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Pesterzsébet Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit
az elmúlt évek hagyományait követve, az augusztus 20-i állami ünnephez kapcsolódó

Szünetel az ingyenes jogi tanácsadás

ökumenikus istentiszteletre és kenyérszentelésre

2014. augusztus 20-án 10 órára a Pesterzsébeti Református Egyházközség imaházába
(Bp., XX., Mártírok útja 149.).
Az új kenyeret megszentelik, megáldják Pesterzsébet keresztény egyházainak papjai, lelkészei.

Szabados Ákos							
polgármester					
			

Juhász Lajosné
alpolgármester

A pesterzsébeti polgármesteri hivatal
tájékoztatása szerint, augusztus 18-tól
szeptember 1-jéig az ingyenes jogi
" szünetel. Az
tanácsadás" a hivatalban
első félfogadási nap szeptember 8-án
lesz a szokásos időpontban, 14.30-tól
18 óráig.
Kérdezzen a kapitánytól!
Lakossági fórumot tart szeptember
11-én, 17 órakor a Csili Vízvári termében a BRFK és a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság. A fórumon
Makádi Katalin r. alezredes, rendőrkapitány válaszol az érdeklődők
kérdéseire.

Térzene a Kosutiban
Ismét ide süss!
Erzsébeti Kossuth- és reformkori
sütemények sütésének versenye
szeptember 20-án.

Kedves pesterzsébeti lányok, as�szonyok és sütni szerető férfiak!
Bizonyítsuk vendégszeretetünket,
és várjuk frissen sütött reformkori
süteményekkel a VI. Reformkori
nap műsoraiban szereplő együtteseket, szólistákat és a vendégeket!
Részvételi lehetőség: előzetes jelentkezés után.
Jelentkezés és a reformkori receptek elkérése: szeptember 16-án 18
óráig
Dr. Sturcz Zoltánnénál az alábbi
elérhetőségeken: sturczvilma@
citromail.hu, 06 70 327 39 28,
284-6648 (8-21óráig).
Sütemények leadása: szeptember 20.,
12- 13 óra között a Gaál Imre Galériában. A versenyzők az VI. Reformkori nap támogatói lesznek. A versenyt
meghirdette a Kossuth Társaság.
Ötletgazda:
Lehoczkiné Fekete Emese

A VI. REFORMKORI NAPRA KÉSZÜL
A KOSSUTH TÁRSASÁG ÉS
A PESTERZSÉBETI MÚZEUM
A Kossuth Társaság hívja tagjait és a kerület polgárait szeptember 20-án, szombaton a Kossuth Lajos születésnapja alkalmából szervezett programjaira. Szeptember 19. és 29. között „Sisi és a ’48-as magyarok” kiállítás a Csiliben, a kerület 90
éves évfordulója tiszteletére. A kiállítást szeptember 19-én 17 órakor Szabados
Ákos polgármester nyitja meg.
Szeptember 20-án 9 óra 30 perckor
felvonulás korabeli viseletben – a beöltözést a szervezők díjazzák. Gyülekező a Kosuti és Nagy Győry István
utca sarkától, 10 órakor a Gaál Imre
Galériában emlékülés és történelmi
előadás Kossuth Lajos és Szemere
Bertalan címmel. 11 óra 30 perctől
Szabados Ákos polgármester ünnepi beszéde, a zenés, táncos műsor
után virágletétel a Széchenyi, majd
a Kossuth-szobornál.
13 órától ünnepi ebéd reformkori
ételkínálattal a Csili étteremben. Az
ebédet megnyitja Juhász Lajosné alpolgármester. Az étel (Unger Károly
receptje): csőben sült sertésborda vajas zöldborsóval és petrezselymes burgonyával és Kossuth-kifli. Az ebéd
önköltséges, 1800 Ft. Bejelentkezés
a 06-70/327-3928, és a 284-6648as telefonon vagy a sturczvilma@

citromail.hu-n szeptember 16-ig
befizetve.
15 óra 30 perckor ünnepi koncert a Gaál Imre Galériában Egressy
Béni születésének 200. évfordulója
alkalmából. A koncertet megnyitja:
Marton Sándorné, az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke. Ekkor kerül sor az
Ide süss! verseny díjkiosztójára is.
A nap folyamán a városházánál
kézműves-bemutatók, foglalkoztató
és „Kossuth Lajos azt üzente” kalandjáték családoknak, négy helyszínen.
I. Pesterzsébeti Utcatárlat a
Kosutiban, ahol
bemutatkoznak a kerület művészei. A tárlatot megnyitja D. Udvary Ildikó, a
Pesterzsébeti Múzeum igazgatója,
művészettörténész.
Sturcz Zoltánné
a Kossuth Társaság elnöke

Augusztus
1. Kisduna Blas Musik
8. ETÜD Fúvószenekar
15. Sound Circus
22. Rákosmenti
Zenebarátok Egyesülete
29. Pesterzsébeti
Városi Fúvószenekar

Következő megjelenés:
augusztus 26., kedd
Lapzárta:
augusztus 13., szerda

Kerületi hírek az
interneten:
olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu
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Városházi napló

képviselő-testület július 10-ei
ülésén a képviselők tárgyalták többek között a rendőrség 2013-as tevékenységéről szóló beszámolóját, elfogadták a rendvédelmi
osztály tevékenységéről szóló beszámolót. Pesterzsébet önkormányzata
anyagi támogatással segíti a Dél-pesti
kórházat, valamint a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőséghez. Folyamatosan érkeznek
bejelentések a kertes házas övezetekből az
égetés miatt, ami egyébként 2011. december 1-je óta tilos Budapesten. A levegőtisztaság-védelem területe 2013. január 1-jétől
a kormányhivatal feladatkörébe tartozik,
azonban az önkormányzat továbbra is tájékoztatja a lakosságot az égetési tilalomról,
a beérkező bejelentéseket pedig továbbítja
a kerületi kormányhivatalhoz.

A múlt hónapban történt

Szeméthegyek

Június 26-án, a köztisztviselők napja alkalmából dr. Kiss Irén címzetes főjegyző
elismeréseket adott át a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző kollégáknak,
és köszöntötte a hivatalban 20 és 30 éve
megszakítás nélkül, hűségesen dolgozó
munkatársakat. Alig egy héttel később,
július 2-án, Semmelweis-nap alkalmából
elismerésekkel és kitüntetésekkel köszöntötte az önkormányzat a kerületi orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, az egészségügyi alapellátásban dolgozókat – mondta
Szabados Ákos a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló beszámolójában. A
polgármester jelezte azt is, hogy július 14.
és augusztus 15. között évi rendes szabadságát tölti, ebben az időszakban Juhász
Lajosné és dr. Vas Imre alpolgármesterek
helyettesítik.

Tovább nőtt a kerületben az illegális szemétlerakások száma, a helyzet egyre romlik – derül ki a környezetvédelmi helyzetről szóló beszámolóból. Egyes területeken
– így például a Jókai, a Kende Kanuth
utcában, a vasútsoron és a szelektív hulladékgyűjtők környékén – a lomtalanításhoz
hasonló méretekben helyeznek ki szemetet. A Szociális Foglalkoztató az év első 5
hónapjában több mint ezer köbméter illegális szemetet szállított el.

A

Környezetvédelem
A képviselők a július 10-i ülésen elfogadták a kerület 2014. első félévi környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót, amelyből többek között kiderül: a Vegyiművek
területén található nagy mennyiségű veszélyes hulladékkal és a figyelő kutakkal
kapcsolatosan ismét megkeresést intézett
az önkormányzat a Közép-Duna-völgyi

Közterület-felügyelet
Az év elején alakult rendvédelmi osztály tíz
közterület-felügyelője heti 6 napban, napi
2 műszakban járőrözik a kerület utcáin.
A járőrök március óta több közös feladatot hajtottak végre a XX.-XXIII. kerületi
Rendőrkapitánysággal, s az év második
felében sűrűbb közös járőrtevékenységre
számíthatnak az itt élők – derül ki a közterület-felügyelet I. félévi munkájáról készült beszámolóból.
Az osztályhoz az első félévben összesen
66 lakossági bejelentés érkezett, jellemzően
a hajléktalanokkal, az illegális szemétlerakásokkal, a szelektív gyűjtők környékének
rendezetlenségével, közterületi alkoholfogyasztással, az ebtartás szabályainak be

nem tartásával kapcsolatban. A közterületfelügyelők minden egyes bejelentést kivizsgáltak, és ha kellett, megtették a szükséges
intézkedéseket.
A lakosság visszajelzései alapján, a fokozott hatósági jelenlétnek köszönhetően,
javult az itt élők közbiztonságérzete – olvasható a beszámolóban.
A közterület-felügyelet – mivel létrehozásának célja alapvetően nem a büntetések beszedése, hanem a szabálytalanságok
elkövetésének megelőzése – bevételei nem
jelentősek. Megalakulásuktól június közepéig 35 szabálysértési ügyben összesen
640 ezer forint helyszíni bírságot szabtak
ki. A felügyelők az I. félévben 993 hatósági
ellenőrzést végeztek, 821 esetben figyelmeztetést adtak ki, 117 alkalommal pedig
feljelentéssel éltek.

Támogatás a kórháznak
A képviselő-testület döntése értelmében az
önkormányzat 25 millió forint támogatást
biztosít a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak, amelyet az intézmény új ultrahangkészülék beszerzésére fordít. A beruházás
lehetővé teszi, hogy javuljon az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők – köztük
kerületünk lakosai – ellátásának hatékonysága és színvonala.

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

Hőségenyhítő párakapu

Segítség Dévának
A képviselők egyhangúan támogatták azt a
javaslatot, amely szerint önkormányzatunk
130 ezer forint támogatást biztosít a Dévai
Szent Ferenc Alapítványank. A szervezet a
dévai gyermekeknek szintetizátort vásárolt
a pénzből. A hangszert a Budapest XX.
Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola július 20–27. között táborozó csoportja szállította el az alapítványnak.
		
sza
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A sétáló utcában, a Sisi szobornál párakaput szereltetett az önkormányzat.
Bár az időjárás eléggé változékony, a
párás melegben és a forró napokon
sokunknak jólesik az enyhülés.
A beruházás mindössze pár tízezer forintba került, s az üzemeltetés sem drága, hiszen a berendezés
porlasztja a vizet, így minimális a
vízfelhasználás. 		
y
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Az első szakasz már elkészült

Augusztus közepére befejeződik a Klapka utca felújítása
A képviselő-testület a 2014-es költségvetés elfogadásával döntött a Klapka
utca felújításáról. A Nagysándor József
utcai forgalom elkerülésére jó lehetőséget biztosító út rekonstrukciója 60
millió forintba kerül.

Tisztelt Adózók! Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a gépjárműadó,
az építményadó és a telekadó 2014.
II. félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2014. szeptember 15.

Fotó: Szerző

A rendelkezésre álló keretből a Klapka
utca Vágóhíd utca és Ady Endre utca
közötti szakaszának felújítására nyílik
lehetőség.
– A Vágóhíd és a Vörösmarty
utca közötti rész már elkészült, az
útburkolat újjáépítése mellett a csapadékelvezetést biztosító műtárgyakat is kicserélték – tudtuk meg Simkó
Gézától, a Városfejlesztési Osztály
osztályvezető-helyettesétől.
Várhatóan
augusztus elején
kezdődik a Vörösmarty és az Ady
Endre közötti útrész rekonstrukciója. Ezen a szakaszon
jelenleg a Fővárosi
Vízművek Zrt. és
a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt. szakemberei

dolgoznak, cserélik ki a víznyelőket, illetve ellenőrzik az átkötéseket,
s ha szükséges, újakat alakítanak
ki. Ezt követően kezdődhet az útburkolat felújítása, amely várhatóan augusztus közepére készül el.
Az önkormányzat tervei között szerepel a Klapka utca teljes
hosszának rekonstrukciója. Az
Ady Endre és a Lázár utca közötti
szakasz átépítése a jövő évi költségvetés terhére valósulhat meg.
sz

BESZÁMOLÓ
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány
2013. évi tevékenységéről
A Fővárosi Törvényszék 2013.
s ze p t e m b e r 1 6 . k e l t e zé s ű ,
16.Pk.60.335/2005/11. számú
végzésében megállapította, hogy
a Pesterzsébet Közbiztonsági
Közalapítvány vonatkozásában
Bán Pál képviseleti joga megszűnt, az új képviselő Répás Péter.
Év közben az alapítvány
bankszámlával nem rendelkezett, ezért 2013. október 10-én
a Budapest Banknál sor került
a BB 10104167-5447140001003007 számú számla
megnyitására.
2013. november 13-án Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és a
közalapítvány között támogatási
szerződés került aláírásra, melynek értelmében az önkormányzat mint támogató 1.000.000
Ft-ot (egymillió forint) utalt át
az alapítvány számlájára, annak
felhasználásáról 2014. december
31-ig kell elszámolni.

Szeptemberi
fizetési határidő

December 12-én tartott ülést
a kuratórium, ahol könyvelő
megbízásáról született döntés.
A könyvelővel december 20-án
került sor szerződés aláírására. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a változásokról a bejelentések
megtörténtek, a 2013. január 1-ji
nyitóegyenlegben szereplő tartózásunk – 42.000 Ft késedelmi
pótlék – átutalásra került. Az
alapító – képviselő-testület – felé
levélben jelzéssel éltünk, hogy az
alapító okiratban meghatározott
induló vagyon 50%-a (250.000
Ft) nem áll az alapítvány rendelkezésére, ezért kérjük e tárgyú
intézkedésüket, mivel az önkormányzat Pénzügyi Osztálya tájékoztatása szerint a támogatási
szerződés kapcsán átutalt összeg
erre a célra nem használható fel.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Répás Péter
a kuratórium elnöke

Látogasson el a
www.pesterzsebet.hu oldalra!
Rendszeresen frissülő kerületi hírek!

