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Vihar sújtotta Pesterzsébet
A július 8-ai viharkárok elhárítását 
az önkormányzat és az illetékes ha-
tóságok soron kívül megkezdték, a 
károk felmérése és elhárítása folya-
matosan zajlik.

2. oldal

A köz tisztviselői
A polgármesteri hivatal június 30-án 
tartotta köztisztviselői ünnepségét, 
amelyen dr. Kiss Irén címzetes fő-
jegyző hűségjutalmakat, kitüntető cí-
meket, jegyzői dicséreteket adott át.

5. oldal

Július 24-én nyílik a Fitt park
A Kulcsár lakópark mellett épült 
szabadtéri sportlétesítmény a július 
24-ei délelőtt 10 órai ünnepélyes 
megnyitót követően várja a sportol-
ni vágyó lakosságot.

3. oldal

Egy boldog hét a Lajthában
A Lajtha László AMI első alkalom-
mal szervezett tábort az intézmény-
ben. A mindennapos hangszeres 
órák mellett igényes és színes prog-
ramok várták a gyerekeket. 

14. oldal
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Szemét-ügy

Pesterzsébeten az év első 
5 hónapjában tovább nőtt az 
illegálisan elhelyezett hulla-
dékok mennyisége. A Szo-
ciális Foglalkoztató január 
eleje és május vége között 
több mint 1000 köbméter 
szemetet szállított el a kerü-
let közterületeiről – derült ki 
Pesterzsébet környezetvédel-
mének helyzetéről szóló, az 
év első félévére vonatkozó 
beszámolóban.

Az illegális szemétlerakó 
helyszínek száma is nő. A 
Szociális Foglalkoztatónak 
egyre több időt kell a nagy 
mennyiségű hulladék össze-
gyűjtésére fordítani. Nem 
kezelhető az ingatlanok elé 
kihelyezett kisebb szemét 
felelősségének lakóra törté-
nő – törvény szerinti – át-
hárítása. A lakosság mindezt 
kihasználva folyamatosan 
növekvő arányban helyezi ki 
a kerti hulladékát, szemetét 
a háza elé, keresve a hiva-

talos szerveket, követelve a 
szemét elszállítását.

A helyzet tarthatatlan-
sága miatt Szabados Ákos 
polgármester a bizottságok 
beszámolói, bejelentések, in-
terpellációk napirendi pont-
ban elmondta: a ferencvá-
rosi önkormányzat a közel-
múltban fogadta el a közös-
ségi együttélés szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló ren-
deletét, amely többek kö-
zött a közterület rendben 
tartását is szabályozza. Pest-
erzsébetre szabva hasonló 
tartalmú rendelet megalko-
tására készül önkormány-
zatunk, amely várhatóan a 
szeptemberi ülésen kerül a 
képviselők elé. Ennek élet-
be lépésével a Rendvédelmi 
Osztály munkatársai szank-
cionálhatják majd azokat a 
lakókat, akik a házuk előtt, 
a házukban nem tartanak 
rendet. Az önkormányzat 
emellett lombgyűjtő zsáko-
kat vásárol az FKF Zrt.-től, 
melyet postán minden ke-
rületi lakoshoz eljuttat, füg-
getlenül attól, hogy családi 
házban vagy lakótelepen él, 
további zsákok beszerzését 
pedig kedvezményesen biz-
tosítja majd.

Kőkereszt

Méder György idén már-
ciusban felajánlott az ön-

kormányzatnak egy műkő 
keresztet, amelyet Holczer 
Antal kőfaragó mester készí-
tett el. A talapzattal együtt 
245 centiméteres alkotás a 
Magyarok Nagyasszonya te-
rén kap majd helyet, mivel 
a kerületben ez az egyetlen 
római katolikus templom, 
amelynek környékén nem 
található kőkereszt – dön-
töttek a képviselők.

Együttműködés a 
médiával

Egy rádióval és egy poli-
tikai elemzőközponttal köt 
együttműködést Pesterzsébet 
Önkormányzata. A Civil Rá-
dióval kötendő megállapo-
dásról való döntést megelőző 
vitában Rostagni Attila (Fi-
desz) közölte, nem támogatja 
az együttműködést egy balol-
dali szócsőként működő gagyi 
rádióval. Völgyesi Krisztián 
(4K!) szerint a rádió hallga-
tottsága és a kifizetendő pénz 
mértéke nem áll arányban 
egymással. Komoróczy László 
(MSZP) azt mondta, ebben a 
kérdésben félre kellene ten-
ni a politikát, mivel fontos, 
hogy a civil szervezetek va-
lahol meg tudjanak jelenni. 
Gémesi Emese (Jobbik) sze-
rint is az elsődleges szempont 
az, hogy milyen szolgáltatást 
szeretne nyújtani az adó. Ez-
zel együtt, mint mondta, nem 
tudja támogatni a javaslatot, 

szerinte inkább a jelenlegi 
médialehetőségeken kellene 
csiszolni.

A képviselők végül el-
fogadták együttműködést a 
Civil Rádióval, amely az FM 
98 frekvencián fogható, és a 
döntés értelmében augusztus 
1-jétől 2016. július 31-éig 
pesterzsébeti eseményekről, 
történésekről is hírt ad majd.

Szintén támogatta a tes-
tület többsége a Századvég 
Politikai Iskola Alapítvány-
nyal, mint fővárosi Civil In-
formációs Centrummal való 
együttműködést, amely az 
aláírástól 2015. december 
31-éig érvényes.

Új bizottsági tagok

Több bizottság összetéte-
le is módosult a képviselők 
egyhangú döntései értelmé-
ben. A Jégcsarnok Kft. fel-
ügyelő-bizottságában Répás 
Péter helyett Orbán János 
foglal helyet. A Pénzügyi Bi-
zottság Somodi Klárával és 
Orbán Jánossal bővült. Az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Informatikai Bizottság 
új tagjai: Komoróczy László, 
Fekete László, Bakki László 
és Kisjuhász József. A Szo-
ciális Bizottságba Gémesi 
Emese és Istvánffy András 
került. A nem képviselő bi-
zottsági tagok a testületi ülé-
sen letették esküjüket.

Sz. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Városházi napló
Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta július 2-án a képviselő-
testület, legközelebb szeptember 10-én gyűlnek össze. Az ülés 
végén Szabados Ákos megköszönte a képviselőknek a 2015. 
év első félévében végzett munkájukat. Mint mondta, sikerült 
a politikai nézeteket félretéve, a kerület és az itt élők érde-
keit szem előtt tartva meghozni a döntéseket. A polgármester 
eredményesnek ítélte az év első hat hónapját, amely során sok 
eseményt és programot tudhat maga mögött Pesterzsébet.

FO
TÓ

: B
AK

KI
 L

ÁS
ZL

Ó

Idén nyáron július 3-tól augusztus 28-ig péntek 
délutánonként 17 órától várjuk a Kosutiba, 

a Városháza elé a felnőtteket és a gyerekeket. 

Július 24. ifj. Vajda Gyula Zenekara 
Július 31. Tiborcz Zsófi és együttese

Augusztus 7. Papa Jazz Seven
Augusztus14.  BB Musica

Augusztus 21. Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar 
Augusztus 28. Coda Nostra Big Band 

Kellemes nyarat, jó szórakozást kívánok:
Szabados Ákos 

Pesterzsébet polgármestere

A július 8-ai, óriási széllel 
és heves zivatarral érkezett 
vihar Pesterzsébetet is meg-
tépázta. Kidőlt fák, letört 
gallyak, tetőcserepek hever-
tek kerületszerte az utcákon 
és a kertekben. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy 
személyi sérülés nem történt.

A viharkárok elhárítását 
Pesterzsébet Önkormány-
zata és az arra illetékes ha-
tóságok soron kívül meg-
kezdték, a károk felmérése, 
becslése és elhárítása folya-
matosan zajlott. A szükséges 
intézkedéseket megtettük, 
illetve jeleztük az illetékes 
szervek felé. A Szociális 
Foglalkoztató munkatársai 

folyamatosan dolgoztak az 
észlelt, valamint a bejelen-
tett közlekedési akadályok 
megszüntetésén. Elsőként a 
főútvonalak felszabadítására 
törekedtek, ezt követték a 
mellékutak, a forgalom mér-
tékétől függő rangsorban.

Az épületkárok felmérése 
és a helyreállítás is folyama-

tosan zajlott, amennyiben 
szükséges volt, azonnali be-
avatkozást is foganatosítot-
tunk.

Ezúton is köszönjük a 
lakosságtól érkezett bejelen-
téseket, köszönjük továbbá 
mindazoknak a segítségét, 
akik kivették részüket a 
helyreállításból.

Szabados Ákos
polgármester

Vihar sújtotta Pesterzsébet
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Pesterzsébet Önkormányzata 
és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét a

NEMZETISÉGI FESZTIVÁL-KAVALKÁD
rendezvényre, 2015. szeptember 12-én  

szombaton 13 órától
a Városháza előtti sétáló utcába

(Bp. XX. ker. Kossuth Lajos tér 1.)

Köszöntőt mond: Szabados Ákos polgármester
Beszédet mond: Juhász Lajosné alpolgármester, 

a rendezvény fővédnöke

Burij Anatolij nemzeti-
ségi koordinátor felidézte 
a kezdeteket, miként vált 
valósággá a terve. Mint me-
sélte, megkereste Szabados 

Ákos polgármestert, mond-
ván, az irodákhoz illően az 
udvart is megújítanák, lehe-

tőséget adva, hogy ne csak 
a nemzetiségi önkormányza-
tok, de bármely civil szerve-
zet használhassa a jövőben, 
alkalmas legyen önkormány-

zati események befogadásá-
ra. A szavakat tettek követ-
ték, a tervek megvalósítására 

az önkormányzat biztosította 
az anyagi forrást.

A XXI. századi igények-
nek maradéktalanul megfe-
lelő irodákat már birtokba 
vették (a roma és a német 
kivételével) a nemzetiségi 
önkormányzatok.

Az ünnepségen Lajsz 
András mixer gondoskodott 
a változatos koktélokról, 
több bográcsban rotyogtak a 
finomságok, de nem maradt 
el a valódi kerti partihoz nél-
külözhetetlen grillsütés sem. 
A vendégek közt ott volt 
Hartyányi Jaroszlava, az Or-
szágos Ukrán Önkormány-
zat elnöke, dr. Hiller István 
országgyűlési képviselő, a 
Parlament alelnöke, Kovács 
Eszter, Juhász Lajosné és Ne-
mes László alpolgármesterek, 
a képviselő-testület tagjai, 
valamint az önkormányzat 
osztályvezetői. Zenés, táncos 
műsorról két idős klub tagjai 
gondoskodtak.        D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Szabados Ákos köszön-
tőjében megemlítette, hogy 
hosszas egyeztetés előzte 
meg a mű helyszínének kivá-
lasztását. Mint fogalmazott: 
végül olyan környezetbe 
került az alkotás, amely az 
elmúlt években komoly vál-
tozásokon ment keresztül.

– Teljesen új közösség 
alakult a Mediterrán la-
kópark megépülésével, és 
új közösségi terek nyíltak 
a sportlétesítményeknek 
köszönhetően, továbbá fo-
lyamatosan változik a Duna-
part is – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: szeretnék 
feléleszteni a múlt század kö-
zepének hangulatát, amikor 
sokan töltötték itt a szabad-
idejüket az egész fővárosból.

Dr. Feledy Balázs művé-
szettörténész avatóbeszédé-

ben reneszánsz alkotónak 
nevezte Hartung Sándort, 
akinek grafikái, festményei, 
például a Csili Protokoll ter-
mében megszemlélhető Em-
ber tragédiája sorozata, vagy 
az uszodában hat esztendeje 
látható Mélység és magasság 
című mozaikja mellett, ez az 
első köztéri szobra.

– Csak idő kérdése volt, 
hogy a két dimenzióból 
kilépve eljusson a három-
dimenziós térábrázolásig 
– fogalmazott a művészet-
történész, megemlítve, hogy 
az alkotó mozaikjának köz-
ponti figurái a sellők, majd 

kiemelte: – Onnan pár mé-
terre végre a sellő most már 
térben is előttünk áll.

Rózsássy Barbara, József 
Attila-díjas költő a szobor 
ihlette versét olvasta fel, 
amelyet Hartung Sándor 
kérésére írt. A ceremó-
nia befejezéseként Újhelyi 
Andrea – Balásházi Bálint 
zongorakíséretével – Bizet 
Gyöngyhalászok című ope-
rájából énekelte Nadír ro-
máncát.

DIA

Átváltozás
Új köztéri szobrot avattak ke-
rületünkben június 23-án. Az 
ESMTK Pesterzsébeti Uszoda 
parkjában helyet kapott al-
kotást, Hartung Sándor Átvál-
tozás című művét Szabados 
Ákos polgármester és az alko-
tó leplezte le. 

A Kulcsár lakópark mellett 
épült szabadtéri sportlétesít-
mény a július 24-ei délelőtt 
10 órai ünnepélyes megnyi-
tót követően várja a sportol-
ni vágyó érdeklődőket.

A kerítéssel körbevett 
parkban gumiborítású – így 
ízületkímélő – futópálya, két 
kispályás futballpálya, két 
tollaslabda pálya, egy láb-
teniszpálya, egy aszfaltozott 
kosárlabdapálya, két aszfal-
tozott asztalitenisz-pálya és 
street fitnesz eszköz várja a 
sportolni szerető lakosságot.

A körbekerített Fitt 
parkba látogatók kényelmét 
ivókút és padok szolgálják, 

melléjük hulladékgyűjtőket 
helyeztek ki. A sportolók 
biztonsága érdekében 4 biz-
tonsági kamerát szereltek 
fel, valamint a létesítmény 
megvilágítása is biztosított.

A park a hét minden 
napján 6 és 22 óra között 
tart nyitva, napközben isko-
lások és sportolók jelenlété-
re is számítani kell.

Sz

Július 24-én nyílik a Fitt park

Átadták a felújított Civil Házat
Burij Anatolij nemzetiségi koordinátor kezdeményezésére, az 
önkormányzat finanszírozásával felújították a Civil Ház iroda-
helyiségeit, valamint baráti és civil rendezvények megtartására 
alkalmassá varázsolták az udvart a Szociális Foglalkoztató mun-
katársai. A megújult létesítményt június 23-án adták át.

Pesterzsébet önkor-
mányzata az Átala-
kuló Duna-part ci-

vil szervezet egy tagjának 
kezdeményezésére két éve 
úgy döntött, támogatja kö-
zösségi kertek létrejöttét a 
kerületben. Ez a Duna-part 

rekonstrukciójának része-
ként most meg is valósulhat, 
a Hullám Csónakházak re-
konstrukciója keretében.

A kertet egy közösségi 
tervezés projekt keretében 
szeretnénk megvalósítani, 
úgy, hogy a kert funkciói-

ról, formavilágáról is annak 
használói, a lakóközösség 
tagjai, az itt kertészkedők 
dönthessenek.

A kérdőívek elérhetők 
az atalakulodunapart.blog.
hu weboldalon, vagy a pol-
gármesteri hivatal portáján 
(ugyanitt le is adhatók).

Átalakuló Duna-part

Építsünk közösségi kertet!
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Pesterzsébet Önkormányzata lakos-
sági fórumot tartott június 29-én a 
Civil Házban a Vörösmarty tér átala-
kításának terveiről.

