Bővebb információ: www.antsz.
hu/hpv,  www.egeszseg.hu  

TKZS

A jövő édesanyáit 
most kell megvédeni!

1941–2014
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Emléktáblát avattak a városházánál 
dr. Chikán Béla, Pesterzsébet első pol-
gármestere tiszteletére. Az ünnepségen 
jelen volt a Chikán család több tagja is.

Miután a Pesterzsébeti Vajda Gipsy 
Koncertzenekar eljátszotta az egykori 
polgármester kedvenc nótáját, Szaba-
dos Ákos polgármester arról beszélt, 
régi hiányt pótol az önkormányzat 
azzal, hogy emléket állít a kerület első 
polgármesterének.

– Az elődök tisztelete és emlékük 
megbecsülése az alapja a családszeretet-
nek, egyszersmind a hazafiságnak. Bár 
lennék olyan eredményes és a kerület 
is olyan fejlődőképes, mint amilyen az 
első tizenhat esztendő alatt volt az első 
polgármester idejében – adott hangot 
vágyának a polgármester, aki ugyan-
annyi ideje vezeti a kerületet, ahány 
évig Chikán irányította. A polgár-
mester kiemelt néhány meghatározó 
állomást elődje munkásságából: meg-
kezdődött a közművesítés, az úthálózat 
kiépítése, az általános iskolák építése, az 
Erzsébet tér kialakítása, és erre az idő-
szakra tehető a Kossuth Gimnázium 
átadása is. E fejlesztések mindakkor 
történtek, amikor Magyarországnak, 
mint az első világháború vesztesének, 
jóvátételt kellett fizetnie legyőzőinek, 
s amikor 1929 és 1933 között min-
denhová begyűrűzött a világgazdasági 
válság.

– Nem ment ez társak nélkül ak-
kor sem, mint ahogy most sem. Sok-
szor jutott ez eszembe Chikán Béla 
munkássága kapcsán, amióta Pester-
zsébet polgármestere vagyok. Azt kí-
vánom, hogy az út, amit megkezdett, 
s amit mi folytatunk, sikeres legyen 
– zárta beszédét Szabados Ákos.

A tábla elhelyezésének kezdemé-
nyezője, Várhalmi András, a Csili 
Művelődési Központ igazgatója 
elmondta, most érkezett el a leg-
megfelelőbb alkalom az emléktábla 
elhelyezésére, hiszen Pesterzsébet vá-
rossá válásának kilencvenedik évfor-
dulóját ünnepeljük idén. 

– Nem véletlenül kerül az emlék-
tábla a városháza Nagy Győry István 
utca felőli oldalára, hiszen települé-
sünk első jegyzője távoli rokona és 
atyai jó barátja volt Chikán Bélának 
– ismertette a két egykori elöljáró köz-
ti kapcsolatot az igazgató.

A család részéről dr. Csák Ilona, 
Chikán Béla unokája köszönte meg 
az emléktábla-állítást, majd felidézte 
nagyapja alakját.

– Mindig büszkén vállalta ma-
gyarságát. Keresztény szellemben 
nevelkedett. Embersége és szenvedé-
lyes természete nyilvánult meg abban, 
ahogy nyíltan szembeszegült a nyilas 
Endre Lászlóval, megtagadva gettó 
létesítését Erzsébeten, amiért nem 
indulhatott többé polgármester-
választáson – mondta.

Az ünnepség egy Chikán-nótával 
ért véget. 

Ditzendy

Dr. Chikán Béla idején jelentős fejlődésen ment keresztül a kerület 

Emléktáblát kapott első polgármesterünk

Igazi polihisztor volt, sokoldalú, te-
hetséges ember. Fiatalként, tele lel-
kesedéssel, a Kossuth Gimnázium 
diákjaként 1949-ben megalakította 
Máté Jánossal az iskola fiúénekka-
rát, de mit ért ez lányok nélkül... A 
szomszéd leányiskolából verbuvált 
vegyes karral, a Csili igazgatónőjével 
megállapodva elkezdődtek a próbák az 
ominózus Kék teremben. Felbuzdul-
va a kezdeti sikereken, megalakította 
a híres kerületi Erkel Együttest, ahol 
kétszáznál is több lelkes énekes, tán-
cos, zenész járt boldogan a próbákra, 
előadásokra.

Teherautóval járták az országot, 
felléptek aratáson, nemzeti ünnepeken 
a kor igénye szerinti műsorral, amely 
a kötelező munkásmozgalmi dalok-
tól Kodály, Bartók művein keresztül 
a magyar néptánc kincsei mellett a 
klasszikus cigányzenekar és menyecs-
kekar minden színével rendelkezett.

Hegyi Imrét szülei polgári ne-
velésben részesítették. A zene- és 
nyelvtanulás mellett, a kor szokásai-
val ellentétben, édesapja tanácsára az 
iskolai szüneteket szakmák tanulásával 
töltötte, amit egész életében hasznosí-
tani tudott. Volt bádogos és cipészinas, 

de legjobban az asztalosmester mellett 
érezte magát. 

Érettségi után a Műszaki Egyetem 
építészmérnöki karára vették 
fel, ahonnan egy év után, 
családja bánatára, az ő 
nagy örömére 

"
átirá-

nyították" az akkor 
alakult Magyar Álla-
mi Népi Együttesbe, 
mert nemcsak kottát 
olvasni és írni, de 
énekelni is kiválóan 
tudott. Nagy hasznát 
vette a diákévei alatt 
megtapasztalt, az egri 
cisztereknél megismert 
szigorú rendnek és az ott-
hon szerzett zongoratudásának, 
így Rábai Miklóssal, a legendás Népi 
Együttes vezetőjével népdal- és tánc-
gyűjtő körútra mentek, hiszen a le-
írandó kotta volt akkoriban az egyetlen 
eszköz a lejegyzésre, amit ő felsőfokon 
tudott. 

Közösségteremtő, hihetetlen len-
dületes egyénisége, közlésvágya tette 
lehetővé számára, hogy a világot járó 
együttessel egyben riportokat is készít-
sen, amit már 1964-től nagy örömmel 

közölt a Magyar Rádió, hiszen akko-
riban kizárólag az Aranycsapat és az 
együttes mehetett külföldre. Az elzárt or-
szágban különlegesnek számított a színes 
beszámoló a nagyvilágból. Így kezdődött 

Hegyi Imre másik 
"
élete", a 

riporter, dokumentarista 
rádiós tevékenysége, érzé-

keny, minden társadal-
mi jelenséget azonnal 
és hűen visszaadó 
Húszas stúdió című 
műsorai évtizedekig 
a magyar közélet 
kiemelkedő alkotá-

sai voltak, melyeket 
Kovalik Mártával, szer-

kesztőtársával készítettek. 
Számos kimagasló szakmai 

elismerést kapott mint együt-
tesi tag és riporter. 

Otthonát alkotásként tartotta szá-
mon, baráti köre és a betévedő szom-
szédok egyaránt életműve részének 
tekintették. Csodálatos népi fafaragá-
sait az együttesi turnékon,

"
ráérő" ide-

jében készítette. Nyughatatlan, alkotó 
természetébe nem fért bele a tétlenség. 
Barátai, ismerősei megdöbbenéssel, 
fájdalommal vették tudomásul, hogy 
meghalt Hegyi Imre. 
Élt 82 évet. 

Búcsú Hegyi Imrétől

16 éven át szolgálta Pesterzsébetet
Chikán Béla 1891-ben Tiszaroffon született. A kereskedelmi iskola, a gimná-
zium után jegyzői tanfolyamot végzett. 1909-ben segédjegyző Erzsébetfalván, 
közben elvégezte az egyetemet. 1914-ben tüzérként vett részt az első világhá-
borúban, leszerelése után Kispesten rendőrfelügyelőként, majd rendőrségi 
fogalmazóként dolgozott. 1924. január 1-jétől, 1939. december 31-ig, a 
várossá váló Pesterzsébet első polgármestere. Hivatalából a szélsőjobboldal 
mozdította el. A második világháborút követően állami tisztségeket viselt, 
a fordulat éve után megbélyegezték, keszonmunkás lett. 1949-ben inter-
nálták, majd családjával együtt kitelepítették. 1956-ban költözhetett vissza 
a fővárosba. Nyugdíját megvonták, kertészkedésből tartotta fenn magát 
1963. december 29-én bekövetkező haláláig.

Gyászjelentés

Fehér Sándorné 
sz. Mócsay Ilona Lujza 
2014. augusztus 14-én elhunyt. 
Szeretett édesanyám itt szüle-
tett, és Pesterzsébeten élte le 

egész életét. Sajnálatos balesete 
miatt váratlanul, élete 100. 

évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 

szeptember 5-én 12 óra 15 
perckor lesz 

a Pesterzsébeti temetőben. 
Nyugodjék békében!

Fo
tó
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ő
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A legtöbb iskola és óvoda kézmű-
ves foglalkozáshoz szükséges esz-
közöket, versenyek díjait fedezte a 
nyert összegből, és majdnem 100 
gyermek jutott el színházba a tá-
mogatás révén.  

– Külön említést érdemelnek az 
óvodák nyílt napjai, ahol a gyer-
mekek szülei, testvérei is részesei 
lehettek a programoknak. Ilyen 
volt a Gézengúz Óvoda szüreti mu-
latsága, ahol a gyermekek és szüle-
ik együtt készíthették el a szüreti 
mustot, részt vehettek a kézműves 
foglalkozáson, miközben az óvó né-
nik mindenkit mesefigurává változ-
tattak át arcfestés segítségével. Este 
táncház zárta a napot – emlékezte-
tett Juhász Lajosné alpolgármester.
A Kerekerdő Óvoda zenenapján a 

gyerekek szüleik segítségével egy-
szerűbb hangszereket készítettek. 
Bemutatták ének- és hangszertudá-
sukat, majd a Kolompos együttessel 

közösen táncra perdültek.
A Nyitnikék Óvoda tavaly, az álla-
tok világnapján 11 óvodai csoport 
részére szervezett egész napos prog-
ramot sok-sok játékkal. 

– A Lurkóház Óvoda október 
14-től 18-ig tartó Tök jó hét című 
programján a szülők és a gyerme-
kek töklámpásokat készítettek, 
tökkel kapcsolatos játékokon vettek 
részt, megválasztották a Tökkirályt, 
a Tökkirálynőt is. Mindenki élvezte 
az esti töklámpás felvonulást – idéz-
te fel a napot az alpolgármester. 
A Budapest XX. Kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola Luca-napi 
vásárán a gyermekek által készí-
tett adventi dekorációkat lehetett 
megtekinteni és megvásárolni míg 
a József Attila Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskola diákjai a 
támogatás összegéből vendégül lát-
ták Frankfurt am Main X. kerülete 
Berkesheim Általános Iskolájának 
diákjait, akiket megismertettek Bu-

dapest szépségeivel.
A bizottság támogatta az 
augusztus 20-i ünnepsé-
get, az Erzsébet-napot és 
a reformkori napot.

– Elmondhatjuk, a 
pedagógusoknak nagy 
könnyebbséget, a ke-
rület lakosainak pedig 
kellemes órákat szerez-
hetett a kapott összeg. 
2014-ben az Oktatá-
si, Kulturális, Sport és 
Környezetvédelmi Bi-
zottság ismét 2 000 000 
forinttal támogathatja a 

kerületi nevelési oktatási intézmé-
nyeket – tette hozzá Juhász Lajosné 
alpolgármester. 

tkzs

Örömteli perceket nyújthattak 
a támogatások segítségével

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultak a kormány 
által meghatározott 5800 forint ér-
tékű Erzsébet-utalványt kapnak az 
iskolakezdés előtt, amihez augusztus 
20. után a posta közreműködésével 
juthatnak hozzá. A következő ugyan-
ilyen összegű természetbeni támo-
gatást – szintén Erzsébet-utalvány 
formájában – ez év novemberében 
kapják meg a jogosultak. A kerület-
ben augusztusban 1618 gyermek és 
nagykorú tanuló  részesül a támoga-
tásban, amit készétel, ruha, tanszer, 
illetve tankönyvvásárlásra használ-
hatnak fel. Az Iskolai Erzsébet-
utalvány az elfogadására szerződött 
szolgáltatóknál a kibocsátás évének 
utolsó napjáig használható fel. 

Támogatást kapnak iskola előtt a családok

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a kerületi isko-
lák és óvodák számára 2013-ban mindösszesen 2 000 000 forint céltámogatást 
osztott szét. Ez az összeg lehetővé tette a pedagógusok számára, hogy ne csak a 
szorosan vett tananyagot közvetítsék a gyermekek számára, hanem a kötelező 
foglalkozásokon, tanórákon megszerzett tudást szórakoztató, játékos formában 
is felidézzék, elmélyítsék, kiegészítsék a gyerekek.

A Hajós Alfréd Általános Iskola 
régi, népi tárgyak gyűjtésébe kezd, 
amihez  kérik a szülők, nagyszülők, 
barátok segítségét.

Irány a nagyi padlása, és ha ott 
előkerülnek szépen hímzett terítők, 
csipkék, korsók, netán népviseleti 
ruhák, régi, természetes anyag-
ból készült játékok, vagy 
bármi, ami a magyar 
népi1hagyományhoz 

köthető, vigyék be 
az iskolába!

Irány 
a padlás!a padlás!

Óv-Lak Rubin 
Családi Napközi 

és 
GyermekCentrum

Jelentkezés:
Tel.: +36-70- 940-0608

www.ovlak-csaladinapkozi.hu

Nem tudja megoldani
bölcsis, ovis, kiskorú
gyermeke felügyeletét?