Az éves építmény- és telekadóról,
valamint a gépjárműadóról szóló egyenlegértesítőt és csekkeket
2014. február hónapban küldtük
meg az adóalanyok részére.
Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak
igényt, kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon (helyi építményés telekadó: 283-0640/1250,
1252, 1254, talajterhelési díj:
283-0640/1250, 1225, gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 1257,)
megkeresni. A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot
számítunk fel, ezért kérjük a fenti
időpontig adóik rendezését.
Együttműködésüket köszönjük!
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Adó Osztály
Adócsoportja

Nyáron megújulnak az intézmények

A Baross ovi felújított homlokzata

Az idei nyárra tervezett intézménykorszerűsítési munkák közül elkészült
a Hajós Alfréd Általános Iskolában a
nyílászárócsere és a szigetelés az épület belső, udvari részén, a konyhától a
könyvtárig tartó szakaszon. Augusztus
elejére befejeződik a Pesterzsébeti Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda –
Kindergarten Baross tagóvodájának és
a Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos utcai
tagóvodájának felújítása, amely mindkét esetben ablakcserét és szigetelést,

valamint a homlokzat újraszínezését
jelentette. A végéhez értek az ESMTKpályán zajló munkák is, amely során
korszerűsítették az öltözőket és újrafestették a lelátókat.
Amint azt Simkó Géza városfejlesztési osztályvezető-helyettestől
megtudtuk, a többi helyszínen az
előre meghatározott ütemterv szerint
haladnak a felújítások, így nyár végére az összes helyszínen befejeződnek a
munkák.			
ya

NEMZETISÉG

4

10 éve kapcsolatban

Egy rendezvény margójára
690 km távolságban nézem egy pesterzsébeti helyi tv-adás műsorában „10
éve kapcsolatban” – Testvérvárosi majális a Kosutiban – (2014. május 1718.) rendezvény összefoglalóját, ahol
Bölön község 17 személy részvételével
képviseltette magát. A műsor utolsó
felében a tv-riporter felteszi a kérdést:
mit nyújt egymás számára a két település, miben áll ez a 10 éve megújított
testvérkapcsolat? A válasz a kérdésre
évek óta nagyon kikívánkozik belőlem, sajnos újra nem lehettem ott,
fizikálisan nem is tudom, hogy néz ki
az a város, amellyel Bölön 10 éve testvérkapcsolatban áll, mégis úgy érzem,
690 km távolságból, Bölön részéről én
tudnám a legjobban megfogalmazni
a riporter kérdésére a választ, hogy
mit is ad Pesterzsébet Bölönnek.
A válasz nem Bölön község
jegyzője tollából jön, bár e téren
is tintafogytáig áradhatnának a
sorok, hisz Pesterzsébet ott volt
Bölönben, amikor a székely
falut az árvíz romba döntötte,
ott van, amikor a Magyar Nyelvért díj által bölöni gyermekek
számítógépek tulajdonába juthatnak. Pesterzsébet ott van
ünnepléseinkben, örömeinkben, ünnepnapjainkban is. De
Pesterzsébet ott van, amikor az
erdélyi orvostudomány fejlettsége nem biztosítja a beteg gyógyulását, nyitja kórháza kapuját, és
megmenti a székely ember életét. Ez
a segítő kéznyújtás képezi írásom
tárgyát, nem mint jegyző, hanem
mint a testvértelepülés egy tagja,
aki nem anyagiakat, hanem egy
életet, az édesapa életét köszönheti
a testvérkapcsolatnak.
Édesapám húgyhólyagproblémákkal küszködött, konkrét
diagnózis felállítása érdekében a
romániai orvosok kórháztól kórházig küldözgették, lassan nem volt
az országban olyan urológia, ahol
ne jártunk volna, a diagnózis mindenütt más volt, a kezelések sajnos
távol álltak attól, hogy hatékonyak
legyenek, édesapám állapota egyre
romlott, fájdalma lassan elviselhetetlenné vált. Nehéz volt nézni nap mint
nap, hogy édesapámnak, aki életét a
székely emberre jellemző kemény
munkával töltötte el, most, nyugdíjas
korára a lassan kíbírhatatlan fájdalom
miatt álmatlan éjszakák és eredménytelen, kimerítő orvosi vizsgálatok
jussanak osztályrészül. Gyermeki bánatomat egy e-mailben elmeséltem
Ecsedi-Nagy Andreának, a pesterzsébeti önkormányzat protokoll- és
sajtófelelősének, segítségét kértem,
adja meg egy pesterzsébeti urológus
elérhetőségét, vigyük ki édesapámat

Magyarországra, próbálkozzunk ott
is.
A válasz Andreától több és gyorsabb volt, mint amit egy tősgyökeres,
kemény székely valakitől valaha elvárt
volna. Rögtön magáévá tette az ügyet,
minden apró részletet megszervezett,
megbeszélt, munkaidőn kívül, mint
egy családtag, szívügyének tekintette
édesapám életének
a
megmentését:
a
hetetartó
kig

iningyenes
szállástól elkezdve a kórházi beutalóig, a legális tartózkodáshoz szükséges iratok beszerzéséig,
de nem maradt ki a kórházi látogatás
sem, ami lelket felüdítő jellemének,
optimista szemléletének köszönhetően mindig gyógyír volt édesapám
részére. A sort folytathatnám, mert
Andreát nem kellett megkérni, magától tudta, hol, mikor kell a segítség, és tette azt hónapokon keresztül
önzetlenül, vidáman és mosolygósan. Valahogy úgy érzem, gazdag
anyanyelvünk mellett sincs az a szó,
ami legjobban jellemezné tettét. Egy
dolog azonban biztos: kéznyújtásával minden idők testvérvárosi kapcsolatok példáját véste a székelyek

szívébe, és valahogy olyan nagyon
közelivé tette számunkra az addig oly
távoli, hidegnek tűnő székely-magyar
kapcsolatot.
Mély hála ezúton Marosiné Benedek Ildikó nemzetiségi referensnek
a mérhetetlen sok kórházkapcsolati
segítségért. Köszönet Pesterzsébet polgármesterének, képviselő-testületének.
Büszke város lehet az, amelyben ilyen
emberek élnek!
A másik
kulcsszemélyiség,
akinek

neve,
cselekedete szintén a szívembe
vésődött: dr. Tenke Péter, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház, Urológia Osztályának osztályvezető főorvosa. Megfogalmazta első vizsgálatkor azt a diagnózist,
amit Romániában évek óta néztek, de
nem tudtak leolvasni, megfogalmazta és meg is találta a gyógyítás útját,
amelynek köszönhetően édesapám ma
köztünk lehet. Amikor, mondhatni félholtan, éjfélkor bevittük a kórházba,
egy percre sem mondott le róla, nemcsak ágyhoz kötött életet adott vissza,
hanem egy hosszú, laikus emberként
talán elképzelhetetlen hosszú műtét
után, igazi emberi életet ajándékozott
édesapámnak, aki remélhetőleg újra
sétálhat az unokákkal az oly nagyon
szeretett erdélyi tölgyerdőkben.

Nemcsak szakmai tudása miatt
hajtok fejet dr. Tenke Péter professzor
úr előtt, hanem emberségéről adott
példájáért is: számtalanszor, hozzá
nem értéssel érdeklődtem telefonon
690 km távolságból, és a vonal végén,
a zsúfolt program ellenére mindig
ott volt a mély, nemcsak szakmai, de
emberi tulajdonságokkal felruházott
Európa-szerte elismert professzor
válasza, ami számomra mindig ezt a
lényeget fogalmazta meg: mindent
megteszünk, amit emberileg megtehetünk az édesapjáért.
Köszönöm, dr. Tenke Péter főorvos úr, köszönöm édesapám életét!
Köszönöm a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház Urológia Osztály minden egyes orvosának,
nővérének, (külön köszönöm
Tóthné Zsuzsa nővér asszonynak), hogy a hosszú ottlét alatt
édesapámat a lehető legjobban
gondozták, gyógyították!
Külön köszönöm
Bardóczi Ádám általános
doktor úrnak, aki az intenzív
osztályon rögtön a hosszú
műtét után nemcsak szakmailag, de emberileg is édesapám
támasza volt.
Szintén az önzetlenség, a
testvérkapcsolat példája Kalnai
Istvánné Éva, aki otthont adott és
ad szüleimnek, aki nem kérdezte meg,
hogy milyen súlyos beteg, hány katéterrel érkezik otthonába édesapám,
hanem ismeretlenül kijelentette, hogy
ő befogadja azt az erdélyi házaspárt,
aki kezelés végett hosszabb ideig tartózkodik Pesterzsébet városában. Az
esti römipartik, a vidám együttlétek,
hiszem, hogy mind hozzájárulnak,
hogy szüleim a nehéz időszakban
oázisnak tekintsék otthonát.
Szintén köszönetet szeretnék
mondani, Veress Gábor és neje Éva,
Klapka téri református lelkészházaspárnak, akik hitről, emberségről
mély példát mutatva nagymértékben
hozzájárultak, hogy szüleim otthonra
leljenek Pesterzsébeten.
Köszönöm, Pesterzsébet! Amikor
két település testvérkapcsolata nemcsak magas adminisztratív-politikai
szinten működik, hanem már emberi élet megmentése magaslatába
torkoll, akkor valahol nagyon büszkék lehetünk az 1942-ben indult
testvérkapcsolatra.
Tisztelt Riporternő! Kérdezetlenül választ adok kérdésére: nekem édesapámat adta vissza ez a
testvérkapcsolat!
Köszönöm a lehetőséget!
Isten, áldd meg a magyart!
Fekete Mónika
Bölön község jegyzője
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Szeretettel és nyitott szívvel fogadták
az olgiateiek a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Gyöngyvirág néptánccsoportját, akiket M.
Rita Livio, Olgiate Comasco polgármestere hívott meg városukba.
Június végén a Jakab Gedeon által vezetett fúvósegyüttes érkezett
Olgiate Comascóba, s nemcsak
a kisvárosban, hanem több olasz
településen is nagysikerű koncertet adtak. A karnagy zenetáborába számos olasz
városból érkeztek fiKöszönjük!
atal muzsikusok;
Az utazók köszönetüket
néhány nap alatt
Benedek Ildikiváló nagyzenekar fejezik ki Kovácsné Teczli Évá- kó nemzetiszületett, melyben nak, a Pesterzsébeti Közgazda- ségi referens.
tizenketten kép- sági Szakközépiskola művészeti
– A bavezetőjének és Bögi Balázsviselték hazánkat,
rátinak is
köztük Józan Vivien
nevezhető kapnak, az út szervezéséért és
és Sárkány Krisztián
csolatot
mi sem
a fotózásért.
fiatal szólista.
bizonyítja jobban,
A fúvósokhoz csatlakozott
mint hogy Rita as�a Gyöngyvirág néptánccsoport, szony saját otthonában szállásolt
valamint – Olgiate polgármes- el bennünket, a gyerekeket pedig
terének személyes meghívására rokoni szeretettel fogadták a csalá– Ecsedi-Nagy Andrea protokoll- dok. A polgármester asszony szerteés sajtófelelős, valamint Marosiné ágazó kapcsolatainak köszönhetően

Cupellóból és Campobassóból
fogadnak vendégeket a lázárosok
Augusztusban egy dél-olaszországi
hagyományőrző énekkart és egy néptánccsoportot lát vendégül a Lázár
Vilmos Általános Iskola Harmónia
gyermekkara.
A Cupellóból és Campobassóból érkező együttes augusztus 19-én este 7
órától lép fel a városháza előtt a Szent
István-napi forgatagon.

az Adriai-tenger partján lévő településekre. Az olasz énekkarnak és
néptáncsoportnak sem ez lesz az első
látogatása, Pesterzsébeten viszont először lépnek fel – tudtuk meg Lestákné
Czeróczki Judit karvezetőtől.
A külföldi vendégek fogadását a
kórusba járó gyerekek szülei segítik
majd. A házigazdák színes programmal készülnek olasz barátaiknak, akik

a magyar néptánchagyományokat
magas színvonalon bemutató tánccsoport több környező városban is
fellépett, mindenütt fergeteges közönségsikert aratva. Büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy nívós
és látványos műsorral szereztünk
örömet az olasz publikumnak. Hasonló, nagy sikerrel adott koncerteket Jakab Gedeon zenekara is. A
testvérvárosi találkozót és zenei tábort záró koncerten Magyarország
milánói konzulja, Manno István is
gratulált a magyar művészeknek.

Gyermekprogramok, óriásbográcsban főtt
finomság a nemzetiségi szüreti fesztiválon

Juhász Lajosné alpolgármester kezdeményezésére idén is fesztiválon
mutatkoznak be kerületünk nemzetiségi önkormányzatai. A rendezvény a
Kosutiban kap helyet szeptember 6-án.

A két olasz művészcsoport és a Harmónia gyermekkar kapcsolata – az
olasz fél kezdeményezésére – 3 évvel
ezelőtt kezdődött.
– Iskolánk 2–5. osztályos gyermekekből álló kórusa két éve már
járt náluk, s jövőre ismét készülünk

ellátogatnak a városházára, Parlamentlátogatással egybekötött városnézésen
vesznek részt, vidéki lovasbemutatóra és esti Budapest-nézőbe mennek,
közös főzés és tánctanulás is a tervek
között szerepel.
sza

A nagykövet a jövő évi milánói
világkiállításon is szívesen látná
kerületünk táncosait, zenészeit – számolt be az élményekről
Ecsedi-Nagy Andrea.
A vendéglátók jóvoltából
az erzsébetiek megcsodálták a
Comói-tó mesés környezetét,
kastélyait és parkjait, Milánót, a híres dómot és a Scalát,
Menaggiót.
– A hivatalos testvérvárosi
kapcsolaton túl számtalan személyes barátság szövődött. Olgiate
Comasco szeretettel várja a pesterzsébetieket, aki teheti, látogasson el a festői hangulatú, bájos
észak-olasz kisvárosba – mondta
a protokoll- és sajtófelelős.
sza

– Évek óta testvérvárosi kapcsolatban állunk a nemzetiségi önkormányzatok révén az anyaországok
egy-egy településével. Szeretnénk,
ha a kerület lakói megismernék
kultúrájukat, s reméljük, az ehhez
hasonló rendezvények segítik a kapcsolatok mélyítését – tudtuk meg
Juhász Lajosnétól, a rendezvény
fővédnökétől.

A fesztiválon a bolgár, cigány, lengyel, német, örmény, szlovák és ukrán
önkormányzatok, valamint az általuk
meghívott művészeti csoportok vesznek részt. Fellépnek a német nemzetiségi nevelési és oktatási intézményekbe
járó gyerekek, a Polonez lengyel, a Lipa
szlovák néptáncscsoport, a szlovák népzenét játszó Pilis trió, a Jantra bolgár
néptáncegyüttes, valamint a Khamoro
népzenei táncegyüttes Farkas Zsolt
Kossuth-díjas táncművész vezetésével.
A rendezvényen 1300 literes óriásbográcsban ezer adag egytálétel készül,
desszertnek a nemzetiségek saját sütesz
ményeiket kínálják.
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Semmelweis-nap 2014
Terebesi Dénesné – takarító, Humán Szolgáltatások Intézménye
központja

Pesterzsébet Kiváló
közalkalmazottja
Dr. Sárhegyi József – a Bácska téri
rendelő ifjúsági fogszakorvosa
1969-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Fogorvostudományi Karán, majd
fog- és szájbetegségekből szakvizsgázott. Évtizedekig dolgozott vidéken.
Volt körzeti fogorvos és üzemi fogorvos is. Mindegyik munkahelyén
rendszeresen végezte az iskoláskorú
gyermekek szervezett iskolafogászati
ellátását. 1989. januárja óta dolgozik
a XX. kerületi, Bácska téri rendelő
ifjúsági fogászatán, ahol a kerületi
középiskolások fogászati ellátását
végzi. Már kezdő fogorvosként foglalkozott tudományos munkával. 15
cikke jelent meg magyar szakfolyóiratokban, és számos szakmai témájú
előadást tartott hazai és nemzetközi
kongresszusokon. Tagja a Magyar
Orvosírók és Képzőművészek Körének, melynek munkájában aktívan
részt vesz, alelnöki tisztséget tölt be.
Az Év Közalkalmazottja
Dr. Konrád Mária – az Ady Endre
utcai rendelő felnőtt háziorvosa
A Budapesti Orvosi Egyetem elvégzése után az Országos Közegészségügyi Intézetben, majd a László
kórházban dolgozott. Később a
XVIII. kerületi szakorvosi rendelőben tevékenykedett. 1974-ben
belgyógyász szakvizsgát tett.
A XX. kerületben 1981 óta dolgozik felnőtt háziorvosként. Ehhez
a szakvizsgát kiváló eredménnyel
1999-ben tette le.

Fotó: Bajnoczi István

Pesterzsébet Önkormányzata 16. éve
elismerések, kitüntetések adományozásával köszöni meg az egészségügyben
dolgozók lakosságért tett szolgálatát.
Az egészségügyi intézményekben hos�szú időn keresztül kiemelkedően dolgozók szakmai munkájának és emberi
tulajdonságainak méltó elismeréseként
az önkormányzat Pesterzsébet Kiváló
Közalkalmazottja és Az Év Közalkalmazottja címet adományozott.

