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Térzene 2016

Köztisztviselők Napja

A polgármesteri hivatal június 30án tartotta ünnepségét, amelyen dr.
Demjanovich Orsolya jegyző kitüntető címeket, jegyzői dicséreteket és
hűségjutalmakat adott át.
5. oldal

Tábor a Hajósban

Augusztus 19-éig tematikus programokkal várja az általános iskolásokat az önkormányzat nyári napközis tábora, amelynek idén a Hajós
Alfréd Általános Iskola ad otthont.
6. oldal

Várják a híveket

Megújult a Magyarok Nagyasszonya
terén a Pesterzsébet-Pacsirtatelepi
Plébánia kétszintes, 300 négyzetméteres épülete, így már méltó környezetben fogadhatja a híveket.
8. oldal

Maradandót alkotni

A kapitánypusztai hajléktalan nappali melegedőt fenntartó KERAK
Szociális Alapítvány a Nemzeti
Együttműködési Alap projektje keretében rendbe tette környezetét.
14. oldal
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Városházi napló
A képviselő-testület július 7-én tartotta nyári szünet előtti utolsó ülését,
amelyen a képviselők döntöttek többek között intézményi felújításokat támogató pályázatokon való részvételről, valamint a Hullám Csónakházak 2. számú
csónakházának felújításához szükséges támogatási szerződés megkötéséről.

Épül a futópálya
A két ülés között eltelt időszak
munkájáról szóló beszámolójában
Szabados Ákos arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy július közepén elkezdődik a lakótelepen az új futókör
építése. A 250 méter hosszú, 2 méter
széles futókör a Lajtha László utca és
Kmetty utca által határolt úgynevezett „Kanada park játszótér” területén kap helyet, és a helyszínen öntött
EPDM gumiburkottal készül. A területen emellett talajvízkutas automata
öntözőrendszert építenek ki, padokat
és egy kutyaürülék-tartót is kihelyeznek. A helyszínt a meglévő kerítés
bővítésével és áthelyezésével zárják le.
A futókör átadása várhatóan augusztus 20-áig megtörténik, ezt követően a sportolni vágyók birtokba
vehetik a létesítményt – mondta a
polgármester.

Virágos Pesterzsébet

Mintegy 12 ezer egynyári növény
került ki virágágyásainkba, 2,5 km
hosszan díszítik kanna sorok a kerületet, 123 kandeláberre pedig felkerültek a muskátlik. A majdnem 10 ezer
kannagumó fele a közterületekre került, a többi gumót az önkormányzat
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intézményeinek, valamint a lakosságnak ajánlotta fel Szociális Foglalkoztató. Idén 4 újabb virágágyással gazdagodott a kerület a Baross utcában
és a Lajtha László utcában – derült
ki a kerület környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolóból, amelyet
egyhangúan elfogadtak a képviselők.

Hulladékkezelés
A kerület környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolóból az is kiderül, hogy a Szociális Foglalkoztatónak egyre több időt kell a hulladék
összegyűjtésére fordítani. A tavalyi
évi 1095 köbméterhez képest 2016.
január 01. és május 31-e között másfélszer annyit, több mint 1500 köbméternyi hulladékot gyűjtött össze a
közterekről a Szociális Foglalkoztató.
A lakosság folyamatosan növekvő arányban helyezi ki a kerti hulladékát, szemetét a háza elé, keresve
a hivatalos szerveket, követelve a
szemét elszállítását.

Pályázat
A Kerekerdő
Nyitnikék Óvoda

Óvoda, a
Békaporonty

Tagóvodája, a Vas Gereben utcai
Gyermek Egészségház, a Lajtha
László utcai Gyermekvédelmi Központ, valamint a szintén Lajtha
utcai Idősek átmeneti Gondozóháza energetikai korszerűsítése valósulhat meg idén, amennyiben az
önkormányzat sikeresen szerepel a
KEHOP pályázaton. A pályázaton
való részvételről szintén egyhangúan határoztak a képviselők.

Csónakház
Sikeresen
szerepelt
önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzat által kiírt „Közösségi célú
városrehabilitációs
programok”
című pályázatán. A támogatási szerződés megkötése után kezdődhet a
Hullám Csónakházak 2. csónakházának felújítása. A 19 millió forintos
támogatásból, valamint 4 millió 750
ezer forintos önrészből a csónakház
összesen 270 négyzetméternyi területe újulhat meg. Az emeleten 8
darab fürdőszobás, kétszemélyes, bérelhető szállást alakítanak ki, a földszinten pedig öltöző és vizesblokk
kap helyet.
Sz. A.

Ön milyen pavilonokat szeretne?
A képviselők döntése alapján – az azt megelőző közösségi tervezési projekt
eredményének megfelelően – új pavilonok épülnek a Baross és a Topánka
utca sarkán lévő területen a tavaly lebontottak helyére. A közösségi tervezési projekt most folytatódik: a lakosság 3 féle látványterv közül választhatja
ki a neki leginkább tetsző verziót.

A közösségi tervezés lezárult első
üteme alapján a pavilonok funkciója
a legnépszerűbb funkciók közül kerülne ki (pékség, zöldséges, hírlapárus
stb.). A pavilonok a lakótelephez
illeszkednek, egyszerű vonalvezetésűek, így rendezett utcakép alakulna
ki a Baross utca és Topánka utca
sarkán. A Topánka utcai zöldfelület
folytatásaként kis közpark is létesül.
A modern, átlátható pavilonokat közös tető fogja össze, ezzel is az

1. változat

egységes megjelenést erősítve. Az új
épületegyüttes várakozóhely és kiszolgáló egység is lenne egyben.
A lakosok 3 féle változat közül
választhatják ki a nekik leginkább
tetszőt:
1. A zöldfelület a Baross utca felé
néz, ez kedvezőbbé, barátságosabbá
teszi a szolgáltatóházat, vizuálisan
része a Topánka utcának is, abban

2. változat

az irányban nyitott. A fedett várók
az épület két végén helyezkednek el.
2. A zöldfelület előre kerül, a
pavilonok üzlettere légiesebb, átláthatóbb. A váró funkción kívül a
kisebb üzletek a Topánka utcától távolodnak. A Topánka utcai zöldsáv
folytonossága nem szűnik meg, az
üzletek védettebbé válnak.
3. A zöldfelület a Baross utca felé
néz, ez kedvezőbbé, barátságosabbá
teszi a szolgáltatóházat, a pavilonok
üzlettere légiesebb, átláthatóbb. A
Topánka utca irányában nyitott.
A fedett várók az épület két végén
helyezkednek el. Az épületsarok ki-

3. változat

alakításánál figyelemfelkeltő hangsúlyos épületrész kerülhet, „városkapu”-ként. Az egyszerű épületkontúr
az átláthatóságot, fenntarthatóságot
könnyíti.
A közösségi tervezéshez elektronikusan a pesterzsebet.hu oldalon is elérhető linken, vagy papír
alapon nyújthatják be a véleményüket augusztus 19-éig. A szavazólapok a Városháza portáján
vehetők fel és adhatók le, illetve
postai úton (Budapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Főépítész Iroda, 1201 Budapest, Kossuth tér 1.).
Y
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Egészségügyi dolgozókat jutalmaztak

A rendezvényen Szabados Ákos
köszöntötte a résztvevőket, ismertette az egészségügyi alapellátásban
az elmúlt időszakban bekövetkezett
és tervezett fejlesztéseket, változásokat, majd elmondta, hogy a képviselő-testület döntése szerint idén
először van lehetősége az önkormányzatnak a privát praxisban dolgozók tevékenységének elismerésére
is. Ezt követően így szólt:
– Önök előtt is szeretném
megköszönni Losonczi Ottónak,
Pesterzsébet díszpolgárának azt
a felajánlást, amelyet a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak tett. A
teljesség igénye nélkül: hűtőszekrényeket, televíziókat, betegszállító eszközöket, ágyakat vásárolt a
kórháznak, mind az ezerháromszáz
dolgozó egyenként 10 ezer forintos
vásárlási utalványt kapott, a sür-

gősségi osztály munkáját 500 ezer
forinttal segítette. Összességében
mintegy 20 millió forinttal támogatta az intézményt.
– Úgy látom, a jelen körülmények között szükséges az ilyen és
hasonló támogatások elfogadása és
ezek reklámozása, hiszen biztosan
sokan vannak, akiknek lehetőségük
lenne a segítségnyújtásra, csak esetleg tájékozatlanságból vagy a figyelemfelhívás hiánya miatt eddig nem
tették meg. Ezért arra buzdítok mindenkit, aki teheti, hogy csatlakozzon
az ilyenfajta támogatási formához,
mert sok kicsi sokra megy, és mert
általuk nagyon sok olyan, egyébként
a hétköznapok során fel nem tűnő
változás következhet be, amelyek
megkönnyítik az ellátást, a betegek
kórházi életét, az orvosok és ápolók
tevékenységét.

Kitüntetettek:
30 éves hűségjutalom
Kiszov Lázárné körzeti ápoló
dr. Solymosi Zsuzsanna felnőtt háziorvos
dr. Szegő Katalin felnőtt háziorvos
35 éves hűségjutalom
Ferencz Edit védőnő
Hargitai Ágnes iskolavédőnő
dr. Varga Zsuzsanna gyermek háziorvos

– Pesterzsébet Önkormányzata,
túl azon, hogy az alapellátásban
dolgozókat is próbálja segíteni,
munkájukat elismerni, a dél-pesti kórházzal kapcsolatban is azt a
fajta „politikát” folytatja, hogy segítsünk, segítsünk, segítsünk, mert
ezzel önmagunknak teszünk jót, és
könnyebb helyzetbe hozzuk az alapellátásban dolgozókat is – mondta.

FOTÓ: FEJES MIHÁLY

Semmelweis-nap alkalmából Pesterzsébet Önkormányzata immár 18. alkalommal köszöntötte az egészségügy dolgozóit, majd adták át a kerület
vezetői a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja, Az Év Közalkalmazottja címeket, a hűségjutalmakat, a díszokleveleket, valamint az intézményvezetői
jutalmakat.

A köszöntőt követően Szabados
Ákos mellett Juhász Lajosné és Nemes László alpolgármesterek, valamint Somodi Klára, az Egészségügyi
és Sport Bizottság elnöke adták át a
díjakat, jutalmakat, elismerő okleveleket. A kitüntetetteknek és a vendégeknek Hegedűs Csaba bendzsó
zenész, majd Majsai Gábor énekes
kedveskedett műsorral.
Sz. A.

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

Ökumenikus Istentiszteletre és Kenyérszentelésre

40 éves hűségjutalom
dr. Koncz Zsuzsanna felnőtt háziorvos
dr. Méreg Sarolta felnőtt fogszakorvos
Pető Györgyi fogorvosi asszisztens
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Szakács Mária területi védőnő
Az Év Közalkalmazottja
Turós Rozália technikai dolgozó

42 éves hűségjutalom
dr. Salamon Kornélia felnőtt fogorvos
(nyugállományba vonul)
dr. Nagy Péter felnőtt háziorvos (nyugállományba vonul)

Az év során praxisban kiemelkedő
munkát végző
dr. Lancsár Ilona gyermek háziorvos

50 éves hűségjutalom
dr. Drenyovszky Kálmán gyermek háziorvos

Díszoklevél
dr. Bán István felnőtt háziorvos
Borzákné Eszenyi Orsolya körzeti-közösségi ápoló
Dózsa Sándorné körzeti-közösségi ápoló
Válóczi Erika felnőtt fogászati asszisztens

Intézményvezetői jutalom
Bárány Zsolt (Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye vezető)
Adorján Csilla (Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója
vezető)

2016. augusztus 20-án 10 órára
a Magyarok Nagyasszonya templomba.
(Bp., XX. Magyarok Nagyasszonya tér 12-14.)
Az új kenyeret megszentelik, megáldják
Pesterzsébet keresztény egyházainak papjai, lelkészei.
Szabados Ákos
polgármester
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Egységes, központi címnyilvántartás
Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy a magyar kormány új, egységes
központi címnyilvántartás (Központi címregiszter, KCR) létrehozása
mellett döntött. Ennek keretében az ingatlan-nyilvántartás, a személyadatés lakcímnyilvántartás, valamint az egyetemes postai szolgáltató címadatait
egy egységes központi rendszerbe integrálja és ezekből az adatokból a település
jegyzőjének közreműködésével egy közhiteles nyilvántartást alakít ki.
A KCR célja, hogy a jelenleg a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban
párhozamosan nyilvántartott címadatokat egy etalon-nyilvántartásban
egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek, pontosabbak
legyenek, és főleg, hogy a különböző nyilvántartásokban
szereplő címadatok megegyezzenek.
Az adattisztítási és címkezelési tevékenység a település jegyzőjének a feladata.
A címek felülvizsgálatánál érintettek lehetnek a házszámozás előtt álló, illetve
rendezetlen házszámozású ingatlanok, a sarokházak, társasházak és az
osztatlan közös tulajdonon élők címhelyei.
A feladat jogszabályi kereteit a központi címregiszterről és a címkezelésről
szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet határozza meg.
Előfordulhat, hogy az Önök közreműködése nélkülözhetetlenné válik
(társasházi alapító okirat vagy lakásszövetkezet alapszabályának bekérése;
a tulajdonos vagy tulajdonosi közösség javaslatának bekérése az ajtó, bejárat
megjelölése tekintetében; nyilatkozat kérése az önálló rendeltetési egység
megállapításához; szükségessé válhat helyszíni szemle lefolytatása; lakcímkártya cseréje, lakcímkártya adattartalmát érintő változás esetében).
A címkezeléssel érintett címek folyamatosan frissített listáját a www.
pesterzsebet.hu honlap Önkormányzat > Hirdetmények > Hivatalos hirdetmények > Önkormányzati, hivatali hirdetmények menüpont alatt közzétettük, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztettük.
Abban az esetben, ha a címkezelés miatt a lakcímet tartalmazó okmányok
(a személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímkártya/,
forgalmi engedély cseréje válik szükségessé, a cserét
Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Kormányablak
Osztálya (továbbiakban: Kormányablak Osztály)
(1201 Budapest, Vörösmarty utca 3.) hajtja végre.
Az okmányok cseréje illetékmentes, az ügyintézéshez személyazonosításra
alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, kártya formátumú
vezető engedély vagy útlevél) és a személyazonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya), valamint ha az érintett tulajdonában
gépjármű van, a forgalmi engedély szükséges.
A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási ideje:
hétfő:
800 - 1700
kedd:
800 - 1800
szerda: 800 - 2000
csütörtök: 800 - 1800
péntek: 800 - 1500
Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy ügyintézéshez a 1818 ingyenesen
hívható telefonszámon előzetesen lehet időpontot foglalni, az okmányok
cseréjéhez a sorszámkiadó automatánál a „lakcímbejelentés,
lakcímigazolvány” ügykör kiválasztásával lehet sorszámot kérni.
Családtagok esetében a lakcímkártya cseréjét
egy nagykorú személy is intézheti.
A feladat ellátásában az érintett kerületi polgárok
szíves együttműködését és türelmét köszönjük.
Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő
fogadóórája szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti Önkormányzati Képviselői Irodájában
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

Felhívás parlagfűirtásra
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-

mében 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.
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Köztisztviselők ünnepén
A Városháza dísztermében összegyűlt hivatali dolgozókat Szabados
Ákos köszöntötte az önkormányzat
képviselő-testülete nevében.
– A mögöttünk hagyott hat hónap kiegyensúlyozott, tisztességes
munkával telt. Nagyobb beruházásainkra, felújításainkra az előttünk
álló hetekben kerül majd sor, ami
mögöttünk van, az a jó néhány pályázat, amelyekben részt veszünk.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Hazánkban 1997 óta ünneplik a Köztisztviselők Napját. Pesterzsébet polgármesteri hivatala június 30-án tartotta ünnepségét, amelyen dr. Demjanovich
Orsolya jegyző kitüntető címeket, jegyzői dicséreteket és hűségjutalmakat
adott át.

