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Győztesek Gálája

Pedagógusnap
Pesterzsébet Önkormányzata jú-
nius 1-jén tartotta pedagógusnapi 
ünnepségét, amelyen kilencvenen 
vehettek át kitüntető címeket, elis-
meréseket, illetve hűségjutalmakat.

4-5. oldal

Zene és látvány Itt járt a hercegi pár
Június 7-én a Gaál Imre Galériá-
ban tartották a Pesterzsébeti Mű-
vészeti Napok és a Tavaszi Tárlat 
zárórendezvényét. A közönségdíjat 
idén Hartung Sándor vehette át.

Az osztrák hercegi pár, Herta 
Margarete Habsburg-Lothringen és 
Sandor Habsburg Lothringen, a Béke 
Lángja Egyesület alapítói és vezetői 
tettek látogatást Pesterzsébeten.

9. oldal 15 . oldal

Örökifjú doktor bácsi
Dr. Király Ottó Magyarország egyik 
legidősebb aktív családorvosa. Ne-
gyedszázada végez kiemelkedő gyó-
gyító munkát Pesterzsébeten, amiért 
2016-ban díszpolgári címet kapott.

11. oldal
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Megújuló Pesterzsébet néven új 
frakciót hozott létre Gémesi Emese 
(vezető) és Völgyesi Krisztián. A két 
független önkormányzati képviselő 
célja, hogy a frakció pártpolitikától 
mentesen képviselje Pesterzsébet 
lakosságát, előmozdítsa, elterjessze 
a megújuló kerületvezetési szemléle-
tet, elősegítse a kerület fejlődését – 
tájékoztatott a két ülés között eltelt 
időszak beszámolójában Szabados 
Ákos polgármester.

* * *
Jóváhagyta a testület a Fővárosi 

Önkormányzattal a „TÉR_KÖZ 
2016” városrehabilitációs pályázat 
együttműködési megállapodásának 
megkötését. Az elnyert összegből 
folytatódhat a Hullám Csónakházak 
felújítása, amely során a szélső csar-
nok beltéri sport- és rekreációs funk-
cióval bővül (wellness, fittness rész, 
téli „száraz” edzésnek helyet adva) a 
csónaktároló és a kabinsor kialakí-
tása mellett. Arculatában igazodik 
a meglévő épület értékeihez, a III. 
számú Hullám csónakház letisztult 
építészeti kiegészítő megoldásaival 

hasonló módon. Ebben a részben 
alakítják ki az egész területet, komp-
lexumot kiszolgáló karbantartó mű-
helyt is. 

* * *
A képviselők egyhangúan elfo-

gadták a pesterzsébeti gyalogos- és 
kerékpáros híd fejlesztéséről szóló 
beszámolót. Mint ismeretes, a kor-
mány tavaly év végén határozatban 
döntött arról, hogy 1 milliárd fo-
rintot biztosít a híd megépítésére. 
A kormányhatározat szerint a tá-
mogatás lehívásának, a támogatói 
okirat kiállításának feltétele, hogy a 
beruházásra vonatkozó jogerős épí-
tési engedély és árazott költségvetés 
rendelkezésre álljon. A támogatás 
lehívása idén történhet meg, a tá-
mogatási összeget 2018-ban fel kell 
használni. A pénzügyi elszámolás ha-
tárideje 2019. január 31-e.

A képviselők arról is döntöttek, 
hogy a Zodony utcai hídfőnél teher-
liftes, lépcsős létesítményt alakíta-
nak ki, alul közösségi teret hoznak 
létre.

y.a.

Nowa Slupia meghívására 
önkormányzatunk dele-
gációja is képviseltette 

magát a május 26-a és 29-e között 
megrendezett Nowa Slupia Városi 
Napokon. A 15 fős delegáció tag-
jai Marton Sándorné és Gémesi 
Emese önkormányzati képviselők, 
Marosiné Benedek Ildikó nemze-
tiségi és rendezvényi referens, a 
Gyöngyvirág néptánccsoport tíz 
tagja és kísérőjük, Bögi Balázs vol-

tak. Az ünnepen kerületünk fotóki-
állítással mutatkozott be a magyar 
standnál. A színpadon a néptánc-
csoportunk fellépését vastapssal ju-
talmazta a közönség.

Testvérvárosunkban nagy szere-
tettel várták Pesterzsébet delegáci-
óját, és még nagyobb sikerrel léptek 
fel táncosaink, akik városunk jó hír-
nevét elvitték, és öregbítették Len-
gyelországban.

y.

Városházi napló

Testvérvárosi látogatás

Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!
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 hátrá-
nyos 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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A Pesti Zenés Színpad művészei: 
Udvarhelyi Boglárka, Szabó Gyula 
Győző és Honti Anna műsora után 
az ünnepi beszédet Börzsönyi János, 
a Szabótelepi Református Közösség 
lelkésze tartotta, Káin testvérgyil-
kosságának gondolatára felfűzve.

Mint mondta: mivel Káin nem 
tudott uralkodni önmagán, elindí-
totta a háborúk történetét. A sza-
bótelepi református anyakönyvben 
az 1944-es bombázásokkor macs-
kakörömmel jelölte a halál okát az 
akkori lelkipásztor: légitámadás. Az 
áldozatok közt akadt három hóna-
pos kisgyerek és nyolcvan esztendős 
idős ember.

– Ki lehetne előttünk példakép? 
Történelmünkben találunk jeles 
embereket. Egyiküket a haza böl-

csének, másikukat a legnagyobb 
magyarnak, és volt, akit igazságos-
nak neveztek – sorolta Börzsönyi 
János, kifejtve: egyikükhöz sem 
igazodhatunk száz százalékosan. 
Akkor ki lehet a mérték, ki segíthet 
rajtunk?

– Isten szent fia, Jézus Krisztus 
– adta meg a választ kérdésére a 
lelkész. – Őt ünnepeljük ma, hiszen 
áldozócsütörtök van, Urunk menny-
bemenetelének napja. Jézus mondta: 
az igazság szabaddá tesz.

A következőkben Szent Pál ró-
maiakhoz írt egyik leveléből idézett: 
„Isten országa nem evés és ivás, ha-
nem igazság, békesség és a Szentlé-
lekben való öröm”.

– Az emberi együttgondolkodás 
alapja e három dolog – hangsúlyoz-

ta, hozzáfűzve Dávid király egyik 
zsoltárának kezdőmondatát: „Ha az 

alapfalakat is lerombolják, mit tehet 
az igaz ember?”

Ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: a 21. szá-
zadban éppen ez zajlik. 
Magyarországnak, Eu-
rópának, az egész világ-
nak egyetlen esélye van, 
Jézus, aki megmondta, a 
világ szenvedni fog visz-
szajövetele előtt.

Börzsönyi János be-
széde végén párhuzamot 
vont a mai történések és 
a Jelenések könyvében 
az utolsó időkről írtak 
közt.

A református lelkész 
imádságát követően 
Szabados Ákos polgár-
mester megszólaltatta 
az emlékmű harangját, 
majd a jelenlévők el-
helyezték az emlékezés 
virágait.

D. A.

A több mint 52 virágágyásba 
június elejéig mintegy 16 
ezer egynyárit ültettek el a 

Szociális Foglalkoztató munkatársai. 
Az utóbbi években megszokottakhoz 
képest színesebbek, érdekesebbek 
lettek parkjaink.

Kerületünk egyik legfontosabb 
kereszteződésében, a Topánka utca 
és Török Flóris utca elválasztósávban 
különleges virágágyást alakítottak ki 
a közmunkások. A virágágyás hangu-
latát a három télálló Yucca Rostrata 
határozza meg, amely köré színes egy-
nyári csoportok kerültek. –  A trópusi 
növényeket egy kerületi vállalkozótól 
vásároltuk meg kedvezményesen, aki 

a növények gondozásában is segítsé-
günkre lesz. Szeretnénk megmutatni, 
hogy munkánk nem csak a szemét 
elszállításáról szól, hogy a közmunká-
sokkal is lehet értékteremtő munkát 
végezni. Ezt szeretnénk bebizonyítani 
a Virágos Magyarország vetélkedőn 

is.  Kérünk mindenkit, vigyázzunk 
együtt az értékeinkre! Egy virágágyás 
vagy egy kisebb játszószer  körülbelül 
30 köbméternyi illegális hulladék el-
szállításának megfelelő összegbe ke-
rül, ehhez képest hetente több mint 
50 köbméternyit kell elvinnünk a 
közterületekről – tudtuk meg Ador-
ján Csilla intézményvezetőtől.             

y.a.

A kopjafás emlékparkban 
tartotta június 2-án Pest-
erzsébet Önkormányzata 

a Nemzeti Összetartozás napi ün-
nepségét. E nap az 1920-as trianoni 
békediktátumra emlékeztet. A nem-
zeti emléknapot 2010. május 31-én 
iktatta törvénybe a Magyar Ország-
gyűlés.

Az idei ünnepi műsorról a Pester-
zsébeti Közgazdasági Szakgimnázium 
diákjai gondoskodtak.

A műsort követően a jelenlévők 
a Honfoglalás zenéjére elhelyezték 

a megemlékezés koszorúit. Elsőként 
dr. Hiller István országgyűlési képvi-
selő, a Parlament alelnöke koszorú-
zott. Az önkormányzat nevében Sza-
bados Ákos polgármester és Kovács 
Eszter alpolgármester, majd a civil 
szervezetek képviselői és az emléke-
zésen részt vevők tették le virágaikat 
az országzászlónál.

Az ünnepség befejezéseként, a 
hagyományoknak megfelelően, a ke-
rület jeles polgárai kötöttek nemzeti-
színű szalagot a kopjafákra.

D. A.

Hősök napi megemlékezést 2004 óta tart Pesterzsébet Önkormányzata az 
Emlékezés terén, május utolsó vasárnapjának közeledtekor. Idén május 25-
én hajtottak fejet az I. és a II. világháború pesterzsébeti áldozatai előtt az 
önkormányzat, az egyházak, a civil szervezetek, valamint a hozzátartozók, a 
leszármazottak képviselői.

Hőseink emlékezete

Virágos PesterzsébetTrianon fájó sebe
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Az ünnepségen Szabados Ákos 
köszöntötte a kitüntetések váromá-
nyosait, a megjelent nyugdíjas és ak-
tív pedagógusokat. Beszédében el-
mondta: – Annak ellenére, hogy az 
intézmények felügyelete idén janu-
ár 1-jétől teljes mértékben átkerült 
a tankerületi központhoz, sikerült 
korrekt, kiegyensúlyozott munka-
kapcsolatot kialakítani a tankerület 
és az önkormányzat között. Pester-
zsébeten zökkenőmentesen ment az 
átadás-átvétel, és függetlenül attól, 
hogy látszólag távolodunk egymás-
tól, a gyakorlatban megmaradt az 

együttműködés, a közös programok 
szervezése, amely az elmúlt éveket 
is jellemezte. Pesterzsébet Önkor-
mányzata továbbra is elkötelezett 
abban, hogy az intézményeket, a 
jogszabályok adta kereteken belül, 
továbbra is segítse. Ugyanakkor 
nagyobb figyelmet tudunk fordíta-
ni óvodáinkra, az ott folyó szakmai 
munkára.

Szabados Ákos hangsúlyozta: – 
Elkötelezettek vagyunk az itt élő 
gyermekekért, családokért, és ezt 
nemcsak szavakkal, hanem beruhá-
zásainkkal is próbáljuk alátámasz-

Pesterzsébet Önkormányzata június 1-jén köszöntötte Pedagógusnap alkal-
mából a kerület pedagógusait. Az ünnepségen kilencvenen vehettek át kitün-
tető címeket, elismeréseket, illetve hűségjutalmakat az önkormányzat ve-
zetésétől, valamint dr. Hiller István országgyűlési képviselőtől, a Parlament 
alelnökétől és Bak Ferenctől, a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjétől. 