Orvosi gyógyító munkáját mély
hivatástudattal végzi. Betegeivel türelmes, csendes. Szerény magatartásával már a jelenléte is megnyugtató.
Töretlen lelkesedéssel, a lehető
legmagasabb szakmai szinten, tudása legjavát nyújtja. Becsülettel,
körültekintően, a beteg érdekeit
szem előtt tartva végzi munkáját.
Szakmai tudását továbbképzéseken
folyamatosan bővíti. Felelősség- és
hivatástudata példaértékű.
Az Év Közalkalmazottja
Bondár Sándorné – pénzügyi előadó, Pesterzsébet Önkormányzatának Gazdasági Működtető és Ellátó
Szervezetének munkatársa
2005-től az egykori Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi
Központ gazdasági ügyintézője volt.
Akkori felettesei szerint feladatait
lelkiismeretesen, pontosan, alázattal végezte, bármit is bíztak rá.
Munkájával támaszt nyújtott a felső vezetésnek a pénzügyi döntések
előkészítéséhez. A 2011-es intézményhálózat-átszervezéssel került
a jelenlegi GAMESZ-hez. Napi
feladatait közalkalmazotthoz méltó felelősséggel végzi. Munkabírása,
terhelhetősége messze kimagasló,
a rá bízott feladatokat nemcsak
gyorsan, hanem a legjobb minőségben végzi. Szorgalma, megbízható és kiegyensúlyozott természete

megnyugtató módon járul hozzá
a pénzügyi osztály egyenletes jó
teljesítményéhez és a GAMESZ
megítéléséhez.
Szabados Ákos polgármester
díszokleveleket adott át az egészségügyi alapellátásában dolgozó
privát orvosoknak és szakasszisztenseknek kiemelkedő munkájuk
elismeréséül.
Dicsérő oklevél
Dr. Killik Mária – felnőtt háziorvos, Vörösmarty utcai rendelő
Dr. Ungvári Istvánné – körzeti ápoló, Virág Benedek utcai rendel rendelő
Dr. Méreg Sarolta – felnőtt fogszakorvos, Ady Endre utcai rendelő
Dr. Závodszky Attila – gyermek háziorvos, Vas Gereben utcai rendelő
Semmelweis-napi ünnepségen
köszönetet mondtak azoknak az
egészségügyi dolgozóknak, akik hivatástudatból példásra vizsgáztak, és
immár 20, 30, 35, 40, illetve 45 éve
tevékenykednek kerületünkben.
A hűségjutalmakat, illetve dicsérő okleveleket Juhász Lajosné,
egészség- és szociális ügyekért felelős alpolgármester adta át.
Elismerés 20 éves tevékenységért
Átrok Zoltánné – iskolavédőnő,
Bácska téri rendelő
Czirják Tiborné – gyermek asszisztens, Vas Gereben utcai rendelő

35 év munkájának elismerése
Baliné Vári Ágnes – fogászati as�szisztens, Székelyhíd utcai rendelő
Bukorné Schäffer Mária – fogászati asszisztens, Ady Endre utcai
gyermekfogászat
Czövek Sándorné – körzeti ápoló,
Vörösmarty utcai rendelő
Dr. Szecsődi Zsuzsanna – felnőtt
háziorvos, Virág Benedek utcai
rendelő
Dr. Rurik Imre – felnőtt háziorvos,
Vörösmarty utcai rendelő
40 év munkájának elismerése
Gürtler Mária – fogászati asszisztens, Bácska téri rendelő
Nagyné Szőke Zsuzsanna – védőnő, Vas Gereben utcai rendelő
Dr. Nagy Péter – felnőtt háziorvos,
Virág Benedek utcai rendelő
Dr. Salamon Kornélia – fogszakorvos, Ady Endre utcai rendelő
45 év munkájának elismerése
Dr. Acerboni Erzsébet – gyermek
háziorvos, Vas Gereben utcai rendelő
Az önkormányzat nevében Szabados Ákos polgármester jutalmak
átadásával fejezte ki köszönetét a
kerületi egészségügyi és szociális
ágazat intézményvezetőinek az
elmúlt évben végzett eredményes
munkájukért.
Intézményvezetői jutalomban részesült: Bárány Zsolt, Pesterzsébet
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézmény vezetője és
Adorján Csilla, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató vezetője.
A műsorban közreműködött
a Para-ra Gospel Kórus, melynek
szakmai vezetője Bolyki Balázs, akit
a zeneértő- és szerető közönség a
Bolyki Brother énekegyüttes tagjaként ismer. 		
ENA

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója a Központi Radiológiai
Osztály műszerparkjának korszerűsítésére vonatkozó kéréssel kereste meg
az önkormányzatot. Az osztályon a
jelenleg használt műszerek rendkívül
elavultak, melyek cseréjét – a rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat
figyelembe véve – az intézmény önerőből nem tud megoldani.
Juhász Lajosné, egészség- és szociális ügyekért felelős alpolgármester lapunkban elmondta: miután
a kormány Pesterzsébet esetében az

Fotó: Bajnoczi István

Juhász Lajosné: A kormány levette vállunkról az adósságállomány-terhet, ami által támogathatjuk az ultrahang-készülék beszerzését
önkormányzati adósságállomány 40
százalékát átvállalta, így nyílt lehetőség az orvosi műszer megvásárlását
teljes mértékben finanszíroznia a
kerületnek.
A megvásárolni kívánt ultrahangkészülék – a beszerzés becsült értéke
25 millió Ft – révén olyan kiemelkedő, minőségi színvonalat lehetővé tevő
beruházás valósulhat meg, mely közvetlen kihatással van az egészségügyi
szolgáltatást igénybe vevők – köztük
kerületünk lakosai – korszerű, magas
színvonalú, hatékony ellátására.
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Pályázat
felnőtt háziorvosi
állás betöltésére
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 1203
Budapest, Ady Endre u. 1 szám alatti
27. számú felnőtt háziorvosi körzetben
– területi ellátási kötelezettséggel – felnőtt háziorvos állás betöltésére

Ingyenes NORDIC WALKING

Gyaloglás bottal minden korosztálynak
Az előttünk álló hónapokban Erzsébeten ingyenesen ismerkedhetnek a
nordic walkinggal, melynek elsajátítása és gyakorlása minden korosztály
számára ajánlott.

Ellátandó lakosságszám: 1485 fő
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Kormányrendelet,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EÜM-rendelet,
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.)
Kormányrendeletben előírt egyéb
feltételek biztosítása,
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 08. 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 09. 11.
A pályázat benyújtásának módja: A
pályázatokat postai úton, írásban
kell benyújtani Budapest Főváros
XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának címére (1201 Budapest Kossuth tér 1.) Szabados Ákos
polgármesternek címezve.
A borítékon feltüntetendő: "Felnőtt háziorvosi pályázat"
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2015. 01. 01.
A nyertes pályázóval Budapest
Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata 5 évre szóló, határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt.
- A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Porkoláb
Ildikó Egészségügyi, Szociális és
Oktatási Osztály osztályvezetőjétől
a porkolab.ildiko@presterzsebet.hu
elektronikus levélcímen.
- A Képviselő-testület fenntartja
a jogot a pályázat érvénytelenné
nyilvánítására.
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A mozgás a gyaloglásra épül, de annál
jóval több. Egyetlen eszközigénye a
speciális nordic walking bot, melyet
biztosítanak az oktatáshoz.
Kifejezett előnye, hogy a legtöbb, népbetegségnek számító
tünetegyüttesben javulást hoz: erősíti a hátizmokat, így csökkenti a

derékfájást, fejfájást, növeli a csípőízület mozgékonyságát, csökkenti a csípő, térd, bokaízületek
fájdalmát. Az alkalmankénti
másfél órás folyamatos, ciklikus
mozgás során zsírégetés megy
végbe, mely testsúlycsökkenéshez vezethet. Javul az állóképesség. A szív- és érrendszer edzésével nő
az oxigén-felvétel, csökken a magas
vérnyomás, javul a keringési rendszer
általános állapota. A test összes izomzatának 90%-át dolgoztatják ezzel az
egyszerű mozgásorral.
Találkozó a Jahn Ferenc kórháznál, a mentőbejárattal szemben, a zöld

területen, szeptember 15-től december 10-ig, hétfőnként 10 órakor.
Kényelmes cipő, könnyű, de
réteges öltözet, kicsi övtáska vagy
hátizsák a víznek. Aki kisbabával érkezik, a baba a háti hordozóban jót
szundikálhat. Jöhetnek nagyik, szomszédasszony, férj, koma-sógor! A kor
nem akadály!
További információ:
MAKKA Szabadidősport Egyesület
www.makka.sport.hu
Kapcsolattartó:
Kun Erzsi 06/30-608-8615,
makka.sport@gmail.com

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szülésfelkészítő programja
Szeptember
2. 16 óra – Felkészülés a szoptatásra, Házigazda: Barbócz
Ilona védőnő
10. 16:00-16:30-ig és 16:3017:00-ig – Hogyan készüljek
a szülésre? Érezd magad otthon nálunk: látogatás a szülőszobán, Házigazda: Hatházi
Rita
11. 14:00 – Felkészülés az
újszülött ellátására, újszülöttosztály látogatása, gyakorlati
bemutató, Házigazda: Bartha
Mónika, Borcsik Istvánné
25. 14:00 – Felkészülés az újszülött ellátására, újszülöttosztály
látogatása, gyakorlati bemutató,
Házigazda: Bartha Mónika,
Borcsik Istvánné

8. 16:00-16:30-ig és 16:30-17:00ig – Hogyan készüljek a szülésre?
Érezd magad otthon nálunk: látogatás a szülőszobán, Házigazda:
Hatházi Rita

Október

16. 14:00 – Felkészülés az újszülött ellátására, újszülöttosztály
látogatása, gyakorlati bemutató, Házigazda: Bartha Mónika,
Borcsik Istvánné

7. 16 óra Felkészülés a szoptatásra,
Házigazda: Barbócz Ilona védőnő

30. 14:00 – Felkészülés az újszülött ellátására, újszülöttosztály

látogatása, gyakorlati bemutató, Házigazda: Bartha Mónika,
Borcsik Istvánné
Az előadások a kórház 9.
emeleti orvosi tárgyalójában
kezdődnek. Az újszülöttosztály
előadások 8. emeleti ultrahangváróteremben. Részvételi szándék jelzése: 1-289-6200/1111
mellék (szülőszoba)
A novemberi, decemberi
időpontokat a következő lapszámban közöljük!
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GYEREKSAROK

Szörnyen hosszú mitológiai képregény

Élménybeszámolók
A 11 éves István sokat tanult az istenekről, Zeuszról, a keltákról, a görögökről és az egyiptomiakról.
– Agyagoztunk, és készítettem
A Határtalanul! program keretében
a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola hetedikesei
és tanáraik az idén Háromszékbe
utaztak. Az eseménydús öt nap alatt
megismertük a terület központját,
Sepsiszentgyörgyöt, és kirándulásokat tettünk megyeszerte.
Felkerestük Zágont, Csoma-kőröst, a gyönyörű gelencei
templomot, Kézdivásárhelyt és
megtapasztaltuk a torjai Büdösbarlang igazán kellemetlen „illatát”.
Gyönyörködtünk a Szent Anna-tó
fenséges nyugalmában. A vargyasi
Sütő család bútorfestő műhelyében
és Kisbaconban, Benedek Elek házában, ahol a dédunokája kalauzolt

Mitológiai szörnyek tábora
– Különböző kultúrkörökkel,
köztük a görög, a római, kelta, a magyar mondákkal, India, Kína világával
ismerkedtünk. A kézműves-foglalkozások után az adott népcsoportok
bőrébe" bújtunk. A kitalált tűzistennek
"

szimbólumokat, amulettet, szobrot készítettünk – számolt be a történésekről
Kormos Janka pedagógus.
A titkos levelesláda elkészítése igencsak fellelkesítette a gyerekeket, amin
keresztül üzentek egymásnak – természetesen: titokban.

– Imádtak agyagozni, s azonosultak a különböző mitológiai szerepekkel – mesélte Dávid Anikó kulturális
szervező.
A tábor végén a gyerekek elszavalták a szülőknek a tanult verseket és egy
többméteres rajz segítségével magyarázták el számukra, milyen ismereteket szereztek a mitológiai alakokról.

papírból karkötőket, nyakláncokat,
gyűrűket. Érdekesek voltak a foglalkozások, biztos sokat fogok mesélni
róla az iskolában, és megmutatom az
osztálytársaknak, mi mindent készítettem itt.

Jánosnak a kard-, pajzs- és bögrekészítés volt a kedvenc időtöltése.
– A kisfiamat rendkívül érdekli a
történelem. Azért jelentkezett ide is,
mert szeretné minél jobban megérteni
a múltat – árulta el anyukája, Ani.

Biankának – lány létére – a sárkányok mozgatták meg leginkább
a fantáziáját, mert mint kiderült,
előtte több történetet is olvasott már
róluk, illetve a múmiákról. Ezért is
élvezte különösen a tábort.
im

A Tündérkert
csodáinak nyomában

Benedek Elek Emlékház Kisbacon

Fotó: Illusztráció

Tündérkonyha
és életmódtábor
A tündérkonyhában készítettek a táborozók körözöttet, zöldségfasírtot,
valamint egy különleges régi ételt, az
élesztőpástétomot.
– Az édesség sem hiányozhatott, a
kókuszgolyón kívül gyümölcssaláta is került az asztalra, a bográcsgulyáshoz a csipetkét szintén a táborozók állították elő
Nedeczeyné Helga irányításával. Egyes
napok közös tornával, sportjátékkal indultak – mondta Tóth Judit táborvezető,
aki úgy látta, megértették a gyerekek az
egészséges életmód fontosságát, és kedvet
kaptak a főzéshez is.