Szeretném, ha a szakmaiság mellett
nagyobb figyelmet fordítanánk a közösségépítésre, emberi kapcsolataink
erősítésére, ha valóságos barátságok
és egymást segítő munkakapcsolatok
alakulnának ki – mondta a polgármester.
– Egy évvel ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy jegyzői dicséretben részesültem, most pedig
abban a nem kevésbé megtisztelő
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Kitüntetettek:
Vezető-főtanácsosi cím:
Bognár Ildikó építéshatósági ügyintéző
Főmunkatárs cím:
Demcsó Tiborné ügyviteli ügyintéző
Jegyzői dicséret:
Brezovszki Adrienne számviteli csoportvezető
Csizmadiáné H. Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző
Debre Mariann szociális referens
Haráné Bodnár Andrea szociális ügyintéző
Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezetőhelyettes
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Kovács Tiborné igazgatási ügyintéző
Mágori Pálné ügyviteli ügyintéző

helyzetben vagyok, hogy én magam
adhatom át az elismeréseket az arra
érdemes kollégáknak. A kitüntetések alapja a minőségi munka, ami
számomra az elhivatottságot, a
szorgalmat, a munkához, illetve a
munkatársakhoz való példaértékű
hozzáállás jelenti. Nagyon fontosnak tartom a határidők betartását,
az osztályok és a kollégák közötti
kommunikációt, az írásos anyagok
formai megjelenését.
– Azok a kollégák, akik ma elismerést kapnak, sok más mellett az

dr. Ríz Adrienn osztályvezető
Schmidtné Buda Andrea osztályvezető
Simkó Géza csoportvezető
Veszelka Ilona talajterhelési ügyintéző
20 éves kerületi hűségjutalom:
Böszörményi László adóügyi ügyintéző
Demeterné Böröcz Eszter szociális
ügyintéző
Lázár Ferenc építéshatósági ügyintéző
Tóth Julianna belső behajtási ügyintéző
Varga Enikő testületi ügyintéző
25 éves kerületi hűségjutalom:
Hubay Ádám informatikus
Moórné Demeter Mónika szociális
ügyintéző
Subicz István szervezési osztályvezetőhelyettes

összes felsorolt kritériumnak megfelelnek, már csak ezért is érdemes rájuk példaként tekinteni – mondta dr.
Demjanovich Orsolya, majd megköszönte a hűségjutalomban részesülő
munkatársak több évtizedes munkáját, kitartását, lojalitását és töretlen
hűségét a köz szolgálata iránt.
A jegyző végezetül elmondta: – A
mérce és az elvárások magasak, de
azt a célt szolgálják, hogy a köz és az
ügyfelek érdekében minőségi munkát végezzünk.
sz.

Szoboravatás és nyitott Városháza
Pesterzsébet Önkormányzata, a Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti
Csoportja, valamint a helyi kulturális intézmények és civil szervezetek kettős
jubileumi évfordulóra készülnek a Kulturális Örökség Napján, 2016. szeptember 18-án. Nagy Győry István születésének 150. évfordulóját szoboravatással
ünneplik, a 110 éves Városháza pedig nyitott kapuval várja az érdeklődő csoportokat, akik interaktív, szórakozató idegenvezetéssel tekinthetik meg az
épület minden zegét-zugát, padlástól a pincéig.

A mai Városházát, amely 1906ban Községházaként épült, szecesszió stílusban Böhm Henrik és
Hegedüs Ármin tervezte. A második világháború sérüléseit csak
részben építették újjá. Hiányzik az
épület jellegzetes két tornya és a
díszes tetőburkolat. A stílus legjellemzőbb ismérve a szín- és formagazdagság.
A képviselő-testület 1906. június 13-án ünnepélyes keretek között
tartotta első közgyűlését, amelyen
Bartha Tivadar községi bíró elnökölt. „Nézzétek – így szólt –, ennek az új községházunknak, amely

Erzsébetfalva legszebb épülete, két
tornya van, és ezzel a két toronnyal
olyan, mint valami templom. Mert
igen, templom ez az épület, községünk ügyének, a közügyeknek van
templomul szentelve.”
Településünk
történelméhez
kapcsolódik Nagy Győry István személye, aki 26 évig jegyzőként, majd
az 1924. évi várossá nyilvánítástól
polgármester-helyettesként látta el
feladatát. A nyugdíjba vonulásakor rendezett ünnepi díszgyűlésen,
1931-ben a város díszpolgárává választották, és róla nevezték el az akkori Csillag utcát.

A közéletben a pesterzsébeti
híresség nevét gyakran nem megfelelően írják, és még az utcatáblák nagy része is hibás, a kételemű
személynév második tagja, a Győry
helytelenül „i” betűvel végződik.
Történelmünk folyamán a nevekre
és a nemesi előnevekre vonatkozó
törvények többször változtak. A
címeres levelek használatára vonatkozó hivatalos uralkodói oklevél
kiadása a 14. században kezdődött,
és ebből fejlődött ki a rangemelésre
vonatkozó címeres levél is, melynek
régies elnevezése „kutyabőr” volt. A
címeres levél kecske-, bárány- vagy
borjúbőrből készített hártya, azaz
pergamen volt, és a társadalmi rang
igazolására szolgált, ezért a családok évszázadokon át féltve őrizték.
A címeres levél megléte a családi
vezetéknévben is megjelenhetett a
szóvégi „y”, vagy „i” betű formájában. A Tisza vonalától nyugatra az

„y”, attól keletre az „i” írásmód volt
gyakoribb.
Magyarországon 1787-ben II. József magyar király kötelezővé tette
a vezetéknevek állandóságát, így a
nevek azonosító adattá váltak. Az
1947. évi IV. törvény megtiltotta
az előtagként használatos, nemesi
származással összefüggő címeket. A
törvény nem vonatkozott a vezetéknevek megváltoztatására, ennek ellenére a közigazgatásba beszivárgott
a társadalmi egyenlőség totális fogalma, és a gyakorlatban a nemesi rangemeléssel járó írásmód is megváltoztatásra került. Ez a jelenség történt
mindennapi életünkben, valamint
az utcanevek vonatkozásában Nagy
Győry István és Ónody Gusztáv iskolaigazgató (emlékére 1947 után kapta az Ónodi utca nevét) esetében is.
Budapesti Városvédő Egyesület
Pesterzsébeti Csoport
Óváry Gábor csoportvezető
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Tábor a Hajósban
A tágas folyosó hűvösébe húzódva
társasjátékoztak az egyik terebélyes
asztalnál, másutt kártyáikba mélyedve üldögéltek a gyerekek, mások kalózokat rajzoltak – amelynek miértjére
a későbbiekben derül fény –, megint
mások pingpongozni indultak. Őket
az egyik tanár néni igyekezett bevezetni az ütőfogás rejtelmeibe.
A táborba reggel negyed héttől
várják a diákokat, akikre délután

ötig vigyáznak. Minden nap ellátogatnak valamelyik játszótérre. Nagy
kedvenc a Hullám csónakházaknál

FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

Augusztus 19-ig várja az általános iskolásokat az önkormányzat nyári napközis tábora, amelynek idén a Hajós Alfréd Általános Iskola ad otthont. A tábor
első hetében igazi, vakációhoz illő időjárásban látogattunk el a Lajtha László
utcába.

közelmúltban átadott vizes játszótér
és a közeli Hársfa Játszótér. Szintén
állandó program a keddenként reggel 8-tól 10-ig tartó úszás.
Az első héten hatvan gyerek vette igénybe a napközis tábort. Varga
Katalin, a tábor vezetője felhívta a
figyelmet, hogy a létszám idővel száz
fölé emelkedik. A négy csoportba
osztott lurkókra 4 pedagógus és 4
pedagógus asszisztens felügyel.
– Sokan az
egész vakációjukat itt töltik, ők
sajnos elfáradnak az iskolakezdésre. Ráadásul
ugyanott kezdik
a tanévet, ahol
nyáron voltak
– mondta Kati
néni.
A
napközis tábor lakóinak kizárólag
a napi három
étkezésért (reggeli, ebéd, uzsonna) kell fizetniük, és természetesen igénybe vehetők az évközi kedvezmények.

Az első hét témáját a kalózok
szolgáltatták. Már hétfőn ott virított a folyosón egy szép, nagy, festett
kalózhajó. A gyerekek pedig napról
napra töltötték meg a hajót a legénység tagjaival, fegyverekkel, kincsekkel – persze rajzban. Pénteken
pedig kiderült, melyik gyermek bizonyult közülük a legügyesebb kezűnek. Minden turnusnak szerveznek
mozilátogatást. Mi más is lett volna
az első vetítésen, mint A Karib tenger kalózai című film.
A következőkben lesz majd mesehét, mignon hét, királyok hete,
honismereti hét, Föld és víz hete. Az
ÁNTSZ-szel és a
rendőrséggel közösen szerveznek
játékos vetélkedőkkel és ajándékokkal gazdagított programokat.
Ezek mellett júliusban és augusztusban buszos kirándulásra viszik
őket a Budakeszi
Vadasparkba, illetve a szigethalmi
Emese Parkba. Ez
utóbbi élő középkori múzeum, ahol
egy ispáni vár és a hozzá tartozó falu
életét elevenítik fel korhű módon,
amelybe a látogatók is belekóstolhatnak, kipróbálva a lovaglást, az íjászatot, a kalodát, no meg középkori
vásári forgatagot és valódi vízi csatát

2016. július 19.

Tábori befizetési időpontok
(keddenként 7 és 12 óra között
az iskolában)
július 25-29. július 19.
augusztus 1-5. július 26.
augusztus 8-12-ig. augusztus 2.
augusztus 15-19-ig augusztus 9.
Gazdasági ügyintézők: GAMESZ
(1201 Budapest, Baross u. 73-77.,
Telefon: 421 10 71)
nézhetnek meg élőben. Sőt, lesz lövészet is Gajzágó Imre vezetésével.
De ellátogatnak a tűzoltóságra, a

szomszédos Art of Body konditerem
edzői pedig heti rendszerességgel jönnek a táborba edzést tartani a gyerkőcöknek. A táborozók egészsége fölött az orvosi szobában megtalálható
nővérke őrködik.
DIA

Színes programok időseknek

P

esterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
Intézménye 4 telephelyen
működtet a kerületben idősek klubját. A szabadidő kötetlen eltöltését
biztosító szolgáltatás a kerületi lakosok számára térítésmentesen vehető
igénybe. A nyári napokon az idősek
által legtöbbet használt közösségi
helyiségekben klimatizált légkör
enyhíti a hőség elviselését.
A klubban rendelkezésre állnak
könyvek, kártya és társasjátékok,
műszaki készülékek (TV, rádió,
videó, CD, DVD lejátszó, számítógép), melyek használatához segítség
kérhető.
A munkatársak minden napra
terveznek konkrét, szervezett programot is, mint kézműves foglalkozás,
irodalmi délelőtt, zenés rendezvény,
ügyességi játékok, kerti parti, torna,
játékdélután, ünnepekhez kapcso-

lódó megemlékezések, közös játék,
valamint séták, kirándulások.
Lehetőség van ebéd helyben történő elfogyasztására is – melyért térítési díjat kell fizetni –, de ez nem
kötelező.

