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Ha péntek, akkor térzene

Semmelweis-nap

Július 3-án 19. alkalommal köszöntötte Pesterzsébet Önkormányzatának
vezetése Semmelweis-nap alkalmából
a kerület egészségügyi dolgozóit, és
adta át az elismeréseket.
3. oldal

Köztisztviselők napja

Június 29-én dr. Demjanovich Orsolya jegyző adott át kitüntető címeket, jegyzői dicséreteket és hűségjutalmakat a Köztisztviselők napja
alkalmából.
5. oldal

Tanácsok kánikulára

Hőségben életmódunkat a speciális
időjárási körülményekhez kell igazítanunk, hogy csökkentsük a kellemetlen közérzetet, elkerüljük a rosszullétet, az egészségre károsító hatásokat.
8. oldal

Élménytábor a Hajósban

A szervezőknek, az önkormányzatnak és a támogatóknak köszönhetően
nem csupán gyermekmegőrzést, hanem érdekes és izgalmas programokat
kínál a kerületi napközis tábor.
15 . oldal
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Városházi napló
A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat két képviselőjének lemondása miatt a Pesterzsébeti
Helyi Választási Bizottság 4/2017.
(VI.28.) PHVB sz. határozatával
2017. szeptember 17-ére bolgár
nemzetiségi időközi helyi önkormányzati képviselő választást tűzött
ki – derült ki a két testületi ülés között eltelt időszak munkájáról szóló
polgármesteri beszámolóból.
***
A Baross utca és a Topánka utcai pavilonsor a tervezés során fellépett váratlan nehézségek miatt az
eredetileg tervezett június 30-a helyett az év végére, december 31-ére
készül el.
***
Pesterzsébet
Önkormányzata
a Fővárosi Önkormányzattal közösen támogatást nyert a VEKOP
„Fenntartható közlekedésfejlesztés
Budapesten” tárgyú pályázatán belül „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében”
tárgyú projektre, amely a kerület
kerékpárosbarát infrastruktúrájának
fejlesztésére irányul. A pályázathoz
elkészült a projekt első fontos mérföldköve, a Kerékpáros Hálózati
Terv, amely többek között a meglévő és tervezett kerékpárutakat és ke-

Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!

rékpársávokat, valamint a fejleszteni
kívánt útvonalakat tartalmazza. A
terv hangsúlyos eleme a Kossuth Lajos utca sétáló utcai szakasza, amelyen jelenleg kerékpárral nem lehet
közlekedni.
A javaslat nagy vitát váltott ki
a képviselők között, egyes vélemények szerint a továbbiakban sem
volna szabad beengedni a bicikliseket a sétáló utcába, míg mások úgy
vélték, néhány fontos létesítmény
(patika, polgármesteri hivatal) kerékpáros megközelíthetőségét biztosítani kell.
A testület által végül elfogadott
képviselői módosító javaslat szerint a grémium nem támogatja a
kerékpáros forgalom sétáló utcán
való áthaladását a tervben szereplő módon, ugyanakkor a tervben
hangsúlyosan szerepeljen a sétáló
utcai kerékpáros forgalom kiváltását
biztosító nyomvonalak fejlesztése, a
Kosutiban lévő közintézmények,
üzletek és gyógyszertárak kerékpáros megközelíthetősége. Az önkormányzat továbbá kezdeményezi a
Topánka utca Baross és Ady Endre
közötti szakaszán mindkét irányban
a buszsáv kerékpárosok számára
való megnyitását.
y.a.

Új járőrautó
a közterület-felügyelőknek
Pesterzsébet Önkormányzata új
járőrautót szerzett be a Rendvédelmi Osztálynak. A gépjármű kulcsait

2017. július 18.

július 4-én adta át Szabados Ákos
polgármester Puskás Péter Pál osztályvezetőnek.
y
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Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2017. június 12-től 19-ig
és szeptember 18-tól 25-ig az ingyenes jogi tanácsadás
szabadságolás miatt szünetel. Egyébként a félfogadás
a szokásos időpontban: minden hétfői munkanapon
14.30-tól 18.00 óráig történik.
dr. Bősze Lajos

Meleg ebéd a nyári szünetben
Pesterzsébet Önkormányzata – a szülő, gondviselő kérelmére – a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg főétkezést
az iskolai nyári szünet, valamint a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon ingyenesen biztosítja.
A kérelmeket az intézményekben befizetési napokon lehet benyújtani.
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Egészségügyi dolgozókat jutalmaztak

A rendezvényen Szabados Ákos
köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, hogy előző héten a dél-pesti
kórház Semmelweis-napi ünnepségén
is részt vett. – Biztos vagyok abban,
hogy az ott dolgozó kollégák, hasonlóképpen a magyar orvostársadalomban
és egészségügyben dolgozókhoz, tudásuk, képességük, emberségük legjavát
adják azért, hogy munkájuk a legöszszeszedettebb és legtisztességesebb
legyen. Amit az önkormányzat, amit
a kormányzat megtehet ezen a terüle-
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Július 3-án 19. alkalommal köszöntötte Pesterzsébet Önkormányzata Semmelweis-nap alkalmából a kerület egészségügyi dolgozóit. Az ünnepségen
adták át a kerület vezetői a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja, Az Év
Közalkalmazottja címeket, a díszokleveleket, a hűségjutalmakat, valamint
az intézményvezetői jutalmakat.

ten, az elsősorban ennek a munkának
nemcsak anyagi, hanem erkölcsi elismerése és a megfelelő feltételrendszer
kialakítása, azonban ezeken a területeken nem kis hiányossággal szembesülhetünk. Hiába követnek el például
a dél-pesti kórház dolgozói a lehetőségeikhez és tudásukhoz képest mindent, a hiányzó létszámot pótolni nem
tudják. A sürgősségi ellátásban lévő
hiátus gyakorlatilag megoldhatatlan,
amint azt a kerületben praktizáló orvosok is tapasztalhatják – mondta.

Kitüntetettek:
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
dr. Laczkó Judit iskola-egészségügyi
orvos
Az Év Közalkalmazottja
Tokos Mária területi védőnő
Az év során praxisban kiemelkedő
munkát végző
Klcsik Károly Lászlóné körzeti-közösségi ápoló
Díszoklevél
dr. Kishegyi Edit fogszakorvos
dr. Szabó Emese felnőtt háziorvos
dr. Varga Zsuzsanna gyermek háziorvos
Nagy Magdolna körzeti-közösségi ápoló
Eöllös Péterné gyermek asszisztens
20 éves hűségjutalom
Jókáné Bánóczki Edit védőnő
30 éves hűségjutalom
dr. Schäffer Katalin felnőtt háziorvos

55 éves hűségjutalom
dr. Hunyadi Péter felnőtt háziorvos

A polgármester kitért arra, hogy
az önkormányzat a kórház és a kerületi orvosi kamara segítségével próbált előbbre jutni az együttműködés
területén, de sajnos – nem a résztvevők hibájából – azóta
sem történtek jelentős
változások.
Szabados Ákos megemlítette, hogy a kórház mellett – a szűkös
parkolókapacitás miatt – az önkormányzat
nemrégiben új parkolót
alakított ki, bár ennek
fogadtatása finoman
szólva sem volt jó a környék lakóinak körében.
– Az önkormányzatnak és a kormányzatnak ehhez hasonló apró
dolgokban és a nagy
dolgokban is segítséget
kéne tudni nyújtani. Mi ezt a magunk
eszközeivel Pesterzsébeten próbáljuk
megvalósítani. Ígéretünk szerint az
orvosok rezsiköltségeit tovább tudjuk
csökkenteni, sőt, ha lehetőségünk
lesz rá, nullára futtatjuk. Azonban az
elmúlt években nyújtott támogatások
sem voltak elegendőek ahhoz, hogy

fel tudjuk frissíteni a kerületi orvostársadalom összetételét, ezért külön
köszönetet mondok mindazoknak,
akik a nyugdíjkorhatáron túl, sokszor
egészségüket is veszélyeztetve, tisztességgel látják el feladataikat. A nehézségek ellenére, együttműködésüknek, erőfeszítéseiknek köszönhetően,
Pesterzsébet lakossága elismeréssel és
tisztelettel beszél Önökről. Mindezt
megköszönve azt ígérem, hogy Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete továbbra is törekszik
a jó együttműködés fenntartására,
munkájuk segítésére, megkönnyítésére – fogalmazott a polgármester,
majd köszönetet mondott Kovács
Eszter alpolgármesternek és Somodi
Klárának, az Egészségügyi és Sport
Bizottság elnökének az egészségügy
területén végzett munkájukért.
A köszöntőt követően Szabados Ákos mellett Kovács Eszter és
Somodi Klára átadták a díjakat, jutalmakat, elismerő okleveleket. A
kitüntetetteknek és a vendégeknek
Geiger Bálint blockflőte művész, Balogh Rita táncművész, valamint az
Ansicura Clarinet Quartet kedveskedett műsorral.
Sz. A.

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

Ökumenikus Istentiszteletre és Kenyérszentelésre

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

2017. augusztus 20-án 10 órára
a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet templomába.
(Bp., XX. Ady Endre utca 89.)
Az új kenyeret megszentelik, megáldják
Pesterzsébet keresztény egyházainak papjai, lelkészei.
Szabados Ákos
polgármester
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„Csak hittel és szeretettel lehet élni”

Sztakó Istvánné adtak lehetőségét
álmom megvalósítására. Hogy miért
szerettem volna ezen a területen dolgozni? Családokkal akartam foglalkozni, találkozni, beszélgetni velük.
– Az eltelt majdnem két évtizedben rengeteg esküvőt bonyolított
le, és rengeteg halálesettel is találkozott – hiszen nemcsak a házassági, hanem a halotti anyakönyvi kivonatok kiadásával is foglalkozik.
Nem lehet ebbe belefásulni?
– Évente legalább 200 esküvőm
volt, és minimum 2 ezer haláleset
történik a kerületben – ha ezt beszorozzuk 18-cal, óriási számokat
kapunk. Amíg gyesen voltam, elveszítettem férjemet, úgy jöttem vissza
dolgozni, hogy egyedül maradtam
egy 3 és egy 6 éves gyerekkel. Úgy
érzem, saját élettörténetem révén

– Több mint három évtizede
ugyanaz a munkahelye, azonban
eléggé különböző munkakörökben dolgozott. Hogyan vezetett az
út a beruházási területről az anyakönyvvezetőséghez?
– Az első pillanattól kezdve élveztem a munkámat. Pénzügyi előadóként mérnökökkel dolgoztam,
kijártam a beruházások helyszíneire.
Aztán Gyulai Gusztáv hívására váltottam, és kerültem bele a protokoll
gyakorlatilag napi 24 órás elfoglaltságot jelentő világába. Már ekkor
megfogalmazódott bennem, hogy
anyakönyvvezető szeretnék lenni,
azonban ennek megvalósítására várnom kellett. Miután kétgyermekes
anyukaként visszajöttem dolgozni
az ügyfélszolgálati irodára, akkori
feletteseim, Hangyáné Csóka Éva és

másként viszonyulok az élet és a halál kérdéséhez, jobban megértem a
gyászolókat, meg tudom nyugtatni
őket. Adni pedig nagyon jó érzés.
A házasságkötéskor is adok, ha
nem is útravalót, inkább megerősítést,
erőt, és ebbe sosem lehet beleunni. A
mai napig másként ébredek, amikor
tudom, hogy aznap esküvőm van. Átnézem az anyagokat, lelkileg készülök
az eseményre, és várom őket.
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Ficsor Zsuzsanna 1983 végén kezdett a kerületi polgármesteri hivatal (akkor
még tanács) pénzügyi és beruházási tervosztályán dolgozni pénzügyi előadóként. Három évvel később Gyulai Gusztáv egykori tanácselnök személyi titkára
lett, majd innen ment gyesre 1990-ben. Amikor 7 évvel később az ügyfélszolgálati irodára került, teljesülhetett régi álma, elvégezhette az anyakönyvvezetői tanfolyamot, és immáron majdnem 20 éve anyakönyvvezetőként dolgozik.
Munkájáért a köztisztviselők napján jegyzői dicséretben részesült.

Mindenkinek azt mondom, hogy
tessék élvezni az életet, tessék értékelni a perceket, az órákat, azt, hogy
süt a nap. Csak hittel és szeretettel lehet élni, és nem feladni, amikor gond van. Feladatok vannak,
amiket meg kell oldani, a múltból
merítkezve, de a jövőnek élve. Ez az,
amit próbálok átadni a fiataloknak
minden egyes alkalommal.
y.a.

Negyed század egy munkahelyen
– Negyed század egyetlen munkahelyen, manapság ez nem gyakori.
– Ráadásul a 25 év nem is 25,
mert 1988 óta dolgozom a hivatalban. Közben voltam képviselő, és az
az időszak nem számított bele a szolgálati időmbe. Amúgy most vagyok
ötvenéves, július 1-én születtem, a
köztisztviselők napján. És szintén
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Huszonöt éves hűségjutalomban és
jegyzői dicséretben részesült Kovács
András, az önkormányzat Szervezési
Osztályának osztályvezetője.

elsején költöztem vissza Erzsébetre. 1988-ban végeztem a főiskolán,
még a tanácsrendszerben, a pesterzsébeti városháza volt az első munkahelyem. Szeptemberben kezdtem
birtokvédelmi ügyintézőként, majd
a rá következő februárban behívtak
katonának. Másfél évre vonultam,
szerencsére egy év lett belőle. A kalocsai kiképzés után, protekció nélkül Pestre helyeztek a Honvédelmi
Minisztériumba.
– Miért pont az Államigazgatási
Főiskolára jelentkezett?