Fotók: Szerző

A Csili Művelődési Központban
olyan nyári táborokat igyekeztek
szervezni a munkatársak, amik felkeltik a gyerekek érdeklődését, például a helyes táplálkozás, mozgás és
a történelem iránt. A tábor résztvevői
gazdag élményekkel zárták nyári vakációjuk ezen részét.

minket, szintén életre szóló élményeket kaptunk. Hasonló korú
gyerekekkel is találkoztunk Sepsiszentgyörgyön és Bölönben, ahol
testvérvárosunk iskolájában nagy
szeretettel fogadtak minket.
A hosszú oda- és visszaúton
több megállónk is volt, először
Vajdahunyadon, majd Brassóban.
Visszafelé a fehéregyházi forrásnál időztünk, ott, ahol utoljára
látták Petőfi Sándort. Utána Segesváron bóklásztunk. Kolozsvár
látnivalóival is megismerkedtünk.
Naplementekor érkeztünk meg a
Királyhágóhoz, ahol elbúcsúztunk
Erdélytől.
Krén Józsefné igazgató

ÉVGYŰRŰK
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évig leszek fiatal,
csak utána kezdek öregedni!
Özvegy Romhányi Lajosné, Lázár
Ágnes 1914. július 1-jén született
Erzsébetfalván, 1920 óta valamennyi
népszámlálás erzsébeti lakosként vette
számba. Ági néni kedveli a nyugodt,
kisvárosi légkört, az épülő-szépülő
városrészt.
Édesapja, Lázár Antal, a legendás hírű,
„Fakardos” néven ismert taxisofőr volt.
Gyermekkorában a Határ út mentén
laktak, majd a Pacsirtatelepre költöztek.
Miután férjével családot alapítottak, két
gyermekükkel a Vörösmarty utcába
költöztek. Jó ideje már azonban hogy
az Akácfa utcai Gondozóházban él.
Élete középpontjában mindig is családja állt, nagyra értékeli rokonsága valamennyi tagját. Aktívan részt vett három
unokája nevelésében, két dédunokáját
versekre, énekekre tanítja. Mélységesen
hisz a tudás erejében; serkenti, ösztönzi a fiatal rokonait a továbbtanulásra, s
rendkívül büszke jó tanulmányi eredményeikre, szakmai sikereikre.
– Bár sokat utaztam az országban és külföldön, számomra mindig

Pesterzsébet maradt a világ legszebb
helye, hiszen az összes emlékem ideköt. Lánytestvéremmel fiatal lányként
szerettünk a Kosutiban sétálni. A Vásárcsarnokban vásároltunk, a Pflum moziba jártunk. Fiam és lányom a Csiliben
tanult meg táncolni – sorolja.
Tudja jól, egy lokálpatriótának, egy
állampolgárnak kötelezettségei vannak:
eddig minden választáson részt vett,
most az őszi önkormányzati választásra készül. Mondhatjuk, hogy Ági néni

Közösen kézműveskedtek
a nyugdíjasok és a gyerekek

A Nagy Győry utcai idősek klubjának
tagjai a Hársfa játszótéren töltöttek egy
napot. Hogy mit kerestek az idősek a
játszótéren? Az alábbi élménybeszámolóból kiderül.
A Nagy Győry utcai Idősek Klubja mindig igyekszik a klubtagokat
valamilyen újdonsággal meglepni.
június 27-én a Hársfa játszótérre
voltunk hivatalosak. Legtöbbünk
nem is tudtuk, hogy ilyen szép,
kulturált játszótér található a kerületben. Persze, a mászókázás már

nem nekünk való, de nem is azért
mentünk, hanem, hogy a térre látogató gyerekekkel együtt kézműves-foglalkozáson vegyünk részt.
Festettünk szatyorkát, különféle
vásznakat, gipszet, dekupázsoltunk
dobozkát. Segítettünk a gyerekeknek, akiknek nagyon szép alkotások kerültek ki kis kezeik közül. Az
elkészült alkotásokat mi is hazavihettük, s ezek emlékeztetnek majd
bennünket a gyerekekkel töltött
csodás napra.
Egy klubtag

Szabados Ákos polgármester is köszöntötte Ági nénit

Fotó: Bajnoczi István

Pesterzsébet
példamutatóan
hűséges legidősebb
állampolgára.
A megélt 100 évet nem tartja soknak, humorérzékét megcsillogtatva így
nyilatkozik: „Százhúsz éves koromig
leszek fiatal, majd csak utána kezdek
öregedni!”		
sza

Zenés barangolások
A programsorozat keretében a
Lajtha utcai idősek klubjának
tagjai Martonvásárra látogattak.
A kiránduláson megtekintették
a Brunszvik-kastélyban berendezett Beethoven Emlékmúzeumot,
valamint az Óvodamúzeumot. A
kastély parkjában különleges fák
árnyékában, festői környezetben
sétáltak, a tó partján piknikeztek.
Júniusban, a zene ünnepe

alkalmából, a kiránduláson
kívül, számos kulturális programon vehettek részt az érdeklődők. Ellátogattak a Liszt Ferenc
Emlékmúzeumba, illetve zenei
kvízjátékban mérhették össze tudásukat a klubtagok.
Torda Zsuzsanna klubvezető
Lajtha utcai Szociális
Szolgáltató Központ
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K U LT Ú R A

Kemencét építenek
a Csili udvarán

Röntgenképeken keresztül a világ

Többdiplomás képzőművész
Németh Tamás pesterzsébeti képzőművész, a harmadik
diplomáját a nyáron szerezte
meg. Az elsőt 2009-ben vette át a Kaposvári Egyetem
művészeti karán, 2012-ben
végzett a Kaposvári Egyetem
képgrafika szakán, mesterkurzuson, illetve a Budapesti
Műszaki Egyetemen.

A kiállítók művészete absztrakció és sajátos kommunikáció a világgal

– Van ennek egy mögöttes
üzenete is, hogy oda merem
" láttatom
tenni a láthatatlant,
önmagam". Varga-Amár síoktató, saját röntgenképeit használta fel, míg Németh Tamást
a családja és baráti segítették,
hogy művészetében alkalmazni
tudja a röntgenképeket. Ők tükröt tartanak a világról, rólunk
nézőkről, műértőkről – mondta Cserháti Ágnes. Szilasi Dávid
zongorán Liszt- és Brahms-műveket adott elő a megnyitón.
im

Tiszteljük meg a művészt!
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató ezen a tárlaton elmondta, az elmúlt időszakban
több művész is kérte, hasonlóan más galériákhoz, múzeumokhoz, itt is állva tartsák
a megnyitókat. A kérésnek
a továbbiakban a múzeum
eleget tesz, de természetesen,
aki nem bír állni, azt hellyel
fogják kínálni.

A nagycsaládok, baráti társaságok,
munkahelyi közösségek összejövetelük közben finom kemencés
ételeket készíthetnek majd.
– Szabados Ákos polgármestertől és az önkormányzattól engedélyt, támogatást kaptunk a
megvalósítására. Reméljük, hogy
augusztus 20-ra elkészül, és már
ebben süthetjük az első új kenyerünket – mondta Várhalmi András
igazgató. 		
im

10 éves a
La Stella
Énekstúdió

Kitárta kapuit éjszakára a múzeum

Szeptemberben 10 éves a Csili
Művelődési Központ keretein
belül működő énekstúdió.

Fotó: Szerző

Fotó: Szerző

Kerületünk idén is csatlakozott a
Múzeumok Éjszakája országos rendezvényhez. A Pesterzsébeti Múzeum
mindhárom épületében tárt ajtókkal
várták az érdeklődőket.
Volt bor- és sajtkóstoló, bemutatkozott
a Soós István Borászati Szakképző Iskola és a Fuchs Tej Kft. A zenét hallgatva
többeknek kedvük támadt az ételek kóstolásához is.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokat Skaper Brigitta múzeuológus
vezette. A gyermekeket gyöngy- és
nemezgolyófűzés, rajzolás és kirakós
játék várta. Amit
elkészítettek, emlékül hazavihették.
Délután zenés
utazásra került sor
Kovács Gémes Julianna, pop-folk énekes és a Keletvarázs
együttes jóvoltából.
Ebbe belefért a kabaré, az operett,
a népdal, a nóta,
illetve a keleti dallamvilág az ezeregy
éjszaka világából. A
ruha- és hastáncbemutató egészen késő estig tartott. im

A felső udvarban lesz a kemence

Fotó: Szerző

A tárlatot Cserháti Ágnes, a Magyar Festészet Napja Alapítvány
szóvivője nyitotta meg. Elhangzott, hogy Varga-Amár László
Magyarország összes városában,
valamint Európa különböző városaiban és a tengerentúlon is kiállított már. 1975 és 1980 között
tanult a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán, mesterei Sváby Lajos és
Kokas Ignác voltak. A művész ismeri a színek tartalmát, jelentését.
Majdnem mértani pontossággal
tervezi meg a festményeit.

Fotók: Ilonka Mária

Figurák és röntgenképek" címmel
"volt látogatható Németh Tamás és
Varga-Amár László kiállítása a Gaál
Imre Galériában.

Évekig jártak Siófokra, a Kálmán
Imre Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Fesztiválra, ahol
három egymást követő évben első, illetve második helyet hoztak
el ének (musical, komolyzene és
duó) kategóriában. Sokaknak emlékezetes lehet, amikor 2009-ben,
Kálmán Imre születésének 150. évfordulója alkalmából telt házas zenei
estet adtak a Csiliben. Mostanság
egy CD kiadására készülnek, illetve
továbbra is toborozzák maguk közé
a zene iránt érdeklődő fiatalokat.
– Musical és pop kategóriában
gyakorolnánk hangképzéssel, de az
énektanuláson kívül táncot is tanulnának a jelentkezők – mondta Zorn
Erzsébet művésztanár, a stúdió vezetője. 		
im
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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. A könyvtár nyáron,
szombatonként nem tart nyitva.

Pesterzsébeti Múzeum

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

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

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 289-0263, 06 (1) 283-1779.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig,
10–18 óráig.

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

A „Sportélet Erzsébeten”
helytörténeti kiállítás
a Pesterzsébeti Múzeum
épületében szeptember 21ig. Hétfő kivételével naponta
10-18 óráig látogatható.
„Örmény kulturális est”

Játékkészítők klubja: szerdánként, 15
órától várja Attila bácsi az érdeklődőket,
akik logikai és kézműves játékokkal ismerkednének.
Társasjáték klub: Gyertek, és társasozzunk egyet! Ha van kedvenc társasjátékod, azt is hozd magaddal! Augusztus
22-én 17 órakor várunk a könyvtárban!
Kézműves Kuckó: várjuk az alkotni
szerető gyerekeket augusztus 29-én, 17
órakor! Alkotás közben Molnár Éva néni
mesélni is fog nektek.
Idegennyelvi klubok: Az angol klub augusztus 4-én lesz 17 órától. A német klub
következő foglalkozása augusztus 11-én,
17 órakor lesz. Az orosz klubban augusztus 13-án, 17 órakor Németh Mária várja
a nyelvgyakorlókat. A francia klubba pedig Megyeri Béla várja a társalgókat augusztus 18-án, 17 órakor.
Kiállítás: Tárlóinkban Csillag Lőzsu kőés plasztika kiállítását tekinthetik meg, galériánkban pedig Eszes Zoltán festményeit
nézhetik meg „Képek útközben” címmel.
A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! Kérjük támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal, hogy beiratkoznak hozzánk! Folyamatosan frissülő információk a rendezvényeinkről elérhetőek a
www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/4.
sz. fiókkönyvtár, 1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b. Tel.: 284-7447 e-mail:
fszek2004@fszek.hu, Nyitva tartás: H,
Sze, P: 13-19, Cs: 9-15, K, Szo: zárva,
2014. augusztus 4-től ismét várjuk kedves régi és leendő olvasóinkat!
Alkossunk együtt! Játszóház 2-8 éves
gyerekeknek Rádics Ágnessel páratlan
heteken szerdánként 16.30-tól.

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

GAÁL IMRE GALÉRIA

augusztus 28-án 17 órától
a Gaál Imre Galériában.
A Pesterzsébeti Múzeum
vasárnaponként zárva tart.
A Pesterzsébeti Múzeum, a
Gaál Imre Galéria és a RátkayÁtlók Galéria augusztus 5-től
augusztus 23-ig zárva tart.

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283-0031.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig,
10–18 óráig.

info@pesterzsebetimuzeum.eu,
www.pesterzsebetimuzeum.hu

Hímző, kötő, horgoló kézimunka és
Főzőcske Klub péntekenként 15.30-tól.
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Soun tunk pél nk, kon alálko- ifjús
don, dául certek
vi ágom szül
hogy és nagy a Balato - ro ssza a ke at, de ettem,
idén vágya n n srészt rület cemb és it Erzséb
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b
l
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b
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én
Gyakran
zuhanyozzon vagy
fürödjön langyos vízben.
Használjon vizes borogatást,
hűtse lábát
langyos
vízben.
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Napközben tartsa az ablakokat
csukva, használjon függönyt vagy
egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a
nem fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha
van légkondicionáló berendezése,
ennek működtetése idején tartsa
csukva az ajtót és az
m ( k e re
ablakot.
Ádá

Ha a fent említettek nem
valósíthatók meg, töltsön el legalább
2-3 órát légkondicionált helyen.
Kerülje a megterhelő fizikai
munkát, tartózkodjék árnyékban a
legmelegebb órákban.
A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását
(„hideg” festék, párologató, zöld
növények).
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot,
előzze meg a kiszáradást.

há

Kerülje
a meleget!
Hűtse lakását!

N
EJÉ
ID

Van, aki
forrón
szereti?

e
-v
Viseljen világos, természetes Mi a teendő
alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra RENDKÍVÜLI
megy, viseljen széles karimájú ka- HŐSÉG IDEJÉN?
lapot és napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folya- A nyári időszakokban egymás után
dékot, ne fogyasszon alkohol- és többször is előfordulhat hőségriadó,
magas cukortartalmú italokat.
mely fokozott óvatosságra int mindenHa rendszeresen szed gyógyszert, kit, azonban mindig lesznek „korcsokérdezze meg kezelőorvosát, ho- portok”, amelyeket az átlagnál jobban
gyan befolyásolják a gyógyszerek veszélyeztet ez az időjárás.
a folyadékegyensúlyt.
Ellenőrizze
Veszélyeztetett csoportok
testhőmérsékletét!
Bárkinek okozhat egészségi
Tárolja gyógyszereit
panaszokat, kellemetlen
megfelelő hőtüneteket, rosszullémérsékleten.
n
A
t
a
a
n
l
r
(
e
tet a kánikula,
s
zí n
Cs
Keresse fel
é
–
s
de vannak
z
ta
orvosát, ha
különösen
krónikus
veszébetegségeklyezben szentetett
ved, vagy
csotöbbféle
portok.
gyógyszert
Ilyenek
szed. Ha
például a
bármi
• csecsemők
re,
szokatlan
ént k Erzsébet egyébk
n
ő
és a fiatal
Id
gatun sapjához, zásra,
tünetet észlel,
o
t
á
l
l
kisgyermekek,
e
rácso
si éde
azonnal keresse fel
Tonc pedig bog ingázásra
• 65 évnél
orvosát.
ként zásra, br kizárt,
idősebbek,
Tájékozódjon az igénybe
napo nk. Nem etőség
fogyatékosok,
vehető segítségekről.
vágyu alami leh ünk, szívbetegségekha v bejön vel nk
ben és magas
Fontos megjegyzések szemonnal felülvüagy vérnyomásban
az
őre,
szenvedők.
repül unk a
a
Fontos a szobahőmérséklet
ll
á
z
s
e
• fiatalok
e
d
b
ba,
mérése!
Hőhulkocsi lási
Hőhullámok idején, amikor a
ra
a
y
n
lám
okozta
o
nk
külső hőmérséklet 35–39 C kötervü őre
káros
egészségi
zötti, az ideális belső hőmérséklet
egyel s.
hatások
28 fok körüli, nem javasolt a túlninc
zott légkondicionálás.
A ventilátort csak rövid ideig
lehet használni, mivel kiszárít- Magas
hőmérja a szervezetet! Fontos a fo- séklet
okozta
kozott folyadékpótlás!
megbetegedések:
Biztosítva van-e a hűtött • bőrkiütés,
helyek elérhetősége? Csak ennek • fáradtság,
megléte esetén ajánlható!
• görcs,
Időseknél növelheti az elesés •1hirtelen ájulás,
veszélyét.
• kimerülés,
Fontos a sópótlásra való figyel- • stroke.
meztetés! Vízmérgezés veszélye! A
coffein vízhajtó hatására is fel kell A legtöbb hőséggel összeg lá
i Bo
hívni a figyelmet.
a
y
függő betegségek (kivéve
l
A lázas betegekre különö- a bőrkiütés és a görcs) a
sen oda kell figyelni! Fokozat- lényegi következmétan ügyeljünk a lázas gyermekek nyei annak, hogy
folyadékpótlására.
különböző súlyú
Fontos tudatosítani, hogy ha a elégtelenségek
Ter
testhőmérséklet 38 fok fölé emel- következnek be
ve
elm zzük a
kedik, az már káros az egészségre. a hőszabályozó
eg
dék yünk g barátom
39 fok felett hőguta! 40 fok felett rendszerben.
re,
yü
m
életveszélyes állapot!
nén s barát mölcsö
Ráadásul, szák
a
egy inkk
Ha a szobahőmérséklet 25 m o s m á s ú n .
rövi
a
d ny l i
fok fölé emelkedik, célszerű a prediszponáló téara
gyógyszereket hűtőben tárolni nyező felgyorsíthatja
akkor is, ha ez nincs ráírva a a magas testhőmérséklet
dobozra!
kialakulását.
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A legtöbb esetben a nem megfelelő folyadékpótlás
okozta kiszáradás,
valamint a hirtelen
eszméletvesztés a leg- J
nagyobb veszély, ezért ártunk
C
s
ügyeljünk rá, hogy zőlőn, serkeKisk Gyo
mindig legyen nálunk
p
elejé őrösön árosfü
sékletet,
elegendő folyadék.
. A rdőn
na
vezü pár ugu
é
s
valamint
o
s
n
ton k egy h mmal ztus
fokozottan fiA nap
füre
t
e
ert
e
gyelje a különhőkibocsájtása 11 és a hón den tö t Balaböző hírműsorokat,
15 óra között tető- hetéb ap ut lteni,
o
e
online hírportálokat és
zik, ezért ebben az a ba n ped lsó
r
újságokat.
időben senki ne Trogi átokka ig
r
l
tegye ki magát megy ba
ünk
közvetlen napsü.
Értesítendők sérülés,
tésnek! Javasolt a
vagy baleset esetén:
szellős, könnyű
vállakat is fedő
Mentők: 104
ruházat, valamint
Rendőrség: 107
kalap, vagy nyári
Tűzoltóság: 105
sapka.
Segélyhívó központ: 112
ány)