A klubtagok szükség esetén segítséget kapnak orvosi javaslatra történő gyógyszeradagolásban, rendszeres
vérnyomásmérésben, háziorvossal
való kapcsolattartásban, szakorvosi
vizsgálatokra való eljutás megszer-

vezésében, hivatalos ügyek intézésében. A klubtagok gondjaikkal,
problémáikkal tanácsért, segítségért
bizalommal fordulhatnak a klub
munkatársaihoz. Akinek nehézséget
jelent eljutni a klubba, kérhet gépkocsis be-, illetve hazaszállítást is.
A klubok helyszínei:
Lajtha utcai Szociális Szolgáltató
Központ 1203 Budapest, Lajtha
László u. 5-7.
Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ 1201 Budapest, Nagy
Győry I. u. 31/A
Marót utcai Szociális Szolgáltató
Központ 1202 Budapest, Marót
u. 10.
Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató
Központ 1201 Budapest, Vágóhíd
u. 26.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8:00 - 16:00
Szombaton 8:00 - 14:00
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Egységes irányítás, hatékony segítség

– 2010. augusztus 5-én kezdtem
a polgármesteri hivatalban dolgozni,
majd alig két hónappal később az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezető-helyettese lettem. Ebben a pozícióban tevékenykedtem 2014 végéig, majd 2015
januárjában az akkor létrehozott
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és
Sportosztály vezetésével bíztak meg
– mesélte Schmidtné Buda Andrea.
– Óvodapedagógus és romológus végzettségem van, és mivel 1999 és 2010
között a gyermekvédelemben dolgoztam, szociális, majd közigazgatási
szakvizsgát is szereztem. Mindenem a
gyermekvédelem és az ovisok – árulta
el. – Ennek ellenére jó néhány hónapba telt átlátni és követni az oktatásirányítás és finanszírozás területén
bekövetkezett változásokat.
Amikor 2015-ben a képviselőtestület jóváhagyta az új szervezeti

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

A Köztisztviselők Napja alkalmából jegyzői dicséretben részsült Schmidtné
Buda Andrea, az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sportosztály osztályvezetője. Az általa irányítottszervezeti egységhez tartozik valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény, az óvodáktól a GAMESZ-on át a Humán
Szolgáltatások Intézményéig.

egység létrehozását, az intézmények
működtetésének
összehangolása,
a lakosok szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének maximalizálása volt

a cél. Aktualitását pedig az adta,
hogy jelentősen megváltozott a
szociális ellátások, majd később a
szolgáltatások rendszere is. Jelenleg a járási hivatalok folyósítják a
jövedelemkompenzáló, a települési
önkormányzatok pedig a kiadáskompenzáló támogatásokat. Ezáltal megnőtt az intézmények által nyújtott szociális
szolgáltatások jelentősége a
rászoruló családok körében.
– Amikor megbízást kaptam
az új osztály vezetésére, maga a
szervezet irányítása nem jelentett újdonságot számomra, hiszen 1999 és 2010 között folyamatosan vezetőként dolgoztam.
Ami új volt, hogy a szolgáltatói attitűd mellett fenntartói
szemlélettel kellett gondolkodnom. Időközben kollégáim
segítségével megismertem az
osztályhoz tartozó valamennyi
terület irányításának alapjait, az önkormányzat bizottságainak
munkáját – mondta az osztályvezető,
majd visszatérve a segítségnyújtáshoz és annak formáihoz, hozzátette:

– A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a gyermekek sportolására, ezért a nagycsoportos és iskolás
gyermekek számára a tanév során
ingyenes úszás- és korcsolyaoktatást
biztosít. Emellett a rendeletben foglalt
feltételek teljesülése esetén igénybe
vehető a sporttámogatás is. Szükség
esetén a szülő segítséget kaphat abban is, hogy a gyermek eljusson az
edzésekre, amennyiben a házi gyermekfelügyelet, vagy a családi napközi
szolgálattást is igénybe veszi. Néhány
hónapja ismét létezik születési támogatás, és a kerületi gyermekorvosok
javaslatainak figyelembe vételével
került bevezetésre az oltási támogatás.
Változás, hogy a bölcsődés és
óvodás gyermekek bizonyos esetekben jogosultak ingyenes étkezés
igénybevételére a tanév során, és
emellett a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a
nyári szünet alatt is részesülhetnek
közétkeztetésben – sorolta a teljesség igénye nélkül az igénybe vehető önkormányzati támogatásokat
Schmidtné Buda Andrea.
sz.a.

hogy sokszínű. A tárgyilagosságon
túl érzelmileg is fokozottan érintettek az emberek. Elárulta: a kritikák
többnyire nem az adó befizetését
célozzák, hanem a felhasználás
módját. Példaként mindjárt felhozta
a több néven emlegetett gépjármű-

azt be, az utak állapota közel sem
tükrözi a befolyó összeget. Efféle
kifogásokat természetesen képtelen
orvosolni az adóügyi csoport (mint
jogalkalmazó), ezért az ügyfelet az
illetékesekhez, a döntési helyzetben
lévőkhöz (a jogszabályokat, törvényeket alkotókhoz), például az
adott választókerület képviselőjéhez
irányítják.
Fontos adatra hívta fel a figyelmet, amikor elmondta: országos
szinten körülbelül 80 százalékban
problémamentes az adóbefizetés,
azaz mindössze a fennmaradó 20 százalékban jelentkezik elmaradás.
Noha a közalkalmazotti, köztisztviselői munka kiszámíthatóságot kínál, az életpálya modell esetében nem
hagyhattuk szó nélkül, hogy amíg
a kormányhivatalok munkatársai
jelentős 30-50 százalékos bérfejlesztést kapnak, addig az önkormányzati
dolgozók több mint a felének közel 8
éve nem változott a jövedelme. Ennek dacára Böszörményi László úgy
látja, komoly érdeklődés mutatkozik
az irodai munka iránt.
D. A.

A Köztisztviselők Napja alkalmából
Böszörményi László adóügyi ügyintéző 20 éves kerületi hűségjutalmat
vehetett át.

Böszörményi László közgazdasági
szakközépiskolába járt. Az ilyesféle
oktatási intézményeket túlnyomórészt lányok látogatják, így érthető,
hogy László szép emlékei közt is szerepel a gyengébbik nem.
„A szomszédunkban fiúiskola működött. Bánták is a dolgot az
odajárók, akik hová máshová, mint
hozzánk jöttek tánciskolába” – idézte meg a középiskolás esztendőket.
Szakmai gyakorlatát a pesterzsébeti önkormányzatnál töltötte,
ráadásul éppen az adócsoportnál.
Később, elhelyezkedésekor, mint
mesélte, kis híján az ipar-kereskedelmi csoporthoz került, azonban hajszálnyival hamarabb már betöltötték a meghirdetett állást, így a már
ismert adóügyön kezdett.
László felhívta a figyelmemet, hogy
az államigazgatási munka, köztük az
adóügy is hallatlanul sokszínű, és ezt
bizonyítandó bemutatta szakterületét.

Mint mondta: nélkülözhetetlen
az adók befizetése, hiszen az államháztartás stratégiai fontosságú bevételét adja, az újraelosztás meghatározó eleme.
– Az embereket folyamatosan
érdekli, foglalkoztatja akár a humor
területén is vissza-visszatérő téma – fűzte hozzá.
Felvetésünkre, miszerint az ember rossz szájízzel érkezik az adóügyosztályra, így válaszolt:
– Nem mindegy, hogy
végrehajtást kér-e valaki, vagy pedig ő az adós.
Mást jelent, ha hozzájutok a kintlévőségemhez,
jogorvoslatot, elintézést
kapok, vagy rendeznem
kell a hátralékom, az
elmaradásom.
Tegyük
hozzá, hogy az ügyfél önhibáján kívül is kerülhet
nehéz helyzetbe, ahol a
méltányosságnak is szerepe lehet.
Ennek szellemében Böszörményi úr munkájáról is elmondhatjuk,

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Két évtizednyi hűség

adót, amellyel kapcsolatban számosan kifogásolták, hogy hiába fizetik
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Várja a híveket az új plébánia
Az építkezés nyomait még magán
viselő kert jelentős részét szőlőlugas
uralja. Gellért atya bevallotta, ő nem
tudja nevelni a gyümölcsöt.
– Egy úr, akinek saját szőlője van,
elvállalta. Látszik is a hozzáértő gon-

doskodása – mutatott az atya a lágy
szélben lengedező levelek irányába.
A termésből készülő finom borocska
a gondos kezeket illeti majd.
Noha az épületet a negyvenes
években emelték, mostani állapota
láttán legtöbben új háznak vélnék. És nem kizárólag kívülről.
A „paplak” letisztult, világos
lakrészét modern konyhával is
felszerelték. Kényelmes foteljeivel igazán ügyfélbarát a plébánia irodája. A közösségi terület
pillérei közt lépkedve Vénusz
Gellért felvilágosított: a teret
szabdaló oszlopok tartják a felső
szintet. Az így is meglehetősen
tágas terem két mellékhelyiséggel és egy kis konyhával várja a
közös együttlétre vágyókat. Az
első fecskék már megérkeztek.
– Múlt héten három gyereket visegrádi jutalomkirándulásra vittem – mesélte az atya,

Ünnep a dél-pestiben
Június 28-án tartotta a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Semmelweis-napi ünnepségét, amelyen díjakat, jutalmakat adtak át az
előző esztendő legkiválóbb dolgozóinak.

Az ünnepségen dr. Ralovich
Zsolt köszöntötte az egybegyűlteket.
Beszédében hangsúlyozta, büszke
arra az áldozatos, kitartó munkára,
amit a dél-pesti kórház dolgozói végeznek nap mint nap, hiszen Semmelweis Ignác példájából okulva
tudható, hogy amit tesznek, annak
gyümölcse előbb-utóbb beérik. A
főigazgató köszönetet mondott Csepel, Pesterzsébet, Soroksár, valamint
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának, amiért támogatásukkal hozzájárultak, hogy anyagilag
is tudják honorálni a munkatársak
kiváló teljesítményét.
Losonczi Ottó, Pesterzsébet díszpolgára is köszönetet mondott a
kórház dolgozóinak. Mint elmondta,
másfél hónappal ezelőtt bekerült a
kórház intenzív osztályára, és az orvosok, ápolók, nővérek szakszerű, ál-

dozatos munkájának köszönhetően
vehet részt most a Semmelweis napi
ünnepségen. Személyesen tapasztalta, hogy az itt dolgozók a lehetőségekhez és a körülményekhez képest
kiemelkedően végzik munkájukat,
és nagyon sok embernek segítenek,
hogy egészségesen távozhassanak a
kórházból. Az elmúlt időszakban is
fontosnak tartotta, de a későbbiekben is mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a Jahn Ferenc Délpesti Kórház tovább szépülhessen,
modernizálódhasson, ezért idén is
anyagi, valamint tárgyi eszközök
adományozásával kíván hozzájárulni
a cél megvalósulásához.
Az ünnepélyes köszöntők után
elkezdődtek az oklevelek, ajándékok átadásai, melyet Oberfrank
Pál színművész előadása színesített.
Idén összesen 106 kórházi dolgozó
kapott elismerést, többek közt 10
adjunktusi és 3 főorvosi kinevezést,
12 gazdasági igazgatói dicséretet, 25
ápolási igazgatói dicséretet, valamint 14-14 orvosigazgatói és főigazgatói dicséretet is átadtak Semmelweis nap alkalmából.

és hozzáfűzte: természetesen kipróbálták a Nagyvillám Kilátó mellől
induló híres nyári bobpályát.
Az egyetlen, amely árulkodik a
ház építésének idejéről, a kanyargós
lépcső. Azt olyan remekül megépítették, hogy most sem kellett hozzányúlni, csupán a falat újrafesteni.
Az emeletre kapaszkodva kétszobás
lakrész fogad.
– Egyelőre a Benedek Elek iskolából érkezett diákoknak tartották itt a
hittanórákat – világosított fel Gellért
atya, mielőtt beléptünk a legnagyobb
helyiségbe, a közel 50 négyzetméteres szobába, amelyet két szoba összenyitásával alakítottak ki. A toalett és
a kézmosó itt is kötelezően megtalálható. A nagyszoba közepét a falnak
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Vénusz Gellért atya kis híján egy esztendővel ezelőtt, augusztus 1-jén vette
át a Pesterzsébet-Pacsirtatelepi Plébániát. Most örömmel jelenthetjük, hogy
példás módon megújult a plébánia kétszintes, 300 négyzetméteres épülete,
így már méltó környezetben fogadhatja a híveket.

támaszkodó, működőképes cserépkályha uralja. Az egyedi formájú
kályha mellett nyílik a vendégszoba
ajtaja. Persze több ez vendégszobánál, mivel vizesblokk dukál hozzá.
Leereszkedve a földszintre, kilépve a hátsó ajtón ismét a kertben
találtuk magunkat. Az atya elégedetten kopogtatta a vastag szigetelést,
majd hozzáfűzte: a lábazat is új szigetelést kapott. A kerti tűzhely mellett
megállva megjegyezte: minap baráti
társaságban, szalonnasütéssel avatták fel. Vénusz Gellért bízik benne,
ha a templommal szemben felépül az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, akkor további pasztorális lehetőségek
nyílnak a plébánia számára.
Ditzendy

2016. július 19.
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Januártól rendszerszintű átalakítás keretében az országban mindenütt egyesítették a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Ugyanakkor a szolgálatoknak már csak kizárólag szolgáltatási feladatot kell ellátniuk, a hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat a járásonként létrehozott, önkormányzati fenntartású család- és gyermekjóléti központok vették át. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) működteti a Lajtha László utcai Gyermekjóléti Központot. Vajon mivel foglalkoznak,
kiknek segítenek, kiknek érdemes felkeresni őket, ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

A törvény által előírt szolgáltatások biztosítása az elsődleges feladatuk, melynek célja a kerületben élők
veszélyeztetettségének megelőzése.
Tevékenységeikkel igyekeznek ügyfeleik életvezetési képességét megőrizni, krízis esetén minden elérhető segítséggel támogatni a kritikus
helyzet megoldását, illetve az ahhoz
vezető okok felszámolását.
– Amikor az ember magára marad a nehézségeivel, azt gondolja,
ilyen gondjai kizárólag neki vannak, ám mikor bejön hozzánk, ráébred, hogy sokan vannak hasonló
helyzetben. Miután „felkészítettük”
a hozzánk forduló személyt, már

másként megy megoldani az ügyét,
tudva azt is, ránk számíthat – magyarázta Szabó-Geletta Katalin családsegítő.
Kovál Dániel szakmai egységvezető felsorolta, mely területeken
igyekeznek a törvényben foglalt
feladatokon túlmenően segítséget
nyújtani azoknak, akik a központtal
kapcsolatban állnak. Várnak bárkit
adósságkezelési, vagy munkavállalási
tanácsadással, továbbá kommunikációs készségfejlesztő, munkaerőpiaci
és pályaorintációs tréningekre. Művészetterápiás, kiránduló, valamint
hozzátartozói csoportot is működtetnek a kerületünkben élő felnőtt

lakosok számára.
Többeknek fontos
lehet a hozzátartozói klub, ahol
addiktív betegek
családtagjai számára nyújtanak
támogatást a nehéz időszakokban.
– Képessé próbáljuk tenni a hozzánk fordulót,
hogy egymaga megoldja a felmerült
problémáját, és ne kerüljön vissza
például az adósságcsapdába – mondta a szakmai egységvezető, akitől
Szabó-Geletta Katalin vette át a
szót:
– Válás esetén, ha felkeresnek
bennünket, ingyenes mediációval és
családterápiával próbálunk segítséget nyújtani.
A fiatalokat várja a Pince Ifjúsági
Klub, ahol a pingpong mellett zsonglőrfoglalkozásra is jut idő. Ez utóbbi
sikerét egy franciaországi zsonglőrversenyen való eredményes részvétel
bizonyítja. A központ a diákok rendelkezésére áll akkor is, ha korrepetálásra van szükségük.
Kovál Dániel elmagyarázta: rajz
klubjuk több közönséges rajz szakkörnél, hiszen nem kizárólag a gyerek tehetségére, hanem magára a
gyerekre, a személyiségére is odafigyelnek, majd megvilágította a napló
csoport lényegét:
– Pszichológusunk irányítja a
csoportfoglalkozásokat, a csoporttagok magadott szempontok alapján
vezetnek naplót, ezzel könnyítve a
személyiségfejlődést, konfliktusaik
kezelését.
A
relaxációs
csoportban
mediációs technika segítségével
odafigyelést és valódi élményt nyújtanak a csoport vezetői.
A sétatér klub keretén belül elsősorban olyan gyermekek számára
szerveznek változatos programokat,

Búcsúzunk
Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette,
hogy Szabó Zsuzsanna, a HSZI
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető munkatársa 2016.
június 14-én elhunyt.
Szeretettel őrizzük emlékét.

