Pesterzsébet

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA
XXXVI. évfolyam 8. szám | 2015. szeptember 1.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Ünnepi fényfestés

Az új kenyér ünnepén

A baptista gyülekezet temploma
adott otthont augusztus 20-án az
önkormányzat és a kerületi egyházak
kenyérszentelő ünnepségének és az
ökumenikus istentiszteletnek.
3. oldal

Nyári intézményfelújítások

Az idei nyári szünetben is több kerületi óvodában és általános iskolában végeztek felújítási munkákat, a
legnagyobb beruházás a József Attila
iskolában zajlott.
5. oldal

„Minden koncert ünnepi”

Halász Juditot tényleg mindenki ismeri, nemzedékek nőttek fel zenéjén
és meséin. Kicsik és nagyok legnagyobb örömére október 3-án ismét a
Csiliben ad koncertet.
11. oldal

Hintóval a Duna-partra

A Budapesti Városvédő Egyesület
Pesterzsébeti Csoportja a Kulturális Örökség Napjain a megújuló III.
Hullám Csónakházat mutatja be az
érdeklődőknek szeptember 20-án.
14. oldal

AUGUSZTUS 20.
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Eső áztatta forgatag
FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

Úgy tűnt, a Szent István Napi Forgatag főszerepét az eső ragadja magához, ám nem így alakult. Augusztus 19-én mindvégig kitartott a közönség a Városháza előtt. Jól tette, színvonalas műsorról gondoskodott a szervező Csili.

Valamire való forgatag, az egykor volt vásári forgatagokat
idézve, nem maradhat Vitéz László nélkül. A Fabula Bábszínház idézte meg a Kemény Henrik által halhatatlanná tett
Vitéz László és az ördögök című vásári komédiát.

Idő sem akadt megemészteni
az augusztus 20-ához méltó
KLG-s fellépést, következett
egy valódi ősbemutató. A
HuNKun DaNCe Komédiás című népi varieté komédiájában Tenkes kapitánya
azért vállalta a műsorvezető
szerepét, hogy ne kelljen
celebnek állnia, inkább végigvezette a nagyérdeműt
a cigány tánc, az operett, a
kalocsai sztepp és Drakula
földjének táncparódiáin.

Az ördög fején csattanó palacsintasütő ritmusát a táncos lábak vették át a színpadon. A Csillagszemű Néptáncegyüttes
ifjai ropták világszerte kivívott népszerűségükhöz hű színvonalon.
Népzene és néptánc után
swing következett. S ha
swing, természetesen Gájer
Bálint. – Hősök vagytok,
hogy kiálltok ilyen időben
– dicsérte két szám között
a közönséget az énekes. A
hangulatról annyit: a színpad mögött a Csillagszemű néptáncosai is táncra
perdültek. Gájer Bálint
egy szál magában elképesztő hangulatot teremtett.
Koncertje második felében
tánckart toborzott a nézőtérről, szerencséjére két
profi is akadt odalent, akik
felmentek mellé. A finálénak szánt Just a gigolo alatt
már jó páran követték a

tempót az énekes körül, s a
ráadás után a közös fotózás
sem maradt el. Az elkészült

fénykép pedig kisvártatva megjelent Gájer Bálint
Facebook oldalán.

tőt a legendás rockoperából,
sőt a táncosok között egy jövendőbeli gimnazista is színpadra lépett. A koreográfia a
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A swing királyt az István, a
király követte. Kossuthos
tanárok és diákok, a KLG
Musical Társulat adott ízelí-

magyar néptánc lépésanyagából és a musical táncelemeiből épült, idézve az ősbemutatót, Novák Ferenc
Tata munkáját. A színpadkép a koncertszerű előadásra helyezte a hangsúlyt (hasonlóan a Novák Péter-féle
királydombi produkcióhoz,
amely éppen a Kosutival
egy időben zajlott). Egyedül
a kosztümök érzékeltették a
Koppányhoz, illetve Istvánhoz tartozást, fekete-fehér
kontrasztjukkal.
Koppány már megjelenésével is meggyőzte a nézőket,
amit hangjával igazolt.

Az idővel kapcsolatban Szabados Ákos polgármester
ünnepi beszédében megjegyezte:
– Sajnos az időjárásról nem mi
gondoskodtunk.
Bár tehettük volna, akkor biztos
még kellemesebb
lett volna ez a mai
este.
A
folytatásban
kifejtette: Pesterzsébet minden
nehézsége ellenére
jó úton jár, hiszen
túlélte az iszonyatos vihart, megküzdött annak következményeivel.
– Remélhetőleg,
ha még egyszer
hasonló előfordul,
ugyanazt az összefogást és
segítőkészséget tapasztaljuk, amit most – hangsúlyozta a polgármester, majd
köszönetet mondott minden pesterzsébetinek, akik
segítő kezet nyújtottak a

vihar okozta katasztrófa elhárításában.
A programot a megszokott
tűzijáték helyett egyedülálló

élményt kínáló fényfestés zárta a Városháza mögötti parkolóban. A vetítés hatására
szinte megmozdulni látszott
az épület. A kivételes hatást
Kovács Nóri éneke fokozta.
Ditzendy Attila
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teleit megadta? – tette fel a
kérdést Győri János Sámuel,
majd kifejtette: az új kenye-

Katona Béla baptista lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, s kifejtette: reméli, nem pusztán civil ünnepre
gyűltek össze, hanem lelki
tartalommal
emlékeznek
meg az államalapításról és
az isteni gondviselésről. Köszöntését követően Börzsönyi János református lelkész,
a Pesterzsébet Szabó-telepi
Református
Egyházközség lelkipásztora vezette az
imádságot.
Az ima és a közös éneklés
után Győri János Sámuel, a
Pesterzsébeti Evangélikus
Gyülekezet lelkésze hirdetett igét. – Népünk kenyere
és keresztsége összefügg –
kezdte prédikációját, majd
később így folytatta: olyan
termőerő van a földben,
amely minden rémhírterjesztés ellenére akár 21 milliárd
embert is el tudna látni kenyérrel.
A fő okként, hogy ez
miért nem így történik, a
lelkipásztor az emberi gonoszságot jelölte meg. Mint
mondta, ezt bizonyítják a
parlagon heverő, elgazosodott szántóföldek, a génke-

ret ünneplő emberiségnek el
kell jutnia a mi ezt-től a ki
ez-ig. „Nem csak kenyéren
él az ember” – idézte Jézus
Krisztust, hangsúlyozva: ez
az átlépés a „mi ez” világából
a „ki ez” világába.
– Újuljunk meg az új
kenyér ünneplésében, miként megújult a magyarság
a keresztény hitre térésében.
Juttassuk el gyermekeinket a
„ki ez” kérdésig – zárta igehirdetését.
Ezt követően Karsai Ildikó énekelte a Learatták már
a búzát kezdetű népdalt, őt
a Baptista Énekkar követte.
dályozhatja meg a
rongálást.
– Ismét megmutatta erejét az
összefogás, ami Budapesten kiemelkedő érték, és jól
bizonyítja, hogy a
pesterzsébeti képviselőknek mennyire
fontos a sport, az
egészséges fiatalok
nevelése – vette
át a szót Losonczi
Ottó, aki egy észrevételre,
miszerint az idősekre nem
gondoltak, megjegyezte: fedett pihenőrész kialakításával pótolják majd a hiányosságot.
A szakosztályvezető szintén kitért a biztonságra, mint
mondta, amennyiben a Fitt

park állapotára nem vigyáznak a használók, akkor több
ilyen létesítmény nem lesz a
kerületben.
A nemzetiszínű szalag
ünnepélyes átvágása előtt
Losonczi Ottó arra emlékeztetett, hogy 9 esztendő alatt
sikerült egy olyan szakosz-

zelt és újból el nem vethető
magok, az anyagi haszonszerzésből gabonát égetők.
– Kenyeret kell mindenkinek adni. A kenyér szavunkkal palettányi gondolatot tudunk kifejezni, többek között
a kenyérkeresetet – fogalmazott a lelkész, aki a bibliai
manna szó eredetéről kifejtette: a zsidók kérdezték, amikor
az égből aláhullt, mi ez?
– Ma is itt tartunk, csak
azt tudjuk kérdezni: mi
ez? Egy pillanatig sem jut
eszünkbe, hogy utána kérdezzünk: ki ez? Ki volt, aki
a kenyértermő élet felté-

Megnyílt a Fitt park
Számos érdeklődőt vonzott
a Kulcsár utca és Vasút sor
közt kialakított Fitt park
megnyitása július végén.

A megnyitón Szabados
Ákos polgármester felidézte,
hogy az elképzelés egy futópálya felépítésével indult.
Az ötletadó, Losonczi Ottó,
Pesterzsébet díszpolgára, az
ESMTK Birkózó Szakosztályának vezetője a birkózók
mellett gondolt minden
mozgást szeretőre és az iskolásokra is, akik végre méltó
körülmények között futhatnak a testnevelésórákon.
– Tavaly ősszel az önkormányzat ígéretet tett a

megvalósításra, közben a
képviselő-testület annyira
magáénak érezte Losonczi
Ottó ötletét, hogy a futókört
fitt parkká bővítette – fogalmazott a polgármester.
Szabados Ákos kiemelte:
ez a park mintául szolgálhat
az egész fővárosnak, mert
olyan sokrétű lehetőséget
biztosít, amelyre Dél-Pesten
nem akad példa.
– Reméljük, minél nagyobb kihasználtsággal működik majd a létesítmény
– mondta a polgármester,
majd a biztonságra áttérve
megjegyezte: a kamerák és
a kerítés mellett kizárólag
a tulajdonosi szemlélet aka-
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A baptista gyülekezet temploma adott otthont augusztus 20án az önkormányzat és a kerületi egyházak kenyérszentelő
ünnepségének és az ökumenikus istentiszteletnek.

Végül Szabados Ákos ünnepi beszédét hallgathatták az
egybegyűltek.
– Milyen világot élünk
most? Milyen új kihívásokkal kell szembenéznie ennek
az országnak,
ennek a nemzetnek?
Kérdései
után a polgármester a
közelmúlt tragikus eseményeire hívta
fel a figyelmet:
az egykori ukrajnai testvérvárosunkra,
amely ma már
Oroszországhoz tartozik,
az Alustától
nem messze harcoló kárpátaljai magyar fiatalok és családjaik sorsára, az új népvándorlásra, amelynek hazánk
az útjába került, a számos erzsébeti otthonát tönkretevő
viharokra.
– Ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe,
mint nagyapáink, ükapáink. Sokkal több tudással,
nagyobb anyagi javakkal
rendelkezünk, és mégsem
tudunk úrrá lenni ezeken
a gondokon-bajokon. XX.
századi megoldásokkal próbálkozunk a XXI. században. Újra fegyverekkel akar-
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juk megőrizni a békét. Mi
a különbség a között, hogy
Bradley tankok vagy T 75ös harckocsik állomásoznak
Magyarországon? Mindkettő fegyver, amelyet pusztításra találtunk ki – hangsúlyozta Szabados Ákos,
és megkérdezte: – Hol az a
hit, ami arra vezethetné a
világot, hogy összefogjunk
és a bajokkal fokozatosan
leszámoljunk. Miért van a
sokaság keveseknek kiszolgáltatva? Miért a pénz és
a hatalom az egyetlen úr,
amelyik képes felettünk irányítani? Tudjuk ezt, de mégis a sokaság fegyvert fog, háborúba indul. Az igazi bajt
pedig nem oldjuk meg – így
a polgármester.
Szabados Ákos személyes
hitvallásáról szólva kiemelte: hisz a kis közösségekben,
a családban, az összefogás
erejében a hitben, a tisztességben, a szeretetben.
– Nem tudom, jó-e a határon felépített kerítés, de a
semmittevésnél minden jobb.
Tudom, hogy bűnös a politika. Itt is, a világban is, mert
nem az összefogás a célja, hanem a hatalom – jelentette ki
Pesterzsébet polgármestere.
A kenyérszentelés szertartását Szoyka Árpád, a
Szent Erzsébet főplébánia
diakónusa vezette.
Ditzendy

tályt felépíteniük, amely ma
első a magyar a birkózásban.
Elsőként az ESMTK sportolói vehették birtokukba a
Fitt parkot: látványos bemutatót tartottak az egybegyűlteknek a fitneszesek, a birkózók és a labdarúgók.
DIA
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Nyári
intézményfelújítások
Ahogy azt a korábbi években
megszokhattuk, az idei nyári
szünetben is több kerületi
óvodában és általános iskolában végeztek kisebb-nagyobb
felújítási munkákat, amelyek
mindegyike legkésőbb augusztus végére elkészült.

Pesterzsébet
Önkormányzata a nyári szünetben
folytatta évekkel ezelőtt elkezdett intézményfelújítási
programját. Ennek keretében a Köztársaság téri
óvodában és bölcsődében,
valamint a Lázár Vilmos Általános Iskolában kicserélték a kazánházat, valamint
az előbbiben korszerűsítették a fűtési rendszert is.