Trummer Tamás, kerületünk 
főépítésze elmondta, a Vörösmarty 
térnek fontos alközponti szerepet 
kellene betöltenie a kerület életé-
ben, a terveket ehhez igazították. 
A tér park részének murvás borítá-
sú parkolója helyén díszburkolattal 
ellátott, akár kisebb vásárok, feszti-
válok, esetleg kertmozi létrehozására 
alkalmas területet alakítanának ki. 
A hentesüzletet lebontanák, a bolt 
a piacra kerülne. A trafóház mellet-
ti üres üzletből esőbeállót lehetne 
kialakítani. Megújulna a játszótér, 
a parkon pedig 3 sétaút vezetne, 
metszéspontjukban ivókúttal. Kiala-
kítanának még 1-1 kutyafuttatót és 
kerékpártárolót is. A piac nyitott-
fedett átriumos tetőt kapna, a meg-
lévő üzlethelyiségeket lebontanák, a 

csarnok épülete pedig teljes felújítás-
ra szorul.

A tervek meghallgatása után a 
fórum résztvevői egyöntetűen nem-
tetszésüket fejezték ki a kertmozival, 
illetve bármilyen zajos rendezvény-
nyel szemben, amely megzavarná 
nyugalmukat.

– A piac legyen piac – fogalmazott 
az egyik lakó, s hozzátette: sokkal in-
kább egy olyan nagyobb élelmiszerbol-
tot kéne építeni, ahol mindent meg-
vásárolhatnának a környéken élők.

Amint kiderült, a lakók szívesen 
vennék, ha a tér alkalmassá válna 
baráti találkozók helyszínére, lenné-
nek az idősek számára kifejlesztett 
sporteszközök.

Csaszny Márton, a terület önkor-
mányzati képviselője azt hangsúlyoz-
ta, hogy a jelenlegi 2 piacnap nem 
elegendő a költségek fedezésére, 
ezért mindenképpen kiegészítő funk-
ciókat kellene találni. – Célszerű 
volna olyan eseményeket szervezni a 
térre, amelyekkel ide lehet vonzani 
az embereket, akik azután vásárolni 
is ide járnak majd – mondta.

Potoczky Attila, az Integrit XX 
Kft. igazgatója hozzátette: az új 
funkciók segíthetnének az üzemel-
tetésben és a díjtételek csökkentésé-
ben. – Szeretném, ha a boltok közül 
lennének állandóan nyitva tartók 
is, például megfelelően szakosodott 
vegyesboltok. Persze ennek alapfel-
tétele a piac felújítása – mondta.

Sz. A.

A Kossuth-díjas költőtől a diákja-
it féltő pedagógusig, a nyugdíjas 
egykori gyári munkástól a nehéz 
körülmények között élő ápolónőig 
rengetegen kerestek fel az elmúlt 
évben képviselői fogadóóráimon. 
Tisztességes, dolgos emberek, akik 
életkörülményeik változásáról, prob-
lémáikról, néha örömükről, szomorú-
ságukról jöttek beszámolni. Többsé-
gük segítséget, támogatást kért, jó 
néhányan azonban csak elmondani 
akarták, ami velük történt. 

Legutóbb egy igencsak határozot-
tan fogalmazó úr egész listával érke-
zett. Hosszú beszélgetést tervezett, 
gondolta, úgysem lesz itt senki. Cso-
dálkozott, hogy nincs szabad szék az 
előtérben, olyan sokan jöttek el. 

Egy idősebb házaspár arra a leg-
büszkébb, hogy biztosítani tudták 
gyermekük számára a tanulást, a fi-
úból mérnök úr lett. Az unoka már 
természetes, hogy diplomát szerzett, 
de most Németországban dolgozik, 
mert itthon nem kapott munkát. Az 
asszony elmesélte, hogy esténként, 
a „számítógépes tévén” (skype-on) 
keresztül beszélget a Duisburgban 
dolgozó unokával. Mondataiba a 
büszkeség mellé szomorúság vegyült.

Mások főleg az egészségügy, a 
közbiztonság ügyeiben, a Tátra téri 
piacról, vagy éppen a tömegközle-
kedésről mondták el véleményüket. 
Egy nyugdíjas asszony a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósággal kap-

csolatban kérte az eljárásunkat, 
mert egy üzletben becsapták. Volt, 
aki abban kért tanácsot, melyik gim-
náziumba érdemes beíratni gyerme-
két, mert hallotta, hogy több helyen 
megszűnnek a gimnáziumok. 

Mindenki ügyében intézkedünk, 
levelezünk, telefonálunk. Többsé-
güknek tudunk segíteni, és tisztes-
séggel be kell vallani: van, akinek a 
legnagyobb jóindulat mellett sem.

De a fogadóórák hangulata, az 
eljövő pesterzsébetiek hangneme, 
és amiket elmondanak, mindig új 
tapasztalattal szolgálnak, életböl-
csességről tanúskodnak, és munka-
társaimmal együtt arra sarkallnak 
minket, hogy próbáljunk mindent 
elérni, ami lehetséges.

Hiller István
Pesterzsébet országgyűlési 

képviselője

Szabados Ákos köszöntőjében így 
fogalmazott: – Az elismerés és a kö-
szönet folyamatosan jelen volt Pest-
erzsébeten, hiszen az elmúlt évek-
ben, évtizedekben nagyon komoly 
és lelkiismeretes munkát végeztek. 
Az önkormányzat nevében kívánok 
további sikereket, sok boldogságot, 
örömet tevékenységükhöz.

A polgármestert követően dr. 
Csabai László nyugalmazott gyer-

mekorvos köszönte meg a védőnők 
áldozatos munkáját, és azt, hogy – 
sok kollégájához hasonlóan – gyer-
mekorvost neveltek belőle.

A köszöntések után Róth Lívia, 
az egykori Népegészségügyi Intézet 
nyugalmazott vezető védőnője tar-
tott vetítéssel egybekötött előadást 
a védőnői szolgálat történetéről. Be-
mutatta az elmúlt 100 év fontosabb 
változásait, a védőnők egykori és 

jelenlegi felada-
tait. Az előadás-
ból kiderült az is, 
hogy a védőnői 
szolgálat ma már 
hungarikum, sőt, 
pár éve Magyar 
Örökség Díjat is 
kapott.

Pesterzsébeten 
ma húsz területi, nyolc iskola- és 
három tanácsadó védőnő dolgozik. 
Munkájukat az ünnepségen 1-1 szál 
virággal és pénzjutalommal köszön-
te meg a HSZI és az önkormányzat, 
Róth Líviától pedig saját készítésű 
kerámiaplakettet kaptak. A nyugal-

mazott védőnőket virággal és plaket-
tel köszöntötték.

Az ünnepség végén a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei és tanárai műsorát te-
kinthették meg az ünnepeltek.

Sz.

ÖNKORMÁNYZAT

Gyorsjelentés 
képviselői fogadóórákról

Száz éves a védőnői szolgálat
A Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) és Pesterzsébet Önkormányzata 
június 17-én ünnepelte a védőnői szolgálat centenáriumát. Szabados Ákos az 
önkormányzat nevében egy-egy szál virággal köszönte meg a kerületünkben 
dolgozó és a már nyugállományba vonult védőnők munkáját, az aktívan tevé-
kenykedők pénzjutalmat is kaptak. 

A kerület alközpontja 
lehet a Vörösmarty tér
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A Városháza dísztermé-
ben összegyűlt hivatali dol-
gozókat Szabados Ákos kö-
szöntötte az önkormányzat 
képviselő-testülete nevében. 
Beszédében elmondta: – A 
mai nap arról szól, hogy meg-
köszönjük és elismerjük azt 
a munkát, amit végeztek a 
mögöttünk lévő időszakban. 
A két kifejezés, a köz tiszt-
ségviselője és a köz szolgálata 
rangot is kell, hogy jelentsen, 
nemcsak az állampolgárok 
szemében, hanem egymás 
között is, még akkor is, ha ez 
a hétköznapok során nem-

igen jut eszünkbe. Aki a köz 
érdekében tisztséget visel, 
annak mind külső megjele-
nésében, mind munkájának 
rendezettségében, mind stí-
lusában másképp kell tudnia 
viselkedni. A köz szolgálata 
pedig nem megalázkodást je-
lent, hanem segítő  tevé-
kenységet. Ha mi képesek 
vagyunk segítő kezet nyújta-
ni, azzal nemcsak jót teszünk, 
hanem saját értékünket is 
növeljük. Minőségi munká-
hoz minőségi emberek kel-
lenek, a minőséget pedig mi 
magunk adjuk.

– Július eleje körül jó köz-
tisztviselőnek lenni. Nem az 
egy nap szabadságért, hanem 
mert ezen alkalomból tudom 
megköszönni munkájukat, 
amely révén ez a hivatal 
továbbra is törvényesen és 
magas színvonalon tud mű-

ködni. Azok kapnak most el-
ismerést, akik a jók közül is a 
legjobbak. Minden kitünte-
tett felelősségteljes munkát 
végez, ismeri és alkalmaz-
za a jogszabályokat, lojális, 
ugyanakkor önállóan dolgo-
zik, magas színvonalon végzi 

feladatát, saját magával és az 
ügyfelekkel szemben is köz-
tisztviselőhöz méltó maga-
tartást tanúsít – mondta dr. 
Kiss Irén a kitüntető címek 
és jegyzői dicséretek átadása 
előtt.        

 sz.

A köz tisztviselői
Hazánkban 1997 óta ünneplik a köztisztviselők napját a köz-
tisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének em-
lékére. Pesterzsébet polgármesteri hivatala június 30-án 
tartotta ünnepségét, amelyen dr. Kiss Irén címzetes főjegyző 
hűségjutalmakat, kitüntető címeket, jegyzői dicséreteket 
adott át – ahogy fogalmazott – a jók közül a legjobbaknak. 

A köztisztviselők napján Baranyai 
Klára hatósági osztályvezető-helyet-
tes szakmai tanácsadói címet kapott.

A közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
126. § (2) bekezdése  állapítja meg a 
szakmai tanácsadói cím adományo-
zásának feltételeit. E szerint szakmai 
tanácsadói cím annak az I. besorolási 
osztályba tartozó, szakmai gyakorlat-
tal és közigazgatási vagy jogi szakvizs-
gával, illetve teljeskörűen közigazga-
tási jellegűnek minősített tudományos 
fokozattal rendelkező kormánytisztvi-
selőnek adományozható, aki legmaga-
sabb fokozatú minősítésű.

Szakmai tanácsadó címet kapott 
Baranyai Klára hatósági osztályveze-
tő-helyettes.

A kitüntetés, a megtiszteltetésen 
túl, számára az építésügyi hatóság 
munkájának elismerését is jelenti. 
Mint mondta, a köztisztviselői bér-
tábla – a közalkalmazottihoz hason-
lóan – a fiataloknak kevesebb fi-
zetést kínál a régebb óta ott dol-
gozókénál, ami vonzóbbá teszi a 
versenyszférában való elhelyezke-
dést. De hozzátette azt is, hogy aki 
valóban elhivatott, azok számára a 
pénz kevésbé befolyásoló tényező. 
Márpedig Baranyai Klára elhiva-
tott. Igaz, az Iparterv építész irodá-
ban kezdett dolgozni, de 1994-ben 
már az önkormányzathoz került. Itt 
láthatott bele építészként a hatósá-

gi munka sokrétűsé-
gébe, s hivatásának 
választotta.

– Nem mindegy, 
hogyan kezeli valaki 
az ügyfelet – hangsú-
lyozza Baranyai Klá-
ra, akinek kulcsszava 
az emberségesség. 

– Pszichológiai 
érzéket igényel rá-
vezetni az építtetőt, 
hogy igényeit a le-
hetőségekhez szabja, 

elfogadva a közérdek egyéniek elé 
helyezését – mondja.

D. A.

Kulcsszó az emberségesség
 A köztisztviselők napján dr. Kiss Irén 
címzetes főjegyző – a polgármesteri 
hivatal történetében először – köz-
igazgatási tanácsadói címet adomá-
nyozott dr. Hangyáné Csóka Évának, 
a hatósági osztály vezetőjének.

– Az idei a 36. évem a közigazgatá-
si pályán, és mondhatom, hogy min-
dig is köztisztviselőnek készültem. Az 
Államigazgatási Főiskolán, majd a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Ka-
rán végeztem. Pályám eleje 
Debrecenhez kötődik, 18 
éve vagyok pesterzsébeti, 
és ettől kezdve dolgozom a 
polgármesteri hivatalban. 
Kezdetben anyakönyv-
vezető voltam, majd az 
ügyfélszolgálati és okmány-
iroda vezetőjeként tevé-
kenykedtem. Részt vettem 
az okmányiroda megszer-
vezésében, működésének 
kialakításában és irányítá-
sában. Pályám során lehe-
tőséget kaptam számos új és érdekes 
feladat megoldására, amelyet a mun-
katársaimmal közösen kihívásnak te-
kintve hajtottunk végre – tudtuk meg 
a hatósági osztály vezetőjétől.

Dr. Kiss Irén a kinevezés átadá-
sa előtt így fogalmazott: – Valódi 

közigazgatási életpálya az övé, hi-
szen munkába állása óta kizárólag 
a közigazgatásban dolgozott. Fele-
lősségteljes vezető, aki feladatait 
lelkiismeretesen, a jogszabályoknak 
megfelelően, körültekintően, határ-
időre végzi.

Hangyáné Csóka Éva nagy meg-
tiszteltetésnek érzi kinevezését, 
amelyet, mint mondta, egy életpálya 
összefoglalásának is lehet tekinteni. 

– A célom minden esetben az, 
hogy megoldást találjunk a hozzánk 
fordulók ügyes-bajos dolgaira. Ha ez 
sikerül, és az ügyfél elégedetten tá-
vozik, az mindig elégedettséggel tölt 
el – tette hozzá.

 d.a.

Egy életpálya elismerése

Közigazgatási tanácsadó cím:
dr. Hangyáné Csóka Éva ható-
sági osztályvezető

Szakmai tanácsadó cím:
Baranyai Klára hatósági osz-
tályvezető-helyettes
Buella Zoltánné pénzügyi osz-
tályvezető-helyettes

Címzetes vezető-főtanácsos cím:
Kozma Zoltánné szociális ügy-
intéző
Nyágainé Herczegh Gabriella 
költségvetési csoportvezető

Címzetes főtanácsos cím:
Tihanyi Gabriella kereskedelmi 
és ipar ügyintéző

Jegyzői dicséret:
Bartáné Németh Adrienn ügyvi-
teli csoportvezető
Böszörményi László adóügyi 
ügyintéző
dr. Demjanovich Orsolya város-
fejlesztési, közbeszerzési és pá-
lyázati osztályvezető-helyettes
Gasztonyi Ildikó  jegyzői referens
Solák Erzsébet szociális ügy-
intéző

Somlainé Kóródy Éva 
személyügyi osztályvezető
Tóth Julianna adócsoport veze-
tő-helyettes

20 éves hűségjutalom:
Marosiné Benedek Ildikó 
nemzetiségi és rendezvényre-
ferens
Szabados Ákos polgármester

35 éves hűségjutalom:
Porkoláb János nyomdai ügy-
intéző

Kitüntetettek:
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TÁJÉKOZTATÁS 
BANKSZÁMLA VÁLTOZÁSRÓL

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

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

RAIFFEISEN BANK ZRT.

Az új bankszámlaszámok:

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

INTÉZMÉNYEK

ÓVODÁK

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

esetén az elmentett számlaszámokat módosítsák le. 