– Nem voltam céltudatos. A Kossuth Lajos Gimnáziumba jártam,
ahol felvettem az államigazgatás
fakultációt. Mivel nem voltam sem
műszaki, sem idegen nyelv zseni, inkább az ismeretlenbe ugrást választottam. Főiskolán aztán érdekelni
kezdett az államigazgatás, sőt érdekel mind a mai napig.
– Miért váltott, és lett képviselő?
– Jött a rendszerváltozás, egyesületek, pártok alakultak. Munkámból
adódóan megismerkedtem mindegyikükkel. A Fidesz még nem volt
párt, amikor megkerestek, induljak
a színeikben, mivel ismerem Pesterzsébetet és a közigazgatást. Abban a
körzetben indultam, ahol laktam, és
meg is választottak, de a végén mégis
a hivatalt választottam.
– Képviselőként az állása megmaradt?
– Az akkori törvények szerint
átmenetileg összeférhetetlen volt
a két munka. Elmentem Tökölre
jegyzőnek. Huszonéves fejjel, két
hónap után, amikor olvastam a helyi lapban, hogy a falu jegyzője Ko-

vács András, belém hasított, hogy
Pesten szeretném inkább leélni az
életemet. Édesapám régi vágású lévén, nem engedte, hogy ne legyen
rendes munkám, így elmentem képesítés nélküli tanítónak. 1992-től
megjelent az új törvény, amelyik az
első ciklusban nem tartotta összeférhetetlennek a két munkát, így az
akkori polgármester vissza is hívott
a hivatalba, és kineveztek a szabálysértési csoport vezetőjének. 1995 óta
vezetem a szervezési osztályt.
– Milyen feladatokat látnak el?
– A legjobb értelemben kiszolgáljuk a kollégákat. Mindennemű
beszerzés hozzánk tartozik, mi gondoskodunk az informatikai ellátásról, az iktatásról. Mi szervezzük a
képviselő-testületi üléseket, a bizottsági üléseket, a választásokat.
A rendezvények és a protokoll szintén a mi feladatunk. Nem is látszik,
mennyi munka kell ahhoz, hogy jól
sikerüljön egy ünnepély. Ez az egyik
legszebb területe a hivatali munkának, mindennap mást csinálunk,
ezért nem fásulunk bele.
Ditzendy Attila
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Köztisztviselők napja

Kitüntetettek:
20 éves kerületi hűségjutalom:
Pázmándi Judit osztályvezető-helyettes
Törekiné Püski Ágnes szociális ügyintéző

Hazánkban 20 esztendeje ünnepeljük a köztisztviselők napját. Bár kormánydöntés értelmében ez az alkalom ettől az évtől nem jár szabadnappal, az ünnep azért ünnep maradt. Kerületünkben június 29-én dr. Demjanovich Orsolya
jegyző adott át kitüntető címeket, jegyzői dicséreteket és hűségjutalmakat a
Köztisztviselők napja alkalmából.

25 éves kerületi hűségjutalom:
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző
Kovács András osztályvezető
Kovács Györgyné ügyviteli csoportvezető-helyettes
Reiter Zoltán szervezési referens
Szakmai tanácsadó cím:
Hejusz Tamás osztályvezető-helyettes
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Főtanácsos cím:
Stifter Katalin építésügyi ügyintéző

Az ünnepségen Szabados Ákos
köszöntötte az önkormányzat és
annak képviselő-testülete nevében
a polgármesteri hivatal köztisztvise-

lőit, és sok sikert kívánva köszönte
meg munkájukat. A polgármester
az év hátralévő részével kapcsolatban röviden így fogalmazott: – Nem

Főmunkatárs cím:
Angyal Éva ügyviteli ügyintéző
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Jegyzői dicséret:
Brabecz Gitta osztályvezető-helyettes
Csorvássy Antalné pénzügyi ügyintéző
Endlein Dezsőné ügyviteli ügyintéző
Ficsor Zsuzsanna anyakönyvvezető
Hegyi Edina belső ellenőr
Jónás Péter osztályvezető-helyettes
Kadarkuti Mónika adóügyi ügyintéző
Kiss Gabriella építésügyi csoportvezető
Kovács András osztályvezető
Kozma Zoltánné szociális ügyintéző
Lehoczki Péterné osztályvezető
Moórné Demeter Mónika szociális
ügyintéző
Payr Erika intézményfelügyeleti referens
Pásztor Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Szabó Gábor birtokvédelmi ügyintéző
Szabó Szilvia osztályvezető-helyettes
Szántai Ágnes pénztáros
Tóth Julianna adóügyi ügyintéző
Trummer Tamás főépítész

könnyű hónapoknak nézünk elébe,
ezért még szorosabb együttműködésre, az eddigieknél nagyobb pontosságra és nagyobb figyelemre lesz
szükség az előttünk álló feladatok
elvégzéséhez.
A köszöntőt követően dr.
Demjanovich Orsolya köszönte meg

munkatársainak a nap mint nap
végzett áldozatos munkájukat. Mint
mondta, a polgármesteri hivatal köztisztviselői a helyi közigazgatás, az
önkormányzat „arca, hangja, személyisége”, akik feladata az állampolgárok ügyes-bajos dolgainak elintézése, megoldása.
Sz.

nyelven celebráltak, a katolikus plébánia könyvbemutatóján, valamint
Karácsony Ernő festőművész festménykiállításán. A programok az
örmény diaszpóra életét, művészetét
és fennmaradásának történetét mutatták be.
A Pesterzsébet és Szamosújvár
közötti együttműködési megállapodás évek óta jól működik, a kultúra
területén is egyre szélesebb palet-

tával mutatkozik be egymásnak a
két város. A tavalyi Pesterzsébeti
Kórustalálkozón nagy sikert aratott a szamosújvári egyházi kórus,
valamint a Nemzetiségek Napján
fellépett Szamosújvár tánckara. A
látogatások, a kulturális csoportok
bemutatkozásai szorosabbra fűzik a
két település lakóinak barátságát, a
további együttműködés elmélyítését.
sz.

Testvérvárosi látogatás

S

zamosújvár meghívására Pesterzsébet Önkormányzatának
delegációja látogatott el az
örmények egyik legfontosabb ünnepére, Világosító Szent Gergely ünnepére, amelyről az erdélyi Örmény
Egyház központja minden évben

megemlékezik. Az idén június 29-e
és július 3-a között megtartott eseményen Juhász Lajosné alpolgármester, Rostagni Attila önkormányzati
képviselő, Marosiné Benedek Ildikó
nemzetiségi és rendezvényi referens,
valamint Buliczka Melinda, a Pesterzsébeti Örmény
Önkormányzat
képviselője vett
részt.
A delegációt
Ioan
Neselean,
Szamosújvár polgármestere, Esztegár János, az
Örmény Közösség
elnöke, Szakács
Endre
vikárius,
valamint a városháza vezetői fogadták. A pár napos látogatás alatt
a pesterzsébeti delegáció részt vett
az Örmény Katolikus Katedrális ünnepi szentmiséjén,
amelyet magyar

HITÉLET

6

Református nyár
Nyári táborokat tart a Pesterzsébeti Központi Református Gyülekezet
Balatonfűzfőn. A két, felnőtteknek szervezett nyári csoportjukban hangsúlyosan foglalkoznak a reformáció ötszáz esztendős történetével.

A gyülekezetben négy ifjúsági
csoport szolgál, méghozzá korosztályok szerint: 12-16, 17-22, 23-28
és 25-35 évesek. Konfirmálást követően automatikusan belekerül a fiatal a generációja szerinti csoportba.
Mint ifjú Takaró Tamás tiszteletes
elmondta: azért, hogy ne „kikonfirmáljanak” az egyházból, hanem a
közösség szerves részei maradjanak.
Ezt szolgálják a heti bibliaórák,
amelyeket életkorban a tagokhoz
közel álló lelki vezetők tartanak. A
nyári táborok, a hétköznapokhoz
hasonlóan, nem nélkülözik az ige,
a bibliai kijelentések fölötti elcsendesedést, a közös imákat, igehirdetéseket.

Délelőttönként a jeles előadóktól hallottakat kiscsoportokban feldolgozzák, mindenki elmondhatja,
mit értett, és mit nem. Előadást tart
Takaró Mihály irodalomtörténész

A reformáció, mint világlátás, Nagy
János lelkész A reformáció nagy igei
felismerései, Kiss László tiszteletes
A reformáció máig ható aktuális
üzenetei, Gulyás János presbiter A
reformáció, mint lelki ébredési mozgalom címmel.
Az előadások után jöhet a kikapcsolódás, a Balaton; délután
evangelizáció, amelyen az igehirdetést követően énekelnek, elcsendesednek, imádkoznak a táborozók. A
szombatok újdonsággal szolgálnak:
néptánctanulással.
– A keresztyén közösségeket konzervatív gondolkodás jellemzi: Krisztus-központúság és hazaszeretet, így
természetes módon ápoljuk a magyar
kultúrát,
ezért engedünk teret a
néptáncnak
– indokolta
ifjú Takaró
Tamás, aki
hozzáfűzte:
zárásként az
utolsó este a
tábortűz körül mindenki
elmondhatja, mi került
bele az elmúlt héten
lelki tarisznyájába. Végezetül mindenki húz egy igét, és felolvassa, mit
mond nekik Isten.
A táborokban vajon arról is esik
szó, milyen kihívások elé állítják a

Virágszőnyeg Úrnapjára

K

ilencedik alkalommal díszítette
virágszőnyeg
a
Szent
Erzsébet
Főplébániatemplomot az Oltáriszentség
ünnepén, azaz Úrnapján. A díszítést,
mint az elmúlt években is, segítőivel
Várhelyi Márta készítette, aki a szokást Törökbálintról hozta magával.
– Gyerekkoromban sok-sok éven
át segédkeztem az ottani templom
előtti tér díszítésében. Kilenc évvel
ezelőtt jutott eszembe, mi lenne, ha
az itteni híveknek is bemutatnám ezt
a szokást – mondta. Az első évben

nagy meglepetést okozott a virágszőnyeg, mára azonban már várják
a hívek.
Várhelyi Mártának sok szomszédja, vallástól függetlenül gyűjti a virágot, és persze a hívek is, valamint
kerületi vállalkozók is támogatják
a díszítés létrejöttét. A kompozíció
szempontjából fontos, hiányzó növényeket a Duna-part melletti rétről
szedte Márta és a barátnője, a nélkülözhetetlen füvet pedig évről évre a
Szociális Foglalkoztató biztosítja.
y.

református egyházat az Európát elözönlő menekültek?
A tiszteletes felvilágosított, hogy
erre rendszeresen kitérnek a vasárnapi igehirdetéseken.
– Hitbeli vákuum keletkezett Európában,
a vákuumnak
pedig az a természete, hogy
kitöltődik
–
magyarázta,
majd
bibliai
idézetet hozott,
amelyben Jézus
azt mondja: „ha
ezek elhallgatnak, a kövek
fognak kiáltani”
(Lk 19,40).
Magyarázatként kifejtette: manapság Nyugat-Európában a protestáns és katolikus templomokat több
helyütt elbontják, lakássá alakítják,
már csak a kövek hirdetik, hogy itt
valamikor Istent imádni jöttek össze
az emberek. Krisztus azt is mondja:
ha nem vállaljuk a kereszténységünket, ha nem éljük meg hitünket, csak
papolunk, akkor olyanok leszünk a
világ szemében, mint a só, amelyik
ízét vesztette. Azt az emberek félredobják a szemétdombra és megtapossák. „Ti vagytok a föld sója. De
ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák
meg? Semmire sem jó többé, mint
hogy kidobják, és eltapossák az emberek” (Mt 5,13).
– Londonban lassanként több a
mecset, mint az anglikán templom
– állapította meg a lelkész. – Ez a keresztyén nyugat teljes tönkremenetele. Köszönhető a liberális össztűznek
is, amely alatt tartják az egyházakat,
és megalkuvásra kényszerítik.

2017. július 18.
Hozzátette: a konzervatív és a
liberális sajtó egyaránt félreállítja, összeesküvés-elmélettel vádolja
mindazokat, akik megemlítik, hogy
az ember ellen zajlik összeesküvés, a

titkos szervezetek és a politikai elit
irányításával, akik életellenes döntéseket hoznak saját népeik ellen.
– Magunk teszünk hurkot a
nyakunkba, ha mi, akik még őrizzük keresztyén értékeinket, meg
nem újulunk. A reformáció egyik
jelmondata: mindig meg kell reformálni az egyházat, ami nem azt jelenti, hogy igazodni kell a világhoz,
ellenkezőleg, Jézushoz kell igazodni. Akkor is, ha a világ vele szembe
megy. A világ mindig vele szembe
ment. Kérdés, hogy az egyház a világ széles útjára lép, vagy marad a
keskeny úton. Ha széles útra lép,
egy idő múlva minden templomot
bezárnak, és eltűnik a kereszténység Európából.
– Lehetnek ezek az idők jelei?
– Úgy vélem, a végidők előszobája. A népegyházi keret megszűnik
és visszatérünk a kezdetekhez, a föld
alá, a katakombákba – sommázta ifjú
Takaró Tamás.
D. A.

Nyári miserend
A táborok és szabadságok miatt a nyári
időszakban változik a Pestszenterzsébeti
Főplébániatemplom miserendje. A változás csak a hétköznapi szentmiséket érinti, a vasárnapi szentmiséket nem.
Június 25-e és augusztus 31-e között
hétköznapokon egy szentmisét tartanak;
hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7
órakor, kedden, csütörtökön és szombaton pedig este 6 órakor.
A templom délutáni nyitva tartása nem
változik, azt továbbra is minden nap
lehet látogatni délután 5 órától csendes imára, temetőlátogatásra, valamint
tartanak igeliturgiákat, és mód nyílik a
rózsafüzér közös imádkozására is.
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Nem éri meg az illegális hulladéklerakás

ismeri el tettét, vagy a kamerák felvételeinek kiértékelése alapján utólag sikerült bizonyítékot szereznünk,
az ügyet a Kormányhivatal felé fel-

Amennyiben a kirakott szemét
között veszélyes hulladék is található, az bűncselekménynek minősül,
így az ilyen ügyeket büntető eljárás
keretében vizsgálják, és a Be. előírásai szerint szankcionálják.
Az eddigi tapasztalatok alapján
pesterzsébeti lakosok mellett a környező települések, illetve kerületek
lakói is megtalálhatók az elkövetők

jelentéssel továbbítjuk. Eddig több
mint 60 feljelentést tettünk. Ilyen
eljárás esetén 150 ezer forintig terjedő bírságot szab ki a hivatal.

között. Ami érdekes – vagy inkább
elgondolkodtató –, hogy nemcsak
a nehéz anyagi körülmények között
élők gondolják úgy, hogy ilyen mó-

Azokon a területeken, ahol április 1-je óta élesben működnek a Rendvédelmi
Osztály által felügyelt mobil térfigyelő kamerák, 60-70 százalékkal csökkent
az illegálisan lerakott hulladék mennyisége. Nem véletlen, hogy az önkormányzat tervei között szerepel a rendszer további bővítése – tudtuk meg Puskás Péter Pál rendvédelmi osztályvezetőtől.