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN

Akinek tudnak, segítenek

akik nem, vagy csak ritkán juthatnak el kulturális eseményekre.
Szabó-Geletta Katalin elmesélte:
a közelmúltban azzal segítettek egy
idősebb úrnak, aki cukorbetegsége miatt felmondott munkahelyén,
hogy ismertették, a törvény által
meghatározott feltételek mellett, bizonyos betegségek esetén adókedvezmény jár. A munkáltatóját felvilágosították, milyen előnyöket jelent, ha
négy órában alkalmazza az urat.
Itt a nyár, a vakáció, a táborok
ideje. A HSZI a Gyermekek Átmeneti Otthonával közösen indián tábort szervezett Verőcén, ahol az átmeneti otthonban élő gyerkőcöknek
nem jutott idejük unatkozni.
A rákövetkező héten lezajlott
Erzsébet Táborról Móricz Hajnalka
családsegítő szólt néhány szót:
– Az Erzsébet Program keretében
kiírt pályázaton nyertünk, és mehetett harminc gyermek Zánkára. A
minimális 1000 forintos regisztrációs
díjat is átvállaltuk a családoktól.
A menekültekkel szintén a központ foglalkozik. Mint Szabó-Geletta
Katalin elmondta: a kerületben kettőszázan élnek ideiglenesen. Közülük
akadnak, akik családot alapítottak és
letelepedtek, illetve többen felvették
a magyar állampolgárságot.
– Segítettünk nekik a beilleszkedésben, a nyelvtanulásban – fogalmazott a családsegítő, hozzáfűzve: a
XX. kerület dolgozta ki a nyomtatványokat, amelyeket ma már főváros-szerte használnak.
D. A.
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Szépkorúak köszöntése

FOTÓK: BAJNOCZI ISTVÁN

A

z elmúlt hetekben három
szépkorút köszönthetett az
önkormányzat 90. születésnapjuk alkalmából.
Halászné Pfeiffer Valéria július
4-én született. Mint mondta, nem
érzi magát kilencvennek, visszatekintve nem tűnik számára olyan sok
időnek az eltelt kilenc évtized.
1944-től a városházán dolgozott,
ott ismerkedett meg gyermekei apukájával.
Tóth Rezsőnek a Határ úton volt
harisnyagyára, és adóügyekben járt
az önkormányzatra. Az első randevút Valéria kizárólag úgy vállalta, ha
édesanyja is elkíséri a Gellért Szállóba, ötórai teára. Érthető, hiszen
ekkor mindössze tizenhatodik évét
töltötte be. Fél esztendőre rá megtörtént a leánykérés. A háború után a

kis üzemet államosították, a fölötte
lévő lakásukkal együtt. Férje beköltözött a belvárosba, Valéria pedig
vissza a szüleihez. Többet már sosem
laktak együtt, a férfi beadta a válókeresetet. Mivel szépasszony volt, nem
maradt sokáig magára, három gyerekével együtt feleségül vette Halász
úr, az erzsébeti kiskereskedő.
Vali néni visszament dolgozni
a tanácsházára titkárnőnek, amely
szakmát később egy ügyvédi irodában, majd az állami építőipari vállalatnál gyakorolta.
– Mostanában a kertben sétálgatok, no meg megnézem az összes
híradót.
Scheidl Istvánné Vágvölgyi Magdolna néven született Pásztón, június
29-én. Egyéves korában elveszítette
édesanyját, édesapja három gyermeke
mellé házvezetőnőt vett fel,
akit később oltár elé vezetett, és két gyerekük született. 1942-ben épült a ház,
amelyben ma is él. Testvérei idővel elköltöztek, Magda néni maradt és gondoskodott a mostohaanyjáról.
A család ma sem kicsi: fia, menye, unokája,
annak felesége, dédunokája élnek a több lakré-

szes, tágas házban. Vasárnaponként
nyolcan ülnek az ebédlőasztalhoz.
Szakmája finommechanikai műszerész, háromfázisú trafókat tekercselt, és mint mesélte: olyan jól dolgozott, hogy az ő tekercsei között
sosem volt áthúzás.
Férjével a téglagyári strandon
ismerkedtek össze. István bácsi a
városháza tisztviselőjeként dolgozott, a háború után B listára tették,
és csak 1963-ban rehabilitálták.
Varga Ferencné Gaál Erzsébet július 2-án látta meg a napvilágot. Kilencvennegyedik évében
lévő férjével abban a házban élnek, amit 1938-ban kezdtek építeni Feri bácsi szülei.
– Nagyon gyorsan reagálok, és
rögtön felelek, ez pedig baj – jellemzi magát a beszédben, mozgásban egyaránt fürge Erzsi néni.
Bár kitűnő tanuló volt és tanítónak készült, pénz híján nem mehetett középiskolába, helyette női sza-

– Most azért járnak dolgozni az emberek, hogy gépeket vegyenek, autókat,
mobiltelefonokat. Mi telefon helyett
a szomszédokkal beszélgettünk és
kézimunkáztunk. Akkoriban szégyen
volt az asszonyoknak dolgozniuk, a
női uralom csak később kezdődött.
Mint megtudom: minden délben
ebéddel várta családját. Az üzletek

12-kor bezártak és 2-kor nyitottak
újra. Odahaza az anya volt az úr, az
apa egy fizetésből el tudta tartani
családját.
Ica néni Nyíregyházán született.
Nevelőszülők vették magukhoz,
amikor szülés után meghalt az édesanyja, kisvártatva pedig egy baleset
miatt édesapja is.
Öt gyermeket nevelt fel, mindre
nagyon büszke. Tizenhét esztendősen adott életet a legidősebbnek,
majd kétévente születtek a többiek,
összesen három fiú és két lány.
Mivel hirtelen ment férjhez, ezért az anyósához költöztek
Kállósemjénbe. – Másfél év után
felkerestem Kállay Miklós miniszter
feleségét, és megkértem, helyezzék a
férjemet városba, mert nem akarok
falun lakni, nem vagyok hozzászokva.
Kérése meghallgatásra talált,
így kerültek Debrecenbe, ahonnan
a szigorú anyós nyomására később
visszaköltöztek Nyíregyházára, hogy
közelebb legyenek hozzájuk.
Telente a leggyakoribb szórakozást a bál jelentette. – Mondtam a

Túl a százon

– Ő a mi kincsünk – fogad az
Ilona Aranykor Idősek Otthonának
egyik nővérkéje, amikor Ica néni
szobája felé kalauzol.
Hölgyek esetében a kor tabu,
de jelen esetben talán bocsánatos
bumfordiság: a 104 esztendős Albert
Antalné járókeret, bot, vagy éppen
nála tartózkodó lánya segítsége nélkül jön elém.
– Imádom a nővéreket, állandóan
puszilgatom őket – erősíti meg a kölcsönös szeretetet.
Hamarjában a múltba révedünk,
és megállapítja: sokat fejlődött a
világ, az ő gyerekkorában nem volt
autó, mosógép, grillsütő, televízió.
– Most ki a szolga, a gép, vagy a
gazdája? – szegezi nekem a kérdést.
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Albert Antalné, Ica néni 1912-ben,
azaz nem kevesebb mint 104 esztendeje született. Ez tény, meg az is, hogy:
bármikor letagadhatna legkevesebb
20 évet.

2016. július 19.
bónak tanult, szomszédban
lakó barátnője példájára.
Édesanyja Budapest ostromakor halt meg, bátyja a
fronton harcolt, ők húgával és öccsével epilepsziás
édesapjukra maradtak, aki
nem sokkal később szintén
eltávozott az élők sorából.
Nagybátyja vette magához
az árvákat. 1946 óta lakik
Erzsébeten. Még abban az esztendőben egyik unokatestvére elvitte
a Református Ifjúsági Egyesületbe.
Erzsi néni itt ismerkedett meg jövendőbelijével.

– Ahogy belépett, rögtön tudtam,
hogy ő az igazi – vetette közbe Feri
bácsi.
D. A.
férjemnek, szórakozzon a barátaival,
engem pedig hagyjon táncolni. Ők
boroztak, én táncoltam.
A második világháborút követően települtek a fővárosba. Egyik fia,
Albert Antal – a Zrínyi egykori neves igazgatója – Budapesten tanult,
legidősebb lánya pedig itt dolgozott.
Ica néni a Moszkva téri Postapalotában, férje a Keleti pályaudvari postán teljesített szolgálatot.
– Egyszer megsértettek. Akkor
azt mondta a kisfiam, anyuka, leteszem én azt a pénzt, amit keresel,
nem kell neked dolgoznod.
Két évre rá mégis visszajelentkezett, ennek köszönhetően lett később nyugdíja. Évtizedekig az Attila
úton élt, a Déli pályaudvarral szemben. Századik születésnapján már
Erzsébeten köszöntötték. Ma már
ükunokával is büszkélkedhet.
– Nem valami jó dolog ilyen öregnek lenni, állandóan fáj valahol valami – mondja, miközben 80 évesen
még kánkánt táncolt unokája lakodalmán.
DIA
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Kánikula ellen művészet
A Muszély Ágoston terem eddig
nem látott arcát mutatta: körben,
mindenfelé arany fóliába burkolóztak a falak, a padló, a plafon. A
délelőtt érkezőket a legkülönfélébb
sütemények fogadták a bejárattal
szemben. A finomságok beleillettek
az arany szoba berendezésébe, amely
a múlt század polgári miliőjét idézte.
Nem is lehetett eldönteni, melyek
itt a műtárgyak, és melyek az installáció részei. Az ablakokból a kiállító,
Holy Olga önarcképei mosolyogtak
a látogatóra.

– Ezek mind családi bútorok, a
nagymama házából. A termet pedig
tetőtől talpig bearanyoztuk, így ez a
közismert tér teljesen megváltozott
– avatott be a művész, majd hozzátette: az alapötlete annyi volt, hogy
az ablakokra helyeznek képeket és
befóliázzák a termet, és menet közben jutott eszébe, mi lenne, ha az
alkotásait is ide hozná.
Nem sokkal a kiállítás megnyitóját követően vetítés kezdődött a
Vízvári teremben. A vásznon Fillér Máté: Művészkedsz még? című
dokumentumfilmje pergett. Az
alkotásban Brückner János, Tóth
Márton Emil, Till Attila és Tarr
Hajnalka vallottak arról, mit jelent
számukra a művész lét.
Brückner János festő úgy tapasztalta: művészetből pénzt csinálni nehéz, márpedig pénzre szüksége van
az embernek, ezért elvállal valamilyen munkát.
– A vendéglátózásban olyan
nincs, amit nem csinál meg az em-

FOTÓK: SZABÓ LILLA

Egy forró nyári napon elhivatott művészetszeretetre volt szüksége annak, aki
vízparti hűsölés helyett a Csili Csoport Kultúr Show-ját választotta. Elárulhatjuk, nem járt rosszul az egész napos programsorozatra látogató.

ber, ráadásul időre. Ezt át tudtam
ültetni a művészetbe – ez már a szobrász, Tóth Márton Máté véleménye.
Till Attila szerint a magyar művész szemérmes, nem mondhatja
magáról az ember: művész vagyok.
Hasonló a meglátása Tarr Hajnalkának, az Autistic Art – ahol
autisták képeit állítják ki – művészeti vezetőjének:
– Van az a szituáció, hogy helló,
engem így hívnak, te mivel foglalkozol? Azt kellene mondani: művész
vagyok, de azzal semmilyen szinten

nem mondanál semmit, információ
helyett prekoncepciót adnál.

A vetítéssel együtt indult az animációs workshop Bajusz Orsolyával.
A rajzfilmes gyerekek gyűrűjében
magyarázta az animációs mozgás
alapjait. Laptopon mutatta meg a kíváncsiaknak a fázisképek készítését.
Az asztalon pedig ott várakoztak a
hagyományos kellékek: olló, filc, zsírkréta. A türelmes lurkóknak megérte
a kétórás foglalkozás, igazi rajzfilmes
etűdöt készíthettek közösen.
Amíg a gyerkőcök odabent alkottak, addig odakint, a lépcső alatt Vörös Krisztián kipakolta portékáját. A
pop artos piac installáció műalkotás
zöldségei és gyümölcsei tényleg eladók voltak.
A terasz falánál a Secco & Fresh
K.O. képzőművészeti csoport tagja, Keresztesi Botond kevergette
festékeit.

– A művház történetét festem
meg allegorikus formában. A kezdetekben, az első világháború idején,
amikor fémmunkások fegyvergyártással foglalkoztak, ki nem fizetett
túlóráik miatt sztrájkba kezdte. Az
így kikényszerített pénzből vették ezt
a területet – árulta el.
Én pedig elárulhatom, a mural,
azaz falfestmény estére elkészült. Aki
nem hiszi, nyugodtan utánajárhat.
A hőség csillapultával Szőke Gáspár és társai foglalták el az udvaron
felállított fedett színpadot, hogy
Gazsi Rap Showal szórakoztassák
az érdeklődőket. Aki pedig tombola szelvényt vett, a Kegytárgyas Feri
különleges holmijainak egyikével
gazdagabban térhetett haza hűvös
lakásába. No és természetesen lelkiekben gazdagodva.
DA
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum

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

Időszaki kiállításaink
„110 éves a Városháza és 150 éve
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető:
2016. április 20. – 2017. március 26.,
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS
DÍJTALAN!