Tisztelt Lakosság,
Pesterzsébet Polgárai!
2015. július 8-án kerületünket tomboló erejű
szélvihar tarolta le. Fákat
döntve, vastag ágakat szakítva, évtizedek óta nem
látott pusztítást végzett. A
kár, ami keletkezett, felbecsülhetetlen mértékű.
A közvetlen veszélyelhárítási munkák, melyek
megfeszített munkálatok
mellett is több mint egy
hónapig tartottak, közel 16
millió forintba kerültek.
A vihar, bár rövid ideig
tartott, annyi fát tarolt le,
amennyi kiigazítását, gallyazását, kivágását 2-3 év alatt
szoktuk elvégezni. Egy hónap alatt közel 2 ezer fához
kellett hozzányúlni, sajnos
sokszor a legszebb, öreg, 60-

A Nyitnikék Óvoda Kossuth Lajos utcai óvodájában
és a bölcsődében folytatódott a tavaly elkezdődött
nyílászárócsere,
valamint
elvégezték a teljes épületegyüttes homlokzatszigetelését és -újraszínezését – sorolta az elvégzett munkákat
Simkó Géza, az önkormányzat városfejlesztési, közbeszerzési és pályázati osztályának csoportvezetője.
A Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodájában még tavaly kezdődött
a felújítás, akkor elvégezték
az épület szigetelését, az ajtók és ablakok cseréjét, a
homlokzat festését, a teraszokon a burkolatok cseré-

110 cm törzsátmérőjű fákat
tette tönkre a szélvihar.
A szélsőséges időjárás,
a hőségriadó ellenére is,
vállalkozóink és kertészeti
munkatársaink megfeszített
munkával, túlórákat, hétvégi munkákat is vállalva
végezték
a
kerület megtisztítását.
A kertészeti és a közfoglalkoztatási feladatokat
ellátó Szociális Foglalkoztató, minden más feladatát
félretéve (parkfenntartási,
fűnyírási munkálatok), teljes szakember-kapacitásával végezte a mentési munkákat.
A feladat oly nagymértékű, hogy mindennek

jét. A kivitelezők több ajtót
is kialakítottak az udvarra
való közlekedés megkönynyítése érdekében, valamint az udvar egyik részét
gyepszőnyegezték és automata öntözőrendszerrel látták el. Idén már csak a fűtési rendszer korszerűsítése
maradt, ami nyár végéig el
is készült.
Szintén tavaly kezdődött
a Hajós Alfréd Általános Iskolában a nyílászárók cseréje, ami idén nyáron folytatódott az iskola Hársfa sétány
felőli frontján.
Az idén 50 éves Német
Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda – Kindergarten
Barossban a 81. szám alatti
tagóvoda épületét már tavaly
felújították, amely a hőszigetelés és a nyílászárócserék
mellett új színt is kapott,
valamint új burkolattal látták el az óvoda udvarán
lévő pancsolómedencét. Az
elmúlt hónapokban a 79.
számú épületre került sor,
amelyet szintén szigeteltek,
homlokzatát újraszínezték,
valamint kicserélték a nyílászárókat.
A felsorolt munkák öszszesen 262 millió 300 ezer
forintba kerültek.
Sz.
ellenére nem sikerült a
gallyak maradéktalan eltakarítása, a kidőlt fák rönkjeinek kiszedése.
Köszönjük megértő türelmüket és kérjük segítségüket abban is, hogy saját
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Elkészült
az Attila iskola

R

égi igényt teljesített
az
önkormányzat
azzal, hogy saját finanszírozásból elvégeztette
a József Attila Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola komplex felújítását. A
pesterzsébeti oktatási-nevelési intézmények közül idén
ennek felújítására jutott a
legtöbb pénz.

több mint 208 millió forintba került.
A munkálatok a nyári szünet első napján kezdődtek és augusztus végéig
tartottak, ezért az oda járó
diákok egy héttel később,
szeptember 7-én kezdik a
2015/2016-os tanévet.
A munkálatoknak ugyanakkor még nincs vége, mivel

Az iskola felújítása során
kicserélték a két épület nyílászáróit, szigetelték, majd
újraszínezték a homlokzatokat, valamint korszerűsítették a fűtési rendszert. Azokban a tantermekben, ahol
szükséges volt, kifestették a
falakat, lemázolták az ablakpárkányokat. A beruházás

a tervek között szerepel új
tornaterem kialakítása, amely
jelenleg tervezés alatt van, és
jövőre az épületek világítását is korszerűsítik – tudtuk
meg Simkó Gézától, az önkormányzat városfejlesztési,
közbeszerzési és pályázati osztályának csoportvezetőjétől.
Sz. A.

Adóhírek
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, az
építményadó és a telekadó 2015. II. félévben esedékes
összegének befizetési határideje:
2015. szeptember 15-e.
Az önkormányzat 2015. június 1-jével történő
bankváltása után az önkormányzati adókról 2015.
júliusban egyenlegértesítőt és új csekkeket küldtünk.
Kérjük, hogy az adóbefizetéseket már a küldött új
csekkeken szíveskedjenek teljesíteni.

kihelyezett zöldhulladékaikkal nem nehezítik közös
ügyünket, a kerület rendbetételét.
Köszönettel:
Pesterzsébet Önkormányzatán Szociális Foglalkoztatója

Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen, vagy telefonon (helyi építményés telekadó: 283-0640/1250, 1252, 1254, talajterhelési
díj: 283-0640/1250, 1225, gépjárműadó: 283-0640/1025,
1258, 1257,) megkeresni. A határidőt követő befizetés
esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, ezért kérjük a
fenti időpontig adóik rendezését.
Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály Adócsoportja
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TÁJÉKOZTATÁS
BANKSZÁMLA VÁLTOZÁSRÓL
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselőtestülete 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
XX. ker. Önk. költségvetési számla
Építményadó
Telekadó
Eljárási illeték
Adó bírság
Késedelmi pótlék
Talajterhelési díj
Idegen bevétel
Bérlakás értékesítés
Egyéb bevétel
Gépjárműadó
Lakbér
Jogi eljárási bevétel
Építésügyi hatósági, szakhatósági
eljárási illeték
Egyéb helyiség, telekértékesítés
Bírság
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Polgármesteri Hivatal költségvetési
számla
Bírság
Jogi eljárási bevétel
INTÉZMÉNYEK
Csili Művelődési Központ
Pesterzsébeti Múzeum
Pesterzsébet Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Intézménye
Pesterzsébet Önkormányzatának
Szociális Foglalkoztatója
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet
ÓVODÁK
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű
Baross Óvoda - Kindergarten Baross
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

12001008 - 01510331 - 00100003
12001008 - 01510331 - 00300007
12001008 - 01510331 - 00400004
12001008 - 01510331 - 00500001
12001008 - 01510331 - 00600008
12001008 - 01510331 - 00700005
12001008 - 01510331 - 00800002
12001008 - 01510331 - 00900009
12001008 - 01510331 - 01200003
12001008 - 01510331 - 01400007
12001008 - 01510331 - 01500004
12001008 - 01510331 - 01700008
12001008 - 01510331 - 01800005
12001008 - 01510331 - 01900002
12001008 - 01510331 - 02000002
12001008 - 01510331 - 02100009
12001008 - 01510668 - 00100006
12001008 - 01510668 - 00200003
12001008 - 01510668 - 00400007
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Meghívó civil fórumra
Szeretettel várjuk a Pesterzsébeten működő civil szervezetek képviselőit szeptember 21-én, hétfőn 18 órakor a Civil Házban (Vörösmarty
utca 180.) megrendezendő fórumra. Az eseményen részt vesz Kovács
Eszter alpolgármester és Kovács András szervezési osztályvezető is. A
megbeszélésen lehetőség nyílik a szervezetek bemutatkozására, eszmecserére, az ügyes-bajos dolgok megbeszélésére.
Kérjük, akik nem tudnak eljönni, de szeretnének együttműködni,
nevüket és elérhetőségeiket adják le a Városháza portájánál Komoróczy
László képviselői postaládájába.
Komoróczy László civil tanácsnok

Felhívás parlagfűirtásra
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban
Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben ezt a földhasználó elmulasztja,

úgy növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek legkisebb összege tizenötezer forint,
legmagasabb összege százötvenmillió forint.

Tisztelt Temetőlátogatók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elmúlt időszakban a temetőben elszaporodtak a temetőlátogatókat munkaszerzés céljából zaklató, telephellyel,
képesítéssel, számlával nem rendelkező, vállalkozásukat és végzettségüket
hamis dokumentumokkal igazoló, hozzá nem értő ál-vállalkozók.

12001008-01510879-00100008

Ezért felhívjuk a tisztelt temetőlátogatók figyelmét, hogy a temető területén belül ne bízzanak meg senkit sem sírgondozási, sem sírkőtisztítási,
-bontási, -állítási, -vésési munkálatokkal, mert az ilyen ál-vállalkozók
drágábban, garancia és számla nélkül végzik, vagy nem végzik el az elvállalt munkálatot.
Gyakran előfordul, hogy a munkálatokat a temetőből eltulajdonított
sírkövek, kiegészítők felhasználásával teljesítik.

12001008-01510931-00100001

Tisztelettel jelezzük, hogy abban az esetben, ha valaki olyan sírkövet
állíttat, amelyet más sírról tulajdonítottak el, felmerülhet az orgazdaság
bűncselekménye is.

12001008-01510927-00100008
12001008-01510921-00100004
12001008-01510916-00100002
12001008-01510914-00100004
12001008-01510901-00100000

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy saját érdekükben kizárólag telephelylyel, képesítéssel rendelkező, számlaképes sírköves vállalkozótól rendeljenek meg munkát a vállalkozások irodájában.
Sírgondozási munkát pedig üzletszerűen kizárólag a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. végezhet a budapesti temetőkben.

12001008-01510895-00100006
12001008-01510887-00100007
12001008-01510885-00100009
12001008-01510882-00100002

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 változatlan formában a Magyar Posta Zrt. kirendeltségein, továbbá a Raiffeisen
Bank Zrt. fiókjaiban.
XX. kerületi Raiffeisen Bankfiók címe: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 21-29.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy saját érdekükben fogadják meg a leírtakat, a temető parcelláiban ne rendeljenek meg sírgondozási, illetve
sírköves munkálatokat, mert a BTI Zrt. nem tud felelősséget vállalni az
esetleges károkért, az el nem végzett vagy szakszerűtlen munkákért!
Kérjük, hogy amennyiben a fenti, jogszerűtlen esetek valamelyikével
találkoznak a temető területén, jelezzék azt a temető biztonsági szolgálatának!

ÖNKORMÁNYZAT
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Csak hazai szólt

2001-ben, amikor elindította az
önkormányzat a térzenei sorozatot
azért, hogy a nyári hétvégéket itthon
töltő pesterzsébetieknek ingyenes,
hangulatos, színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítson, többen

autóval jöttek ki a Kosutiba, és a
csomagtartóból elővett kempingszékeken ülve hallgatták a koncerteket.
Most már nincs szüksége az embernek magával hozott ülőalkalmatosságra, hiszen elkészült a sétáló utca,
és a szökőkút melletti padokon, a
fák árnyékában élvezhetik a nyáresti
muzsikát.
Hosszú éveken keresztül Jakab
Gedeon, a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar vezetője szervezte a térzenét, és kért fel évről évre szintén
fúvószenét játszó környékbeli, Pest
megyei zenekarokat szereplésre.
Az idei térzene mottója így szólt:
„Csak hazai!”. – Megkerestük az itt

A Lajtha László AMI fúvószenekara Kolossa András karmesterrel

Nowa Slupiában jártak
Augusztus 14-e és 17-e között lengyel testvérvárosunk meghívására
Nowa Slupiába utazott Kovács Eszter alpolgármester, dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző, Majoros József,
az oktatási, kulturális és sport osztály nyugalmazott osztályvezetője,
Berényi András, a Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Gyöngyvirág
Néptáncegyüttesének hat táncosa.

Nowa Slupia járásban augusztus
15-e és 17-e között immáron 49. alkalommal rendezték meg a Dymarki
Swietokrzyskie Fesztivált. A rendezvény ideje alatt folyamatosan működő kohókban modellezték, hogyan
készítették elődeik 2 ezer évvel ezelőtt a különböző használati és harci
eszközöket. Emellett történészek
előadásai, valamint számos kulturális és szórakoztató program várta az
ide látogatókat.

A megnyitón Kovács Eszter is
köszönthette a fesztivál résztvevőit,
s természetesen fellépett a Gyöngyvirág Néptáncegyüttes, mégpedig
óriási sikert aratva.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Az immár 15. alkalommal megrendezett nyári térzenei sorozatnak két újdonsága is volt. Az egyik, hogy idén
először csak olyan zenészek léptek
fel, akik vagy Pesterzsébeten élnek,
vagy itt kezdték pályafutásokat. A
másik pedig, hogy július 3-a és augusztus 28-a között minden egyes
héten más-más műfajú muzsika szólt
a Városháza előtt.

élő zenészeket, illetve azokat a művészeket, együtteseket, akik zenei
pályafutásukat Pesterzsébeten kezdték, vállalnának-e fellépést a térzenei
sorozaton. Természetesen örömmel
mondtak igent, hiszen a programsorozat híre zenei berkekben messzire
jutott az elmúlt majdnem másfél évtizedben – tudtuk meg Ecsedi-Nagy
Andrea protokoll- és sajtófelelőstől,
a rendezvénysorozat szervezőjétől.
– Szerettük volna, ha minél több műfajjal megismerkedhetnek a kerület
lakói, s ilyen módon több korosztályt
tudtunk megszólítani – tette hozzá.
Az elmúlt hetekben péntek esténként a jazztől kezdve az operetten
át a pop-rockig sokféle műfajú zenét
hallgathattak az érdeklődők. – A
kezdeményezés sikerrel járt, a zeneszerető közönség szívesen fogadta a
különféle stílusú muzsikát játszó előadókat, együtteseket, azzal együtt,
hogy a hőség sokakat inkább a strandokra csábított – összegezte a tapasztalatokat Ecsedi-Nagy Andrea.
A tervek szerint jövőre is kerületi
kötődésű zenészek, zenekarok kapnak majd meghívást a térzenére. A
legnagyobb közönségsikert aratott
együttesek pedig – mint például
a Hetero Sapiens, a Lajtha László
AMI fúvószenekara, a BB Musica, a
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar,
valamint a Coda Nostra – a biztos
fellépők közé tartoznak.
sz.
Lysa Górá-ra, ahol egy kolostor és
a Szent Kereszt templom található.
A helyiségnek magyar vonatkozású
emlékei is vannak. A legenda szerint
Imre herceg, István király fia az erdőben vadászott és eltévedt. Amikor elaludt, álmában megjelent egy
angyal, és megmutatta neki a helyes

A delegáció és vendéglátóik
– Mind testvérvárosunk vezetői,
mind az ott élők hatalmas szeretettel
fogadtak bennünket, s több helyet
is bemutattak nekünk a környéken.
Jártunk skanzenben, és felvittek a

utat. Imre hálából ezért az apjától
kapott Jézus keresztjéből származó
darabkát ajándékozott a kolostornak– mesélte Kovács Eszter.
y.a.
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Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő első őszi fogadóóráját
szeptember 10-én, csütörtökön
17 órától tartja a XX. kerület
Ady Endre utca 84/A képviselői
irodában.