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

Bank Zrt. fiókjaiban. 

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

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

12001008 - 01510331 - 01900002

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

Polgármesteri Hivatal költségvetési 
számla

12001008 - 01510668 - 00100006

Bírság 12001008 - 01510668 - 00200003

Jogi eljárási bevétel 12001008 - 01510668 - 00400007

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

12001008-01510885-00100009

Pesterzsébet Önkormányzatának 
Szociális Foglalkoztatója

12001008-01510882-00100002

Pesterzsébet Önkormányzata Gazda-
sági Működtető és Ellátó Szervezet

12001008-01510879-00100008

Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű 
Baross Óvoda - Kindergarten Baross

12001008-01510931-00100001

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

Felhívás parlagfűirtásra

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

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

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az általános iskolába járó, XX. 
kerületi rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő 
azon gyermekek számára, akik a 
nyári napközis tábort nem veszik 
igénybe, az önkormányzat a nyári 
gyermekétkeztetési program ke-
retében meleg ebédet biztosít. 

Az ebédet  július 13-a és augusz-
tus 14-e között az Ady Endre Ál-
talános Iskolában (1204 Bp. Ady 
Endre u. 98.) munkanapokon 
1130-1230 óra között lehet hely-
ben elfogyasztani, vagy elvinni 
(az elvitelre készült ebéd adagon-
ként csomagolt egytálétel).
Az ingyenes étkezés igénybevéte-
lére azok a gyermekek jogosultak, 
akiknek szülei keddenként 7-13 
óra közötti időben a – követke-
ző hétre szóló – megrendelést 
leadják (a rendelés feltétele az 
érvényes gyermekvédelmi ked-
vezményről szóló határozat be-
mutatása) az iskolában. 
A gyermekek az ebédjegy átadá-
sával válnak jogosulttá az étke-
zésre. 

Oktatási-Kulturális-Egészségügyi 
és Sportosztály

A polgármesteri hivatal tájékoz-
tatja a kerületi lakosokat, hogy 
augusztus 17-étől augusztus 31-éig 
az ingyenes jogi tanácsadás a hi-

vatalban szünetel. Az első félfoga-
dási nap szeptember 7-én, hétfőn, 
a szokásos időpontban – 14.30-tól 
18 óráig – lesz.

Szünetel az ingyenes jogi tanácsadás

Ingyen meleg ebéd az arra jogosult iskolásoknak

Képünk illusztráció

Tájékoztató a ravatal felújításáról

Július 13-a és augusztus 31-e között a BTI Zrt. felújítja a Pesterzsébeti 
temető ravatalozóhelyiségének tetőzetét. Mivel a munkálatok idején a 
helyiség nem használható, egy felülről zárt, oldalt nyitott építményben 
biztosítják annak lehetőségét, hogy a szűk család kegyeletteljes búcsút tud-
jon venni elhunyt szerettétől. Mivel az építmény nem azonos kialakítású a 
ravatali teremmel, az említett időszakban csökkentett díjtételt vezet be a 
BTI, amelynek összege bruttó 19.900 forint.
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Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Augusztus 10. hétfő 
17 óra

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Augusztus 18-án 17 órától Gyulai István Ált. Isk. (1205 
Mártírok útja 205. – Könyvtár) 

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

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

Juhász Lajosné / 06. EVK / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 284-6708-as 
telefonszámon.

Kaiser György / Listás / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 210-3952-es 
telefonszámon.

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06 1 283-1206-os telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 283-0939-es 
telefonszámon.

Mach Péter / 02. EVK / PM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp. Ady E. u. 84/A) Előzetes 
telefonos egyeztetés alapján a 06 20 584-9087-es telefonszámon, 
email: mach.peter@parbeszedmagyarorszagert.hu

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/A) 
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

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

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Júliusban és augusztusban előzetes telefonos egyeztetés alap-
ján a 06 30 505-1843-as telefonszámon.

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

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
A nyári hónapokban előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
06 20 314-4240-es telefonszámon 

Rostagni Attila / Lista / FIDESZ
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/A) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06 20 403-3025-ös telefonszámon.

Somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 30 562-2203-as 
telefonszámon.

Völgyesi Krisztián / Lista / LMP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órákban) a 
06 70 941 3377-es telefonszámon

Képviselői fogadóórák augusztusban

Nagy visszhangot kavart mind a la-
kosság, mind az érintett tulajdo-
nosok körében, hogy a Topánka és 
Baross utca kereszteződésében lévő 
pavilonokat le kell bontani. A jó hír: 
a jelenlegi képviselő-testület cél-
ja, hogy a területen a városképbe 
illeszkedő, új pavilonok épüljenek. 
Hogy miként nézzenek ki, és milyen 
szolgáltatásokat lehessen bennük 
igénybe venni, az közös tervezéssel 
valósulhat meg.

Mielőtt a jövőt kezdenénk tag-
lalni, mindenképpen szólni kell az 
előzményekről. – Az előző képviselő-
testület 2010 novemberében döntött 
arról, hogy nem ad engedélyt a To-
pánka és Baross kereszteződésében 
lévő pavilonok üzleteinek a követke-
ző évre. Mach Péter képviselő 2011. 
februárban utcai véleménycserét 
szervezett erről. Az üzlettulajdonosok 
jogorvoslatért a bírósághoz fordultak, 
az ügy végigjárta a magyar jogrendszer 
mindhárom szintjét, s végül a Kúria 
2013. májusban és 2014. szeptem-
berben végleges döntéseket hozott, 
amelyek helyben hagyták a 2010-es 
önkormányzati döntést – idézte fel a 
múltat Nemes László alpolgármester.

A jogászok szerint a Kúria által 
szentesített döntést már a jelenlegi 
(2014 októberében megválasztott) 
képviselő-testület sem változtathat-
ja meg. Idén megindult a hatósági 
eljárás, és a döntés szerint a tulaj-
donosoknak július közepéig le kell 
bontatniuk az üzleteket.

A történet természetesen ezzel 
nem ér, nem is érhet véget. A jelen-
legi képviselő-testület célja ugyanis, 
hogy a jövőben is legyenek a ke-
reszteződésben olyan szolgáltatások, 
amelyeket az arra járók, az átuta-
zók és a közelben lakók igényel-
nek. Elképzelések szerint vagy új, 
a környezetbe illő pavilonok, vagy 
pihenőpark létesülhet a területen, a 
lakosság véleményének figyelembe 
vételével.

A Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság március 10-én 
határozott arról, hogy a tervezés a 
lakosság bevonásával induljon meg. 
Az önkormányzat hamarosan (az 
újságban és az interneten is elérhető 
módon) kikéri az erzsébetiek véle-
ményét arról, hogy hogyan nézzen ki 
e terület a jövőben. Ezután készülhet 
el a terület új rendezési terve, majd 
jön a terveztetés és az építés. Az elő-
rehaladásról rendszeresen tájékoz-
tatni fogjuk olvasóinkat.        

SZ.

Bontás után közös 
tervezés, majd újjáépítés

M E G H Í V Ó
Pesterzsébet Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom 

Önt és családját, barátait, ismerőseit
az elmúlt évek hagyományait követve,

az augusztus 20-i állami ünnephez kapcsolódó

Ökumenikus Istentiszteletre és 
Kenyérszentelésre

2015. augusztus 20-án 10 órára a baptista templomba. 
(Bp., XX. Ady E. u. 58.)

Az új kenyeret megszentelik, megáldják Pesterzsébet 
keresztény egyházainak papjai, lelkészei.

Szabados Ákos polgármester
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– Kapitányságunk egyik 
kiemelt célja ebben az évben 
is a bűnmegelőzés, az állam-
polgárok megfelelő felvilá-
gosítása a bűncselekmények 
számának további csökken-
tése érdekében – mondta be-
vezetőjében Makádi Katalin 
rendőr ezredes. A kapitány-
ságvezető hozzátette, komoly 
felméréseket végeztek arról, 
hogy az állampolgároknak 

mit jelent a biztonság. A 
megkérdezettek 80 százaléka 
számára ezt a közbiztonság 
jelenti, és a legnagyobb prob-
léma számukra a közterület 
biztonsága és annak rendje.

A kapitányság illetékes-
ségébe tartozó területen a 
bűncselekmények egy részét 
a társasházak sérelmére kö-
vetik el, s ezek általában be-
törést jelentenek. A bűnözők 
kifigyelik, melyek az üres la-
kások, s általában a magasab-
ban lévő emeletek lakásait 
pécézik ki maguknak, hiszen 
arra kevesebben járnak. 

– A betörések számának 
visszaszorításában komoly 
szerepe van a társasház be-
járatánál elhelyezett kame-
rának, s ez a mi munkánkat 
is jelentősen megkönnyíti, 
sok elkövetőt sikerült így 

elfognunk – mondta Makádi 
Katalin

A betörés mellett a másik 
jellemző társasházi bűncse-
lekmény a rablás, sok bu-
dapesti lakó válik a liftben, 
vagy közvetlenül a bejárat-
nál rablótámadás áldozatává. 
Ezek felderítésében is nagy 
segítség a kamerarendszer.

Igaz, hogy a társasházon 
belül elhelyezett kamerák 
telepítési költségei a tulaj-
donosokat terhelik, megéri a 
befektetés. Még akkor is, ha 
egy kamera nem garantálja 
azt, hogy biztosan nem fog 
több bűncselekmény történ-
ni az adott házban, a megléte 
is visszatartó erő.

Ezt erősítette meg az a 
társasházi képviselő is, aki 
elmondta, hogy a kamerák 
felhelyezése óta 60 száza-

lékkal csökkent a bűnesetek 
száma, ráadásul a lakók is 
jobban odafigyelnek a lép-
csőházak rendjére.

A rendőrkapitányság tár-
gyalásokat kezdeményezett 
a kerület vezetésével arról, 
hogy az önkormányzat tá-
mogassa a társasházak ka-
meratelepítési szándékait. 
– Abban az esetben, ha a 
lakóközösségek összefognak, 

és kezdeményezik az épüle-
tükben kamera felszerelését, 
az önkormányzat ebben vál-
lal anyagi szerepet – erősítet-
te meg a hírt Szabados Ákos. 
A polgármester hozzátette, 
ennek természetesen akkor 
van értelme, ha viszonylag 
nagyobb tömegű beruházást 
jelent, egész tömbök kame-
rával való ellátását.

Sz. A.

Kamerával a betörések ellen
Közbiztonsági fórumot tartott 
pesterzsébeti és soroksári 
közös képviselőknek a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság 
XX.-XXIII. kerületi Rendőr-
kapitánysága június 25-én. 
A program középpontjában a 
társasházak biztonsága, az 
azokban elkövetett bűncse-
lekmények, illetve azok meg-
előzési lehetőségei álltak.

Tudta, hogy a lakás-
betörések 87 száza-
lékát a biztonsági 

rendszer, azaz a riasztó nél-
küli lakásokban követik el? 
A mai világban tudomásul 
kell venni, hogy az állampol-
gároknak maguk is gondos-
kodniuk kell saját értékeik 
védelméről. 

* * *
Ne adjuk ki szomszédja-

inkat, ne közöljük még isme-
rőssel sem, hogy mikor men-
nek nyaralni, hogyan hívják, 
hol élnek családtagjaik! Az 
elkövetők nagy része ezeket 
az információkat felhasznál-
va követ el bűncselekmé-
nyeket.

* * *
Ne engedjünk idegenek a 

lakásunkba, bárminek is ad-
ják ki magukat! A közmű cé-

gek szakemberei mindig elő-
re értesítik a társasházakat a 
tervezett ellenőrzéseikről.

* * *
Budapesten terjed az 

a bűncselekmény, amikor 
telefonon felhívnak – ál-
talában idős – embereket, 
hogy a közeli hozzátartozó-
juk életveszélyes állapotba 
került, viszont nincs nála 
a TAJ-kártyája, ezért sür-
gősen pénzre van szükség a 
műtétéhez. Ezt követően se-
gítőkészen felajánlják, hogy 
taxit küldenek a pénzért. 
Ilyen telefon hallatán azon-
nal hívjuk a 112-es számon 
a rendőrséget. Ha időben ér-
tesítjük a hatóságot, sikerül 
elkapniuk a magát taxisnak 
nevező elkövetőt, s rajta ke-
resztül a rendőrök eljutnak 
társaihoz is.              y.

Jó tanácsok a biztonságértSoha ne hagyjuk 
a gyermeket az autóban!
Az év bármely szakában fe-
lelőtlenség a gépjárműben 
magára hagyni egy kisgyer-
meket, akár hermetikusan 
lezárt kocsiban, akár résnyi-
re leengedett ablak mellett – 
hívja fel a figyelmet a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság. 

Eddig már két hőségria-
dót tudhatunk magunk mö-
gött, s várhatóan lesz még 

kánikula a nyáron. De nem 
kell hőségnek lenni ahhoz, 
hogy veszélynek tegyük ki 
autóban hagyott gyermekün-

ket. Szakértők szerint ugyan-
is egy bezárt autóban 20 perc 
alatt 43 fokos hőség alakul-
hat ki már akkor is, ha a kinti 
hőmérséklet csak 26-27 fok. 
Egy olyan napon pedig, ami-
kor 30-35 fok van, akár 10 
perc alatt 70 fokosra is forró-
sodhat az autó belseje.

Ha egy síró csecsemőt 
vagy kisgyermeket találunk 
egy bezárt autóban, először is 

késlekedés nélkül értesítsük 
a rendőrséget (a 107 vagy a 
112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén) és 

a mentőszolgálatot. Ne vesz-
tegessük az időt arra, hogy 
megkeressük a szülőket!

Elengedhetetlenül fon-
tos, hogy tudjuk, a test na-
gyon gyors hőemelkedése 
hőgutát okozhat. Normális 
körülmények között a szer-
vezet izzadással hűti önma-
gát, de extrém melegben ez 
a képesség még a felnőtt 
embereknél is megszűnik. 
A hőguta nagyon veszé-
lyes állapot, ugyanis akár az 
agyat, akár más szerveket 
komolyan károsíthat, szélső-
séges esetben akár halált is 
okozhat. Jellegzetes tünetei 
a kivörösödött arc, a száraz 
bőr, de főleg a nagyon magas 
testhőmérséklet.

Ha módunkban áll a ba-
bát kivenni a gépjárműből, 
azonnal helyezzük hűvös, 
árnyékos helyre az orvosi se-
gítség megérkezéséig. Addig 
érdemes hideg vizes törölkö-
zővel törölgetni, legyezgetni, 
vagy akár hideg vizes lepe-
dőbe csavarni – olvasható a 
police.hu oldalon.
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– Tizenhetedik alkalom-
mal van szerencsénk elis-
merésben részesíteni mind-
azokat, akiket szakmai felet-
teseik, kollégáik arra érde-
mesnek minősítettek. Rajtuk 
keresztül szeretné Pesterzsé-
bet Önkormányzata és kép-
viselő-testülete megköszönni 

az egészségügyben tevékeny-
kedő kollégák egész évben 
végzett munkáját – köszön-
tötte a megjelent vendégeket 
Szabados Ákos.

A polgármester így foly-
tatta: – A képviselő-testü-
lettel igyekeztünk az elmúlt 
évek hagyományainak és szo-

kásainak megfelelően segíte-
ni az önök munkáját, hogy 
ezzel is jobbá tegyük a kerület 
egészségügyi ellátását. Ennek 
érdekében március 1-jétől 
a rendelők rezsitámogatását 
25-ről 50 százalékra emeltük, 
és amennyiben a költségve-
tés lehetővé teszi, legkésőbb 
a ciklus végéig megoldjuk, 
hogy a teljes rezsit az önkor-
mányzat finanszírozza.