Rátkay - Átlók Galéria

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

Őry Annamária festőművész
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016.
június 15. – 2016. július 24. között,
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
Tajti Eszter festőművész és
Szentiváni János fotóművész
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
1201 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2016.
június 22. – 2016. július 24. között,
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Gaál Imre Galéria

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

Kedves Látogatóink!
Értesítjük
Önöket, hogy
A Pesterzsébeti
Múzeum és Galériái
2016. augusztus 1-től
2016. augusztus 21-ig
zárva tartanak.

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

JÚLIUSI MESEUTAZÓ
3 hét – 3 mese – 3 író: mesélünk, játszunk,
kézműveskedünk!
• 2016. július 14. (csütörtök) 11 óra:
Csukás István
• 2016. július 21. (csütörtök) 11 óra:
Berg Judit
• 2016. július 28. (csütörtök) 11 óra:
Bálint Ágnes
IDEGENNYELVI KLUBOK
Az olasz klubban július 25-én, az angol klubban pedig szeptember 12-én, hétfőn 17 órakor
várja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika.
A német klub következő foglalkozása szeptember 5-én, hétfőn 17 órakor lesz. A francia klub-

ban szeptember 19-én, hétfőn várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz klub következő
foglalkozása pedig szeptember 14-én, szerdán 17
órakor lesz.
KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Eszes Tamás Pesterzsébetről készült
festményeit láthatják.
Tárlóinkban pedig Könyves Kálmánné hímzéseit
tekinthetik meg.

A rendezvényeinken való
részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal,
hogy beiratkoznak hozzánk!

• 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

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
Kézimunka Klub csipetnyi sóval szóval közben Főzőcske Klub
Ismét pénteki napokon 14.30-tól
Pacsirta Játszóház!
2-8 éves gyerekeknek
Páratlan heteken
szerdánként 16.30-tól
2016. aug. 03-án; 17-én és 31-én
Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni
választókörzet képviselőjének
fogadóórája legközelebb:
szept. 7-én, 18 órakor

Kedves Olvasók!

Folyamatosan frissülő információk a rendezvényeinkről

Könyvtárunk
2016. júliusban zárva van!
Nyitás: 2016. aug. 1-én, 13 órakor

elérhetőek a www.fszek.hu/biromihaly weboldalon!

Kellemes nyarat kívánunk!

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy augusztus 1-14-ig zárva tartunk!

2016. július 19.
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Semmittevés helyett maradandót alkotni
A kapitánypusztai hajléktalan nappali melegedőt fenntartó KERAK Szociális Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) társadalmi felelősségvállalás projektje keretében vállalta, hogy rendbe teszi tágabb és szűkebb
környezetét. A pályázaton való részvétel egyik célja az volt, hogy eloszlassák azt a tévhitet, amely szerint a kórház környéki kiserdőt a hajléktalanok
szemetelik tele.

Csendes, zöldövezeti környezetben, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
mögött húzódó kis utca végén található a kapitánypusztai nappali melegedő, előtte és közvetlenül mellette
már az erdő húzódik. Az illegálisan
szemetet kihelyezni vágyók számára
éppen ideális a környék, hiszen autóval be lehet hajtani, ugyanakkor
viszonylag kevesen járnak arra, így
éjszaka feltűnés nélkül ki lehet rakni
az erdőbe mindazokat az építkezési,
háztartási és veszélyes hulladékokat,
amelyektől szabályosan csak nagy
pénzért lehetne megszabadulni. És

Zrt. 2008-ban elkezdte a terület kitakarítását, az e célra rendelkezésre
álló pénzből azonban nagyjából csak
a felére futotta – mondja Ónodi Zoltán, a KERAK elnöke.
– Fontosnak tartjuk, hogy az
emberekben élő tévhitet megváltoztassuk, ezért is pályáztunk
a NEA projektjére. Az elnyert 1
millió 710 ezer forintból tavaly
augusztus és idén március között
több nagy szemétszedési akciót
tartottunk, a melegedő előtt parkolót alakítottunk ki, virágokat
ültettünk, valamint szemeteseket

mivel ott van a melegedő, a fedél
nélküliekre lehet fogni, hogy ők szemetelnek.
– Valóban vannak hajléktalanok,
akik az erdőben szállásolják el magukat, és kis mennyiségű szemetet
hagynak maguk után, ez azonban
csupán töredéke annak, amennyi az
elmúlt években ott felhalmozódott.
Az erdőt fenntartó Pilis Parkerdő

készítettünk és helyeztünk ki az
útra. Ezekből a szemetet azóta is mi
gyűjtjük – tette hozzá. A projektnek a gyakorlati mellett elméleti
része is volt, mégpedig egy önismereti és álláskeresési tréning. Ennek
elvégzése után több hajléktalannak
sikerült is munkát találnia.
A „Tegyünk másokért, magunkért, a jobbért közösen!” nevű pro-

A diákok így vélekedtek a hajléktalanokkal való közös munka után:
„A hajléktalanokról korábban azt gondoltam, hogy a szemétben túrnak a megélhetésért, de van, aki keményen dolgozik, hogy legyen egy kis pénze. Azt gondoltam, hogy büdösek és koszosak, de ez sem igaz mindegyikükre, mert aki tesz
magáért, az fürdik is.”
„Nem gondoltam, hogy ilyen kedvesek lesznek a hajléktalanok. Azt gondoltam,
hogy rosszabb körülmények között élnek és kevésbé tisztálkodnak.”
„Most már nem úgy nézek rájuk, hogy rossz emberek, mert jószívű emberek.”

jektben 61 alkalommal összesen 21
hajléktalant foglalkoztatott az alapítvány, akik munkáját 16 önkéntes segítette, mégpedig a Budapesti
Gépészeti Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd Szakközépiskolája
és Szakiskolája diákjai, ők közösségi szolgálat keretében vettek részt
a környezetszépítési akcióban. A
munkát Losonczi Ottó, kerületünk
díszpolgára is támogatta.
Az emberekben élő tévhit eloszlatása mellett az alapítvány több előnyre is számít a projekttel kapcsolatban.
A programban részt vett hajléktalanok pénzt kerestek, de ami még
legalább ennyire fontos, hasznosnak
érezték magukat, és fontosnak tartották azt a munkát, amit végeztek.
Azzal pedig, hogy a hajléktalanok és
a szociális munkások együtt dolgoztak, teljesen más, új kapcsolat alakult
ki közöttük. – Jobban, más szemszögből is megismertük őket, megtudtuk,
mire képesek. Azóta volt, hogy egyik
kollégám egy alkalmi munkára az
egyik hajléktalant hívta el
segítőnek – mesélte Ónodi Zoltán.
Az önkéntes diákok
jelenléte is sokat számított. A munka közben
beszélgetésbe elegyedtek
a hajléktalanokkal, akikről azóta egészen másként
gondolkodnak (lásd keretes írás). Ez egyébként a
projekt egyik fontos célja
is volt, hiszen a KERAK
szakemberei szeretnék elérni, hogy
az emberekben a hajléktalanokról
alkotott kép árnyaltabbá váljon.
– Ha meghalljuk azt a szót, hogy
hajléktalan, arra az ikonikus alakra
gondolunk, aki kint lakik az utcán,
jó ideje nem fürdött, ruháját időtlen idők óta nem mosta ki, ittasan
hőzöng, vagy éppen kábultan fekszik egy padon. Pedig ők vannak

kisebbségben, a fedél
nélküliek többsége
igyekszik
rendezni
életét, rendben tartani külsejét. Így ők
nem tűnnek ki közülünk, ezért velük
nem annyira számolunk, amikor képet alkotunk róluk.
Ugyanakkor általános problémájuk a
tétlenség, a kilátástalanság. Az ilyen és ehhez hasonló
projektek pedig éppen ez ellen is jók,
ezért is szeretnénk a jövőben olyan
programokat megvalósítani, amelyek kimozdítják őket az állapotukból, amelyek révén a semmittevésből
eljuthatnak az alkotásig. Noha mi
nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, ez a program csak kóstolónak
tekinthető, amely által az elképzeléseinket, képességeinket tesztelhettük. Szociális értelemben sajnos
tartós változást nem hozhat, ahhoz
ennél több kell. Azonban minden
kis szelet hozzájárul az egészhez,
ezért folytatni akarjuk ezt az utat.
– Terveink között szerepel, hogy
a hajléktalanok bevonásával hangszereket készítsünk. Ez a program
csak azért is érdekes, mert mi, szociális munkások is kipróbáltuk, tudunk-e egyszerűbb hangszereket
készíteni, és szeretnénk továbbadni,
hogy ők is képesek lehetnek rá.
– Mivel kertészeti érdeklődésünk
is van, szeretnénk egy kiskertet is ki-

alakítani, amelyben a hajléktalanok
zöldséget termeszthetnének, ehhez
azonban egyelőre nincs területünk.
A lovardával is kialakult egy kapcsolatunk, ami megerősített minket
abban a régi szándékunkban, hogy
állatasszisztált terápiával is foglalkozzunk – sorolta az elképzeléseket
Ónodi Zoltán.
Sz. A.
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Egy hét a mosolygós gyermekarcokért
A Pesterzsébet Gyermekmosoly Óvodában a „Gyermekek hete” rendezvénysorozat több mint tizenöt éves múltra tekint vissza. Az idei programot a Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai és Kékcinke Tagóvodái közösen szervezte meg május 30-a és június 3-a között.

Hagyományainkhoz híven hétfőn
kézműves tevékenységeket kínáltunk fel a gyerekeknek, kedden pedig az „Aranytulipán” című bábelőadást tekinthették meg a szigethalmi

óvodapedagógusok
előadásában.
Szerdán óvodán kívüli programokat
szerveztünk a gyerekeknek a Veresegyházi Medveparkba, a Mustang
lovas klubba, a Taksonyi Paradi-

csomszigetre és a Duna-partra. A
Kékcinke tagóvoda óvodásai a Szigethalmi Vadasparkba látogattak el.
Csütörtökön a mozgásé volt a
főszerep, együtt tornáztunk, majd
mesehelyzetbe ágyazott mozgásos
feladatokban vehettek részt a gyerekek. Teljesítményükért oklevelet és
cukorkát kaptak jutalmul.
A szülőkkel közösen megrendezett „Mesekaland játszóház” péntek délután került megrendezésre.
A családi délutánt Fekete Katalin,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Informatikai Bizottság elnöke nyitotta meg, majd Soós Jánosné óvodavezetővel közösen átnyújtották a
„Gyermekmosoly díjakat”, amelyben
azok az óvodásaink részesülnek, akik
kiemelkedő közösségi munkájukkal
öregbítették óvodánk jó hírét.
Az alapítványi tájékoztató és a
„Beültettem kiskertemet” rajzpályázat értékelése után a Bíró Mihály
úti óvoda „Topogó” tehetségműhe-

lyének óvodásai, majd zeneovis csoportja tartott színvonalas bemutatót.
A kicsik bemutatkozását követően
a Közgazdasági Szakközépiskola
„Gyöngyvirág” néptáncegyüttes fergeteges táncával nyújtott emlékezetes élményt a közönségnek. A nyitóműsor után változatos tevékenységek közül választhattak a gyerekek,
mint például a meseösvény próbatételei, hárompróba, mozgásos
játékok, célbadobás, aranyhal-horgászat, kincskeresés, pónilovaglás,
íjászat és kézműves foglakozás. Nem
maradhatott el a közkedvelt arcfestés sem. A „Tündérkonyha” büfében
mesés ételek és italok közül választhattak, a „Mézes-bábos boltban”
pedig az óvónők által készített apróságokat vásárolhattak a részvevők.
A gyermeknapot a „Buba Banda”
népzenei koncert és táncház, majd
a várva várt tombolahúzás tette még
felejthetetlenebbé.
Kuruczné Hegedűs Magdolna

Pünkösdölő a Vackor oviban Juniális a Bóbita Óvodában
Ezen néphagyományokat követve állították össze műsorukat
az óvodás csoportok. A Galagonya
csoport hajdúsági lakodalmast adott
elő, a Kamilla csoport népdalokkal,
népi gyermekjátékokkal készült, a fő
produkciót pedig idén a Rozmaring
csoport mutatta be, akik népi rigmusaik és táncos műsoruk mellett a
pünkösdi királyt és királynét is megválasztották.
A műsorok után kezdetét vette a
gyermeknapi vigasság. Volt eszemiszom, kirakodóvásár, a gyerekeket
pedig ugrálóvár, óriás trambulin,
lufifigura-fújás, játékhorgászat, vattacukor, arcfestés és tombola várta.
Csonka Erika

J

únius 2. szombatján egy kellemes,
szórakoztató, jó hangulatú délelőttöt tölthettek el a családok a Bóbita Óvodában. A hagyományosan
megrendezett gyermeknapi mulatságon idén is szép számmal jelentek
meg a régi, jelenlegi és
leendő óvodásaink. A
szeptembertől óvodát
kezdő kicsik és családjaik részére jó lehetőség
adódott az óvodával
való ismerkedésre.
A sportot kedvelő
családok megmérhették erejüket a családi
sportversenyen, kipróbálhatták ügyességüket a horgászatban.
Többféle kézműves
tevékenység is színesítette a délelőttöt: a gyerekek csodaszép nyakláncokat és karkötőket
készíthettek szüleikkel.
Nem maradhatott el a közkedvelt
arcfestés és csillámtetoválás sem,
aminek köszönhetően egy idő után
sok-sok tündér, pillangó és pókember lepte el az udvart, ezek voltak
ugyanis a leggyakoribb kívánságok.
A légvárban való ugrándozás után
mindenkinek jólesett egy finom üdítő és szendvics a büféből.