Nyílászárócsere
Nyáron befejeződött a Városháza nyílászáróinak cseréje. Az
épület frontján és két oldalán,

megőrizve az épület műemlék
jellegét, eredeti méretű és külsejű új ablakokat építettek be, melyek – ellentétben a hátsó front
műanyagból készült nyílászáróival – fából készültek.

Búcsúzunk

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Juhász Ilona pesterzsébeti
aranydiplomás nyugalmazott tanárnő életének 78. évében 2015.
július 22-én elhunyt. Szerettünk
hamvait 2015. augusztus 12-én
helyeztük örök nyugalomra.
Gyászoló család
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EGÉSZSÉGÜGY

Rágógumi helyett fogkefét
Az önkormányzat Semmelweis-napi ünnepségén Pesterzsébet
kiváló közalkalmazottja címmel tüntették ki dr. Gulyás Zsófia
gyermek fogorvost.

Erzsébeten sokáig hiányszakma volt a gyermekfogorvos, ám ez már nem így
van. Mindkét rendelőben fiatal, csinos doktor nénik várják a lurkókat. Közülük dr.
Gulyás Zsófia immár nyolc
esztendeje rendel az Ady
Endre utcai Szakrendelőben.
– 2007-ben végeztem
az orvosi egyetemen, azóta
dolgozom itt. Az élet hozta,
hogy gyermekfogász lettem,
amikor az álláshirdetésre
jelentkeztem – emlékszik a
kezdetekre Gulyás Zsófia,
akit arról faggatunk, miben
más a legkisebbek fogazatát
kezelni?
– Tizennégy éves korig
járnak gyerek fogászatra,
utána már az ifjúsági követ-

kezik. Hat esztendő körül
megjelennek az első maradó
fogak, amelyek éppen olyan
ellátást igényelnek, mint felnőttkorban.
A doktornő hozzáteszi,
mennyire fontos az első benyomás, hogy a későbbiekben ne alakuljon ki félelem.
És már mutatja is a színes
rajzokra körbe a felújított
rendelő falán, amelyek igyekeznek enyhíteni a kicsik
fogorvostól való ódzkodását.
Az évtizedek alatt nem kevésszer változott, miként, miféle fogkefékkel mossunk fogat. Gulyás doktornő felhívja
figyelmünket az állandóságra:
– Naponta kétszer, legalább két percig tartson a
fogmosás –, és figyelmeztet:

a rágógumi messze nem pótolja a fogkefét!
Minden korosztálynak
megfelelő fogkefe kell. Kérdés, hogy mi a megfelelő,
hiszen méretben, keménységben és minden egyéb
másban átláthatatlan a választék.
– Gyerekeknek kis fejű,
széles markolatú, nem kemény sörtéjű ajánlott – sorolja a fogorvos.
Kérdésünkre, hogy ha az
ideális a közepes keménységű, akkor vajon miért
állnak a boltok polcain kemény és puha feliratú fogkefék, a válasz a következő:
a kemény semmivel nem
magyarázható, míg a puha
sörtét az ínygyulladásban,
parodontózisban szenvedőknek készítik.
Még egy titkot is megtudunk: Gulyás Zsófia elekt-

A betegség két végén
Mindenkit elérhetnek súlyos
betegségek. Sokan úgy gondolják: az orvosokat nem.
Pedig dehogynem. Az orvos
is ember, ő is ugyanúgy éli
meg a bajt. Vagy mégsem?
Többek között erről beszélgettünk dr. Szabó Zsuzsanna
körzeti orvossal.

Matematika-kémia szakos tanárnak készült a gimnáziumban, ám helyhiányra hivatkozva nem vették
fel. Ekkor az államhatalom
mellett a szerelem szólt bele
sorsdöntő módon életébe.
– Szerelmes voltam egy
fiúba, aki a családi hagyományt követve orvosira
jelentkezett, s a sikertelen
felvételim után megkérdezte:
ugye Zsuzsa, te is orvos leszel?
Gondoltam, ha igen, akkor
beteljesülhet a szerelmünk.
Az nem teljesült be. Az
egyetemre ellenben bejutott,
jóllehet, 7 esztendőre rá.
Addig ápolónőnek állt, majd
kisvártatva feleségnek. Első
férjétől, egy mentős kollégától, megszületett fia, Ádám.

A házasság rövidre sikerült,
Zsuzsa hamarosan elköltözött karon ülő gyermekével
a SOTE családos kollégiumába, ahol az apró szobában
közös rekamién aludtak a
kicsivel. Egyetemi évei alatt
Zsuzsa éjszakás nővérként
dolgozott, s ugyanakkor tanult.

A rendszerváltás környékén kezdődött hazánkban a rezidensképzés.
Zsuzsa jelentkezett a 27 hónapos háziorvosi képzésre,
ahová elsőre felvették. Állás azonban 2 évvel később
sem akadt.
– Legközelebb a háziorvoshoz a belgyógyász áll, így

– Falusi körzeti orvos
akartam lenni, mivel édesanyám is falun szolgált körzeti nővérként, de nem volt
szabad praxis a nyolcvanas
évek legvégén.

belevágtam az újabb szakvizsgába, s elhelyezkedtem a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház belgyógyászatán.
Végre akadt egy hely,
ahol – mind mondta – nul-
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romos fogkefét
használ.
Így
ezt a fajtát is
bátran
meri
ajánlani mindenkinek.
– A fogkefe
kedvet csinál
a gyerekeknek
a
fogmosáshoz, mert van
köztük mesefigurás, sípolós,
mindenféle,
amelyek megragadják
a
kicsik képzeletét – avat be a
doktornő, majd
hozzáfűzi: az érzéstelenítő tablettákat is többféle színben és
ízesítésben kínálják a gyártók.
Sok mindent elárul az,
kihez jár fogorvoshoz a fogorvos.
– Én egy itteni kollégámhoz, akiben teljesen megbízom.
lás kártyával kapott praxist,
ami magyarán annyit tesz:
nem volt egyetlen árva
betege sem. Ráadásul egy
esztendő leforgása alatt
ezer pácienst rendel összegyűjteni a törvény, másként
elúszik a praxis. 2003-ban a
szomszédos körzetben rendelő orvos kolléga váratlan
halála miatt eladó lett a
praxisa. Ára 10 millió forint volt.
– Egyik betegemnek hamarabb megtaláltam a baját
a szakorvosoknál, ezzel három és fél évvel meghosszabbítva az életét. Ő kölcsönözte hálából, kamatmentes
hitelre a szükséges összeget.
Férje, akit humorosan
menedzserének nevez, előállt az ötlettel, mivel az
üzemorvosi foglalkozás akkoriban felfelé ívelt, Zsuzsa
tegyen újabb szakvizsgát. De
ne gondolja senki, hogy háromnál megállt a doktornő,
ráadásnak idén megszerezte
a sportorvosit.
– Pont amikor még tavaly
szakvizsgáztam volna, az
éves rutinellenőrzést követően közölték: hat hónapom
van hátra.

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ
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– És milyen gyakran?
– Évente kétszer kell
kontrollra járni, hogy ne alakuljon ki olyan baj, amit már
nehezebb orvosolni – válaszolja Pesterzsébet kiváló
közalkalmazottja.
Ditzendy
Életét kilencórás műtét
mentette meg. Három héttel az életmentő beavatkozás után egy-egy napra már
bement a rendelőbe, közben
telefonon osztott tanácsokat
betegeinek.
– Most tavasszal nagytakarításba fogtam, és csak
két hónap múlva tudtam
befejezni, annyira legyengültem – emlékszik a nem
túl távoli múltra, miután
visszatérve a hétköznapokba, rendelését befejezve
fogadott.
Férje állítja, gimnáziumbéli vonzódása a matematikához nem múlt el nyomtalanul: Zsuzsa kiemelkedő
logikai képessége sok esetben segítette ritka betegségek diagnosztizálásában.
Lányuk, Karakas Eszter,
aki most kezdi a Raul Wallenberg
Szakközépiskola
egészségügyi szakát, úgy határozott, az elkövetkezőkben
országos tanulmányi verseny
első tíz helyének valamelyikén szándékszik szerepelni,
hogy felajánlják számára az
orvosi egyetemen való továbbtanulás lehetőségét.
Ditzendy Attila Arisztid

ÉVGYŰRŰK
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Pesterzsébet 90 évesei
Az elmúlt hetekben Erb
Györgynét, Farkas Andrást,
Marosi Kálmánnét, Nemes
Kálmánnét és Tegyei Imrénét
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Kovács Eszter
és Nemes László alpolgármesterek.

Kovács Eszter és Farkas András
rózsái és kis szőlője meghálálják a gondoskodást. A
nagyobbik kertje a Balatonon várja. Oda hosszú ideig
egyedül járt le, ma már fia
viszi-hozza.

FOTÓK: BAKKI LÁSZLÓ

Erb Györgyné Jansa Olgaként született 1925. augusztus 10-én, Erzsébeten.
A családban nem ő volt
az első, ugyanis már nagymamája is itt jött világra.
Dolgozni szintén Pesterzsébeten kezdett, a Habselyem

vényeken. Amíg erővel bírta,
gondosan ápolta kertjét.
Szalai Anna néven született Nemes Kálmánné
1925. július 23-án Torbágyon.
Itt
ismerkedett
meg és élt férjével, az
akkor már Biatorbágy
nevet viselő településen. Varrónőként dolgozott, s igyekezett megadni mindent gyermekeinek.
1987-ben költözött a család
Erzsébetre, ahol házat épí-

déki asszony lévén, nem
tudott volna meglenni kert
nélkül” – mondta fia, aki
maga is büszke az egyedülálló szépségű virágoskertre.

Erb Györgyné és családja
Kötöttárugyárban. Mindkét gyermeke lány, viszont
unokái fiúk, mind a négyen,
sőt, két dédunokája is az
erősebbik nemből valók.
Az utóbbi tíz esztendőben
kisebbik lányával él, ahogy
mondják, nagy szeretetben.
„Anyu nagyon sokat hímez,
és több órát olvas” – mesélt mindennapjairól Ágnes
lánya. E mellett Olga néni
nem hanyagolja el – ahogy
mesélték – hatalmas kertjüket sem.
Farkas András 1925.
július 8-án született. 1953ban kezdtek építkezni feleségével a Fás utcában, ahol
azóta is él. Asztalosként kereste kenyerét. „Reprezentatív stílbútorokat csinált”
– mesélte fia, aki András
bácsi egyetlen gyermeke, s
akitől ugyancsak egy unokája van, szintén fiú. Noha
a nyári tikkasztó hőség és
a gyakorta változó frontok megviselték, kertjének
gondját viselte. Szeretett

Marosi Kálmánnét Takács Gabriellaként anyakönyvezték
Sárbogárdon,
1925. augusztus 13-án. Férjével 1955-ben vásároltak
házat Pesterzsébeten. Rá öt
esztendőre született meg fiuk,
Kálmán, akit 1985-ig nevelhettek együtt, amikor Gabi
néni megözvegyült. A Taurus
Gumigyár bérelszámolójaként
gondoskodott a mindennapiról 55 éves koráig. „Nagyon
szeretett kirándulni és rengeteget olvasott” – árulta el fia,
akitől egy unokája született, s
akivel gyakorta megfordultak
a Csiliben, főleg zenei rendez-

Nemes Kálmánné és családja
tettek. Egészségi állapota
romlásakor fia vette magához, rokkant leánytestvérével együtt. Kettőjüktől 3
unokája és 4 dédunokája
született Anna néninek,
akit 8 éve vastagbéldaganattal műtötték, amelyből
szerencsésen felépült. „Vi-

Tegyei Imréné Radó
Árpád, a rádió első bemondójának lányaként jött

ségizett. Mivel édesapja
elesett a világháborúban,
20 évesen munkába állt. A
Budapesti Kötőipari Szövetkezetnél 1957-től nyugdíjba
vonulásáig vezette a személyzeti osztályt. Nyugdíjas
éveit sem pihenéssel töltötte, egészen 77 esztendős koráig titkárnőként dolgozott.
„Meg kellett tanulnom a
számítógép kezelését, különben nem maradhattam
volna” – mondta, s hozzátette, családtagjaival személyesen, vagy telefonon
tartja a kapcsolatot, mert
a Facebook-ot ki nem állhatja. Két fia született, akik
két unokával ajándékozták
meg, egyikük étteremve-