– A Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházzal kötött önkormány-
zati megállapodás értelmében 
2013-ban és 2014-ben 15 
millió forinttal támogattuk 
az Ady Endre utcai szakren-
delő korszerűsítését, és idén 
is legalább 8 millió forintot 
biztosítunk erre a célra. Ezen 
kívül a kórház pályázik egy 
150 millió forintos beruházás 
megvalósítására, amelyből a 
szakrendelő nyílászáróinak 
cseréjét és az épület teljes 
szigetelését tudná megoldani. 
Az önkormányzat rendbe te-

szi az intézmény környezetét, 
valamint megoldja a parkolá-
si helyzetet úgy, hogy az ott 
dolgozók zárt, vagy saját par-
kolóhoz juthassanak. Május 
végén 6 defibrillátort kaptak 
a háziorvosi rendelők, vala-
mint elkezdődtek a tisztasági 
festések is. Sikerült beszerez-
ni a fogorvosi panorámarönt-
gen-készüléket is, ami szintén 
nagy előrelépés.

– Természetesen az ön-
kormányzat igyekszik az 
egészségügyi ellátást kerületi 
szinten komplexen kezelni. 
Ezen a területen Kovács Esz-
ter alpolgármester nagyon 
sokat tesz, folyamatossá tette 
az intézménylátogatásokat és 
-bejárásokat. Munkáját ez-

úton is szeretném mindenki 
előtt megköszönni – hangsú-
lyozta Szabados Ákos.

A polgármester végezetül 
elmondta, hogy az önkor-
mányzathoz érkezett jelzések 
alapján mind a védőnői szol-
gálat, mind az egészségügyi 
ellátás dolgozóinak munká-
járól kizárólag pozitív vissza-
jelzések érkeztek a lakosság 
részéről.

A köszöntőt követően 
Szabados Ákos, Kovács Esz-
ter és Nemes László alpolgár-
mesterek adták át a díjakat, 
jutalmakat, elismerő okleve-
leket.

A kitüntetetteknek és 
a vendégeknek a La Stella 
Énekstúdió énekesei kedves-
kedtek színvonalas, vidám 
műsorral.        

Sz. A.

Egészségügyi dolgozók ünnepén
Pesterzsébet Önkormányzata június 29-én tartotta Semmelweis-
napi ünnepségét, melyen a kerület vezetői átadták a Pesterzsé-
bet Kiváló Közalkalmazottja, Az Év Közalkalmazottja címeket, 
a hűségjutalmakat, a privatizált praxisokban dolgozók dicsérő 
okleveleit, valamint az intézményvezetői jutalmakat.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
házban június 25-én ünnepé-
lyes megemlékezés kereté-
ben adtak át kitüntetéseket 
az arra érdemes egészség-
ügyi dolgozóknak.

Dr. Ralovich Zsolt főigaz-
gató beszédében kitért arra, 
hogy egy kórházban min-
denki a betegek egészségéért 
dolgozik. Kosztolányi Dezsőt 
idézte, aki Orvosokról, or-
vosoknak című, 1935-ben, 
a Budapesti Orvosi Kaszi-
nóban előadott írásában úgy 
fogalmazott: „A pap közvetít 
az ember és az isten között, s 
örök életet ígér. Az orvos az 
ember és a halál között köz-
vetít, reménytelen pört véd 
olyan fölperessel szemben, 
aki legföljebb haladékot ád, 
de az alperest sohasem en-
gedi ki körmei közül, az or-
vos olyan ellenféllel tárgyal, 
aki az ördögnél is konokabb 
diplomata, az orvos, a mi 
földi, mulandó életünket 
toldozgatja-foltozgatja. Ez a 
föladat, hölgyeim és uraim, 
talán szerényebb, mint a 
papé, de – úgy érzem – sok-
kal nehezebb.”

A főigazgató hozzátette: 
noha Kosztolányi kizárólag 

az orvosokról ír, számtalan 
szakma együttműködése 
szükséges ahhoz, hogy azt a 
bizonyos pört sikeresen meg-
nyerjék.

– Köszönetet kell mon-
danom Pesterzsébet és So-
roksár önkormányzatának, 
amiért lehetővé tették az 
igazgatói dicséretekkel járó 
jutalmak kiosztását – fordult 
Ralovich Zsolt a megjelent 
városvezetők, Szabados 
Ákos és Geiger Ferenc pol-
gármesterek, Kovács Eszter 
és Weinmann Antal alpol-
gármesterek felé.

Hűvösvölgyi Ildikó több 
műfajból összeállított fellé-
pése emelte az ünnepi ese-
mény fényét. A versek, ko-
rabeli sanzonok és musical 
betétdalok között adták át 
a kinevezéseket, kitünteté-
seket, emléklapokat, virág-
csokrokat.       D. A.

Semmelweis-nap 
a Dél-pestiben

Kitüntetettek:

Pesterzsébet Kiváló Köz-
alkalmazottja
dr. Gulyás Zsófia gyermek- 
fogorvos

Az Év Közalkalmazottja
Boldy Annamária ifjúság-
egészségügyi védőnő

Dicsérő oklevél a privatizált 
praxisokban dolgozóknak
Gyányiné Nagy Edina fel-
nőtt fogászati asszisztens
dr. Király Ottó felnőtt házi-
orvos
Kiszov Lázárné körzeti ápoló   
 
dr. Lancsár Ilona gyermek 
háziorvos  
dr. Solymosi Zsuzsanna 
felnőtt háziorvos

20 éves hűségjutalom
dr. Dancsó Jenő  felnőtt 
háziorvos
dr. Hazadi Éva gyermek há-
ziorvos
Szőr Józsefné területi védő-
nő

Turós Rozália takarító
Vincze Teresa munkaügyi 
ügyintéző

30 éves hűségjutalom
dr. Barkóczi Katalin felnőtt 
háziorvos
dr. Bálint András felnőtt há-
ziorvos 

35 éves hűségjutalom
Bakos Attiláné gyermekfo-
gászati asszisztens
dr. Bán István felnőtt házi-
orvos 
dr. Hollósi László felnőtt 
háziorvos
Hovanyecz Józsefné 
körzeti-közösségi ápoló
dr. Molnár Magdolna gyer-
mekorvos

Szélyes Tiborné körzeti-kö-
zösségi ápoló
dr. Takács Aliz felnőtt házi-
orvos 
Takácsné Somogyi Julian-
na körzeti ápoló 
Viszmeg Istvánné védőnő 

40 éves hűségjutalom
dr. Halász Irma felnőtt fog-
szakorvos

Intézményvezetői jutalom
Bárány Zsolt Pesterzsébet 
Önkormányzatának Humán 
Szolgáltatások Intézménye 
vezetője
Adorján Csilla Pesterzsé-
bet Önkormányzatának Szo-
ciális Foglalkoztatója veze-
tője
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Szende Istvánné, le-
ánykori nevén Borbély 
Margit másfél évtizede él 

lányáéknál, Pesterzsébe-
ten. Egészségi állapota mi-
att költöztették magukhoz 
Keszthelyről. Mint leánya, 
Bélteczkyné Szende Hilda 
elmondta, Margit néni sze-
gény családból származik, 
s mindig is fontos volt szá-
mára a munka, hogy eltart-
sa családját. Még nyugdíjba 
vonulása után is visszament 
textilraktárosnak egy balato-
ni szállodába. Mivel férje ko-
rán elhunyt, ezért két lányát 

egyedül nevelte. Szende Hil-
da nagyon hálás a Humán 
Szolgáltatások Intézmény-

éneknek, a Nagy Győri Ist-
ván utcai és a Lajtha utcai 
idősek otthonának, amiért 
napközben, munkaidő alatt 
gondoskodtak édesanyjáról. 
Az utóbbi néhány eszten-
dőben már a családja ápolja. 
Két leányától négy unokája 
született, közülük hárman 
külföldön dolgoznak.

Bíró Sándorné Luliczky 
Aranka Friderika néven 
született. Sokáig háztartás-

beli volt, végül a postáról 
ment nyugdíjba. Hetvenhat 
esztendeje él férjével, aki 
a közelmúltban ünnepelte 
kilencvennyolcadik szüle-
tésnapját. Aranka néni me-
nye, Bíró Györgyné elárulta: 
az idős asszony minden nap 
ebédet főz Sándor bácsinak, 
akit szomszédjuk hetente 
kétszer kivisz a piacra, hogy 
megvásárolja az alapanyago-
kat. Tíz éve költöztek visz-
sza Erzsébetre, a régi szülői 
házba, ahol Aranka néni 
könnyebben tud mozogni já-
rókeretével. Szabadidejében 
keresztrejtvényt fejt. Noha 
hallása már nem a régi, négy 
esztendeje nem kellett kór-
házba mennie. Három fia, 
hét unokája, tíz dédunokája 

született, akik közül a legki-
sebb két hónapos. A család-
tagok ahol tudnak, segíte-
nek az idős házaspárnak.

Csák Béláné Fait Iloná-
nak nem jutott könnyű sors. 
Hatan voltak testvérek, 
édesapjuk korai halála miatt 
– mint mesélte – menhelyre 
került két testvérével. A ta-

nyasi közegben gyerekkorá-
tól be kellett állnia a marok-
szedők, később a summások 
közé. Kalauz akart lenni, ám 
mikor hallotta, hogy beszél-
nek velük az utasok, elállt 
szándékától. Először vasbe-
ton gerendákat szerelt a bu-
dafoki házgyárban, majd szö-
vőnő lett, végül takarított. 
1952 óta él Erzsébeten. Mos-
tani házában ismerkedett 
meg későbbi élettársával, aki 
enni kért tőle. Férje azelőtt 
hagyta magára gyermeke-
ikkel. Noha gondoskodnak 
Ica néniről, ő főz magának. 
Minden szombaton nagy 
fazék csirkehúsleves rotyog 
a tűzhelyen, azt fogyasztja 
egész héten ebédre. Mint 
mondta, ezért is él ilyen 
hosszú ideje, és mert egyedül 
nevelte három gyermekét.

DIA

ÉVGYŰRŰK

Pesterzsébet Önkormányza-
tának Humán Szolgáltatások 
Intézménye június 25-én 
a Nagy Győry István utcai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pontban tartotta nyugdíjas 
klubtagjainak hagyományos 
juniálisát.

A Nagy Győry István ut-
cai ház kertjében rendezett 
ünnepségen Nemes László 
alpolgármester köszöntötte 
a vendégeket. A klubtago-
kat Kypa Alexandra és Sár-
kány Krisztián musical- és 
operettslágerekkel szórakoz-
tatta, megalapozva ezzel a 
délután hangulatát.

A félórás műsor után a 
HSZI uzsonnával és üdítő-
vel látta vendégül a meg-

jelenteket. Ezt követően a 
szolgáltató központok mun-
katársainak meglepetés-
műsorát láthatták. Végül 
Geburth Sándor szinteti-

zátoron adott elő örökzöld 
slágereket, amelyek halla-
tán többen is táncra per-
dültek.

Sz

Zenés-táncos juniális
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Szépkorúak köszöntése
Az elmúlt hetekben három Pesterzsébeten élő szépkorút 
köszöntött az önkormányzat nevében Kovács Eszter, illetve 
Juhász Lajosné alpolgármesterek, 90. születésnapjuk alkal-
mából. 

Bíró Sándorné férjével, fiával és menyével

Kovács Eszter és Csák Béláné

Szende Istvánné szerettei körében
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Pasztell-, akvarell- és kol-
lázskiállítás nyílt június vé-
gén a Gaál Imre Galériában. 
Bálint Ágnes festőművész lí-
rai, rejtelmes, meglepetések-
kel teli képei augusztus 16-
áig várják az érdeklődőket.

A megnyitó ünnepségen 
még visszhangoztak a galé-
ria falai közt Pócsik Viktor 
furulyaszólójának záró hang-
jai, amikor Vincze Angéla 
festőművész megfogalmazta 
érzéseit: – Fantasztikus volt 
a zene, egészen úgy éreztem 
magam, mint amikor Bálint 
Ágnes képeinek fénytündér-
kéi táncolnak a vízen.

A festőművész megnyi-
tóbeszédében így méltatta  
a kiállító művész alkotása-
it: – Líraisággal, finomság-
gal elkészített pasztell fest-
mények. Mottójuk a fény, 
hiszen mindegyiket a fény 
ihlette. 

Ágnes munkáit az éjsza-
ka, a Hold derengő fénye 

jellemzi – fogalmazott a 
festőtárs, s hangsúlyozta: a 
látható valóság leképezését 
láthatja a néző. Bálint Ágnes 
nem követ ilyen-olyan diva-
tokat, az egyéni tapasztala-
tokon keresztül, ösztönösen 
alkot.

Mint megtudhattuk, a 
művész-művésztanár tanul-
mányai során a legmagasabb 
szintre emelte a pasztell- és 
akvarellfestés technikáját, 
ezért olyan mély műveinek 
művészi hatása, amely mű-
vek nem kizárólag gondola-

tainkat, de érzelmeinket is 
alakítják, elősegítve a múlt és 
a jelen mélyebb megértését.

– Olyan helyeket fest, 
ahová maga is és a néző is 
szívesen belépne – fogal-
mazott Vincze Angéla, aki 
a festményekkel együtt ki-
állított, vegyes technikával 
készült kollázsok kapcsán 
megjegyezte: – A felszín 
rejtelmes mélysége elkáp-
ráztatja a szemet, a rétegek 
mélysége pedig időtlenséget 
sugall.

Dici

20 éves a Magyar Festők 
Társasága. Az évfordulót 
kiállítássorozattal ünneplik 
az alkotók. Ennek első ál-
lomása a Gaál Imre Galéria, 
ahol a Kisvárosi anzix című 
tárlatot augusztus 16-áig lát-
hatja a nagyközönség. 

Kisvárosi anzix címet 
kapta a június közepén nyílt 
tárlat, amelyen negyven fes-
tőtársasági tag mutatta be, 
mit jelent számára a kisvá-
ros. Kováts Albert festőmű-
vész, a Magyar Festők Társa-
ságának elnöke, ígéretének 
megfelelően, röviden szólt. 
– Azért vagyunk itt, hogy 
ünnepeljük a festészetet, a 
képzőművészetet, magunkat, 
a festőket – fogalmazott az 
elnök, majd érezhető keserű-
séggel tette hozzá: – Más úgy-
sem teszi meg.

– A társaság nem preferál 
egyetlen művészeti irányza-
tot sem, és a festészet műfaji 
határait sem fogja fel doktri-

ner merevséggel – emelte ki 
megnyitóbeszédében Takács 
Ferenc irodalomtörténész, 
aki a tematikus tárlatok 
kapcsán megemlítette: az 
ilyen kiállításokkal gyakran 
baj van, mert nyögvenyelős 
a téma, a beküldött művek 
vagy otrombán direkt mó-
don csatlakoznak a temati-
kához, vagy éppen sehogy. 
Kováts Albert keze alatt a 
látszólagos összevisszaság 
mindig megszűnik, s még 
azok a munkák is a témához 
szólnak, amelyeknek eszük 
ágában sem volt.

Sinkó István művészeti 
író költői visszaemlékezé-
sében idézte meg 2006-os, 
kisvárosi kurátori munkáját 
egy zenei tematikájú kiállí-
tás esetében, amelyre, mint 
mondta, Kováts Albert azért 
kérte fel, mivel maga is zenél.