A XX. kerületi tűzoltóság autójában igazi tűzoltónak érezhették
magukat a bátrak, hiszen nem csak
felvehették a tűzoltóruhákat, szirénázhattak, a tömlő végét erősen
tartók még a fecskendezést is ki-

FOTÓ: BAJNOCZI ISTVÁN
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Gézengúz Óvoda Vackor
Tagóvodája 25 éve rendhagyó módon, egyszerre ünnepli a nagycsoportosok ballagását,
az évzárót és a Gyermeknapot. A
Pünkösdölő névre keresztelt ünnepség idén is a ballagással kezdődött,
amely bensőséges, családias hangulatban, csoportonként történt. Néphagyományaink szerint pünkösdkor
a falusi közösségek általában népi
versenyjátékokat,
tréfálkozásokat
rendeztek, így versengtek a pünkösdi
király címért a legények. Megválasztották párját, a pünkösdi királynét is,
és tréfásan „összeházasították” őket
egy esztendőre, majd lakodalmas menet mintájára felvonultak.

próbálhatták. A BRFK jóvoltából a
gyerekek rendőrautóba is beülhettek, szemügyre vehették, milyen egy
golyóálló mellény, rohamsisak és gumibot, valamint tenyérlenyomatot is
készíthettek.
A „Hogy tetszett” tábla visszajelzései igazolják, hogy ez a szombat
ismét maradandó élménnyel gazdagította a „Bóbitás” családok mindennapjait.
Fényes Dalma
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Július 19-étől kaphatók a lombgyűjtő zsákok „Nagyijegy” az Állatkertbe
A Szociális Foglalkoztatóban
már kaphatók az új, biológiailag lebomló anyagból készült
lombgyűjtő zsákok, amelyek az
intézmény nyitva tartási idejében (hétfőtől csütörtökig 8 és
15 óra között, pénteken 8-tól
12-ig), 235 forintos darabáron
vásárolhatók meg.
A zsákot napfénytől és nedvességtől védett, fedett helyen,
20 fok körüli hőmérsékleten
javasolt tárolni. Ha nincs kitéve sugárzó napfénynek, nedvességnek, és normál raktári
körülmények között tárolják,
szavatossági ideje 18 hónap.
A képen a zsákok elszállításának rendje látható.

A 2016-os nyári vakáció
idejére a Fővárosi Állatés Növénykert kedvezményes belépést kínál
az unokájukkal érkező
nyugdíjasok számára. Az
augusztus 31-ig igénybe
vehető, egy fő nyugdíjas
és egy fő 14 éven aluli gyermek belépésére
felhasználható „nagyijegy” 3500
forintért váltható meg az állatkert
pénztáraiban.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a nagy-

Bronzérmet érő raguleves

Köszönet a névtelen megtalálónak!
Egyik olvasónk írta: „Június
24-én délelőtt utaztam a 119es busszal, amikor hazaértem,
észrevettem, hogy nincs meg a
pénztárcám, amiben benne volt
kb. 14 ezer forint, valamint a

szülőnek fel kell mutatnia
nyugdíjas-igazolványát, illetve
nyugdíjszelvényét. A rokonsági
kapcsolatot az intézmény külön
nem ellenőrzi.
y.

diákigazolványom, a bérletem,
személyim, lakcímkártyám és
jogosítványom. A BKK-t azonnal hívtam, akik beszéltek a
járat sofőrjével, de nem találta,
így elmentem a rendőrkapitány-

FELHÍVÁS REFORMKORI EBÉDRE
A VIII. Reformkori napon, 2016. szeptember 17-én
13 órától kezdődik az ünnepi ebéd reformkori
ételkínálattal a Csili étteremben
(Nagy Győry István u. 4-6.).
Az ünnepi ebédet megnyitja: Kovács Eszter alpolgármester.
A recepteket Draveczky Balázs: Híres emberek kedves
ételei könyvéből kerestük ki.
Az étel: Ujházy-leves, Petőfi-szelet és Kossuth-kifli.
Az ebéd önköltséges (1.800 Ft).
A részvételhez be kell jelentkezni a 06-70/327-3928, vagy
az esti órákban a 284 66 48-as telefonon,
illetve a sturczvilma@citromail.hu e-mail címen.
Az ebéd költségét szeptember 14-éig kell befizetni.

ságra, ahol segítőkészen felvették a jegyzőkönyvet.
Nemrég költöztem a kerületbe,
így a lakcímem még vidéki, azonban egyetemi elfoglaltságom miatt csak ma tudtam volna intézni
az irataimat. A postás azonban
épp időben meghozott egy névtelen levelet, melyben maradéktalanul, sértetlenül benne voltak
az irataim. Nagyon hálás vagyok
a megtalálónak, aki visszajutatta
nekem, megspórolt egy hosszadalmas hivatali tortúrát! Vannak
még becsületes emberek!”
y

Idén nyáron harmadik alkalommal rendezte meg Visegrád város
önkormányzata a nagyszabású vadfőző versennyel egybekötött
rock fesztivált, III. Visegrock néven. A tavalyi főzőversenyen elért
sikeren felbuzdulva a Schwarz
Istvánból, ifjabb
Schwarz Istvánból, Szilágyi Zoltánból, Kovács
Sándorból
és
Stróbl Zsoltból
álló csapat idén
is megmérettette
magát.
A csapat bemelegítésül remek kolbászos, szalonnás lecsót készített reggelire.
Közben megérkezett a csapat motorja, lelke, egyértelműen legerősebb embere, aki levezényelte a bográcsétel – szarvas raguleves
kis krumpligolyókkal – készítését. Az étel nemcsak a készítőknek
ízlett, a zsűri idén is 3. díjjal jutalmazta a finom falatokat.
y.

Nyáron is halálos veszély a szén-monoxid
Nyáron is fennáll a szén-monoxid mérgezés kockázata. Az óvintézkedések elmulasztása a legutóbbi, két emberéletet követelő szénmonoxidmérgezéshez hasonló tragédiákhoz vezethet –
hívja fel a figyelmet a Főkétüsz Kft.
A háztartások többségében nyáron is használatban vannak a gázkazánok, gázüzemű átfolyós
vízmelegítők, hiszen a legtöbb esetben ezekkel
a készülékekkel történik a meleg víz előállítása.
A nyári melegben lecsökkenhet a kémény huzatértéke, így fokozottan fennáll a veszélye annak,
hogy szénmonoxid-visszaáramlás történik.
Nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék
hőmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különbségéből adódó nyomáskülönbség
hatására távozik az égéstermék. Minél melegebb a
külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, annál gyengébb a kémény huzathatása.
A fentiek miatt fokozottan figyelni kell a megfelelő
levegő-utánpótlás biztosítására. Jól hőszigetelő,
fokozott légzárású nyílászárók esetében mindenképpen gondoskodni kell megfelelően mérete-

zett légbeeresztőről. A meglévő légbeeresztők
átjárhatóságát folyamatosan biztosítani kell,
rendszeres szellőztetéssel cserélni kell az ingatlan levegőjét, és a tüzelőberendezés használatát
lehetőleg a reggeli és esti órákra kell korlátozni,
amikor az említett nyomáskülönbség nagyobb.
Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek működésük közben megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat.
Jellemzően ilyen készülékek a konyhai szagelszívók, a ventillátorok, de extrém esetben akár egy
szárítós mosógép is veszélyforrás lehet. Ezeket a
készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel
együttesen használni. Főként a szagelszívók és
ventillátorok esetében gondoskodni kell a készülék és a tüzelőberendezés összereteszeléséről,
amely megakadályozza azok együtt működését.
Az óvintézkedések megtétele mellett javasolt a
fogyasztóvédelmi hatóság által megfelelőnek minősített szén-monoxid riasztót felszerelni.
y.
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Az angol nyelvoktatás sikerei a Vörösmartyban
A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában évek óta folyik az emelt szintű angol nyelv oktatása. A sportosztályos tanulók magas szintű tanítása szintén
eredménnyel zajlik. Bár az elmúlt évben kerületi versenyt nem rendeztek
angolból, versenyeredményeink felülmúlták az év eleji vágyainkat. Több országos szintű megmérettetésen bizonyítják tanulóink nyelvoktatásunk magas
színvonalát.

Idén először minden angolul tanuló
gyermekünket beneveztük egy országos szótárhasználati versenyre, amely
nemcsak az angoltudást, hanem a digitális kompetenciát is igényelte.
Az online versenyzést több tanulónk is választotta, egyikük az országos döntőbe jutott.
Hagyományosan ötfordulós országos levelezős versenyen veszünk
részt tanulóinkkal. Idén már a sportosztályos angolosok, sőt a negyedikesek közül is jó néhányan kipróbálták
magukat. A kitartó munkát igénylő,
egy éven át zajló versenyen minden
versenyzőnk az első 20 helyen szerepelt közel 300 tanuló között.
Májusban két tanulónk bejutott
az országos nyelvvizsga jellegű tesztverseny döntőjébe, egyikük a 9. helyen végzett.
Az országos angol nyelvi tanulmányi versenyen 12 indulóból né-

gyen érték el a második fordulóba
jutáshoz megállapított ponthatárt.
Egy nemzetközi olvasóversenyen
is indítottuk diákjainkat, akik közül
egy sportosztályos tanulónk a 260 tanulóból a 10. helyen végzett.

Mindennapjainkat nem csak a
versenyeztetés teszi ki. Három alkalommal tartottunk iskola megismerési angol ovis foglalkozást, melynek
eredményessége a beiratkozási statisztikán is meglátszik.
A 6. és 8. osztályosok országos
idegen nyelvi mérésén diákjaink
kiváló eredménnyel teljesítettek. A
legügyesebbek a hatodik osztályos
angolosok voltak, de még az elballagó osztályaink is 80% fölött teljesítettek.

Ötödik éve készítünk fel középfokú nyelvvizsgára tanulókat. A kitartó munka eredményeként egy újabb
sikert tudhatunk be, egy 8. osztályos
fiú letette a középfokú írásbeli nyelvvizsgát. A szóbeli eredményére a napokban számítunk.
Az angol nyelv színvonalas oktatásának köszönhetően a nálunk
végzett diákok közül néhányan már
külföldi egyetemen tanulnak. Felkészítő tanáruk Huszák Tihamérné
angoltanár, igazgatóhelyettes.
Tanulóink nevezésére Gyüre Zsuzsanna tanárunk felkészítő munkájáért „Év tanára” díjat kapott az egyik
versenyszervező cégtől.
Ez már az ötödik nyári szünet,
amikor sikerül a célországba is eljutni, így egy diákcsoport Londonban
gyakorolhatja az angol nyelvet.
Vitathatatlan eredményeink a
Dicsőségfalon igazolják, hogy a Vörösmartyban tényleg jól működik a
nyelvoktatás. Diákjaink nemcsak
szeretik, tudják is használni az angol
nyelvet.
Vörösmarty Mihály Ált. Isk.
idegen nyelvi
munkaközössége

Az Eötvös Loránd idén is HATÁRTALAN
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakközépiskolája
és Szakiskolája az idén is sikeresen pályázott a HATÁRTALANUL! programra.
Az idei célország Szlovákia, a helyszin pedig Rimaszombat volt.

Abban a szerencsés helyzetben
voltunk, hogy a pesterzsébeti Eötvös
Loránd Szakközépiskolának és Szakiskolának újfent sikerült stratégia
partnerségi kapcsolatot kialakítania
egy határon túli oktatási intézmény-

nyel, aminek köszöntetően 16-16
külhoni, illetve magyar diák látogathatott el egymás országába és a
HATÁRTALANUL! együttműködés keretében hozhatták létre közös
projektmunkáikat.

A projekt első felvonása során a
rimaszombati Stredná odborná škola
technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjai látogattak el hozzánk Budapestre, ahol
az itt töltött négy nap során nemcsak
szakmai oktatában volt részük, hanem számtalan kulturális élménnyel
is gazdagabbak lettek. A második
látogatás során
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd
Szakközépiskolájának
és
Szakiskolájának
arra érdemes
diákjai tehettek
látogatást Rimaszombaton,
ahol a projekt
második termékét hozták létre,
és ahol megismerkedhettek a
Felvidékkel.

Iskolánk számára rendkívül
fontos, hogy minden lehetőséget
megragadva biztosítsuk tanulóink
számára a lehető legszélesebb körű
szakmai fejlődést. Ehhez, úgy véljük,
a HATÁRTALANUL! program egy
kiváló lehetőséget biztosít, és így lehetőség kínálkozik számunkra, hogy
tanulóinkat bevezessük a munka világába, és megmutassuk nekik, hogy
szakmai, nyelvi és kulturális ismeretek hiányában milyen nehézségekkel
nézhetnek szembe majdani munkakeresésük során.
Az Eötvös Loránd Szakközépiskolának és Szakiskolának feltett szándéka, hogy a jövőben is kihasználjon
minden olyan lehetőséget, mint a
HATÁRTALANUL! program, amivel színesebbé és szakmailag tartalmasabbá teheti diákjai itt eltöltött
tanulmányi éveit. Ehhez feltételnül
szükségünk van olyan diákokra, akik
úgy vélik, szakmai előrehaladásuk
érdekében minden lehetőséget meg
kívánnak ragadni, és ezzel iskolánk
jó hírét tovább öregbíteni.
PK
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Kossuth-kifli

ISMÉT IDE SÜSS !
Pesterzsébeti Kossuth- és reformkori sütemények sütésének versenye
2016. szeptember 17. szombat
Kedves pesterzsébeti Lányok, Asszonyok és sütni szerető Férfiak!
Bizonyítsuk vendégszeretetünket és várjuk
frissen sütött reformkori süteményekkel a
VIII. Reformkori nap műsoraiban szereplő együtteseket,
szólistákat és a vendégeket!
Kérjük, jelentkezzen a versenyre,
segítse munkánkat!
Jelentkezés, és a reformkori
receptek kérése:
2016. szeptember 13.-án 18 óráig
dr. Sturcz Zoltánnénál,
a Kossuth Társaság elnökénél.
sturczvilma@citromail.hu,
06 70 327 39 28, 284-6648 (8-21óráig)
A frissen sütött sütemények leadása: 2016. szeptember 17. szombat
12 és 13 óra között a Lajtha László Zeneiskolában.
(1203 Bp. Ady E. u. 98.)
A versenyzők az VIII. Reformkori nap támogatói lesznek.
A versenyt meghirdette a Kossuth Társaság.
(Ötletgazda: Lehoczkiné Fekete Emese)
A díjakat támogatja: Pesterzsébet Önkormányzata és a Kossuth Társaság