Nincs kire bízza gyermekét
esti (színház, é�erem, mozi),
éjszakai (esküvő) vagy
hétvégi programja esetén?

Megoldás: Gyermek Hotel
Mi vállaljuk  gyermeke teljes körű 

felügyeletét, igény esetén 
éjjel – nappal, akár hétvégén is.

Várjuk szemefényét
a hét minden napján
pro� felszereltségű

Családi Napközinkben

XX. ker. Budapest, Tinódy utca 29.
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– A mi intézményünkbe sok 
nehéz anyagi körülmények között 

élő diák jár, és sajnos nem mindenki 
tudja kifizetni a táborok díját. Az 
iskolánk alapítványa segíti ezeket a 
gyerekeket, de a lehetőségek sajnos 

végesek. Többször is volt rá példa 
hogy valamelyik pedagógus a zse-

bébe nyúlt, hogy a tanítványa 
táborozhasson – mondta az 
igazgató. 

– Az a legnagyobb prob-
léma, hogy már nem pályáz-
hatunk a nyári szabadidős 
táborokkal anyagi támoga-
tásra. Egyetlen lehetőségünk 
maradt,  mégpedig az, hogy 
szponzorokat keressünk. Sze-
rencsére találtam támogató-

kat, így több tábort is el tudtunk 
indítani a nyáron, de nem eleget. 
Idén például az óvodásokat már 
nem tudtuk táboroztatni. Nagyon 

sok nálunk a 
kulcsos gyerek, 
és fontos, hogy 
a vakációt fel-
ügyelet alatt tölt-
sék el, tartalmas 
tevékenységgel 
– mondta.

Külön tábort 
s ze r ve z t ek  a z 
iskolában tanuló 
autista diákok 
számára,  ahol 
egyszerre csak 
8-10 gyermek 
vakációzhatott.

A vízitábor-
ban, amit  Csécsi 
Barnabás veze-

tett, most is voltak borulások, de 
ez egy evezőstáborban nem szo-
katlan. A gyerekek a Tisza-túra 
mellett kerékpártúrán is részt 
vettek. Az vízitábort 
napi ezer forinttal tá-
mogatta a Fővárosi 
Önkormányzat.

Mint azt az igazgató-
tól megtudtuk, nagysze-
rűen sikerült a balatoni 
tábor is. Amikor sütött 
a nap, a gyerekek a 
balatonakali strandon 
pancsoltak, hűvösebb 
időben pedig ellátogat-
tak a sümegi várhoz.

– Annyira jól érezték magukat 
a gyerekek, hogy megkérték a pe-
dagógusokat, telefonáljanak haza a 
szülőknek, hogy hadd maradjanak 
tovább. A már említett anyagi nehéz-
ségek miatt azonban ezt nem tudtuk 
megoldani, úgyhogy haza kellett jön-
niük – mondta az intézményvezető. 

Az augusztus második hetében 
indult sporttáborban a karatésok 
fejleszthették állóképességüket, ké-
szülhettek a következő övvizsgára.

– Jövőre is szeretnénk ezeket a 
táborokat meghirdetni, és nagyon 
remélem, hogy a pénz is meglesz rá. 
Idén a tanulók egyharmada tudott 
velünk nyaralni, azaz nyolcvan gye-
rek. Arra törekszünk, hogy minél 
több gyermeknek megadassék az 
általunk  szervezett  nyári kikapcso-
lódás, mert többségüknek az iskolai 
tábor a nyár legnagyobb  élménye.

VCS

Újabb csodálatos élményekkel gazdagodva búcsúzhatnak a nyártól a benedekes diákok. A nyári 
táborok nemcsak nekik, de a pedagógusoknak is emlékezetesek maradnak. A Benedek Elek 
Iskola és Módszertani Intézmény igazgatója, Csécsi Barnabás csak azt sajnálja, hogy nem tudtak 
minden gyereket elvinni. 

Szponzorok segítségével 
táboroztat a Benedek



10 K U LT Ú R A

A Magyar Kézművességért Ala-
pítvány (Amka), 

"
A Magyar Kéz-

művesség  – 2014 és Kézművesség 
a vendéglátásban" című országos 
pályázatán a szakmai zsűri a pest-
erzsébeti Dukát Judit gyöngyfű-
zőt is díjazásra javasolta. A Duna 
Palotában tartott ünnepélyes 
eredményhirdetésen és díját-
adón Juhász Lajosné nyújtotta 
át az önkormányzat ajándékát. 
Az alpolgármester elmondta, az 
önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja a helyi művészek 
támogatását, felkarolását.

Bár még csak négy éve foglalko-
zik gyöngyékszerek készítésével, 
már több kiállításon is megcso-
dálhatták alkotásait. A három-
gyermekes családanya a mostani 
országos pályázatra gyógyító ás-
ványokat tartalmazó gyöngyék-
szerekkel pályázott. 

Egy pesterzsébeti cuk-
rászda teraszán üldögélünk, a 
capuccinóját kevergeti, és köz-
ben azt sorolja, mi mindent 
kapott a díjátadón. Előtte az 
asztalon egy doboz – a titkok 
ládája, ami már alig várom, hogy 
megnyíljon előttem –, abban 
tartja a legkedvesebb alkotásait. 
Előbb azonban mégis arról fagga-
tom, hogyan került kapcsolatba a 
gyöngyökkel.  

– Négy éve a körúton sétáltam, 
és megláttam egy gyöngyös boltot. 
Földbe gyökerezett a lábam a sok 
szépségtől, amit láttam. Bemen-
tem, és egy csodálatos világ tárult 
elém, különlegesebbnél különle-
gesebb gyöngyékszerekkel. Meg-
kérdeztem a boltvezetőt, hogy ezt 
meg lehet-e tanulni. Másnap már 
ott tanultam a gyöngyfűzés alapjait 
– emlékszik vissza Judit, akitől nem 

állt távol a kézműveskedés, hiszen 
hét-nyolc éves lehetett, amikor már  
zsebkendőket hímzett, horgolt, kö-
tött és rengeteget rajzolt. Később 
megtanult varrni. A fürdőruhától a 
síoverallig mindent el tudott ké-
szíteni. Érdekes, hogy mégsem 
a kézműves hivatást választot-
ta annak idején. Hosszú ideig 
logisztikai területen dolgozott 
egy nemzetközi vállalatnál, és  
csak gyülemlett benne a stressz. 
Harminchét évesen elege lett. 
Megszületett az első gyermeke, 
aztán jött a második és a harma-
dik. Tudta, hogy a multik vilá-

gába már 
soha nem 
fog visz-
szatérni. 
Termé-
szet-
gyógy-
ászatot 
kezdett tanulni és jógaoktatást. 
Aztán jöttek a gyöngyök. Ma már 
csak olyan dolgokkal foglalkozik, 
amiket szeret. 

– Délelőtt többnyire jógaórákat 
tartok, mellette sütök-főzök a csa-
ládomnak, délután elhozom a gye-
rekeket az iskolából, és este, ha már 
mind elaludtak, végre elővehetem 

a gyöngyöket – mondja Judit, és 
kinyitja a dobozt, hogy végre én 
is megcsodálhassam az ékszereit. 
Káprázatos nyakláncokat, modern 
és hagyományos népi ékszereket 

tesz az asztal-
ra. Különleges, 
apró gyöngyből 
készült ékszert 
mutat, melynek 
egyetlen mo-

tívuma egy egész órányi munkát 
igényel. Leginkább a bordó, a feke-
te és a sötétebb színeket használja, 
ezért is olyan feltűnő egy világító, 
fehér nyakék, melyet egy korábbi 
pályázatra készített. Az apró gyön-
gyök a jégvirágot jelenítik meg. 
Előkerülnek a gyógyító nyakláncok 
is. A medálok közepén egy-egy ás-

vány díszeleg. Az 
egyik enyhíti a migrént, 

a másik az érzelmekre hat. 
Aztán előkerül egy gyöngyöv, 
és sok-sok pici gyűrű a meny-
asszonyos fehértől a színes 
bulizósig.  

– Ez egy csodálatos világ.  
Szeretem, mert olyan sokfé-
le gyöngy és számtalan fűzé-
si technika van, hogy szinte 
végtelenek a variációk. Én egy 
modernebb vonalat képvise-
lek a gyöngyfűzők között. A 
hagyományos népi ékszereket 
más színekkel, újratervezett 
formavilággal készítem el, 
és ezek a munkák a szakmai 
zsűri tetszését is elnyerték 
– mondja.

Judit ékszerei többször szerepel-
tek a Magyar Kézművességért Ala-
pítvány által rendezett kiállításokon 
a Vajdahunyad várban, a Magyarok 
Házában és az Országos Széchényi 
Könyvtárban. Tavaly Pesterzsébet 
önkormányzatától a Pesterzsébet 
Aranykezű Mestere elismerő címet 
kapta. Gyöngyékszereit rendszere-
sen zsűrizteti a Népi Iparművészeti 
Bíráló Bizottság előtt. Ősszel szeret-
né megpályázni a népi iparművész 
címet.

– Szeretném, ha minél töb-
ben megismernék ezt az alkotói 
tevékenységet, ha átadhatnám a 
tudásomat. Több tanfolyamot is 
tartottam már, és olyan jó volt lát-
ni, amikor az anyuka leült a gyer-
meke mellé, és közösen készítettek 
valami szépet. Az alkotói légkörben 
megszűnnek a napi problémák, a 
stressz. A kézműveskedés jót tesz a 
léleknek.          VCS

Dukát Judit gyöngyfűző országos szintű szakmai elismerésben részesült 
A gyöngyfűzésben találtam önmagamra

Két pesterzsébeti művész, Eszes 
Zoltán és Csillag Lőzsu munkáit 
állították ki a Bíró Mihály utcai 
könyvtárban. 

Eszes Zoltán igen termékeny 
festő, a legutolsó tavaszi tárlaton 
közönségdíjat kapott. A kolozsvári 
Mátyás király lovasszobráról készült 
munkáját a művész a könyvtárnak 
ajándékozta. 

A üvegvitrinekben Csillag 
Lőzsu kis képei, csipkéi, tárgyai 
kaptak helyet. A művésznő igen 
sokoldalú: ír, költeményeket farag, 
fest, grafikákat készít.  

A kiállítás augusztus 30-ig te-
kinthető meg.  

im 

Két kiállító egy könyvtárban
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Nem kapja meg a 
Pesterzsébet újságot? 

Terjesztési panaszok: 
szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu

 Eszes Zoltán párjával, Júliával
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FőVÁROSI SZABó ERVIN KÖNyVTÁR

XX/2. sz. könyvtára
Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, e-mail: fszek2002@fszek.
hu, www.fszek.hu, Nyitva: H, Sz, P: 
13–19 óra, Cs: 9–16 óra. Nyár után az 
első szombati nyitva tartás: szeptember 6. 
Kötőtű klub: új programot indítunk 
könyvtárunkban, kezdő és gyakorló 
kötő, horgoló és kézimunkázó olvasóink 
számára kéthetente, pénteken 17 órától! 
Első alkalmak: szeptember 5. és 19. A 
klubot Lászlóné Harácska Mária vezeti.
Baba-mama klub: szeptember 4-én, 10 
órakor várja a csöppségeket Káposztásné 
Kosztya Henrietta óvópedagógus.
Játékkészítők klubja: szerdánként, 15 
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket, 
akik logikai és kézműves játékokkal is-
merkednének. 
Társasjáték klub: Ha van kedvenc társas-
játékod, azt is hozd magaddal! Szeptember 
19-én 17 órakor várunk a könyvtárban!
Kézműves Kuckó: várjuk az alkotni sze-
rető gyerekeket augusztus 29-én, és szept-
ember 26-án 17 órakor! Alkotás közben 
Molnár Éva néni mesélni is fog nektek.
Idegennyelvi klubok: Újra indul az olasz 
klub! Első alkalommal szeptember 29-én, 
17 órakor. Az angol klub szeptember 

1-én, 17 órától. A német klub szeptember 
8-án, 17 órakor lesz. Az orosz klubban 
szeptember 24-én, 17 órakor Németh 
Mária várja a nyelvgyakorlókat. A francia 
klubba pedig Megyeri Béla várja a társal-
gókat szeptember 15-én, 17 órakor. 
Kiállítás: Tárlóinkban Csillag Lőzsu kő- 
és plasztikakiállítását tekinthetik meg, 
galériánkban pedig Holka Edit Katalin 
festményeit nézhetik meg.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  XX/4. 
sz. fiókkönyvtár, 1204 Budapest, Pa-
csirta u. 157/ b. Tel.: 284-7447 e-mail: 
fszek2004@fszek.hu, Nyitva tartás: H, 
Sze, P: 13-19, Cs: 9-15, K, Szo: zárva, 
Alkossunk együtt! Játszóház 2-8 éves 
gyerekeknek!
Rajzolás, színezés, festés, gyurmázás, 
aszfaltrajz; hajtogatás, ragasztás. Közben 
mesélés, beszélgetés Rádics Ágnessel. Pá-
ratlan heteken szerdánként 16.30-tól
Hímző, kötő, horgoló kézimunka és 
főzőcske klub pénteki napokon 15.30-tól
Kerekítő foglalkozás indul szeptem-
berben, pontos időpontja még nincs, 
kérjük érdeklődjenek személyesen vagy 
telefonon.
Szabados Ákos polgármester fogadóórája: 
szeptember 24., 18 óra

Állandó kiállítások
Rátkay-Átlók Galéria

- Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása;

- Rátkay Endre 
festőművész kiállítása;

- Gaál Imre 
festőművész kiállítása;

- Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai;
- Mozitörténeti kiállítás 

„Tudok egy olyan mozit...” címmel.