Tegyei Imrénét Nemes László köszöntötte

Marosi Kálmánné szeretteivel és Kovács Eszterrel

világra 1925. július 23-án,
Pesterzsébeten, ahol azóta
is lakik. A Pesterzsébeti
Leánygimnáziumban érett-

zető egy fővárosi hotelben,
másikuk most végzett a bécsi zeneakadémián.
DIA
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ISMÉT IDE SÜSS!
A Kossuth Társaság idén is
meghirdeti a Pesterzsébeti Kossuth- és reformkori
sütemények sütésének versenyét szeptember 19-én,
szombaton a VII. Reformkori nap keretében.
Jelentkezni és reformkori
recepteket kérni szeptember 16-án 18 óráig lehet
Dr. Sturcz Zoltánnénál a
sturczvilma@citromail.hu
e-mail címen, vagy a 06 70
327 39 28, 284-6648-as telefonszámon (8-21óráig).
A frissen sütött sütemények leadása: szeptember
19. szombat 12 és 13 óra
között a Gaál Imre Galériában. (Kossuth Lajos u. 39.)
HASONMÁSVERSENY
Kedves pesterzsébeti felnőttek és gyerekek! Próbáljanak/tok meg hasonlítani
egy reformkori, 1848/49es történelmi ‚ alakra, a
reformkor és a 48-as szabadságharc személyének
beöltözve, maszkírozva!
Hozza/hozd magaddal annak a személynek a képét
kinyomtatva, akire próbál/sz
hasonlítani.
Legyen/legyél velünk a VII.
Reformkori napon 2015.
szeptember 19-én 9 óra 30
perctől, de legkésőbb 11
óra 30 perctől a pesterzsébeti Kossuth téren a szobor
előtti rendezvényen, ahol
lehetőség nyílik a bemutatkozásra.
A legnagyobb hasonlóságot, a legnagyobb igyekezetet díjazzuk.
GYERMEKPROGRAMOK
A VII. Reformkori napon
ingyenes programok és
foglalkozások várják a
gyermekeket a Kosutiban
és a Városháza előtt. Délelőtt fél 10-től délután
4-ig „Te is kipróbálhatod!”
címmel kézműves bemutatók lesznek. 10 és 14 óra
között „Kossuth Lajos azt
üzente” címmel kalandjáték
lesz a Históriás Társaság
hölgyeivel.
10 és 16 óra kö‚
zött 48-as játszóház, gyerekfoglalkoztató a játszótér
közeli sátorban, a Pesterzsébeti Múzeum támogatásával, délután fél 3-tól
pedig a Fabula Bábszínház
Vitéz László bábelőadását
tekinthetik meg.
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„Nekem minden koncert ünnepi”
Halász Juditot tényleg mindenki ismeri. Nemzedékek nézhették A kiscsacsi kalandjai, a Mirr-Murr mesélőjeként a
televízióban, hallgatták hanglemezeit; alig akad köszöntés,
ahol ne énekelnék a Boldog születésnapot című dalát. 50
esztendeje a Vígszínház tagja, ahol 84 bemutatóban szerepelt, 40 filmben játszott, 30 albuma jelent meg. Többek között Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, Prima
Primissima díjas, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja,
a Mosoly-Rend lovagja, idén vehette át a Magyar Örökség és
a Vígszínház-díjat. Kicsik és nagyok legnagyobb örömére október 3-án ismét a Csiliben ad koncertet.

– Úgy tudom, önnek
mindig is fontos volt a dalok szövege, már az édesanyjával énekelteké is gyermekkorában. Nem véletlen
hát, hogy Bródy János nagy
kedvencei közé tartozott.
– Bródy szövegei nagyon
különböztek a többi szövegíróétól. Pontosan eltalálta a
fiatalság életérzését. Egy más
világot nyitott akkoriban ez
a sor: „El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra”.
– Több mint négy évtizeddel később Bódi László
Cipőben látta meg az új
Bródyt?
– Cipő egész más. Írt nekem néhány nagyszerű dalt.
De Bródyval a közös munka
ugyanúgy folytatódott.
– Első korongján, a Kép
a tükörben címűn dolgozhatott Bródy Jánossal, no és
persze az Illés, a Tolcsvay
és a Trió muzsikusaival.
– Bródy Jánossal közösen
találtuk ki, milyen mesékből
és történetekből szülessen
dal. A versek kiválasztásában is segített, sőt ő maga is
írt dalokat.
– Gyereklemezt terveztek? Olyan dalok szerepelnek a korongon, mint a
Micimackó, a Csudálatos
Mary, az Állatkerti útmutató, a Bóbita, vagy a Csiribiri, amelyek ma is elmaradhatatlan kedvencei egy
Halász Judit-koncertnek.
– Nem csak gyerekeknek
szóló dalok szerepelnek a
lemezen. Nem gondoltam,
hogy csinálok újabb albumot, ezért azokat a dalokat,
verseket akartam rátenni,
amelyek az életemben valamiért fontosak voltak. Végül

is a gyerekek választottak
engem. Rengeteg család
vette meg gyermekeiknek a
lemezeimet.
– Nem panaszkodhatott
a zenekarára, első két albumának dalszerzői, Bródy
János, Tolcsvay László,
Szörényi Szabolcs, Móricz
Mihály kísérték…
– Nem a Tolcsvay, az
Illés, vagy a Fonográf játszott a koncertjeimen, ők

a lemezeken muzsikáltak.
A második albumom után
jelentkezett egy Bojtorján
nevezetű zenekar, akikről
addig senki sem hallott.
Felkerestek a Vígszínházban, mondván, tudják az
összes dalomat, fellépnék-e
velük?
– Hogy mert rábólintani, ha ismeretlenek voltak?

sal, Bartha Tiborral, Födő
Sándorral.
– Igen. Németh Oszitól
a dobokat Fodo, azaz ifjabb
Födő Sándor vette át, aki
remek dalok szerzője is. Tulajdonképpen ők az én zenekarom.
– Úgy tizenöt-húsz
éve a Lázár Vilmos Általános Iskola diákjainak

– Bródy azt mondta,
hogy hallotta őket játszani
az ORI vizsgájukon – ami
akkoriban elengedhetetlen
volt a koncertezéshez –, és
tényleg jók. A harmadik lemezre már a Bojtorján is írt
egy-két dalt.
– Később jött a
NOcoMMent zenekar, két
Fonográfossal, Móricz Mihállyal és Németh Oszkárral, valamint Anti Tamás-

színjátszóköre, a Hangyabanda tagjai levelet írtak
önnek, nézze meg akkori
produkciójukat.
Ebből
azután az lett, hogy három
CD-jén is közreműködtek.
– Ma is nagyon jó viszonyban vagyunk! Nagyszerű csapat! Több lemezemen énekeltek, verseket
mondtak. A csapat létrehozója és vezetője, Balla Edit
egészen kiváló pedagógus.
Két lemezem megjelenése
után is megkértem őket,
hogy a vígszínházbeli karácsonyi koncertjeimen üljenek fel a színpadra, s működjenek közre. Kitűnőek
voltak!
– Négy nappal születésnapja előtt lép fel a
Csiliben. Hagyományos,
vagy ünnepi koncert lesz?
– Nekem minden koncert
ünnepi... Ez is olyan lesz.
Ditzendy Attila Arisztid

INTÉZMÉNYEK
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Tábor az Adyban

2015. szeptember 1.

Idén is színes játékokkal, vetélkedőkkel, sportprogramokkal várták a nyári
napközis tábor lakóit, azaz a kerületi általános iskolásokat július eleje és
augusztus közepe között az Ady Endre Általános Iskolában.

sokat a Pesterzsébeti Sakk Egyesület tagjai biztosították. A szellem
mellett a testet is megmozgathatták
a gyerekek: a Pesterzsébeti Uszoda
ingyen fogadta őket. Bánóczi Zsolt
csütörtökönként reggeli tornát ve-

Az utolsó héten alig két focicsapatnyian töltötték szünidejüket a táborban, mintha a közelgő iskolakezdés
már az Ady iskola küszöbén topogna.
A küszöbön túl azonban csalhatatlan
nyári napsütés perzselt. Mit napsütés,
akkora hőség, hogy a lurkók az épületben vészelték át a kánikulát. Szemmel
láthatóan ez cseppet sem zavarta őket.
Elég tér adatott a pingponghoz, tollaslabdához, de jól megfért mellettük a
kézműves asztal is. A tantermek sem a
tanulást szolgálták: kisebb csoportok
játszottak többjükben. A legnagyobb
sikert az UEFA-játék könyvelhette el,
és nem kizárólag a fiúk körében.
– Múlt héten, meg azelőtt sokkal
többen voltak ám – mondta a tanárok egyike.
Turnusonként átlagosan száz
gyerek fordult meg az idei vakáció
idején a táborban, amely hagyományait követve most is állandó programokkal várta hétről hétre az egyes
csoportokat.

zetett, majd önvédelmi bemutatóval
szórakoztatta a táborozókat. A sárkányhajózást a Römi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Klub biztosította. Dr.
Sturcz Zoltánné a mézeskalács-készítés fogásait mutatta be, a bélyeggyűjtés fortélyaiba a Csili – Vasas Bázis

Nem maradhatott el a fazekaskodás, az egészségügyi vetélkedő,
amelyet a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának dolgozói
szerveztek, akik e mellett iskolaorvosi szolgálatról is gondoskodtak.
A heti rendszeres sakk foglalkozá-

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

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

Színes péntekek: minden pénteken 17 órakor más klubba
várjuk szeretettel a kicsiket és
nagyokat.
• Szeptember 4-én Időutazók
klubja – közlekedj velünk
• Szeptember 11-én Kézműves
Kuckó
• Szeptember 18-án Társasjáték klub
• Szeptember 25-én Színes ötletek – kreatív klub
Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk szeptember
9-én, szerdán 17 órakor jelentkezik újra Frisch Tibor vezetésével.

Játékkészítők klubja: szeptember 9-től szerdánként,
15 órától várja Attila bácsi az
érdeklődőket, akik logikai és
kézműves játékokkal ismerkednének.
Idegennyelvi klubok: Az angol klubban szeptember 7-én,
hétfőn 17 órakor, az olasz klubban pedig szeptember 28-án,
hétfőn 17 órakor várja a nyelvgyakorlókat
Laczkó-Juhász
Mónika. A német klub következő foglalkozása szeptember
14-én, hétfőn 17 órakor lesz. A
francia klubban Megyeri Béla
várja a társalgókat szeptember

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy szeptember 5-től újra
nyitva vagyunk SZOMBATONKÉNT is!

bélyeggyűjtő Kör tagjai vezették be a
gyerekeket, a Pesterzsébeti Múzeum
munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozásokat vezettek, a helyi tűzoltók pedig a tűzoltóparancsnokságon
mutatták be munkájukat.
A Pesterzsébeti Rendőrkapitányság egyenruhásai KRESZ- és bűnmegelőzési versenyét Farkas Petra
nyerte meg (Hajós Alfréd Általános
Iskola), a második Szűcs Barnabás
lett (Hajós Alfréd Általános Iskola),
a harmadik pedig Bezzeg Dorina a
Tátra Téri Általános Iskolából.
A McDonald’s hálózat pesterzsébeti étterme gyümölcslével, a
TESCO Pesterzsébet élelmiszerrel
és játékokkal, a REDEL Elektronika Kft. és a KONTASET Kft. pénzzel támogatta a napközis tábort, a
Fővárosi Állat- és Növénykert pedig kedvezményes belépőket biztosított.
Mindezek mellett a pedagógusok
kézműves foglalkozásokat, sportvetélkedőket, ügyességi játékokat szerveztek, míg a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és
Ellátó Szervezete, közismert nevén
a GAMESZ az étkeztetésről, rendről
és tisztaságról gondoskodott.
Endy

21-én, hétfőn, 17 órakor. Az
orosz klub következő foglalkozása pedig szeptember 23-án,
szerdán 17 órakor lesz.
Kiállítás: Galériánkban Károlyi
Marianna grafikáit és festményeit tekinthetik meg. Tárlóinkban pedig Pápszi Szilvia
„Papír máshogyan” című kiállítását nézhetik meg.
A rendezvényeinken való
részvétel ingyenes! Kérjük,
támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal, hogy
beiratkoznak hozzánk!
Folyamatosan frissülő információk a rendezvényeinkről
elérhetőek a www.fszek.hu/
biromihaly weboldalon!

Kézimunka és Főzőcske Klub
Pénteki napokon 15.30 óra
Játszóház!
Páratlan heteken szerdánként 16.30-tól
A könyvtárban 2015. szept. 23-án
tartjuk a Népmese Napját kis Pacsirtáinknak
Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választókörzet képviselőjének fogadóórája
2015. szept. 2-án, 18.00-kor
A nagy sikerű Kerekítő foglalkozás
szervezése folyamatban, reméljük, a
következő számban hírt adhatunk
róla.
Telefonon szeptember közepétől érdeklődhetnek a kedves szülők.
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Pesterzsébeti Múzeum

Rátkay - Átlók Galéria

Időszaki kiállításaink

Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Bp., Kossuth L. u. 39.
Megnyitó ünnepség: 2015. szeptember 16., szerda, 17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2015. szeptember 16. - 2015. október 18. között,
keddtől vasárnapig, 10-18 óráig.

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-0263,
06 (1) 283 1779.
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

„Lehet egy kicsivel több?” helytörténeti kiállítás a Pesterzsébeti
Vásárcsarnok 90. évfordulója alkalmából
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2015. április 15. – 2016. március 27. között,
keddtől szombatig, 10-18 óráig.
Farkas István festőművész és a Magyar Zsidó képzőművészet a XX.
század első felében

1204 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás:
Kedd-Szombat 10-18

Rendezvényeink:
7. Reformkori Nap a Kossuth Társasággal 2015. szeptember 19.,
szombat

Gaál Imre Galéria

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap 10-18

Helyszín: Pesterzsébet, „Kosuti” sétáló utca, Gaál Imre Galéria (1201,
Bp., Kossuth L. u. 39.)
A Reformkori Nap programjairól bővebb információt az újságban elhelyezett plakáton olvashatnak.
Barokk-est
Erzsébet Trió koncertje
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201
Bp., Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2015. szeptember 26., szombat, 16 óra

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

Gaál Imre Galéria: 2015. augusztus 18-tól szeptember 7-ig zárva tart.