Bartókkal kezdődött 
és vele is fejeződött be a 
megnyitó: Horváth Kornél 
zongoraművész, Pesterzsé-
bet díszpolgára az Allegro 
Barbaro után az Este a szé-
kelyeknél című művet adta 
elő.

DIA

A La Stella Énekstúdió évad-
záró koncertje kínált tartal-
mas nyáresti kikapcsolódást 
a színpadi muzsika szerelme-
seinek a Csiliben június utol-
só péntekén.

Az egy évtizedes működé-
sét a közelmúltban ünneplő 
együttes operastúdióként in-
dult 2005-ben. Az első évek-
ben kizárólag komolyzenei 
koncerteket adtak. Ebben 
az időszakban 2-3 alkalom-
mal sikerült meghívni olyan 
fiatal operaénekeseket, akik 
már az Operaházban éne-
keltek, és egy-egy duett és 
szóló erejéig közreműködtek 
a stúdió énekeseinek pro-
dukcióiban. Az Operaház 
énekkarából Edwin Munoz, 
Töreky Katalin és Bakó An-
tal léptek fel vendégművész-
ként. Néhány alkalommal 
kisebb külső szponzori for-
rások segítségével felkérték 
Kaposi Gergely karmestert 
korrepetitori munkára, de 
dolgozott velük Fekete Va-
léria korrepetitor is.

– Hatalmas élmény volt 
a stúdió énekeseinek ilyen 
szakmai tekintélyekkel meg-
ismerkedni, tanácsaikat meg-
hallgatni – emlékezett Zorn 
Erzsébet alapító.

A társulat joggal lehet 
büszke a 10 esztendő alatt 
elért eredményeire, nemzet-
közi művészeti fesztiválok do-
bogós helyeire, s arra, hogy a 
stúdió több tagja folytathatja 
pályáját konzervatóriumban, 
zeneművészeti főiskolán.

– Az egész idei esztendő 
a 10. évfordulónk ünnep-
lésének szellemében telt 

– mondta Zorn Erzsébet, aki 
megemlítette, az első évben 
még csak egy szűk mag alkot-
ta a tagságot, ám kisvártatva 
egyre többen jelentkeztek, 
ráadásul mindenféle korosz-

tályból. Ennek köszönhető-
en több csoport működött 
egyszerre: gyermek, ifjúsági 
és felnőtt.

Zorn Erzsébet elmesélte: 
egy új koncertre való felké-
szülésnél minden korosztály 
más szempontok alapján vá-
laszt dalt magának. A gyere-
kek gyakorta a telefonjukon 
mutatják meg a számot, va-
lamelyik divatos előadótól, 
amit szeretnének megtanul-
ni. A felnőttek a családjuk 
és barátaik által kedvelt 
szerzeményeket szeretnék el-
sajátítani. No persze a do-
log nem megy ilyen karika-
csapásszerű egyszerűséggel, 
kezdik hangképzéssel, majd 
népdalokon keresztül sajá-
títják el, miként lehet gon-
dolatokat közvetíteni, ké-
sőbb egyszerűbb klasszikus 
dalok következnek. Így 
haladnak lépésről lépésre a 
koncert sikerének érdeké-
ben. Megfelelő felkészültsé-
gük meghozta gyümölcseit, 
három egymást követő esz-
tendőben nyerték el a nö-
vendékek a siófoki Kálmán 
Imre Nemzetközi Ifjúsági 
Művészeti Fesztiválon a szó-
lóének kategória első helyét.

Tehetségükről kiváló ké-
pet alkothatott az, aki meg-
nézte a látványos kiállítású, 
nagyszabású produkciójukat, 
az évadzáró koncertet.

Dici

Jubileumi kiállítássorozat

Zene, zene, zene A fények festője
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Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19,
Cs: 9-15, K, Sz: zárva

Időutazók: 
Kedves Gyerekek! 
Júliusi időutazásra hívunk ben-
neteket a könyvtárba. Meg-
ismerkedhettek a különböző 
korokkal, kézműveskedünk, 
aszfaltrajzversenyt tartunk, és 
persze játszani is fogunk! 
Csütörtökönként 10 órakor 
várunk titeket! 

Programok: 
Július 23. – Középkori kincske-
resés. 
Július 30. – Űrhajóval a Föld 
körül

Játékkészítők klubja: 
szerdánként, 15 órától egész 
nyáron várja Attila bácsi a gye-
rekeket, akik logikai és kézmű-
ves játékokkal ismerkednének. 

Idegennyelvi klubok: Az orosz 
klub következő összejövetele 
július 22-én, szerdán 17 órakor 
lesz. Az angol, német, olasz 
és francia klubok foglalkozásai 
szeptembertől folytatódnak. 

Kiállítás: Tárlóinkba Tóthné 
Fábián Eta saját készítésű mac-
kóit tekinthetik meg „Mackók 
a rongyos zsákból” címmel.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy nyáron 
SZOMBATONKÉNT zárva leszünk! 

Augusztus 3-16-ig könyvtárunk zárva tart. 
Augusztus 20-23-ig szintén zárva leszünk!

Állományunkból kivont 
folyóiratokat, könyve-
ket vásárolhatnak meg 

könyvtárunkban 
kedvező áron.

A rendezvényeinken 
való részvétel ingyenes! 

Kérjük támogassák 
könyvtárunkat, 

rendezvényeinket 
azzal, hogy beiratkoznak 

hozzánk!

Folyamatosan frissülő 
információk a rendez-
vényeinkről elérhe-

tőek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!

Kézimunka és Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 15.30 óra

Pacsirták játszóháza 
2-8 éves gyerekeknek Rádics Ágnessel
Páratlan heteken szerdánként 
16.30-tól

Újdonságainkból:

2015. augusztus 3-tól ismét 
várjuk szeretettel 

kedves régi és új Olvasóinkat!

Hangos sikert arattak a PMS Dance 
Tánciskola növendékei nyár eleji, 
évadzáró táncgálájuk végén. Teljes 
joggal, a Jégvarázs című produkció-
juk hatásos, profi munka.

Jelenetről jelenetre változó, va-
rázslatos színpadképek, más és más 
táncstílus. Az alap persze, a PMS-
hez híven, a hip-hop, amely mellett 
jazz, kortárs és lyrical stílusokon, 
vagy keringő lépéseken keresztül 
bontakozott ki a történet. 

A produkciót színesítette egy-két 
extra jelenet, mint a Mahasti has-
tánc és a csinos pom-pom lányok. A 

táncjeleneteket összekötő közjáté-
kok pedig színészi jelenlétet kíván-
tak a táncosoktól.

– Az ovis csoportom tagjai alakí-
tották az apró hópihéket, és ők még 
olyan kicsik, hogy velük kellett tán-
colnom – magyarázta Verőcei Edina  
rendező-koreográfus, aki mellett 
szereplőkként a tánciskola tanárai 
közül is láthattunk többeket.

Kiosztották az év táncosa díjat is, 
aki idén Galba Bianka lett az 5 legte-
hetségesebb jelölt közül.

Az attraktív látvány 
megteremtése három-
heti kemény munkájá-
ba került a csapatnak. 
Edina képtelen volt 
magába fojtani feltörő 
lelkesedését: – Min-
dig elcsodálkozom, 
mi mindenre képesek 
a gyerekek, ha kon-
centrálnak. Külön kö-
szönöm a gyerekszerep-
lőknek az odaadó 

munkát. Karancsi Evelinnek, Sántha 
Eszternek, Virág Mátyásnak és Si-
mon Renátónak.        Endy

Jégvarázs 3D-ben
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Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

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

Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: 

Kedd-Szombat 10-18

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

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: 

Kedd-Vasárnap 10-18

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás
• „Kincseskamra” helytörténeti 
kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria
• Czétényi Vilmos 
festőművész kiállítása
• Rátkay Endre 
festőművész kiállítása
• Gaál Imre 
festőművész kiállítása
• Illyés Borbála 
történelmi babaszobrai
• Mozitörténeti kiállítás

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Állandó kiállításokPESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

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

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

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

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

Időszaki kiállításaink
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Idén a Dunabogdányi Német Nemze-
tiségi Óvoda rendezte a nemzetiségi 
nevelést folytató óvodák hagyomá-
nyos német gyermekjáték és gyer-
mektánc fesztiválját. A június 12-ei 
eseményen Pesterzsébeti Német 
Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda 
– Kindergarten Baross tánccsoportja 
is fellépett. 

Az országos német gyermekjáték 
és gyermektánc fesztiválon 14 nem-
zetiségi óvoda képviseltette magát. 
A műsorban színvonalas német gyer-
mekjátékok, táncok, kisjelenetek 
szórakoztatták a gyermekcsoporto-
kat és a vendégeket. A nemzetiségi 
nevelésben részt vevő szaktekinté-

lyeket is köszönthettek a szervezők a 
rendezvényen.

Miután a gyermekek megnézték 
egymás táncát, kézműves foglal-
kozással is várta őket a vendéglátó 
óvoda. A szorgos, ügyes gyermekke-
zek – környezetbarát anyagból – kis-
hajókat készítettek, melyeket utána 
a gyerekek leúsztathattak a Dunán.

Igazán tartalmas napot tölthet-
tünk együtt, mely nagymértékben 
elősegítette a régiós kapcsolatok 
ápolását, a szakmai együttműködést 
a nemzetiségi nevelés érdekében.

Lászlóné Ammer Klára 
szaktanácsadó                                

Kasza Viktória német nemzetiségi 
munkaközösség-vezető

Országos táncfesztiválon 
jártak a Baross ovisok

A pesterzsébeti Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskolában mozgalmas, 
örömteli esemény zajlott a nyári szü-
net második hetében. Június 22-e és 
26-a között ötvenöt tanuló részvéte-
lével először rendeztek zenei tábort 
az intézményben.

A tábor előkészítésében és lebo-
nyolításában Csala Éva főszervező 
zenetanár mellett az iskola majdnem 
minden tanára részt vett, ennek kö-
szönhetően a mindennapos hangsze-
res órák mellett rendkívül igényes és 
színes programok várták a gyerekeket.

A muzsikáláson túl kézműves fog-
lalkozásokkal, vetélkedőkkel, csa-
patépítő játékokkal és közös kirán-
dulással erősítették a gyermekek kö-
zösségi szellemét. 

A tábor közös műsorszámokból 
és kamaraegyüttesek produkcióiból 
álló koncerttel zárult. 

A hét élményeiről leghiteleseb-
ben a résztvevő gyerekek szólhatnak, 
ezért idézzük a vetélkedők győztesé-
nek, a Jazz Eper csapatnak élmény-
beszámolóját:

„A csapat pozitív élménnyel gaz-
dagodott. A közös munkát is nagyon 
élveztük. Hétfőn Ili nénivel megis-
mertük egymást. Jó ötlet volt játéko-
san összeismertetni a csoportokat. A 
szerdai programok (Operaház, ROSÉ 
Hangszerész műhely, Liszt Ferenc Em-
lékmúzeum, Zeneakadémia) mindenki 

tetszését elnyerték. Jó volt látni, hogy 
a legkisebbeket is lekötötték a körbe-
vezetések. Sokat tanultunk, mégsem 
unatkoztunk – megérte. A csütör-
töki előadást a keddinél is jobban 
élveztük – pedig a táncbemutató is 
nagyon érdekes volt –, talán a téma 
miatt, ami minden bizonnyal köze-
lebb állt hozzánk. A pénteki napon 
már gőzerővel próbáltunk az esti fel-
lépésre – a mai este meghozza majd 
az egész heti munka gyümölcsét.

Hogy miért nincs semmi negatív 
élmény, kritika a lapon? Egyszerűen 
ilyesmit a csapat semelyik tagja sem 
tapasztalt. Szeretnénk megköszönni 
a tanárok munkáját: ők vigyáztak 
ránk, segítettek, és nélkülük ez nem 
az az élvezetes élményekkel teli hét 
lett volna, ami.”

Egy boldog hét 
a Lajthában

Általános Iskolák ebédbefizetési időpontjai 2015. szeptember hónapra

Intézmény Ebédbefizetés Pótbefizetés

Ady Endre Ált. Isk. Aug. 25. 7-17 óráig

Hajós Alfréd Ált. Isk. Aug. 17. 8-12 óráig Aug. 24. 13-17 óráig

József Attila Ált. Isk. részére 
a Tátra téri Ált. Isk.-ban Aug. 18. 8-12 óráig Aug. 25. 13-17 óráig

Lázár Vilmos Ált. Isk. Aug. 18. 8-12 óráig Aug. 25. 13-17 óráig

Gyulai István Ált. Isk. Aug. 24. 7-13 óráig Aug. 25. 13-17 óráig

Tátra Téri Ált. Isk. Aug. 24. 7-16 óráig

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Aug. 17. 8-12 óráig Aug. 24. 13-17 óráig

Zrínyi Miklós Ált. Isk. Aug. 25. 8-12 óráig Aug. 26. 8-12 óráig

A nyári szünidő első napjára 
szervezett gyermeknapot a 

Pesterzsébeti Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Tátra 
Téri Általános Iskola. A délutánba 
hajló, nagyon jó hangulatú progra-
mon sportversenyek várták a diáko-
kat és  tanárokat.

Reggel 8 órára több mint kétszáz 
diák gyűlt össze a Tátra téri suli ud-

varán. A gyerekeknek asztalitenisz-, 
kézilabda-, kosárlabda- és hulla-
hopp-versenyt, kötélhúzást, vala-
mint tanár-diák focimeccset szerve-
zett a nemzetiségi önkormányzat és 
az iskola. A megmérettetések után 
finomság és üdítő várta az elfáradt 
gyerekeket, szintén az önkormányzat 
jóvoltából.

y

Gyermeknap a Tátrában
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Egész napos sport- és kultu-
rális rendezvényt szervezett az 
Ady Endre Klub június 27-én a 
Vörösmarty térre. A délelőtt 3:3 
elleni villámfoci-bajnoksággal 
kezdődött, amelyre 5 csapat 
nevezett be. Délután Csaszny 

Márton, a terület önkormány-
zati képviselője nyitotta meg a 
„Pesterzsébet akkor és most” 
című rendhagyó fotókiállítást. 
A tárlat különlegessége, hogy a 
régi és korabeli fotókat két nagy 
molinóra helyezték, amelyek a 

piac kerítésén függenek, és je-
lenleg is megtekinthetők.
A délutáni kulturális programon 
fellépett a Pacsirta Nyugdíjas 
Klub énekkara, amelyet – meg-
lepetésként – Karakas Eszter 
hastáncbemutatója követte. A 
rendezvény zárásaként a Fi-
vérek egykori énekese, Seres 
Antal és tanítványai adtak kon-
certet.
– A program és a kiállítás egy-
fajta figyelemfelhívásként is 
szolgált. Célunk, hogy bemu-
tassuk, Pesterzsébetnek ezen a 
részén is érdemes programokat 
szervezni, amelyek ide vonzzák 
a kerület más részein élőket – 
mondta Csaszny Márton.        

y.