A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén döntött a mobil
kamerák kihelyezéséről, valamint
azokról a helyszínekről, ahol a legégetőbb szükség volt rájuk. Ez jellemzően azokat a szelektív hulladékszigetet jelenti, amelyek mellé a
lakosság előszeretettel hordta ki az
illegális hulladékot.
A minden jogszabályi előírásnak
megfelelő, internet alapú négy kamerát március 22-én üzemelték be,
és a próbaüzemet követően, április
1-je óta élesben működnek. A kamerákat a közterület-felügyelők a
hét minden napján, 24 órában figyelik, napközben az osztály irodájában,
éjszaka pedig a helyszínek közelében.
– Az elmúlt időszakban a közterület-felügyelők 14 esetben kapták
rajta a helyszínen a szabálysértőket,
és róttak ki rájuk 50 ezer forintig
terjedő pénzbírságot – tudtuk meg
Puskás Péter Páltól. Az osztályvezető hozzátette: – Ha az elkövető nem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

„FOGADD ÖRÖKBE A JÁTSZÓTERED,
KUTYAFUTTATÓD!” CÍMMEL
közösségépítő pályázatot ír ki a Budapest XX. kerületi lakosság részére.
A pályázatra szülői és kutyás közösségek jelentkezhetnek.
Játszótér kategóriában Pesterzsébeten lakó szülői közösségek vehetnek
részt, amelyek vállalják a közterületi, bárki által látogatható játszótér és
a környező zöld sáv megfelelő gondozását is. A pályázaton (legalább öt,
külön háztartásban élő, pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő
örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat.
Kutyafuttató kategóriában Pesterzsébeten lakó kutyás közösségek vehetnek részt, amelyek vállalják a kutyafuttató és a környező zöld sáv megfelelő gondozását is. A pályázaton (legalább öt, külön háztartásban élő,
pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat.
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázatok postai úton
nyújthatók be a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1. címre, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben (H:
14.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, P: 8.00-11.00) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya (1201
Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 36. szoba).

don szabadulnak meg a hulladékuktól, sőt, céges járműveket is fülön
csíptek már a közterület-felügyelők.
Az osztályvezető elmondta: a
továbbított ügyek mindegyikét elfogadta a Kormányhivatal, ugyanis
a feljelentés megtételéhez szükséges
adatok minden jogszabályi előírásnak megfelelnek. A kamerák pedig
HD minőségű felvételeket készítenek, így azok megfelelő bizonyítéknak számítanak, és az azonosítás is
könnyen, gyorsan megy. Mindennek
köszönhetően a Kormányhivatalnak
egyetlen Pesterzsébetről érkező eljárást sem kellett megszüntetnie, 5
pedig már eredményesen be is fejeződött.
De nem csak ezért nem érdemes
illegálisan megszabadulni a szeméttől. Az FKF Zrt.-nek fizetendő szemétszállítási díj töredéke a kiszabható bírságnak, ráadásul alig néhány
kilométernyire innen, Csepelen, az
FKF Mansfeld Péter utca 86. szám
alatti lakossági hulladékgyűjtő udvarában ingyen leadhatók azok az
elektronikai és veszélyes hulladékok,
amelyek nem tehetők a közönséges
szemétbe.
Sz.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 12.00 óra.
Késedelmesen érkező pályázat benyújtására nincs lehetőség!
A pályázatokat a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon, zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékra írják rá, hogy „Fogadd örökbe
a játszótered, kutyafuttatód!” pályázat. Az adatlap Budapest Főváros
XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le, vagy a
Polgármesteri Hivatal portáján vehető át.
Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, telefonszámát kell megadni,
illetve az örökbefogadott játszótér, kutyafuttató pontos elhelyezkedését, nagyságát is.
A pályázatban résztvevőknek a kitöltött jelentkezési lapon kívül egyéb
dokumentumot csak akkor kell benyújtaniuk, ha részt vettek korábban
önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban. (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor
vettek részt, hány ember gondozza a kertet, kiknek mi a feladata, stb.).
Az egyes kategóriák kiválasztott közösségei a játszóterek, kutyafuttatók,
környező zöldfelületek gondozását, szépítését elősegítő virágokat, facsemetéket, növényeket, homokot, földet, kerítésalapanyagot, festéket,
ecsetet kapnak a vállalt feladat elvégzéséhez. A kiválasztott közösségek
által „örökbe fogadott” játszótérre, kutyafuttatóra kikerül egy évig az ezt
igazoló tábla is, igény esetén a játszótér házirendjét is tartalmazó táblával
együtt.
További információ a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság titkárától, Radnai Dórától kapható a 061/421-0669-es telefonszámon.
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Tanácsok kánikula idejére
A nyári kánikula mindenki számára olyan időjárási környezetet teremt, mintha mediterrán, vagy szubtrópusi, trópusi vidékre utazna. Ezért életmódunkat
ehhez kell igazítanunk, hogy csökkentsük a kellemetlen közérzetet, elkerüljük a rosszullétet, egészségre veszélyes, károsító hatásokat. A legveszélyeztetettebb két korosztály a legifjabb és a legidősebb generáció, rájuk különösen oda kell figyelni ebben az időszakban.

A magas hőmérséklet fokozott
védekezésre készteti a szervezetet,
hogy hőegyensúlyunkat megtartsuk, ezért hőségben izzadunk, ezáltal folyadékot veszítünk, fokozódik
a szomjúságérzetünk, szaporábbá
válhat szívverésünk, légzésünk. Az
erek kitágulása miatt vérellátásunk
romlik, ezt szédülés, gyengeségérzés, fáradékonyság jelzi, komolyabb
esetben fejfájás, esetleg légszomj
vagy remegés, ájulásérzés is felléphet. A legfontosabb, hogy előzzük
meg a túlhevülést és a folyadékvesztést – hívja fel a figyelmet az
ÁNTSZ.

Lehetőleg ne tartózkodjunk a
szabadban 10 és 16 óra között. Ha
mégis muszáj, akkor keressünk árnyas, szellős helyet, és kerüljük a
zsúfolt tereket. A lakásban legalább
a pihenésre használt helyiséget sötétítsük el függönnyel, nappalra zárjuk
az ablakokat.
A klímaberendezésre sokan érzékenyek, ezért azokat mértékkel
használjuk, a külső hőmérsékletnél
csak 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabbra beállítva. Hűtsük, frissítsük a testünket, tarkónkat naponta többször
is nedves törléssel, esetleg lemosással, zuhannyal. Öltözetünk legyen

Életveszélyes felelőtlenség

szellős, természetes anyagú, laza,
világos. Fejünk, szemünk védelmére viseljünk világos, szellős fejfedőt,
napszemüveget.
Az izzadással távozó folyadékot,
ásványi sókat pótolni kell. Az étkezésekkor részesítsük előnyben a
könnyű ételeket, a salátákat, a gyü-

mölcsöket, az alkohol-, cukor- és
szénsavmentes italokat. A melegben kellemes üdítő a langyos citromos tea. Nem kell megijedni, ha
étvágyunk csökken a melegben, a
lényeg, hogy folyadékot bőségesen
fogyasszunk.
Sz.

Szökőkútban fürdeni tilos!

Évről évre halljuk, hogy hőségben
semmiképpen ne hagyjunk az autóban se kisgyereket, se állatot. Ennek
ellenére évről évre hallunk a felelőtlen viselkedés miatt bekövetkezett
tragédiáról is, amelyből már idén is
történt jó néhány.

A tűző napon álló zárt autóban
10 perc alatt 50-60 fokra is felmehet a hőmérséklet, ami hőgutához,
de akár halálhoz is vezethet. Éppen
ezért ha autóba bezárt gyermeket
vagy állatot látunk, ne késlekedjünk, kezdjük meg mihamarabb a
kiszabadítást, de előtte hívjuk fel a
112-es segélyhívó számot. Ha egyik
ajtót sem találjuk nyitva (beleértve a csomagtartót is), próbáljuk az
egyik – a bent ülő biztonsága érde-

kében a tőle legtávolabbi – oldalablakot betörni. Célszerű mindehhez
egy tanút is szerezni, a későbbi esetleges kellemetlenségek elkerülésére,
ugyanezért érdemes a szituációt a
beavatkozást megelőzően lefotózni.
Az életmentő közbelépés a btk
23. paragrafusa szerint nem számít
bűncselekménynek („Nem büntetendő annak a cselekménye, aki
saját, illetve más személyét vagy
javait közvetlen és másként el nem
hárítható veszélyből menti, vagy a
közérdek védelme érdekében így jár
el, feltéve, hogy a cselekmény nem
okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.”).
Ugyanakkor a gyereket autóban hagyó szülők akár több év börtönt is
kaphatnak.
y.

A szökőkutak vize porral, talajszemcsékkel, állati ürülékkel szenynyeződhet, belső felszínén pedig
olyan élőbevonat képződhet, amelyben elszaporodnak a kórokozók. Hőségben a szökőkutak vize könnyen
felmelegszik, a 25 Celsius-fok feletti
hőmérséklet pedig szintén elősegíti
az – elsősorban a hasmenést okozó –
mikroorganizmusok elszaporodását.
A másik veszélyt a legionella baktériumok jelenthetik, amelyek a vízhálózatokon keresztül jutnak a szö-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Bármennyire is csábító a nagy melegben a szökőkút hűvös vizében
felüdülést keresni, a későbbi fertőzések elkerülése érdekében ezt
semmiképpen se tegyük – hívja fel a
figyelmet az Országos Közegészségügyi Központ és az ÁNTSZ.

kőkutakba. A szökőkutakból áradó
permet belélegzésével a legionellák
a tüdő léghólyagocskáiba is képesek
lejutni, és gyulladást okozni. A betegség súlyossága az enyhe influenzaszerű tünetektől az akár halálos kimenetelű tüdőgyulladásig terjedhet.
A legionella az egészséges emberre
és gyermekekre nézve általában
veszélytelen, elsősorban az idősek,
az erős dohányosok és a daganatos
vagy immunológiai betegek számára
jelent kockázatot.
A szakemberek azt tanácsolják,
hogy az esetleges fertőződések megelőzése érdekében a kánikula idején
is tartsuk be a higiénés szabályokat,
ne használjuk fürdésre a dekorációs
célból létesített szökőkutak vizét, de
még arcunkat, nyakunkat se hűsítsük vele.
N.D.
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Kutyabajok
Ha nyár és kutya, akkor hőguta és kullancs. E két gondolat villan minden gazdi eszébe, ám ezek mellett számos, hasonlóképp súlyos veszély leselkedik
kedvenceinkre. Hogy miképpen előzhetjük meg a bajt, arról dr. Winter Gábor
állatorvos szolgált tanácsokkal.

Szögezzük le, nap perzselte autóban akkor sem hagyjuk a kutyust,
ha résnyire leengedjük az ablakot.
Kertben tartott társaik számára biztosítsunk árnyékvédett, hűsölő helyet, legyen ez akár egy kifeszített
ponyva. Ha azt gondolnánk, vastag
bundája miatt liheg kedvencünk –
holott verejtékmirigyek híján, száján
és tappancsán keresztül párologtat –,
semmiképpen ne vágjuk 2-3 centinél rövidebbre a szőrét, mert leég,
akár az ember bőre. Hőguta esetén
tömény alkoholos, vagy jeges oldattal locsoljuk le, ami gyors párolgása
miatt hőt von el.
Kullancs ellen a jól bevált kullancs és bolha nyakörv helyett lényegesen hatékonyabb védelmet
kínálnak a tabletták. Az ízesített
gyógyszerek hatására 8 óra elteltével

kihullanak a kutyából a vérszívók,
ráadásul 12 héten keresztül hatékonyak.
Nem gondolnánk, de hasonló veszélyt jelent a szúnyog, amelyik szívés bőrférgességet terjeszt. E kettő közül az előbbi a szív fő ereiben fejlődik
7-10 centi hosszúra, és akár tízesével
is előfordulhat. Pusztulásuk után besodródhatnak például a tüdőbe, ahol
embóliát okozva végeznek szegény
állattal. Vérvizsgálattal szűrhető ki a
fertőzés, amelyet nyár elején ajánlott
elvégeztetni. Egyébként szúnyogcsípés ellen az Advantix csepp nyújt
védelmet.
Hihetetlennek tűnik, de a kutyák közt is mind több az allergiás.
A tudomány mai állása szerint a
belső élősködők (például orsó- vagy
galandféreg) kiküszöbölésével az im-

Kutyát csak pórázon

A

mint azt nap mint nap tapasztalhatjuk, sok kutyatulajdonos póráz és szájkosár
nélkül sétáltatja az utcán négylábúját, kitéve így kicsiket, nagyokat és
más kutyákat egy esetleges harapás,
támadás veszélyének. Pedig a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló, 2010-ben érvénybe lépett kormányrendelet 17.
paragrafusa szerint belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatókat
– ebet csak pórázon lehet vezetni,
mégpedig olyan személynek, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes. Közterületen a ku-

tya tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen – azaz, ha tudjuk, hogy agresszív
a kutyánk, szájkosár is kell a póráz
mellé.
Az előírások megszegőit a kerület
jegyzője először felhívja kötelezettségeinek betartására. Ha az ebtartó
a figyelmeztetés ellenére továbbra
is vétséget követ el, úgy a jegyző
állatvédelmi bírságot szab ki ellene.
A bírság megállapításához a bírság
15 ezer forintos alapösszegét a jogszabály rendelkezési szerinti szorzószámokkal szorozzák meg.

munrendszer felszabadult energiáit
más területre, a pollen elleni védekezésre fordítja. Mivel kutyánál igen
bajos kiszűrni, mire allergiás, marad
a szteroidos kezelés.
A gazdik által jól ismert toklász
azért veszélyes, mert mindig előrefelé halad a bundában, a fülben, ahol
akár a dobhártyáig eljuthat, ezért

érdemes sétát követően átvizsgálni a
jószág fülét, karma közét.
Ritkán, de előfordulhat a légybeköpés, főleg idősebb állatoknál, mivel nehezen tudják tisztogatni magukat. Ilyenkor a felszíni sérüléseken a
legyek elhelyezik lárváikat. Ez rovarriasztó cseppekkel előzhető meg.
D. A.

A szabálysértési törvény is foglalkozik az ebtartással. E szerint aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül engedi
közterületre, vagy hagyja kóborolni,
szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön (kivéve vak-

vezető, illetve segítő kutya) szállít,
élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre beenged,
bevisz, szabálysértést követ el. Ilyen
esetekben a helyszíni bírság összege 5
ezertől 50 ezer forintig terjed.
nd.