CIVIL
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III. Dél-Pesti Bélyegfesztivál

lékpecsételésre is lehetőség nyílik a
nyitó- és a második napon. A fesztivál 8-án este 6 óráig várja az érdeklődőket.
Újdonságként az érmeket most
nem tablós tárolóban láthatjuk
majd, ugyanis, amint Bendekovits
Józseftől megtudtuk, tízmilliós értékeket nem lehet ezen a módon
kellőképpen megóvni. A numizma-

tikai különlegességek megtekintése
mellett a Csili Protokollterme kínál
helyet a csereberéknek is.
A fesztivál második napján délután 2 órától bélyeg mini-árverésre
invitálnak. Lesz itt mindenféle, a
ritkaságoktól, sorozatoktól a kevésbé
értékes bélyegig. Hogy miért miniárverés, arról Bendekovits József így
beszélt: – Például egy tízéves időszakban megjelent összes magyar bélyeg
ára nem több, mint 15 ezer forint.
A látogatók számos bélyegkülönlegességgel találkozhatnak. A kínai sorozat olyan részeit szemlélteti
a hatalmas országnak, amelyek kevésbé, sőt egyáltalán nem ismertek;
a Kiskunságot öt keretnyi anyag vonultatja fel a látogatóknak; továbbá
a Lánchíd és a Duna szintén bemutatkoznak a Harmadik Dél-Pesti Bélyegfesztiválon.
D. A.

gyarország egyik legnagyobb területű
és befogadóképességű csónakházává
vált. A három csarnokból álló telepet 800 csónakférőhellyel, modern
felszereltséggel,
teniszpályákkal,
tekepályákkal, jégpályával, asztalosműhellyel és a Dunára épített teraszos étteremmel látták
el – vázolta a csónakház történetét Óváry
Gábor, a BVE Pesterzsébeti csoportjának
vezetője.
A közelmúltról és az
épületfelújítási munkákról szólva a csoportvezető emlékeztetett,
hogy az utóbbi évtizedben az építmények
használhatatlanná váltak, ezért Pesterzsébet
Önkormányzata az elhagyott épületek egymásra épülő felújításáról
határozott. A fejlesztés a Tér_Köz
pályázat keretében valósul meg.

– Elsőként a III. csónakház felújítása kezdődött meg 2014 novemberében. Az előzetes tervek a
vörösfenyő vázszerkezet javítását és
a károsodott szerkezetek részleges
cseréjét írták elő. A kivitelezéskor az
épület teljes hátsó traktusa bontásra
került, mivel állapotát veszélyesnek
ítélték, így a vízpart felé eső fejépület maradt csak meg. A fél évig tartó
építkezés során az épület vázszerkezete vörösfenyőből, eredeti formájában épült újjá – avatott be a részletekbe Óváry Gábor, aki hozzátette:
bár a III. csónakház felújítási munkái még tartanak, tekintettel arra,
hogy Pesterzsébeten ez a fejlesztés az
utóbbi évek egyik legnagyobb változása, az eddigi eredményeket a Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti csoportja – Pesterzsébet
Önkormányzata részvételével – a
Kulturális Örökség Napjain bemutatja az érdeklődőknek.
DIA

Harmadszor rendez bélyegfesztivált a Csili – Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör,
amelynek ünnepi megnyitója szeptember 5-én 11 órakor lesz a Csiliben. A
bélyegkülönlegességek, sorozatok mellett a Magyar Éremgyűjtő Egyesülete
Csepeli Csoportja jóvoltából numizmatikai ritkaságokkal is találkozhatnak a
látogatók a Csili Protokolltermében.

A fesztivál célja, mint az előző
két alkalommal is, a bélyeggyűjtés
népszerűsítése, különösen a fiatalság
körében.
– Lassan már csak nyugdíjasok
gyűjtenek bélyeget, kiöregedtünk,
muszáj fiatalítanunk – mondta
Bendekovits József, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége dél-pesti
területi elnöke. Ezért minden erzsébeti iskolába kiküldték meghívójukat.
Persze nem kizárólag ilyen módon
csalogatják az ifjakat, Bendekovits úr

a huszonegyedik század kihívásainak
megfelelve weboldalt nyitott a www.
bendefila.lapra.hu címen.
– Három iskolában is tartunk bélyeggyűjtő szakkört, tapasztalataim
szerint nagyon tetszik a gyerekeknek
– hangsúlyozta az elnök.
A hagyományokhoz hűen idén
is bográcsban készített birkapörkölttel várják a megnyitóra érkezőket. Szintén tradicionálisan a posta
kihelyezett hivatalt nyit a Csiliben.
Itt emlékbélyeg-vásárlás mellett em-

Hintóval a Duna-partra
Évről évre épületlátogató sétákkal kapcsolódik a Budapesti Városvédő Egyesület (BVE) kiemelkedő fontosságú rendezvényéhez, a Kulturális Örökség
Napjaihoz a BVE Pesterzsébeti csoportja. Az idei, szeptember 20-án 10 órakor
kezdődő séta célja a megújuló III. Hullám Csónakház bemutatása.

A szervezők a Városháza parkolójában várják az érdeklődőket, akik közül az időseket és a kisgyermekeseket
hintókkal és fogatokkal viszik majd a
csónakházhoz.
A Kulturális Örökség Napjai
(KÖN) az Európa Tanács által
1984-ben indított Európai Örökség
Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva kezdődtek 1999-ben. A
nyitott kapuk néven is ismert hétvégék célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét épített örökségeink
szépsége mellett azok sérülékenységére, ezáltal erősítve mindenkiben
a kulturális emlékek megóvásának
igényét.

– A Kis-Duna pesterzsébeti szakaszán 1936-tól több lépcsőben
került kiépítésre Somody Ödön csónakháza és sporttelepe, amely Ma-

Általános iskolák ebédbefizetési időpontjai 2015. október hónapra
Intézmény

Ebédbefizetés

Pótbefizetés

Ady Endre Ált. Isk.

Szept. 10. 7-13 óráig Szept. 17. 12-17 óráig

Hajós Alfréd Ált. Isk.

Szept. 07. 7-13 óráig Szept. 14. 13-17 óráig

József Attila Ált. Isk.

Szept. 08. 7-13 óráig Szept. 15. 13-17 óráig

Lázár Vilmos Ált. Isk.

Szept. 08. 7-13 óráig Szept. 17. 13-17 óráig

Gyulai István Ált. Isk.

Szept. 15. 7-13 óráig Szept. 22. 12-17 óráig

Tátra Téri Ált. Isk.

Szept. 09. 7-13 óráig Szept. 16. 12-16 óráig

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Szept. 10. 7-13 óráig Szept. 15. 13-17 óráig
Zrínyi Miklós Ált. Isk.

Szept. 14. 730-13 óráig Szept. 21. 8-12 óráig

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről,
eseményekről tájékozódhat
az önkormányzat
Facebook oldalán is.

Csatlakozzon most!
www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat
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Erdélyi jutalomkirándulás Táncot az iskolákba!
A kórus első állomása Kalotaszentkirályra vezetett, ahol szakképzett idegenvezetőtől ismertetőt
kaptak az Ady-emlékművekről és
a helyi református templomról. A
település nevezetességeinek megtekintése után az énekesek elfoglalták
szálláshelyüket Farkaslakán. Másnap Parajdra látogattak, az ottani
sóbánya után a híres fürdőbe mentek, majd a közeli Korondra vitt az
útjuk, ahol a Józsa keramikusnál
bepillantást nyerhettek a koron-

gozás munkafolyamataiba. Később
megkoszorúzták Farkaslakán Tamási Áron sírját és a trianoni emlékhelyeket, s megtekintették a neves író
szülőházát.
Harmadik nap hosszú utat tettek
meg, a Gyergyó/Ditró templom után
a Gyilkos-tóhoz és a Békási szoroshoz kirándultak, megkoszorúzták a

madéfalvai emlékművet, megnézték
a csíksomlyói kegytemplomot, végül
Homoródon megkóstolták a híres
borvizet.
Utolsó Erdélyben töltött napjukon a székelyudvarhelyi szoborparkba látogattak, innen Zetelakára, a
duzzasztógáthoz vitt az útjuk, majd
Szejkefürdőre, ahol Orbán Balázs
síremlékén helyezték el az emlékezés
virágait.
Hazafelé először az agyagfalvai emlékműnél álltak meg, majd
Pesterzsébet testvérvárosában, Székelykeresztúron. A helyi
nevezetességek megtekintése után a polgármester hivatalában
látta őket vendégül. Az
utolsó megállójuk pedig
Fehéregyházán
volt,
Petőfi eltűnésének emlékművénél.
– Nagyon jó hangulatú, felejthetetlen
kirándulás volt, mindenhol nagyon szívesen fogadtak
bennünket – mondta Szeghalmi Ágnes, a kórus vezetője. – Természetesen az éneklés sem maradhatott ki a
programból, egyik este Farkaslakán
tartottunk bemutatót a helyieknek,
s minden koszorúzásnál is énekeltünk – tette hozzá.
sz.

Vége a vakációnak. Az iskolák mellett kaput nyitnak a sportegyesületek, művelődési házak, tanodák, szakkörök, stúdiók. Köztük a Pesterzsébeti Művészeti Stúdió (PMS), amely nyílt héttel és éjszakai programmal vár mindenkit
szeptemberben.

Éppen befejezték a szokásos
évadnyitó klipjük forgatását, amikor
telefonvégre kaptuk Verőcei Edinát,
a PMS vezetőjét, tudakolva, mivel
készülnek a szeptemberben kezdődő
évadukban?
– Az évadnyitó promóciós filmünkben táncosainkkal közösen
mutatkozhatnak
be ifjú tehetségeink – mesélte
Edina, aki hozzáfűzte: kedvcsináló ez a klip, amit
Facebook oldalukon (facebook.
com/pmsdance)
bárki megnézhet,
hátha kedve kerekedik a táncoláshoz.
A nagy bemutató, évzáró táncgálájukon, természetesen a jól bevált
recept szerint, Disney adaptáció
lesz, az Angelina Jolie-féle Demóna,
amely a Csipkerózsika előzményeiről
mesél.
A Tánciskolák Éjszakáján, szeptember 11-én, 16 és 22 óra között, a
PMS Centerben (1203 Bíró Mihály
u. 3.) szinte bármilyen stílusba belekóstolhatnak az érdeklődők. Még
azok is – ígéri Verőcei Edina –, akik
azelőtt sosem táncoltak.

Ismét Kossuth nyomában jártak
A Kossuth Társaság lassan 20 éve Kossuth és a ’48-as hősök nyomában jár,
hol országon belül, hol külföldön, főleg magyarlakta területeken. A legutóbbi
úti cél Szabadka volt, ahová egy júniusi hajnalon indultak a társaság tagjai és
a hozzájuk csatlakozott érdeklődők.

Az út viszontagságossága miatt csak dél körül érkeztünk meg,
így elmaradt a tervezett látogatásunk a szinte teljesen magyarlakta
Bácskossuthfalvára, ahol szerettük
volna megkoszorúzni a Kossuth-szobor és a kaponyai csata emlékművét.
Szabadkán, az idegenvezető ügyességének köszönhetően, a nagyszámú csoportnak sikerült várakozás
nélkül bejutni mind a Városházára,
mind a zsinagógába, mind a Városi
Múzeumba. Közben láthattuk a szép

szecessziós palotákat, a Zsolnayszökőkutakat.
Ezután felkerestük Kosztolányi
Dezső szabadkai szobrait a régi gimnázium épületénél, ahol édesapja
tanított, ő pedig tanult. Mivel nagyapja ’48-as honvéd volt, itt tettük
le egyik koszorúnkat. A Szent Teréz-székesegyház előtt, a fasizmus
áldozatainak emlékműve közelében
ráleltünk a Szép Ferenc-emlékműre. Szép Ferenc több templomban
teljesített kápláni szolgálatot, tábori

lelkészként csatlakozott a szabadságért harcba szálló szabadkai nemzetőrökhöz 1849-ben. Emlékműve előtt
a velünk utazó gyerekek helyezték el
koszorúnkat.

Ugyancsak szeptemberben nyílt
hetet tartanak, 7-étől 12-éig, amelyen ingyen kipróbálhatják magukat
a gyerekek.
– Reméljük, a pom-pom részleg
is beindul – így Edina. Ugyanis női
csapatuk már egy esztendeje edzést
tart, és szeretnék, ha gyerekekkel

FOTÓ: VÉGHT

A Csili Népdalkör – az önkormányzat és a Csili Művelődési Központ segítségével – a nyáron Erdélybe látogatott, miután a másfél évtizede működő kórus
tavaly megkapta a legmagasabb KÓTA elismerést, az Arany Páva díjat.

újabb csoportot indíthatnának. A
pom-pommal kapcsolatban tervezik, hogy a testnevelés órák egy
részét ilyen típusú foglalkozással, illetve fitness tánccal, vagy zumbával
válthassák ki. Az elkészült produkciók pedig látványos elemei lehetnek majd az iskolai ünnepségeknek.
A Tánc Világnapján, 2016. április
29-én rendezendő táncfesztiváljukon is bemutatkozhatnak a Csili
színpadán.
Dici
A következő állomás Palics, a
gyönyörű tóparti üdülőhely volt, és
közben sajnáltuk,
hogy a teljes délelőttünk elveszett
a határon való
várakozás
miatt. Visszafelé az
újfehértói csárdánál álltunk meg,
ahol mindenki a
kedvére rendelt,
és ebéd közben jót
beszélgettünk
a
vendéglátókkal. A
hazafelé út nagyon
jó hangulatban telt.
Igaz a mondás: ha a vége jó, minden jó.
dr. Sturcz Zoltánné,
a Kossuth Társaság elnöke
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Lakossági fórum
elmondta, a jelenlévők létszámából is látszik, hogy a lakosság még nem szokott hozzá az
ilyen jellegű rendezvényekhez.
Ezzel együtt a testületi többséget képviselők célja, hogy közelebb kerüljenek az itt élőkhöz,

Színvonalas kulturális és sportprogramok várták augusztus
29-én, szombaton délelőtt a
Hunyadi János téren a terület
választási körzetében élőket. A
Nagy Lászlóné és az Ady Endre
Klub által szervezett rendezvé-

2015. szeptember 1.