)

Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség: 06-1-459-2306
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Akik tömegközlekedést
é ( s z o c i á li s
taln
go
n
használnak (elsősorban
n
A
vasút), ahol van rá lehetőségük, keressék fel az
ideiglenesen kialakított
vízosztó helyeket. A
személyi gépjárművet
Az idő
használók esetében az rulna sek folyamatos ápo
lásr
k,
utastér gyorsan felfor- akár eg nem tehetem meg a szoy napra is
magukra h , hogy
rósodhat, ezért fokoőket, ezért
agyjam
sz
zottan figyeljünk arra,
nem tudo abadságot kivenni
k
.
A
hogy gyereket, kisállatot
pihenések rövid hétvégi
et unokám
ne hagyjunk őrizetlenül a
mal
töltöm.
járművekben. A folyamatos
tájékozódás érdekében, rendszeresen ellenőrizze a kinti hőmérla m b os

Lá

as

Amennyiben fokozott ideig teszi ki magát a
közvetlen napsütésnek, mindenképpen használjon napvédő
terméket, illetve ha
lehetősége van rá,
vegye igénybe
a hűtött helyiségeket
(éttermek,
kávézók,
bevásárlóközpontok,
stb.)

Ga

ló

Fo rró Csaba

p it

tegségben
szenvedők
a melegben
fokozódó panaszaikkal azonOlaszországba.
Prediszponáló
nal forduljanak
tényezők:
orvoshoz!
Kor, akklimatizálódás hiá• Nagy melegben zuhanya, dehidratáció (csökkentett
nyozzon langyos vagy hideg vízzel
tápanyag- és folyadékbevitel, vi- akár többször is!
zelethajtó tabletták, alkoholfo- • Ha van elektromos ventilátora,
gyasztás), gyógyszerszedés, mozgás használja a nagy melegben!
hiány, túlsúly, fáradság, alváshiány, • Kánikulai napokon a különösen
hosszú, magas intenzitású edzés, meleg dél körüli, kora délutáni
védőruha.
órákat töltse otthon, besötétített
szobában, viszonylag hűvösben!
Megelőzés lehetőségei
• Forró nyári napokon ne a legcélcsoportonként
melegebb órákra időzítse a piaci
bevásárlást!
Csecsemők és fiatal kisgyermekek Fiatalok
• Akinek van elektromos ventilá• Ha kánikulátora, használja a nagy melegben!
ban a szabadban
Lehetőleg éjjel szellőztessen!
sportolsz, gyakran
• Széles karimájú kalappal, naphűtsd magad és
szemüveggel és naptejjel védje
fogyassz legalább
magát és gyermekét!
4 L folyadékot!
t k ic s O tt ó ( n y u
a
• Csecsemőket, kisgyerFontos a
gd
K
íj
mekeket árnyékban
só pótlás
levegőztessünk
is!
• Ne sétáltassunk
• Széa1hőségben
les
kisbabát!
kari• Sose hagyjunk
gyermekeket, állaCsalád
i
tokat (kutyát) zárt,
máélünk fe házban
leségem
szellőzés nélküli
jú
mel, így
főleg ke
rt
a
parkoló autóban!
kalappal,
borászk észkedéssel tölt nyarat
odunk
jük, és
• A babák különö- n
napszemis.
o
sen sok folyadékot s sztalgiakiránd Egynapos
üveggel védd
u
zoktun
k tenn lásokat
igényelnek a szoptamagad
a nap
i.
lünk N
agykátá Készütáson kívül is, mindig
égető
erejétől!
ra
a
kínáljuk őket tiszta z általános , ahol
• Könnyű, világos
iskolát
elkezdt
em, Salg
vízzel vagy pici sót is
színű, bő szabású, paó
tartalmazó, citromos nyába, ahol 53 bámut alapanyagú ruhát
é
a
nászutu ve hordj forró napokon!
teával a szoptatás után!
nk
65 évnél idősebbek, fo- t ö l t ö t t ü k , at • Bőrtípusodnak megfelelő
é
gyatékosok, szívbeteg- Kecskemétre s fényvédő krémmel naponta
,
a
ségekben és magas hol katotöbbször kendd be bőrödet!
n
áskodvérnyomásban
(Ha
nagyon világos a bőröd,
á rk a (e g
tam.
yet
szenvedők
kék
a
szemed,
használj 10 feletti
em
is
• Azok, akik
napvédő faktoros naptejet!
szívgyógy• Nagy melegben zuhanyozz lanszert
gyos vagy hideg vízzel akár többszednek, a
ször is!
vízhajtás mellett • Tölts 1-2 órát légkondicionált
is fogyasszanak helységben!
elegendő mennyiségű folyadékot, MIT IGYUNK,
mal
azaz a szokásosnál MIT NE IGYUNK
öt sz ,
egy
literrel többet a
e
is sz dni vi• Víz, ásványvíz, tea,
forró
napokon!
e
alás ret• A 65 évnél idősebbek, •1Szénsavmentes
t.
különösen a szívbetegsé- üdítők
gekben és magas vérnyomás be- • Paradicsomlé,

ka

Az idei nyáron igyekszünk
többet pihenni, hiszen gyermekünk ősszel iskolába megy.
Most jöttünk Törökországból, s megyünk még

• a l u d t e j , k e f í r, joghurt
• Levesek
• Kávé, alkoholtartalmú italok
• Magas koffein- és cukortartalmú szénsavas üdítők
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Arcképek Pesterzsébet múltjából
Forgács Rózsi, az elfeledett színésznő
A
Csili
helytörténeti
klubjában az
elfeledett, tragikus
sorsú, ám tehetséges
színésznőről Várhalmi
András, a művelődési
központ igazgatója
tartott előadást.
A színésznő Kecskeméten született
1886-ban, eredeti
neve Fischer Róza.
1904-ben végzett
a Színiakadémián,
Füst Milán így jellemezte őt: Va"
lami van benne, amit nagynak
kell nevezni, elementárisnak...
Egyetlen tomboló indulat, amely
viharzik, szakít és magával szédít

ahol Csortos Gyula osztálytársa
volt. A korabeli kritikák
már a vizsgaelőadáson
megjegyezték a nevét.
Az 1904-ben
alakult a Magyar
Thália Társaság a
magyar színházművészet megújítását tűzte ki
célul. Benedek
Marcell és Lukács
György vezette az
intézményt, amely
a kor legnevesebb
drámaíróit mutatta
be Magyarországon.
A színésznő e társulatnak volt az üdvöskéje és
vezető színésznője.
természetes erejével... Árad és dagad és elviselhetetlen viharrá fokozódik... Fergeteg, amely félelmes,
szörnyű és mégis boldogító: mert
szép, mert fenséges, hatalmas!"

Me g h í vó
Pesterzsébet Önkormányzata tisztelettel
meghív minden lokálpatriótát és érdeklődőt

augusztus 19-én 15 óra 30 perckor
a Városháza falán elhelyezendő

Dr. Chikán Béla-emléktábla avatására.
Beszédet mond: Szabados Ákos polgármester
Dr. Chikán Béla 1924-től, a település várossá válásától 1939-ig
volt Pesterzsébet polgármestere.
Vezetése idején jelentősen fejlődött Pesterzsébet, ekkor épült
többek között a Vásárcsarnok,
több általános iskola és a Kossuth Lajos Gimnázium. Nevéhez
fűződik a TBC elleni védőoltás
bevezetése, emellett sokat tett a
település szegényeiért, a víz- és
csatornahálózat kiépítéséért, a
szemétszállítás gépesítéséért, valamint a szilárd burkolatú utak
számának növeléséért.

Megszűnt a Thália Társaság, ezért
a Magyar Színházba igazolt
át. Kolozsvárott, majd a
Nemzeti Színházban
játszott. 1923-ban
megalakította kamaraszínházát,
játszotta Ibsen
Nóra című drámá j á n a k c í mszerepét, majd
modern lélektani
drámákat tűzött
műsorra. Gyermekdarabokat is
próbáltak.
1927-ig működött a kamaraszínház, a
színésznő pedig ebben az
évben visszavonult.
Kosztolányi Dezső ekként méltatta: Mindegyik szerepében
"
ugyanaz a varázs, melyet nehéz
elemezni. Éles és biztos olvatag lírizmus nélkül, s mégis bensőséges.

Az
1940es években
férjével,
Rogoz Oszkárral
(Süppedő utakon
című regény írója) Pesterzsébetre költözött a
Marót utca 11.-be, majd
a német megszállás után
mindketten önkezükkel
vetettek véget életüknek,
nem várva meg, hogy
zsidó származásuk miatt
a németek végezzenek
velük.
IM
Hangja majdnem vidor, a tragikus
jelenetekben is, de tiszta szívhang.
Kitöréseiben pedig hatalmas.
Gazdag lélek. Igaz ember. Nagy
színésznő."

Elhunyt Hegyi Imre
A nyolcvankét éves korában elhunyt karnagyot, újságírót, a
Magyar Állami Népi Együttes, a
Magyar Rádió és a MÚOSZ örökös tagját a Pesterzsébeti temetőben helyezték végső nyugalomra.
1932. május 27-én született Ózdon,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán tanult.
Magánúton végezte el a Zeneakadémia zongora szakát. A
Népművelési Intézet karvezetőképzőjében is tanult.
Építészhallgatóként az alakuló
Magyar Állami Népi Együttesbe
került, hivatásos énekes, majd
betanító karnagy volt 35 éven át. A megalakuló Állami Énekkarnál Pászti Miklóssal, az első magyar profi oratórium
énekkart szervezte meg. A Magyar Rádióban tényfeltáró, oknyomozó dokumentumműsorokat készített 1965-től.
Nevéhez fűződik a Névjegy című
portréműsor és a Kovalik Mártával
közösen készített Húszas Stúdió több

ezer, egyórás műsora, a magyar dokumentumműfaj kiemelkedő alkotásai,
mint például a Kék vér kutyabőr és a
Vállalom.
Munkásságát egyebek mellett SZOT, Rádiókritikusok, Pour
lEnsemble, MÚOSZ, Joseph Pulitzeremlékdíjjal ismerték el.
Varga Mária Terézia

PORTRÉ

Négyévesen a frufruját vágta a zongora alatt

Bettina kapta az emlékollót
Bálint Bettina Alexandra vehette át a
tanév végén az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolában a Nagy
Győző pesterzsébeti fodrászmester
emlékére alapított emlékollót.
Bettina eredetileg informatikát tanult, de a kilobájtok és megabájtok világából a hajfestékek, fixálók,
szőkítőporok, frizurák világában
találta magát. Ez a váltás azonban
korántsem volt számára újszerű
dolog, hiszen már 4 évesen a saját
haját vágta otthon, a zongora
alá bújva. Amikor édesanyja
fodrászhoz vitte, már ott is
kibújt belőle a hajszobrász,
hiszen folyamatosan adta az
instrukciókat a fodrásznak, hogy
miképpen vágja a haját.
– Boldog voltam,
hogy én kaptam
az emlékollót.
Büszke vagyok
rá, hogy az alapító Várfalviné
Nagy Éva méltónak talált a
díjra. Úgy érzem,
hogy ez a kétéves
folyamatos tanulás elismerése, és

értékelik az iskolában, amiket csináltam. A szakma kiváló tanulója
versenyen továbbjutottam az elődöntőbe, de csak az első nyolc mehetett tovább. Ballagásra kontyokat
készítettem a Karácsony Sándor Általános Iskolában. A tanműhelyből küldött az oktató. Mindent
megtanultam Szolcsányi Istvánné,
Mariann nénitől – mesélte a lány,
aki szereti a divatfrizurákat.
– Szeretem, ha a vendég
megbízik bennem, és saját magam alakíthatom ki a neki illő
frizurát. A négy
alaphajvágásból az egyhossz
a kedvencem.
Kleo-

pátrának is egyhossz volt a frizurája.
Nekem is akadt már olyan vendégem, aki saját maga vágta a haját és
utána hozzám jött segítséget kérni.
Tanácsot adok, hogyan szárítsa és
formázza a haját, miként finiselje, ami megfelel az arcvonásainak,
karakterének, egyéniségének. Jó érzéssel tölt el, ha szebbek lesznek az
emberek, és emiatt jobban is érzik
magukat.
Az emlékollóval kitüntett lány
nem tud úgy végigmenni az utcán,
hogy ne a járókelők frizuráját
mustrálja. Rögtön látja, hogy
kinek, milyen frizura állna
jól, és mivel lehetne egyedivé tenni.
– A családtagoknak
én vagyok a
fodrásza, de a
barátaim is
szívesen jönnek hozzám.
A jövőt vállalkozóként
folytatom,
mivel nincs
más választásom – tette hozzá
Bettina.
IM

Barátságok, olykor szerelmek szövődnek Pongi túráin
Erdősi Pongrác, Pongi, a Tájak Korok Múzeumok Erzsébet
nyugdíjascsoport vezetője többször
is pályát módosított, de a természet
iránti szeretete mit sem lanyhult az
idők során.
Pongi az elemi iskola elvégzése után üvegművesnek
tanult, majd láz- és hőmérőkészítőként helyezkedett el.

A legközelebbi környeze"tünk természeti tárgyaival
való foglalkozás felkölti a hazaszeretetet, mely lassanként
ezer szálat bocsát a szívbe..."
Herman Ottó
Estin érettségizett, s amikor
megszűnt Magyarországon

a hőmérőgyártás (1970-es
évek), toronydarus lett a soroksári Építőipari Gépesítő
Vállalatnál.
A felesége nem nagyon
szerette ezt a munkáját, mert
nyáron reggeltől estig, gyakran éjszaka is dolgozott, télen pedig nem volt munkája.
Három évig tartott ez a korszaka, utána a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárba ment
segédművezetőnek.
Mindig szerette a természetet, ezért 1970-ben túravezetői vizsgát tett. Az ÉGV-nél
volt az első szakosztálya, és
azóta is vagy csatlakozott
meglévő csapathoz, vagy ő
szervezett szakosztályt. Szerinte a természetjárás a legközösségibb mozgásforma. A
friss levegő, a madárdal mindenkinek jót tesz, útközben pedig
túratársaival megnézik a templomokat, tájházakat, kiállításokat,
tanösvényeket. Mindig fölkészül
a túrákra, jegyzeteket készít, és
reméli, hogy a kirándulásokon
részt vevők megszeretik azokat a
tájakat, amelyeket bemutat nekik.
Péhl Gabriella
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Tápai Ildikó
Bárczy István-díjat kapott

A Budapest XX. Kerületi Német
Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatója, Tápai Ildikó A német
"
nemzetiségi oktatás megszilárdításának érdekében végzett példaértékű
szakmai munkájának elismeréséért"
– Bárczy István-díjat kapott.
A díjat a fővárosban működő
közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére
adományozható, akik hosszú éveken
át kiemelkedő teljesítményükkel
hozzájárultak a jövő generációjának
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.
A főváros ötödik éve ismeri el a
kiemelkedő oktatási-nevelési, gyermekvédelmi tevékenységet végző
munkatársait. A díjat Csomós Miklós főpolgármester-helyettes adta át.