Ebek és a helyi szabályozás

P

esterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete döntése értelmében 2015. november
1-jén lépett életbe kerületünkben a
közösségi együttélés szabályairól, és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet, amelynek
X. fejezete az állattartásra vonatkozó
előírásokról szól.
Ezek értelmében a közösségi
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az
az ebtartó, aki nem gondoskodik
arról, hogy kutyája a tartási helyét
vagy az ingatlan határait felügyelet
nélkül ne hagyhassa el, illetve nem
gondoskodik az eb kiharapását meggátló kerítésről. Szintén megszegi a
szabályokat az, aki a felügyelete alatt
álló ebet a kijelölt kutyafuttató területén úgy engedi szabadon, hogy az
a kutyafuttató határait elhagyhatja,
illetve a szomszédos közterületre átharaphat.

A rendelet értelmében vakvezető, illetve segítő kutyán kívül más
négylábút nem szabad sem közintézményekbe, sem az önkormányzat által kijelölt zöldterületekre
bevinni.
Az előírások szerint a kutyatulajdonosnak gondoskodnia kell az
általa tartott állattól származó, a
lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződés eltávolításáról.
Közterületen csak akkor lehet
kóbor macskát, kutyát, vadászgörényt etetni, ha az etetés az állat
befogásának céljából történik, és az
etető biztosítja a kóbor állat megfelelő elhelyezését vagy tartását.
A szabályok be nem tartása 150
ezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal, illetve 50 ezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal büntethető.
y.
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Kábítószer-ellenes világnap
Az ENSZ Kábítószer-ellenes világnapja alkalmából június 26-án délután Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma a „Kosutiban”
tartott demonstrációt, melynek célja a lakosság tájékoztatása és a figyelemfelhívás volt a témával kapcsolatban.

2017. július 18.

ciális Osztályának több munkatársa,
a XX-XIII. Kerületi Rendőrkapitányság prevenciós tisztje, valamint
a HSZI Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának két családsegítője.
Tiszteletüket tették emellett Kovács
Eszter és Juhász Lajosné alpolgármesterek, Schmidtné Buda Andrea,
a Közművelődési, Egészségügyi és
Szociális Osztály osztályvezetője, valamint Hamar János szociális munkás, aki addiktológiai konzulensként
több mint tíz éve foglalkozik szenvedélybeteg fiatalokkal.
A demonstráció résztvevői a személyes beszélgetések mellett szóró-

lapokon tájékoztatták a lakosságot
a kerületi KEF megalakulásáról,
működéséről, a rendőrség munkájáról a témával kapcsolatban. Az arra
járó érdeklődők hasznos információkat, telefonszámokat tartalmazó
brosúrákat is kaptak, melyekről tájékozódhatnak, hová fordulhatnak,
ha valamilyen formában ők vagy
környezetük érintetté válna a drogkérdéssel kapcsolatban. A szülők
tájékoztatása közben a gyermekek
a szervezők által hozott színezőkkel
foglalhatták el magukat, illetve lufit,
kekszet és üdítők kaptak.
s.z.

Felhívás parlagfűirtásra

A demonstráción részt vett a
Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyez-

tető Fórum elnöke, az önkormányzat
Közművelődési, Egészségügyi és Szo-

Balatoni kirándulás

M

ájus 24-én a HSZI Marót
utcai Idősek Klubja a Balatont választotta idei első
nagykirándulásának helyszínéül. Az
egész napos autóbuszos kiruccanáson a kerület négy idősek klubjának
tagjai vettek részt.
A hosszú utat egy beiktatott pihenővel és sok-sok énekléssel tettük
kellemesebbé. 11 óra magasságában
érkeztünk meg Tihanyba, ahol már
várt minket az előre megrendelt kisvonat, amellyel bejártuk a félsziget
partjának egy részét, végül pedig
megérkeztünk az Apátsághoz közeli végállomásra. Az itt eltöltött idő
sétával és nézelődéssel telt. Betekintést nyerhettünk többek között
a levendula számtalan felhasználási
lehetőségébe, a skanzen nyújtotta iz-

galmas múltba és nem utolsósorban
a kézzel készített dísz- és ajándéktárgyak világába.
Ebéd után készítettünk néhány
tóparti fotót, majd indultunk is Balatonfüredre. Terveink között szerepelt a Tagore sétány, a hajókikötő,
valamint a szökőkút megtekintése is,
azonban némi fennakadást jelentett,
hogy ahogy megérkeztünk, eleredt az
eső. A programra szánt időt így két
csoportban töltöttük el. Néhányan
menedéket kerestek a buszon, a bátrabbak azonban fagylaltoztak és gyönyörködtek a viharos Balatonban.
Az egész napos kirándulás nagyon vidám és nosztalgikus hangulatban telt, klubtagjaink kellemesen elfáradtak, és jókat beszélgettek
egymással.

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

ezt a földhasználó elmulasztja, úgy
növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, melynek legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb
összege százötvenmillió forint.
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Manapság nem nagy kunszt előkapni a mobilunkat, és lefotózni
a nekünk tetsző arcokat. Emese
tiltakozott: az egész más, ő alkotás
közben beszélget a modelljeivel,
ami természetesen befolyásolja a
készülő képet. Példaként említette
a Gaálban kiállított macskás nőről
készült portréját.
– Látszik rajta, hogy mást sem
csinál, csak pletykálkodik. Azért villog az ő szeme is, meg a macskáé is.
Mosoly pedig nincs a száján. Csak a
rosszat veszi észre, és igyekszik is továbbadni.
Megtudtam, hogy gyorsan készülnek a portrék, többek között
ezért is szívesen ülnek modellt az
emberek.
Háromszor jelentkezett a Magyar
Képzőművészeti Főiskolára. Sikertelenül. A negyedikre, ahogy fogalmazott: „megöregedett”, ami annyit
tesz, betöltötte a huszonegyet, és
inkább férjhez ment.
– Nem akartam, hogy a férjem
tartson el.
Amúgy férje szobrászkodott, amit
negyvenéves fejjel hagyott abba,
mondván: ez a világ nem kedvez a
művészeteknek. Emesét is megformálta fehér, carrarai márványból,

Július 23-áig láthatják az érdeklődők
Fekete Emese festő- és grafikusművész Látvány és valóság című kiállítását a Gaál Imre Galériában.

Visszajelzések szerint tárlatát sokan látogatták, árulta el a művésznő, és hozzáfűzte: talán azért, mert
1993-tól nyugdíjig a Csiliben dolgozott.
A Csiliben sosem állított ki, ellenben évente 20 kiállítást is szervezett, valamint 7 önarckép biennálét.
– Talán mert senki nem lehet
próféta a saját hazájában?
– A munkahelyem volt, és én
soha nem kevertem össze a magánéletemet a munkával – szögezte le,
majd elmondta: ott állít ki, ahová
meghívják, továbbá vállalják a képek Pálkövéről – ahol férjével élnek
– való felutaztatását. Noha a magyar
tenger partján lakik, nem vált a Balaton festőjévé, zömében embereket
ábrázol.
– Még a tájat is sokszor emberré
formálom, általában idős emberek
portréit festem meg.
– Miért?
– Mert az időseknek az arcukra
van írva az életük, le lehet olvasni a
sorsukat.

sőt, tanakodtak is, hogy kiállítják
a mostani tárlaton. De a márványszobrot szintén Pálkövéről kellett
volna felszállítani…
A jövőről szólva elmesélte: nyáron Szepezden, majd Almádiban és
Ábrahámhegyen vesz részt csoportos
kiállításokon. Ezek mellett számos
vázlat várja, hogy képpé formálja.
Többek között Tenessee Williams:
Kék gyermekek rétje ihlette képét
számítógépen már fölvázolta.
– Folytatom a Pompeji sorozatot,
és Wagner A bolygó hollandija sem

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Festő és nagymama

marad egyedül, vázlatban már elkészült a Lohengrin is.
Elsősorban azonban nagymama.
És milyen a gyermekszáj?
– Egyszer a négyéves unokám
megkérdezte: te már öreg vagy?
Mondtam: igen. Jól a szemembe
nézve világosított fel: akkor tudod,
hogy meg fogsz halni! Mondhatni,
kioktatott, arról, amit ő már tud. A
gyerekek tanulnak tőlünk, mi pedig
tőlük – elevenítette fel a családi történetet.
DIA

Akit a káreset füstje megcsapott
– Mivel érdemelte ki az elismerést?
– Feltételezem, hogy az elmúlt 17
évben végzett munkámmal, illetve
egy, tavaly nyári kispesti, V., azaz
legmagasabb riasztási fokozatú tűzesetnél végzett káreseti tevékenységem is közrejátszhatott abban, hogy
elöljáróim engem találtak érdemesnek erre a kitüntetésre.
– Tizenhét éve itt, Pesterzsébeten teljesít szolgálatot?
– Kispestre szereltem fel beosztott
tűzoltóként 2000-ben, ott töltöttem
közel 10 évet, voltam szolgálatparancsnok-helyettes, majd szolgálatparancsnok. Utána 2 évet a tűzoltási
csoportnál dolgoztam, majd 1 évet
Monoron, parancsnokhelyettesként,
később parancsnokként. 2013-tól újra
a fővárosban teljesítek szolgálatot.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Vincze Zsolt tűzoltó százados, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka vehette át 2017-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság „Az év tűzoltója” elismerését. A lánglovag felnőtt fejjel választotta ezt a hivatást, amely azóta az élete szerves része lett.

– Mik a további tervei?
– A rövid távú tervem mindig
az, hogy a másnap reggeli váltáskor
mindenki épségben és biztonságban
hazajusson.
Hosszú
távú terveim szerint
mindenképpen a tűzoltóság kötelékében
szeretnék
maradni,
hiszen élethivatásként
űzöm ezt a szakmát.
Igyekszem
karbantartani magam, ha
tehetem,
bringával
járok szolgálatba Üllőről, emellett úszom,
fallabdázom, a parancsnokságon lévő
konditeremben edzek.
A szellemi „edzés” is
része az életemnek, a
Közszolgálati Egyetem
alapképzésére járok, és
már beadtam jelentkezésemet a mesterképzésre.

– A tűzoltó tipikusan olyan
szakma, amelyről már sokan gyerekkorukban eldöntik, hogy ezt
választják. Ön felnőtt fejjel lett
lánglovag. Miért?
– Egy nagyon kedves gyerekkori
barátom, aki már akkor tűzoltó volt,
csábítgatott hosszú éveken át. Végül
az ezredfordulókor történtek olyan
dolgok az életemben, amelynek hatására igent mondtam a hívására. Ezzel akkor semmilyen célom nem volt,
még nem tudtam, hogy ha az embert
megcsapja az a bizonyos füst, akkor
könnyen beleszeret ebbe a szakmába,
mert mindamellett, hogy veszélyes,
hogy sok csúnya és rossz dolgot látunk, azért ez egy szép hivatás.
– Nem fél?
– De. Mindenki fél, de ez a munkánkkal jár. Ha nem félnék, akkor
nem lenne kontroll. Itt az a lényeg,
hogy a félelmemet tudjam kontrollálni, és józan döntéseket tudjak
hozni.
y.a.
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Állandó kiállítások
Pesterzsébeti Múzeum:
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Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 2017.
április 19. – 2018. április 1.

Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE
A BELÉPÉS
DÍJTALAN!

Rátkay - Átlók Galéria

1201 Budapest, Klapka utca 48.
Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

„Doktor úr kérem…”
Egészség-ügyek és orvos történetek
Pesterzsébeten a XX. században
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria
A kiállítás megtekinthető:
2016. november 30. – 2017. július
30. között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.
„Látvány és Valóság”
Fekete Emese festő – és grafikusművész kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria
A kiállítás megtekinthető: 2017.
június 21. – 2017. július 23. között.
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

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

Gaál Imre Galéria

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.
Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

ZÁRVA
TARTÁSUNK
Pesterzsébeti Múzeum:
2017. július 30-tól
augusztus 21-ig zárva tart.

IDEGENNYELVI KLUBOK
Kötetlen társalgási klubokba várjuk a nyelvgyakorlókat!
Angol klub: augusztus 7-én, hétfőn 16 órakor. Német klub: augusztus 14-én, hétfőn
16 órakor. Francia klub: augusztus 21-én,
hétfőn 16 órakor. Orosz klub: augusztus 16án, szerdán 16 órakor. Olasz klub: augusztus
28-án, hétfőn, 16 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Oravecz György festményeit,
tárlóinkban pedig „Eszterkincse” címen Hor-

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Gaál Imre Galéria:
2017. július 31-től
szeptember 12-ig zárva tart.
Rátkay-Átlók Galéria:
2017. július 30-tól
augusztus 21-ig zárva tart.

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

PROGRAMJAINK
JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
Augusztusban szerdánként 15 órától várja
Attila bácsi az érdeklődőket, akik logikai és
kézműves játékokkal ismerkednének.

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

váth Eszter gyöngyékszer kiállítását tekinthetik meg.
SZOLGÁLTATÁSAINK
házhozszállítás, internetelérés, wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, felolvasószoftver, NAVA pont.
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy nyáron a
megszokottól eltérően leszünk nyitva:
Hétfő: 10-18
Kedd: zárva
Szerda: 12-18
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: zárva
Július 17-30-ig zárva leszünk!
A zárvatartásra való tekintettel most több könyvet
is kölcsönözhetnek a szokásosnál, illetve sikerkönyveinket is hosszabb időre vihetik el!

Kedves Olvasóink a könyvtár
július 3 – augusztus 4-ig
ZÁRVA tart!
Nyitás: augusztus 7-én!
TÁRSALGÁSI KLUBOK

Beszélgessünk angolul!
aug. 23-án, szept. 20-án, 17.30-tól
Beszélgessünk németül!
aug. 9-én, szept. 6-án, 17.30-tól
Kézimunka Klub csipetnyi sóval szóval közben Főzőcske Klub
Pénteki napokon 14.30-tól
Természetgyógyászattal

az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
aug. 7-én és 21-én, szept. 4-én és 18án, 17.00 órától
Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával
Hétfői napokon 9.30: Mondókás
móka; 10.10: Bábos torna
Legközelebb: szept. 4-én
Nagy László Simonné a 9. sz. egyéni
választókörzet képviselője legközelebb
szeptember 6-án tart fogadóórát
VIGYÁZZANAK MAGUKRA,
KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK!

2017. július 18.
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Diákcsere hetedszer
Idén 7. alkalommal került sor Budapest XX. és Frankfurt am Main X. kerületének testvérvárosi kapcsolatára épülő diákcserére, amelyben a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 4.c, valamint a Berkersheimer
Schule 4.a és 4.b osztályos diákjai vettek részt.