Pedagógusok köszöntése

„Pesterzsébet Kiváló Közalkalma-
zottja”
Apró Judit (Lurkóház Óvoda, óvo-
dapedagógus)
Mészáros Józsefné (Kerekerdő Óvo-
da, óvodapedagógus)
Teveli Lászlóné (Gézengúz Óvoda, 
óvodapedagógus)

„Az Év Közalkalmazottja”
Bíró Ferencné (Gyermekmosoly 
Óvoda, óvodatitkár)
Kenessey Erika (Kerekerdő Óvoda 
Bóbita Tagóvoda, intézményvezető)
Mihalik Péter János (GAMESZ, 
munkaügyi csoportvezető)
Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga 
Helga (Csili Művelődési Központ, 
művelődésszervező)

„Pesterzsébet Kiváló Pedagógusa”
Vida Béláné (Gyulai István Általá-
nos Iskola, tanító)
Vukman Józsefné (Ady Endre Álta-
lános Iskola, tanár)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet kitüntetései:
„Az év német nyelvet tanító peda-
gógusa Pesterzsébeten”
Heimné Drenyovszky Barbara (Jó-
zsef Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola, tanár)

„A német kultúráért díj”
Bozzai Zsuzsanna (Német Nemzeti-
ségi Gimnázium, tanár)

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Bíró Judit (Nyitnikék Óvoda Boróka 
Tagóvoda, óvodapedagógus)
Cseh Sándorné (Tátra Téri Általá-
nos Iskola, pedagógus)
Csögör László Ferencné (Nyitnikék 
Óvoda Zöld Ovi Tagóvoda, óvoda-
pedagógus)
Dabóczyné Fejes Éva (Lázár Vilmos 
Általános Iskola, tanár)
Éderné Tóth Erzsébet (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanár)
Egri Sándorné (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola, tanító)
Grobarcsik Mária (Gézengúz Óvoda 
Vackor Tagóvoda, óvodapedagógus) 
Gulyásné Kovács Ágnes (Lázár Vil-
mos Általános Iskola, tanító)
Hárainé Szíjj Katalin (Gézengúz 
Óvoda, óvodapedagógus)
Horváthné Pető Emese (Nyitnikék 
Óvoda Békaporonty Tagóvoda, óvo-
dapedagógus)
Kiss Ferencné (Gézengúz Óvoda 
Gyöngyszem Tagóvoda, óvodapeda-
gógus)
Lipcseiné Póta Zsuzsanna (József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, tanító)
Molnárné Lengyel Dóra (Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskola, tanító)
Nagy Ferencné (Nyitnikék Óvoda 
Boróka Tagóvoda, óvodapedagógus)
Rigó Lászlóné (József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la, tanár)

Szelényi György Balázs (Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola, tanár)
Szépföldi Zsuzsanna (Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola, tanár)
Vincze Erzsébet (Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola, tanár)

Polgármesteri jutalom intézmény-
vezetők részére
Bélteczkyné Szende Hilda (Pester-
zsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda)
Buc-Horváth Gabriella (Gézengúz 
Óvoda)
Soós Jánosné (Gyermekmosoly 
Óvoda)
Varga Ibolya (Kerekerdő Óvoda)
Szabados Erzsébet (Lurkóház Óvoda)
Győrné Varga Kornélia (Nyitnikék 
Óvoda)
D. Udvary Ildikó (Pesterzsébeti 
Múzeum)
Horváthné Sebők Teréz (Pesterzsé-
bet Önkormányzata GAMESZ)
Várhalmi András (Csili Művelődési 
Központ)

40 éves hűségjutalom
dr. Kovács Andrásné (Lázár Vilmos 
Általános Iskola, tanár)
Egri Sándorné  (Lázár Vilmos 
Általános Iskola, tanító)
Kolossa András (Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola, tanár)
Lipcseiné Póta Zsuzsanna (József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, tanító)

Mészáros Józsefné (Kerekerdő Óvo-
da, óvodapedagógus)
Orsolyákné Papp Ágnes (Gyulai Ist-
ván Általános Iskola, tanító)
Vincze Erzsébet (Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola, tanár)

35 éves hűségjutalom
Balláné Kátai Ildikó (Lurkóház 
Óvoda, óvodapedagógus)
Bélteczkyné Szende Hilda (Pester-
zsébeti Baross Német Nemzetiségi 
Óvoda, óvodavezető)
Buc-Horváth Gabriella (Gézengúz 
Óvoda, óvodavezető)
Csabainé Horváth Mariann (Lázár 
Vilmos Általános Iskola, tanító)
Éderné Tóth Erzsébet (József 

Kitüntetettek
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tani. Az elmúlt években bekövet-
kezett változások jelentős része az 
oktatási intézményeket érintette 
közvetlenül, illetve közvetetten. 
A sportlétesítmények felújítása és 
bővítése mentén lehetőséget bizto-
sítunk arra, hogy az itt felnövekvő 
gyermekek ne kerüljenek hátrányba 
a város gazdagabb részein élőkhöz 
képest. A jövőbe vetett hittel hoz-
zuk ezeket a döntéseket, és végez-
zük ezt a munkát.

Idén ünnepli a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola a 35., a Nyitnikék 
Óvoda a 40., a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola a 90., a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola pedig a 100. születésnap-
ját. Az idén kerek évfordulóikat ün-
neplő öt intézmény vezetőjének, az 
ott zajló eredményes oktató-nevelő 
munka elismeréseként a polgármes-
ter okleveleket adott át, majd ez-

után következett a kitüntetések és 
hűségjutalmak átadása.

Az ünnepi műsorban a Hajós 
Alfréd Általános Iskola tanárai és 
a szülők tanévbúcsúztató táncát, 
Várhalmi András szavalatát, majd 
a Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárai, Szöllősi Rita, 
Györfi Imre és Balásházi Bálint 
előadását hallgathatták, nézhet-
ték meg. Fellépett még Benkes 
Réka, az Erzsébet királyné Szépé-
szeti Szakközépiskola tanára, Kiss 
Anikó, a Lajtha László Művészeti 
Iskola citeratanára, Mészáros Kin-
ga, a Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakközépiskola tanára, valamint 
Felföldi Adrián, a Hajós Alfréd 
Általános Iskola diákja. A műsort 
az Octovoice Énekegyüttes zárta, 
majd ezt követően az önkormány-
zat állófogadással kedveskedett a 
vendégeknek.

Sz. A.

Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, tanár)
Jakobzenné Rékasi Piroska 
(Nyitnikék Óvoda, óvodapedagógus)
Kálócfainé Bokor Veronika (Lurkó-
ház Óvoda, óvodapedagógus)
Kóródi Márta (Gyulai István 
Általános Iskola, tanár)
Kovács Judit (Kerekerdő Óvoda, 
óvodapedagógus)
Novákné Sarkadi Mária (Hajós 
Alfréd Általános Iskola, tanár)
Szabó Ilona (Gézengúz Óvoda, óvo-
davezető-helyettes)

30 éves hűségjutalom
Balogh Mária (Hajós Alfréd 
Általános Iskola, tanár)
Csordásné Teleki Krisztina (Hajós 
Alfréd Általános Iskola, tanár)
Hortváthyné Budai Csilla (Gyulai 

István Általános Iskola, tanár)
Károly Éva (Gyulai István Általános 
Iskola, tanár)
Kenessey Erika (Kerekerdő Óvoda 
Bóbita Tagóvodája, intézményve-
zető)
Koltai Elvira (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola, tanár)
Nagy Lászlóné (Lurkóház Óvoda 
Gyermekkert Tagóvoda, intézmény-
vezető)
Oláhné Horváth Ildikó (Nyitnikék 
Óvoda, óvodapedagógus)
Szántó Gábor Tamásné (Gyulai Ist-
ván Általános Iskola, tanító)

20 éves hűségjutalom
Alpárné Verebes Éva (Gyulai 
István Általános Iskola, tanító)
Barna Ágnes (GAMESZ, pénzügyi 
előadó)
Barnáné Kiss Erika (Gyulai István 
Általános Iskola, tanító)
Burkhardt Zoltán (Gyulai István Ál-
talános Iskola, kertész)
Drabik Zsuzsanna Gizella (Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola, 
tanár)
Dudás-Czifrik Szilvia (Hajós Alfréd 
Általános Iskola, tanító)
Faragó Ildikó (Gyermekmosoly 
Óvoda, dajka, konyhás)
Gyulai Tünde (József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola, tanító)
Gyüre Zsuzsanna (Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola, tanító)
Hachboldné Szél Mária (Gyermek-
mosoly Óvoda, óvodapedagógus)
Hám István (József Attila Nyelvok-

tató Nemzetiségi Általános Iskola, 
tanár)
Heiter Rita (Gyermekmosoly Óvo-
da, óvodapedagógus)
Horváthné Tar Éva (Hajós Alfréd 
Általános Iskola, tanár)
Kondorné Virág Csilla (Nyitnikék 
Óvoda, óvodapedagógus)
Lotharidesz Katalin (Gyulai István 
Általános Iskola, tanár)
Máramarosiné Godó Ildikó (Hajós 

Alfréd Általános Iskola, tanító)
Sziki Tamásné (Kerekerdő Óvoda, 
óvodapedagógus)
Tárnoki Erika (Ady Endre Általános 
Iskola, iskolatitkár)
Tolnai Tímea (Tátra Téri Általános 
Iskola, tanító)
Torma Andrea (GAMESZ, konyhai 
dolgozó)
Závodi Istvánné (GAMESZ, kony-
hai dolgozó)

Színes diplomák
Arany oklevél 
(50 éve végzettek)
Kádár Istvánné (Baross Gábor Általános Iskola és Szakiskola, 
tanár)
Tekauer Péterné (Lázár Vilmos Általános Iskola, tanító)
Tóth Tiborné ( Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, tanár)
Weller Ferencné (Nyitnikék Óvoda Zöld ovi Tagóvoda, óvo-
dapedagógus)

Gyémánt oklevél 
(60 évvel ezelőtt végzettek)
Cseh Lajosné (Baross Gábor Általános Iskola és Szakiskola, 
tanító)
Gangyi Mária (4. sz. Általános Iskola, tanító)
Vida Lajosné (József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola, tanító)

Vas oklevél 
(65 évvel ezelőtt végzettek)
Binder Lászlóné (Ady Endre Általános Iskola, tanító)
Lentsch Gézáné (Hunyadi téri óvoda, óvónő)
Tóvári Károlyné (Gyulai István Általános Iskola, tanító)
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A vérszívók négylábúinkat sem 
kímélik. A csípés megelőzésének 
egyik módja lehet rövid és világos 
szőrű kutyáknál, hogy az erdei kirán-
dulás során félóránként átvizsgáljuk 
az állatot. Ez a kontroll jó esélyt ad 
arra, hogy sikerüljön észrevenni, 
még mielőtt a bőrbe hatolna, és a 
szőrből eltávolítani. A másik meg-
előzési forma a kullancsriasztó sze-
rek, eszközök – spray, impregnált 
nyakörv, cseppek, rágótabletta, ult-
rahangos készülék – használata.

A kullancsok által terjesztett és 
a kutyára veszélyes fertőző betegsé-

gek közül leginkább három terjedt 
el. Az egyik betegség kórokozója a 
Babesia nevű egysejtű, ami a vörös-
vértesteket támadja meg. A tünetek 
a kutyán 2-20 nap eltelte után bá-
gyadtsággal és hirtelen jelentkező 
magas lázzal (40–41 Celsius-fok) 
mutatkoznak. Időben észlelt beteg-
ség esetén hatékony injekciós ké-
szítmény áll rendelkezésre. A Lyme-
kór a leggyakrabban megállapított, 
kullancsok által terjesztett betegség 
a kutyáknál is. Az agyvelő- és agy-
hártyagyulladás a négylábúaknál vi-
szonylag ritkán fordul elő.

Rengeteg olyan illóolaj van, me-
lyek illata taszítja a kullancsokat; 
többek között a geránium-, a bo-
róka-, a kakukkfű-, a grapefruit-, a 

rózsafa-, a palo santo, a borsmenta-, 
az oreganóolaj, valamint a citrom il-
lóolaj. Ezek bármilyen variációjából 

vízzel keverve hatékony kullancsri-
asztót készíthetünk. Az oldatot egy 
szórófejes flakonba öntve ugyanúgy 
használhatjuk, mint a bolti riasztó-

kat, annyi különbséggel, hogy 
a természetes változatot kicsit 
gyakrabban kell alkalmazni, 
mert előbb elmegy a hatása.

Tény és való, a felsorolt az 
illóolajokat nem olyan egysze-
rű beszerezni, mint mondjuk 
egy-két citromot. Egyszerűen 
vágjuk ketté a gyümölcsöket, 
öntsük le forró vízzel, és hagy-
juk ázni. Ha lehűlt az oldat, 
spray-flakonba töltsük át. Jó 
tudni, hogy a citromos víz ha-
tására a bőr védtelenebb lesz 
az UV-sugarakkal szemben, így 
ha sok időt töltünk a napon, 
ne ezt a megoldást válasszuk.