Gaál Imre Galéria
- Tóth Menyhért 

festőművész kiállítása;
- Szabadtéri szoborkert.

Pesterzsébeti Múzeum
- Neményi Lili
 emlékszoba;

- Helytörténeti kiállítás;
- „Kincseskamra” 

helytörténeti kiállítás.

Pesterzsébeti Múzeum

RÁTKAy-ÁTLóK GALÉRIA

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

Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.

1204 Budapest, Klapka utca 48. Tel.: 06 (1) 284-7324. 
Nyitva tartás: keddtől szombatig, 10–18 óráig.

Időszaki kiállítások
A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület 
"Visszfény Hommage á Juhász Árpád" 
című kiállítása szeptember 17-én, 17 
órakor nyílik a Gaál Imre Galériában. 
Megtekinthető október 19-ig, hétfő 
kivételével naponta,10-18 óráig.

„Sportélet Erzsébeten”
helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti 
Múzeum épületében.1Megtekinthető 
szeptember 21-ig, keddtől szombatig, 
10-18 óráig.

„Pesterzsébet 90 éves” 
helytörténeti és képzőművészeti 
kiállítás a Gaál Imre Galériában. 
Megtekinthető 2015. január 11-ig, 
hétfő kivételével naponta, 10-18 óráig.

„Örmény kulturális est”
augusztus 28-án, 17 órától a Gaál Imre 
Galériában.

info@pesterzsebetimuzeum.eu, www.pesterzsebetimuzeum.hu 

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

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, 10–18 óráig.
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Szent István-napi forgatag a Kosutiban
Kíváncsi, érdeklődő tömeg gyűlt össze augusztus 19-én a 
Kosutiban, ahol a Szent István-napi forgatagba invitálta 
a kerületieket a Csili és a társszervező önkormányzat. 
A műsorban fellépő előadók  mindegyike nagy tapsot 
kapott a közönségtől. Az est fénypontja – szó szerint – a 
tűzijáték volt.

Szabados Ákos az önkormányzat és a képviselő-testü-
let nevében mondott köszöntőt és azt kívánta, hogy 
valamennyi pesterzsébeti asztalára bőséggel kerüljön 
az új kenyérből a következő aratásig. Kitért arra is, 
hogy a bőség a családok asztalán túl, a kerület egész 
közösségének életében jelen legyen. 

– Kívánom, 
hogy kerületünk 
a  továbbiak-
ban is nyújtsa 

mindazt, amire büszkék 
vagyunk, és végezzük együtt 
azt a közös munkát, ami ezt 
a kerületet élhetővé és lak-
hatóvá teszi – tette hozzá a 
polgármester. 

A színpadon folyama-
tosan váltották egymást az 
előadók. Orosz Zoltán har-
monikaművész népszerű 

slágereket ját-
szott hangsze-
rén, a Vajda 
Gipsy  Kon-
certzenekar 
közkedvelt 
zeneszámokat 
adott elő a tőle 
megszokott 
virtuozitás-
sal. A zenekar 

énekes szólista vendégei Újhelyi And-
rea és Karcagi János énekes voltak.

A Téka együttes népzenére épülő 
táncházat tartott, és bemutatkozott a 
Gruppo Folkloristico Il Nuovo Borgo 
Vinchiaturo tánckar az olaszországi 
Campobassóból, valamint a La Fontana 
hagyományőrző énekkar Cupellóból.

A Hun-Kun Táncegyüttes produk-
ciója, a misztikus sámánvilág, a dobbal 

kísért tánckoreográfiák, a tűzzel 
zsonglőrködés nagy tetszést aratott 
azok körében is, akik már sokadik 
alkalommal látták őket az erzsébe-
ti eseményeken fellépni. Táncosaik 
között a Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola egykori diákjai is 

helyet kaptak.
Kállay-

Saunders And-
rás dalai után a 
Csili Művelő-
dési Központ 
tetejéről fellőtt 

tűzijátékot ezrek látták. A helyszínen, a házak abla-
kaiból, erkélyekről is rengetegen kémlelték aznap 
este a fényektől szikrázó esti égboltot. A forgatag 
rendjének megtartásában a rendőrök és a polgárőrök 
vettek részt.                Ilma

Az utóbbi években sokan hiányolták az augusztus 20-i tűzijátékot a kerületben, ami most 
azonban megvalósult. Közel 5000 érdeklődő csodálta meg a Csili tetejéről lőtt látványos 
tűzijátékot. A petárdák 150 méteres magasságig is felkúsztak, és lenyűgöző rajzolatokat 
bontottak az éjszakai égbolton. A közel 20 perces látványosságot a közönség lelkes tapssal 
köszönte meg. A tervek szerint a következő években ismét lehet ünnepi tűzijáték, de erről 
azt új képviselő-testület dönt majd.

Varázslatos tűzijátékkal 
ünnepeltük az államalapítást
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Börzsönyi János református lelkipásztor köszöntötte 
a megjelenteket. A Zsoltárok könyvének 126. feje-
zetéből a Zarándokéneket idézte: 

"
Akik könnyezve 

vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, mi-
kor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit 
hozza!"
Győri János Sámuelné evangélikus lelkész szolgált 
igehirdetéssel:

– Lelkünk mélyén békét szeretnénk, boldog 
családot, virágzó várost és országot. Most, amikor 
az új kenyér ünnepén, a nemzetet éltető kenyérre 
gondolunk, a becsülettel dolgozó embereket is lát-
nunk kell a ropogósra sült kenyér mögött, és azt az 
Istent, amelyik erőt és napsütést adott hozzá. Nemes 
dolog, hogy együtt ünnepelhetünk valamennyien: 
felekezetek és pesterzsébeti lakosok.

A Klapka téri Református Gyülekezet lelkipász-
tora, Veress Gábor imájában a következőket kérte 
Urunktól:

– Kérünk, hogy ezen a háromszínű, csodála-
tos szalaggal átkötött kenyéren át lássuk a földet, 
amelybe behoztál, a csodálatos Kárpát-medencét, 
amit megtarthattunk. Lesz itt mindig szántás és 
aratás, add, hogy ne csak 
a matériának a földjén va-
lósuljon ez meg. Ne csak 
sikert, jólétet kérhessünk 
tőled, ne több és bővebb 
kenyeret, hanem kérhessük 
a földnek lelki javait. Áldd 
meg Pesterzsébet minden 
mezejét, áldd meg az egy-
házközségeket, a gyüleke-
zeteket, áldd meg azoknak 
az életét, akik vigyáznak a 
rendre, a munkamenetre, 
áldd meg a kerület vezetését, hogy a „Te földednek, 
Te lelkednek áldásával végezzék szolgálatukat”.

– Szent István király ünnepe üzenetet és tanúságot 

jelent számunkra és 
utat mutat. Az egyik 
legfontosabb üzenete 
a rend. Az a fajta rend, 
amely az együttélést 
szabályozta, szabá-
lyozza ma is. Az új 
kenyér a bizakodást fejezi ki, amely valamennyiünk 
számára a biztonságot is jelképezi, miszerint életben 
fogunk tudni maradni, és mindenki asztalára jut be-
lőle, még ha nem is egyformán – sajnos. A jogok mel-
lett a kötelességről 
sajnos számosan 
elfeledkeznek. Kö-
telességünk van ha-
zánk, önmagunk, 
családunk, gyüle-
kezetünk és sorsunk 
iránt. A kötelességet 
félresöpörni és csak 
jogokat követelni 
nem lehet. Nem 
elmenekülni kell, 
és nem más országban szerencsét próbálni, hanem 
saját szülőföldünkön kell tudni helyt állni. Sokan 
gondolkodnak úgy a fiatalok közül, hogy a napi 
megélhetés előrébb való minden egyéb másnál. Sú-
lyos szavak ezek, s komoly vitára adhatnak alkalmat. 

A megoldásra megint csak az 
együtt és tisztességgel vég-
zett munka, a magunkénak 
tudott kötelesség a válasz 
– mondta Szabados Ákos 
polgármester, majd Kossuth 
Lajos szavait idézte: „A ha-
za örök, s nemcsak az iránt 
tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt 
is, amely lehet, s lesz.” 

Ezután Mahimai Raj 
Anthony katolikus káplán-

atya megszentelte az új kenyeret, amelyet szétosz-
tottak az ünnepség részvevői között. 

IM 

Az új kenyér a bizakodást fejezi ki, amely 
valamennyiünk számára a biztonságot is jelképezi
Az augusztus 20-i ökumenikus kenyérszentelést idén a Szabótelepi Református Egyházközség 
Mártírok úti imaházában tartották.

Az utóbbi években sokan hiányolták az augusztus 20-i tűzijátékot a kerületben, ami most 
azonban megvalósult. Közel 5000 érdeklődő csodálta meg a Csili tetejéről lőtt látványos 
tűzijátékot. A petárdák 150 méteres magasságig is felkúsztak, és lenyűgöző rajzolatokat 
bontottak az éjszakai égbolton. A közel 20 perces látványosságot a közönség lelkes tapssal 
köszönte meg. A tervek szerint a következő években ismét lehet ünnepi tűzijáték, de erről 
azt új képviselő-testület dönt majd.

Varázslatos tűzijátékkal 
ünnepeltük az államalapítást
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Szeptember 17-én vehetjük a kezünkbe 
Somogyváry Géza, Pesterzsébet dísz-
polgárának könyvét,  ami a Pesterzsé-
beti emlékeim – „Egy kicsapott diák 
történetei” címet kapta. A szerzőnek 
akadt mire visszaemlékeznie, hiszen 
hétéves korától Erzsébeten él. Az olvas-
mányt átszövik az önéletrajzi elemek, 
a szerző visszaemlékezésében látjuk 
magunk előtt az ötvenes évek közepé-
nek Pesterzsébetét, az akkori rendszer 
nyikorgó oktatási gépezetét.
 
Őszintén bevallja: zűrös élete volt. 
1941-től a Kőszegi Hunyadi Má-
tyás Honvéd Középiskolai Neve-
lőintézetbe járt. Erről ír az Iskola 
a határon című regényében Ottlik 
Géza. Három esztendővel később 
már amerikai fogolytáborban ta-
lálta magát. 1949-ben pedig hat 
hónapra internáltak.

– Állítólag, 18 évesen, kémked-
tem. Az amerikai követség könyv-
tárába jártunk dzsesszt hallgatni. 
No, ez volt az én kémkedésem. De 
mi másra is számíthatott egy akkori 

katonaiskolás, akinek nagybátyja az 
író, vitéz Somogyváry Gyula? Va-
lódi kémkedést nem lehetett meg-
úszni fél évvel. Ez persze minden 
álmomat derékba törte – mondja. 

Újságíró akart lenni. Egyik 
tanára azt mondta neki: jól fogal-
mazol, elég felületes vagy, menj 
újságírónak!

– Ehelyett segédmunkásnak, 
idomszerésznek, szerszámkészítő-
nek, varrógépműszerésznek álltam. 
1956 tavaszán a hatalom végre 
megengedte, hogy leérettségizzem. 
Erre ’57-ben került sor, majd négy 
napra rá ismét letartóztattak, mert 
a Pesterzsébeti Forradalmi Nemzeti 
Bizottság vezetőségi tagja voltam. 
Igyekeztem megakadályozni a 
vérengzést, hogy a konszoli-
dáció előtt bárkit elítéljenek. 
Ennek köszönhetően nem 
állítottak bíróság elé, hanem 
leültettek kilenc hónapra – idé-
zi fel a régmúltat a pesterzsébeti 
díszpolgár.

Aztán 1965-ben megengedték 

neki, hogy felvételizzen. Maximum 
pontot szerzett a Műszaki Egyete-
men, de helyhiány miatt nem tud-
ták felvenni. 

– Igen ám, de a törvény szerint 
nem lehetett elutasítani azokat, 
akik húsz pontot értek el a felvé-
telin. Átirányítottak a Felsőfokú 
Gépipari Technikumba, a későbbi 
Bánki Donát Műszaki Főiskolára, 
ahol azzal fogadtak: „Miért ilyen 
későn jött az elvtárs, betelt már 
minden helyünk.” Szerencsémre, 
ugyanis az üzemszervező szakon 
akadt még szabad hely. Itt 

oktattak először számí-
tástechnikát. Így lett 

belőlem 

informatikus – meséli. Neve a  
Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság dicsőségfalán is 
olvasható. 

Szakmájában nyolcvanéves ko-
ráig aktívan dolgozott. 

Ditzendy Attila

Valószínű, hogy Sissi királynő kénye-
lembe helyezte magát abban a székben, 
melyet a felirat szerint a számára készí-
tettek, és amely történelmi jelentőségű 
darab. A különleges tárgy a pesterzsé-
beti Galler Péter, lelkes lokálpatrióta  
tulajdonát képezi.

Mint mondta, az egyik ismerősétől 
kapta az ülőalkalmatosságot.  

– Hogy ült-e benne, és mikor, 
pontosan még nem si- került 
kiderítenem, de a szék al-
ján egy öntöttvas lapkán 
a következő felirat olvas-
ható: 

"
Őfelsége Személye 

Körüli Minisztérium, 
leltári szám: 126". 
A dualizmus első 
feléből származó 
széket felújítottam 
– mondta, és hozzátette, 
Kossuthfalva egyik híres 
kocsmájából, a '48-as ven-
déglőből is származik egy 
széke az 1850-es évek ele-
jéről. Talált egy emlékollót 

is, amelyet 1867-ben készítettek, és 
azt gravírozták rá:

 "
Készült Ferenc Jó-

zsef királlyá koronázásának évében". 
Damjanich  tábornok gyűrűjének 
lenyomatát egy barátjától kapta. Bir-
tokában vannak 80–150 éves korsók, 
söröskancsók, régi poharak, legyezők. 
Egy régi technikai érdekesség, egy 
fémkaleidoszkóp is a kedvenc tárgyai 
közé tartozik. 