I

dén előbb a német vendégek érkeztek Budapestre Christin Schulz
és Anja Seybold tanítónők kíséretében, majd a rá következő héten 13
erzsébeti diák utazott ki a testvériskolába Papp Andrea Loretta és Főző
Tamás pedagógusok vezetésével. A
színes, élvezetes, gyermekcentrikus
programok lehetőséget kínáltak a
résztvevők számára egy másik ország
kultúráját testközelből megismerni,
barátságokat kötni, a német nyelvet
autentikus környezetben gyakorolni
és a diplomáciai kapcsolatok fontosságát közelebbről megtapasztani.
A magyar vendégszeretet nem
okozott csalódást. A német cso-

port dr. Hiller István, a Parlament
alelnöke vendégeként tekinthette meg az Országház épületét, a
pesterzsébeti Városházán pedig a
Díszteremben tapasztalhatta meg a
törvényhozás nem is oly egyszerű intézményét. A német vendégek dunai hajókázását és állatkerti látogatását a magyar vendéglátó családok
tették lehetővé.
A németországi programok is a
két város tovább mélyülő barátságát
szolgálták. A frankfurti városháza,
a Römer császári termében Robert
Lange, Frankfurt X. kerületének városi elöljárója fogadta és köszöntötte
a magyar vendégeket.

Jutta Brieger-Schmidt asszony,
a Berkersheimer Schule igazgatója
idén is kérte a magyar gyerekeket,
vigyék hírét a programoknak, számoljanak be kinti tapasztalataikról,
hogy a jövőben is ugyanilyen sikeres
legyen a közös Európa, az egymás
mellett élés és az elfogadás, a tole-

rancia szempontjából is nagyon hasznos és fontos kapcsolat.
A programok sikerességét a bátran, gátlások nélkül idegen nyelven
megszólaló magyar gyerekek és az egyre nagyobb létszámban Pesterzsébetre
érkező német kisdiákok bizonyítják.
Főző Tamás

Projektzáró a Tátrában

A „Tátra tudósai” projektről

„Tátra tudósai” a fenntarthatóságért projekt 2016
októberében indult. A
kéthetentenkénti projektfoglalkozásokon az 5.a és a 6.a osztály tanulói,
valamint a foglalkozásokat vezető
tanárok vettek részt.

A 2016/2017-es tanévben a Tátra Téri Általános Iskolában a Nemzeti Tehetség Program a „Tátra tudósai” a fenntarthatóságért című projektet valósítottuk meg az 5-6. osztályos diákokkal.

A

Ezeken az alkalmakon beszélgettünk, vetélkedtünk, kézműveskedtünk, kirándultunk és játékosan
mértünk dolgokat.
Az első projektnapon játékos formában a tanárokkal együtt bemutatkoztunk, filmet néztünk, megismertük a fenntarthatóság fogalmát,
ízelítőt kaptunk a projekt egészéről,
és Activityre is jutott idő.
A környezetvédelem kapcsán
tanultunk a mobiltelefonokról, a
hulladékhasznosításról, készítettünk
hulladékszobrokat.

A klímaváltozás projekt alkalmával mértük a széndioxid-kibocsátást,
forgalmat számláltunk, elkészítettük
„Tátra falva” makettjét és klímaprogramját. Beszélgettünk a spórolásról, a
vizek fontosságáról, a megújuló energiákról és más fontos dolgokról.
A
megújuló
energiák közül számunkra a legizgalmasabb a saját vulkán elkészítése volt,
amely működött is.
A projektfoglalkozásokat három
kirándulás zárta.
Először
patakot
fogadtunk örökbe
a Kakasdombon,
majd a Fővárosi
Hulladékkezelőt látogattuk meg. A
legjobban sikerült kirándulás szerintünk a Börzsönyben volt.
Az éves projektfoglalkozások után
egy összefoglaló napot tartottunk.
Erre az alkalomra a kirándulásokat
összegző bemutatókat készítettünk,
melyeket előadtunk. Sokat nevettünk
és beszélgettünk. A projektben részt
vevő gyerekek emléklapokat kaptak,
a legaktívabbak pedig pendrive-ot.
Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönjük!
Kornokovics Kitti Noémi
Vanyek Máté

A fenntartható fejlődés három
alappillérének és kölcsönhatásainak figyelembevételével alakítottuk
ki programjainkat. A projekt során
tudatosítottuk a gyerekekben, hogy
lassítanunk kell a klímaváltozást és
védekezni kell a hatásai ellen, továbbá a Föld erőforrásai végesek és a
fenntarthatóság érdekében felhasználásuk korlátozott.

tanult ismereteket hívtunk elő, és
egy ismeretlen bepárlási kísérletből
kellett következtetéseket levonniuk a tanulóknak. A vetélkedők során a gyerekek az ismert feladattípusokat gyorsan, ügyesen oldották
meg.
Az oksági kapcsolatok a természettudományok alapját képezik.
A projektben szereplő kirándulá-

A projekt során használtuk, ha
lehetett, játékos formában, a természettudományos megismerési formákat: mintavétel, modellezés, motiváló kísérletek, hőmérsékletmérés,
megfigyelés, vetélkedő, kézműves
foglalkozások: makettkészítés, plakáttervezés, hulladékszobrok, feladatlapok kitöltése, prezentációk.
A foglalkozásokba beiktatott játékok (csoportosítás, puzzle, színezés, stb.) a motiválás és a feloldás,
feladatváltás mellett egy-egy részképesség fejlesztését is segítették.
A vizes vetélkedőnél nagyrészt már

sok – az egészséges életmódra való
nevelés mellett – jó lehetőséget teremtettek arra, hogy az időigényes
tevékenységeket is gyakorolhassuk,
hogy megtanuljunk kérdezni, figyeljünk oda, és értelmezzük mindazt,
amit látunk.
A következmények belátása nevelheti csak a tanulókat a Földért
felelősséget vállaló felnőttekké.
A projekt megvalósítása során a
matematikai, természettudományos,
technikai és digitális kompetenciáit
fejlesztettük.
Szakmai vezetők

VAKÁCIÓ
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Élménytábor a Hajósban
A tavalyi évhez hasonlóan a képviselő-testület és Szabados Ákos polgármester a Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ igazgatóját bízta meg a nyári napközis tábor lebonyolításának megszervezésével. Bak Ferenccel, a Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatójával egyeztetve, és a Hajós Alfréd Általános
Iskola igazgatója, Őrfi Krisztina kedves felajánlásának köszönhetően az idén
is a Hajós ad otthont a nyári napközis tábornak. A szervezőknek, a felügyelő
pedagógusoknak, a GAMESZ-nak, valamint a támogatóknak köszönhetően a
tábor nem csupán gyermekmegőrző, hanem hétről hétre érdekes és izgalmas
programokat kínál a gyerekeknek.

zási szerződéskeretében látják el ezt
a feladatot. A táborvezetőt az utolsó
4 hétben Skoda Noémi, szintén az

szülők búcsúznak az iskola kapujában
hátizsákos gyerekektől, akik azután
az ebédlőben gyülekeznek. – Reggeli
után csoportokba oszlanak, és az aulában foglalatoskodnak. Lehet pingpongozni, és vannak foglalkozások,
amelyek mindig az adott hét tematikájára épülnek – tudjuk meg Varga
Katalin táborvezetőtől, a Hajós pedagógusától, aki 3 hétig fogja össze a
csoportokért felelős pedagógusokat
és pedagógia asszisztenseket, illetve
a családsegítő szolgálat munkatársait,
akik a GAMESZ-szal kötött megbí-

iskola pedagógusa váltja majd ezen a
poszton.
A Hajósban július 3-a és augusztus 18-a között, összesen 7 héten át
várja a nem csak a kerületi általános
iskolákba járó alsósokat a napközis
tábor. A gyerekeket minden héten
4 csoportba osztják, általában ismerősök, azaz osztály- vagy iskolatársak
alkotnak egy-egy közösséget, amelyekkel csoportonként két-két felnőtt
foglalkozik.
A konyhai feladatokat a GAMESZ
közalkalmazottjai, míg a takarítási
feladatokat a tankerület és a GAMESZ
közalkalmazottjai közösen látják el.
Ami pedig a tábor
tematikáját illeti: az
első héten a népmeséké volt a főszerep,
ottjártunkkor, a másodikon a természet,
a virágok. A harmadik hét mottója „Játék határok nélkül”,
július utolsó hetében
pedig sporthét lesz.
Azt követi a mozihét,

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Hiába van vakáció, hétköznap
reggelenként a Hajós környéke olyan,
mint tanítási időben. Szülők, nagy-

majd a zene-tánc, végül a királyok hete.
Ezeken kívül – felajánlásoknak, valamint az önkormányzat
támogatásának köszönhetően – a szervezők minden napra igyekeznek valamilyen érdekes programot szervezni.
Hétfőn délelőttönként azoknak a
gyerekeknek, akik visznek magukkal
tornacipőt, az iskola közelében lévő
edzőteremben
van
lehetőségük edzésen
részt venni. Keddenként és csütörtökönként 2-2 csoport a
Pesterzsébeti ESMTK
Uszodába megy. Szerdánként Czanik László tart infralövészetet
a kicsiknek, emellett délelőtt a tűzoltóságra, illetve a
Pesterzsébeti Múzeumba múzeumpedagógiai foglalkozásra
látogat 1-1 csoport.
Csütörtökönként délelőtt Nyámcz Györgyi
rendőr alezredes játékos rendvédelmi félóráján vesznek
részt, péntekenként pedig a Csilibe
mennek, ahol a pedagógusok által
kiválasztott filmet nézik meg. A mozizás előtt a szervezők fagyival kedveskednek a gyermekeknek.
Ezek mellett vannak előre nem
szervezett szórakoztató programok

vízipisztolyoztak is, miközben a kihelyezett hangszórókból szólt a zene.
Az állandó programok mellett voltak, lesznek különleges események is.
– Július 13-án egy csoport a nemrégiben átadott, felújított gellérthegyi
csúszdaparkban töltötte napját. Július 20-án Both Zoltán vadállatbefogó
látogat el a táborba, természetesen jó
pár különleges állat társaságában, és
beszél a veszélyesnek tartott állatok
igazi mivoltáról, a felelős állattartásról, a környezetvédelemről. Az előadás után a bátrabb gyermekek megsimogathatják és fényképezkedhetnek
is a bemutatott egzotikus állatokkal.
Július 24-én a kerületi ÁNTSZ
munkatársai szerveznek foglalkozást
a gyerekeknek, akiknek ígéretük szerint ajándékokat is hoznak. A tervek
között szerepel a szigethalmi Emese-park meglátogatása is, amelyről
jelenleg még egyeztetések folynak.
Folyamatban van a Csodák Palotájába történő látogatás megszervezése, amely biztos nagy érdeklődésre
tart majd számot – árulja el Varga
Katalin.
A tábor egész időtartama alatt a
Pesterzsébet Önkormányzata Humán
Szolgáltatások Intézménye iskola-

is. Az első hét péntekén például a
nagy hőségben a pedagógusok vízi
bulit rögtönöztek. A gyerekek az
udvarra felállított párakapu és locsoló vizében hűsölhettek, sőt, még

egészségügyi orvosai és nővérei biztosítják azt, hogy a gyermekek esetlegesen felmerülő egészségügyi problémái
mihamarabb megoldást nyerjenek.
Sz. A.

MOZAIK
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Új sportpálya az oviban

Német juniális

a projektnek a része, amelynek célja, hogy
a pesterzsébeti gyermekek is hozzájuthassanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeket
a gazdagabb kerületekben élők elérnek –
hangsúlyozta a polgármester.
y.

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Az apákról sem feledkeztek el

E

sővel kezdődött a július. A hónap első napjának reggelén a szakadó
eső keserítette el a Tátra téri
piacon az Apák napi rendezvény szervezőit. Sajnos öt főző
csapat visszamondta a részvételt, ezért összesen két csapat
indult az értékes díjakért.
Ezek után 9 óra után,
mintegy varázsütésre, a fel-

hők elvonultak, és kisütött a
nap, így a tervezett időben,
10-kor megkezdődhetett az
ünnepség.
A rövid köszöntő után
Tisztán Lajos és Berecz
György zenéjét hallgathatták
az egyre növekvő létszámú
érdeklődők. Közben a kreatív
klub tagjai a gyerekeknek tartottak bemutató foglalkozást
az agyagozás
rejtelmeiről.
Ezután ifj.
Vajda Gyula
és zenekara
magyar nótákkal szórakoztatta a
nézőket. Kisebb szünet
következett,

amelyben lángosevő és sörivó
verseny került lebonyolításra.
A program folytatódott zenével, egyre többen perdültek
táncra.
Délután fél 2- kor a főzőverseny eredményhirdetésére
került sor Az első helyezett
Balla Ági és csapata lett birkapörkölttel, a második Nagy
Mihály csapata harcsapaprikással. A bulin két kézműves
sört előállító és forgalmazó
cég mutatta be termékeit.
A rendezvény 14 órakor
a terveknek megfelelően
véget ért, a rendezők azzal
búcsúztak a jelenlévő nézőktől, hogy jövőre folytatódik a
megkezdett program, remélve, hogy az időjárás kegyesebb lesz.

F

ennállásának 25. évfordulóját ünnepelte június 29-én a pesterzsébeti Kossuth Társaság. A jubileum alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezést Szabados
Ákos polgármester nyitotta meg, köszöntőt
dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a
Parlament alelnöke, majd Gavlik István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke mondott.
A beszédek után a társaság elnöke,
dr. Sturcz Zoltánné emlékplakettet
adott át mindazoknak, akik az elmúlt
években a legtöbbet segítették a társaság munkáját, majd vetített képes
megemlékezéssel idézte fel a tagoknak és a megjelent vendégeknek az
elmúlt két és fél évtized fontosabb

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Negyedszázados a Kossuth Társaság
eseményeit, eredményeit. Ezt követően a
résztvevők megtekinthették az elmúlt évek
emlékeiből összeállított albumokat. A vendéglátással összekötött baráti beszélgetésen a zenét Bella Péter Béres Ferenc-díjas
tekerőlantművész szolgáltatta.
sz.