Nyári ruhaneműt
vár a melegedő
Szívesen fogadnak az évszaknak
megfelelő ruhaadományokat a
Kapitánypusztai Nappali Melegedőben. Amint Ónodi Zoltán
intézményvezetőtől megtudtuk, a
rövidnadrág és a póló teljesen hiánycikk, de állandó a kereslet az
alsónadrágra, a zoknira, a trikóra,
valamint az ingre is.
Mivel az adományokat a hajléktalanok mellett rászoruló családok
között osztják szét, használt babavagy gyermekruhákat, valamint
bármilyen kidobásra ítélt, de még
működő játékokat, háztartási eszközöket is örömmel fogadnak.
A felajánlásokat személyesen a
Dél-pesti kórház mögött található melegedőbe lehet vinni, de az
intézmény munkatársai házhoz
is mennek értük. Telefonszám:
0620/379-61-40, illetve 286-0601.			
y

Kerületi hírek az
interneten:
olvassa Ön is!
www.pesterzsebet.hu
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A cserkészet története

A világ főcserkésze 1928-ban látogatott el Magyarországra

A cserkészet megalapítója a 19.
század végén Robert Baden-Powell (B. P.) brit férfi volt, aki már
19 évesen a brit 13. huszárezred
hivatásos felderítőtisztjeként
szolgált alhadnagyi rangban. A
lepkegyűjtést választotta fedőszakmának. Ezzel a módszerrel bejárta Anglia gyarmatait.
Az angol–búr háború idején
ismerte meg, hogy milyen
ötletesek a helyi kamaszok.
1900-ban nemzeti hősként
tért vissza Angliába. Foglalkozni kezdett az ifjúsággal és
azzal, hogy ami a kamaszokban érték, azt fel kellene használni. Ekkor merült fel benne
egy országokon átívelő ifjúsági
szervezet gondolata.
1908. január 24-én megalakult
a cserkészet és megjelent Cserkészet
fiúknak című könyve. 1920-ban
rendezték az első cserkész-világtalálkozót, a dzsemborit. Nővére
megalakította a leánycserkészetet.
1920. augusztus 6-án 27 ország

8 ezer cserkésze a világ főcserkészévé
kiáltotta ki B. P.-t, feleségét pedig az
angol leánycserkészek választották
főcserkészükké. A világ főcserkésze
1928-ban főnemesi rangot kapott,
és ebben az évben látogatott el Magyarországra. A negyedik cserkészvilágtalálkozót 1933-ban tartották
Gödöllőn. Pax Ting (békegyűlés) néven rendezték meg 1939-ben az első
leánycserkész- dzsemborit Gödöllőn.
A világ főcserkésze 1941-ben halt meg
Kenyában, 84. születésnapja előtt.

Magyarországon az 1900-as
évek első évtizedében kezdtek
alakultak meg az első cserkészcsapatok. Tagjai nem rivalizáltak
egymással, mindegy volt, hogy
szegények vagy gazdagok gyerekei
voltak. A cserkészcsapatokban a

A cserkészet fogalma
A cserkészet valláserkölcsi alapon álló, politikamentes, önkéntes ifjúsági
egyesület, mely a bölcsőtől a koporsóig tart, úgymint: farkaskölyök,
cserkészapród, nagycserkész, legénycserkész, öregcserkész. A cserkészet
gerince a nagycserkészet, a kamaszkor, mely körülbelül 12–18 éves kor
között tart, s jellemzője az őrsi rendszer és a próbázás, valamint a vízi, a
repülős, regős, rover és egyéb cserkészeti formák. Ehhez a korosztályhoz
kellenek a legjobb és legfontosabb vezetők, az őrsvezetők. Ők azok a
két-három évvel idősebb barátok, vezéregyéniségek, akik közvetlenül

Fotók: Szerző és Magánarchívum

Tugyi Józsefnek, a 28-as számú
Szent István Cserkészcsapat öregcserkészének visszaemlékezései
alapján a cserkészettel ismerkedtek
a Csili Művelődési Központ helytörténeti klubjában.

legnemesebb, egymást megbecsülő
és szerető, támogató eszméket hirdették. 1910-től
további cserkészcsapatok kezdték
meg működését, majd 1912-ben
létrejött a Magyar Cserkész Szövetség. Az első világháborúban,
1914-ben a magyar cserkészvezetők többségét behívták katonának,
és időközben megalakultak az első
leánycserkész-csapatok is.

1923-ban Magyarországot tíz
cserkészkerületre osztották. Létrejöttek az apródok, a farkaskölykök és
a leánycserkészek. 1927 júniusában
rendezték meg a nemzeti nagytábort
Megyeren, amelyen hatezer magyar és
négyezer külföldi vett részt, itt született
a regősmozgalom. 1928-ban Parádon
tartották a leánycserkész-világtalálkozót, ezt az eseményt B. P. és felesége
nyitotta meg. 1931-ben megalakultak
az öregcserkészek szervezetei. 1945-ben
újjáalakult a Magyar Cserkész Szövetség 500 csapattal. (Folytatjuk...) IM

foglalkoznak a gyerekekkel, és példamutatásukkal magukkal ragadják
őket. A farkaskölykök és az apródok nevelése, képzése nagycsaládi
formában történik. Itt kell a gyermekekben szunnyadó képességeket
kibontakoztatni és fejleszteni. A legény- és öregcserkészek a csapat
erkölcsi hátterét képezik, és ahol lehet, segítenek. A cserkészmunka a
kicsi és az idős cserkészeknél folyamatos, nagycserkészeknél szakaszos.
Évenként vannak újoncpróbák. Közben felkészülés zajlik a nyári nagytáborra és a kirándulásokra, a nyári táborok szervezésére.

Miről mesélnének az iskola falai?
A Pesterzsébeti (volt Varga Jenő)
Közgazdasági Szakközépiskola
a 2014/15-ös tanévben ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját.
Az ünnepi tanévre az iskola több
rendezvénnyel is készül, melyek
közül különösen érdekesnek
ígérkezik a Csili helytörténeti
klubjának rendezésében október
14-ére tervezett előadás az iskolának helyet adó épület – Vörösmarty utca 30. – történetéről.
Kevesen tudják, hogy az épület a karmelita nővérek Szent József és Szent
Erzsébet Otthona számára közadakozásból épült. Az átadási ünnepségen,
1924 októberében a városi elöljárók,
dr. Chikán Béla, Nagy Győry István
mellett jelen volt a kormányzó felesége,
Horthy Miklósné is. A gyermekotthon

(árvaház) és a
második világháború alatt
nyitott óvoda
1945-ig működött, a nővéreknek 1950-ben, a
szerzetesrendek
feloszlatását követően kellett
végleg távozniuk. 1948/49-ben
népi kollégium,
az 50-es években
pedig a Munkaerő-tartalékok
Hivatalának
otthona költözött az épületbe. 1958tól a Bagi Ilona Gimnázium (elődjét
1931-ben leánylíceumként Kalmár
Ilona alapította), majd 1967-től az

FELHÍVÁS!

1964-ben alapított közgazdasági
szakközépiskola (1971-ben vette fel
Varga Jenő nevét), valamint a gépíróés gyorsíróiskola nyert itt elhelyezést.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik saját vagy
szüleik, nagyszüleik történeteivel, fotóival – különösen az 1958-ig tartó
időszakra vonatkozóan –
segíteni tudják az immár
90 éves épület múltjának
megismerését.
Telefon:1Polmüller1Edit
06-30/49-19-456, e-mail:
1varga.iskolatortenet@
gmail.com, levélcím: Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskola „Iskolatörténeti
kutatás”, 1201 Budapest, Vörösmarty utca 30.

ÉLETTÉR

17

A főépítész látogatása a városvédőknél
A közelmúltban Trummer Tamás kerületi főépítész előadást tartott a Budapesti Városvédő Egyesület pesterzsébeti
csoportjának fórumán.
A főépítész a kerület egyik nagy problémájára hívta fel a figyelmet. Nagyon
egyközpontú a kerület: a Kossuth Lajos utcára szerveződik. A kerület nagy
része erősen funkcióhiányos, nincsenek igazán kialakult erős alközpontjai,
miközben a különböző alvárosrészek
– történelmileg is kialakult központi
terei – félig-meddig betölthetnék ezt
a funkciót.
A kerület már 5 éve tervezi a legfontosabb kapocs kialakítását, a Gubacs városrész gyalogos és kerékpáros
összekötését a központtal. Így ez a

A Szent Lajos-plébániatemplomot mutatják be

Óváry Gábor köszöntötte a meghívottakat

Nagy érdeklődés mellett tartják a kerületi városvédők az Épületlátogató sétákat, amiken a résztvevők betekinthetnek Pesterzsébet különleges épületeibe.
– Ebben az évben a Damjanich utcai Szent Lajos-plébániatemplom bemutatását tervezzük, amelyre jó alkalom a kossuthfalvi búcsú. Programunk szerint augusztus 31-én 10.30-kor csatlakozunk a
körmenethez, megtekintjük a plébániatemplomot, ahol "A magyar
keresztény egyház évezredes történelme" címmel tartunk vetített képes
előadást – tudtuk meg Óváry Gábor csoportvezetőtől.

városrész a különböző fejlesztési területek (uszoda, jégcsarnok, sportpályák
stb.) kapujává válik. Az egyik fontos
projekt a sétány, ami kívánatos lenne
a Duna mellett a soroksári határig. A
Vörösmarty téri piac területét is fel
kellene újítani. A Magyarok Nagyasszonya terén többütemű fejlesztési
tervben gondolkodnak. A kertvárosban is lehetnének közösségi helyek,
ahol a kisgyerekek, a tinédzserek

egymással tudnának találkozni.
Tervezik, hogy a régi állapotához hasonlóan helyreállítják az
első világháborús emlékművet.
Emellett az Ivóparaszt szobrát
egy út mellett, játszóterekkel,
kúttal lehetne méltón elhelyezni. Ezen a területen lugasszerű
kialakítás elképzelhető, padokkal
az idősebb korosztály részére is,
továbbá szükséges a két bevezető
út mentén fasort telepíteni.
A gyógyfürdővel kapcsolatban elhangzott, hogy jelenleg is
fővárosi tulajdonban van, és 1
milliárd forintért akarták a kerületnek eladni. Ám a gyógykutak
beomlottak, és mindent újra
kellene építeni.
Trummer Tamás elmondta,
hogy a városközponttól a Szent
Erzsébet tér irányába bővítenék a
sétányt, a tér egyik oldalán még lehetne plusz parkolóhelyeket létrehozni.
Hozzátette: felmerült, hogy a HÉV- és
a vasúti megálló integrálható-e. Erre
reagálva az egyik résztvevő rámutatott, hogy ha ez megvalósul, akkor
az emberek átszállással egyszerűbben
be tudnának jutni például a Keleti
pályaudvarra.
IM

Minden hónapban más virág, más illat

Február végén a hóvirág nyílik náluk,
majd a törpe írisz, a tulipán és a jácint bújik elő a földből. Végül a rózsák és a különleges szegfűfa pompázik az udvaron.
A kertben ötvenféle növény burjánzik, ontja virágait, szédíti el finom illatával
azt, aki beleszagol náluk a
kerti levegőbe. Az öntözéshez esővizet gyűjtenek.
– Annál nincs jobb –
állítja a házigazda, Sándor,
majd hozzáteszi:
– Nekünk nagyon különleges a magnólia. Ugyanis, amikor még nincs levele,
akkor lila a virágzata, csak
utána növeszt levelet. A narancs színű futórózsafa közel 30 éves.
Minden bokrot formára nyírunk, de
az utcán nem bokornak, hanem faformájúra neveljük a mályvát. A rózsákat
gyakran pusztítja a levéltetű. Kaptunk
tippet az egyik ismerősünktől: klasszikus
régi Ultra mosogatóporos vízzel végezzük a permetezést. 1 liter esővízben egy
teáskanálnyit kell feloldani, és elpusztul
tőle a levéltetű. A tavaszi lemosást még

a virágzás előtt megcsináljuk rézgáliccal.
Nagy meleg esetén
reggel és este is locsolunk – mondja a
házaspár.
A kertben nő még
liliom, leánder, kamilla, fodormenta, rozmaring, majoranna,

Postaládánkban
találtuk

Bosszú a növényeken
Fotók: Szerző és magánarchívum

A kerület kertvárosi részében lakók
igyekeznek szépíteni a kertjeiket. Ez
még azokra is igaz, akik zsebkendőnyi
területen laknak. Várfalvi Sándorék
vendégei voltunk.

Sorolják, nagyon sokat küszködnek
a gyomnövényekkel, például a parajféleségekkel és a tarackbúzával, amik szinte
kiirthatatlanok. Megpróbálják kiszedni
virágzás előtt a gyomot, komposztot érlelnek belőlük a zöldségek konyhai hulladékával együtt. Ezután ezzel az eleggyel
trágyáznak. Így semmi sem megy veszendőbe.		
IM

rebarbara, oregánó, tárkony és bazsalikom. (A utóbbi kettőből ecet készül.)
A konyhakerti növényeket kis méretű
üvegházban előnevelik.
A bolgár paradicsomnak például
paprika formája van, és ökörszívnek hívják. Emellett volt még koktélparadicsom
és földieper. Gyümölcsfáik is vannak:
sárgabarack, alma, szilva és málnabokor
is kapott helyet a kertben.