– Ha tekergetik és belenéznek, 
érdekes dolgokat lehet látni. Ezzel 

szívesen játszottak annak 
idején a gyerekek. Az is-
merőseim tudják rólam, 
hogy szeretem a régi 
tárgyakat, amit sokszor 

nekem ajándékoz-
nak, amiket aztán 
igyekszem eredeti 
állapotában rend-

be hozni, hogy mások 
is gyönyörködhessenek 

bennük – mutatott kör-
be gyűjteményén Galler 
Péter.

ILMA

Sissi és a '48-as magyarok

Ezzel a címmel rendeznek kiál-
lítást szeptember 19-én a Csili 
Művelődési Központban a re-
formkori nap előtt, ahol Galler 
Péter különleges tárgyait is a 
nagyközönség elé tárják. 

Új kezdeményezés idén, hogy a Művé-
szek utcája helyett Pesterzsébeti utca-
tárlat legyen a reformkori napon. Sok 
erzsébeti művész adott be a tárlatra 
alkotást, de a kiállítás szervezője, Fe-
kete Emese gondolt az elmúlt korok 
pesterzsébeti alkotóira is.

Kiállító művészek: Bartl József, 
Meszlényi János, Nolipa István, 
Kadarkuti Richárd, Rátkay Endre, 
Balogh Gyöngyi, Bunda János Ist-
ván, Eszes Zoltán, Faragó Margit, 
Fejes-Tóth Gábor, Gulyás László, 
Hartung Sándor, Holczapfel Zsu-
zsanna, Kassai Károly, Kőrösi Sán-
dor, Németh Tamás, Pánti Imre, 
Szkotnyiczky Péter, Tóth Árpád, 
Tóthné Pálmai Katalin, Vagyóczki 
Kata, Varga László, Zehetmayer 
János.

A Stádium Kiadó is jelen lesz Gí 
gyönyörű albumaival és pesterzsébe-
ti vonatkozású könyveivel. 

Az ünnepi műsorban sok fiatal 
művész és művészpalánta szerepel: a 
Városi Fúvószenekar Jakab Gedeon 
vezetésével, a Gyöngyvirág együttes 
néptánccal és mazsorettbemutatóval, 
Bella Péter tekerőlantos, a József 
Attila Általános Iskola Kicsinyek 
és Tavaszi Hangok Kórusa Heimné 
Drenyovszky Barbara és Rózsavölgyi 
Ildikó vezetésével, valamint a Tébláb 
Művészeti Iskola Kereplő csoportja.

A kézműves-foglalkozásokat 
többek között népi iparművészek 
tartják. 

Utcatárlat a Kosutiban, 
a reformkori napon

A reformkori naphoz kapcsolódóan 
idén a gyerekek Sissi királynőhöz és 
Kossuth Lajoshoz kapcsolódó kaland-
játékon vehetnek részt.

A Kossuth Társaság elnöke, dr. 
Sturcz Zoltánné emlékeztetett, hogy 
három éve milyen jól szórakoztak 

és egyben tanultak is  a gyerekek.
– A „Kossuth Lajos azt üzente” 
kalandjátékon a fiúk csákót, a lá-
nyok női tarsolykát készítettek. A 
zászlókkal még fel is vonultak – 
mondta. Idén szeptember 20-án 
ismét lesz erre lehetőség. Egy héttel 
később folytatódik a kalandozás. 
Sissi királynénak, Ferenc Józsefnek 
is beöltözhetnek a gyerekek szep-
tember 27-én 10 órától a Csiliben, 

ahol akár a koronázási ünnepséget 
is újraélhetik játékukkal az általuk 
berendezett környezetben. A játék 
kézügyességet, képzelőerőt, törté-
nelmi ismeretet, önismeretet fejleszt 
élményszerűen, alkotó módon. 

Kerületünk névadójának több 
’48-as magyarral volt kapcsolata, 
de szabadságszeretete is indokolja, 
hogy a Kossuth Társaság foglalkoz-
zon személyével.             im

Kalandjáték Sissiről 
és Kossuth Lajosról

Kémnek hitték, holott csak a dzsessz érdekelte 
Somogyváry Géza könyve hamarosan olvasható! 
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A bélyegek, bélyeggyűjtők világá-
ba kalauzolja el az érdeklődőket a 
második Dél-pesti Bélyegfesztivál, 
amit szeptember 6–13 között a 
Csiliben rendeznek a pesterzsébeti 
önkormányzat támogatásával.

A rendezvény szorosan kap-
csolódik Pesterzsébet várossá 
nyilvánításának 90. évfordu-
lójához, illetve követi a Csili-
Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör 
hagyományait. 

– A bélyegkiállítás megnyi-
tója szeptember 6-án 11 órakor 
lesz, utána lehetőség nyílik majd 
vásárlásra, és aki úgy érzi, szí-
vesen cserélne más gyűjtőkkel 
bélyeget, este 6 óráig arra is lesz 
módja. A kihelyezett postahivatal-
ban pedig emlékbélyegzésre nyí-
lik lehetőség 17 óráig – mondta 
Bendekovits József, a MABÉOSZ 
dél-pesti területi elnöke, hozzáté-
ve:  bográcsba készült  birkapör-
költet is kínálnak a látogatóknak. 

A Magyar Éremgyűjtő Egye-
sület csepeli csoportjával is talál-
kozhatunk itt, akik numizmatikai 
különlegességekkel és éremcsere-
közvetítéssel jelentkeznek. 

A második napon 10 órától 
bélyegvásárt, bélyeg- és érem-
cserét, valamint 14 órától mini 
bélyegárverést is tartanak. Az ár-
verezendő anyagok beadására a 
bendekovitsjozsef@t-online.hu 
e-mail címen lehet jelentkezni.                 

– Azzal, hogy másodjára tart-
juk meg a bélyeggyűjtők dél-pesti  
találkozóját nem titkolt szándé-
kunk, hogy tovább népszerűsítsük 
a bélyeggyűjtést és a bélyegkörök 

összejöveteleit, egymás megisme-
rését. Ezek az összejövetelek  előse-
gítik, erősítik a közösségi szellemet 
– osztja meg véleményét az elnök, 
akitől azt is megtudtuk, a fesztivál 
alkalmából ünnepi bélyeget hoz 
forgalomba a Csili-Vasas Bázis 
Bélyeggyűjtő Kör. 

A program megtekinthető a 
www.bendefila.lapra.hu honla-
pon.        

EgÉr

szeptember 6 – 13.    
MÁSODIK DÉL- PESTI BÉLyEGFESZTIVÁL

ősszel lesz fél évszázada, hogy a sorok-
sári Fekete István Általános Iskola első 
diákjai a padba ültek, és erről méltó-
képpen szeretne az intézmény megem-
lékezni. Várják kollégák, tanítványok 
jelentkezését! 

Szívesen fogadnának tárgyi emlé-
keket, fotókat, dokumentumokat 
(bizonyítvány, ellenőrző, füzetek, 
oklevelek stb.). 
Szeptember 19-én, pénteken az isko-
la épületében a megnyitót követően 
fotókiállítás nyílik, majd sor kerül az 
emléktábla- és emlékkő-avatásra, az 
időkapszula elhelyezésére és kerék-
pározásra az 50 év jegyében. 
Szeptember 20-án, szombaton a 
Táncsics Mihály Művelődési Ház-
ban délután az iskola jelenlegi és 
volt tanulói adnak műsort, az esti 
bálon neves művészek lépnek fel 
A báli részvételt az 50.evfordulo@
feketei.hu e-mail címen lehet 
jelezni.

Régi diákok, 
kollégák, figyelem!

A Pestszenterzsébeti Kolping Egye-
sület kirándulást szervezett az őrvi-
dékre. Burgenlandban mintegy húsz  
településen jártak.

– Első nap útba ejtettük a várpalotai 
várat és az ottani Trianon Múzeumot. 
Szombathelyen az arborétumot néz-
tük meg. Másnap következett a jáki és 
a veleméri templom. A szentgotthárdi 
csata (1664. augusztus 1.) színhelyén 
terepasztalt találtunk, mellette 15 mé-
ter magas kereszttel. Itt emlékeztünk 
meg a vasvári békéről. Nagyfalva 
határában megálltunk a fehér ke-
resztnél, amit a szentgotthárdi csata 
emlékére állítottak 100 évvel később. 
Innen utunk Németújvárba vezetett 
– sorolta Takács István, a keresztény 
szervezet vezetője. 

Jártak a szenteleki Batthyány-kastély-
nál, Őriszigeten az evangélikus pap a 
kicsi, de felújított templomában fogad-
ta a kirándulókat. Felfedezték, hogy a 
pinkafői templom színes üvegablakai 
közül az egyik Szent Istvánt ábrázolja. 
– Pinkafőn Kolping-szervezet mű-
ködik, amit a templom oldalán egy 
embléma is jelez – mondta. 
A szalónaki várat sem hagyták ki. A fel-
sőpulyai katolikus templom ablakain 
a magyar szenteket ábrázolták: Istvánt, 
Imrét, Erzsébetet. 
Köpcsényben a Batthyány-Strattmann-
kastély megtekintése után indultak 
haza. 
– Csodálatos látványt nyújtott a sok 
burgenlandi  ház, miknek az ablaká-
ban tömve voltak a virágok, ahogy a 
kapuk előtt is – tette hozzá a vezető. im 

őrvidéken kirándultak a kolpingosok
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Augusztusban két misén énekelt, illetve 
két önálló templomi koncertet adott 
lengyelországi útja során a vegyeskar.

Krakkóban a Mária-templomban 
énekeltek a misén, majd önálló 
koncertet adtak egyházi és magyar 
kórusművekből.

– Kodály Esti dalának eléneklése 
megindító volt ebben a templomban. 
Ottlétünk alatt meghatódva szembe-
sülnünk azzal, milyen odaadóan ápol-
ják vendéglátóink a magyar–lengyel 
történelmi múltat. Hittel és szeretettel 

fordultak felénk – mondta Pálffi 
Krisztina karnagy, akitől megtudtuk, 
énekeltek még a Wavel udvarán, és 
a Jagelló Egyetem reneszánsz díszud-
varában is.

Pesterzsébet testvérvárosában, 
Nowa Slupiában is szeretetteljes fo-
gadtatásban részesültek. 

– Megismerkedtünk a környékkel, 
és ott, a város felett magasodó Szent 
Kereszt-hegyen álló templomban ad-
tunk koncertet. A kápolnában Szent 
Imre herceg képe mellett énekeltük 
a Himnuszt – tette hozzá a karnagy. 

Koncertjeiken reneszánsz, ro-
mantikus és 20. századi egyházi kó-
rusművekből, Kodály Zoltán, Bárdos 
Lajos egyházi és népdalokra kompo-
nált kórusműveit adták elő. A közön-
ség mindenhol állva, hosszú tapssal 
jutalmazta a pesterzsébeti vegyeskart.

Útjukat a Pesterzsébeti Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat szervez-
te, támogatta, de segített a kerületi 
önkormányzat, a Csili Művelődési 
Központ és Pintér Gyula, kerületünk 
mecénása is. Tolmácsolt, Márki Ju-
dit.            IM

Lengyelországban lépett fel a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar
A ClubNetCet Internetes Ismeretter-
jesztő Egyesület és a Csili Művelődési 
Központ Könyvtára rajzpályázatot 
hirdet Pillantás a jövőbe – milyen lesz 
Pesterzsébet 90 év múlva? címmel. 

– Az idén a kerület 90. születés-
napját ünnepli, az az ötletünk támadt, 
hogy megkérdezzük a gyerekeket, a fel-
nőtteket, milyennek képzelik a jövőt 
90 év múlva. Hatéves kortól – korhatár 
nélkül – akár felnőttek is benyújthatják 
rajzaikat és számítógépes grafikáikat, 

amelyeknek leadási határideje október 
30. A Csili könyvtárában nyitvatartási 
időben adhatják le az alkotásokat. A 
rajzversenyt az önkormányzat is támo-
gatja – tájékoztatott Mozga Márta, a 
ClubNetCet elnöke. 

A zsűrizett alkotásokból novem-
berben 13-án – az Erzsébet-napok 
keretében – a könyvtárban kiállítást 
rendeznek.             im

A 
"
Zöld Út" Caritas Pesterzsébet 

általános iskolásai és óvodásai 
között szervez rajzversenyt. Az 
iskolákban az 1956-os forrada-
lom, az óvodáknál az autómen-
tes nap lesz a téma. A verseny 
fővédnökségét Bánó Miklós az 
Egészségügyi, Szociális és Ifjúsá-
gi Bizottság elnöke vállalta. 

Milyen lesz Pesterzsébet 
90 év múlva?

Nyáron a Szent István-bazilika 
előtti téren felejthetetlen kon-
certnek lehetett tanúja az ott 
összegyűlt közönség. A XX. ke-
rületi Lajtha László Zeneiskolát 
5 csellista növendék képviselte 
(felkészítő tanárok Varasdy Zsu-
zsa, Csala Éva).  A 3 napos ren-
dezvényt Giovanni Sollima olasz 
csellóművész vezetésével az Olasz 

Kultúrintézet szervezte Olaszország 
uniós elnökségének megkezdése al-
kalmából. Az ingyenes, mindenki 
előtt nyitott eseményen az unió 
több országából érkezett 100 profi 
és amatőr csellista lépett fel. 