Új külcsín, régi belbecs
Felújítás miatt két hétig zárva tartott, de augusztus 24én újra nyílt a Cédrus Patika,
amely 2012-ben elnyerte az
Ország Kedvenc Patikája címet.
A munkák során kibővítették
a betegfogadó teret, hogy ezzel is kényelmesebbé tegyék a
gyógyszerkiváltást. A várakozási idő csökkentése érdekében
a korábbi három kassza helyett
már négy gyógyszerkiadó hely
FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
várja a vásárlókat. Szintén a
gyorsabb kiszolgálást segíti egy raktározó és gyógyszerkiadó funkcióval ellátott gép, amely a gyógyszerészek keze alá dolgozik. Komfortosabb formában zajlik a vérnyomás-, vércukor-, koleszterin- és
trigliceridmérés. Modernebb lett a patika megjelenése is, de a családias hangulat és a szakszerű kiszolgálás változatlan maradt. Mivel a kibővült térben több hely áll rendelkezésre, a patika kozmetikai
palettájában új családok jelentek meg, a meglévők pedig kibővültek.
sz.a.

nyen a lakosoknak lehetőségük
nyílt a körzet önkormányzati
képviselőjével és a rendőrség
képviselőjével megbeszélni az
őket és a területet érintő problémákat is.
A rendhagyó lakossági fórum
délelőtt 10 órakor a Csili ritmikus sportgimnasztikázóinak
bemutatójával kezdődött, akik
utána közös bemelegítést is
tartottak. Őket Karakas Eszter
hastáncbemutatója
követte,
majd Újhelyi Andrea és Sárkány Krisztián előadásában
operettslágereket hallgathattak
a programra ellátogatók.
Nagy Lászlóné, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte a megjelenteket, és

FOTÓ: BAKKI LÁSZLÓ

Kormányablakok: új ügyfélfogadási rend
ezért a jövőben számos hasonló eseményre számíthatnak a
pesterzsébetiek.
Az Ady Endre Klub 3:3 elleni foci
villámtornát szervezett, amelyen
3 lakossági csapat mellett a tűzoltóság, a Pesterzsébeti Polgárőrség, valamint a klub tagjaiból
és képviselőkből álló kompánia
is nevezett. A győztesnek járó
kupát az egyik „civil” csapat, a
k. f. k. FC nyerte.
Dr. Hiller István országgyűlési
képviselő, a Parlament alelnöke is részt vett a rendezvényen,
aki Nagy Lászlóné és Sipos
Zsolt rendőr alezredes mellett
igyekezett megoldást találni a
lakosság problémáira.
sz.

Jótékonysági koncert
A
Pesterzsébet
Szabó-telepi Református Gyülekezet nagy terv
megvalósítása előtt áll, új templomot
szeretne
építeni a Mátyás király téren,
amelynek terveit
Makovecz
Imre
építőművész készítette elő.
A pesterzsébeti Makovecztemplom felépítését több neves
személyiség is támogatja, köztük Gryllus Dániel és zenésztársai, akik 2015. szeptember
2-án 19 órától jótékonysági
koncertet adnak a Kálvin téri

református templomban. A
koncertre ingyenes a belépés,
de adományokat örömmel fogadnak. Az új templomról, az
adományozási lehetőségekről
a www.makovecztemplom.hu
weboldalon lehet tájékozódni.
y.

Új nyitva tartással várják az ügyfeleket a budapesti,
okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakok
2015. szeptember 1-jétől. Az ügyfelek továbbra is
felkereshetik a kormányablakokat akár munkaidő előtt
– hétfőnként reggel 7 órától –, de az esti ügyintézésre
is lehetőségük marad. Újdonság, hogy szeptembertől
hétfő kivételével minden nap reggel 8-kor kezdődik
az ügyfélfogadás. A kormányablakokban intézhető
ügykörök száma 2015. augusztus 15-étől további 45
üggyel – mint például földhasználati bejelentés – bővült, így ezeken a helyszíneken összesen 425 ügyben
tudnak már eljárni az állampolgárok. A pesterzsébeti
Tesco-ban található kormányablak nyitvatartási rendje: hétfő: 7-17 óra, kedd: 8-18 óra, szerda: 8-20 óra,
csütörtök: 8-18 óra, péntek: 8-15 óra.
y.

Ingyenes étkezés
A kormány május végi döntése értelmében szeptember
1-jétől ingyenes bölcsődei,
illetve óvodai gyermekétkeztetésre jogosultak a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a három- vagy
többgyermekes családok, a
nevelésbe vett gyermekek, a
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik,

Képünk illusztráció

valamint azok a családok, ahol
az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, jelenleg
89 ezer 408 forintot.
Az első négy esetben dokumentumokkal kell igazolni a jogosultságot. Az egy főre jutó jövedelem esetében az ingyenes
gyermekétkeztetést a szülők
jövedelmi önbevallása alapján

ítélik meg. Nyilatkozatot csak
a háromnál kevesebb gyermekkel rendelkezőknek, vagy
a tartósan, illetve fogyatékos
gyermeket nem nevelőknek kell
tenniük, az abban foglaltakat az
intézmény és a jegyző sem előzetesen, sem utólagosan nem
vizsgálhatja.
Mivel a gyermekvédelmi törvény alapján bölcsődei gondozás esetében az intézményvezetőnek a fizetendő gondozási
díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell megállapítania,
a bölcsődében csak az étkezés
lehet ingyenes, a gondozásért
továbbra is fizetni kell, kivéve a
nagycsaládosokat, a bölcsődébe járó tartós beteg gyermeket
nevelőket, valamint a rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesülőket.

y.a.

KIKAPCSOLÓDÁS
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Zöldsarok

Szeptemberi kert

M

egérkezett az év
első „emberes” hónapja, ami átvezet
bennünket az őszbe. Ha az
időjárás még nem is indokolja, el kell kezdenünk a kert
őszre/télre való felkészítését.
Végezzük el a sövénymetszést, de a növények többségét – ribizli, málna, szeder,
egres – is az évnek ebben a
hónapjában szabad utoljára megmetszeni. A rózsákat
vágjuk vissza, és a tövet
takarjuk be fenyőkéreggel
vagy falevéllel.
Az ősszel (kikerics) és kora
tavasszal virágzó hagymás
növényeket (jácint, tulipán,

nárcisz, hóvirág) ültessük ki.
Figyeljünk arra, hogy a hagyma magasságához képest a
föléje kerülő föld annak kétszerese legyen. Ugyanakkor
a fagyérzékeny növények
(kardvirág, frézia, liliomok

egyes fajtái) hagymáit az ősz
folyamán fel kell szednünk.
Az összegyűjtött hagymákat
tartsuk jól szellőző, hűvösebb
helyen, lehetőleg papírzacskóban a tél folyamán.
A gyep öntözése ilyenkor
már nem annyira lényeges,
ugyanakkor érdemes megszabadítani az esetleges mohától,
elhalt füvektől. A fű kirohadását, lehulló diólevél esetén
elszíneződését és a kártevők
elszaporodását megakadályozhatjuk, ha a száradó faleveleket az ősz folyamán folyamatosan összegyűjtjük.
A kertben nyaraltatott
szobanövényeket lehetőség
szerint
szeptember elején
telepítsük viszsza a házba, az
éjszakai hűvös
levegő nem tesz
nekik jót.
A mediterrán növényeket (leander,
hibiszkusz) is
vigyük 10-15
fokos, világos helyre, csökkentsük a locsolást, és hagyjuk el a tápoldatozást. A
hajtásokat vágjuk vissza, így
kevesebb vizet párologtatnak el a növények.
sz.

Gyermekrejtvény
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: „Gyermekrejtvény”.
A helyes megfejtők közül egy a Dörmögő
Dömötör legújabb számát nyeri a Drize
Kiadói Kft. jóvoltából.
A beküldési határidő:
2015. szeptember 14.

Előző számunk nyertese: Mikuska Viktória Fanni. Gratulálunk, a nyereményt postai úton kapja meg.

Sudoku
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.
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Gasztronómia

Juhtúrós sztrapacska
Következő számunk 2015. szeptember 29-én jelenik meg
Lapzárta: 2015. szeptember 15.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés,
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest,
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady
Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Feibra Magyarország Kft. • ISSN 2060-6044

3-4 db nagyobb krumpli (kb. 50-60 dkg)
1 tojás
liszt
25 dkg kockázott bacon
35 dkg túró (juhtúró és tehéntúró vegyesen)
2 dl tejföl
só
A krumplit apró lyukú reszelőn lereszelem, sózom, hozzákeverem a tojást és annyi
lisztet, hogy nokedli sűrűségű legyen. A tésztát vágódeszkára teszem, és forrásban lévő
vízbe szaggatom egy kés segítségével. Amikor mind feljött a víz tetejére, még hagyom
1-2 percig, majd szűrőkanállal kiszedem, és
az időközben kiolvasztott szalonna zsírjára
teszem. A juhtúrót összekeverem a tejföllel,
hozzáadom a tehéntúrót (sózni nem kell,

mert a juhtúró sós), majd hozzákeverem a
galuskát. A kiszedett szalonnapörc 2/3 részét szintén hozzákeverem. Szalonnazsírral
kikenek egy hőálló tálat, beleteszem a túrós
galuskát, tetejére szórom a maradék szalonnapörcöt, majd a sütőben átsütöm.
Tálaláskor még tejfölt, savanyúkáposztát
és reszelt sajtot is teszek az asztalra.
További receptek: www.kellegyrecept.hu
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Jeles napok szeptemberben

Nyár végi
hajápolás

1

984 óta kerül megrendezésre a
magyar dráma napja, melynek
célja, hogy a magyar drámairodalom értékeire ráirányítsák a figyelmet, és ösztönözzék új alkotások
születését – ezzel is emlékezve Madách Imre: Az ember tragédiája című
művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára. E jeles nap alkalmából
a színházak pályázatokat hirdetnek,
melynek keretében a kortárs írók
megmutathatják,
összemérhetik
íráskészségüket, nyelvhasználatukat,
kreativitásukat a drámai formán keresztül.
A népmesék fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbadása érdekében szeptember 30-át, Be-

A

nyár folyamán valamivel
kevesebb figyelmet fordítunk a fény-, és bőrvédelem mellett a hajunkra, pedig az erős
napsugárzás, a káros UV sugarak, a
sós tengervíz, vagy a medence klóros
vize igencsak kiszárítja és igénybe

nedek Elek születésnapját a népmese
napjaként tiszteljük, a Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány
kezdeményezésének köszönhetően.
Először Budapesten került megrendezésre 2005 őszén, ám azóta országos méretűvé bővült. Pesterzsébeten a Csili Művelődési Központban

Keresztallergia

K

eresztallergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezetünk a különböző eredetű,
de hasonló szerkezetű allergéneket
azonosként ismeri fel, például kétféle étel együtt fogyasztása, állati
szőr, vagy létfajta pollen. Emellett

az egyes növények pollenjére (parlagfű, pázsitfű, rozs, nyírfa) érzékeny,
allergiás tüneteket produkáló szervezet számos táplálékot, élelmiszert
is allergén anyagként kezelhet. A

leggyakoribb és legismertebb a görögdinnye-parlagfű keresztallergia.
Parlagfűre allergiás betegek görögdinnye evésekor típusos szénanáthás
tüneteket produkálhatnak, hasonlóan ahhoz, mintha a parlagfű pollenjével találkoztak volna.
A magas hisztamintartalmú ételek fogyasztása, mint a paradicsom,
bab, borsó, gyümölcsök, érett sajtok,
alkoholos italok, halak, olajos magvak, görög- és sárgadinnye, továbbá
a füstölt ételek erősíthetik a pollenallergia tüneteit. Ezek fogyasztását
tanácsos mellőzni a keresztallergia,
illetve a tünetek felerősödésének
elkerülése érdekében. De ügyeljünk
arra is, hogy a nyers gyümölcs mellőzése mellett – fogyasszunk inkább
gyümölcslevest, gyümölcsmártást –
kerüljük a gyümölcskészítményeket
is, valamint ne feledkezzünk meg
arról, hogy a zöldségekből, gyümölcsökből előállított kozmetikai készítmények használata szintén kellemetlen tüneteket okozhat.
y.

Rocksztár Barbie

A

Barbie, a rocksztár hercegnő című filmben Barbie
teljesen új szerepben tündököl; egy modern hercegnőt alakít,
akinek az élete a feje tetejére áll,
amikor helyet cserél Erikával, a híres rocksztárral, ráadásul egy csere
során a hercegnő a poptáborba, Erika pedig a hercegnőtáborba kerül.
Amikor megtudják, hogy mindkét
tábort be akarják zárni, el kell fogadniuk különbözőségüket, és össze kell

2015. szeptember 1.

állniuk egy nagyszabású dal-viadalra,
hogy megmutassák: minden lehet,
ha az ember mer nagyot álmodni.

szeptember 30-án 9 és 14 óra között
várják a népmesékhez kapcsolódó
programokkal a gyerekeket.
y.