Mravik Pál és felesége közel
80 éve élnek Pesterzsébeten.
Nagyon szeretik a természetet, családi házuk előtt
az utcafrontot teleültették
növényekkel. Legutóbb
42 puszpángot vásároltak,
több mint 40 ezer forintért.
A bokrok, fák meghálálták
a szerető gondoskodást,
zöldelltek egészen addig a
napig amíg valaki vagy leöntötte, vagy lepermetezte
őket, és az összes növény kiszáradt, kiégett, elpusztult.
– A kár csak a házunk
Szigligeti utca felőli részén
legalább 80 ezer forint – fordult újságunkhoz panaszával olvasónk.
Ha valaki esetleg irigykedik,
vagy neheztel
a másikra, és
ezért a természetet bántja,
az isten elleni
cselekedet –
mondja az as�szony.
ya

KÖZÉLET

18

Jelezze, ha parlagfüves
területet lát!
A parlagfű pollenszezonja július utolsó hetében, augusztus elején indul,
így a betegeknek már most érdemes konzultálni kezelőorvosukkal a
gyógyszerszedésről.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Pesterzsébet Önkormányzat épületének
energetikai korszerűsítése KMOP-3.3.3-11-2013-0011
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a

Az eddig lehullott sok csapadék kedvezett a gyomnövények fejlődésének, így
a tavalyinál erősebb pollenterhelésre kell
számítani. Ezt az előrejelzést ugyanakkor
a nyár hátralévő résznek időjárása még
bármely irányban megváltoztathatja – olvasható a www.antsz.hu oldalon.
Még nem késő a parlagfű kaszálása, különös tekintettel arra, hogy az
önkormányzat július 1-jétől ellenőrzi a
törvényben előírt parlagfűirtási kötelezettség betartását. Az önkormányzathoz
ezzel kapcsolatban eddig egy bejelentés
érkezett. A terület egy részének tulajdonosának felderítése folyamatban van, a
másik részen – felszólításra – már elvégezték a gyomirtást.
Aki parlagfüves területet észlel, a városfejlesztési osztályon vagy a Szociális
Foglalkoztatóban jelezze!
sz

„Megújuló energia alapú
villamosenergia, kapcsolt hő
és villamosenergia, valamint
biometán termelés”
c. pályázati kiírásra
„Pesterzsébet Önkormányzat
épületének energetikai
korszerűsítése”
címmel.
A pályázattal kapcsolatban 2014.
január 2-án született pozitív támogatói döntés, amely alapján az
önkormányzat 100%-os támogatottságú projektet valósíthat meg,
nem kell hozzá önerőt biztosítania.
A pályázat célja a Budapest XX.
Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
energetikai racionalizálása napelemek telepítésével. Az épület
energetikai felmérése alapján nem

Utómunkálatokban segítettek

felelt meg a TNM rendelet előírásainak (csupán D kategóriás
az épület). Ebből kifolyólag jelen
pályázat célja napelemmel történő
villamos áram előállítása. A projekt
közvetlen eredményei az épület
energetikai mutatóinak javulása,
a vásárolt villamosáram 9%-kal
való csökkentése.
A projekt keretében 74 db
napelem kerül telepítésre, melyek
a napenergia segítségével áramot
termelnek, ezzel csökkentik az
éves üzemeltetési költséget, mintegy 871 ezer Ft-tal. További pozitívum, hogy az üvegházhatású
gázkibocsátás változása 18,7 t/év
csökkenést jelent.
A projekt környezeti hatásterülete nemcsak Pesterzsébetre terjed
ki, hanem az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását a környezeti
állapot megőrzését szolgálja.
A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió,

Fegyveres műfogsorrablók

Pénzt, ékszert és műfogsort is zsákmányoló fegyveresek ellen emelt vádat
az ügyészség jelentős értékre elkövetett rablás miatt. Az ügyészség szerint
a két megvádolt férfi tavaly márciusban betört egy XX. kerületi családi
házba, azonban a lakók felébredtek, a rablók fegyverrel vagy ahhoz hasonló tárggyal és késsel fenyegették meg őket, mire a sérettek átadták
nekik készpénztüket, órát, ékszereket és egy műfogsort.
A két elfogott, jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen a vád
jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás és más bűncselekmény. A
Fővárosi Főügyészség letöltendő fegyházbüntetést indítványozott.

Projektadatok:
- A pályázat benyújtása: 2013. július 22.
- Pozitív döntés: 2014. január 2.
- Támogatási szerződés megkötése:
2014. február 7.
- A pályázat elszámolható költsége:
bruttó 16.027.400 forint
- Támogatási intenzitás mértéke:
100%
- Kivitelezés megkezdése: 2014.
augusztus 15.
- Tervezett műszaki átadás-átvétel:
2014. november 28.

Évtizedekig
börtönbe zárják
az anyagyilkos férfit
A Fővárosi Főügyészség több emberen elkövetett emberölés bűntettének
kísérlete miatt vádat emelt azzal a 27
éves férfival szemben, aki 2012 novemberében egy vitát követően megölte édesanyját, majd a nem sokkal
később hazatérő mostohaapjára is
rátámadt.

Szabó Gyula tűzoltó századostól, a XX.-XXIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság vezetőjétől megtudtuk, az elmúlt időszakban
csupán néhány helyre hívták a tűzoltókat a nyári viharok után
fakidőlések miatt. A kerületi lánglovagok az Andrássy úton július
15-én leégett műemlék épületnél segédkeztek az utómunkálatokban.						
sza

Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait,
összehangolva a helyi gazdasági
és társadalmi elvárásokkal.
Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/
fogyasztott energiája kiegyenlítődik, így villamosáram-értékesítésre nem kerül sor, a megtermelt
energia 100%-os saját felhasználást szolgál.

A vádirat szerint a férfi viszonya
édesanyjával és mostohaapjával
már évekkel korábban megromlott, rendszeresek voltak közöttük
a nézeteltérések, szóváltások.
A bűncselekmény napján a XX.
kerületi, Dobos utcában lévő otthonukban a vádlott és édesanyja
veszekedni kezdett, majd ezt követően a férfi egy kerékcsavarkulc�csal az édesanyja után ment a ház
emeletére, ahol rátámadt, ököllel
az arcába ütött, majd a vastárggyal
többször a fejére sújtott. A nő eszméletét vesztve összeesett.
A fiatal férfi – abban a hiszemben,
hogy a földön eszméletlenül fekvő,
vérző édesanyja már meghalt – egy
zsinórral a nő kezeit összekötötte,
a fejére és felsőtestére nejlonzsákot

húzott. Feleségével közösen a testet
a ház hátsó udvarára vonszolták. A
nő eközben az udvaron megfulladt
a fejére húzott zsákban.
A vádlott elhatározta, hogy a
hazaérkező mostohaapját is megöli,
ezért az este hazatérő férfira késsel
támadt rá. Az apa védekezett, ezért
a kés az alkarját, valamint az alhasát
érte; végül sikerült kimenekülnie a
házból, majd az utcán egy járókelőtől kért segítséget, aki értesítette
a rendőröket.
Az édesanyját és mostohaapját
megtámadó férfival szemben a vád
több emberen elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete, amelynek a
törvény szerinti büntetési tétele tíz
évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés - áll a közleményben.
Házastársát – egytől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – emberöléssel kapcsolatban
elkövetett bűnpártolás bűntettével
vádolja a főügyészség.
A Fővárosi Főügyészség a vádiratban mindkettőjükkel szemben
letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.
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Piaci körséta
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A vöröshagymára és a krumplira nagy a kereslet

Bukovszki Miklós

– Mindenből túltermelés van, az árak
nagyon leestek mostanra. Éppen ezért
nagyon fontos a vevőkör megtartása
és bővítése. Mindenből igyekszünk
frisset hozni, és csak annyit termelni, amennyit el tudunk adni. A vöröshagymára és a krumplira nagy a
kereslet, paprikából és paradicsomból
viszont kevés fogy – árulta el Bukovszki
Miklós őstermelő, aki azt hozzátette,
keveset vásárolnak az emberek.
Szabó Ilona az új csarnok épületében
bérel üzletet.
– Az időjárásnak eddig csak előnyét

élveztük, a zöldségek és a gyümölcsök hamarabb értek be.
Július végére lementek az árak,
még a paprikáé és a paradicsomé is, amik eddig
a korábbi évekhez
képest többe kerültek, a burgonyát
pedig már 6070 forintos kilós
áron megkapjuk a Kinczel Zsolt
nagybani piacon –
mondta Ilona.
Kinczel Zsolt azt
tapasztalja,
az
időjárás nagyon
meghatározza
munkájukat.
– Mindennap figyeljük az előrejelzést. Ha csapadékot prognosztizálnak, előtte gyorsan
le kell szedetni a gyümölcsöt,
hiszen esőben nem lehet barackot, málnát és szedret szedni.
Az időjárás az árakat is befolyásolja. Esőben nincs szedés,
nincs friss áru, az árak emelkednek. Idén eddig mindig
hétvége előtt volt rossz idő, így
péntek-szombatra drágultak a
gyümölcsök – árulja el.
sz Szabó Ilona
Fotó: Szerző

Az idei év időjárása kedvezett a termésnek, a sok eső és a meleg jót tett a zöldségeknek – erről számoltak be a Tátra
téri piacon árusító kofák, kereskedők.

Ha kutya meleg van,
figyeljünk a kedvencünkre!
A kánikula négylábú kedvenceinket is
megviseli, ezért ebben az időszakban
más szabályok vonatkoznak a kutyatartásra, mint általában.

– A nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, de azokat kora délelőttre és késő
délutánra időzítsük. Ha megszokta,
hogy napközben is leviszi valaki, akkor csak annyi időt tartózkodjunk
kint, amennyit muszáj, és akkor se
a tűző napon, és lehetőség szerint ne
a betonon sétálva. A felhevült járda
vagy aszfalt akár égési sérüléseket is
okozhat a talppárnákon, amelyek
nehezen gyógyulnak. Az udvaron
tartott kutyáknak mindig legyen egy
hűvös hely, ahova a napsugárzás elől
szabadon el tudnak bújni. A lakásban élő társaiknak pedig a sötétítés,
a ventilálás segíthet a meleg átvészelésében, valamint egy, a padlóra terített
frottírtörölköző, amelyre ráfeküdhet

100

hűsölni a kutya – tanácsolja dr. Fekete István állatorvos.
Csakúgy mint az embereknél, az
ebeknél is nagyon fontos a megfelelő folyadék-utánpótlás,
ezért folyamatosan biztosítsunk számára ivóvizet.
Végül egy jó tanács: házi
kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban,
még nyitott ablaknál se,
hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe
szökhet.
A hőség elviselését könnyíti, ha benedvesítjük az állat bundáját, akinek pedig lehetősége van, vigye olyan helyre
kutyáját, ahol úsztatni, fürdetni lehet.
– Ilyenkor is legyünk nagyon óvatosak.
A felhevült kutyát először pihentessük
a parton, hiszen ha felforrósodott testtel ugrik a vízbe, annak ugyanolyan
egészségügyi kockázatai vannak, mint
az embernél – hívja fel a figyelmet a
szakember.
Ha már megtörtént a baj, és látjuk,
hogy az állat intenzíven liheg, a nyelve
állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, esetleg az oldalán fekszik, és eszméletét vesztette, az
rendszerint hőguta jele. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés
életmentő lehet ebben az esetben. ya
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Módosult a nyitva tartás
A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szeptember 1-jétől hétfőtől
csütörtökig 7.30 és 16.00, pénteken 7.30 és 13.30 között tart
nyitva.

Itt jelentheti be
a kisállattetemelszállítást!
Május 1-jétől Pesterzsébet közigazgatási területén a
Polisz Biztonsági Kft. látja el
a kisállattetem-elszállítással
kapcsolatos feladatokat, mely
a lakosok számára továbbra is
díjmentes. A lakosok ezentúl
díjmentesen is bejelenthetik,
ha közterületen állattetemmel
találkoznak.
A díjmentesen hívható zöld
számon éjjel-nappal várják a
hívásokat.
A bejelentést az alábbi telefonszámon tehetik meg:

06-80-626-999
(díjmentesen hívható)
A bejelentéstől számított 24
órán belül megtisztítják a
közterületet!
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Pesterzsébet Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézményének
Családsegítő Szolgálata
2014.08.23-án (szombaton), 10-14 óráig
Gyermekruha Börzét rendez.
Helyszín:
Hársfa Játszótér
1203 Budapest, Hársfa sétány 21.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
aki cserélni vagy vásárolni szeretne 0-14 éves
gyermeke(i) részére ruhákat, cipőket,
játékokat, könyveket, stb.
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Asztalfoglalás korlátozott számban!
Érdeklődni:
Családsegítő Szolgálat
283-0283; 06-20-514-8327
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Ballhockey világbajnokság a jégcsarnokban
Idén hazánkban rendezték meg
a WBHF Ballhockey világbajnokságot, melynek a Pesterzsébeti Jégcsarnok adott otthont.

Fotó: Szerző

A verseny június 26 és 29 között
zajlott az U18-as és az U20-as
korosztályo között. A magyar válogatott mindkét korcsoportban
képviselte hazánkat.
A bajnokság idejére független
bírók érkeztek. A magyar csapatokon kívül Indiából, az Amerikai
Egyesült Államokból, Szlovákiából, Kanadából érkeztek versenyzők az U-20-as mérkőzésekre. A
fiatalabbak versenyén a hazaiakon kívül amerikai, es szlovák
hokisok is a pályára léptek.
A mérkőzések egész nap tartottak, a klubok előzetesen sorsolt
sorrendben küzdöttek egymással.
A meccseken az első tizenöt perces blokkban egyértelművé vált,
melyik csapat a jobb. Ezt az eredmények is igazolják, nem igazán
volt példa szoros küzdelemre, a
győztes csapat mindkét kategóriában toronymagasan uralta a
mezőnyt.
A magyar versenyzők iskola
után tudnak csak edzésre járni,

míg például az USA-ban külön
iskolák működnek versenysportolók számára, ahol a diákok a
legjobb felkészítést kapják a kötelező tárgyak mellett sportjukból
is.
Nagybányai-Nagy Blanka
Eredmények:
http://ballhockey.net/
divisions/629-u18.html?tab=2
http://ballhockey.net/
divisions/628-u20.html?tab=2

Tesztelik a MOL Bubit
A közbringarendszer tesztelői folyamatosan osztják meg észrevételeiket
a BKK-val és naponta mintegy 2000
kerékpár-bérlés történik a rendszerben.
Sokan jelezték, hogy a kerékpárok
nehezek, egyes felhasználók azt tapasztalták, hogy „a kerékpár nem gurul rendesen". A MOL Bubi bringái
megerősített vázzal, strapabíró és a
pesti útviszonyokat jól tűrő tömörgumikkal készültek. A bicikliket fedélzeti
számítógéppel, elektronikus lakattal és
a világítást álló helyzetben is biztosító
akkumulátorral szerelték fel, emiatt
nehezebbek a hagyományos bicikliknél, de tömegük nem akadályozza
használatukat, és nem is nehezebbek
más városok hasonló rendszereiben
működő biciklijeinél.

A kerékpárokat többféle hozzáférési
technológia teszi elérhetővé: elindítható a bérlés a terminálon, a kerékpárok
hátsó részén lévő fedélzeti számítógépen keresztül vagy az érintésmentes
MOL Bubi kártyával is.
Budapesti Közlekedési Központ

Gyomaendrődi karate gyerektábor
A karate gyerektábort idén is Gyomaendrődön tartották. A hagyományos
karateprogramokon, a kihon, kata,
kumite-en kívül különböző kreatív
kézműves foglalkozásokat, sport- és
versenyjátékokat tartottak.

zárásaként sor került az övvizsgára
is, ahol többen sikeresen teljesítették
a következő övfokozathoz szükséges
követelményeket. A tábort disco
zárta.
- Jó volt látni, hogy a különböző

mondott köszönetet rangidős tanítványainak (Slezák Anikó, Bakosné Valkai Márta, Harsányi Ildikó, Marosfalvi
Katalin, Sraga Zoltán, Utasi Viktor,
Bakos Gábor, Csehi György, Kruchió
Tímea, Pavelcze Bnedeguz, Ványi

- Betlen Gábor Szakképző
Iskola Gyomaendrőd,
- Ligetfűrdő Gyomaendrőd,
- Pesterzsébet önkormányzata,
- Szigetszentmiklós
önkormányzata,

A délutánokat a helyi strandfürdőben töltötték, az utolsó napon
a medencét megtöltötte a 110
karatéka és egy vízi edzéssel búcsúztak a gyomaendrődi tábortól. A tervezett edzésprogramok

klubból érkezett gyerekek egy csapatként edzettek, játszottak és egy
csapatként szórakoztak. A tábor jó
hangulatban, eredményesen és balesetmentesen fejeződött be - tudtuk meg
Harsányi Lászlótól, aki ezúton

Brigitta, Varga Tímea), akik a tábor
szervezésében és levezetésében oroszlánrészt vállaltak. Továbbá köszönetet
mondott mindenkinek, aki munkájával, támogatásával hozzájárult a tábor
sikeres lebonyolításához.