A

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pesterzsébet
(NNÖP) képviselő-testülete
a hagyományos, a kerületi
német oktatásban részt vevő
óvodás és kisiskolás gyermekek részére szervezett juniálisán idén első alkalommal
kulturális előadással lepte
meg a gyermekeket.
A rendezvénynek a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti
Közgazdasági Szakgimnáziuma adott otthont. A juniálist dr. Fekete Károlyné, az
NNÖP elnöke és Bárkányi
Judit, a Fővárosi Német Önkormányzat elnöke nyitotta

melynek hangulatára az
önfeledt szórakozás, közös
zenélés, éneklés és játék
volt a jellemző. Izgalmas,
játékos, interaktív, a gyermekeket megmozgató, humorban bővelkedő drámapedagógiai foglalkozásban
volt részünk, köszönhetően
a színvonalas előadóknak.
Az összekötő szövegek és
a játékok németül és magyarul zajlottak, így jobban
érthető és követhető volt
az óvodás korosztály számára is. Az elhangzott dalok,
énekek ismertek voltak, így
a gyermekek örömmel énekelték őket az előadókkal
közösen.

meg, majd Csabai Róbert, az
iskola igazgatója is köszöntette a gyerekeket.
Az iskola udvarán lévő
szabadtéri színpadon tekinthettük meg Figura Ede
és Márk Sarolta előadásában a „Hans Hoffman
Baranyában” című vidám
zenés német gyerekműsort,

Az előadás után finom
pogácsával és hűsítő üdítővel vendégeltek meg bennünket. A gyerekekre nagy
hatással volt az előadás,
visszafelé úton a hallott
dalokat énekelték, és a látottakat magyarázták egymásnak.
Juhász Vivien

FOTÓ: PAP ESZTER
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Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
Gyöngyszem Tagóvodájának évzáró
juniálisán avatták fel az intézmény
új ovis sportpályáját. A 7×14 méteres műfüves pálya az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt, „Nemzeti Ovi-Foci,
Ovi-Sport Program” 2016/2017. évi
pályázata segítségével, Pesterzsébet
Önkormányzata 2 millió 850 ezer
forintos támogatásával valósult meg.
Az ünnepélyes átadáson Szabados Ákos a magyar sport eredményessége érdekében tett kis lépésnek, azonban az óvoda történetében
óriási lépésnek nevezte az elkészült
létesítményt, ahol mostantól kulturált körülmények között edzhetnek
az ovisok. – Ez a beruházás annak

2017. július 18.

Változó fogadóóra
Technikai okok miatt
változik Fekete Katalin
önkormányzati
képviselő
fogadóórájának időpontja:
augusztustól minden hónap

harmadik csütörtökén (legközelebb augusztus 17-én)
17 óra 30 perctől várja a
szokott helyen az érdeklődő
lakosságot.

Új egyesület
2016. június 14-én megalakult a Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület, amely
a szükséges engedélyek megszerzése és adminisztráció
elvégzése után idén elkezdte
munkáját. A pesterzsébeti
székhelyű szervezet – melynek mára több mint 30 tagja
van – rendezi meg idén szep-

tember 9-én és 10-én az V.
Bélyegfesztivált. Az egyesület honlapja: www.mabeoe.
hu, e-mail címe: mabeoe@
mabeoe.hu.
y.

JUBILEUM
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A Bóbita ovi ünnepe

Emléktábla a centenáriumra

ennállásának
30. évfordulóját ünnepelte június 17-én
a
Pesterzsébeti
Kerekerdő Óvoda
Bóbita
Tagóvodája. A jubileumi
ünnepségen Varga
Ibolya óvodavezető
üdvözölte a megjelenteket, majd elmondta, nagy népszerűségnek örvend
az óvoda a kerületben, az Oktatási
Hivatal sem véletlenül választotta
bázisóvodának az intézményt.
Az önkormányzat és Szabados
Ákos polgármester nevében Juhász
Lajosné köszöntötte a szép számban
összegyűlt vendégeket. – A 30 év
fiatalnak számít, mégis, nagyon sokan jelentkeznek ebbe az óvodába,
amelynek legfőbb oka, hogy a kedves és szakképzett óvodapedagógusok kellemes környezetben várják a
gyermekeket.
Az alpolgármester emlékeztetett
arra, hogy Pesterzsébet Önkormány-

zázadik születésnapját ünnepelte a mögöttünk hagyott
tanévben a Budapest XX.
kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. A kerek évforduló alkalmából
az iskola évzáróján, június 21-én
két emléktáblát is avattak az intézményben.
A Szabados Ákos aláírásával ellátott, Pesterzsébet Önkormányzata
által adományozott emléktáblát a
polgármester és Juhász Lajosné alpolgármester, míg az iskola alapítványa
által készíttetett emléktáblát, mely az

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

zata évek óta rendszeresen támogatja az óvodákat.
A műsort az ovi zene-ovi csapata adta, majd Kenessey Erika
tagóvodavezető köszönte meg a szülőknek a sok-sok segítséget, amelynek révén épülhet, szépülhet az
intézmény. Végül az udvaron facsemetét ültettek a jubileum alkalmából, majd kezdődhetett a szórakozás.
A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés,
kézműves foglalkozás, rendőr- és
tűzoltóautó, óriásbuborékok, családi
sportverseny és koncert várta.
y.

NYÁRI SPORTTÁBOR

GYERE HOZZÁNK TÁBOROZNI!
AZ ESMTK JÚNIUS 19-TőL - AUGUSZTUS 11-IG
HETES TURNUSOKBAN HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG
SPORTTÁBORT SZERVEZ.
Sportági foglalkozások: úszás, öttusa,
vízilabda, szinkronúszás, foci.
A tábori gyülekező helye:
PESTERZSÉBETI USZODA – Bp. XX. ZODONY UTCA 1.
Gyülekezés: reggel 7.00 – től 8.30-ig az uszodában
Hazamenetel: 16.15 és 17.00 között.
A tábor díja: 22.000 Ft / hét/fő
Az ár magában foglalja a háromszori étkezést
(reggeli, meleg ebéd, uzsonna)
a napi kétszeri edzéseket és
játékos foglalkozásokat
edzői oktatással, irányítással.
Vízi foglalkozások, vízi játék napi 2x 2 órában,
1x sárkányhajózás iskola korúak részére

TÁBORI REFERENS:
TÁNCZOS TÜNDE – ESMTK KOORDINÁTOR
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS ÉS JELENTKEZÉS 04.03-TÓL
06-30-280-22-72-ES TELEFONSZÁMON.
A TÁBORI LÉTSZÁM KORLÁTOZOTT!!!!

S

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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intézmény külső falán kap helyet, dr.
Hiller István országgyűlési képviselő,
a Parlament alelnöke, Bak Ferenc,
a Külső-Pesti Tankerület igazgatója
és Mezei József iskolaigazgató leplezte le. Avatóbeszédet Szabados
Ákos polgármester és Hiller István
mondtak. Beszédükben méltatták
az intézményben zajló színvonalas
oktató-nevelő munkát, a gyermekek, pedagógusok és szülők közötti
jó kapcsolatot, amely feltétele egy
intézmény sikeres működésének.
y.a.
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SZOLGÁLTATÁS
MINDENNAPI SZÜKSÉGES
háztartási cikkek, édességek, üdítők, ásványvizek,
kávék, szeszesitalok, konyhafelszerelés, fehérneműk,
illatszerek, kozmetikumok,
vegyiáruk, aprócikkek kedvező áron kaphatók. Állandó
akciók. Linda family vegyeskereskedés 1201 Budapest,
Kossuth Lajos u. 34. fsz. 3.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-19
óráig, szombaton 8-16 óráig.
Érdeklődni lehet:
0630/309 28 88
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
SZÉPÜLJÖN NÁLAM! Manikűr, géllak,
műköröm, regeneráló és bőrmegújító
kezelések elérhető áron. Bejelentkezés:
0670/257 91 59
JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok.
0630/227 96 16
TELJES KÖRŰ könyvelés új vagy könyvelőváltó kft,, bt., egyéni vállalkozók számára! AKCIÓ! Az első hónap könyvelési
díját elengedjük! 0620/921 90 09
TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

APRÓHIRDETÉS
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény szerint lakkzselézés, térdig gyantázás, talpmasszázzsal). 0620/285 18 27
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90,
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS rejtett
költség nélkül. Nincs borítékba pénz,
nincs zsebbe pénz. Több mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 9,99%
kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon
0630/985-5000
VILLANYSZERELÉS,
víz-gázfűtésszerelés, vízóraszerelés, tervezés,
mérőhelyek szabványosítása, anyagbeszerzés. Rövid határidők garanciával!
0630/224 79 10
VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres
keresése, javítása. 0630/914 35 88
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
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csatornacsere lakásban és udvaron. Kerti
csap csréje ásással. Csőfagyasztás.
0670/544 40 50

ÁLLÁS
A Radisson Blu Béke Hotel
felvételre keres:
SEGÉDMUNKÁS
munkatársat.
Feladatok: A rámpa, folyosók
és lépcsőházak, valamint egyéb
vendég- és üzemi területek
takarítása, árumozgatás.
Elvárás: önálló munkavégzés,
terhelhetőség, igényesség,
pontosság, ápolt megjelenés.
Amit kínálunk: Stabil, megbízható és gondoskodó munkahelyet.
Jelentkezés önéletrajzzal:
Bélteki Zsófia, HR Menedzsernél
Telefon: +361 889 3933
E-mail:
hr.budapest@radissonblu.com
1067 Budapest, Teréz krt. 43.
A Radisson Blu Béke Hotel
felvételre keres:
SZOBATAKARÍTÓ
munkatársat.
Feladatok: szállodai szobák
és közösségi terek takarítása,
szobai bekészítések és textilek
kezelése, tisztaság fenntartása.
Elvárás: nagy teherbíró képesség, kulturált megjelenés,
igényesség, pontosság.
Amit kínálunk: Stabil, megbízható és gondoskodó munkahelyet.
Jelentkezés önéletrajzzal:
Bélteki Zsófia, HR Menedzsernél
Telefon: +361 889 3933
E-mail: hr.budapest@
radissonblu.com
1067 Budapest, Teréz krt. 43.

Hirdessen a
Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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IX. kerületi 3*-os szállodánkba keresünk beugrós, illetve
állandó munkára kollégákat
reggeliztetéshez és mosogatáshoz. Felszolgálók előnyben, diákok és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk.
Érd.: sales@canada-hotel.hu,
0630/419 31 04
TAKARÍTÓT keres társasház. 0620/537
80 93

EGYÉB
ELAKADT az életed? Kérj segítséget, fordulj szakemberhez! Mentálhigiénikus,
mediátor, párkapcsolati tréner, coach.
0670/516 03 30

INGATLAN
KIADÓ Pesterzsébeten 1 szobás 35 nmes konvektoros lakás 55.000.-+ rezsi+
két hónap kaució. Érdeklődni: 18 óra
után 061/284 93 50
ELADÓ Csepel központjában kétgenerációs ikerház tulajdonostól. Ár: 23,9 M Ft.
0630/849 06 57
BUDAPEST XX. KERÜLETBEN a Jósika
utcában építési telek, rajta található melléképülettel eladó. 576 négyzetméter.
Ár: 19,8 M Ft. 0670/677 97 67

Apróhirdetések felvétele
hétfőnként 14-16 óra
között, szerdánként 12.30-16
óráig a Pesterzsébet újság
szerkesztőségében
(Csili Művelődési Központ
1201 Budapest,
Nagy Győry I. u. 4-6.,
I. emelet 2.).
A következő lapszám
2017. szeptember 5-én
jelenik meg,
a hirdetésfelvételi
időpontok:
augusztus 21., 23.
Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa,
11 szótól 25 szóig
szavanként 150 Ft+áfa.

HATÁRON TÚL
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Haj- és sminkvarázslat
Tavaly ősszel vendégfogadás Erzsébeten, idén tavasz végén utazás, megismerkedés a partneriskolával és Gútával, a magyarlakta csallóközi kisvárossal, gyakorlás és verseny: szuper együttműködés!

A Határtalanul!-projekt keretében Szlovákiában, a gútai Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépis-

kolában vendégeskedett a BKSzC
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumának hatfős, 11. évfo-

Határtalanul! Eötvös

I

dén is, lassan már hagyományként, a pesterzsébeti BGSzC
Eötvös Loránd Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának tanulói
külföldre utazhattak a Határtalanul!
pályázat keretében. Az iskola harminc tanulója és három kísérő pedagógusa áprilisban az erdélyi Ditróba
utazott. Iskolánk partnerintézménye
ezúttal a Puskás Tivadar Szakképző
Líceum volt.
A Romániában eltöltött 4 nap
alatt a két iskola résztvevői ellátogattak a Libán-tetőre, a Csicsaj dűlőhöz, részt vettek egy medvelesen,
megtekintették a Parajdi Sóbányát,
Tamási Áron sírját, valamint sétát
tehettek Nagyváradon. A líceum-

ban tanulóink megismerkedhettek
a fafaragás rejtelmeivel, illetve az
intézmény címerének elkészítésével
tapasztalatot is szerezhettek a fával
történő munkáról.
Májusban a pesterzsébeti iskola
fogadta a partneriskola diákjait és
kísérő pedagógusait, akik szintén 4
napot töltöttek fővárosunkban. Az
itt töltött idő alatt a ditrói csoport
a fémmegmunkálás, a gépészet és
az informatika rejtelmeibe tehettek
betekintést.
A közösen eltöltött idő meghatározó élmény volt a két iskola
számára, melynek eredménye feltétlenül pozitív, mind a tanulók, mind
a iskolai élet számára. A pesterzsébeti iskola feltett
szándéka, hogy a
jövőben is pályázzon a legkülönfélébb projektekre
– közöttük is a Határtalanul! pályázatra –, hogy minél több diáknak
tudjon maradandó
élményt szerezni,
és határainkra túl
tudja vinni mind
az Eötvös Loránd
SZKI, mind pedig
Magyarország jó
hírét.

lyamos kozmetikustanulókból álló
diákcsoportja. A kedves kisváros, a
meseszép iskolai környezet, a barátságos fogadtatás, a remek együttműködés megkoronázása volt a május
24-i verseny (mottó: „Angyalok és
démonok”). Hat gútai és hat budapesti tanuló alkotott vegyes csapatokat, amelyek tagjait a versenyre
történő felkészülésben a határokat
és távolságot nem ismerő internetes
kapcsolattartás és a közösségi oldalak segítették. Az elkészült magas
színvonalú „termékek”, azaz a versenymunkák önmagukért beszélnek.
A közös programok megvalósítását (novemberben a szlovákiai magyar diákok jártak Budapesten, részt
vettek az Erzsébet-napi programokban, versenyen, gálán is) az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából kiírt pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.
A vidék természeti szépségei, építészeti értékei, a megismert emberek
vendégszerető kedvessége és ér-
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tékrendje, az ízes csallóközi magyar
beszéd, a szakmai tapasztalatcsere, a
kirándulások és a közös munka maradandó élményt jelentettek a résztvevők számára.
A „sisys” diákok hazatérve élménybeszámolóval fűszerezett prezentációval mutatták be a sikeres
programot, történelemből és szakmai tárgyaikból egy-egy ötössel
lettek gazdagabbak, és nem utolsósorban kedvet csináltak alsóbb évfolyamos diáktársaiknak a következő
pályázatokhoz.
Sz.