A koncerten a közönséget és az 
előadókat egyaránt magával ragadta 
a mediterrán temperamentum, és 
együtt lüktettek a muzsikával. A 

műsorban a magyar, az olasz és 
az Európai Unió himnusza mel-
lett, klasszikus és könnyűzenei 
átiratok szólaltak meg.

A fellépést megelőző kétnapos 
kemény próbafolyamat során és a 
koncerten az erzsébeti zeneiskola 
növendékei megtapasztalhatták 
a zene nemzeteket, nyelveket és 
korosztályokat átívelő hatalmát. 

100 csellista a zenéért, a fiatalokért, Európáért

Ismerek egy 
olyan embert…

Amennyiben környeze-
tében ismer olyan 

értékes, érdekes, kül-
önleges embert, akit 

szeretné, hogy mások is 
megismerjenek, ajánlja 

figyelmünkbe! 
Ajánlás: 

szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu
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Révész Sándor unplugged koncertet ad 
szeptember 13-án este hét órakor a Csi-
liben, ahol Generál- és Piramis-dalok, 
valamint az énekes szóló időszakának 
szerzeményei csendülnek fel.

Révész Sándor muzsikus akart lenni, 
és az is lett, méghozzá nem is akár-
mekkora sikerrel. Először a korszak 
egyik sztárzenekarában, a Generálban 
énekelt, majd a hetvenes évek kultikus 
rockbandájában, a Piramisban.

Gimnáziumi osztálytársával, Póka 
Egonnal együttest alapítottak máso-
dikos korukban. Ahhoz, hogy a fellé-
pésekért gázsit kapjanak az Országos 
Rendező Iroda (ORI) engedélye kel-
lett, amit  korengedménnyel kaptak 
meg. Így vokálozhatott az Echo zene-
kar turnéján, majd a Szivárvány kon-
certjein. Ez utóbbi csapatban olyan 
nevek játszottak, mint Szűcs Antal 
Gábor, Tátrai Tibor, Szikora Róbert, 
repertoárjukban pedig Magyarorszá-
gon először szerepeltek Black Sabbath-, 
Deep Purple-, Led Zeppelin-nóták. A 
Szivárvány egyik koncertjén Várkonyi 
Mátyás és Miklós Tibor közös zenélés-
re csábították, a Generálban játszottak 
együtt 1975-ig.

– A Generál vége felé már kemé-
nyebb felfogású dolgokat játszottunk, 
ami az akkori ízlésemmel nagyon har-
monizált. Ennek még határozottabb 
megnyilvánulása volt a Piramishoz való 
csatlakozás – emlékszik vissza az énekes.

A Piramis óriási népszerűségre 

A legszebb nyolc közé jutott a Ma-
gyarország Szépe versenyen Aranyi 
Tímea. Modellpályájának meghatá-
rozó állomása volt Pesterzsébet, ahol 
gimnazistaként Erzsébet szépének 
választották.

Timi régóta nem foglalkozott mo-
dellkarrierjével a szépségverseny 
előtt. Utolsó portfólióját még 
gimnazistaként állította össze, ak-
kor indult az Erzsébet Szépe válasz-
táson, ahová barátnők unszolására 
nevezett be. Azt is elárulja, tizenhét 
évesen Tőserdő különdíjas szépé-
nek választották. 

– Kerekdombon, Tőserdő 
szomszédságában van egy házunk. 
Éppen nyaraltunk, a szüleim pedig 
rágták a fülemet, próbáljam meg. 
Megpróbáltam, és különdíjat kap-
tam, ami mellé egy szerződés is du-
kált. Ügynökségem győri castingra 
utaztatott, de mielőtt aláírtam vol-
na a szerződést, kiderült, a cégve-
zető kicsit többet szeretett volna 
tőlem – meséli. 

tett szert: nevüket úttörőőrsök vették 
fel országszerte, egy olyan korban, 
amikor munkásmozgalmi hősökről 
nevezték el a rajokat, őrsöket vagy 
éppen a szocialista brigádokat. A siker 
ellenére 1981-ben, egy NDK-beli tur-
nén jelentette be: kilép a zenekarból 
és a hazai rockéletből. Egy tengerjáró 
luxushajóra ment vendéglátózni.

– Még több zene iránti alázatot 
és fegyelmet tanultam a világjáró 
hajón töltött idő alatt. A nyolctagú 
zenekarnak gazdag hangszerelési meg-
oldásokkal és vokálénekléssel kellett 
brillíroznia estéről estére – fogalmaz 
a muzsikus.

A 35 állomásos világkörüli útról 
hazatérve tanyára költözött, és úgy 
tűnt, feladja a muzsikálást. Nem így 

Ez a rossz élmény is közrejátszott 
abban, hogy hosszú időre feledésbe 
merült a modellkedés.

Miután szerette és értette a ma-
tematikát, a pénzügyi szakma felé 
fordul az érdeklődése.

Közgazdász lett. Most friss 
diplomásként állásinterjúkra jár. 
Nem finnyás, a logisztikától a 

történt, sőt Presser 
Gáborral elkészí-
tette első szólóle-
mezét, amit aztán 
turné követett 
'86-ban.

A rendszer-
váltás éveiben 
fe lmerült  egy 
Piramis-koncert 
ötlete, amiből öt 
telt házas Buda-
pest sportcsarnok-
beli buli lett. Nem 
álltak újra össze, 
Révész Sándor 
szólóban folytatta. 

Révész Sándor 
szellemi épülésében fontos szerepet 
töltött be a nagyszerű írónő, Szepes 
Mária, aki a zenész gondolkodására 
meghatározó módon hatott. 

– Mária néni értékes és szeretetre-
méltó barátom volt, műveinek szelle-
mi kincsestárába 1979-ben nyertem 
bebocsátást, ami akkoriban, 26 évesen 
nagyon jókor jött. Haláláig tiszteletet 
és a megbecsülést éreztem iránta, és ez 
így van ma is – mondja.

A szakmai sikerekkel ellentétben 
a magánélete sokáig nem volt szeren-
csés. Öt válás után talált rá az igazira, 
aki 2010-ben megajándékozta Rá-
hellel. Pedig a Kölyök – így becézik a 
zenésztársak – sokáig nem akart gyer-
meket, mondván: olyan életben, amit 
él, csak szenvedne egy gyermek. Erre 

projektmenedzselésen át a könyve-
lésig minden érdekli.

A szépségversenyhez visszakanya-
rodva megtudjuk, két évvel ezelőtt 
is elindult az akkori versenyen, de a 
táborig sem jutott. 

– Az akkori versenyt az egyik 
kereskedelmi televízió bonyolítot-
ta le. Ott nem foglalkozott senki 

azonban rácáfol minden nap, amit 
kislányával tölt.

– Kislányunkkal boldogan élem 
meg az emberi fejlődéstörténet hi-
hetetlenül bájos és közben nagyon-
nagyon komoly, felemelő pillanatait, 
melyek újra és újra örök emlékeztető-
ként figyelmeztetnek a lét nagy mű-
vére, az emberi létforma varázslatos 
sokszínűségére és lehetőségeire.

2012-ben életművéért a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrend 
tisztikeresztjével tüntették ki a mu-
zsikust, aki tavaly Révész 60 – Gyere 
még közelebb címmel indult orszá-
gos turnéra. Ezeknek az akusztikus 
koncerteknek az előképe a négy esz-
tendővel azelőtti fellépéssorozat, ame-
lyen fiatal muzsikusok kíséretében, 
unplugged adták elő életművének 
jelentős darabjait.

– Több mint másfél éve koncerte-
zünk Zajzon Gábor zenésztársammal, 
a koncerteken a régmúlt dalai és újak 
egyaránt megszólalnak. A régi hang-
képekhez képest egy nagyon más ze-
nei ars poetica mentén gondolkozunk, 
ami nagyon én vagyok.  Igyekszem a 
„sorsgyeplőmet” a kezemben tartani, 
és lehetőleg szellemi törekvéseimmel, 
ízlésemmel és igényességemmel har-
monizáló, gondosan választott kihí-
vásokban részt venni. Ezért is olyan 
kedves a szívemnek mostani vállalá-
sunk, mert a felelősség minden síkon 
az enyém – tette hozzá. 

Ditzendy 

a természetes szépséggel, az volt 
a lényeg, hogy a lányok, akár 
agyonplasztikázás árán is, de szépek 
legyenek. Ha ez a mostani nem a 
közszolgálati csatornán megy, nem 
indulok – mondja határozottan. 

Sokan talán a szépségversenyek 
kulisszatitkait olyannak képzeljük, 
mint ahogy a Beépített szépség  című 
filmben láttuk Sandra Bullockkal – 
persze, fegyverek nélkül. 

Rengeteg programot szervez-
tek nekik. Már a második nap úgy 
érezte, legalább egy hét telt el. Al-
vásra alig jutott idejük. Csak az élő 
show előtt kelhettek reggel hatnál 
később. 

Ez a mostani  siker kellett Ti-
minek ahhoz, hogy újra foglalkoz-
ni kezdjen a modellkedéssel – nem 
porba tiporva a közgazdászt. Készül 
a portfóliója, ami nélkül képtelen-
ség elindulni a divatszakmában.

Persze a tanulást sem szeretné 
elhanyagolni, ugyanis az a célja, 
hogy általa meglegyen a család első 
doktora.      DAA

RÉVÉSZ SÁNDOR: Amit majd hallanak, az nagyon én vagyok!

Aranyi Tímea Magyarország legszebbjei között



18 É V G Y Ű R Ű K

Augusztus 18-án ünnepelte századik 
születésnapját dr. Bordás Sándorné, 
Koltai Lajos Kossuth- és Balázs Bé-
la-díjas magyar operatőr, rendező fe-
leségének az édesanyja. Margit néni 
családja körében ünnepelt az Ambrózia 
Pesterzsébeti Akácfa Gondozóházban, 
ahol jelenleg él.

Margit néninek egy lánya és egy 
fia született. Az évek során bővült a 
család, így ma már 4 unokája és 8 
dédunokája van.  

Az ünnepelt a szege-
di évekre emlékszik 
vissza a legszíve-
sebben, hiszen 
a családja itt 
élt. Keszthely 
is fontos szere-
pet töltött be 
életében: férje 
ott tanított az 
egyetemen. A Ba-
laton-parti városban 
volt a legboldogabb. 

Margit néni mindig is a családjá-
nak élt, ameddig bírta, összetartotta 
a családot. Otthon maradt gyerme-
keivel, vezette a háztartást. Lányának 
is ő volt a példaképe, aki ugyancsak 
otthon maradt gyermekeivel. 

Felcsendült a Boldog szülinapot! 
című dal, amit közösen énekeltek a 
családtagok Margit néninek, akit 

sorba öleltek, pusziltak meg 
rokonai.

Szabados Ákos polgármester az 
önkormányzat nevében köszöntötte, 
majd arról faggatta, mi a hosszú élet 
titka ugyanis szeretné ezt a titkot  95 
éves édesanyjának is megsúgni.

– Hál’ istennek édesanyám él, 
ráadásul velünk egy háztartásban. 
Gyakorlatilag gyermekkorom óta 

nem engedtük el egymás kezét. Édes-
apám sajnos korán elment, de a sors 
kárpótolt azzal, hogy az édesanyám-
mal még mindig együtt lehetünk. A 
bátyám 70 éves, így nálunk az idősek 
a családban meghatározó szerepet töl-
tenek be – mondta a polgármester, 
akit mindig nagy örömmel tölt el, ha 
a kerület idős polgárait köszöntheti és 
kívánhat jó egészséget nekik.    TKZS

Odaadó figyelem 
A 20 éve működő Ambrózia Pesterzsébeti Akácfa Gon-
dozóházban Margit nénin kívül többször is köszöntöt-

tek 100 éves lakót. Garami Anikó és munkatársai odaadó 
munkájának jóvoltából élhették meg ezt a szép kort.  

A legnagyobb ajándék: együtt ünnepelte családjával 
100. születésnapját Margit néni 

Makaró Antalné az élő 
példája annak, hogy a 
humornak igenis lehet sze-
repe abban, hogy 90 évet 
éljen meg az ember. Róza 
néni nemrég ünnepelte 
születésnapját, melyen 
Juhász Lajosné alpolgár-
mester is köszöntötte őt 
az önkormányzat részéről.

Az ünnepelt nagyon jó 
kedélyű, kedves idős 
hölgy, aki szívesen mesél 
életéről, amiből a humor 
sosem hiányzott. 

Fonónőként dolgozott a csepeli 
gyapjúfonóban, ahol sokszor meg-
tréfálták egymást a kollégáival,  egy 
kis csipkelődés, csiklandozás is be-
lefért a feszített munkatempóba. A 
gyapjúfonó után egy másik vonalon 
folytatta pályafutását: a BKV-nál ka-
lauzként dolgozott.  Ötvenkét éve-
sen ment nyugdíjba.

Dolgos asszony még így 90 évesen 
is, reggel hat órakor kezdi a napot. 

– Korán reggel útra kel, és csak 
este látjuk viszont. Egyedül jár 

bevásárolni. A reklámújságokból 
mindig kinézi a leárazott terméke-
ket, és képes egy nap akár három 
különböző áruházba, a piacra is 
elmenni, csak hogy megvásárolja a 
kiszemelt árut – mondja fia, Antal, 
aki mosolyogva jegyzi meg: néha 
olyan érzése támad, hogy édesanyját 
a vásárlás élteti.  