A jótékony só

A

só életfontosságú elem minden élőlény számára, megtalálható a vérben, a vízben
és a szárazföldön is. Ásványianyagtartalma nélkülözhetetlen.
Ugyanakkor nem mindegy, hogy
milyen sót használunk. A finomított
só (asztali vagy étkezési só) csupán
egy kilúgozott, minden ásványi anyagától megfosztott „melléktermék”,
ami inkább káros a szervezetünkre,
és sok esetben tartósítószereket is
tartalmaz. Használjunk helyette inkább kősót, kristálysót, vagy a rózsaszín szemcséjű Himalája sót.
A kálium, a víz és a só együttesen
szabályozzák szervezetünk vízháztar-

tását. Azaz a megfelelő mennyiségű
víz fogyasztása mellett a sóbevitel
is fontos. A só egy természetes
antihisztamin, vagyis asztma esetén
ugyanolyan hatásos, mint egy inhalációs-spray (a nem kívánt mellékhatások nélkül). Mindemellett tisztítja a tüdőt, a hörgőket, felbontja,
meglágyítja a nyálkát a tüdőben.
Nem véletlenül szokták javasolni a
légúti problémákra a sóbarlangok,
sókamrák használatát.
A kellő mennyiségben bevitt só
fontos a lélektani és érzelmi zavarok
kezelésében, kiemelt szerepet játszik
az idegsejtek összeköttetésében és
az információfeldolgozásban, ezen
túlmenően alvászavarnál
is kifejezetten hatékony,
természetes
altatóként
működik.
A só csökkenti a szívritmuszavarokat és kiemelt
szerepet játszik a vérnyomásszabályzásban. A megfelelő mennyiségben bevitt
víz/só arány nagyon fontos,
hiszen a sószegény táplálkozás túlzott vízfogyasztás
mellett magas vérnyomás
kialakulásához vezethet.
YND

FELHÍVÁS
Történelmi Hasonmásversenyt hirdet a Kossuth Társaság
Kedves pesterzsébeti Felnőttek, Gyerekek!
Próbáljanak/tok meg hasonlítani egy reformkori,
‚
1848-49-es történelmi alakra, a reformkor és a 48-as szabadságharc
személyének beöltözve, maszkírozva!
Legyen/legyél Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Wesselényi Miklós,
Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Kossuth Zsuzsa, Brunszvik Teréz,
‚
Teleki Blanka, Leövey Klára, stb. vagy akár egy 48-as huszár.
Érdemes magaddal hozni annak a személyiségnek
a képét kinyomtatva, akire próbálsz hasonlítani.
Legyél velünk a VIII. 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 bemutatkozhatsz.
A legnagyobb hasonlóságot, a legnagyobb igyekezetet díjazzuk.
Kossuth Társaság
Dr. Sturcz Zoltánné elnök
(érdeklődni: 06-70/327-3928-as telefonszámon)

Augusztusi jeles napok

A

z év nyolcadik hónapja,
amely a római naptárban
eredetileg a Sextilis, azaz
„Hatodik” nevet viselte, mostani nevét a híres római császárról
Augustus Octavianusról kapta,
ugyanis az ókori naptárrendezéskor a császár a saját nevével jelölte
meg ezt a hónapot. Augusztust ősi
magyar néven Újkenyér havának
nevezik.

főkertésze tervei alapján kerültek kivitelezésre.
A népi időjóslások szerint, ha Lőrinc napján (augusztus 10.) szép az
idő, akkor az ősz is szép, hosszú, napsütéses lesz, valamint sok és egészséges gyümölcs terem.
Augusztus idusára, azaz 15-ére esik
Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária
mennybevételének ünnepe, amely a
legfőbb a Mária ünnepek között. Ma-

Augusztus első napja a forint születésnapja, ugyanis ekkor került forgalomba 1946-ban a ma is használatos
forint, felváltva ezzel az igencsak inflálódott pengőt.
A budapesti állatkert, amely Magyarország első állatkertje volt, 1866.
augusztus 9-én nyitotta meg kapuit a
közönség előtt. Az épületek ifj. Koch
Henrik és Szkalnitzky Antal, míg a
parkos részek Petz Ármin, a főváros

gyarország égi pártfogójának (Patrona
Hungariae) ünnepét Szent István is
megülte, aki egyébként 1038-ban éppen ezen a napon hunyt el.
Augusztus 20-a Szent István király, az Alkotmányosság és Jogállamiság Napja, valamint az Új kenyér
ünnepe. Első királyunkat ezen a napon avatták szentté. Ekkor rendezik
meg minden évben Debrecenben a
virágkarnevált 1966 óta.
KN.
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Zöldsarok

Augusztusi kert

A

z augusztus még igazi nyári hónap, ami
sok teendőt kíván
tőlünk a kertben. Ebben a
hónapban is figyeljünk oda,
hogy minden esőmentes,
vagy kevéssé esős
napon rendszeresen
öntözzünk, ez most a
legfontosabb feladat,
melynek elvégzésére
a kora reggeli időszak
a legalkalmasabb.
Továbbra is nyírjük a gyepet, hetente
legalább kétszer. A
nagy nyári melegben
kiszáradt, megritkult
gyepfelület ilyenkor magvetéssel megújítható. Ez a nyár
végi időszak a legalkalmasabb teljesen új gyepfelület
kialakítására is, hiszen a tél
beálltáig annyira megerősödhet az újonnan vetett fű,
hogy legalább egy nyírást is
megér.
Megfelelő ez a hónap a
sövénymetszésre is, illetve a
bokros növények többségét
(ribizli, málna, szeder) augusztusban szabad utoljára
metszeni.
Vessük el a kétnyári virágok (árvácska, nefelejcs,
százszorszép, harangvirág)
magját szabadföldi palán-

Ajánló

A kommuna

A

tartási költségeket is ki tudják fizetni. Erik eleinte ódzkodik a dologtól, de Anna unszolására
belemegy a kérésbe.
A kezdeti idilli helyzet – például a közösség
tagjai naplót vezetnek arról, hogy egy adott
napon kinek milyen a közérzete, és ha valaki nem érzi jól magát a bőrében, akkor igyekeznek a kedvében járni, hogy újra boldog
legyen – azonban hamar elillan. A lakásban
élők voltaképpen eltávolítják egymástól a családtagokat, és a középkorú, felesége által meglehetősen elhanyagolt férj időközben viszonyt
kezd egy fiatal lánnyal, és Emmánál (Helene
Reingaard Neumann) keres vigasztalást. Ebbe
a furcsa viszonyba, valamint a helyzetbe a feleség is beleegyezik. De hogyan képesek feldolgozni a kialakult szerelmi háromszöget?
(Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg: A
kommuna, Vertigo Media, 2015.)

tanevelő ágyásokba. Ezen
növények magva igen apró,
ezért azokat szórva vessük
el, négyzetméterenként kb.
1-2 g-ot használjunk. A vetés után a magokra hintsünk

Thomas Vinterberg (A vadászat és
a Születésnap) által rendezett, saját élettapasztalapon alapuló dánsvéd-holland filmdráma a hetvenes évek
Dániájába kalauzol vissza minket. Az Arany
Medve-díjra jelölt film igazából nem is a
kommunák valós világába ad betekintést,
sokkal inkább egy házasság válságába.
Erik (Ulrich Thomsen) és felesége, a sikeres hírolvasó Anna (Trine Dyrholm) Erik apja
halála után megörökölnek egy hatalmas családi villát, ami azonban túl nagy lenne nekik és
két gyerekük számára. Az unatkozó és férjéből
kiábrándult feleség ráveszi párját, hogy kommunát alapítsanak, így a barátok és ismerősök
beköltözhetnek a házukba, valamint a fenn-

homokot vagy porhanyós
földet, porlasztva locsoljuk.
Az ősszel és tavasszal virágzó
növények hagymáit is eláshatjuk a kertbe. Ha a pünkösdi rózsát át szeretnénk
ültetni másik helyre, ebben
a hónapban, vagy legkésőbb
szeptemberben tegyük meg.
Távolítsuk el az évelő
növények, rózsák, bokrok
elhervadt, elszáradt virágait. Ezzel egyrészt ápoltabb,
rendezettebb lesz a kinézetük, másrészt elősegítjük a
következő – rózsa esetében
akár szeptemberi – virágzást,
magzást is.
KY

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

Mentás zöldborsóleves kenyérkockákkal
Következő számunk 2016. szeptember 6-án jelenik meg
Lapzárta: 2016. augusztus 23.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
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Hozzávalók:
45 dkg friss zöldborsó
1,5 dl tejszín
1 fej saláta
15 dl tyúkhúsalaplé
3 dkg vaj
3 dkg liszt
1 vöröshagyma
néhány mentalevél
só, bors, olaj, kenyér a kockákhoz
Egy nagy lábasba beletesszük a salátát,
borsót, mentaleveleket, vöröshagymát, és
ráöntjük a tyúkhúsalaplét – ha épp nincs
otthon eltéve, akkor az is elegendő, ha másfél liter vízben feloldunk három leveskockát,
és azt öntjük a zöldségekre –, majd lassú tűzön 20-25 percig forraljuk. Ha ez megvan,
botmixerrel addig pürésítjük, amíg szép,
egyenletes levest nem kapunk.

Ezután rántást készítünk: megolvasztjuk
a vajat egy edényben, hozzáadjuk a lisztet,
vigyázzunk, hogy ne égessük le! Ezt a maszszát elkeverjük a levesben, és újra átforraljuk az egészet. A végén hozzáadjuk a tejszínt is, egy kicsit még megkeverjük, sóval,
borssal ízesítjük.
További receptek: www.kellegyrecept.hu
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Június 4-én, Dunaújvárosban
harmadik alkalommal csaptak öszsze a kadet szabadfogású birkózók a
válogatottságért. A versenyen két
birkózónk vett részt, Orosz Tibor
és Szilágyi Erik. Mindketten a 100
kg-osok 7 fős mezőnyében indultak
el. Tibinek Kaposvár és Kecskemét
után Dunaújvárosban sem akadt legyőzője, első helyével bebiztosította
válogatottságát, míg Erik serdülőként
a dobogó harmadik fokára állhatott.
Június 11-én, a kadet szabadfogású válogatott színeiben három
versenyzőnk
Németországban,
Luckenwaldeban egy rangos nemzetközi versenyen vett részt. A
Brandenburg-kupán 13 ország 156
birkózója mérlegelt, közöttük Mester Milán (69 kg), Horváth Zsolt (76
kg) és Orosz Tibor (100 kg). Tibor
súlycsoportjában mindössze négyen
mérlegeltek, így körmérkőzésekkel
dőlt el a végeredmény. Versenyzőnk német és lengyel ellenfeleit
magabiztosan verte, ám harmadik
mérkőzésén egy másik német birkózótól vereséget szenvedett, így a
harmadik helyet szerezte meg. Milán
súlycsoportjában 21-en mérlegeltek,
sajnos az első fordulóban vereséget
szenvedett lett ellenfelétől, aki később a döntőig menetelt, így Milán
vigaszágon német, majd a bronzmérkőzésen izraeli ellenfelet legyőzve a
dobogó harmadik fokára állhatott.
Horváth Zsolt szintén népes súlycsoportban birkózott, ahol ukrán, majd
francia versenyzőt múlt felül a négy
közé kerülésért. Az elődöntőben
litván ellenfele jobbnak bizonyult
nála, de a bronzmérkőzésen sikerült
győznie német ellenfelével szemben,
így ő is a dobogó harmadik fokára
állhatott.
Az ezt követő hétvégén három
versenyen is érdekeltek voltak birkózóink. Június 18-án Dorogon zártuk a félévet, ahol az MBSZ utolsó
hivatalos versenye, a kadet kötöttfogású rangsorverseny került megrendezésre. A címeres mez sorsa már a
súlycsoportok nagy részében elkelt,
ám 63 kg-ban Bak Gergőnek győznie kellett, hogy legyen esélye az első
számú válogatottságra. Meg is tett
mindent ennek érdekében, és a döntőben dorogi riválisát legyőzve megnyerte a versenyt. Rajta kívül Orosz
Tibor (100 kg) aranyérmet, Molnár
Tamás (85 kg) és Szilágyi Erik (100
kg) pedig ezüstérmet szerzett.

A kadet rangsorverseny mellett
a gyermek és diák korcsoportú versenyzőknek rendeztek szabadfogású
birkózó gálát a Dorogi Sportcsarnokban. 15 fiatal birkózó képviselte szakosztályunkat a versenyen, akik közül
kilencen arany, ketten ezüst, ketten
pedig bronzéremmel térhettek haza.
Aranyérmeseink: Erdős Zalán
(23 kg), Farkas Zsombor (26 kg),
Olasz Bende (29 kg), Kovács Barnabás (32 kg), Kertész Dominik (35
kg), Kis Mátyás (46 kg), László Nikolett (31 kg), Matyi Vivien (40 kg)
és Szenttamási Róza (43 kg).
Ezüstérmeseink: Jász Bálint (26
kg), Vincze Benedek (32 kg).
Bronzérmeseink: Zátroch Márk
(23 kg), Kiss Levente (32 kg).
A hétvége legrangosabb versenyét
Lengyelországban rendezték meg.
Június 19-én a felnőtt kötöttfogású
válogatott színeiben a 130 kg-osok
között Majoros Ármin Mózes lépett
szőnyegre. A Pytlasinski emlékverseny a világ egyik legrangosabb és
legerősebb nemzetközi megmérettetése, ahol számos olyan birkózó lépett
szőnyegre, akik megszerezték kvótájukat a riói olimpiára. A 130 kg-osok 14
fős mezőnyében is akadt számos nagy
név, akikkel Mózesnek meg kellett
küzdenie. Birkózónk a felső ágra sorsolt, ahol az első körben fehérorosz ellenfelét sikerült pontozással legyőznie.
Az elődöntőben a világbajnoki bronzérmes iráni következett, akit taktikus
birkózással 2:0 arányban szintén sikerült felülmúlnia. Az esti fináléban
Mózesnak az a német versenyző volt
az ellenfele, akinek Szerbiában könynyedén sikerült megszereznie az olimpiai kvótát. Kettejük mérkőzése igen
izgalmasan alakult, versenyzőnk vezetett 1:0-ra, ám Mózest megintették,
amivel 1:1-re módosult az eredmény,
ami sajnos nem változott a mérkőzés végéig, így német ellenfele kezét

Majoros Ármin Mózes

emelték a magasba, Mózes ezüstérmet vehetett át. Talán egy jobban
megválasztott taktikával Mózes megnyerhette volna ezt a versenyt, arról
nem is beszélve, hogyha ilyen szoros
mérkőzést birkózott kvótás ellenfelével szemben, mi történt volna, ha ő is
lehetőséget kap a kvalifikációra.
Június 21-26. között került megrendezésre a junior Európa-bajnokság
Romániában, ahol szakosztályunkat
Tóth Bendegúz képviselte szabadfogás 84 kg-ban. Kadet Európa-bajnoki
bronzérmesünk a tavalyi év viszontagságai után, idén egyértelműen első
számú válogatottnak számított súlycsoportjában. Bende súlyában 18-an
mérlegeltek, első ellenfele egy román
versenyző volt, akit technikai tussal
magabiztosan sikerült megvernie. A
következő körben a későbbi győztes
orosz birkózóval találkozott, akitől
sajnos vereséget szenvedett. A vigaszágon macedón ellenfelét szintén technikai tussal verte, így az esti mérkőzéseken a bronzéremért birkózhatott. A
bronzmérkőzésen grúz ellenféllel nézett farkasszemet, aki sajnos jobbnak
bizonyult nála, így Bende az 5. helyen
végzett, ami az igen erős szabadfogású
mezőnyben szép eredménynek mondható.