Nemrég még az Illatos úti környezetszennyezés borzolta a kedélye-
ket, most itt az újabb eset, a kerület másik, Soroksár felőli részé-
ről. A felszámoló cég képviselői, a környezetvédelmi felügyelőség 
szakemberei mellett az érintett két kerület önkormányzati képvise-
lői, valamint környezetvédelmi megbízottai is részt vettek a XXIII. 
kerület Lenke és Bólyai János utca sarkánál lévő telken fellelt ille-
gális veszélyeshulladék-lerakó bejárásán, amelyet Csaszny Márton 
képviselő szervezett. Az illegális hulladékok mögötti telepen olajos 
talajon széttört vegyszeres üvegeket, rothadó hordókat, szétfolyó 
akkumulátorokat és elemeket tárolnak. – Igaz, az Illatos útinál ki-
sebb mértékű a szennyezés, de ez a telephely jóval közelebb fekszik a lakóházakhoz. Igaz az is, hogy 
a hulladékok beton aljzaton vannak, így elképzelhető, hogy a talajba nem szivárogtak még be a veszé-
lyes anyagok, de biztosan ez sem tudható – tudtuk meg Csaszny Mártontól. – A telek kármentesítése 
érdekében Soroksár önkormányzata beperelte a területet bérelő céget, és a bíróság úgy döntött, a 
feladatot a cégnek kell elvégezni. Azt azonban nagyjából mindenki tudja, hogy erre nem lesz pénze, így 
valószínűleg Soroksár önkormányzatára hárul majd a feladat – tette hozzá a képviselő.     d.-a.

MOZAIK

A június 26-án és 27-én megrendezett Keszthelyi Dalünnepen a 
Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsától gálakórus minősítést 
kapott a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar. A 4. alkalommal megren-
dezett zenei fesztiválon a Balatoni Múzeum és a Fő téri templom 
mellett a belvárosban és a Balaton-parton is felcsendültek a külön-
féle kórusművek. Az Amatőr Kórusok Fesztiválján több mint ezren 
vettek részt, köztük a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar is, amely 3 
koncertet adott a hétvégén. A karoknak lehetőségük volt a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetségének támogatásával szakmai mi-
nősítőre is. A Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsától minden 
kategóriában arany, ezüst, vagy bronz oklevéllel, valamint a kate-
gória minősítésben gála-, fesztivál-, illetve hangversenykórus mi-
nősítéssel is hazatérhettek az együttesek. A Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar – a 2013-ban megszerzett arany minősítés után – idén 
kategória-minősítésben próbálta ki magát, és a zsűri döntése alap-
ján kiérdemelte a gálakórus minősítést.                   y.a.

Gálakórus lett a vegyeskar

A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat kezdeményezésére és a szamosújvári 
örmények meghívására Szamosújvárra látogat-
tunk.  Az örménység minden évben június 20-
án ünnepi szentmise keretében emlékezik meg 
az örmény egyház alapítójáról, Világosító Szent 
Gergelyről. 
Idén először ehhez az ünnepséghez kapcsolódtak 
a szamosújvári napok eseményei is, amelyeken 
többek között német, bolgár, francia küldöttsé-
gek vettek részt. A szamosújvári örmények há-
zának kiállítótermében a Pesterzsébeti Múzeum 
által összeállított kiállításon mutattuk be kerü-
letünk történetét, kulturális értékeit. A kiállítást 
Juhász Lajosné alpolgármester nyitotta meg, 
majd D.Udvary Ildikó múzeumigazgató bemu-
tatta a kiállított anyagot a közönségnek. A meg-
nyitó Szamosújvár polgármesterének, valamint a 
romániai örmények elnökének elismerő szavaival 
ért véget. A rendezvényt követően többen is jelez-
ték érdeklődésüket kerületünk iránt.

A „Pesterzsébet bemutatkozik” kiállítás sikeres 
volt, mivel Erdély különböző részeiről és az or-
szágon kívülről érkezett vendégek is megtekintet-
ték, és pozitívan fogadták a látottakat.
A Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat ezúton is köszönetét fejezi ki minden se-
gítőjének, többek között Szabados Ákos polgár-
mesternek, Juhász Lajosné alpolgármesternek és 
a Pesterzsébeti Múzeum dolgozóinak.

Váczi Péter

Pesterzsébet bemutatkozott

Újabb illegális veszélyeshulladék-lerakó

A nagy meleg sem tartotta 
vissza a környék lakóit, és 
mentek el július 3-án késő 
délután a Bácska utcai orvo-
si rendelő elé Fekete Katalin 
képviselő utcai fogadóórájára, 
amelyen vendégként jelen volt 

Szabados Ákos polgármester, 
Nemes László alpolgármester 
és Bártfai Béla rendőr főtörzs-
őrmester, a terület körzeti 
megbízottja is. A fórum közép-
pontjában a közbiztonság állt. 
Sokan panaszkodtak a kábító-
szer-fogyasztókra, akik hasz-
nált fecskendőiket eldobálják 
és hangoskodásukkal zavarják 

a környék nyugalmát. Érdek-
lődtek a térfigyelő kamerák 
felszerelésének lehetőségeiről 
is. Felmerült a szelektív hul-
ladékgyűjtés kérdése, a lakók 
emellett szemetes edényeket is 
igényeltek az önkormányzattól. 

Amíg a szülők kérdeztek, a ki-
sebb gyerekeket kugli és tol-
laslabda, a nagyobbakat és az 
idősebbeket sakkasztal várta. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Pacsirta utcai fiókkönyvtára 
pedig két láda könyvet ajánlott 
fel a rendezvényre, amelyekből 
szép számmal válogattak a fó-
rum résztvevői.               y.

Utcafórum a Bácska téren

Focitorna és fotókiállítás
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Seres Antal és tanítványai
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0,6 kg meggy
2 ek. étkezési keményítő
2 dl joghurt
csipetnyi só
cukor

A meggyet kimagozom, és a 2/3 részét 
annyi vízben, hogy bőven ellepje, felteszem 
főni egy csipetnyi sóval és ízlés szerinti cu-
korral. (Használható folyékony édesítő is, de 
azt a végén kell belekeverni.)

A meggy 1/3 részét turmixba teszem a jog-
hurttal és az étkezési keményítővel együtt, 
és összeturmixolom. Így sokkal szebb lesz a 
színe és sokkal meggyesebb az íze. Nem is 
használtam semmi fűszert hozzá, bár egy kis 
őrölt fahéj és szegfűszeg nem rontott volna 
az ízén, de így nagyon finom, üde, meggyízű 
levest kaptam. Amikor a meggy már meg-

főtt, hozzáöntöm a turmixot és pár perc alatt 
összefőzöm.

Ha teljesen sima állagú levest szeretnénk, 
szűrjük ki belőle a héjdarabkákat, de egyál-
talán nem zavaró így sem. Ha túl sűrű lenne, 
vízzel hígíthatjuk. 

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Joghurtos meggyleves
Következő számunk 2015. szeptember 1-jén jelenik meg

Lapzárta: 2015. augusztus 18.
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Gasztronómia

8 4 2
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5 8 9

Sudoku

6 9 2

7 2

9 5 8 7

9 3 6

7 5 1 9

1 4 5

1 3 9 8

2 1

9 8 1

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

Fejtsd  meg  a  rejtvényt! 
Vágd ki az újságból, és küldd 
el zárt borítékban a levelezési 
címünkre (Pesterzsébet újság 
szerkesztősége, 1201 Budapest, 
Nagy Győry István u. 4-6. I/2.) 
A borítékra írd rá: „Gyermek-
rejtvény”. 
A helyes megfejtők közül egy a 
Dörmögő Dömötör legújabb 
számát nyeri a Drize Kiadói 
Kft. jóvoltából. 
A   beküldési   határidő: 2015. 
augusztus 14.

Zöldsarok

Ebben a hónapban ér-
nek a gyümölcsök: a 
szeder, málna, a körte, 

ringló, őszibarack és a ko-
rai almák. Már érettek, ha 
a bokor/fa alján is találunk 
belőlük pár darabot, és egy 
könnyed csavarintással el-
engedik az ágat. Lehetőleg 
szedjük le mindet, ne hagy-
juk, hogy túlérjenek a fán. 
A földre lehullott éretlen 
vagy beteg gyümölcsöket 
mindenképp gyűjtsük össze, 
és semmisítsük meg, vagy 
komposztáljuk. Továbbra se 
feledkezzünk meg a meleg 
nyári hónapokban a folya-
matos öntözésről. 

Megfelelő ez az időpont a 
sövénymetszésre, valamint a 
növények többségét – ribizli, 
málna, szeder, egres – is az 
évnek e hónapjában szabad 
utoljára metszeni. Az ősszel 
és tavasszal virágzó növé-

nyek hagymáit is kiültet-
hetjük a kertbe. A tavalyról 
megmaradt mikulásvirágot 
helyezzük napi 14 órára tel-
jes sötétségbe, majd 10 órán 
keresztül napfényre, ezzel 
serkentve a piros takaróle-
velek növekedését.

Az évelő növények, ró-
zsák, bokrok elhervadt, elszá-
radt virágait távolítsuk el. Ez-
zel nemcsak a megjelenésük 
lesz ápoltabb, de elősegítjük 
a következő – rózsa esetében 
akár szeptemberi – virágzást, 
magzást is. Meglehetősen 
hálátlannak tűnő feladat a 
gyomlálás, ám rendezettebb 
lesz a kert összképe, illetve 

a gyom nem 
vonja el a 
gyeptől és nö-
vényeinktől a 
vizet. A nyári 
hónapokban 
legyengült, le-
csökkent el-
lenálló képes-
ségű növények 
és a gyep táp-
anyagpótlása 

elengedhetetlen. A gyepre 
alacsonyabb nitrogén- és 
magasabb káliumtartalmú 
műtrágyát használjunk, a nö-
vényeket folyékony, vízben 
oldható tápszerrel öntözzük.

y

Augusztus a kertben
Gyermekrejtvény

Melyik a legrövidebb útvonal Dorkához? Számold össze, 
hány szál virágot tud Dörmi szedni útja során! 
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A nyári nagy meleg nemcsak 
minket visel meg, hanem 
állatainkat is, hiszen a hő-

ségben ők is könnyen hőgutát kap-
hatnak. Biztosítsunk számukra kellő 
mennyiségű vizet, akár két tálkában 
is, ha az egyik kiborulna.

Gondoskodjunk számukra árnyé-
kos, hűvös helyről. A lakásban akár 
hideg vizes törölközőt is leteríthetünk, 
amelyre feküdve hűthetik magukat. 
Az udvaron tartott állatoknál ügyel-
jünk arra, hogy legyen árnyékos rész, 
ahova be tudnak húzódni. A sétál-
tatást lehetőleg a kora délelőtti vagy 
a késő délutáni órákban ejtsük meg, 
amikor az aszfalt már nem olyan forró.

Keressünk olyan természetes vi-
zeket, amelyben a kutya is megfü-
rödhet, vagy locsoljuk le vízzel, elő-
ször a lábait, majd a testét.

A nagy melegben ne engedjük 
őket intenzíven mozogni, 11 és 15 
óra között inkább pihenjenek egy 
árnyékos helyen, hiszen az UV su-
gárzásra is ügyelni kell. A meleg és 
a mozgás együttes hatására valóban 
hőgutát kaphatnak.           sz.

Az augusztus sokaknak a pihe-
nésről, nyaralásról, kikapcso-
lódásról szól. Ám vannak, 

akik kifejezetten szenvednek a szabad 
levegőn, hiszen ebben a hónapban 
támadnak a legerősebb allergének, 
mint az üröm, a libatop, a pázsitfűfé-
lék és a parlagfű. A hazai allergiás la-
kosság jelentős része pollenérzékeny. 

Az allergia túlérzékenységi re-
akció, amely során szervezetünk 
immunrendszere ellenanyagot, anti-
testeket bocsát ki. Az allergén meg-
állapításához az allergológiai vizsgá-
laton vért vesznek vagy bőrtesztet 
végeznek. Ezen eredmények birto-
kában már tudatosan fel tudunk 
készülni a különféle pollennaptárak 
segítségével a megelőzésre.

Az igencsak kellemetlen tünete-
ket, mint köhögés, tüsszögés, orrdu-
gulás, orrfolyás, szemviszketés, min-
denképp kezelni kell, hiszen anélkül 
krónikussá válhatnak, súlyos eset-
ben asztma is kialakulhat. Enyhítik 
a panaszokat a patikában kapható, 
allergiás reakciót tompító gyógysze-
rek, orrspray-k és orrcseppek, vala-
mint a szem kötőhártyáját nyugtató 
szemcseppek.

Az allergiás ember a lehető leg-
kevesebb időt töltse a szabadban, 
nyaralásra is érdemes olyan úti célt 
választania, ahol jóval kevesebb a 
pollen előfordulási aránya (tenger-
part, hegyvidék). Gyakran porszí-
vózzon és cserélje a párnahuzatot. 
Menet közben lehetőség szerint ne 
húzza le a gépjármű ablakát, illetve 
a pollenszűrőt cseréltesse ki.           y
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Pollenallergia

Az Oscar-díjas Peter Docter rendező alko-
tása az idei nyár egyik legsikeresebb egész 
estés 3D-s animációs filmje, amely egy 

olyan helyről készült, amelyet mindenki ismer, 
de még senki sem látott: az emberi elme belse-
jéről. Főszereplője Riley, a Minnesotában élő 
11 éves kislány, valamint az elméjében, vagyis a 
Fejhadiszálláson lakó érzelmek (Derű, Bánat, Un-

dor, Harag és Majré) és agylakói (Bing Bong, a 
képzeletbeli barát, a Feledtetők és a Tudatalatti 
őrök, Ricsaj, a bohóc), amelyek meghatározzák 
szavait, cselekedeteit, gondolatait. 

Riley élete igencsak megváltozik, mikor édes-
apja állást vállal San Francisco-ban, így kikerül 
a békés kertvárosi létből. A költözés nem várt 
változásokat hoz a kislány életébe, és érzelmeit is 
alaposan felkavarja. Vajon sikerül-e megtalálnia 
mindenkinek a helyét az új helyzetben? y.

Agymanók

Ez az univerzális szer (nátrium-
hidrogén-karbonát) igen sok-
rétű módon használható ház-

tartásunkban. A vörösbor okozta 
makacs foltoktól úgy szabadulha-
tunk meg legkönnyebben, ha még 
idejében felitatjuk papírtörlővel a fo-
lyadékot. Ezután szórjunk bőségesen 
szódabikarbónát vagy sót a területre, 
majd minimum 1 óráig hagyjuk raj-
ta, hogy a por felszívhassa a szennye-

ződést. A zsírfoltra tegyünk szódabi-
karbónát, és legalább 6 órát hagyjuk 
állni, hogy a por magába szívhassa a 
zsírt. Ezután kézi porszívóval porszí-
vózzuk ki a foltot, és tegyük a ruhát 

a mosógépbe. De megtisztíthatjuk 
vele a mikrohullámú sütőt, a sütőt, 
az ezüst evőeszközöket, sőt, még a 
fürdőszobánkat is.

A szódabikarbóna kiváló szag-
elnyelő, így a hűtő illatának frisses-
ségét is megőrzi, ha elhelyezzük egy 
tálkában, vagy vászonzacskóban 
beakasztjuk a rácsra. A mellékhelyi-
séget is illatosíthatjuk, ha kis befőt-
tes-, vagy bébiételes üvegbe szóda-

bikarbónát szórunk, majd jól 
szellőző vászonnal lekötjük a 
tetejét. Pár csepp rá kedvenc 
illóolajunkból, és hosszú na-
pokig illatozik.