Vágott virág,
tartósan

S

okan azért nem szeretnek vágott virágot ajándékozni vagy
kapni, mert a cserepes növényekhez képest kevéssé tartósak, pár
nap alatt elhervadnak, lekonyulnak.
Van azonban pár praktika, amelyekkel meghosszabbítható a csokrok
élettartama, így egy kicsit tovább
gyönyörködhetünk bennük.

A szárakat mindig egy éles késsel
ferdén vágjuk vissza, amikor friss vizet teszünk a vázába. Tartósabb lesz
a csokor, ha 1 liter vízhez 2 evőkanál
ecet és 2 evőkanál cukor keverékét
hozzáadjuk. Az ecet véd a káros
mikroorganizmusoktól, a cukor pedig tápanyagot biztosít. A víz nem
lesz zavaros, ha egy kávéskanálnyi
fehérítőt is hozzáadunk a keverékhez. Hagyjunk bőséges helyet a növényeknek a vázában, és távolítsuk
el az esetlegesen vízbe lógó leveleket, mert a rothadó levelek bomlasztják a vizet. A rózsa tartósabb
marad, ha néhány csepp denaturált
szeszt teszünk a vizébe. Megduplázhatjuk a vágott virágok élettartamát,
ha éjszakára hűvösebb helyre (kamrába, udvarra) helyezzük őket.
y.

veszi hajkoronánkat. A drogériák,
kozmetikai részlegek igen széles termékpalettát kínálnak hajbalzsamokból, hajvégápoló készítményekből,
különféle pakolásokból. Válasszunk
mindig a hajtípusunknak megfelelő
terméket.
Otthon is készíthetünk a háztartásban megtalálható kellékekből
gyorsan és egyszerűen hajpakolást.
Ehhez nem kell mást tennünk, mint
olívaolajjal vagy ricinusolajjal bekenni a hajvégeket, és nagyjából
20-25 percig rajta hagyni – ez idő
alatt érdemes zuhanysapkát a fejünkre húzni –, azután meleg vízzel
lemosni. A könnyebb kenhetőség
érdekében jó, ha az olajat egy kicsit
felmelegítjük, így nem lesz nehéz
szétoszlatni a szálakon. Ha egy kis
mézet is keverünk a masszába, akkor
még selymesebb hatást érhetünk el,
ezzel is megakadályozható a száraz,
töredezett hajvég. Szintén selymes
és csillogó lesz a hajunk, ha mosás
után leöntjük egy rész víz és egy rész
sör keverékével, majd a hajtövekbe
masszírozzuk. Ezután öblítésre már
nincs szükség, az alkohol szaga el fog
illanni szárítás közben.
Belülről is erősíthetjük a haj szerkezetét. A haj számára a legfontosabb a B-, C-, és E- vitamin, ezért
ügyeljünk rá, hogy minél több vitamindús ételt fogyasszunk, és/vagy
szedjünk kifejezetten erre a célra
készült bőr- és hajvitamin komplex
készítményeket.
sz.
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Életkép, avagy a három testőr

A

36-os autóbusz Tinódi utcai megállójában van egy
koszorú, fehér szalaggal és
két felirattal: „Itt vagyunk – Nem

19
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

felejtünk”. Kíváncsiságból megkérdezem a közelben ülő hajléktalant: –
Ismerte a koszorúhoz tartozó emberfiát? – Igen. A legjobb barátom volt,
Ruther András. 64 évesen ment el, s
mivel a temetésén nem lehettem ott,
ezt a módot választottam emlékezni
rá. Ő is itt üldögélt délutánonként
velünk – válaszolja, s közben megérkezik mellé cimborája. – Sokszor itt
vigasztaltuk egymást, és megosztottuk napi szerzeményeinket. Mi voltunk a három testőr. De már lassan
mi sem leszünk… Ki tudja, mit hoz
a holnap? – teszi fel messzibe révedő
tekintettel a költői kérdést.
A koszorú szalagjait lengeti a szél,
és pedig csendben elköszönök tőlük.
Király Józsefné

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XX. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán
(1238 Budapest, Táncsics M. u. 104.,
Szakrendelő mögötti parkoló
tel.: 06 (30) 257-2836; csak az ott tartózkodás ideje alatt)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!
Éljen vele!
2015. szeptember 21. – október 8.

APRÓHIRDETÉS

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

SZOLGÁLTATÁS
Építkezés, lakásfelújítás A-tól Z-ig! Ács,
kőműves, burkoló, festő, víz-, villanyszerelés stb. 0630/473-2776
Mindenféle asztalos munka, ajtó-ablakbútor javítás is. Hívásra házhoz megyek. Tel: 284-92-13, 06/20-9-579-533
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is,
nyugdíjasoknak kedvezmény, klímaszerelés karbantartás tel: 06-20-467-7693
Konyha-, szobabútorok, valamint beltéri ajtók és ablakok készítését, besze-

relését vállalom. Érd.: 0670/558 77 15.
majabutor@gmail.com
Kulcsmásoló átköltözött! CBA-val
szembe, 3. csíkos pavilonba. Kulcs–
zár– névtábla.
Szobafestés-mázolás-tapétázás gyorsan, megbízhatóan, korrekt áron,
bútormozgatással, fóliázással. Érd.:
0630/790 30 27, 0630/730 04 50
Megoldás Délpesti Gyorsszervíz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervízelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év
garancia!
XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17 Szo:912 285-34-88 06-30-9-50-17-17
www.megoldasszerviz.hu
MOSÓGÉP JAVÍTÁS a helyszínen, minden típus, hétvégén is, garanciával. Telefon: 276-51-18, 06/20-230-14-43

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

INGATLAN
Társasházi 47 m2 téglaépítésű üzlet
központhoz közel eladó. 283 17 13
A Topánka utcában teremgarázs kiadó
(Városközpontban), 15 ezer Ft/hó. Tel:
0630/860-41-63

OKTATÁS
Matematika és fizika felkészítést, korrepetálást vállalok. Alsó, felső és közép
szinten. 1500 Ft/50 perc. Érdeklődni:
Rakonczay Gábor 0630/644 47 76
Tapasztalt középiskolai nyelvtanár németoktatást vállal a kerületben minden

szinten (társalgás, nyelvvizsga). Érd.:
0630/652 39 37, 284-94-82, Varga
Zsuzsa. veres@gmail.com
DOBOKTATÁS Erzsébet központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban a
Dobosmagazin szaktekintély munkatársánál. Tel.: 0630/495-75-70.

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.
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Az ESMTK
Birkózó Szakosztály hírei
Kadet Európa-bajnokság – Szerbia
Három versenyzőnk képviselte hazánk és szakosztályunk színeit az augusztus
4-9. között Szabadkán megrendezett kadet Európa-bajnokságon.
Mester Milán (63 kg)
lépett elsőként szőnyegre.
Milán selejtezett a 23 fős
mezőnyben, ahol ellenfele
moldovai versenyző volt, aki
erősebbnek bizonyult birkózónknál, és 10-0-ra győzte le
őt. A folytatásban a moldovai kiesett, így Milán a 23.
helyen fejezte be a versenyt.
Elekes Emese (65 kg)
nyolcaddöntővel kezdte a
napot, ukrán ellenfele 4-2-re
legyőzte őt, majd a folytatásban kikapott, így Emese
végül 10. lett.
Kötöttfogásban Bak Gergely (58 kg) újoncként vett
részt a versenyen. Első mérkőzésén egy osztrák versenyzőt vert meg, majd a második fordulóban már jóval
erősebb ellenfél következett,
hiszen az orosz birkózó végül
Eb-győztes lett. A vigaszág
első meccsén Gergő horvát
ellenfelét verte nagyszerű
birkózással 8-6-ra, de sajnos
második vigaszági mérkőzésén nem sikerült ezt a bravúrt végrehajtania, örmény
ellenfelétől kikapott, így 7.
helyen fejezte be a versenyt,
ami serdülőként nagyszerű
eredmény.

Jól kezdődött Peti éve
az ESMTK-ban, hiszen az
U23-as kötöttfogású Magyar
Bajnokságot simán nyerte,
és Losonczi Ottóval közösen
kötöttfogásban ők képviselték szakosztályunkat az U23as
Európa-bajnokságon,
Lengyelországban. Ezt követően azonban minden Peti
ellen fordult. Tudni kell róla,
hogy évek óta kötöttfogást
birkózik, és idén is az volt a
célja, hogy a kötöttfogásúak
között indulhasson a Junior

hogy ezek után Peti elindult
a szabadfogásúak között
74 kg-ban a Junior Magyar
Bajnokságon, ahol 4 mecscse volt, mindegyiket technikai tussal nyerte, és végül
magyar bajnok lett. Ebben
a súlycsoportban ellenfele a
nála 2 évvel fiatalabb Szél
Balázs volt. Mivel mindketten egy-egy válogatottságot
befolyásoló versenyt nyertek,
kértük, hogy írjanak ki válogatót kettejük között, de
sajnos ezt is elvetették, arra
hivatkozva, hogy a fiatalabb
versenyzőt kell favorizálni,
és Petit sokáig tartana átállítani kötöttfogásról szabadfogásra, ezért birkózónk
nem indulhatott az Európa-bajnokságon. Mivel Szél
Balázs Isztambulban nem
ért el kimagasló eredményt,
mégis kiírtak közöttük egy 2

Európa - és Világbajnokságon. Nagy Péter kétszer
találkozott Lévai Zoltánnal
kötöttfogású válogató versenyen, melyeken nagyon szoros mérkőzéseket vívtak. Az
első mérkőzésen óriási bírói
hiba történt, és Lévai Zoltánt hozták ki győztesnek. A
második alkalommal szintén
igen vitatható körülmények
között 6-6-os eredménynyel a dorogiak versenyzője
nyerte a mérkőzést. Szakosztályunk szerette volna, ha
kiírnak kettejük között egy
válogató mérkőzést, vagy,
hogy egyikőjük induljon el
az Európa-bajnokságon, a
másik versenyző pedig a Világbajnokságon. Sajnos ezt
a javaslatunkat nem fogadták el, így Peti nem kapott
esélyt arra, hogy a kötöttfogásúak között bizonyítson.
Versenyzőnk nagyságát jelzi,

győzelemig tartó válogatót,
ahol Peti könnyedén győzött,
biztosítva ezzel repülőjegyét
Brazíliába.
A világbajnokságra Petinek a felkészítő tábort elég
nagy ellenszélben kellett
végigcsinálnia. Válogatott
edzői nem bíztak benne,
amit többször is a tudomására adtak. A fejéhez vágták,
hogy ajándékba kapta ezt a
világbajnokságot, de versenyzőnk mindvégig bízott
magában, nem foglalkozott a
mögötte álló körülményekkel és bizonyította, hogy
mindkét fogásnemben képes
kitűnő eredményeket elérni.
Az a cél lebegett előtte, hogy
bizonyítson minden kételkedőnek, és mint láthattuk,
nagyszerű küzdeni tudásról
tett tanúbizonyságot, és szerezte meg élete első érmét
világversenyről.

összegyűjtött, végül pár másodperccel a vége előtt 7-6ra megfordította a mérkőzést
és megszerezte élete első érmét világversenyről.

Emberfeletti teljesítmény, amit Nagy Péter
véghezvitt

ra sorsolnia és selejtezővel
kezdett. Könnyedén vette az
első akadályt és fehérorosz
ellenfelét 5:0-ra verte. A
követező körben üzbég ellenfelet kapott, akit szintén
simán, technikai tussal 10:0ra győzött le. A négy közé
jutásért egy grúz birkózó volt
Ottó ellenfele, akitől sajnos
kikapott, a grúz azonban
egészen a döntőig menetelt,
így Ottó a vigaszágra került. Ott a jól ismert török
versenyző jött vele szembe,
akitől birkózónk sajnos kikapott az európa-bajnoki döntőben. A mérkőzésen fej-fej
mellett haladtak, de kaotikus körülmények között a
török győzött 7-6-ra, így ifj.

tussal győzte le. A nyolc közé
jutásért mongol versenyző
következett, Peti akciódús
mérkőzésen, 10-8 arányban
múlta felül ázsiai ellenfelét.
A legjobb 4 közé jutásért
amerikai ellenféllel kellett
megküzdenie birkózónknak,
ahol nagyon kemény küzdelemben az utolsó másodpercekben fordítva Peti nyerte
a meccset 4:2 arányban, így
bekerült a legjobb 4 közé,
ahol iráni ellenfelet kapott
a döntőbe jutásért. Sajnos a
mérkőzésen az iráni jobbnak
bizonyult birkózónknál, Peti
vereséget szenvedett, így
bronzmeccset vívhatott. A
3. helyért vívott küzdelemben versenyzőnknek fehér-

Losonczi Ottó az Európabajnoki ezüstérme után a 7.
helyet szerezte meg a világbajnokságon.
Másik versenyzőnk, Nagy
Péter Ottóhoz hasonlóan selejtezővel kezdett a szabadfogású birkózok 74 kg-os mezőnyében, ahol venezuelai
ellenfelét idő előtt technikai

orosz birkózót kellett legyőznie. A mérkőzésen Peti nem
tudott vezetést szerezni, sőt,
a fehérorosz valahogy mindig előrébb járt. Már-már
veszni látszott a bronzérem,
de ekkor Peti mindent egy
lapra feltéve hatalmas iramba kezdett, és kötöttfogású
elemekkel több pontot is

Junior Világbajnokság
– Brazília
Augusztus 11-16. között
a brazíliai Salvadorban került megrendezésre a Junior
Világbajnokság, ahol szakosztályunk színeit kötöttfogás 66 kg-ban ifj. Losonczi
Ottó, szabadfogás 74 kg-ban
pedig Nagy Péter képviselte.
A verseny a kötöttfogásúak
küzdelmével kezdődött, ahol
Ottónak nem sikerült táblá-
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Négy pont a bajnokság kezdetén
ESMTK–Paks II 2-2
Nem sokkal a rajt előtt derült ki, hogy 17 csapatos lesz
mindhárom csoport az NB
III-ban. Több új játékos került az Ady Endre útra, Kocsis
Dávid, Csendes Péter, Mag
Kristóf, Orbán Márk, Taliga
Benjámin és Péter-Szabó Tamás igazolt Erzsébetre.
A bajnoki nyitányon az
NB I-es Paks második csapatával mérkőztek meg a pirosfehérek az Ady Endre úton,
amely több olyan játékost is
szerepeltetett, aki az élvonalbeli keret tagja. A meleg
időben mindkét oldalon sokat hibáztak a felek. Az első
félidő közepén Kiss Dávid
húzott el a jobb oldalon, jól
ívelt középre, és Kocsis Dávid a hálóba fejelte a labdát.
A térfélcsere után nem
sokkal egy védelmi hibát követően egyenlítettek a ven-

dégek, ám 3 perccel később
Murinai Barnabás bal oldali
beadását Kocsis bólintotta a
kapuba. Az utolsó negyedórában egy labdaszerzés után
támadhattak a tolnaiak, és
az akció góllal végződött. A
hosszabbításban Kocsis fejében volt a győztes találat,
de a gólvonalon mentettek a
paksiak.