Róza néni mindig szeretett 
kirándulni, külföldre is több al-
kalommal eljutott. Amolyan jö-
vő-menő fajta. Talán ezért is van 
az, hogy 90 évesen sem tud – vagy 

inkább akar – otthon ül-
ni. A betegeskedés sem az 
ő asztala. Ha kórházba is 
került, "kiakasztotta" az 
orvosokat azzal, hogy nem 
vette be a gyógyszereit. Ő 
egészen más gyógymódra 
esküszik. Szerinte az igazi 
orvosság: a jó erős pálinka. 

– Fiatalon az Ipartestü-
let házba, később a Csilibe 
jártam táncolni. A társasági 
élet nagyon kedvemre va-
ló, ezért is megyek szívesen 
most is a nyugdíjas-találko-

zókra – árulja el, majd hozzáteszi: 
nagyon bízott benne, megéri ezt a 
szép kort, amit családjával, fiával, 
menyével és 34 éves Gergő unoká-
jával együtt tölthet el. 

– Érdekes, hogy amilyen hosz-
szúnak tűnt a készülődés a szü-
letésnapomra, visszagondolva az 
életemre úgy érzem, ez a sok idő 
milyen hamar elszállt – teszi hoz-
zá elgondolkodva, de ahogy ezt 
mondja, látni szemében még ma is 
a fiatalságot, az életnek egy különös 
fajta szeretetét.      SzaSa

Hamar elszállt ez a sok idő is

A hőség az egészséges szervezetet is 
megviseli, de ilyenkor jobban oda kell 
figyelni az idősebbekre is. 

A kánikula idején a Pesterzsé-
bet Önkormányzatának Humán 
Szolgáltatások Intézményének, 
Szociális Szolgáltató Központja-
inak gondozónői is fokozott fi-
gyelemmel kísérték gondozottjaik 
állapotát.  

– A klubtagoknak gyakrabban 
szerveztünk leginkább vízhez kap-
csolódó elfoglaltságot, mint példá-
ul strandolást vagy sétahajózást a 
Dunán. A házi segítségnyújtásban 
dolgozó kolléganők folyamatosan 
felhívták az ellátottak figyelmét 
arra, mennyire fontos ilyenkor a 
folyadékpótlás. A gondozónőkön is 
nagyobb a terhelés a nyári időszak-
ban, hiszen a szabadságolások mi-

att, a pihenő kollégák kliensei sem  
maradhatnak ellátatlanul – mondta 
a Vágóhíd utcai SzSzK megbízott 
vezetője, Földényi Zsuzsanna, aki 
hozzátette: az intézmény vezetősége 
a terepen dolgozók munkáját védő-
itallal segítette a nyári hónapokban.

2013. szeptember 5-től, a 
Magyar Telekom Nyrt. 

műsorterjesztő hálózatán keresz-
tül, a végponttól függően, az 

S11, vagy S12-es csatornákon, az 
esti főműsoridőben, 30 percben 
látható az ESTV pesterzsébeti 

adása, a következő időpontokban: 

18.00 – 18.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30
22.30 – 23.00

Adásainkat minden hét csüt-
örtökön du. 18.00 órakor 

frissítjük. 
A videókat honlapunkon  – www.
centrumtv.hu – is megtekinthetik. 

Centrum Televízió 
www.centrumtv.hu 

Tel: 347-0974
E-mail: info@centrumtv.hu

Strandolás, sétahajózás 
a meleg ellen
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Szeretném megköszönni az Erzsé-
beten működő Lajtha utcai gon-
dozóház vezetőjének, Baloghné 
Anikónak, a nagyon kedves segí-
tőkész nővéreknek, kisegítőknek 
és a nyugdíjasklub dolgozóinak, 
a munkáját, aki nagy türelemmel 
bánnak a gondozottakkal.

Tudom, hogy az idősek igazi 
otthonát, családját nem pótol-
hatják, de mindent megtesznek,  
hogy ezt a hiányt, amennyire csak 
tudják, pótolják. A régi épületet 
tisztán tartják, jó a levegő. Szépen 
mosnak az idősekre. Fagylalt dél-
után, süteménynap és programok is 
vannak. Édesanyám 92 éves, comb-
nyaktörése volt húsvétkor, az orvo-
sok szerint ritka, hogy valaki ilyen 
korban felépüljön. Édesanyám 
itthon állandóan sírt, halálfélelme 
volt, nehéz volt őt emelgetni a törés 
előtt is. Fájó szívvel, de elhelyeztük 

a gondozóházba, ahol eleinte ő ott, 
én meg itthon sírtam. Eltelt azon-
ban egy kis idő, és édesanyám már 
éjszaka nyugodtan alszik. Már több 
mint három hónapja van a Lajthá-
ban és 3 kilót hízott. Megtanult új-
ra járni, és már egyedül használja 
a mosdót. Példát lehet venni róla: 
itthon kényeztettem, de semmi 
nem volt jó neki, most pedig mo-
solyogva mondja, szeret ott lenni.

Jómagam klubtag vagyok a Laj-
thában, és így naponta kétszer is 
meglátogatom. 

Mindig friss virággal kedveske-
dek az ott lévő idős barátnőimnek 
is. Nyugtatom őket, nem azért van-
nak ott, mert a gyermekeik nem 
szeretik őket. El kell fogadniuk, 
hogy sokuknak szintén nem fiatal 
már a gyermeke, akik sajnos nem 
biztos, hogy egészségesek, és emi-
att nem tudnak róluk megfelelően 
gondoskodni. 

Én a 70 évemmel már tudomá-
sul veszem, hogy a dolgok változ-
nak, és ha beteg leszek és tehetetlen, 
a Lajthába megyek majd! 

Hálás köszönetem fejezem 
ki a Lajtha utcai gondozóház 
dolgozóinak! 

Lengyelvári Viktorné 

Türelmes családpótlók 
Postaládánkban találtuk

A Sissi Nyugdíjas Társaság nem-
régiben a klubvezető szigetcsépi 
tanyáján tartotta az esedékes szüle-
tés- és névnapokat. Szalonnasütés 
után borozgattak majd Léka Klári, 
Szabó András, a szaxofonos Berecz 
György, valamint a szintetizátoron 
játszó Kovács János jó hangulatot 
varázsolt, együtt énekelték ked-
venc nótáikat, dalaikat.        IM

Közös ünneplés a tanyán

Napfényes, kirándulásra biztató reg-
gel indultunk Vácrátótra a Marót 
utcai idősek klubjának tagjaival. 

Több főnemesi tulajdonos gya-
rapította a botanikus kert növény-
gyűjteményét, rendezte át a területet. 
Ma már az angol parkok mintájára 
tavakkal, szép sétálóutakkal büsz-
kélkedhet, a patak vizének fel-
használásával vízimalom épült, az 
álló- és folyóvizeknek köszönhetően 
az ültetett fák és bokrok hatalmasra 

nőttek, érezhetően tiszta levegőt te-
remtve a kertben.

Hosszú sétát tettünk a kacs-
karingós ösvényeken, időnként 
meg-megállva, a padokon ülve 
gyönyörködtünk a fény és árnyék 
játékában a friss lombok között. 

Lelkünk felfrissült e szép kirán-
dulás alkalmával

Raffay Béláné 
Marót utcai idősek 

klubjának tagja

A vácrátóti botanikus kertbe kirándultunk

Az elkövetők kiszemelnek egy autót, 
aminek utasterében értékeket látnak, 
kiszúrják a kerekeit, és míg a sofőr a 
kerékcserével bíbelődik, ellopják a jár-
műből az értékes holmikat.

– Járőreink egy bevásárlóközpont par-
kolójában figyeltek fel egy gyanús gép-
járműre, amiből ketten kiszálltak, és 
egy ott parkoló autó utasterét mustrál-
ták. Közben – mint utólag kiderült – a 
kerekét is kiszúrták. Ezután az ominó-
zus kisteherautó után indultak, aminek 
a sofőrje kénytelen volt megállni, mert 
észlelte a defektet – sorolta a történet 
részleteit Szászvárosi Zsolt, a Pesterzsé-
beti Polgárőr Egyesület elnöke. 

A trükkös tolvajok észrevették a polgár-
őröket, ezért nem kockáztattak és nem 
álltak meg kifosztani a kisteherautót, 
de az időközben megérkezett rendőrök 
a nyomukba eredtek, és nem sokkal 

később már a kapitányságon feletek 
tettükért. 
Utólag kiderült, jó napot zárhattak 
volna a tolvajok: az autó utasterében 
több százezer forintot tartott az autó 
vezetője. 
– Abban az esetben, ha defektet ész-
lelünk, a kerékcsere idejére is zárjuk 
be az autót, és értékeinket vegyük 
magunkhoz – javasolta az elnök.     

ya 

Legyen körültekintő a kerékcserénél! 
Újabb trükkel aratnak a tolvajok
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
megkezdte az éves folyószámla-kivo-
natok és pótlékértesítők kiküldését, 
melyet október 31-ig minden érintett 
megkap. Az idén mintegy 525 ezer fő-
városi és Pest megyei magánszemély, 
illetve 45 ezer gazdálkodó számíthat 
az iratra.

Az adófolyószámlájukról azok kap-
nak – tájékoztató levéllel kísért – ki-
vonatot, akiknek 2013. december 
31-én legalább egy adónemben 
1.000 forintot meghaladó tartozásuk 
vagy túlfizetésük volt. Az elektroni-
kus bevallók nem kapnak papíralapú 
értesítést, ők az Ügyfélkapun keresz-
tül bármikor megtekinthetik folyó-
számlájuk aktuális állapotát.

A NAV a kivonatokkal egyide-
jűleg az éves pótlékértesítőket is 
kiküldi. Ez utóbbira azok számít-
hatnak, akik 2013-ban nem, vagy 
csak késve teljesítették fizetési kötele-
zettségüket. Az elektronikus bevallók 

pótlékkal való érintettségüket elő-
reláthatólag július végétől nézhetik 
meg az eBEV-szolgáltatásokon belül 
elérhető folyószámla-lekérdező segít-
ségével. Az elmúlt évre felszámított 
késedelmi pótlékot legkésőbb 2014. 
november 17-ig kell befizetni a pót-
lékértesítőben megnevezett költség-
vetési számlára.

Érdemes kellő figyelmet fordí-
tani a folyószámla-kivonatok illet-
ve a pótlékértesítők értelmezésére 
– melyhez a tájékoztató levél is se-
gítséget nyújt –, s amennyiben az 
érintett eltérést tapasztal a saját és 
a kapott nyilvántartás között, úgy 
célszerű felvenni a kapcsolatot az 
illetékes adóigazgatósággal. Egyez-
tetésre írásban, személyesen és te-
lefonon (a 40/20-21-22 számon a 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyin-
téző Rendszerén (ÜCC) keresztül) 
is lehetőség van. Az írásbeli egyez-
tetést gyorsítja, ha az ügyfél a www.
nav.gov.hu honlapról letölthető 

„Folyószámla-kivonatra észrevétel" 
elnevezésű nyomtatványt használja.

A folyószámlán mutatkozó 
tartozást célszerű minél előbb ren-
dezni – hiszen azt a megfizetés nap-
jáig késedelmi pótlék terheli – akár 
csekken, banki folyószámláról át-
utalással, vagy a kijelölt ügyfélszol-
gálatokon bankkártyás fizetéssel. 
Csekk kérhető írásban, elektroni-
kusan (mindkettőnél érdemes a 
NAV honlapján elérhető „Kérelem 
postai készpénz-átutalási megbízás 
(csekk) igényléséhez" elnevezésű űr-
lapot használni), telefonon a NAV 
Általános Tájékoztató Rendszerén 
(40/42-42-42) vagy az ÜCC-n ke-
resztül, továbbá személyesen az ügy-
félszolgálatokon. Csekket kizárólag a 
pénzforgalmi számla nyitására nem 
kötelezettek igényelhetnek. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi 

Regionális Adó Főigazgatósága

570 ezer fővárosi és Pest megyei adózó kap értesítést a NAV-tól

Májustól ingyenesen szállítja el a 
kisállattetemeket a Polisz Biztonsági 
Bt. Pesterzsébetről. Azóta egyértelmű-
en látszik, komoly igény volt a szol-
gáltatásra. Azóta legalább félszázszor  
segítettek a családoknak kedvenceik 
elhamvasztásában. 

– Összesen tizenhat kerülettel ál-
lunk szerződésben, de összehasonlítva 
őket, Erzsébeten sokkal több volt a 
bejelentés, mint máshol – mondta Ju-
hász Ákos cégvezető, aki azt is hozzá-
tette, az esetek többségében elpusztult 
kutyát, macskát, madarat, rágcsálót 
kellett elszállítaniuk Ercsibe, ahol ége-
tőt üzemeltetnek. 

Megesett az is, kóbor kutya miatt 
telefonáltak a lakosok, de a kerületben 
élő állat elszállítására nincsen szerző-
désük az önkormányzattal. 

A társaság a bejelentéstől számított 
egy óra múlva ér a helyszínre. Telefon-
számuk: 80/626-999.        VCS

Gyorsan intézkednek 
az elpusztult 
állatok elszállításárólAz István utcai szelektív gyűjtőnél je-

lenleg két konténer található, míg a Tö-
rök Flóris utca 10-es számú épületnél 
négy konténert helyeztek el. Mindkét 
szelektív sziget körül halmozódik a 
szemét.