Savlekötőként is használ-
hatjuk gyomorégés és savas 
gyomorrontás esetén, ha egy 
kávéskanál szódabikarbónát 
egy pohár vízben elkeverünk 
és megisszuk. Lúgos kém-
hatásának köszönhetően 
stabilizálja a pH-értéket, és 
megszünteti a túlzottan sa-

vas kémhatást. A rovarcsípés okozta 
viszketést is orvosolhatjuk, ha egy 
kis szódabikarbónát vízzel elkeverve, 
bedörzsöljük az érintett bőrfelületet.

sz.

Szódabikarbóna, a csoda 

Az év minden szakaszában 
fontos, hogy a mindennapi 
tisztítás, ápolás mellett va-

lamilyen módon megszabaduljunk a 
bőr felszínén keletkező elhalt hám-
sejtektől. Nyáron azonban kiemelt 
szerepet kap a bőrradírozás, mely-
nek hatására feszesebbé, ragyogóbbá 
válik a bőr, jobban kiemeli és tartó-

sabbá teszi frissen megszerzett barna-
ságunkat, és könnyebben felszívódik 
a hidratáló krém is. A gyorsabb és 
egyenletesebb barnulás eléréséhez 
napozás előtt egy-két nappal érdemes 
leradírozni bőrünket, így a pigmentet 
termelő hámsejtek által előállított 
melanin gyorsabban a bőr felszínére 
kerül, biztosítva az egységes bőrszínt.

Rendszeres radírozással nemcsak 
az elhalt hámsejtektől szabadul-
hatunk meg, hanem a pórusokban 
folyamatosan termelődő faggyútól 
is. Használjunk a bőrtípusunknak 
megfelelő bőrradírt, melyet a pati-
kában, drogériákban szerezhetünk 
be. Aki szeretné elkerülni az adalék-
anyagot tartalmazó gyári készítmé-
nyeket, otthon is készíthet bőrradírt. 
Ehhez dolgozzunk össze egy tálban 
250 gramm apróra vágott mandulát 
4 evőkanál tengeri sóval, majd cse-
pegtessünk hozzá annyi extra szűz 
olívaolajat, hogy jól kenhető paszta 
képződjön. A keveréket körkörös 
mozdulatokkal masszírozzuk be a 
bőrbe, majd bő vízzel mossuk le.

y.

Bőrradírozás

Kutya meleg van
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Több olvasónk aggodal-
mát fejezte ki, hogy a 
kerület több pontján 

fakivágásokkal, gallyazások-
kal szembesülnek. – Miért 
vágják ki a Szociális Foglal-
koztató munkatársai a fákat? 
– kérdezték.

– Sajnos Pesterzsébet 
fáinak egy része olyan mér-
tékben szenvedett károso-
dást, amely indokolttá teszi 
kivágásukat – tudtuk meg 
Adorján Csillától, a Szociá-
lis Foglalkoztató vezetőjétől. 
Ráadásul sajnos ezeknek a 
sérüléseknek a nagy részét 
mi, emberek okozzuk, akarva 
vagy akaratlanul.

A gyakori útbontások ron-
gálják a nehezen kifejlődött 
gyökérzetet, a föld alatti műtárgyak 
pedig gátolják a gyökerek vízellá-
tását. A tömörödött talajban a víz 
nehezen jut át, a fák gyökerei és a 
mikroorganizmusok nem jutnak ele-
gendő levegőhöz. Ha elvesszük a fák 
életterét, szintén nem kapnak elég 
vizet és tápanyagot. Az elektromos, 
telefon- és egyéb kábelek biztonsága 
érdekében erőteljes, sokszor szaksze-
rűtlen gallyazásokat kell elviselniük. 
A zsúfolt utakon alacsonyabb a pá-
ratartalom, amely a fából erőtelje-
sebb párologtatást vált ki. Az utak 
téli sózása során a talajban felhalmo-
zódik a kloridion, amely szintén szá-
mos káros hatással jár, a nátriumion 
gátolja a tápanyagok felszívódását. A 
városi levegőszennyezettség is nagy-

ban hozzájárul az élettani károsodá-
sokhoz – sorolta a lehetséges okokat 
Adorján Csilla.

Az említettek a fa legyengülé-
séhez, sőt pusztulásához is vezet-
hetnek. A rossz állapotú növények 
érzékenyebbek a megbetegedésre, 
könnyebben támadják meg a gom-
bás betegségek és a kártevők is.

A fákért, azok egészségéért mi 
magunk is tehetünk. Ha hetente 
kétszer meglocsoljuk őket, figyelünk 
arra, hogy legyen elég helyük a nö-
vekedéshez és a tápanyagfelvételhez, 
levágjuk sarjhajtásaikat, kikapáljuk 
a magból fejlődő gyomfákat, eset-
leg tápanyagot juttatunk a talajba, 
jelentősen megnöveljük potenciális 
élettartamukat.         y.a.

Fakivágás csak indokolt esetben

Idén nyáron második alkalom-
mal rendezte meg Visegrád 
város önkormányzata a nagy-

szabású vadfőző versennyel egybe-
kötött rock fesztivált, 
II. Visegrock néven. A 
főzőversenyen pester-
zsébetiek és indultak, 
és sikerült megszerez-
niük a nagyon kemény 
mezőnyben az értékes 
harmadik helyet. A 
Schwarz Istvánból, if-
jabb Schwarz Istvánból, 
Szilágyi Zoltánból, Ko-
vács Sándorból és Stróbl 
Zsoltból álló „Pesterzsé-
beti zsiványok” mintegy 

15 kg húsból készítettek bográcsban 
ízletes vaddisznóragut. A sikeren 
felbuzdulva a csapat a jövő évi fesz-
tiválon is részt vesz majd.

Pesterzsébeti főzősiker

Új edzőterem nyílt Pesterzsébeten, 
ahol a test művészetét zászlajukra 
tűző tulajdonosok kidolgoztak egy 
olyan új metodikát, amely számos 
sportágat ötvözve visszatér a termé-
szetes módszerekhez.

Az Art of Body egyik alapítója, a 
41 esztendős Szakács Ottó 12 éves 
kora óta sportol, az utóbbi időben 
Soroksáron működtetett egy edző-
termet. Négy évvel ezelőtt lett a ta-
nítványa Peczár Tímea, akivel közö-
sen dolgozták ki a Perfect Physique, 
azaz Tökéletes Fizikum elnevezésű 
edzésmódszert, és az új, erzsébeti he-
lyen már ezzel várják a mozgás iránt 
érdeklődőket.

– Az emberi test a természet cso-
dája, és azt jól építeni csak művészi 
szinten lehet – magyarázta Szakács 
Ottó. – Szembefordultunk a trendek-
kel, és kidolgoztunk egy természetes 
edzésmódszert. Két irányzatra bon-
tottuk: az egyik a versenyzők számá-
ra biztosít edzéslehetőséget, a másik 
pedig a hétköznapi embereknek szól. 
A sportolók többségének nincs ele-
gendő ideje arra, hogy az edzések kü-
lönböző szakaszait egymáshoz felzár-
kóztatva, azonos szinten végezze el. 
A hard irányzatot azért hoztuk létre, 
hogy áthidaljuk ezeket a problémá-
kat. A PP keményebb változata egy 
olyan program, amely magába foglal-
ja a különféle edzéseket a specifikus 

technikai képzés kivéte-
lével, és minden irányba 
garantált fejlődést bizto-
sít. Felépítése és össze-
tettsége miatt kihozza a 
testből a maximumot. 

A light irányzatot azok 
számára fejlesztették ki, 
akik nem versenyszerűen 
sportolnak, viszont gyor-
san szeretnének ered-
ményt elérni. A PPL nem egyszerűen 
felébreszti a szervezetet, hanem meg 
is újítja. Bizonyíthatóan javítja a meg-
fáradt ízületeket, a szív- és érrendszer 
működését, segíti a sérülések utáni 
regenerációt, a mozgásszervi rehabili-
tációt. Látványos és tartós alakformá-
ló hatása van, a fáradt bőrt frissé és 
feszessé teszi. A light verziót 14 éves 
kortól mindenkinek ajánlják, de van-
nak 60 feletti művelői is.

– A PP-ben nem kell súlyzókat 
emelni, gépeken dolgozni, bárki 
azonnal elkezdheti a saját testsúlyát 
felhasználó programot – mondta 
Szakács Ottó. – Az új, a testet glo-
bálisan kezelő edzésmódszer mellett 
egy új életmódhoz is próbáljuk hoz-
zásegíteni az embereket. Az étke-
zésben is visszatértünk a természet 
értékeihez, nálunk nincsenek táplá-
lékkiegészítők.                             M.S.     

Tökéletes fizikum, 
természetes módszerekkel

Kedves Olvasóink!
Amennnyiben Önök is találkoz-
nak kerületünkben ilyen vagy 
ehhez hasonló gonddal, illetve 

vannak olyan javaslataik, 
amelyek 

megkönnyíthetik minden-
napi életünket, írjanak nekünk 

a szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu e-mail címre!

Kövessen minket 
a Facebookon!

A kerület életét érintő 
hírekről, eseményekről 

tájékozódhat 
az önkormányzat 

Facebook oldalán is. 
https://www.facebook.com/
Pesterzsebetonkormanyzat

Csatlakozzon most!

Képünk illusztráció

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ
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Az ESMTK 
Birkózó Szakosztály hírei

Junior Európa-bajnok-
ság – Isztambul

Június 23-28 között Tö-
rökországban került meg-
rendezésre a junior korú 
birkózók Európa-bajnoksá-
ga. Szakosztályunk színe-
it 3 versenyzőnk; Makula 
Ramón, Szenttamási Noémi 
és Losonczi Ottó képviselte.

Elsőként Makula Ramón 
lépett szőnyegre verseny-
zőink közül a szabadfogás 
66 kg-jában. Ramónnak 
selejteznie kellett a 23 fős 
mezőnyben. Első ellenfele 
egy osztrák versenyző volt, 
akit nagyon taktikus bir-
kózással, könnyedén tech-
nikai tussal győzött le. A 
nyolcaddöntőben egy orosz 
birkózó következett. Ramón 
jól kezdte a mérkőzést, ke-
mény csatára kényszerítette 
ellenfelét, és a második 
menetben 5-3-ra vezetett 
ellene, azonban Ramón ta-
pasztalatlanságának köszön-
hetően az orosz először egy 4 
pontos akciót hajtott végre 
birkózónkon majd betusolta 
őt, így megnyerte a mérkő-
zést. A folytatásban az orosz 
kikapott egy grúztól, így 
Ramón kiesett a versenyből, 
de semmi oka csalódottság-
ra, hiszen jó formát mutatott 
és 10. helyezést ért el.

A szabadfogású szakág 
után a nők következtek. 
Szenttamási Noémi szakosz-
tályunk színeit képviselve 
az 51 kg-osok között szállt 
harcba. Kadet Európa-baj-
noki bronzérmesünk az alsó 
ágra sorsolt és selejtezni 

kényszerült. Orosz ellenfe-
lével szemben Noémi kezdte 
nagyobb tempóban a mecs-
cset, az oroszt intették meg 
először, aki ezután össze-
szedte magát, és tusgyőzel-
met aratott birkózónk felett. 
Az orosz az elődöntőig me-
netelt, ahol ukrán verseny-
ző állította meg, így Noémi 
kiesett a versenyből és a 11. 
helyen végzett.

Az Európa-bajnokság 
utolsó napján lépett sző-
nyegre Losonczi Ottó a kö-
töttfogásúak 66 kg-jában. 
A 23 fős mezőnyben mér-
legeléskor a negyedik legki-
sebb számot húzta, és a fel-
ső ágra került, így elsőként 
a nyolcaddöntőben lépett 
szőnyegre. Ellenfele egy uk-
rán versenyző volt, aki ellen 
Ottó bátor birkózással sor-
ra gyűjtötte a pontokat, és 
végül 7-2-es győzelmet ara-
tott, így bejutott a legjobb 8 
versenyző közé. A negyed-
döntőben egy svéd birkózó 
következett. A magabiztos 
birkózás itt is kitartott szak-
osztályunk versenyzője ré-
széről, a mérkőzés elején egy 
gyönyörű válldobást hajtott 
végre ellenfelén Ottó, majd 
egy kiléptetéssel tovább nö-
velte előnyét, végül 5-0-ra 
megnyerte a mérkőzést, és 

bejutott a legjobb 4 közé, 
ahol egy fehérorosz verseny-
ző várt rá. Ottó az elődöntőt 
is hatalmas iramban kezdte, 
a mérkőzés elején egy 4 pon-
tos válldobással megszerezte 
a vezetést, majd még az első 
menetben be is fejezte a 

meccset, miután egy szintén 
4 pontos hátsó alsó emelést 
végrehajtva technikai tussal 
győzedelmeskedett ellenfele 
felett. Ez a győzelem a dön-
tőt jelentette számára, aho-
va magabiztos birkózással, 
ellenfeleinek mindössze két 
pontot engedve jutott be. A 
fináléban ellenfele egy hazai 
pályán versenyző török volt. 
A mérkőzést, a nap folya-
mán már megszokott módon 
Ottó kezdett erősebben, de 
a hazai pálya előnyét élvező 
törököt látták aktívabbnak a 
bírók, így szakosztályunk ki-
válóságát intették meg elő-
ször. A folytatásában már a 
török passzivitását sem tud-

ták figyelmen kívül hagyni a 
bírók, így 1:1-re módosult az 
eredmény. A második me-
netben Ottó fáradhatatlanul 
tartotta az iramot, de ellen-
fele is aktivizálta magát, így 
másodszor is megintették 
versenyzőnket, majd a mér-
kőzés vége felé a töröknek 
sikerült Ottó mögé kerülnie, 
amivel 4:1-re megnyerte a 
döntőt.

Ifj. Losonczi Ottó ezüst-
érme történelmi pillanat 
volt az ESMTK életében. 
Szakosztályunk fennállása 
óta ez az eddigi legjobb nem-
zetközi eredményünk, vala-
mint Ottónak is ez volt az 
első érme komoly világver-
senyen. Az ESMTK Birkózó 
Szakosztálya 9 éve alakult, 
ifj. Losonczi Ottó megala-
kulása óta tagja szakosztá-
lyunknak, 11 évesen kezdett 
el a birkózni és folyamatosan 
dolgozta le hátrányát a többi 

birkózóval szemben. Kitar-
tó, alázatos, kemény mun-
kával dolgozott, és dolgozik 
a sikerért. Sokszor került 
hullámvölgybe, amikor a 
rengeteg munka ellenére az 
eredmények nem úgy jöttek, 
ahogy szerette volna. Mégis 
újra és újra felállt, és még 
keményebben dolgozott. 
Tavaly márciusban még 
azért küzdött, hogy a hóna-
pokig tartó súlyos betegsé-

géből felépüljön, egy évre rá 
az isztambuli junior kötött-
fogású Európa-bajnokságon 
pedig döntőt birkózott. A 
márciusban megrendezett 
U23-as Európa-bajnokságon 
5. helyezést ért el. Sokszor 
sok helyen hangoztatták, 
hogy nem lesz belőle ered-
ményes birkózó, mert nincs 
motivációja. Ezzel a fantasz-
tikus eredménnyel megadta 
a választ a hitetlenkedők-
nek, bebizonyította birkó-
zónk, hogy igenis van helye 
a legjobbak között. Méltán 
lehet büszke Ottó sikerére 
az ESMTK minden tagja és 
a pesterzsébeti lakosok is, 
valamint Racolta Eduárdra, 
aki 2 éve volt bronzérmes 
a kadet Európa-bajnoksá-
gon. Mindkét birkózó saját 
nevelésű, akik a kezdeti lé-
pésektől tagjai birkózó szak-
osztályunknak. „Szerencsés-
nek mondhatom magamat, 

hiszen három fiam révén 
rengeteg boldog pillanattal 
lett gazdagabb az életem. 
Minden sikert a helyén kell 
kezelni, és ugyanúgy, ahogy 
eddig is, az ESMTK birkó-
zóinak ebből a sikerből erőt 
kell meríteniük, és tovább 
kell dolgozniuk az ilyen és 
ehhez hasonló eredmények 
eléréséhez. Természetesen, 
mint minden esetben, most 
is a jó Isten tiszteletére és di-
csőségére ajánljuk fel ered-
ményünket, melyért hálával 
tartozunk.