Végül, de nem utolsósorban 
az ecet és az almaecet is kivá-
ló kullancsriasztó. Az ecetszag 

ugyan nem túl kellemes – pont emi-
att hatásos –, de egy két csepp illó-
olajjal javíthatunk rajta.

1. Időben oltassuk be magunkat 
agyhártyagyulladás ellen, és az is-
métlő oltásokat se felejtsük el!

2. A szabadban ügyeljünk a 
megfelelő öltözetre. Ruházatunk 
legyen zárt, ugyanakkor szellős, 
nadrágunkat tűrjük a zokninkba, 
így a rovarok nehezebben férhet-
nek hozzá bőrünkhöz.

3. Húzzunk karimás kalapot! Ez 
különösen kisgyermekek esetében 
hasznos, mivel az alacsony ágak-
ról támadó kullancs egyenesen a 
fejükre pottyanhat. A karimából 
viszont nem tud kimászni a rovar.

4. A megfelelő öltözet mellett 
használjunk testre (és a ruhára) 
permetezhető riasztószereket. Vá-
sárlás előtt olvassuk át a vásárlói 
tájékoztatót, nézzük meg, milyen 
hatóanyagokat tartalmaz a készít-
mény. A dietil-toluamid hatóanya-
got tartalmazó szerek hatékonyak, 
mégis kíméletesek a bőrhöz, így 
érzékeny bőrűek, kisgyermekek 
is használhatják. A pikaridin-
tartalmú készítmények fokozott 
igénybevétel esetén is védelmet 
nyújtanak.

5. Pontosan tartsuk be a riasz-
tószerek használati utasítását. Ha 

lejár a hatóidejük, ne felejtsük el 
megismételni a kezelést.

6. A gyermekek védelméről 
nekünk kell gondoskodnunk. Ne 
engedjük, hogy ők fújják be magu-
kat riasztószerekkel, különben elő-
fordulhat, hogy a permet a kezükre 
vagy a nyálkahártyájukra kerül.

7 Természetjárás, séta, kerti 
munkák után mindig kérjünk meg 
valakit, hogy alaposan vizsgálja át 
bőrünket, nem bújt-e meg rajta va-
lahol egy kullancs!

8. Ha kullancsot találunk ma-
gunkban, késlekedés nélkül tá-
volítsuk el. Erre bármilyen eszköz 
használható, de külön céleszkö-
zök is kaphatóak (ilyen például a 
kullancseltávolító kanál). Ne ke-
negessük olajos krémekkel vagy 
vegyszerekkel a kullancsot, mert 
fuldokolni kezd, és a potrohában 
lévő fertőzött nyálat szervezetünk-
be üríti. A tévhittel ellentétben 
egyáltalán nem baj, ha a kullancs 
szájszerve beszakad, mert azt szer-
vezetünk, mint idegen testet, rövid 
időn belül kilöki magából. A csípés 
helyét legalább egy hónapig figyel-
jük, és ha elváltozást tapasztalunk, 
azonnal forduljunk orvoshoz.

Kis állat, nagy veszély – itt a kullancsszezon
Itt a jó idő, egyre több időt töltünk a szabadban, és ezzel együtt egyre na-
gyobb az esélye, hogy kullancscsípést szenvedjünk. A kullancs csupán 2-3 
milliméter méretű pókszerű állat, amely méretéhez képest komoly veszélyt 
jelent az emberekre és a melegvérű állatokra, hiszen miután befúrta magát a 
bőrbe, és visszaöklendezi a nyálát, megfertőzhet bennünket. 

A vérszívó számára az ideális 
élettér a nedves, nyirkos, árnyékos 
aljnövényzet. Nem kedveli a fényt, 
a meleget és a szárazságot. A szem 
nélküli, vak kullancs az aljnövény-
zetben, illetve a földtől 
egy-másfél méterre, a fa-
csemeték, bokrok levelein 
lapul meg, és onnan vető-
dik áldozatára.

A szakemberek sze-
rint különösen az elmúlt 
években szaporodtak el a 
kullancsok, köszönhető-
en annak, hogy 2010-ben 
betiltotta az Európai Unió 
ezeknek a vérszívóknak az 
irtását. Így ma már nemcsak a ter-
mészetben fordulnak elő kullancsok; 
a városok parkjai, a strandok, sőt, sa-
ját kertjeink sem biztonságosak. Fő-
képpen az agyhártya-, illetve agyve-
lőgyulladást okozó vírust hordozzák, 
de majdnem minden ötödik állatban 
megtalálható a Lyme-kór baktériu-
ma is. Az előbbi betegség ellen léte-

zik preventív védőoltás, a Lyme-kór 
ellen azonban nem, ugyanakkor ha 
nem fordulunk azonnal orvoshoz 
a tünetek észlelése után, a követ-
kezmény végzetes lehet. A tünetek 

pedig: a kullancscsípést követően 
legalább 24 órás lappangási idő után 
kialakuló, fokozatosan növekvő, 
legalább 3 napja fennálló, legalább 
5 cm átmérőjű ovális folt. Ha nincs 
felismert kullancscsípés, a foltnak 
még ennél is nagyobbnak, 8 centis-
nek kell lennie, és legalább 5 napja 
„fejlődnie”.         y.a.

Kullancs a kutyában

Természetes kullancsirtó

Jó tanácsok:
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A nyár járványügyi szempontból 
komoly veszélyeket rejt magában, 
ugyanis ez az időszak a különböző 
hasmenéses megbetegedések szezon-
ja. A nagy melegben az élelmiszer 
eredetű fertőzések megelőzéséhez 
különös gondot kell fordítani a hű-
tést igénylő termékek tárolására. 
A kényes (például tojással készült, 
illetve alig hőkezelt) ételeket min-
dig frissen fogyasszuk, vagy azonnal 
hűtsük le.

A külföldi utazásra érdemes 
egészségügyi szempontból is felké-
szülni. Magyarország járványügyi 
helyzete kiváló, így nálunk szinte 
teljesen ismeretlenek, vagy nagyon 
ritkák az afrikai és ázsiai régiókban 
mindennapos, akár halállal is vég-
ződő betegségek: hastífusz, a külön-
böző hasmenéses tünetekkel járó 
betegségek (kolera, malária, dengue-
láz), vagy a leggyakoribbnak számító 

fertőző májgyulladás. Éppen emiatt 
fontos, hogy az utazó még indulás 
előtt látogasson el szakemberhez, 
aki nemcsak felkészíti a nyaralásra 
egészségügyi szempontból, hanem 

ellátja a szükséges védőoltásokkal és 
gyógyszerekkel, tanácsokkal. Ha va-
laki a nyaralásról hazatérve betegszik 
meg, forduljon orvoshoz, mert lehet, 
hogy egy egyszerű náthának vélt be-

tegség sokkal komolyabb fertőzést 
takar.

A nyári szünidőben nemcsak az 
egyes fertőzések, de a gyermekbal-
esetek is megszaporodnak. Ennek 
oka, hogy a család gyakran nem biz-
tosít olyan felügyeletet, ami az adott 
életkorban szükséges volna. Nyáron 
a gyermekek és fiatalok többször vé-
geznek olyan tevékenységet – akár 
sport, játék, kirándulás, táborozás 
vagy nyári munka során –, amiben 

nincs még elég tapasztalatuk, gya-
korlatuk.

Utazáskor a környezet is ismeret-
len számunkra, ezért a nyaralóhe-
lyeken, főleg a megérkezést követő 

napokban fordulnak elő gyakrabban 
balesetek – hívják fel a figyelmet a 
szakemberek.           y.a.

A közúti baleseti statisztikai 
adatok egyértelműen alá-
támasztják, hogy a legtöbb 

gyermekbaleset a nyári hónapok-
ban történik, és a tragédiák száma 
is ekkor a legmagasabb – hívja fel a 
figyelmet az Országos Rendőr-főka-
pitányság (ORFK).

Nyáron jellemzően a kerékpáros 
balesetek a gyakoribbak. Szüksé-
ges megjegyezni, hogy a kerékpáros 

gyermekbalesetek látenciája vi-
szonylag magas, hiszen sok baleset 

nem a közúton, hanem játszótéren, 
parkban, udvaron, vagy más hason-
ló helyen történik, többnyire egyéb 
külső közreható tényező hiányában, 
és ezek az esetek a közúti baleseti 
statisztikában értelemszerűen nem 
jelentkeznek.

A gyermekek koruknál és tapasz-
talatlanságuknál fogva a legveszé-
lyeztetettebb és legsérülékenyebb 
képviselői a közlekedésnek. Még nem 

rendelkeznek 
azokkal az is-
mere tekke l , 
melyek a biz-
tonságos közle-
kedéshez elen-
gedhetetlenül 
szükségesek, 
nem érzik a 
veszélyeket, és 
figyelmük sem 
eléggé kon-
centrált. Ezért 
– ahol gépjár-
mű-köz leke-

dés van – számos potenciális veszély 
leselkedik rájuk: a forgalmas, vagy 

A tanév végén minden gyermek 
türelmetlenül várja a vakáció kez-
detét, azonban a szünidő nem csak 
gondtalan kikapcsolódást jelent-
het. A gyermekek ugyanis néha 
nem tudják, hogyan és mivel tölt-
hetik el hasznosan a szabadság órá-
it, napjait. Sokszor a szülők számá-
ra is nehéz olyan megoldást találni, 
amely minden szempontból meg-
felelő. Ne felejtsük el, a legfonto-
sabb szempont, hogy a gyermekek 
biztonságban legyenek – hívja fel a 
figyelmet az ORFK.

Nagyon fontos, hogy a szülők 
felkészítsék a gyermekeket az őket 
érintő veszélyekre, hívják fel fi-
gyelmüket arra, hogy:
• ha egyedül vannak otthon, ide-
geneknek soha ne nyissanak ajtót;
• az otthoni, vezetékes telefonon, 
ismeretlen hívása esetén milyen 
információkat nyújthatnak;

• a játszótéren ne maradjanak 
egyedül, menjenek haza, ha már 
ismerőseik, játszótársaik is elmen-
tek onnan;
• idegenekben – még ha kedve-
sek is – ne bízzanak meg, velük ne 
menjenek sehová, még útbaigazí-
tás céljából sem;
• értékeikkel ne hivalkodjanak, 
azokat ne tartsák jól látható he-
lyen, ne adják oda idegeneknek;
• táskájukat közösségi helyeken ne 
hagyják őrizetlenül, a legjobb, ha 
azt mindig maguk mellett tartják;
• ha támadás éri őket, ne az értéke-
iket, hanem testi épségüket védjék;
• mindig mondják meg, hogy hol 
és kivel töltik a szabadidejüket;
• szórakozóhelyen italaikat ne 
hagyják őrizetlenül, de ha mégis 
megtörténik, ne igyanak abból, 
hiszen nem tudhatják, hogy nem 
került-e bele valamilyen szer.

Néhány fontos tennivaló a szü-
lőknek:
1. Vízparton, fürdőhelyen, ottho-
ni kerti medence vagy tó környé-
kén az úszni nem tudó gyerme-
ket percekre sem szabad egyedül 
hagyni.
2. Vegyszereket, permetezősze-
reket, gyógyszereket, lőszereket, 
tűzgyújtásra alkalmas eszközöket 
a gyermekek elől gondosan el kell 
zárni.
3. Gépjárművekben a biztonsági 
gyermekülést a rövid utakon is 
használni kell.
4. Kerékpározáskor, lovagláskor 
védősisakot kell viselni. 
5. Nyílt tűz (bográcsozás, szalon-
nasütés, grillezés) környékén a 
gyermeknek folyamatos felnőtt 
felügyeletre van szüksége.
6. Ne feledjük; a felnőttek a sze-
mélyes példamutatásukkal hat-
nak legerősebben a gyermekek 
viselkedésére!

Elkerülhetők a fertőzések és a balesetek

Gyerekek két keréken

Az iskolai szünet kezdetével a gyermekek megszokott életrendje megválto-
zik. Lazul a fegyelem a mindennapi élet és a higiénia területén is, így nem-
csak bizonyos hasmenéses megbetegedések, de a gyerekbalesetek is gyako-
ribbá válnak. Ezek többsége azonban kis elővigyázatossággal megelőzhető, 
amelyhez elengedhetetlenül szükséges a szülők odafigyelése – hívta fel a 
figyelmet az ÁNTSZ. 