Megkerestük a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Nonprofit Zrt.-t, 
ahol közölték: munkatársaik sajnos 
gyakran tapasztalják városszerte, 
hogy a lakosság a gyűjtőszigeteken 
oda nem való hulladékot helyez 
el. Zsákokban vagy ömleszt-
ve rakják a szemetet a 
tartályok mellé, de 
sokszor találkoz-
nak különböző 
bútorokkal, 
székekkel, 
fotelekkel, 
matracok-
kal is. 

Elszál-
lításukra az 
FKF Non-
prof i t  Zrt . 
é v e n t e  s o k 
százmillió forin-
tot költ. A környezet 
szennyezése szabálysértés: 
ellenőrzését, szankcionálását csak a 
hatóság végezheti. A társaság ható-
sági jogkörrel nem rendelkezik. A 
munkatársaik már több alkalommal 
is rajtakaptak  a gyűjtőszigeteknél 
szemetelőket. Mivel a gyűjtőszige-
tek helyszíneire a társaság kapott 
helyfoglalási engedélyt az önkor-
mányzatoktól, így az engedélyben 
érintett területek tisztán tartása is az 

ő feladatuk. Ez a szelektív gyűjtők 
közvetlen környezetére vonatko-
zik. Az azon túli terület takarítása 
már nem az ő kötelezettségük. A 
munkatársaik rendszeresen, heten-
te több alkalommal is elszállítják a 
szelektív tartályok mellé tett hulla-
dékot, majd összetakarítanak. Már 
többször előfordult, hogy a munka 
befejezését követően perceken belül 
ismét volt illegálisan lerakott hulla-
dék a tartályok mellett.

Adorján Csilla, a Szociális Fog-
lalkoztató vezetője elmondta: 

amennyiben a gyűjtők-
től 1 méterre sze-

mét található, 
vagyis kilóg a 

"
lába", ak-
kor a fog-
lalkoztató 
feladata a 
szállítás. A 
tavalyihoz 
képest idén 

duplájára 
emelkedett az 

illegális kiraká-
sok száma. 
– A nagy autónk 

egész héten csak szeme-
tet szállít, de még így sem tudjuk 
utolérni magukat. A közelmúltban 
a sétálóutcában 64 zsák szemetet 
gyűjtöttünk össze. Sokat kell tanul-
nunk, és egymást tanítani ahhoz, 
hogy megértsük: a szép, rendezett 
környezetünket építeni és nem 
rombolni, csúfítani kell – tette 
hozzá Adorján Csilla. 

ILMA

A szelektív szigetek vonzzák a szemetet?

Tűzifa, 
tölgy, bükk, akácfa, 

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

 Házhozszállítás megoldható. 

Szállítható mennyiségek 
2 ömlesztett m3 

(10-12 mázsa) 28.000.- Ft 
vagy 4 ömlesztett m3 

(20-24 mázsa) 56.000.- Ft. 
Érdeklődni: 

70/616-3226, 70/579-3318 

Ady Endre Általános Iskola
szeptember 02.    0800– 1100

Hajós Alfréd Általános Iskola
szeptember 01.    1200– 1700  

József Attila Általános Iskola
szeptember 02.     1200– 1700

Lázár Vilmos Általános Iskola
szeptember 02.    0800– 1100

Gyulai István Általános Iskola
szeptember 02.    0800– 1100

Tátra Téri Általános Iskola
 szeptember 03.    0800– 1100

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
szeptember 03.    0800– 1100

Zrínyi Miklós Általános Iskola
szeptember 03.    0800– 1000

szeptember 
hónapra

Ebéd pótbefizetés

Amíg a készlet tart 

Egy adományozó jóvoltából, minden hónap-
ban 20 családnak tud élelmiszercsomagot 
biztosítani a Magyar Vöröskereszt Dél-pesti 
régiója. Emellett minden héten csütörtökön 
ingyen kenyeret és péksüteményt osztanak 
10 órától erzsébeti irodájukban, amíg a kész-
let tart. 

Tanfolyami jelentkezés 

A Vöröskereszt elsősegélynyújtó tanfolya-
mokat tart, melyre folyamatosan lehet je-
lentkezni Németh Zoltánnénál a 06 70 933-
8502, vagy e-mailen a nemethandrea@
voroskeresztbp.hu címen.

VÖRÖSKERESZTES 
HÍREK

Kezdődik a lomolás 
Augusztus 25. és szeptember 5. 
között tehetik ki a feleslegessé vált 
lomokat a lakosok otthonaik elé. 
Az FKF Zrt. tájékoztatólevélben 
értesíti a háztartásokat az elszállítás 
időpontjáról.
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Kerületi hírek az interneten: 
olvassa Ön is!

www.pesterzsebet.hu
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 Az ESMTK két műfüves sportpályájá-
nak átadásával újabb állomáshoz érke-
zett a pesterzsébeti sportlétesítmények 
bővítése és fejlesztése, jövőre pedig 
megépül a harmadik pálya is, szintén 
a Zodony utcában. 

Az önkormányzat sportberuhá-
zásainak megvalósítása nem öt-
letszerű, hanem előre eltervezett 
koncepció és program mentén 
valósul meg.

– Ennek csak egyik szelete a lab-
darúgás; méltán lehetünk büszkék 
a jégcsarnokra, az uszodára, a Már-
tírok útján lévő birkózócsarnokra. 
Ezek mindegyike segíti az után-
pótlás-nevelést, 
és a legfontosabb 
cé l t ,  gyerme-
keink egészség-
re nevelésének 
megvalósítását. 
Pesterzsébet ön-
kormányzatának 
képviselő-testü-
lete, pártállás-
tól függetlenül, 
mindig támogat-
ta a helyi sport-
fejlesztéseket, 
s reméljük, ez a 
jövőben is így 
marad – mondta Szabados Ákos 
polgármester az átadáson, hozzáté-
ve: a most átadandó területet nem 

csak sport- és 
tömegsport, 
utánpótlás-
nevelés céljá-
ra szeretnék 
használni. 

– Egyes 
kerületi nagy rendezvényeket a sé-
táló utcából a Zodony utcába sze-
retnénk költöztetni – osztotta meg 

a jelenlé-
vőkkel az 
elképzelést. 

A pol-
gármester 
köszönetet 
mondott a Magyar Labdarúgó Szö-
vetségnek, amely jelentős anyagi tá-
mogatást biztosított a beruházáshoz, 
dr. Vas Imre alpolgármesternek, kinek 

közbenjárása fontos szerepet töltött be 
a fejlesztés megvalósításában, valamint 
Harót Jánosnak, az ESMTK elnökének, 
aki évtizedek óta komoly erőfeszítéseket 
tesz a pesterzsébeti futballért, sportért.

Az ESMTK részéről Nagy 
Dániel, a Labdarúgó Szakosztály 
utánpótlásvezetője mondott köszö-
netet a városvezetésnek a műfüves 
pályákért.                  sza

Nagyszabású kerületi rendezvényeknek adhatnak helyet a pályák

Új műfüves sportpályák a Zodony utcában 

A botok a fájós térdről, csípőről a 
terhelés egy részét leveszik, a moz-
gás pedig megerősíti a beteg ízületet 
körülvevő izomzatot, így az ízület 
funkciójában megerősödik. Az elő-
rehaladást a 
felsőtest mun-
kája is segíti, 
mely további 
mozgásszervi 
problémákban 
hoz javulást.  
A fájós derék ér-
zését is tompíta-
ni lehet a botok 
használatával. 
Ha még nem 
nagy a baj, fel kell állni a fotelból, s 
valamilyen rázkódás, „zötyögésmen-
tes” sportba kell kezdeni. A nordic 
walkingot a szakorvosok is ajánlják 
fiatalnak és idősnek egyaránt. Vé-
gezhetjük gyors tempóban, vagy 
ráérősebben, a fittségi állapot függvé-
nyében. Ajánlják a kismamáknak is. 

A nordic walkinggal ápolhatják, 
kényeztethetik a megterhelt gerincosz-
lopot. A hordozókendőbe tett babával 
pedig együtt lehet a mama a gyaloglás 
közben is. Túlsúly, magas vérnyomás, 

cukorbetegség 
esetén is ideá-
lis1választás 
ez1a1sport. 
Kutatások iga-
zolják, hogy a 
csontritkulás 
visszafordítha-
tó folyamat a 
nordic walking 
rendszeres 
gyakorlásával.

A MAKKA Szabadidősport 
Egyesület szeptember 15-től dec-
ember 10-ig hétfőnként 10 órától a 
Jahn Ferenc kórház mentőbejárata 
előtti füves területen várja az érdek-
lődőket az ingyenes foglalkozásra. 
Információ: makka.sport.hu, tele-
fon 30/608-8815.  

A nordic walking északi gyaloglást jelent. Úgy 60 évvel ezelőtt a finn sífutóknak 
találták ki nyári kiegészítő sportként. Mára az egész világon elterjedt, nemcsak 
az élsportolók, hanem az egészségükért tenni vágyók is használják a botokat.

Nordic walking: eszik vagy isszák?
A nőknél Póth Mariann, a férfiaknál 
Olasz László érkezett be elsőként a 
célba a duathlon.hu augusztus 9-i 
futóversenyén.

A főként pesterzsébetiekből álló 
amatőr futóklub tagjai közül hu-
szonegyen neveztek be a 6,4 kilo-
méteres versenyre.  

Póth Mariann 26:24-es idő-
vel lett az első, másodikként a 
hölgyek között Demeter Szilvia, 
harmadikként Aradi Renáta és 

Fekete-Kapus Dóra futott be. 
A férfiaknál Olasz László 24:47-es 

idővel teljesítette a távot. Őt követte 
Novák Barnabás, aki után édesapja, 
Novák Tamás érkezett meg. 

Ugyanezen a délutánon a 
duathlon.hu vezetője, a klub edző-
je, Farkas Gyula Délegyházán egy 
szuper sprint távú triatlonverse-
nyen vett részt, ahol a 20–39 éve-
sek között korosztályos harmadik 
helyezést ért el.          

  sz

Szabados Ákos 
és Harót János adta át a pályákat 

Szabados Ákos polgármester és Juhász 
Lajosné alpolgármester  ajándékokkal 
érkeztek: labdákat és pólókat adtak át 
a gyerekeknek 

A duathlon.hu várja a futni szeretők jelentkezését! A közös futásokat 
szerda esténként 6-tól, szombat délelőtt 10-től tartják. Találkozó az Oázis 
kertészetnél (Meddőhányó utca 25.). E-mail: level@duathlon.hu.

Augusztusi Duna-parti futóverseny
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Nemzetközi szabadfogású 
birkózóverseny
Ausztria – 2014. júl. 4–6.

Ausztria fővárosában, a Bécsben 
megrendezett 2014-es World 
SportsFestivalon szakosztályunkat 
öt versenyző képviselte: diák I-es 
korcsoportban Bagosi János (69 
kg), Szilágyi Erik (85 kg), kadet 
korcsoportban Makula Ramón 
(63 kg), Tóth Bendegúz (85 kg) és 

serdülő korcsoportban Orosz Tibor 
(85 kg). A megmérettetésen közel 
tíz ország birkózói léptek szőnyeg-
re. Tóth Bendegúz és Orosz Tibor 
verhetetlennek bizonyultak, mind a 
ketten aranyéremmel térhettek haza. 
Szilágyi Eriknek is sikerült döntőt 
birkóznia, ő ezüstérmes lett. Bagosi 
János 4. helyezést ér el, Makula Ra-
món kiesett a versenyből. A verseny 
végére 2 aranyérmet, 1 ezüstérmet 
és egy 4. helyezést sikerült szerezni.

Kadet szabad-, kötöttfogású 
és női világbajnokság
 Szlovákia – 2014. júl. 15–20.

Az idei kadet világbajnokság Szlová-
kiában, Hummenében került meg-
rendezésre, ahol szakosztályunkat hat 
versenyző képviselte. Szenttamási Ta-
más (46 kg), Makula Ramón (63 kg), 
Elekes Emese (70 kg), Racolta Eduárd 
(76 kg), Fodor Gergő (76 kg) és Tóth 
Bendegúz (85 kg). A kötöttfogású ver-
senyekkel kezdődött meg a bajnokság, 
ebben a szakágban Szenttamási Tamás 
és Racolta Eduárd lépett szőnyegre. A 
selejtezőben Edunak sikerült nyernie, 
de a következő meccsen kikapott török 
ellenfelétől, aki nem jutott döntőbe, így 
Edu kiesett a versenyből. Szenttamási 
Tamás moldovai birkózótól szenvedett 
pontozásos vereséget. Női kategóriában 
Elekes Emese indult, akit amerikai ellen-
fele tussal vert meg, így Emese sajnos ki-
esett a versenyből. Szabadfogásban Tóth 
Bendegúz első ellenfele egy litván ver-
senyző volt, akit az Európa-bajnokságon 
már sikerült legyőznie, és itt is megverte. 
A folytatásban egy grúzzal mérkőzött, 
akit kizártak a versenyből, ezáltal sajnos 
Bende is kiesett. Szintén szabadfogásban 
lépett szőnyegre Fodor Gergő és Makula 
Ramón is. Gergő az első meccsen egy 
fehéroroszt győzött le, de a következő 
mérkőzésen japán ellenfelétől kapott 
ki, így kiesett a versenyből. Ramón egy 
török birkózótól szenvedett vereséget, 
így szintén kiesett a versenyből. 

Felnőtt szabad-, kötöttfogású 
és női birkózóverseny
 Görögország – 2014. júl. 17–20.