- Peller Kálmán vállalkozó,
- Rideg Zoltán vállalkozó.
Több száz fotó a táborról:
https://www.facebook.com/
gojukai.hu/photos_stream
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Centrum szabadfogású csapatgála diák korcsoport, Budapest
– 2014. 06. 01.
Második alkalommal rendezték
meg Csepelen a Baracsi Imre-emlékversenyt, ami az idei évben már
centrum csapatgála volt a diák korcsoport számára. Szakosztályunkat
11 versenyző képviselte. Szakosztályunkon kívül Kecskemét, Orosháza, Tatabánya, Dunaújváros,
Abaújszántó, Püspökladány, Dorog, Érd, Cegléd és a házigazda
Csepel egyesületeiből alakultak ki centrum csapatok,
amelyek csoportmérkőzésekkel kezdték meg a
csatákat. A mezőnyben
több diákolimpiai és
magyar bajnok is látható volt, így helyenként
izgalmas, parázs mérkőzéseket láthattak a nézők.
Csapatunk tagjai nem találtak legyőzőre, így a dobogó
legfelső fokára állhattak az
eredményhirdetés során,
megelőzve Csepelt és az
Orosházát.
Csapatunk tagjai: Nagy
Dániel (35 kg), Nagy
Róbert (38 kg), Pühra
Zoltán (42 kg), Varga Raul (42 kg), Kreisz
Ádám (46 kg), Pénzes Péter
(54 kg), Hevesi Csongor (54
kg), Fodor Kende (63 kg), Bagosi
János (69 kg), Gubics Áron (69
kg), Szilágyi Erik (+ 69 kg)
(1. kép)
Kadet kötöttfogású birkózóverseny, Zágráb – 2014. 06. 06-07.
Kadet kötöttfogású birkózóverseny, Chomutov – 2014. 06. 13-14.
A világbajnoki felkészülés két versennyel kezdődött meg a fiatalok
számára. Az első a szomszédos horvát fővárosban, Zágrábban került

megrendezésre, ahol a hazaiakon
kívül svéd, olasz, osztrák, cseh és
szlovák versenyzők is részt vettek.
Szakosztályunkból Szenttamási
Tamás (46 kg) utazhatott ebben a
súlycsoportban egyedüli magyarként. Racolta Eduárd (76 kg) kisebb
sérülése miatt erre a versenyre nem
utazott ki, viszont a következő héten
a csehországi Chomutovban már ő
is harcba szállt. Zágrábban Szenttamási Tamás (46 kg) nem talált
legyőzőre, így aranyérmet szerzett,

kategóriában pedig Európa-bajnoki
címet szerzett. Szívből gratulálunk
neki minden birkózó nevében! (2.
kép)
Junior szabadfogású, női és kötöttfogású Európa-bajnokság,
Katowice – 2014. 06. 17-22.
A lengyelországi Katowicében
rendezték meg a 2014. évi junior
Európa-bajnokságot. Az utánpótlás-kontinensbajnokságon szakosz-

2.

4.

3.
1.
míg a csehországi Chomutovban
Racolta Eduárd bronzérmes lett a
világbajnoki felkészítő versenyen.
Ismét ESMTK-s birkózó tiszteletére szólt a magyar himnusz!
A 2014. évi korosztályos szumóEurópa-bajnokság június 13–15én került megrendezésre a bulgáriai
Szamokovban. Szakosztályunkat
Szilágyi Erik képviselte, aki U14-es
kategóriában 2. helyezést, U16-os

tályunkat kötöttfogásban Mertse
Ádám (120 kg) képviselte. Ádám
szerencsés sorsolást kapott, hiszen
tizenöt versenyző közül az egyes számot kihúzva egyedüliként nem kellett selejteznie a súlycsoportban. A
negyeddöntők során a litván junior
Európa-bajnoki ezüstérmes volt az
ellenfele, akivel szemben nem sikerült nyernie. A litván a folytatásban
az oroszok junior világbajnokával
küzdött meg a döntőbe jutásért,
ahol 2:0-ra diadalmaskodni tudott,

Fuss 45 perc alatt
6,4 kilométert!
Augusztus 9-én, reggel 9-től
kezdődik a női-férfi 6,4 kilométeres futóverseny a
duathlon.hu szervezésében. A
rajt a Meddőhányó utcában, a
dél-pesti szennyvíztisztító sarkánál lesz. Útvonal: Szigetdűlő
középső útja, Dobó utca, Felső
Duna sor, forduló a XXIII. kerületi polgármesteri hivatalnál.
Szintidő 45 perc.

így Ádám a vigaszágra került. Ott,
elsőként a hazai közönség előtt birkózó lengyellel nézett farkasszemet.
A mérkőzés nagyon szoros volt,
hiszen egyik fél sem tudott akciót
végrehajtani a másikon. A végső
iramot azonban Mertse diktálta,
így bronzmeccses lett. Az éremért
való küzdelemben Ádám ellenfele
az orosz junior világbajnok, Európa-bajnoki bronzérmes volt, aki egy
levitel után technikai tusig pörgette
Ádámot, így szakosztályunk birkózója a nap végére 5. helyezést ért el.

A duathlon.hu nyár eleji futóversenyének győztesei

Nemzetközi kadet
kötöttfogású birkózóverseny, Szerbia –
2014. 06. 20-21.
Nemzetközi kadet
szabadfogású birkózóverseny, Ukrajna –
2014. 06. 20-21.

Ifjúsági birkózóink nagy
erőkkel készültek a júliusi kadet-világbajnokságra. Szabadfogású válogatott keretünk az
ukrajnai Lvivben vett részt
nemzetközi versenyen.
Szakosztályunkat három
birkózó képviselte. Fodor
Gergő (76 kg), a kadetvilágbajnokságra készülő
válogatott birkózónk le5. győzhetetlen volt a hétvége
folyamán, így aranyérmes
lett. Tóth Bendegúzt (85 kg) csak a
döntőben tudták legyőzni, így ezüstérmet szerzett, míg Makula Ramón
(63 kg) bronzérmes lett. Ugyanezen
a hétvégén a szerbiai Szabadkára
utazott a kötöttfogású csapat. Szenttamási Tamás (46 kg) és Racolta
Eduárd (76 kg) is remek formában
volt, mindketten aranyéremmel
térhettek haza a megmérettetésről.
Versenyzőink a két első helyezéssel
hozzájárultak a csapatgyőzelemhez is,
amit Magyarország a törököket és az
oroszokat megelőzve szerzett meg. (3.
kép) (4. kép) (5. kép)
A versenyre a nevezéseket a
level@duathlon.hu e-mail címen augusztus 7-én este 6-ig
fogadják.
A Farkas Gyula vezette
amatőr csapat hetente többször
szervez közös esti futást. A klub
tagjai rendszeresen indulnak
amatőr futóversenyeken. Jelentkezni a fenti e-mail címen
lehet. Pesterzsébeti Futóklub
néven a legnagyobb közösségi
oldalon is megtalálhatóak.
ya
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Dupla arany és egy ezüst
a New Orleansban rendezett nyílt
sportkarate-világbajnokságról
Június 26–29.
között rendezték meg a nyílt
USKA sportkarate-világbajnokságot
New Orleansban, ahol több
mint 50 ország
közel 1000 versenyzője mérte
össze a tudását.
Magyarországot Nádas Tamás képviselte
ezen a rendkívüli eseményen,
a h o l Ta m á s
katában világbajnok lett, kumitében
pedig ezüstérmet szerzett. Az amerikai férfi csapat két versenyzője
kumitében nem tudott felállni versenyezni, ezért az USA csapatkapitánya
felkérte Tamást, aki amerikai állampolgár is, hogy segítse ki az amerikai
csapatot, mert nélküle nem tudnak
kiállni. (Az egyik amerikai csapattag
lesérült az egyéni küzdelemben, a másiknak pedig megszületett a kislánya,

és hazautazott New Yorkba.)
Végül a Tamást is soraiban tudó
amerikai válogatott – legyőzve Németországot, Chilét, Oroszországot
és Spanyolországot – megszerezte
a csapat-világbajnoki címet. Az
amerikai csapatkapitány a verseny után köszönetet mondott,
és meghívta Tamást az amerikai
USKA-válogatottba.
Harsányi László

TOBORZÓ
Az ESMTK Sportegyesülete úszás,
műúszás (vízibalett), vízilabda,
öttusa, jégkorong és kézilabda
sportágakban felvételt hirdet.
Jelentkezni augusztustól
folyamatosan lehet az alábbi
elérhetőségeken:
Jégkorong: 06-20-978-20-81
Kézilabda: 06-70-453-70-25
Vízilabda, úszás, műúszás, öttusa:
06-30-280-22-72
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Nagy mozgás az erzsébeti öltözőben
Az Erzsébeti SMTK labdarúgócsapata csak az utolsó fordulóban hos�szabbította meg NB III-as tagságát a
legutóbbi évadban. Annak érdekében,
hogy jövőre ne legyen ismét ilyen éles
a helyzet, jelentős változások történtek
a piros-fehérek öltözőjében.
Július elején az MLSZ elkészítette a
2014–15-ös harmadosztályú bajnokság csoportbeosztását. Az Erzsébeti
SMTK továbbra is a Középcsoportban szerepel, és az előző idényhez
hasonlóan ezúttal is hosszú utazások
várnak az együttesre. A fővárosi és környéki riválisok pályái mellett Gyulára,
Szegedre, Orosházára, Bajára, Kozármislenyre, Szentlőrincre, Szekszárdra
és Bölcskére kell majd buszoznia a
gárdának.
A nem kis izgalmak után a 10. helyen végzett csapatból eddig nyolcan
távoztak – részben önként, részben a
vezetők szavára. Zimon Gábor vis�szatért Törökbálintra, Dobesch Bálint
külföldi munkavállalása miatt befejezte a játékot (legalábbis egyelőre),
Havlik Csaba és Vojtekovszki Ádám
elhúzódó sérülése miatt nem tagja a
keretnek. Máshol folytatja pályafutását Pokorádi Dániel, Rápó Csanád,
Vágó Bence és Kóbor Csaba.

Helyükre érkezett Lázár Benjámin és
Murinai Barnabás Maglódról, Sebestyén
Dávid Diósdról, Mile Dániel a szomszédos Soroksártól, és visszatért Újbudáról
Szabó Gábor. Szintén az ESMTK-t
erősíti a Vasastól kölcsönbe érkezett Turi
Dániel, a piros-fehérek vezetőedzőjének
fia az NB II-ben is szerepelt az angyalföldieknél. Több játékost tesztelnek az
Ady Endre úton, közülük egy, legfeljebb
kettő csatlakozhat még a csapathoz. Az
ifjúságiaktól négyen kerültek fel a „nagyokhoz”, remélhetőleg ők is mihamarabb helyet követelnek maguknak az NB
III-as együttesben.
– A szakmai stáb változatlan összetételben dolgozik. Július első felében megkezdődött a felkészülés, bízom benne,
hogy az új fiúk mielőbb összecsiszolódnak a régiekkel – mondta Harót János, az
Erzsébeti SMTK elnöke. – Az első igazi
megmérettetés a Dabas elleni Magyar
Kupa-mérkőzés lesz. Tavasszal bajnoki
meccsen kikaptunk a Pest megyei településen, augusztus 9-én szeretnénk vis�szavágni a dabasiaknak, és továbblépni a
legjobb hatvannégy csapat közé.
Egy héttel a kupameccs után
már bajnoki pontokért lép pályára az
ESMTK: az augusztus 16-i hétvégén
megkezdődik a küzdelem az NB III-ban.
MS
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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

27m2-es, galériás helység, a pesterzsébeti piacnál kiadó. Irodának-üzletnek, Igló utcában. Ár: 60.000 Ft +rezsi. Tel:
06/30-406-6251

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

Eladó XX. ker központjánál 38 m2-es
gázfűtéses téglalakás pincével, költözhető, Szegedre cserélek. Ár: 5,9 MFt. Tel.:
06/20-597-9611

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

Kerületben iroda, üzlethelyiség, 24 m2es kiadó, eladó, berendezéssel vagy anélkül.
Tel: 06/30-262-1209, email: rtomika943@
gmail.com
Használtcikk piac környékén, 2 szobás
60 m2-es családi ház eladó 110 négyszögöl telekkel. Gázkonvektor és cserépkályha van. Tel: 06-30-9461-578

SZOLGÁLTATÁS

AKCIÓ: Gyógypedikűr 1500, Arckezelés
3750, Gél lakk1500,- Épített Zs. 3100,
3D szempilla 3980, Flabélos 10p/10+2
3990,-Ft. Smink tetoválás akció: 15000
Ft. Masszázs (45 p.)1500 Ft, 1205. Bp.
Lajtha L. u. 26. Tel: 06/70-521-090 Edit
Fodrász-műkörmös vállalkozót keresek
XX. ker. üzletembe. Tel.: 20/9-441-916

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
teljes körű lakásfelújítás A-Z-ig. Tel.:
06/30-9641-315
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burkolás, festés, EGYÉB kertészeti-kőműves munkák! Tel: 06-1-781-4021; MOB:
06/70-547-2584
Vízszerelés gyorsszolgálat. Vízszivárgás műszeres keresése, csőtörések javítása lakásban és udvaron. Kamerás
csatorna vizsgálat dugulás elhárítás, vízvezetékcsere földmunkával is. Víz-fűtésszerelés. 06/30-914-3588

2500 Ft. XX. ker. Topánka u. 2. Alexa:
06/20-985-4047

ÁLLÁS

Idős asszony (nem ágyban fekvő) mellé napi háztartási feladatok elvégzéséhez leinformálható segítséget keresünk,
friss nyugdíjas hölgy személyében. Tel.:
06/30-417-90-35

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

Nyugdíjas, diplomás hölgy (szakvégzettséggel) idősgondozást vállalna, heti 2-3 alkalommal. Tel: 06/30-657-5647

Gyógypedikűr Erzsébet Központjában!
Problémás körmök bőrfelületek kezelése. Cukorbetegek speciális ellátása. Tartós gél lakkozás. Hívjon bizalommal. Ár.:

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

VEGYES

Zárlakatos Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, egyéb lakatos
munkák. Tel: 06/30-299-1211
Szépségszalonunkba masszőrt 6 órára
felveszünk alkalmazottként. Tel: 06/209625-156, unioninfo@enternet.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás. Penészes falak, szakszerű rendbetétele, garanciával. Tel: 285-2882, 06/30-878-8977
Automata mosógép javítás garanciával
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás T: 06/20-288-5148
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés! Tel: 06/20-471-8871
KERT-TEREPRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés,
kerítés építése, javítása hőszigetelésen,

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

CSAK AZ APRÓHIRDETÉSI
SZELVÉNYEKEN FELADOTT
HIRDETÉSEKET
TUDJUK ELFOGADNI!

Név:
Cím:
Hirdetés szövege – Hirdető tölti ki!
10 SZÓIG 1500 FT + ÁFA, 11–20 SZÓIG SZAVANKÉNT 150 FT + ÁFA • KÉRJÜK, OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!

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

Ár:

Érdeklődni (cím, telefon, e-mail):

MEGJELENÉSI ALKALOM
(húzza át a megfelelő darabszámot)

ROVAT (húzza át a megfelelő témakört)

Aláírás:

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

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

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
PÉNZTÁR TÖLTI KI:
Szelvény feladásának időpontja: ....................................................................................................... Számla sorszáma: .............................................................
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