Veszélyes vakáció

akár a gyérebb forgalmú utak men-
tén, a kijelölt gyalogos átkelőhelyek-
nél, a lakó- és pihenőövezetekben, a 
bevásárlóközpontok parkolóiban, a 

játszóterek és találkozóhelyek kör-
nyezetében.Vigyázzunk a közlekedő 
gyerekekre a nyári szünidőben is!

y.a.
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Családjában 13 generáció óta 
gyakorolják a protestáns lelkészi 
hivatást – unokatestvére Gáncs 
Péter püspök, veje református püs-
pök fia. Győri János esetében a pá-

lyaválasztás tehát nem okozott ko-
moly fejtörést. Talán csak a zene. 
– Suhanc koromban a nagytarcsai 
szlovák néptánccsoportot kísértem 
tangóharmonikán. Közeledett egy 
külföldi turnénk, amelyről kiderült, 

éppen Nagyhétre esik. Bejelentet-
tem, hogy én nem megyek. Történt 
mindez a szocializmusban. Az ille-
tékesek számon kérték szüleimet, 
miért nem engednek el a turnéra? 

Lelkész édesapám és édesanyám 
mit sem tudott az esetről. Én pe-
dig kijelentettem: Jézus Krisztus 
szenvedésének hetében nem fogok 
senkinek talpalávalót húzni – em-
lékszik vissza.

A zenével való kapcsolata azon-
ban nem szakadt meg, 1965-ben 
megszervezte az első magyarorszá-
gi keresztyén gitáros zenekart, a 
Hermons-t.

Pesterzsébetre 1991-ben került, 
választással. Adódik a kérdés, szol-
gálata végeztével vajon hol fogja 
tölteni nyugdíjas éveit? – Eddig 
még nem laktam saját házban. A 
nagytarcsai parókián születtem, 
azután parókiáról parókiára költöz-
tem feleségemmel – árulta el, és azt 
is: lelkész mivolta nem szűnik meg, 

csupán az alkalmazás.
Elgondolkodtató, hogy 

mindez éppen egybeesik a Re-
formáció 500. évfordulójával. 
Véletlen lenne? A lelkész nem 
sajátít ki nagy összefüggéseket, 
de úgy látja, a mára jellemző 
gondolkodás, amely szerint vé-
letlenül alakult ki az élet, nem 
helytálló. – Elhallgatni az al-
kotó Teremtőt olyan, mintha 
egy futballmeccsen csak a lab-
dáról és a cipőkről beszélne a 
közvetítő riporter. A teremtett 
világ, a történelem, a személyes 
emberi lélek nagy sportesemé-
nyeiről sokan így közvetítenek 
– mondja.

A tiszteletes így folytatja: 
– A mindenkori világ szereti 

a szenzációkat. Azt azonban keve-
sen veszik észre, hogy a Biblia tele 
van szenzációs üzenetekkel. Ilyen a 
teremtésüzenet, a bűneset-üzenet. 
Igen, üzenet, mert nem a történeti-
ségen van a hangsúly, az ugyanis ma 

is történik, a teremtés és a bűneset 
is. Ami azonban szenzációs, az az Is-
ten szeretete. Jézus egy példázatában 
kijelenteti Ábrahámmal, hogy nincs 
értelme a halottak feltámasztásá-
nak. Tehát a kárhozatban szenvedő 
gazdag kérése nem fog teljesülni, 
és Lázár, az egykori koldus nem fog 
visszajönni a földi életbe, mert ha a 
Bibliának nem hisznek, akkor ez a 
csoda sem lesz életváltoztató hatású.

Eddig a példázat. Könnyekig meg-
hat ugyanakkor, hogy Jézus Krisztus 
mégis föltámaszt egy Lázár nevű em-
bert, mert Isten olyan, mint az igazi 
édesapa, aki szigorú, de a szívében 
lévő szeretete miatt mégis enged.

Kérdésünkre, miszerint netán 
valamiféle intő jel a hitevesztett 
Európának a muzulmán beáramlás, 
a migráció, így válaszolt a lelkész: 
– Az Ószövetség történelemszem-
lélete még nevén merte nevezni az 
efféle isteni büntetéseket. A bábeli 
nyelvzavarral Isten „rekeszelte” a 
világot, hogy az emberi társadalom 
a gonoszság miatt föl ne boruljon. 
Például a repülőgép szárnyában az 
üzemanyagot rekeszekre osztva tá-
rolják, különben az első megbille-
néskor letörnének a szárnyak a meg-
lódult kerozintól. Ha nincs „nemzeti 
rekeszelés” a világban, meglódul az 
emberiség, és kormányozhatatlanná 
válik. Bábelnél összefogtak az embe-
rek, hogy hatalmi gőgjükben kiiktas-
sák a személyes Teremtőt. Ez fölbo-
ruláshoz, egymás meg nem értéséhez 
vezetett. Ez bábeli nyelvzavar.

D. A.

Jubileumi ünnepségünkre már 
fél évvel korábban elkezdtük a 
készülődést a Zalán utca 2. szám 
alatt, ahol 80 évvel ezelőtt meg-

alakultunk. A kerítést és a kapukat 
rozsdátlanítottuk és színre festettük. 
Ezt követte a terep rendezése, a he-
lyiségek tisztasági festése, a márvány-
tábla engedélyezése és megvésése, az 
utcai homlokzat festése, férfi és női 
mosdó kialakítása. Önkormányza-
tunk kérésünkre a járdát felújította, 
melyért e lap hasábjain is köszönetet 
mondunk.

Munkás Szent József ünnepén, 
május 1-jén volt a nagy nap, amely-
re majdnem százan kaptak meghí-
vást. Az elnöki köszöntőt hálaadó 
szentmise követte. A könyörgések 
a Kolping családok imájából lettek 
„plagizálva”. Takács István elnök 

foglalta össze az elmúlt 80 évet, mely 
három részre tagolódott: a megala-
kulástól a betiltásig; az illegalitás év-
tizedei; az újraszerveződéstől a mai 
napig. 

Takács István köszöntötte 90 
éves korelnökünket, Balog Lajosnét. 
Komoróczy László civil tanácsnok 
tájékoztatott minket, hogy kerüle-
tünkben több mint 100 civil szerve-

zet létezik papíron, melyből kb. 30 
működik, és ezek közül a zászlóshajó 
a mi Kolpingunk.

A Magyar Kolping Szövetség üze-
netét a csepeli Kolpingosok olvasták 
fel. Ezután Komoróczy László lelep-
lezte az épület homlokzatára helyezett 
márványtáblát, melyet prézesünk, 
Szláby Tíbor plébános szentelt fel.

Délben az asztali áldást énekel-
tük, majd elfogyasztottuk az ebédet. 
Utána megérkezett a 60x60 cm-es 
torta Kolping logóval, közepén „tűz-
hányóval”.

A kispesti Kolpingosok egy sza-
badtéri vidám színdarabot mutattak 
be, és nekik köszönhetjük a zenekart 
is, amely country zenét és ír dalokat, 
majd 80 évvel ezelőtti slágereket ját-
szott.

Balás Magdolna  elnökhelyettes

Hit és zene

A Pestszenterzsébeti Kolping 80 éve

Sokan megirigyelhetik az evangélikus lelkészeket, amiért 65 éves korukban 
kötelezően nyugdíjba kell vonulniuk. Győri János Sámuel, a Pesterzsébeti 
Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora még 2 év hosszabbítást is kapott. A 
tiszteletessel beszélgettünk életéről, a migrációról, majd játszott szeretett 
Hammond orgonáján is. 
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– Viszonylag ritkán fordul elő ve-
lem, azonban most zavarban vagyok 
– árulta el köszöntő beszédének 
elején Kovács Eszter, aki magyará-
zatként kifejtette: olyan közegbe, 
olyan emberek társaságába kerülhe-
tett, akik a kiállított tárgyak alkotói, 
a művészvilág megtestesítői, és ez 
nagy örömet okoz számára.

– Fantasztikus élmény egy olyan 
kerületben élni, olyan kerületet 
vezetni, ahol számtalan tehetség 
lakik – fogalmazott az alpolgármes-
ter, majd megjegyezte: hiába élünk 
felgyorsult világban, mégis most, itt 
sokan vagyunk, akik számára fonto-
sabb értékek határozzák meg a hét-
köznapjaikat.

Kovács Eszter így folytatta:
– Furcsa érzés, hogy van egy olyan 

rendezvénysorozatunk, amelyet nem 
kizárólag megnyitunk, hanem be is 
zárunk. Számomra ez mindig „ne-
héz elköszönni” élményt okoz. De 
itt van még a délután, ahol kiváló 
muzsikusokat hallgathatunk, és még 

egyszer megnézhetjük a kiállított 
műalkotásokat.

D. Udvary Ildikó, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatója felhívta a figyel-
met, hogy az idei művészeti napok 
zenei rendezvényeinek a Rátkay-

Átlók Galéria biztosított otthont, 
ami szerencsés választásnak bizo-
nyult, ugyanis nagyon sokan látogat-
ták a koncerteket.

A beszédek után muzsika követ-
kezett. Balásházi Bálint, a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője örömét fejezte ki, 
amiért az iskola növendékei és tanít-
ványai együtt adhatnak koncertet.

A fellépők közt számos zenei 
versenyen nyertes növendék mutat-
hatta meg magát, mint a miskolci 
országos furulyaduó versenyen kon-

zervatóriumos hallgatók közt bronz 
minősítést szerző Kővári Zsófia és 
Antal Dóra; Nagy Noémi, aki buda-
pesti csellóversenyen kapott elisme-
rést, Lőrincz Zoé és Bálint Barbara 
Ning, akik az egri országos négykezes 
versenyen értek el első helyezést; 
a citeratrió egyik ifjú muzsikusa, 
Gyetkó Réka pedig a közelmúltban 
országos citeraverseny győztese lett. 

A dunavarsányi kamara-
zenei verseny tanári ka-
tegória nyertese, a Kiss 
Ágota, Csala Éva, Bregyó 
Tamás alkotta trió kortárs 
zenével lepte meg a hall-
gatóságot. A hangszere-
ket követően a Rózsavöl-
gyi Ildikó vezette Canto 
Armonico kamarakórus 
lépett színre.

A közönségdíjat idén 
Hartung Sándor vehette 
át. A Soroksáron élő fes-
tőművész grafikái, festmé-
nyei megszemlélhetők a 
Csili Protokolltermében 
vagy az uszodában. Első 
köztéri szobra szintén az 
intézményhez kötődik, 

hiszen két esztendővel ezelőtt az 
ESMTK Uszoda parkjában avatták 
fel Átváltozás című munkáját.

DIA

Tisztelt kerületi lakosok, érintett partnerek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet településképi arculati kézikönyvének (továbbiakban: TAK) Tele-
pülésképi rendeletének tervezete, valamint az ezzel összefüggésben a Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) módosított dokumentuma 
elkészült. 
A TAK szemléletformáló célt szolgál, amelyet az Önkormányzat a Településképi rendelet mellékleteként fogad el. A kézikönyv a kerület teljes köz-
igazgatási területére készül, amely megszabja a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, valamint javaslatot ad a településkép minő-
ségi formálására. A TAK alapján készül a településképi rendelet, amely szabályozza a településkép védelmének és továbbépítésének helyi illeszkedési 
rendjét. 
Budapest, XX. kerület Pesterzsébet településfejlesztésének, településrendezésének, a településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 
2. § (1) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben részt vehetnek:
a) kerületi lakóhellyel rendelkező lakosok,
b) az Országgyűlés által elismert egyházak,
c) budapesti székhelyű építészeti, mérnöki szakmai képviseletek,
d) magyarországi székhelyű, bejegyzett civil szervezetek,
e) az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.
A véleményezésre szánt dokumentum Pesterzsébet hivatalos honlapján (www.pesterzsebet.hu) az;
Önkormányzat -> Hirdetmények -> Hivatalos Hirdetmények -> Kifüggesztett tervek között érhető el.
Kérjük, adja meg véleményét, állásfoglalását, észrevételét a TAK, a településképi rendelte készítésével, valamint a KÉSZ módosításával kapcsolatban. 
A véleményét 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés b) pontja alapján a közzétételtől számított 8 napon belül adhatja meg.
A Partnerségi Rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében a véleményüket a foepitesz@pesterzsebet.hu e-mail címre kérjük elküldeni, vagy postai úton a 
Főépítészi Irodának címezve (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., I.em. 62/A).
Kérjük, hogy válaszlevelében jelezze, hogy melyik készülő dokumentumról írja meg véleményét, észrevételeit.