Székelyföldi kiruccanás

A

z idén is, csakúgy, mint néhány éve már minden májusban, felkerekedtek a hetedikes „Attilások”, hogy felfedezzék
a határon túli magyarlakta területeket. Az idén Székelyföldre mentünk.

diákjainknak. Minden nap élményekben gazdagon, de elfáradva érkeztünk
szálláshelyünkre, Csíkcsomortánba.
Ez persze senkit nem akadályozott meg abban, hogy vidáman töltse
az estéket is. A szokásos, minden ki-

az Attilások Tordai-hasadék egyik függőhídján
Bejártuk a festői szépségű Felcsíkimedencét, a Békás-szoroson egy rövid
időre Moldvába is bekukkantottunk,
és felfedeztük a Sóvidéket. Jártunk
Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjánál,
Korondon pedig Ilyés Vészti Mihály
műhelyében ismerhettük meg a vázakészítés folyamatát. Amíg a csoport
egy része a fazekasmesterség fortélyait
szemlélte, addig az udvaron lévőket
a mester felesége ízes, székelyes beszédével tartotta szóval, szívélyesen,
kedvesen adva át élettapasztalatát

ránduláson előforduló programokon
kívül nagy sikere volt a táncoktatásnak. Örömmel és igen ügyesen
lesték el a tánclépéseket idegenvezetőnktől, akinek életében nagyon
fontos helye volt és van a táncnak.
Odafelé és a visszaúton Erdély
történelme szempontjából fontos, és
egyébként is érdekes helyeket kerestünk fel, Gyulafehérvárt, Medgyest,
Kolozsvárt és Bánffyhunyadot. Hazafelé a Király-hágónál búcsúztunk a
Tündérkerttől.

MOZAIK
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Evés-ivás kánikulában

A

hosszan tartó hőség az erős,
egészséges embereket is nagyon megviseli, nemhogy az
időseket és a gyerekeket. Éppen ezért
ilyenkor kifejezetten oda kell figyelni, hogy mit eszünk és iszunk, még
akkor is, ha szervezetünk jelez, és a
nehéz, zsíros ételek helyett ilyenkor
jobban esik a gyümölcs és a saláta.
Nem véletlen, hiszen a nyers gyümölcsöknek, zöldségeknek kifejezetten hűtő hatásuk van. Reggelire
tökéletes lehet egy gyümölcsreggeli,
vagy akár a zabkása is. Igazán tápláló
a zöld turmix, a gyümölcsös smoothie.
Ebédre együnk nyers gyümölcsleveseket, majd főételként különböző gabonákat zöldségekkel (például raguval),

főzelékeket. A vacsorára készített
könnyű zöldsaláták nemcsak finomak, hanem táplálóak is.

Kánikulában fokozódik az izzadás,
ezért a folyadékpótlás is nagyon fon-

tos. Elsősorban buborékmentes, tisztított vizet igyunk, kerüljük a cukros
gyümölcsleveket, teákat, szörpöket.
Készíthetünk friss gyümölcsökből és
vízből turmixokat. Ha teára szomjazunk, válasszuk a borsmentát, a fodormentát,
a hibiszkuszt, a citromfüvet, a körömvirágot, a
levendulát vagy az édesköményt. Fontos, hogy
ne jeges italokat igyunk.
Ugyanis meleg folyadék
elkortyolgatása után a
szervezet hűteni kezdi
az italt, így leadja a hőt,
míg a jeges ital fogyasztása során ez éppen fordítva történik, emiatt sokkal jobban
kezdünk izzadni.
nd.

A folt nem divat

N

yáron – érthető okokból – a világos színű ruhadarabokat részesítjük előnyben. Egyetlen hátulütője van ezeknek; a szabadtéri programok – bográcsozás, fagylaltozás, lángosozás – közben elszenvedett
„balesetek”, valamint az izzadtság- vagy dezodorfoltok, a
sár, a fű, a nagy melegben szétkenődött smink nyomai
sokkal jobban meglátszódnak, mint a sötét viseleten.
Márpedig a folt idén nyáron sem divat, sőt, ciki. Mit
lehet tenni, hogy megszabaduljunk a pecsétektől?
Ha bébiétel vagy vér tarkítja fehér ruhánkat, először
mindenképpen hideg vízzel öblítsük ki, és csak utána
kezdjük el a mosást. A kávé-, gyümölcslé-, sár- vagy
vörösborfoltot ne hagyjuk megszáradni, vízzel tartsuk
nedvesen, amíg hazaérünk, és meg tudjuk kezdeni a
kezelést. Sárfolt esetén csapvízzel távolítsuk el, amit
lehet, majd közvetlenül kezeljük elő. A ketchupfoltot
ne nyomkodjuk, ne itassuk át, hanem azonnal öblítsük
ki csap alatt. A pirospaprikás étel (pörkölt, bográcsgulyás és társaik) nyomát érdemes mosószappannal vagy
folttisztítóval bedörzsölni, majd 40-50 perc után kimosni. Ha a napon szárítjuk a ruhát, az esetleg ott maradó

halványpiros folt is
eltűnik.
Az izzadságfolt
legnagyobb
ellensége a
friss citromlé, amivel
egyszerűen
csak be kell
dörzsölni a ruhát mosás előtt. A másik természetes csodaszer az ecet, amely a kávé-, tea- és zsírfoltok ellen is
hatásos, akár ecetes vízbe áztatjuk a ruhát mosás előtt,
akár közvetlenül a mosógép dobjába öntünk egy pohárnyit belőle.
Végül még egy mosási jó tanács: ha fehér ruhát mosunk, kerüljük a hagyományos fehérítők használatát,
ugyanis ezek sárgítják az anyagot. Az ecet azonban a
fehér ruhák színét is élénkíti. Nem kell aggódni, az ecetszag nem marad meg a ruhákban mosás után.
y.n.

Sport és szabadság

S

okan nemcsak a munkájukat,
hanem az egyébként rendszeres testedzést is félreteszik a
nyaralásuk idején. Pedig ilyenkor
különösen fontos lenne a legalább
napi félórányi mozgás, főleg, mivel

a pihenés alatt enni-inni is többet
szoktunk.
A nyaralás alatt is végezhető
legegyszerűbb mozgásforma a gyaloglás és a futás. Ha vízpartra megyünk nyaralni, érdemes kipróbálni
az úszást, a vízi tornát és más vizes
sportokat. Ha szállodában pihenünk, célszerű élni a szervezett sportolási lehetőségekkel is, legyen az
vízi gimnasztika, jóga, pilates vagy
akár az íjászat.
Érdemes váltogatni a mozgásformákat; egyik nap menjünk a hotel
edzőtermébe, másik nap sétáljunk
vagy kocogjunk, harmadik nap úszszunk. A különböző sportolási módok kipróbálása nemcsak változa-

tossá teszi a sokszor unalmas tűnő
edzésünket, hanem még pihentetőbbé és élménydúsabbá varázsolja
a pihenést.
Van a nyaralók másik tábora,
amelybe azok tartoznak, akik hétköznapokon egyáltalán nem mozognak, a szabadság alatt viszont belevetik magukat a különféle sportolási
lehetőségekbe. Nem szabad elfelejteni, hogy az edzetlen szervezetet fokozatosan lehet a terheléshez szoktatni, különösen kánikulában. Az
első napokban bőven elegendő napi
egyféle sporttevékenység, és háromnaponta mindenképpen iktassunk
be egy pihenőnapot.
Sz.
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Fesztiválmódi

A

fesztiválszezon kellős közepén járunk. Ha már sikerült
helyszínt választanunk, egy
dilemma maradt: mit vegyünk fel.
Nos, az idei fesztiváldivatot a vállat
szabadon hagyó felsők, a maxiruhák,
overálok és rojtok uralják – tudatták
a fashiondays.hu stylistjei.
A lágy esésű maxiruha nemcsak
légies, romantikus, bohém darab,
de a nagy melegben hálás viselet. A
földig érő ruhát egy szalmakalappal
párosítva különleges, bohém eleganciát érhetünk el, a bokacsizma
pedig nemcsak trendi, de praktikus
kiegészítő.
A vállat valamilyen formában
szabadon hagyó felsők és ruhák az
idei szezon igazi sztárjai. Farmersort
vagy farmerszoknya, valamint egy vidám tornacipő a tökéletes párosítás
hozzájuk. Az ilyen felsőknél gondot
jelenthet, hogy a vállrész elcsúszik.
A stylistek tippje: egy nem túl erős
hajgumi két ellentétes oldalára illesszünk két pici biztosítótűt, azokat
tűzzük a felső belsejébe, a karok belső oldalánál.

A nyár másik nagy slágere az
overál. A rövid vagy hosszúszárú,
szuper kényelmes ruhadarabot egy
szexi félvállas vagy ejtett vállú megoldás, illetve a különböző horgolt
részletek tehetik izgalmassá. Bár
a hétköznapokban az overál lapos
vagy magas talpú szandálokkal mutat igazán, fesztiválra inkább hagyományos vagy magas szárú vászoncipőt húzzunk fel.
Ebben a szezonban a rojtos megoldások divatosabbak, mint valaha,
és ott is megjelennek, ahol korábban
nem, így például cipőkön, öveken,
kiegészítőkön. Egy rojtos cipő mellé
szaggatott farmer, valamint rockos
hangulatú, retró póló a megfelelő
viselet.
y.a.
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Zöldsarok

Mikor locsoljunk?

A

nagy melegben a
legfontosabb kerti
teendő az öntözés.
Napközben tegyük félre a
slagot és az öntözőkannát,
kora reggel és napnyugta
után azonban ne sajnáljuk a
vizet növényeinktől. A reggeli locsolás előnye, hogy az
éjszaka lehűlt növényeket
nem forrázzuk le, azonban
tudni kell, hogy a fokozódó
napsütés és meleg
miatt gyorsabban elpárolog a víz.
Este – a növények
felhevültsége miatt –
ne jéghideg, hanem
lehetőség szerint esővíztárolóból származó
állott vízzel öntözzünk.
Azonban akár reggel, akár este locsolunk, a víz legjobban akkor
hasznosul, ha nem folyik el
a talaj felszínén, éppen ezért
érdemes kapálással fellazítani
a talajt öntözés előtt.
A vízutánpótlás mellett körülbelül kéthetente a
megfelelő tápanyagokról is
gondoskodnunk kell. A forgalomban sokféle tápoldat
közül választhatunk, egy a lényeg; a rajta szereplő haszná-

lati utasítást mindenképpen
tartsuk be.
A gyomlálás unalmas és
sokszor sziszifuszinak tűnő,
ámde lényeges feladat. Nemcsak esztétikai szempontból,
hanem azért, mert a gyom
a létfontosságú nedvességet
vonja el a növényektől.
A virágzó növényekről
továbbra is szedjük le az elszáradt virágokat, távolítsuk

Ajánló

Tökéletes hazugság

H

árom karakter, három nézőpont, három különálló, mégis egymásba fonódó történet. Cassie, a főhős, akit
egy ismeretlen elgázolt és magára hagyott az
erdőben, bekerül a St. Catherine’s kórház
intenzív osztályára. Itt lesz ápolónője Alice,
az elhivatott főnővér, és itt ápolják Frank-et,
aki egy alkoholmámoros éjszaka után strokeot kapott, és emiatt teljesen lebénult.
Cassie-ért mindenki aggódik, odaadó családja, a főnővér és betegtársa, mígnem Alice
rájön valamire, amit a lány mindenki elől
gondosan titkolt. Frank pedig, akiről mindenki azt gondolja, hogy gyakorlatilag csak vegetál, mindent lát és hall, elmondani azonban
senkinek nem tudja, amire rájött, nevezete-

sen hogy Cassie
élete még mindig
veszélyben van.
Emily Elgar
idén nyáron megjelent
könyve
krimi, de finoman szólva nem a
műfaja az erénye.
Nem kell Sherlock Holmes-nak lenni ahhoz,
hogy kitaláljuk, ki lehet a gyilkos, még ha az
írónőnek vannak is elterelő próbálkozásai.
Sokkal inkább egy izgalmas, érdekes nyári
olvasmány.
y.a.
(Emily Elgar: Tökéletes hazugság.
Maxim Könyvkiadó 2017)

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

2

8
7

el a száradásnak induló leveleket, hogy ezzel is új hajtásra
serkentsük őket. A ritkítás
is segíti, illetve nagyobb terméshozamra sarkallja a növényeket.
Az évelők hajtásait ilyenkor érdemes lemetszeni, hogy
földbe dugva megfakadjanak,
és jövő tavaszra megerősödjenek.
y.n.
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Gasztronómia

Lecsókrémleves
Következő számunk 2017. szeptember 5-én jelenik meg
Lapzárta: 2017. augusztus 22. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja •
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés,
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest,
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Feibra Magyarország
Kft. • ISSN 2060-6044