– Köszönöm szépen az 
edzők, az edzőpartnerek, az 
orvosi team, a szülői mun-
kaközösség, valamint kollé-
gáim munkáját, Pesterzsébet 
Önkormányzatának támo-
gatását. Remélem, hogy a 
jövőben is ilyen nagyszerű 
közösséget fogunk alkotni.” 
– mondta Losonczi Ottó, 
szakosztályunk elnöke a ha-
zaérkezésüket követően. 

A magyar birkózás 
fennállása óta nem 
volt olyan szakosztály, 
egyesület, aki 9 év 
alatt a nulláról ilyen 
eredményt ért volna 
el, mint mi. Az orszá-
gos egyesületi rangsor-
versenyben tavalyi évi 
eredményeink alapján, 
az első helyen végzett 
szakosztályunk. Ottó 
sikerére már nagyon ki 
voltunk éhezve, mert 
az elmúlt 6 világverse-
nyen egyszer sem volt 
jó sorsolása, mindig az 
ő ágára kerültek a vi-
lág legjobbjai. 
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 A szinkronúszás az egyik 
leglátványosabb sport, és 
néhány éve kerületünkben 
is űzik. Az Erzsébeti SMTK 
szakosztályában 3 csoport-
ban gyakorolnak a különböző 
korú ifjú hölgyek, akik bemu-
tatókon, versenyeken képvi-
selik az egyesületet. 

Ebben a művészi szép-
ségű, de igencsak nehéz 
sportágban nem csupán az 
életkor, hanem a tudásszint 
is meghatározza, hogy a lá-
nyok melyikbe kerülnek, 
ezért vannak átfedések az 
egyes csoportok között. 
Az ESMTK Pesterzsébeti 
Uszodában az edzéseken a 
kezdőknél 5-10, a közép-
haladóknál 8-13, míg a ver-
senyzőknél 12-22 év közötti 
fiatalok végzik a gyakorla-
tokat. 

Tajti Alexandra, a szink-
ronúszók vezetőedzője el-
mondta, hogy a legkisebbek 
eleinte csak a szülők előtti 
bemutatókon szerepelnek. 
A középhaladók tavaly nyár 
óta vesznek részt nyilvános 
előadásokon. A már hosz-

szabb ideje és magasabb 
színvonalon sportolók 2014 
őszén kezdtek el versenyez-
ni. Hamar a vetélytársak 
tudtára adták, hogy nem-
csak résztvevőként akarnak 
ott lenni a versenyeken, 
hanem céljuk a minél jobb 
eredmény elérése. A múlt 
év végén és a 2015-ös esz-
tendőben rangos viadalokon 
szereztek értékes helyezése-
ket, sőt, többször a dobogó 
legmagasabb fokára is feláll-
hattak az erzsébetiek. Leg-
utóbb, július elején, az érdi 
uszodában megrendezett V. 

Diapolo Hungarian Openen 
szerepeltek, ahol felnőtt 
kombinációs csapat számban 
a 4. helyen végeztek. 

– Az utóbbi másfél évben 
szépen gyarapodott a létszá-
munk, de továbbra is szere-
tettel várjuk a szinkronúszás 
iránt kedvet érző pesterzsé-
beti lányokat – magyarázta 
Tajti Alexandra. – Egyelőre 
nyári szünet van nálunk, de 
aki kíváncsi erre a gyönyörű 
sportágra, augusztus végétől 
kedden és csütörtökön dél-
utánonként megtalál minket 
az uszodában.                     (ms)

Az észak-olaszországi Auron-
zo di Cadore adott otthont 
július elején a Nemzetközi 
Kajak-kenu Szövetség által 
rendezett 1. sárkányhajó 
Európa-bajnokságnak. Ma-
gyarországot népes csapat 
képviselte, köztük a pest-
erzsébeti Römi KKSK hatvan 
versenyzője, akik parádésan 
szerepeltek, 10 aranyérmet 
hoztak haza. 

A csodálatos szépségű he-
lyen lebonyolított kontinens-
viadalon 18 ország legjobbjai 
küzdöttek egymással a kü-
lönböző korosztályokban. 
A májusi szolnoki válogató 
viadal alapján számos ver-
senyszámban a Römi KKSK 
sportolói állhattak rajthoz 
az első sárkányhajó Eb-n. 
Külön futamokat tartottak 
a klubok és a nemzetek szá-

mára, az erzsébetiek az utób-
bi számokban álltak rajthoz, 
Magyarország színeiben.

Az auronzói Európa-baj-
nokságon a magyar válo-
gatott volt a legsikeresebb 
15 arany-, 14 ezüst- és 8 
bronzéremmel. Ebből a ki-
adós „termésből” a Römi 
sárkányhajósai 10 arannyal, 
7 ezüsttel és 2 bronzzal vet-
ték ki a részüket, azaz a do-

bogós helyek több mint felét 
ők érték el.

– Külön öröm számunk-
ra, hogy négy bajnoki címet 
szereztünk a felnőtt kategó-
riákban – mondta Reményi 
Péter, a Römi KKSK veze-
tője. – A húszfős vegyes ha-
jóknál az ötszáz és a kétezer, 
a tízes vegyes hajóknál a 
kétezer, valamint a tízes női 
hajóknál a kétezer méteres 

számban győztek a mieink. 
Voltak olyan futamok, ahol 
a legfőbb riválisoknál hu-
szonéves férfiak lapátoltak, 
a mi negyveneseink azonban 
felvették velük a versenyt.

A hazatérést követő né-
hány napos pihenő után az 
erzsébetiek gőzerővel kezd-
ték meg a felkészülést a 
júliusi sukorói és az augusz-
tusi fadd-dombori országos 

bajnoki versenyre. Aztán 
szeptemberben a csehorszá-
gi Rasicében, a híres kajak-
kenu pályán szállnak vízre a 
Römi KKSK legjobbjai, ahol 
az idei világbajnokságra ke-
rül sor. A 2015-ös esztendő 
eddigi eredményei alapján jó 
eséllyel indulhatnak majd az 
év legnagyobb viadalán, és 
bizonyára tovább gyarapítják 
vb-érmeik számát.         M.S.

SPORT

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

hétfőtől péntekig sporttá-
bort szervez a Pesterzsébeti 
Uszodában.

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

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

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

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

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

Tábor az uszodában

Diadalmenet a sárkányhajó Eb-n

Művészek a medencében

Az ESMTK jégkorong-
szakosztálya 2 edzőtábort is 
szervez a nyáron a Zodony 
utcai sportkomplexumban.
Augusztus 17. és 21. kö-
zött a felnőtt amatőr ho-
kistáborba 14 éves kortól 
bárki jelentkezhet, höl-
gyek is. Minden nap 8-tól 
17.30-ig tartanak a foglal-
kozások, két jeges edzés 
mellett száraz edzések, el-
méleti és taktikai felkészü-
lések várják a táborozókat. 
A kapusok számára külön 
edzéseket is tartanak. A 
résztvevők reggel és ebéd-
időben közösen étkeznek 
majd. Jelentkezni Palo-

tás Istvánnál vagy Fülöp 
Csabánál lehet a 20/978-
2081-es telefonszámon. 
Augusztus 24. és 28. kö-
zött az 5 és 14 év közöt-
ti gyerekeket várják a 
Zodony utcába. A 8 és17 
óra közötti tábornapokon 
reggelit, ebédet és uzson-
nát is kapnak a fiatalok. A 
programban jeges és szá-
razedzések, játékok, uszo-
dai foglalkozások szere-
pelnek. A táborra Kőrösi 
Gábor és Martonosi Zsolt 
edzőknél lehet jelentkezni 
az esmtkhoki@gmail.com 
e-mail címen. 

MS

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

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőség-

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

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

Aláírás:

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

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!

Június végén kezdte meg a felkészü-
lést a 2015-16-os bajnokságra az Er-
zsébeti SMTK NB III-as labdarúgócsa-
pata. Az Ady Endre úti stadionban Turi 
Zoltán vezetőedző minden nap alapo-
san megdolgoztatta a piros-fehéreket, 
akik július elejétől a rajtig hetente két 
felkészülési mérkőzést vívnak.

Ahogy az lenni szokott, ezen a nyá-
ron is nagy a jövés-menés az Erzsébeti 
SMTK öltözőjében. Többen távoznak 
az Ady Endre útról, ahol a lapzártáig 
jó néhány próbajátékos megfordult. 
Őket a tréningeken és a felkészülési 
meccseken teszteli Turi Zoltán veze-
tőedző. A szakember hangsúlyozta, 
hogy kifejezetten posztokra szeret-
nének igazolni, olyan labdarúgókat, 
akik megbízható teljesítményt tudnak 
nyújtani hétről hétre a pályán. A mes-
ter bízik abban, hogy mihamarabb ki-
alakul az a gárda, amellyel készülhet az 
augusztus elején kezdődő bajnokság-
ra. Az eddigi 30 helyett 34 mérkőzés 
vár a csapatra, és ehhez stabil keretre 
lesz szükség. 

Harót János, az Erzsébeti SMTK 
elnöke elmondta, napjaink anyagias 
világában nincs könnyű helyzetben a 
klub. A korábbi évekhez hasonlóan 

ebben az átigazolási 
időszakban is csak 
annyit ígérnek 
a játékosoknak, 
amennyit a szezon 
folyamán biztosan 
ki tudnak fizetni 

minden hónapban, 
ám ez nem vált ki nagy 

lelkesedést. Az egyesület vezetője 
büszke arra, hogy nincs tartozása az 
ESMTK-nak, és ehhez a jövőben is 
szeretné tartani magát a klub, azaz 
nem ajánl hosszabb távon vállalhatat-
lan fizetéseket. A felduzzasztott me-
zőnyben több meccset kell vívni, mint 
korábban, és ez stabil keretet igényel.

Már július elején biztos volt, hogy 
az U21-es együttesből három fiatal 
futballista felkerül az NB III-as csa-
pathoz. A csatár Németh Zoltán 
(1997) harminchét gólt ért el az elő-
ző bajnokságban, rajta kívül csatla-
kozott a „nagyokhoz” Hoffmann Ro-
land (középpályás, 1997) és Borbély 
Zsolt (hátvéd, 1995). A célt majd a 
keret véglegessé válásakor határoz-
zák meg az erzsébeti klubnál.

A 2015-16-os harmadosztályú 
bajnokság nyitányára augusztus 
1-jén kerül sor.          M.S.

Formálódik a csapat 
Idén nyáron is megrendezte hagyo-
mányos családi napját a soroksári 
Molnár-szigeten a pesterzsébeti 
Seinchin Karate SE. Számos érde-
kes, izgalmas programmal várták a 
környékbelieket, akik ezúttal is szép 
számmal látogattak el az eseményre.

A 2015-ös Happy Day családi 
napon mintegy háromszázan vettek 
részt. 

– Klubunk versenyzőinek, edző-
inek túlnyomó többsége Pesterzsé-
beten és a közeli kerületekben lakik, 
így számukra ez a nap jó lehetőség 
volt egy újabb remek hangulatú 
együttlétre – mondta Harsányi Lász-
ló, a Seinchin KSE 
elnöke. 

A pörgős ren-
dezvényen minden-
ki megtalálhatta az 
őt leginkább érdek-
lő programot. Lehe-
tett paintballozni, 
focizni, voltak kü-
lönböző ügyességi 
vetélkedők, látvá-
nyos volt az íjászat 
és a hagyományőrző 
csapat kardvívó, va-

lamint egy környékbeli egyesület ku-
tyás bemutatója. A XX–XXIII. kerüle-
ti rendőrkapitányság drogprevenciós, 
bűnmegelőzési előadása elsősorban a 
szülőknek szólt. Gyerekek és felnőttek 
két nagy üstben közösen főzték a gu-
lyáslevest és a paprikás krumplit, amit 
jó étvággyal az utolsó falatig megettek 
a családi napon részt vevők. Jól mutat-
ja a közösség erejét, hogy a rendrakást 
is közösen végezték. 

A Seinchinnel kapcsolatos hír 
még, hogy július elején száz fiatal 
karatéka Gyomaendrődön edzőtábo-
rozott, megkezdve ezzel a felkészü-
lést a következő szezon versenyeire.

(m)

Családi nap 
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SZOLGÁLTATÁS

Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Laká-
sán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. Üz-
letünkben: mikró, takarítógép, porszívó, 
más kisgépek szervízelése! Alkatrész-
cserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 
Szo:9-12 285-34-88 0630-9-50-17-17 
www.megoldasszerviz.hu

MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, min-
den típus, hétvégén is, garanciával. Te-
lefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

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

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjasoknak kedvezmény, klíma-
szerelés karbantartás Tel: 06-20-467-
7693

Konyha-, szobabútorok, valamint bel-
téri ajtók és ablakok készítését, besze-
relését vállalom. Érd.: 0670/558 77 15. 
majabutor@gmail.com

Automata mosógép javítás garanciával 
hétvégén is. Javítás esetén ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06 20 288-5148

Mindenféle asztalosmunka, ajtó-
ablak-bútor javítás is. Hívásra házhoz 
megyek. Tel: 284-92-13, 06 20 957-
9533

Szobafestés-mázolás-tapétázás gyor-
san, megbízhatóan, korrekt áron, bú-
tormozgatással, fóliázással. Érd.: 06 30 
790-3027, 06 30 730-0450

EGYÉB

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

INGATLAN

XX. kerületben 2 lakásos társasházban 
lakás eladó, kulturált környezetben. 
Kb. 110 m2, 3 szoba, konyha, nappa-
li, ebédlő, fürdőszoba. 540 m2 udvar. 
1986-ban épült. 3 busz megy a metró-

hoz. Irányár: 21 millió Ft. Érdeklődni: 
0670/579 14 31

Eladó XX. kerület központjánál 38 m2-
es világos, száraz, gázfűtéses téglala-
kás. csendes, költözhető. Ár: 5,9 millió 
Ft. Tel.: 06 20 597-9611.

KIADÓ

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

OKTATÁS

Felkészítés, oktatás angol vagy 
orosz nyelven olcsón nyáron is. Érd.: 
0630/504-57-53

Matematika és fizika felkészítést, kor-
repetálást vállalok. Alsó, felső és közép 
szinten. 1500 Ft/50 perc. Érdeklődni: 
Rakonczay Gábor 06 30 644-4776

Tapasztalt középiskolai nyelvtanár né-
metoktatást vállal a kerületben minden 
szinten (társalgás, nyelvvizsga). 
Érd.: 0630/652 39 37, 284-94-82, 
Varga Zsuzsa. veres@gmail.com

19-20. századi magyar és 
régi külföldi festmények, 

műtárgyak
vétele készpénzért.

Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

e-mail: 
nemes.gyula@

nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3.

APRÓHIRDETÉS