            Tisztelettel:
Szabados Ákos

polgármester

Zene és látvány
A Pesterzsébeti Művészeti Napok és a Tavaszi Tárlat zárórendezvényét a ha-
gyományoknak megfelelően a Gaál Imre Galériában tartották. Kovács Eszter 
alpolgármester örömének adott hangot, amiért annyian jelentek meg, hogy 
sokaknak nem jutott ülőhely. 
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Májusban is köszöntött kilencven esz-
tendős kerületi lakost az önkormány-
zat. Solymosi Ernő bácsit ünnepelték, 
aki tősgyökeres Pesterzsébeti.

Solymosi Ernő 1927. május 11-én 
született, méghozzá Pesterzsébeten, 
ugyanabban a házban, ahol a mai 
napig él feleségével. Elemi iskoláit 
a Vas Gereben utcában, a mai gyer-
mekorvosi rendelő helyén végezte, 
majd tanulmányait a Kén utcai ál-
talános iskolában folytatta, mivel 
szülei elváltak, és a kis Ernő édesap-
jával a Kén utcába költözött. Élel-

miszerkereskedőnek tanult. Miután 
felszabadult mint kereskedősegéd, 
a Köztisztviselők Szövetkezetének 
Kecskeméti utcai boltjába került. Itt 
dolgozott egészen a II. világháború 
kitöréséig. 1945 után nem folytat-
hatta addigi munkáját, a Csepeli 
Vasmű öntödéjébe került, ahová 

tömegközlekedés híján kerékpárral 
járt át Erzsébetről.

Jövendőbeli apósát előbb ismerte 
meg, mint későbbi feleségét. Az após 
a lebombázott Városháza felújításán 
dolgozott kőművesként. Itt segéd-
kezett Ernő, és ide hordta az ebédet 
édesapjának majdani arája. 1946-
ban kezdett udvarolni, a házasságkö-
tésre azonban csak 1950. július 1-jén 
került sor. Az ifjú férjet kisvártatva 
behívták a határőrséghez, ahon-
nan, mint jobb képességűt, elvitték 
rendőrnek. Két gyermekük született, 
akik három-három unokával ajándé-

kozták meg őket, majd szép sorjában 
világra jött a tizenegy dédunoka. Az 
állandó telefonos kapcsolaton túl a 
lányunokák rendszeresen segítenek 
a házimunkákban, nagytakarításban, 
a fiúk dédunokák pedig lelkiismere-
tesen viselik gondját a kertnek.

D. A.

Május 26-án tartottuk a Bagi 
Ilona Leánygimnázium 
1967. évben végzett évfo-

lyamának 50 éves érettségi találko-

zóját 5 osztály részvételével. Sok szer-
vezéssel sikerült 51 régi tanulónak 
összejönni.

Csendben, szomorúan emlékez-
tünk meg tanárainkról és társainkról, 
akik már nem lehettek velünk. Ün-
nepélyünket Juhász Lajosné alpolgár-
mester nyitotta meg kedves szavaival, 
átadta Szabados Ákos polgármester és 

az önkormányzat üdvözletét is. Virág-
gal köszöntötte az egyetlen osztályfő-
nököt, Bakos Ferencné Zsuzsa nénit, 
Kökény Sándorné Vera nénit, mint 

bagis diákot, tanárunkat,  az iskolaala-
pító család tagját és fő szervezőnket.

Nagyon jó volt régi társainkkal ta-
lálkozni, és feleleveníteni az iskolában 
eltöltött éveket, elmesélni, kit hová 
sodort az élet. Sokan dolgoztunk a ke-
rületben különböző területeken.

Szép délutánt töltöttünk együtt.
Kutsera Isvánné Maros Márta

A Humán Szolgáltatások Intézmé-
nye június 13-án tartotta hagyomá-
nyos juniálisát a Nagy Győry István 

utcai Szolgáltató Központban. Az 
ünnepségen a nyugdíjasokat Kegye 
János pánsípművész előadását hall-
gathatták meg, majd a vendéglátás 
után Geburth Sándor gondoskodott 
a jó hangulatú zenéről.            y.

Szépkorú köszöntése Jubileumi találkozó

Juniális

Kökény Sándorné köszöntése
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– Van önnél idősebb praktizáló 
háziorvos?

– Állítólag egyvalaki. Hatvan éve 
vagyok a pályán. Huszonnyolcadi-
kán leszek nyolcvanöt éves.

– Hosszú élet, jó egészség. A 
körzeti orvosnak biztos megedző-
dik az immunrendszere, annyi be-
teggel találkozik.

– Ezért nem kapom el soha az inf-
luenzát. Először idén vettem be an-
tibiotikumot, a kollégák nyomására. 
A harmadik tabletta után lebénult 
az Achilles-inam. Kiderült, hogy 
gyógyszerérzékeny vagyok. Azóta 
bicegek.

– Felteszem a közhelyes kérdést 
– ami egy orvos esetében, mivel ré-
gente majd’ mindenki orvos akart 
lenni, megbocsátható –, már gyer-
mekkorában orvosnak készült?

– Nem. Véletlenül lettem orvos. 
Két orvostanhallgatót költöztettek 
társbérletbe a lakásunkba, ők mond-
ták, elvisznek felvételizni. Velük 
mentem, felvettek.

– Családjából folytatja valaki a 
hivatását?

– Lányomat győzködtem, fel is 
vették a fogorvosira, de mégis más 
pályát választott. Az unokámat di-
rekt biológia szakos osztályba járat-
tuk, felkészítettük a felvételire, de 
azt mondta: nem akar orvos lenni. 
Megvan ám ennek az oka! Azt lát-
ták, hogy éjjel-nappal, hétvégén, 
ünnepnap állandóan jártam a körze-
tem. Volt egy rossz szokásom: senkit 
sem utasítottam vissza.

– Háziorvosnak készült?
– Igen. Úgy láttam, az általános 

orvos ugyan semmiben sem töké-
letes, de mindenhez ért egy kicsit. 
Amikor a szakorvosok mindenféle 
gyógyszereket írnak fel a betegnek, 
nekem kell kiválogatnom a megfe-
lelőt. Mint a szabónak, melyik ruha 
illik a kuncsaftra. A legfontosabb, 
hogy a családorvos ismerje a beteg-
populációját.

– Jó diagnosztának születik az 
ember, vagy tanulható?

– Szimat kérdése, tehát adottság. 
A legfontosabb, hogy az ember sze-
resse a betegeit, és ismerje meg őket. 
Nekem a munkám a hobbim. Nem 
halászom, nem vadászom. Illetve va-
dászom a kardiovaszkuláris és a di-
abéteszes betegeket. Majdnem har-
minc éve. A koleszterin-triglicerin 
témában írt pályázatommal tíz éve 
harmadik helyet nyertem, és kiutaz-
hattam egy lisszaboni konferenciára. 
Kimentem. Váratlanul felszólítot-
tak, adjam elő az értekezésemet. Én, 
a kis vidéki körzeti orvos.

– Három évtized alatt mi kristá-
lyosodott ki a témában?

– Sok következmény megelőzhe-
tő, ha a beteg partner a kezelésben. 
A siker egyértelműen lemérhető. 
Külön türelem kell azonban az in-
ternetes orvosi oldalakat böngészők-
höz, amíg lebeszélem őket képzelt 
betegségeikről.

– Mióta gyógyít Erzsébeten?
– Huszonöt éve. De helyettesítet-

tem Soroksáron, Pestlőrincen. Har-

minchárom évig Hajdú-Bihar megye 
erdélyi részén dolgoztam.

– Ezek szerint odakint végezte 
az egyetemet?

– Igen, Marosvásárhelyen. Azu-
tán a határ mellé kerültem, Nagy-
várad és Nagyszalonta környékére. 

Akkoriban még zömében magyarok 
éltek arra.

– A határon túl, a hatvanas-
hetvenes években, hogyan tudott 
gondoskodni megfelelő gyógysze-
rekről?

– Mivel volt kishatárátlépőm, 
évente ötször-hatszor átjöttem a 
magyarországi patikákba, ahonnan 
segítséget kaptam. Közben elromá-
nosították a határmenti vidéket, 
ahol laktam, végül csak a patikus, 
a fogtechnikus és én voltunk ma-
gyarok. Akkor költöztem át Ma-
gyarországra, amikor agyonlőtték 
Ceausescut. A lányom és a vejem 

már itt éltek, és ahogy meg-
született az unokám, úgy 
döntöttem, véget vetek a 
jövés-menésnek.

– Ha nem volt gyógy-
szer, mit csinált?

– Megtanultam a népi 
gyógyászati módokat. Pél-
dául a helyi kuruzsló öreg-
asszonyoktól. Tőlük hal-
lottam, hogy a lósóska jó 
hasmenésre. De a hársfatea, 
vagy a kamilla, mondhatni, 
csodaszerek. Orrfolyásra pi-
rítóst kell szagoltatni, meg-
fázásra forró tea és dunszt 
jár. Télvíz idején pedig ott 
van a citrom és a méz.

– Ma is használja ezeket a prak-
tikákat?

– Természetesen. Az idősebbek 
nagyon élvezik.

– Multivitamin, forró italporok?
– A népi gyógyászatnak nincsen 

mellékhatása.

– Gyógyszerügynökök nem ke-
resik?

– Dehogynem. Kedden és csü-
törtökön. Meghallgatom őket, de 
megmondom, hogy vásárt nem csi-
nálunk.

– Azért csak felír gyógyszert.
– Persze. De kipróbálom, kinek 

melyik megfelelő.
– Sok betegét túlélte?
– Szülészettel is foglalkoztam, úgy 

182 szülést vezettem le saját kezűleg, 
több száz embert viszont el is temet-
tem. Amikor kimegyek a temetőbe, 
ismerős közegben sétálok.

– Nyolcvanöt évesen nem lassul 
le az ember?

– Naptárt használok. Felesleges 
dolgokat nem jegyzek meg, kizárólag 
a fontosakat írom fel. Keresztrejt-
vényt naponta fejtek. Sőt, ha éjszaka 
megébredek, ott vannak az ágyam 
mellett a rejtvényújságok. Rendsze-
resen járok továbbképzésekre. Pedig 
hetvenöt éves koromban megkap-
tam a papírt, hogy „olyan hülye va-
gyok, amin már nem lehet segíteni”, 
nem kell gyűjtenem tovább a kredit 
pontokat. Azért én elutazom min-
den konferenciára. Több szakmai 
folyóiratot járatok. Interneten nem 
nézem a politikai oldalakat, csak a 
web dokit.

Ditzendy Attila

Örökifjú doktor bácsi
Dr. Király Ottó Magyarország egyik legidősebb aktív családorvosa. A 85 éves 
orvos a mai napig az Ady Endre utcai rendelőben látja el betegeit. Negyed-
százada végez kiemelkedő gyógyító munkát Pesterzsébeten, amiért 2016-ban 
díszpolgári címmel tüntették ki.
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„Főúr fizetek!” 
Vendéglátás története Pesterzsé-
beten, helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 2017. 
április 19. – 2018. április 1.

„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 

„Látvány és Valóság” 
Fekete Emese festő – és grafikus-
művész kiállítása
Megnyitó ünnepség: 2017. június 
21., szerda, 17 óra
Helyszín: Gaál Imre Galéria
A kiállítás megtekinthető: 2017. 
június 21. – 2017. július 23. között.

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

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

Földön, vízen, levegőben – hétfői kézműves 
klub: 
hétfőnként, 16 órától a közlekedéssel kapcsolatos 
játékra és kézműveskedésre hívunk benneteket! 
Június 26-án vonatozunk, július 3-án repülünk, 
július 10-én pedig kocsikázni fogunk.

Játékkészítők klubja: szerdánként, és minden pá-
ros hét péntekén 15 órától újra várja Attila bácsi 
az érdeklődőket, akik logikai és kézműves játékok-
kal ismerkednének. Legközelebb: június 21-én, 
28-án, 30-án, július 5-én, 12-én, és 14-én.

Nekem 8 – irodalmi folyóirat bemutatkozása 
június 28-án, szerdán, 17 órakor. A pesterzsébeti 
Család- és Gyermekjóléti Központtal közös ren-
dezvény.