Monori SE–ESMTK 1-0
A második fordulóban
csapatunk Monorra látogatott – betegségek, sérülések,
eltiltás miatt csupán – 14
mezőnyjátékossal. Alig kezdődött el a meccs, amikor a
hazaiak egy rossz erzsébeti
passz után megszerezték a
vezetést.
Átvette az irányítást
az ESMTK, és a mérkőzés
hajrájáig nagy fölényben
futballozott.
Egyenlíteni
azonban nem tudtak a pi-

A csapat a következő mérkőzésre készül

Sportszerűségből jeles
A sárkányhajó országos bajnokságban a Römi KKSK egységei voltak a legjobbak, de a szabályok és egy fair play-díjra
méltó tett miatt csupán egy-egy ezüst- és bronzérem jutott a
pesterzsébetieknek.

A magyar sárkányhajózás kiemelkedően legjobb
egyesülete a Römi KKSK. A
2015-ös bajnokságban három helyszínen mindkét távon győztek a pesterzsébetiek, ám egy hiba és a verseny
sajátos pontrendszere miatt
egyetlen aranyérmet sem
szereztek.
Még az első, szolnoki viadalon történt, hogy a 200
méteres számban elhagyta
a számára kijelölt pályát a
Römi csapata, ezért az egységet kizárták. Emiatt a 2000
m-es távon rosszabb pozícióból indulhattak az erzsébetiek, és a valós tudásuknál
hátrébb végeztek. A második, szegedi versenyen aztán
mindkét számot megnyerte a
Römi KKSK.

Júliusban Sukorón, augusztusban pedig FaddDomboriban rendezte meg a
Magyar Kajak-kenu Szövetség az idei sárkányhajó ob
harmadik és negyedik versenyét. A Velencei-tavon
az
erzsébetiek
megnyerték a 200
m-es és a 2000
m-es futamot, valamint a nyílt férfi
kategóriát is.
A holt-Dunaágban lévő fadddombori pályán
ismét a Römi
KKSK bizonyult
a leggyorsabbnak
200 és 2000 méteren is, illetve
a nyílt számban.
Kétezren azon-

ban a nagy rivális szegediek
kormányosa a vízbe esett, és
a csapatkapitányuk a lapátjával kormányozta a hajót,
amely másodikként ért célba.
Ám a szabály szerint teljes csapattal kell befutni,
ezért kizárták a Szegedet,
s így a Römi lett volna a
bajnok ezen a távon. Óvás
után a szövetség összehívta

ros-fehérek, a monoriak
kapusa többször is bravúrral védett. A végjátékban
néhány hazai kontránál
Bonicának kellett hárítania,
Szabó Attila pedig második
sárga lapja után megkapta a
pirosat is.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Augusztus elején megkezdődött a küzdelem a labdarúgó NB
III-ban is. A Középcsoportban szereplő ESMTK első három
mérkőzésén négy pontot gyűjtött.

ESMTK–Budafok-Újbuda
1-0
A piros-fehérek a több
volt NB I-es játékost is
bevető dél-budaiak ellen
óvatosan kezdtek, majd
némi fölénybe kerültek. Az
ivószünetben Turi Zoltán
vezetőedző megbeszélte játékosaival, mit kell tenniük a
gólhoz, és ennek meg is lett
az eredménye, a félidő végén
Bányai Róbert szép lövésével
előnyhöz jutottak.
Kevéssel a szünet előtt
egy szöglet után Csendes Péter fejelt alig a kapu mellé.
A második félidőben a vendégek nem tudtak helyzetbe kerülni a fegyelmezetten
védekező piros-fehérekkel

a társadalmi zsűrit, amelynek tagja volt Reményi Péter, az erzsébetiek vezetője
is. A testület úgy döntött, a
történtek ellenére a szegediek kapják meg a pontjaikat, akik ezzel megnyerték
a 2000 m bajnoki címét, a
Römi hat pont hátránnyal
ezüstérmes lett. A 200 m-es
ob-n a negyedik, míg az öszszetettben a második helyen
végzett a csapat.

Vereség a
kupában
A rekkenő hőségben
lejátszott tiszaújvárosi
Magyar Kupa-mérkőzésen a helyzetei alapján
győzhetett is volna az
Erzsébeti SMTK. Ám
Nemes Norbert kiállítása után 55 percen át
emberhátrányban futballoztak a piros-fehérek, és bár a fordulást
követően egy öngóllal
megszerezték a vezetést, majd volt több
lehetőségük is, a védelmi hibákat kihasználó,
szintén NB III-as hazaiak négyszer is bevették
Bonica kapuját.
szemben. Néhány erzsébeti ellenakció veszélyes volt
ugyan, de az utolsó átadások
nem sikerültek, így maradt
az 1-0. A mérkőzés végén
Müllerlei Szabolcsot második sárga lapja kiállította a
játékvezető.
M.S.

– Úgy gondoltuk, a fair
play többet ér egy éremnél,
ezért javasoltuk, hogy a pályán elért eredmény maradjon érvényben – mondta
Reményi Péter. – Valójában
nem vesztettünk egyetlen
futamban sem, és bár boszszantó így lemaradni az
első helyről, nem vagyunk
elkeseredve. Viszont ez a
pontrendszer nem jó, hiszen
egyetlen kizárás eldönti az
egész bajnokságot, éppen
ezért jövőre valószínűleg
változtat rajta a szövetség.
A Römi KKSK sárkányhajósaira még két nagy verseny vár az idén. Szeptember közepén a csehországi
Racice pályáján kerül sor a
klubvilágbajnokságra, amelyen az erzsébetiek a masters
számokban indítanak egységeket. Két héttel később
pedig Sukorón, a Magyar
Nagydíjon küzdenek egymással a legjobbak.
M.S.
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Táborok, sikerek, elismerések
Igen aktív volt ezen a nyáron a Seichin
Karate Sportegyesület, több tábort is
szervezett. Július közepén először
tartott a klub katonai és rendészeti
előkészítő tábort Gyomaendrődön,
majd másfél héttel később ugyanitt
rendezték meg a danvizsgával egybekötött nemzetközi tábort.

A nyár eleji gyermektábort követően egy olyan programot szervezett
a Seichin, amelyben a fiatalok bepillantást nyerhettek az alapvető katonai és rendészeti tevékenységekbe.
A délelőtti elméleti képzések után a
tanultak gyakorlati kivitelezését délután és este lelkesen végezték a résztvevők. Utóbbiak során gyakorolták a
puszta kezes katonai közelharcot, a
kés-, bot- és szuronyharcot, kis alegységek harceljárásait, menetét,
harcászatát paintball-fegyverekkel,
valamint a tűzgyújtást, nyárs és étel
készítését, a felszerelések karbantartását, a ruházat kimosását és a
rendrakást. A rendészeti kényszerítő
eszközökről Ignácz László százados,
helyi rendőrtiszt tartott bemutatóval
egybekötött előadást.

Vízilabda

A nyári szünet után szeptember
8-án kezdődnek az ESMTK Vízilabda Szakosztályának edzései
a Pesterzsébeti Uszodában. A
klub várja a 6 évesnél idősebb,
úszni tudó gyermekek jelentkezését, akik kedvet éreznek
a vízilabdázáshoz. Jelentkezni Mikosfalvi Éva edzőnél a
0630/301-42-27-es
számon,
vagy dr. Horkai György olimpiai bajnok vízilabdázónál lehet a
0670/931-96-10-es telefonszámon. Edzések várhatóan hétfőn, csütörtökön és pénteken
este lesznek az uszodában.
y.

– Ez a tábor úttörő kezdeményezés volt, és bebizonyította, hogy
nemcsak igény, hanem szükség is
lenne a fiatalok alapvető katonai
és rendészeti oktatására – mondta
Harsányi László, a Seichin KSE elnöke.
A klub nemzetközi tábora viszont
már hagyományos nyári esemény. A
hazai karatékák mellett Szlovákiából, Ukrajnából, Németországból és
Angliából érkeztek sportolók. A tábort Hanshi Yoshio Kuba 10. danos
Okinawa Goju-Ryu mester vezette.
A gördülékenyebb edzések érdeké-

ben színes és barna-fekete övesekre
bontották 105 fős csapatot. A színes
csoport munkájába besegítettek a
hazai és a külföldi rangidős senseiek
is. A tábort Fischer Mihály, a válogatott edzője és tanítványai által vezetett WKF kumite-edzés zárta, majd
következett a kyu- és danvizsga. A
Seichin KSE-ből nyolcan tettek sikeres vizsgát Hanshi Yoshio Kuba
előtt. Ezután a 10. danos mester kinevezte a 6. dant megszerző
Harsányi Lászlót az Okinawai Szervezet európai képviselőjévé.
M.S.

A nemzetközi karatetábor résztvevői
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Magyar mester
Sri Lankán
Augusztus első felében Sri Lankán vezetett edzőtábort az ottani karatékák számára Harsányi
László, a Seichin KSE elnöke.
Hat éve mintegy ötvenen csatlakoztak az irányzathoz, mára
pedig egy 500 fős, komoly szervezetté váltak, és ez a társaság
az ország legeredményesebb
csapatává nőtte ki magát. Az
edzések szünetekkel egész nap
zajlottak. A foglalkozások három csoportban folytak: az elsőt
a fehér és a színes, a másodikat
a színes és a barna öves gyerekek, a harmadikat pedig a fekete övesek alkották. Zokszó
nélkül csinálták az edzéseket,
igyekeztek minél többet elsajátítani a tananyagból. A magyar
szakembert nagyon meglepte,
hogy az edzések végén mindenki odajött hozzá, és megköszönte a tanítást. A tábort danvizsga
zárta, ahol sokan sikeresen teljesítették a követelményeket.

Erzsébeti bemutató a világkupán
Hónapokon át készültek az Erzsébeti
SMTK ritmikus gimnasztikázói, hogy
bemutassák műsorukat a budapesti
világkupa-verseny közönségének. A
rendező hazai szövetségtől minden
klub felkérését kapott, hogy állítson össze egy néhány perces programot, amellyel felléphet a Symacsarnokban sorra kerülő nemzetközi
viadalon.

lágklasszisok sora lépett szőnyegre,
így igazán színvonalas gyakorlatokat láthattak a nézők. A sportágat
kedvelők azonban nem csupán a
nemzetközi mezőny előadásaiban
gyönyörködhettek, hanem a magyar
egyesületek erre az alkalomra készült
produkcióiban is.
Az Erzsébeti SMTK képviseletében negyvennyolcan mutatták be

Rangos ritmikus gimnasztika
versenyt rendeztek augusztusban
a budapesti Syma-csarnokban. Vi-

tudásukat. Műsoruk nem kifejezetten a ritmikus gimnasztika elemeiből állt, inkább táncos, show-jellegű

programot adtak elő a lányok. A
csapat egy része, tizenkét ifjú hölgy
más feladatot is vállalt a világkupaverseny idején, ők hostessként tevékenykedtek.
Ez a látványos show egyfajta kikapcsolódást is jelentett az erzsébeti
ritmikus gimnasztikázók számára,
ugyanis a vk-verseny előtt és után
napközis rendszerű edzőtáborozáson
vettek részt a Pöltenberg utcai Szivárvány Gimnázium és Szakképző
Iskola tornatermében. Itt valamenynyi korosztályban az alapozás, elsősorban az erősítés szerepelt a programban.
Ezt követően Tolnán folytatták a felkészülést a piros-fehérek a
rövidesen kezdődő új idényre. Az
önköltséges vidéki edzőtáborozáson
a szakosztályban sportolók többsége, mintegy negyven lány végezte a
szakemberek által előírt feladatokat.
Tolnán a szokásos erősítésen kívül
az új gyakorlatok összeállítása, az új
elemek megtanulása volt a „menü”.
A helyi általános iskola tornatermében zajló edzések mellett strandolás
is szerepelt a programban.
(ms)
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APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

FÉNYMÁSOLHATÓ

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
Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Név:

címen kérhető. A hirdetést megfelelő formátumban és minőségben kell visszaküldeni. Bővebb információ: +36 30 811-2656

Cím:

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
4

2
5

3
6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó)
INGATLAN
GYEREKHOLMI

ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA
NÖVÉNY

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:

EGYÉB

ÁLLÁS

HOBBI

JÁRMŰ

BÚTOR

RUHA

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
Számlaszáma:

ÁLLAT