Hozzávalók:
Lecsóhoz: 10 dkg füstölt szalonna (húsos),
2 nagy db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma,
8 közepes db paradicsom, 4 közepes db paprika,
6 dkg csípős kolbász, 2 csipet cukor
Tojástekercshez: 2 db tojás, só és bors ízlés szerint
A szalonnát apró kockákra vágjuk fel,
majd egy megfelelő méretű lábosban olvaszszuk ki a zsírját. Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát pirítsuk üvegesre a szalonna zsíron.
A megmosott és kicsumázott paprikát,
paradicsomot és a kolbászt vágjuk apróra,
majd tegyük a lábosba. Fűszerezzük sóval,
borssal, cukorral.
Fedő alatt kis lángon főzzük puhára (kb.
30 perc). Ha megpuhultak a zöldségek, ve-

gyük le a lángról, botmixerrel pürésítsük,
majd egy szűrőn passzírozzuk át. Az ízeket
állítsuk be só, bors, esetleg cukor hozzáadásával.
A tojásokat habarjuk el, adjunk hozzá egy
csipet sót, és egy serpenyőben süssük meg,
mint egy palacsintát. Tekerjük fel, szeleteljük karikákra, majd tálaljuk.
További receptek: www.kellegyrecept.hu
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Június 3-án a Vasas Fáy utcai
birkózótermében került megrendezésre a diák és serdülő kötöttfogású
területi csapatbajnokság. A versenyen természetesen szakosztályunk
birkózói is jelen voltak, céljuk pedig
az egy héttel később megrendezésre
kerülő országos döntőkre való kvalifikáció volt.
Diák korcsoportban 7 csapat állt
rajthoz. Birkózóink az UTE, FTC,
Pénzügyőr és Vasas csapatait is magabiztosan legyőzve szerezték meg az
első helyet. Serdülő korcsoportban
6 egyesület mérlegelt a versenyre. A
sok sérülés miatt erősen hiányos csapatunk a Csepel és a Kertváros mögött a harmadik helyet szerezte meg
a területi csapatbajnokságon, mely
elegendő volt a továbbjutáshoz.
Az országos döntőre egy héttel
később Miskolcon került sor. Diák
korcsoportban 18 csapat állt rajthoz.
Birkózóink az adácsiakkal és az esztergomiakkal kerültek egy csoportba, ahonnan gond nélkül jutottak
tovább az elődöntőbe. A Dorog és
a Fradi csapata már jóval erősebb
ellenfeleknek bizonyultak, szakosztályunkat azonban ők sem tudták
megállítani, csapatunk végül a döntőbe jutott. Az aranyéremért folytatott csapattalálkozón a házigazdával,
a Diósgyőri BC birkózóival néztek
farkasszemet versenyzőink. Kiélezett, izgalmas mérkőzések után az
ESMTK diák csapata szerezte meg a
bajnoki címet.
Serdülő korcsoportban 16 csapat jelent meg a versenyen. Szakosztályunk a döntőre kiegészült a
sérüléseikből felépült birkózókkal,
így magabiztosan vettük fel a harcot riválisainkkal. A csoportmérkőzések során a Csepel és a Haladás
csapatával kerültek egy csoportba
birkózóink, mindkét együttest fölényesen sikerült legyőznünk. Az elődöntők során sem volt könnyebb
dolga csapatunknak, azonban mind
a diósgyőri, mind a dorogi együttesen sikerült felülkerekednünk,
így versenyzőink döntőbe jutottak,
ahol a Kertváros csapatát szoros
mérkőzésen sikerült legyőznünk,
így diák csapatunk után serdülő
versenyzőink is megszerezték az országos csapatbajnoki címet. Szakosztályunk ezzel a két győzelemmel
14-re növelte csapatbajnoki címeinek számát diák és serdülő korcsoportban.

A diák bajnokcsapat tagjai: Barna Dávid, Barta Dominik, Budai
András, Farkas Zsombor, Felkai
Bendegúz, Fige Levente, Jász Bálint, Kis Mátyás, Kosovics Márton,
Kovács Barnabás, Kovács Bence,
Kovács Olivér, László Mózes, László Nikolett, Máltsik Zsombor, Nagy
Gergely, Olasz Bende, Szalai Balázs,
Zhytovoz Petro, Zóka Zétény.
A serdülő bajnokcsapat tagjai:
Birtalan Bendegúz, Bucioaca André,
Ecseki József, Kekenj Norbert,
Kosovics Ádám, Kozma Bálint, Mányik Dávid, Matyi Vivien, Mészáros
Róbert, Mohl Richárd, Molnár Botond, Nagy Márton, Németh Milán,
Ónodi Sándor, Rézműves Milán, Simon, Bence, Takács Zsolt, Tösmagi
Attila.

Diák bajnokcsapat

Serdülő bajnokcsapat
A júniusi hónap a csapatbajnokságok mellett a nemzetközi versenyekről szólt. Kadet válogatott
versenyzőink a közelgő világversenyekre készültek, és számos nemzetközi megmérettetésen tesztelhették
tudásukat.
Június 5-7. között Szőke Alex a
grúziai Rustavi-ban vett részt egy
kadet kötöttfogású nemzetközi versenyen. A megmérettetésen 10 ország
képviseltette magát. Szakosztályunk
85 kg-os világbajnoka kazah ellenfelét
4:0 arányban, majd azeri vetélytársát
tussal legyőzve jutott az elődöntőbe,

ahol grúz ellenfelével szemben 4:0ás győzelmet aratott. A döntőben
egy orosz nemzetiségű birkózó kö-

Szőke Alex
vetkezett, akit végül 5:0-ra legyőzött
Alex, így megérdemelten állhatott a
dobogó legfelső fokára. Külön említést érdemel, hogy
a verseny során a
nagy birkózó tradíciókkal rendelkező
volt Szovjetunió
utódállamainak
versenyzői egyetlen pontot sem
tudtak végrehajtani Alexen.
Június 10-én
kadet szabadfogású
válogatott
birkózóink
egy
nemzetközi versenyre
utaztak
a lengyelországi
Brzeg Dolny-ba.
A rangos, számos
országot
felvonultató viadalon
Losonczi Dávid
(85 kg) és Horváth Zsolt (76 kg)
is előkelő helyen
végzett. Dávidot
ezúttal a fináléban
tudták csak megállítani, a második
helyen végzett, míg Zsolt a harmadik
helyen zárta a megmérettetést.
Lagzi Kovács Bendegúz is a határon túl küzdhetett ezen a hétvégén. Macedóniában, Stipben
rendeztek nemzetközi versenyt a
szabadfogásúak számára, ahol Bendegúz két mérkőzést birkózhatott
a 74 kilogrammosok között. Előbb
egy bolgár nagyon nagy csatában,
17:16-ra legyőzte, majd a bronzcsatáért egy románt legyőzve a dobogó
harmadik fokára állhatott fel birkózónk.

Szőke Alex számára az EB-re való
felkészülést egy horvátországi és egy
szerbiai nemzetközi verseny zárta.
Június 17-én Alex
Zágrábban
lépett
szőnyegre. A közel
100 versenyzőt felvonultató versenyen
Alex a 85 kilogrammosok között szerb
és horvát versenyzőket
könnyedén
legyőzve jutott a fináléba, ahol német
ellenfelét pontozással sikerült felülmúlnia.
A következő héten a 17 ország
140 birkózóját felvonultató szerbiai
Szabadkán rendezett versenyen sem
talált legyőzőre birkózónk. Alex a
döntőig vezető úton két orosz birkózót győzött le, majd a döntőben
horvát ellenfelét verte pontozással.
Alexnek kitűnően sikerült a felkészülése, reméljük, a tavalyi évhez
hasonlóan idén is éremmel tér haza
a kadet világversenyekről.
Június 27-e és július 2-a között a
németországi Dortmundban került
megrendezésre a Junior Európabajnokság. Szakosztályunkból Tóth
Bendegúz (szabadfogás 84 kg) és
Atkári Tamás (szabadfogás 120 kg)
vívta ki a válogatottságot. Mindkét
versenyzőnk június 28-án lépett szőnyegre.
Bendegúz súlycsoportjába 20
versenyző mérlegelt. Birkózónk a
nyolcaddöntővel kezdte meg a napot, ahol litván ellenfelét a második
menetben 5:1-es vezetésnél betusolta. A következő mérkőzésén moldáv
birkózó következett, akit a mérkőzés
elején 4:0-ra elengedett, és bár Bende
egy perce sem adta fel a küzdelmet,
10:5 arányban vereséget szenvedett,
ami a verseny végét jelentette számára. Végül a pontszerző 8. helyen
fejezte be az Európa-bajnokságot.
Atkári Tamás súlycsoportjába 16 birkózó mérlegelt. Tamás a
nyolcaddöntőben albán ellenfél ellen kezdte meg a küzdelmeket. Ellenfele szemmel láthatóan nehezebb
volt nála, és bár versenyzőnk hősiesen küzdött, ez sajnos csak egy 7:0-ás
vereségre volt elegendő. Az albán a
következő körben vereséget szenvedett, így Tamás számára véget ért az
Európa-bajnokság, ahol végül a 15.
helyen végzett.
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Nyárköszöntő siker

Éremhalmozó sárkányosok

magyar bajnokság Sukorón
megrendezett második fordulóján, az EB-re készülő
fiatalokkal kiegészült kerettel vágott
neki a versenynek az ESMTK sárkányhajó csapata, amely – történetében először – a dobogó második
fokára állhatott 2 ezer méteren.
A 200 méteres versenyszámban
az elvárás az A-döntőbe jutás volt,
ami rögös úton, de végül sikerült. Az
elődöntőben erős mezőny gyűlt öszsze, ahol az EMSTK versenyzőinek
sikerült visszavágniuk a győri csapatnak az előfutamban elszenvedett
vereségért, bebiztosítva a legjobb 6

izenegy ország részvételével
tartották július 6-a és 9-e
között Szegeden a Matyéren a Sárkányhajó Európa-bajnokságot, amelyen a magyar csapatot
gyakorlatilag a pesterzsébeti Römi
Sárkányhajó Klub versenyzői tették
ki. A hazai válogatott a 4 nap alatt
összesen 27 versenyszámban indult,
és 22 éremmel – 8 arany-, 6 ezüst- és
8 bronzéremmel – térhetett haza.
Az
aranyérmek
közül 7-et masters kategóriában nyertek a
magyarok, és sikerült
elcsípni a sárkányhajósok királyi számának titulált senior 2
ezer mix kategória
első helyét is. – Ez
azért nagy szó, mert az
olyan sárkányhajós „nagyhatalmak”,
mint az ukránok és az oroszok, 100
fős létszámmal képviseltették magukat, tagjaik között válogatott kajakosokkal és kenusokkal, míg nálunk
a válogatott versenyzők nem tudták
erősíteni a csapatunkat, mivel a

A

A délutáni 2 ezer méteres futamon
a Balatoni KKVE csapata mögül indulva, óriási tempót diktált az egység.
A balatoni sárkányhajósokat a második 500 méteren sikerült megelőzniük, így tisztább vízen tudták leevezni
a táv második felét. A nagy erőfeszítés
meghozta jutalmát, hiszen a 2. legjobb
időt evezve, történetük során először,
ezüstéremmel gazdagodtak.
Az eredmény értékét növeli, hogy
az itthon hónapok óta veretlen Römi
Sárkányhajó Klub lett az első, a 2015ös bajnok Szeged, az idén már ezüstöket nyert Vác és a Lapátolók csapata
is az ESMTK mögött végzett.

T

kajak-kenu EB egy időben zajlott a
sárkányhajóssal. Ráadásul a magyar
hajósok átlagéletkora több mint 40
év, ők vették fel a harcot a húszas
éveikben járó orosz és ukrán ellenfelekkel – tudtuk meg Reményi Pétertől. A csapatkapitány elégedett
az eredményekkel: – Összességében
nagyon jól szerepeltünk, fantasztikusan teljesített a csapat, amelynek
tagjai közt volt többek között Foltán

László, Moszkva olimpiai bajnok kenusa, Györe Attila 11-szeres maratoni világbajnok és Bara Alexandra,
aki egy héttel korábban nyerte meg
párosban a maratoni világbajnokságot – mondta.
y.a.

Karatés családi nap
közé jutást. A döntőben a gyengén
sikerült rajt után mindent megtett a
csapat a felzárkózásért, ami végül az
5. helyre volt elegendő.

A következő megmérettetés a
Klub Európa-bajnokságon való szereplés lesz, július elején Szegeden.
sz.

Dinnye és futás

F

eltehetően a nagy meleg volt az
oka, hogy viszonylag kevesen
indultak a duathlon.hu által
szervezett I. Dinnye futáson. Mindenestre azok, akik vállalták a versenyzést, és rajthoz álltak június 24én, teljesítették a feltételeket, azaz a
8 kilométeres, 5 körös versenyen
körönként megettek 1-1- szelet dinynyén. – Lehet, hogy
ez durván hangzik,
de nem kellett megerőltetniük magukat,
a gyümölcsből csak
keveset kaptak a verseny folyamán. Utána viszont közösen
elfogyasztottunk legalább 10 kiló dinnyét
– tudtuk meg Farkas
Gyulától, a verseny
főszervezőjétől.

A Pesterzsébeti Futóklub következő nyári eseménye augusztus 20án lesz, a szeptemberi félmaratonra
való mintegy 15 kilométeres felkészítő futás, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bővebb információ a level@duathlon. hu címen
kapható.
y.a.

A

Magyarországi Goju- Ryu
Karate Szövetség immár
több éves hagyományként
Happy Day – Családi napot szervezett június 11-én a soroksári Tündérkertben karatékáinak és családjainak. Az elmúlt időszak rendkívül
sok megoldandó feladat – versenyek,
szemináriumok rendezése – után ez
a nap a felhőtlen kikapcsolódásról,
a pihenésről, játékról szólt mind
a szervezők, mind
a résztvevők számára.
A közösen eltöltött napra a
szervezők tartalmas programokkal
készültek. Kicsik
és nagyok körében
egyaránt nagy sikere volt Rolando
bűvész előadásának. Izgalommal
várták a Soroksári kutyaiskola bemutatóját, amelyet követően a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a kutyusokkal. Az arcfestők
sem maradtak feladat nélkül, kígyózó sor állt előttük, kreatív mun-

kájuknak köszönhetően sok boldog
tigris, pókember, tündér szaladgált,
játszott felszabadultan a szabadban.
Természetesen a sportjátékok is a
program részét képezték. A focibajnokságnak volt a legnagyobb sikere,
de lehetett floorballozni, tollaslabdázni, pinpongozni is.
Miközben a rendezvény zajlott,
két nagy üstben készült az ebéd,

paprikás krumpli és gulyásleves. A
szép, nyári idő, a tartalmas, vidám
programok, a jó hangulat összehozta
a családokat, gyerekeket, így elégedetten, feltöltődve távozott a mintegy kétszáz fős vendégsereg.
s.z.
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Intenzív esti középiskolai képzés
Érettségi bizonyítványt
szerezhet!
A képzés indul: 2017. szeptember 5-én
A képzés időtartama előképzettségtől
függően 2 vagy 3 év.
Képzés helyszíne:
„Budapest” Baptista Szakgimnázium,
Gimnázium és Sportiskola
Érdeklődni és jelentkezni lehet a
„Budapest” Baptista Szakgimnázium,
Gimnázium és Sportiskolában
1201 Budapest, Vörösmarty utca 89-91. OM:
035468
Tel/fax: 06-1-284-2661
E-mail: igazgatosag@bkszki.sulinet.hu
www.bubaki. hu