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban július 
3-án, hétfőn 16 órakor várja a nyelvgyakorlókat 
Laczkó-Juhász Mónika. A német klub következő 
foglalkozása július 10-én, hétfőn 16 órakor lesz. 
A francia klubban június 26-án, hétfőn 16 órakor 
várja a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz 
klub következő foglalkozása pedig június 21-én, 
szerdán 16 órakor lesz.

Kiállítás: Galériánkban Fábián Mária festményeit, 
tárlóinkban pedig Sárkány Istvánné babakiállítását, 
illetve a Hajós Alfréd Általános Iskola diákjainak 
kiállítását tekinthetik meg.

Szolgáltatásaink: házhozszállítás, internetelérés, 
wifi, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, 
felolvasószoftver, NAVA pont.

TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk angolul!
jún. 28-án 17.30-tól

Kézimunka Klub csipetnyi sóval - 
szóval közben Főzőcske Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Kerekítő Tóthné Kéri Barbarával  
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.10: Bábos torna
zárás előtti utolsó: jún. 26-án

Nagy László Simonné a 9. sz. 
egyéni választókörzet képviselője 

legközelebb szeptember 6-án 
tart fogadóórát

KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK, 

VIGYÁZZANAK MAGUKRA!

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

Tel.: 06 (1) 284 7324
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Gaál Imre Galéria
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasóink a könyvtár 
július 3 – augusztus 4-ig 

ZÁRVA tart!

Természetesen ezen időszakra 
is kölcsönözhetnek, 

a dokumentumok lejárati 
határideje nyitás utánra esik! 

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!

MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA

Június 24. szombat

A Pesterzsébeti Múzeum és 
a Gaál Imre Galéria 

meghosszabbított nyitva 
tartással, 10 órától 24 óráig 

várja a látogatókat! 

A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁSAINKRA,

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS

DÍJTALAN!

Pesterzsébeti Múzeum:
• Neményi Lili emlékszoba
• Helytörténeti kiállítás

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

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért 
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert



132017. június 20. AJÁNLÓ



14 2017. június 20.

Szabados Ákos beszédében meg-
köszönte Varga Sándor sportrefe-
rensnek és dr. Nagyné Koczog Tün-
dének, a PEPI egykori vezetőjének 
azt a szervező munkát, amelynek 
köszönhetően immár 17. alkalom-
mal ismerheti el az önkormányzat a 
legjobban tanuló és sportoló gyer-
mekek munkáját, erőfeszítését. – A 
Győztesek Gálája jó a felkészítő 
pedagógusoknak, jó a szülőknek, 
jó az elismerésben részesülőknek és 

nagyon jó Pesterzsébet Önkormány-
zatának, mert olyanoknak adhat át 
díjakat, akik önzetlenül, a sikerért, a 
saját magukba vetett hitért dolgoz-
nak – mondta a polgármester, majd 
a gyerekekhez fordulva így folytatta: 

– Ne felejtsétek, ahhoz, hogy olyan 
felnőtté váljatok, akiknek az élet sok 
sikert tartogat, szükséges lesz az a 
magatartás és hozzáállás, amit most, 
iskolás éveitekben tanúsítotok.

A gála a hagyományoknak megfe-
lelően két részből állt. Az első felében 
a sport kiválóságait díjazták, a máso-
dik felében a tanulmányi versenyek 
győzteseit. A 2016/2017-es tanévben 
az önkormányzat a testnevelő taná-
rokkal közösen különböző korcso-

portokban 13 diákolimpiai számot 
szervezett. A kerületi munkaközös-
ség-vezetők a versenyeknek helyszínt 
adó iskolák pedagógusaival közösen 
42 kategóriában 29 tanulmányi ver-
senyt rendezett.                         y.a.

A Gyermekmosoly Óvoda 
Bíró Mihály utcai tagóvo-
dája hagyományos „Egész-

séges mosoly hete” rendezvényso-
rozatának futónapját idén a Lajtha 
László utcai futópályán rendezték. 
A június 1-jei rendezvényt, amely a 
Bozsik program és Pesterzsébet Ön-
kormányzata támogatásával valósult 
meg, Juhász Lajosné alpolgár-
mester nyitotta meg. – Meg-
győződésem, hogy a sportnak 
napjainkban kiemelt szerepe 
van. Már egészen kicsi korban 
el kell, el lehet kezdeni sportol-
ni, hiszen így válhatnak a gye-
rekek pozitív életközösség tag-
jaivá, lelkileg és szellemileg is 
kiegyensúlyozottabbá. A futás 
nagyon egészséges sport, számos 
betegségtől megóv – mondta, 
majd mindennapi mozgásra 
buzdította az ovisokat.

A bemelegítést Molnár Szil-
via, a Fit Dance Sport- és Tánc-

klub vezetője tartotta, majd ő indí-
totta útjára a kis futókat a futókörön. 
Az ovisok ezt követően hétpróbán, 
játékos ügyességi mozgásos állomá-
sokon mérték össze tudásukat. A 
sportnap lezárásaként Somodi Klá-
ra, az Egészségügyi és Sport Bizottság 
elnöke adta át a jutalmakat.

y.a.

A tavalyi sikeres bemutatko-
zás után a Bíró Mihály utcai 
Szabó Ervin Könyvtár idén 

is meg-hirdette a kerületi iskolák 
körében a Könyvbarátok levelezős 
versenyét, amelyen két könyvet kel-
lett elolvasniuk a 3-4. osztályos gye-
rekeknek. Balázs Ágnes: Lufi és Sza-
móca című művét, valamint Nyulász 
Péter Helkáját. Mindkét könyvhöz 
feladatlapot készítettek, amit elküld-
tek az iskoláknak.

Összesen százhárom gyerek pá-
lyázott a kerület hét általános iskolá-
jából. A döntőre minden iskolából a 
három legtöbb pontot szerzett gyer-
meket hívták meg. Innentől kezdve 
már nem egyéni, hanem csapatver-
senyről volt szó. Két olyan iskola 

volt, ahonnan nagyon sok gyerek 
küldte vissza a feladatlapokat, ők két 
csapatot indíthattak. Így összesen 9 

csapat érkezett a döntőre három-
három diákkal. Pesterzsébet Önkor-
mányzatának támogatásával sikerült 

meghívni Balázs Ágnest, az egyik 
könyv szerzőjét. Ő volt a zsűri elnö-
ke, a másik két zsűritag Molnár Éva 
nyugdíjas könyvtárvezető és Bényi 
Árpádné nyugdíjas pedagógus volt. 
A vetélkedőt Biricz Jánosné vezette.

A döntőn sokféle feladatot kap-
tak a gyerekek, illetve Balázs Ágnes 
könyvéhez kapcsolódó jeleneteket 
adtak elő. A verseny után beszélget-
hettek is Balázs Ágnessel a gyerekek.

Első helyezést a Gyulai István 
Általános Iskola csapata ért el. 
Második a József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Iskola, 
harmadik pedig a Nagy László Ál-
talános Iskola és Gimnázium diák-
jai lettek. 

sz.

INTÉZMÉNYEK

Győztesek Gálája Egészséges mosolyért futottak

Könyvbarátok versenye 

Tizenhetedik alkalommal köszöntötte a Győztesek Gáláján Pesterzsébet Ön-
kormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetése a 2016/2017-es 
tanév kerületi tanulmányi versenyein és diákolimpiáin első helyen végzett 
általános iskolásokat, valamint felkészítő pedagógusaikat május 30-án. 
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A József Attila Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános 
Iskola június 8-án tartotta 
fennállásának 90. évfordu-
lója tiszteletére rendezett 
évadzáró gálaműsorát, ame-
lyen – az intézmény meghí-
vására – részt vett az osztrák 
hercegi pár, Herta Margarete 
H a b s b u r g - L o t h r i n g e n 
és Sandor Habsburg 
Lothringen, a Béke Lángja 
Egyesület alapítói és vezetői.

A vendégeket a Vá-
rosházán Szabados Ákos 
polgármester és dr. Hiller 

István országgyűlési képvi-
selő, a Parlament alelnöke 
fogadta. A baráti hangulatú 
beszélgetést követően a her-
cegi pár a Csiliben folytatta 
pesterzsébeti programját. Az 
iskola gálaműsorán a her-
cegné átadta a Béke Lángját 
jelképező szobrocskát Krén-
Poroszka Jolán igazgatónak, 
ezzel az iskola tagjává vált a 
világbéke eszméjét terjesztő, 
a rászoruló fiatalokat anyagi 
és tárgyi juttatásokkal segítő 
egyesületnek.

y.

 – A Hajós valóban lelkes 
és hozzáértő pedagógusai 35 
éve olyan iskolát próbáltak 
csinálni, ahová érdemes vinni 
a gyermeket, ahol a diák jól 
érzi magát, a kollégák pedig 
látják értelmét munkájuknak. 
35 év elég idő, hogy mérleget 

vonjunk. Azt látjuk, hogy 
számosan az alapítók közül és 
számosan az egykori diákok 
közül visszaviszik a Hajósba 
a gyermeküket. Ha gyermek, 
pedagógus és szülő együtt tud 
működni, az nem kötelezett-
ség, hanem fontos és jó, mert 
mióta az ember iskolát épít, 
abban a legfontosabb, hogy a 
gyermek jól érezze magát. Ez 

pedig ebben az iskolában si-
került – fogalmazott köszön-
tőjében Hiller István.

Az önkormányzat és Sza-
bados Ákos polgármester 
nevében Juhász Lajosné al-
polgármester nyitotta meg 
a rendezvényt, megköszön-

ve, hogy a Hajós diákjai 
rendszeresen részt vesznek 
a kerületi rendezvényeken, 
jeleskednek a sport- és ta-
nulmányi versenyeken.

Ezt követően Őrfi Kriszti-
na igazgató lépett a színpad-
ra, és köszönte meg a korábbi 
igazgatók munkáját, amely-
nek révén 1998-ban olyan 
iskolát vehetett át, amelyre 

könnyű volt építkezni. Az 
1982-ben megfogalmazott 
szlogen, „Építsünk iskolát!”, 
beteljesedett – mondta, majd 
emlékplakettet adott át az 
egykori vezetőknek, Becsei 
Dénesnek, Gavlik Istvánnak 
és Vidáné Szira Erzsébetnek.

Szintén emlékplakettet 
kaptak azok a pedagógu-
sok, akik az alapítás óta az 
intézményben dolgoznak. 
A rendezvényen adták át a 
2007-ben elhunyt testnevelő 
tanár, Irányi Margit emléké-
re alapított díjat is, amelyet 
minden évben a kiemelkedő 
sport- és tanulmányi ered-
ményeket elérő fiú, illetve 
leány kap meg.
Őrfi Krisztina megkö-

szönte az intézmény jelen-
legi és egykori kollégáinak, 
a diákoknak és a szülőknek 
mindazt a munkát, erőfeszí-
tést, együtt gondolkodást, 
amelynek köszönhetően a 
Hajós mára országszerte is-
mert iskolává vált.

Ezzel lezárult a gála hiva-
talos része. A fellépő – zömé-
ben alsós osztályok – egyéni, 
illetve csoportos produkcióit 
látva a közönség könnyei 
hol a meghatottságtól, hol 
a nevetéstől potyogtak. A 
bemutatók mindegyike hi-
hetetlenül színvonalas volt, 
érződött, hogy mind a gyere-
kek, mind az őket felkészítő 
pedagógusok, szülők szívü-
ket-lelküket beletéve készül-
tek az ünnepi alkalomra.

y.a.

A Nyitnikék Óvoda Kos-
suth Lajos utcai Tagóvodá-
ja, népszerűbb nevén a Lila 
ovi idén ünnepli fennállá-
sának 40. évfordulóját. Az 
ebből az alkalomból tartott 

születésnapi ünnepségen, 
június 9-én Győrné Varga 
Kornélia üdvözölte a meg-
jelent vendégeket. Várhalmi 
Andrásné, a tagóvoda veze-
tője ismertette az intézmény 
elmúlt 40 évének főbb állo-
másait, majd Szabados Ákos 
köszöntötte a résztvevőket. 
A polgármester hangsúlyoz-
ta: – Egy kerület, település 
akkor válik igazán elfogad-
hatóvá az ott élők számára, 

ha ott otthon teremtődik. 
Ezt az otthonosságot sugá-
rozza ez a közösség, amely jó 
szakmai munkát végzett és 
végez, és méltán lehet büsz-
ke az elmúlt 40 évére.

Az ünnepi műsorban az 
óvoda nevelőközössége adott 
elő dalcsokrot, majd az ovi-
sok bemutatója következett.