A görögországi Olümpia városában 
megrendezett versenyen szabadfogás-
ban 13 ország összesen 59 versenyzője 
mérhette össze tudását és erejét. Ebben 
a fogásnemben képviselte az ESMTK 
színeit Nagy Mihály (74 kg). Misi a 
negyeddöntőt egy izraeli birkózóval 
mérkőzte, akit sikerült 13:6-ra meg-
vernie, sajnos térdsérülést szenvedett 
a verseny ideje alatt, így a folytatásban 
grúz, illetve mexikói ellenfelét nem si-
került legyőznie. A nap végére Misi 5. 
helyezést ért el.

Junior szabad-, kötöttfogású 
és női világbajnokság
Horvátország – 2014. aug. 5–10.

Az idei junior világbajnokság Hor-
vátországban, Zágrábban került meg-
rendezésre. Szakosztályunkat Mertse 
Ádám (120 kg) képviselte kötött-
fogásban. Ádám a verseny második 
napján lépett szőnyegre, nem sikerült 
táblára húznia, és súlycsoportjának 
alsó ágára is került. Ennek ellenére 
jó kezdéssel indult, legyőzte üzbég és 
türkmén ellenfelét is, viszont a folyta-
tásban egy amerikai birkózótól kapott 
ki 9:0-ra. Az amerikait a döntőbe ju-
tásért egy orosz versenyző tussal ver-
te, így Ádám a világbajnokságon 8. 
helyezést ért el.

Junior és felnőtt 
strandbirkózó-világbajnokság
Görögország – 2014. júl. 4–6.

A strandbirkózó-világbajnokság a 
görögországi Kateriniben került 
megrendezésre, ahová két ESMTK-s 
birkózó utazott ki. Nagy Mihály (80 
kg) felnőtt korosztályban indult. 

Misi összesen hat meccset mérkő-
zött, ellenfelei közt volt görög, nor-
vég, orosz, szerb és török versenyző 

is. A világbajnoki 
címért való küzde-
lemben egy orosz 
birkózótól kapott ki 
2:0-ra. Misit ellen-
fele az első pontért 
levitte, majd kitolta 
a körből, megszerez-
vén a győzelemhez 
elegendő második 
pontot is, így Misi 
ezüstérmet szerzett. 
Lakatos Attila (70 
kg) junior korosz-
tályban négy mecs-

cset mérkőzött, a döntőben egy 
kétpontos akcióval megverte görög 
ellenfelét, így bronzérmet szerzett. 
Attila felnőtt korcsoportban is in-
dult, ahol 5. helyezést ért el.

Nagy mozgás volt a nyáron az Erzsébe-
ti SMTK öltözőjében, sokan mentek, 
sokan érkeztek. Az idénykezdet azt 
mutatja, jól sikerült a vérátömlesztés, 
a piros-fehérek a Magyar Kupában ide-
genben harcolták ki a továbbjutást a 
64  közé, az NB III Középcsoportjában 
pedig két remek győzelemmel rajtoltak.

A legutóbbi évadban az Erzsébeti 
SMTK labdarúgócsapata csak az 
utolsó fordulóban hosszabbította 
meg NB III-as tagságát a Közép-
csoportban. Azért, hogy jövőre ne 
legyen ismét ilyen éles a helyzet, je-
lentős változások történtek a piros-
fehérek öltözőjében.

A 10. helyen végzett csapatból 
sokan távoztak, részben önként, 
részben a vezetőség küldte el őket. 
Helyükre érkezett Lázár Benjámin 
és Murinai Barnabás Maglódról, Se-
bestyén Dávid Diósdról, Mile Dáni-
el a Soroksártól, Müllerlei Szabolcs 
az RKSK-tól, Böröczky Bánk a BKV 
Előrétől, Turi Dániel kölcsönbe a 
Vasastól, és visszatért Újbudáról Sza-
bó Gábor. Az ifjúságiaktól négyen 

kerültek fel a „nagyokhoz”, remél-
hetőleg ők is mihamarabb helyet 
követelnek maguknak az NB III-as 
együttesben.

– A szakmai stáb összetétele vál-
tozatlan – mondta Harót János, az 
Erzsébeti SMTK elnöke. 

– A felkészülés július első felében 
kezdődött, ami remekül sikerült, 
nagy örömünkre az idény első há-
rom tétmérkőzésén sikerrel szerepelt 
a csapat.

FC Dabas–Erzsébeti SMTK 1-3

A labdarúgó Magyar Kupa 
2014–15-ös sorozatában a 64 kö-
zé kerülésért az Erzsébeti SMTK 
a szintén az NB III Középcsoport-
jában szereplő FC Dabas vendé-
geként harcolt a továbbjutásért. A 
piros-fehérek bő negyedóra alatt há-
romgólos előnyt szereztek. Először 
Sebestyén Dávid vette be a hazaiak 
kapuját, majd Kiss Dávid talált a há-
lóba. A megsérült Sebestyén helyére 
beállt Szabó Gábor is gólt szerzett, 
és ezzel úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés. 

Nem sokkal ezt követően szépítettek 
a dabasiak, majd a második félidő-
ben több találat már nem esett, így 
az ESMTK magabiztosan jutott a 
szeptember 10-én sorra kerülő má-
sodik fordulóba.

Erzsébeti SMTK–Szegedi EOL 4-2

A bajnoki rajton az ESMTK 
az újonc Szegedi EOL SC gárdá-
ját fogadta az Ady Endre úton. Jól 
kezdtek az erzsébetiek, és egy szöglet 
utáni kavarodásból az előrehúzódott 
Soós István egy méterről passzolta a 
hálóba a labdát. Kiegyenlített me-
zőnyjátékot követően, az első félóra 
végéhez közeledve labdát szereztek a 
piros-fehérek a felezővonalnál, kiug-
ratták Bukovec Jasmint, aki elhúzott 
a rátámadó védő mellett, és a kifutó 
kapus mellett 14 méterről a hosz-
szú sarokba lőtt. A szünet után egy 
védelmi hibát kihasználva hamar 
szépítettek a vendégek, majd ismét 
jórészt mezőnyjátékkal teltek a per-
cek. A félidő második felének kezde-
tén Bukovec vezette fel a labdát, és 

25 méterről hatalmas gólt ragasztott 
a bal felső sarokba. A hajrában egy 
véleményes 11-esből ismét szorossá 
tették az eredményt a szegediek, ám 
a rendes játékidő vége előtt Lázár 
tört be a tizenhatoson belülre, ahol 
buktatták, a büntetőt Soós higgad-
tan helyezte a bal sarokba.

Videoton II–Erzsébeti SMTK 1-2

Székesfehérvárott az első félidő 
közepén Murinai bal oldali beadá-
sát Bukovec fejelte kapura, a Vi-
deoton hálóőre bravúrral védett, 
de a kipattanót csatárunk közelről 
bevágta. A szünet után itt is, ott 
is akadt helyzet, majd növelte elő-
nyét az ESMTK. Bukovec szerzett 
labdát, amely a jobb oldalon Kiss 
Dávidhoz került, aki 17 méterről a 
hálóba lőtt. Néhány perccel később 
Müllerlei kezezés miatt második 
sárga lap után pirosat kapott, de a 
Videoton 11-ét Bonica kivédte. A 
hajrában beszorultak az erzsébetiek, 
és szépítettek a fehérváriak. 

MS

Jól kezdte az idényt a megújult ESMTK
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APRóHIRDEtéSI SZELvéNy  •  FéNyMáSOLHATó

A HIRDETéS UTóLAGOS JAVÍTáSáRA NINCS MóD!

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.), pénztár • Pénztári órák: hétfő 14:30 –17:00, szerda 8:00 –15:30, péntek 8:00 –11:30

Figyelem!
Keretes hirdetést csak a megrendelő kitöltésével fogadunk el, melyet kérjen a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címen. Keretes hirdetéseket nem készítünk, 
azt minden esetben a megrendelőnek kell elküldenie a megfelelő formátumban és minőségben a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu e-mail címre! Bővebb információ a 
keretes hirdetésekkel kapcsolatban: (20) 392-3383

CsAK Az APróHIrDeTésI
szeLVényeKen FeLADOTT 

HIrDeTéseKeT
TuDJuK eLFOGADnI!

Név:

Cím:

ár: érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGjElEnéSi AlKAloM 
(húzza át a megfelelő darabszámot)

roVAT (húzza át a megfelelő témakört)

INGATLAN  •  éPÍTőANyAG  •  GéP-SZERSZáM  •  ELEKTRONIKA  •  HOBBI  •  JáRMű  •  BÚTOR  •  RUHA  •  áLLAT

GyERMEKHOLMI  •  NÖVéNy  •  EGyéB  •  áLLáS  •  OKTATáS  •  TáRSKERESéS  •  SZOLGáLTATáS  •  VEGyES

PénzTár TÖLTI KI:

Szelvény feladásának időpontja: .......................................................................................................    Számla sorszáma: .............................................................

Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZóIG 1500 FT + áFA, 11–20 SZóIG SZAVANKéNT 150 FT + áFA • KéRJüK, OLVASHATóAN, NyOMTATOTT BETűVEL TÖLTSE KI!

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

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

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

INGATLAN
Felújított emeleti lakásomba társbér-
lőket keresek! Diákok, tanulók előny-
be! ár: 30.000 Ft.+ rezsi Tel.: 284-8185, 
06/20-98-37-698

Keresek saját részemre, Mártírok útja kör-
nyékén, 2-3 szobás, előkertes, betonfödé-
mes kockaházat, min. 360-as telekkel. Tel.: 
06/30-280-0938

Kerületben iroda, üzlethelyiség, 24 m2-
es kiadó, eladó, berendezéssel vagy anélkül. 
Tel: 06/30-262-1209, email: rtomika943@
gmail.com

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

Fodrász-műkörmös vállalkozót keresek 
XX. ker. üzletembe. Tel.: 20/9-441-916

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

Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivárgás 
műszeres keresése, csőtörések javítása 
lakásban és udvaron. Kamerás csatorna 
vizsgálat dugulás elhárítás, vízvezeték-
csere  földmunkával is. Víz-fűtésszerelés. 
06/30-914-3588

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

TéVéjAVÍTÁS AZonnAl HElYSZÍnEn! 
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder be-
üzemelés! Tel: 06/20-471-8871

Villanyszerelés, hibakeresés, villanyboj-
lerek vízkötelenítése, javítása, cseréje. Tel: 
06/30-296-5590, 260-7090 Rácz Mihály, 
raczmi0711@citromail.hu

Kölcsönözhető szőnyeg és kárpittisztító! 
KÄRCHER! Padlószőnyegek, matracok, textil-
felületek és autósülések szálmélységig ha-
toló mélytisztítása max. motor teljesítmény/ 
szivattyú (W) 1400/40 ár: 3500 Ft/nap Tel.: 
06/70-236-4181, kismacibolt@gmail.com
 
Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablak-
bútor javítás is. Hívásra házhoz megyek. tel: 
284-92-13, 06/20-9-579-533

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
teljeskörű lakásfelújítás A-Z-ig. 
Tel.: 06/30-9641-315

Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, egyéb lakatos mun-
kák. Tel: 06/30-299-1211

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Pené-
szes falak, szakszerű rendbetétele, garanciá-
val. Tel: 285-2882, 06/30-878-8977

KErT-TErEPrEnDEZéS! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítés építése, javítása hőszigetelésen, 
burkolás, festés, EGyéB kertészeti-kőmű-
ves munkák! Tel: 06-1-781-4021; MOB: 
06/70-547-2584

AKCiÓ: Gyógypedikűr 1500, Arckezelés 
3750, Gél lakk 1500,- épített Zs. 3100, 3D 
szempilla 3980, Flabélos 10p/10+2 3990,-
Ft. Smink tetoválás akció: 15000 Ft. Masz-
százs (45 p.)1500 Ft, 1205. Bp. Lajtha L. u. 
26. Tel: 06/70-521-0970 Edit

Gyógypedikűr Erzsébet Központjában! 
Problémás körmök bőrfelületek kezelé-
se. Cukorbetegek speciális ellátása. Tartós 
géllakkozás. Hívjon bizalommal. ár: 2500 Ft. 
XX. ker. Topánka u. 2. Alexa: 06/20-985-4047

Szépségszalonunkba masszőrt 6 órá-
ra felveszünk alkalmazottként. Tel: 06/20-
9625-156,  unioninfo@enternet.hu

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

ÁLLÁS
orvosi rendelőmbe (Medicalcenter Kft, 
1202. Bp., Jókai Mór u. 102. sz.) keresek 
foglalkozás-egészségügyi szakorvost, napi 2 
vagy 4 órában, foglalkozás-egészségügyi re-
zidens orvost, napi 2 vagy 4 órában, kardioló-
gus szakorvost napi 2 órában. A pályázathoz 
szakmai életrajzot a fenti címre küldjenek. 
Medicalcenter Kft. 06/70-316-2646

Tapasztalt közgazdász tervező, elemző 
munkát vállal határozott időre is. 30-6444-776

OKTATÁS
DoBoKTATÁS Erzsébet központjá-
nak közelében, jól felszerelt stúdióban a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatársá-
nál. Tel: 06/30-495-7470

Matematika tanítást vállalok alsó, középső és 
felső szinten Rakonczay Gábor 30-6444-776

német oktatás a kerületben minden szin-
ten, tapasztalt középiskolai tanárnál – jutá-
nyos árak. Tel: 30-652-39-37, 284-9482, 
E-mail: varga.zsuzsa.veres@gmail.com

VEGYES
igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, 
sonka, szalonna, hurka, disznósajt kapható! 
Tel:06/20-440-9742,  érd.: Tel: 20/6512-6740, 
e-mail: kandrea.333@gmail.com
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