Tóth Bendegúz (balra)
A nyár következő világversenye a
Kadet Európa-bajnokság lesz Svédországban, ahol az ESMTK Birkózó
Szakosztályát 6 válogatott birkózónk képviseli. Elekes Emese, Bak
Gergely, Szőke Alex, Mester Milán,
Horváth Zsolt és Orosz Tibor szerepléséről a következő számunkban
fogunk beszámolni.
Az ESMTK Birkózó Szakosztály
újraalakításának 10. évfordulóján
összesen 14 birkózónk tagja valamelyik korosztályos vagy felnőtt válogatottnak.
A fent felsorolt kadet válogatott
birkózókon kívül a junior válogatott tagja Tóth Bendegúz, a felnőtt
válogatottságot pedig ebben az évben Sleisz Gabriella, Kéri Zoltán,
Losonczi Ottó, Nagy Mihály, Nagy
Péter Majoros Ármin Mózes és
Deák-Bárdos Mihály vívták ki.
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Bronzos hétvégék

A

z ESMTK Sárkányhajó csapata júniusban, a Sárkányhajó Magyar Bajnokság II.
fordulójában a 200 méteres mix kategóriában a B döntőben harmadik
lett, így bronzéremmel gazdagodott
minden induló csapattag éremgyűjteménye.
Remekelt a versenyegyesüléssel
létrejött férfi és női csapat is a nyílt
futamokban. A fiúk nagyon szoros
befutóval a 4. helyen végeztek, a
lányok a két időfutam összesített
eredményével ismét bronzérmet lapátoltak össze.
A 2000 méteres távon pedig izgalmas fordulókkal és egy fantaszti-

Sport- és családi nap
kus, küzdelmes utolsó 500 méterrel
az ESMTK-s sárkányhajósok szintén
bronzérmet szereztek.
Július első hétvégéjén Szegeden
rendezték meg a szeptemberben
Moszkvában megrendezésre kerülő
Sárkányhajó Világbajnokság válogatóját. Az ESMTK Sárkányhajó
csapatából hárman indultak a Römi
Sárkányhajó Klub által több csapatból összeválogatott egységében,
amely minden számban nyert, így
Bellér Csilla, Szalai Ferenc és Szatmári Szilvia szeptemberben Moszkvába utazhatnak.
Elindult a válogatón egy fiú 10-es
ESMTK-s egység is, akik fantasztikus versenyzéssel a negyedik helyen zártak.
Délután
következtek a magyar bajnokság
harmadik fordulójának
futamai, ahol ismét szép
eredményeket lapátolt
össze a csapat. Az 500
méteren a döntőbe jutottak, ahol 5. helyezést értek el, majd a 2000 méter
időeredménye alapján ismét felállhatott a csapat
a dobogó harmadik fokára, ahol Janics Natasától
vehették át az érmeket.
y.a.

Játékos verseny

J

úlius első hétvégén került megrendezésre az idei év legjátékosabb kajak-kenu versenye,
a Régiós Eszkimó – Indián Játékok Csepelen. Az ESMTK kajakosai ugyan „edzésből” mentek
a megmérettetésre, mégis remek
eredményekkel zárták a versenyt
különböző korosztályokban – tudtuk meg Molnár Gábor szakosztályvezetőtől.
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Biró Barna és Juhász Máté első
helyezést értek el, Fojt Sára és Énekes Dominik második, Fojt Zalán
pedig harmadik lett. Tribol Barnabás
negyedik, Pingor Patrik ötödik, Boda
Márkó hatodik, Dráviczki Dóra nyolcadik lett. Deminger Petra, Aranyvölgyi Kinga, File Benjámin, File Álmos
és Bardócz Barnabás a tizedik helyen
végeztek, Korda Milán 15., Korda
Bence pedig 16. lett.
y.

Június 11-én a Molnár-szigeten rendezte meg a Seinchin KSE a hagyományos sport és családi napját. Az
egész napos rendezvényen részt vevő
mintegy kétszáz karatéka és családtagjaik mindegyike talált kedvére valót a színes programok között.

A rendezvényen egy környékbeli egyesület kutyás bemutatót, a
hagyományőrző csapat látványos
vívóbemutatót, a XX–XXIII. kerületi rendőrkapitányság munkatársai
pedig bűnmegelőzési előadást tartottak. Volt ezen kívül paintball,
arcfestés, valamint foci kicsiknek és
nagyoknak – tudtuk meg Harsányi
Lászlótól, az egyesület elnökétől.

A szülők segítségével két üstben
főttek a finomságok, amik délután
2-re készültek el. Az idő is kegyes
volt, mert megvárta, hogy mindenki jóllakjon, és csak utána kezdett el
esni. A programok ezután a teraszon
folytatódtak.
A családi napon tartották a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola két karate edzőképző osztályának félévi záró összejövetelét is.
Nana Shimizu sensei; dr. Igló László
és Harsányi László értékelték az osztályok féléves teljesítményét.
További információk az egyesületről: www.seinchin.hu; www.
gojukai.hu
y.

Éremeső a táncosainknak
10 koreográfiával indult a Fásy Ildikó vezette Spicc & Flex Táncegyüttes az EurOpen elnevezésű modern
tánc Európa-bajnokságon, ahonnan
10 éremmel, 7 arannyal, 1 ezüsttel és
1 bronzzal érkeztek haza a Csilibe.
Az Üllői Sportcsarnokban tartott
versenyen 6 ország (Izland, Ciprus,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Magyarország) 1300 versenyzője mérte
össze tudását. A háromnapos
megmérettetésen 7 kategóriában
(dance show, contemporarymodern, fantasy, acrobatic show
or fitness, sreet dance, disco,
open) több mint 500 versenyszámot láthattak az érdeklődők.
Eredmények:
1. hely Spicc & Flex Junior csapat
1. hely Spicc & Flex Felnőtt
csapat
1. hely Spicc & Flex Felnőtt
csoport
1. hely Falussy Kincső – Wagner Alíz modern duó
1. hely Pozsgai Cicelle – Tiszai
Flóra dance show duó

1. hely Nagy Júlia fantasy szóló
1. hely Pozsgai Dániel dance show
szóló
2. hely Boros Flóra modern szóló
3. hely Mátraházi Anna dance show
szóló
3.hely Pozsgai Cicelle – Pozsgai Dániel fantasy duó.
D. A.

INTÉZMÉNYEK
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Gézengúzok mosolya

A

Pesterzsébeti
Gézengúz
Óvoda közösségépítő hagyománya, hogy óvodásaink évente két alkalommal, karácsonykor és Anyák napján műsorral,
virággal és ajándékkal köszöntik a
szomszédos idősotthon bejáró vendégeit. Az idősek Mikuláskor és
Gyermeknapon viszonozzák a figyelmességet saját készítésű ajándékkal,
valamint vers- és mesemondással.
Ebben a nevelési évben a Papírsárkány csoport óvodásai szereztek
megható pillanatokat Anyák napi
műsorukkal a szépkorúaknak. A generációk kölcsönös élmény nyújtása,
egymás megajándékozása példaértékű hagyományunk.
A Gyermeknapot megelőző kutyaterápiás bemutató jelentette a
gyermekek számára a legnagyobb él-
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Nevelés közös alapok mentén

ményt. Célunk a kutyáktól való félelem oldása volt. Az elkövetkezendő
nevelési években szeretnénk ezt a
programot hagyománnyá tenni.
Május 20-án rendeztük meg – a
„Sajtkukac” Alapítvánnyal közösen
– jótékonysági gyermeknapi rendezvényünket. Célunk volt a családok
és az intézmény közötti kapcsolat
erősítése. A szokásos ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, akadálypálya, célba dobás, kézművesedés, horgászat mellett újdonságként jelent
meg a közösségépítő óriáskör alakítás, melyhez az óvoda indulójaként
Halász Judit „Mindannyian mások
vagyunk” című dalát választottuk.
A rendezvény lezárásaként közös
buborékfújásra invitáltuk a résztvevőket, amelynek élménye méltó lezárása volt a nagyszerű délutánnak.

Tisztelt Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy a lakossági apróhirdetés-felvétel július 18-a
és augusztus 12-e között, a Csili Művelődési Központ „A” épületének
nyári zárva tartási idejében szünetel. Legközelebb augusztus 15-én
14 és 16 óra között adhatják fel hirdetéseiket.
Szerkesztőség

A

HSZI bölcsődéi a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodával kötött
együttműködési megállapodásnak
megfelelően megkezdődött a hosszú
távú szakmai együttműködés, melynek mottója a „gyermekek kézből
kézbe adása”.

dicsérték a tartalmas tevékenységek, melyeket láthattunk. A szakmai
megbeszélésen az óvodapedagógia
„fortélyaiba” is beavatta a nevelőkollégákat. Kiemelte a bölcsődéből érkező gyermekek önállóságát, valamint
alkalmazkodó képességük fejlettségét. A jelenlévő bölcsődevezetők el-

A felek első alkalommal a Baross
óvodában találkoztak a Zöld Alma
magyar hagyományőrző kiscsoportban, ahol a bölcsődei szakemberek
csoportlátogatás keretében figyelhették meg a nemrégiben még bölcsődébe járó gyermekek beilleszkedését,
óvodai nevelésének módszereit, sajátosságait. Szabó Gizella minősített
óvodapedagógus 30 éves gyakorlatát

ismeréssel nyilatkoztak a látottakról,
Tantosné Rostagni Katalin szakmai
vezető kiemelte a közös munka jelentőségét, a közös gondolkodás hasznosságát.
A szakemberek a következő nevelési évben találkoznak újra, amikor az életpályamodellekről cserélnek gondolatokat.
Zsigmondné Víg Henrietta

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
Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (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

2016. július 19.

AJÁNLÓ

23

24

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
Szőnyeg- és kárpittisztítás!
Mélymosás, vegytisztítás,
szegés, kézi perzsák, gyapjú
szőttesek javítása, rojtozása,
háztól házig 2 nap!
Kárpittisztítás otthonában!
www.szonyegexpressz.hu.
280 75 74, 0630/949 43 60
FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. Érd.: 06/30 422 17 39
INGATLANFELÚJÍTÁS! Épületek külsőbelső felújítása, hőszigetelés, homlokzatjavítás, tetőjavítás, járdakészítése,
egyéb építési munkák. Ingyenes kiszállás. 061/781 4021, 06/20 259 63 19
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90,
Rácz Mihály.
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info
KERT-TELEKRENDEZÉS. Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kertépítés, egyéb kertészeti- és
kőműves munkák reális áron! www.
telekrendezes.hu. 061/781 40 21,
0620/259 63 19
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

INGATLAN
VÖRÖSMARTY UTCA 3/B szám alatt 33
négyzetméteres egyszobás téglalakás
eladó. Ár: 12.500.000 Ft.
0630/530 04 10
SÜRGŐSEN eladó 632 négyzetméter
alapterületű ingatlan a rajta lévő 150
négyzetméter alapterületű lakóingatlannal. Ár: 31.000.000.- 0620/946 93 23

2016. július 19.
Telket keresek
500-1000 nm-ig Erzsébeten.
Bontásra ítélt ház is érdekel.
Tel.: 0630/914 11 41
FELÚJÍTOTT pesterzsébeti lakásomban
szobák kiadók! Rezsivel együtt 50.000
Ft. 0620/500 07 69

ELADÓ álmai háza! Pesterzsébet
Kossuthfalván szép, csendes utcában 237 nm-es telken előkertes
130 nm bruttó 2 épületből álló ház.
Kiváló igényes alapanyagokból
épült. Szobák száma: első ház 2+1
fél + 27 nm-es tetőtér. Hátsó ház 30
nm-es amerikai konyhás nappali +
10 nm galériázott hálószoba. A kert
parkosítva 64 nm gyepszőnyeggel,
tujákkal, rózsafákkal, hibiszkuszokkal. 2 nagy terasz és járdák 44 nm
olasz kerámiával burkolva. Fedett
kocsibeálló, raktár, kis kerti tó, a
két ház között két szinten fedett
télikert. Az ingatlan tehermentes.
Rendkívüli ajánlatom a Kikából bútorozva, a kiegészítők Amerikából.
Berendezéssel, csökkentett áron
25,9 millió forint. Várom megtisztelő érdeklődését: 0620/315 66 94
Elena.
SOROKSÁR belvárosában, 483 nm telek, két lakható épülettel eladó. Tehermentes. Ár: 33 millió. 0620/493 90 11

VEGYES
19-20. századi magyar és régi
külföldi festmények, műtárgyak
vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00,
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria:
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, órákat, kitüntetéseket, bizsukat, csillárokat, hangszereket, ruhaneműt, könyveket, teljes
hagyatékot. 0670/651 10 28. Hétvégén
is hívható.
REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat- és
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kossuth
L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81
ESKÜVŐI, keresztelői akciók 2016 – Személyre Szóló Ajándékok Boltja. Kossuth
L. u. 31/A (szökőkútnál). 0620/920 99 81