A hivatalos rész lezá-
rultával a kicsiket egész nap 
színes programok – népi játszó, 
a Bóbita Band, aszfaltrajzolás, 
hastánc- és kosárlabda-be-
mutató, ugrálóvár, fakör-
hinta és arcfestés – várták. 
A meglepetésvendég Vas-
tag Csaba volt.          y.a.

Intézményünk 90 éves fennállásának alkal-
mából május 4-ére régi Vörösmartys diákok 
találkozóját hirdette meg iskolánk. Az ese-
ményhez iskolatörténeti kiállítás kapcsoló-
dott, a legrégebbi emlékek az 1950-es évek-
ből származtak.

A program hivatalos részének elején az 
iskola történetéről tartottak előadást di-
ákjaink, majd az idei tanév eseményeiről 
vetítettek diaképes bemutatót. A második 
részben volt diákjaink, az 1971-ben végzett 
8.b. évente megrendezett osztálytalálkozó-
iból láthattunk pillanatképeket. A délután 
érdekes része volt, mikor a régi Vörösmartys 
diákok kérdéseket kaptak a mostaniaktól a 
régi idők iskolatörténéseiről. Megelevened-
tek előttünk a régi csínytevések, láttuk a régi 

tantermeket, hallottuk volt tanáraink hang-
ját. A rendezvény kötetlen részében vidám 
baráti beszélgetésekre, rögtönzött osztályta-
lálkozókra került sor.

Búcsúzóul sok régi Vörösmartys hagyta 
kedves gondolatait és köszönetét a jubileumi 
év tiszteletére nyitott emlékkönyvben. Né-
hány ezek közül: „61 éve végeztem ebben az 
iskolában, amely egész életemre nyomott ha-
gyott, most pedig boldogan jöttem vissza erre 
a szép ünnepi alkalomra. Jó volt itt lenni! 
Köszönet a szervezésért, és jövök, ha Isten él-
tet, máskor is.” „1998-tól 2006-ig jártam ide. 
Itt nőttem fel. Köszönöm, hogy itt lehettem.”

Kedves Régi Vörösmartysok! Nem vá-
runk 10 évet a következő jubileumra! Jövőre 
találkozunk!

régi Vörösmartys tanár, aki új igazgató

JUBILEUM

A Budapest XX. kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola fenn-
állásának 35. évfordulója alkalmából rendezte meg az in-
tézmény május 19-én a Hajós Gálát. A Csili színháztermében 
tartott telt házas rendezvényen az önkormányzat és a kerületi 
intézmények vezetőin kívül részt vett a képviselő-testület 
több tagja, valamint dr. Hiller István országgyűlési képviselő, 
a Parlament alelnöke, Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi 
Központ vezetője és Samia Ilhem Ammar, Tunézia magyaror-
szági nagykövete is. 

Hercegi pár az ünnepségenIskolát építettek

A Lila ovi ünnepe

A múlt találkozott a jövővel
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Ezt az üzenetet kapta 
szerkesztőségünk az önkor-
mányzat közösségi oldalára: 
„2017.05.17. 11:00 pester-
zsébeti piac – A nap Hősei! 
Köszönjük a járőröző rend-
őrök, az épp vásárló nő-

vérke és a mentősök hősies 
munkáját! Egy bácsi össze-
esett, akit újraélesztő gép és 
a gyors emberi beavatkozás 
segítségével 1 órán keresz-
tül próbáltak visszahozni 
közénk, sikeresen!!! Amíg 

a mentősök kiértek 
a helyszínre (30 perc 
(!)), a rendőr urak és a 
helyszínen épp vásárló 
nővérke becsülettel, 
hősiesen segítettek az 
újraélesztésben. Ha-
talmas köszönet ne-
kik, az ég áldja őket!”

Május 20-án, szombaton délelőtt a gyö-
nyörű napsütéses időben benépesült a Mátyás 
király téri játszótér. Fekete Katalin, a körzet 
önkormányzati képviselője hívta a környék 
kicsinyeit és felnőttjeit, 
hogy közösen megszépítsék 
kedvenc játszóterüket.

A Szociális Foglalkozta-
tó biztosított szerszámokat, 
virágot és szakmai segítsé-
get a programhoz. Amíg 
a felnőttek dolgoztak, a 
gyerekeket ügyességi játé-
kokkal szórakoztatták. A 
rendezvény résztvevői sok 
kérdést tettek fel a munká-

ban is részt vevő  Nemes László alpolgármes-
ternek és Nemesné Németh Judit közlekedési 
tanácsnoknak, és több javaslattal is éltek a 
képviselők felé.

A Pesterzsébeti Múzeum 
„Pesterzsébet bemutatkozik” 
címmel rendezett helytörté-
neti kiállítást a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény-
ben, melynek kurátora D. 
Udvary Ildikó művészettör-
ténész, a múzeum igazgatója 
volt.

A megnyitó ünnepségen 
köszöntőt mondott Zombory 
Miklós, Ferencváros alpol-
gármestere, a kiállítást Juhász 
Lajosné, Pesterzsébet alpol-
gármestere nyitotta meg. 

A Pesterzsébetről ké-
szült tablók és fotónagyítá-
sok bemutatták a kerület 

sokszínűségét, amit 
tovább árnyaltak a 
kiállított képzőmű-
vészeti alkotások, 
Kadarkuti Richárd, 
Nolipa István Pál és 
Fejes-Tóth Gábor 
festményei.  A vetí-
tőteremben a láto-
gatók Pesterzsébetről 
készült filmecskéket 
tekinthettek meg.

nd.

Pesterzsébet egyik talán legszebb köztéri 
kútjának fotóját küldte el egyik kedves olva-
sónk. A Korom utcában lévő kutat tavasz-
szal egyik oldalról nyíló ibolyák, a másikról 
gyöngyvirágok fogják körbe.

Amennyiben Ön is találkozik jártában-
keltében valami széppel, kérjük, küldje el 
annak fényképét néhány mondatos leírással 
postai úton a Pesterzsébet újság szerkesztősé-
ge 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. 
címre, vagy elektronikusan a szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu e-mail címre!

A szerk.

Megújul a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház II. Belgyógyászat-
Gasztroenterológiai Osztálya. A korábbi 
fejlesztéseket követően május közepére 
az osztály folyosóit és szobáit festették 
ki, a kórtermek fürdőszobáit teljesen 
felújították, új bútorokat állítottak be, 
valamint az orvosi gázhálózatot is bőví-
tették. A beruházást a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház Alapítványa és a Vitamin-
kosár Kft. finanszírozta.                  y.

A Pesterzsébeti Múzeum „Az év kiállítása 2016” országos 
múzeumi pályázaton elismerő oklevélben részesült, amit ün-
nepélyes keretek között, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a 
Múzeumok Majálisán vehetett át május 21-én a kis költség-
vetésből, nagy kreativitással, szakértelemmel és szeretettel 
készült időszaki helytörténeti kiállításáért D. Udvary Ildikó 
igazgató és Benyovszky Tóth Anita muzeológus.    y.

A május végi viharokban a hirtelen lezú-
dult csapadékmennyiség jelentős fennaka-
dásokat okozott Pesterzsébeten is. A XX. 
kerületi tűzoltóknak is sok dolga akadt a 

viharkárok, pincebeázások miatt, melyek 
gyors felszámolása érdekében a pesterzsébe-
ti polgárőrök segítségét is igénybe vették. A 
polgárőrök a tűzoltóságon kapott eligazítást 
követően a katasztrófavédelmi szakembe-
rekkel közösen több pincébe betörő csapa-
dék kiszivattyúzásában segédkeztek. 

Amennyiben Ön is szeretné, hogy szű-
kebb lakókörnyezete, kerületünk szebb, 
lakhatóbb, biztonságosabb legyen, csatla-
kozzon a Pesterzsébeti Polgárőrséghez! Je-
lentkezni Szászvárosi Zsolt elnöknél lehet 
a pesterzsebeti.polgarorseg@gmail.com 
címen.             z.

Életmentők a Tátra téri piacon

Tavaszi szép

Takarítás és virágültetés

Megújuló gasztroenteorológia

Szakmai elismerés

Pesterzsébet bemutatkozott

Segítettek a polgárőrök

FOTÓ: HORVÁTH ATTILA
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A „Tátra tudósai” a fenntartha-
tóságért című projektünk első ki-
rándulása a „Patak örökbefogadása” 
volt. A pesterzsébeti Kakas-dombnál 
lévő pataknál sok állatot láttunk: 
ebihalakat, szitakötőket, békákat, 
vízisiklót és lárvát is. Fogtunk egy 
ebihalat, aminek a neve Pötyi lett, 

mert kis pöttyöket lát-
tunk rajta. Az elhozott 
vízmintánkat mikrosz-
kóppal alaposan szem-
ügyre vettük. Szitakötő 
lárvát is találtunk ben-
ne. Hőmérsékletet mér-
tünk, békanyál-moszatot 
szedtünk, megmértük a 
víz ph értékét. Csigákat 
csak a fákon találtunk, 
ám vízi csigából többet 
is láttunk. Pár darabot 
kifogtunk, megvizsgáltuk 
őket, aztán visszaenged-
tük a patakba. Kati néni 
sok növénnyel ismerte-
tett meg bennünket.

A patak örökbefoga-
dása során énekeltünk, 
és vízzel kapcsolatos 

közmondásokat gyűjtöttünk. A pa-
taknak nevet is adtunk: Erzsébeti 
Kistátra. Megbeszéltük, hogy rend-
szeresen gondját viseljük „gyerme-
künknek”.

Kornokovics Kitti
Vanyek Máté 

Orbán Menyhért 

MOZAIK

Erzsébeti Kistátra

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  + 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!!!!

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
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Naponta hallani újabb és 
újabb, gyors súlyvesztést ígé-
rő fogyókúrás módszerekről. 

Egy csupán a baj velük: sosem hosszú 
távra, és szinte sosem a kiegyensúlyo-
zott táplálkozásról szólnak. 

Amellett, hogy legtöbbször előny-
telenül befolyásolják az anyagcserét 
és a hormonháztartás működését, 
annyira kevés ideje ismerjük őket, 
hogy fogalmunk sincs, egy-egy drasz-
tikus diétában eltöltött életszakasz 
miként hat testünk későbbi állapo-
tára. Nem beszélve arról, hogy a fo-
gyókúra befejeztével jó eséllyel ismét 
felszaladnak ránk a kilók.

Az önkényes diagnózis alapján, a 
véletlenszerűen vagy a sok táplálko-
zási „szakértő” tanácsára alkalmazott 
kúrák, melyek leggyakrabban sze-
lektív diétákat jelentenek, sejtszintű 
alultápláltsághoz vezetnek. A fogyó-
kúrázó ilyen esetben sokszor nincs is 
tisztában azzal, hogy vérszegénysé-
gének, depressziójának, immungyen-
geségének vagy csontritkulásának 
éppen a csodadiéta az oka. A draszti-
kus programok egyik következménye, 
hogy minden leadott 1,5 kg harmada 
az izomtömeg rovására történik. 

Az egyik divatirányzat a méreg-
telenítő kúra. Ezzel csak az a gond, 

amint nemrégiben dr. Zacher Gábor 
is rávilágított: méregtelenítés nem 
létezik. Dr. Novák Hunor arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a méreganyagok 
kiválasztásához nem kell semmilyen 
por, tea, kapszula vagy akár perui 
kovaföld, mivel ezt a feladatot töké-
letesen elvégzik a különféle szervek, 
mint például a vese vagy a máj. A 
méreganyagokat vizelettel, széklettel 
választjuk ki. Tehát aki naponta ül a 
vécén, tökéletesen méregtelenít.

A helyes, szervezetünknek meg-
felelő étkezési rend kialakítása lehet 
a súlyproblémánkra az egészséges és 
tartós megoldás, amely önmegfigye-
lésen és szakemberrel való együttmű-
ködésen alapul. Csakis ilyen módon 

tudunk kialakítani egy életmódot, 
amelynek részeként gondoskodunk 
a szervezetünk számára nélkülözhe-
tetlen alapanyagok, vitaminok, ás-
ványi anyagok pótlásáról.

y.a.

MOZAIK

Miután megvettük és haza-
vittük a család vitamin-
utánpótlásául szolgáló 

zöldség- és gyümölcsféléket, első és 
legfontosabb dolgunk a helyes táro-
lás. Ez pedig nem jelent mást, mint 
a mihamarabbi hűtést és a minél 
rövidebb időn belül való felhaszná-
lást. A friss, rugalmas héjú zöldsé-
gek, gyümölcsök egy hétig is elállnak 
anélkül, hogy minőségük romlana, a 
kevésbé friss vagy lédús fajták azon-
ban csak 2-3 napig tarthatók el.

A másik kíméletes módszer a 
mélyhűtés, amely során csak kevés 
összetevő károsodik. A legtöbb zöld-
ség-, illetve gyümölcsfélét érdemes 
blansírozni, amely lassítja a bennük 
lévő vitaminok lebomlását. Az eljá-
rás egyszerű: a felaprított élelmiszert 
szűrőkanállal 1-3 percre merítsük 
forró vízbe, majd rögtön utána hideg 
vízben hűtsük le.

Sok tápanyag, illetve vitamin tá-
vozik a hosszú idejű főzés során, ezért, 
amit lehet, inkább nyersen, vagy rö-
vid ideig főzötten fogyasszunk.

Még néhány tárolási tipp: érdemes 
a zöldségeket és a gyümölcsöket külön 
tárolni, így elkerülhetjük a kicsírázá-
sukat. Ha mégis hosszabb ideig tárol-
juk őket, célszerű bizonyos időnként 
átnézni, átválogatni, hogy a romlás-
nak induló zöldségeket, gyümölcsöket 
időben ki tudjuk dobni.             nd

Helyes tárolás

Diéta helyett életmódváltás

Bár ebben az időszakban sokan inkább a hűsítő 
vízpartot választják kikapcsolódásul, a szaunázást 
pedig a hideg időre tartogatják, nem érdemes ez 

utóbbit hónapokra elhanyagolni. Hogy miért? Mert egy 
jó szaunázás egyszerre hat az egészségre és a jókedvre, 
ellazít, és még a szépít is.

A szaunázás akkor hatékony igazán, ha rendszeresen 
végezzük, ám a forró percek meg-
éléséhez kitartás és kellemes élmé-
nyek szükségesek. Ezt biztosítják 
a szaunaszeánszok, amelyek már 
egyre több fürdőben elérhetőek.

A jó szaunázás előfeltétele a 
tisztaság, amelynek biztosítása 
egyrészről az üzemeltető feladata, 
de a belépőknek is komoly szerepe 
van ebben. Tudni kell, hogy bete-
gen nem látogathatjuk a szaunát, 
az előírásoknak megfelelően a pa-
pucsot és (egyes helyeken) a für-
dőruhát az előtérben kell hagyni, 

végül tiszta testtel, azaz letusolva és szárazra törölközve 
foglalhatjuk el helyünket.

Ha szaunafelöntésen vagy -szeánszon veszünk részt, 
akkor érdemes informálódni a felhasznált anyagokról, 
nehogy kellemetlen tünetek, nem várt reakciók jelent-
kezzenek.

A szaunázást – főként a magas hőmérséklet miatt 
– nem mindenki bírja, de a fokozatosság elvét követve 
rövid idő alatt hozzá lehet szokni. A kezdők mindenkép-

pen az alacsonyabb hőmérsékle-
tű szobában kezdjék, és ebben az 
esetben is tartsák be, hogy a 10-
12 peres szaunázást alapos hűsítő 
zuhany kövesse, melyet egy 10-12 
perces pihenéssel zárjanak le. Aki 
szeretné és bírja, ezt a folyamatot 
még egyszer, maximum kétszer 
megismételheti. A teljes szauná-
zás ilyen esetben akár 45 percet is 
igénybe vehet, ám ez jótékonyan 
hat mind az érrendszerünkre, a 
keringésünkre, a bőrünkre, de 
még a vitalitásunkra is.             y.

A nyár beköszöntével a 
csapból is az folyik, hogy 
mennyire fontos a folya-

dék-utánpótlás. A nagy melegben 
ugyanis a szokásosnál jobban verej-
tékezünk, ezért ebben az időszakban 
különösen oda kell figyelni arra, 
hogy eleget igyunk.

Nem mindegy azonban, hogy mi-
vel pótoljuk a folyadékot. Testtöme-
günk 65 százalékát a víz teszi ki, amely 
szállítja a táp- és a salakanyagokat 
szerveink között, segít a testhőmér-
séklet szabályozásában, megtalálható 
az agyban, a szívben, az izmokban, a 
vesékben, a májban, a bőrben, sőt, 

még a csontokban is. 
Magyarul a víz a leg-
jobb utánpótlás, a cuk-
ros üdítők egészségügyi 
okokból is kerülendők. 
A hőségben a gyümöl-
csökből készített limo-
nádé vagy a gyümölcstea 
is hatékony hűsítő, per-
sze cukor nélkül. Fon-
tos tudni, hogy a sima 
tea, a kávé – a bennük 

lévő koffein miatt – vízelvonó hatású, 
csakúgy, mint az alkohol. Ez utóbbi 
miatt, bármennyire is jólesik, hiba azt 
gondolni, hogy egy-két sörrel pótolni 
tudjuk a folyadékveszteséget.

Az sem mindegy, mennyit iszunk 
naponta. Ez függ az életkortól,a test-
súlytól és még a nemtől is, minden-
esetre egy átlagos nőnek napi kö-
rülbelül 1,5-2 liter, egy férfinek 2,5 
liter folyadék az ajánlott mennyiség. 
Persze ha edzünk, akkor ennél több 
vízre van szüksége a szervezetnek.

Tudni kell azt is, hogy amikor 
szomjúságot érzünk, az már a kiszá-
radás első jele. Éppen ezért mindig 
legyem a kezünk ügyében egy pohár 
vagy palack víz, amelyre rápillantva 
eszünkbe jut, hogy inni kell.

an.

Inni, inni és inni

Szaunaszeánsz most is
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Zöldsarok Ajánló

A július általában a 
legmelegebb nyári 
hónap, így ebben az 

időszakban a kiskerttulajdo-
nosok legfontosabb feladata a 
növények, virágok locsolása.

A jó öntözés biztos jele, 
ha már nem szivárog be 
gyorsan a víz, hanem néhány 
pillanatra megmarad a felszí-

nen, majd ha a beszivárgás 
után egy kicsit rálocsolunk, 
a víz megáll a föld felszínén. 
A hőségben a fák és bokrok 
lombozatát és az alattuk lévő 
növényeket is alaposan ön-
tözzük meg.

Az akasztós kosarakba, 
virágládákba és az ágyásokba 
ültetett virágoknak szintén 
naponta szükségük van víz-
utánpótlásra.

Az sem mindegy, hogy 
a nap melyik szakában lo-
csolunk. A forró napsütés 
hatására a napközbeni öntö-

zéskor megperzselődhetnek a 
virágok és a levelek, ezért in-
kább a kora reggeli vagy késő 
esti időpontot válasszuk.

A virágokkal kapcsolat-
ban még egy fontos tenniva-
lónk van ebben az időszak-
ban; szintén napi szinten 
gondoskodjunk az elszáradt 
virágok lecsippentéséről, így 

új virágzásra 
serkenthetjük 
őket.

A gyep-
nyírásról sem 
szabad elfeled-
keznünk, ügyel-
jünk azonban 
arra, hogy a 
vágás magassá-

gát magasabbra állítsuk, így 
a fűszálak hosszabbak ma-
radnak a csapadékmentes 
napokban-hetekben.

Ebben az időszakban még 
segíthetünk azon a gyakori 
bajon, hogy fenyőfacseme-
ténk csúcsa nem fejlődik. 
A legegyszerűbb, ha a csúcs 
alatt levő oldalhajtások kö-
zül az erre legalkalmasabbat 
óvatosan a csúcs helyére 
hajtjuk, és ebben a helyzet-
ben kikötjük egy kis lécda-
rabhoz, amit a törzshöz kö-
tözünk.             y.a.

Ha a fülszöveget nem olvas-
suk el, azt hihetnénk, egy 
romantikus regény akadt 

a kezünkbe, amelyben egy egyre 
bonyolultabb és rejtélyekkel telibb 
szerelmi háromszög bontakozik ki. 
A történet akár lehetne sablonos 
is, ha nem lenne már az elejétől 
kiszámíthatatlan. Az ember csak 
kapkodja a fejét, nem tudja, hogy ki 
kivel van, ki a „jó” és ki a „rossz” 
a sztoriban, de hát éppen ettől izgalmas és 
letehetetlen az egész.

A könyv olvasása során elgondolkodha-
tunk arról, hogy a látszat olykor mennyire 
csal, hogy senkinek az életébe nem látha-

tunk bele, sőt, előfordul-
hat, hogy még a hozzánk 
legközelebb lévő sze-
retteinknek is vannak 
olyan titkai, amelyekről 
nem is tudunk (zárójel-
ben jegyezzük meg, talán 
jobb is).

Sarah Pinborough 
zsenialitását jelzi, hogy 
nemcsak végig fenn 
tudja tartani az olvasó 
érdeklődését, a végére 
egy olyan csavart hoz a 

történetbe, ami igazán megdöbbentő, amit 
aztán tényleg senki nem gondolt volna…

nd.
(Sarah Pinborough: Ne higgy a szemének! 

21. Század Kiadó, 2017)

Öntözés és öntözés A sötét oldal

Hozzávalók:
    
    50 dkg cseresznye
    15 dkg margarin (puha)
    15 dkg kristálycukor
    1 csomag vaníliás cukor
    3 egész tojás
    3 dl tej
    40 dkg rétesliszt
    1 csomag sütőpor
    1 citrom reszelt héja
    1 csipet só

A cseresznyét kimagozzuk. A cseresznye 
kivételével az összes hozzávalót egy tálba 
mérjük, és jól összekeverjük.

Sütőpapíros, vagy kizsírozott, lisztezett 
tepsibe (37 x 23 cm) öntjük.

A tetejére szórjuk a kimagozott cseresz-
nyét, ha nem süllyednek le, egyenként le-

nyomkodjuk. 200 fokra előmelegített sütő-
ben kb. fél óra alatt megsütjük. Tűpróbával 
ellenőrizzük.

Ha megsült, még melegen porcukrot szó-
runk a tetejére.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Cseresznyés piskóta
Gasztronómia

6 7 5 8

1

4 2

1 4 2 8

3 9 2

9 8 6 7

3 9

2

5 4 9 7

Sudoku

2 7

1 9 4 6 5

5 7 3

6 7 4 9

8

6 7 2 4

8 4 6

2 9 5 3 1

1 4

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
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2017 májusa egy világversennyel 
kezdődött szakosztályunk számára, 
hiszen május 2-7. között a szerbi-
ai Újvidéken került megrendezés-
re a felnőtt Európa-bajnokság. Az 
ESMTK és Magyarország színeit ezen 
az EB-n Sleisz Gabriella képviselte a 
női 60 kg-os mezőnyben. Gabi súly-
csoportjába 11-en mérlegeltek. Ver-
senyzőnk a negyeddöntővel kezdte 
meg a küzdelmeket, ahol a 3x-os 
Európa-bajnok lett nemzetiségű el-
lenfelével szemben bátran kezdett, 
remek leviteleinek köszönhetően 
többször is vezetett a mérkőzésen, 
ám a végére elfáradt és tusvereséget 
szenvedett. Lett legyőzője döntőbe 
jutott, így Gabi vigaszágra került, 
ahol ukrán ellenfelét nem sikerült 
legyőznie, és a 10. helyen fejezte be 
az Európa-bajnokságot.

Ugyanezen a hétvégén még 2 ver-
senyen képviselték szakosztályunk 
színeit birkózóink. Ezek közül a leg-
rangosabb a Kaposváron megren-
dezésre kerülő serdülő kötöttfogású 
országos bajnokság volt, ahol 52 
egyesület 154 birkózója állt rajthoz. 
6 versenyzőnk közül öten is dobogó-
ra állhattak. Országos bajnoki címet 
ünnepelhetett Tösmagi Attila (54 
kg) és Birtalan Bendegúz (76 kg), 
második helyen végzett Takács Zsolt 
(38 kg), míg a nap végén bronzérmet 
vehetett át Németh Milán (54 kg) 
és Kekenj Norbert (76 kg). A fenti 
eredmények alapján szakosztályunk 
második helyen végzett a csapatok 
közötti pontversenyben. 

A horvátországi Ludbregben egy 
meghívásos nemzetközi leány verse-
nyen vett részt László Nikolett (33 
kg) és Matyi Vivien (40 kg). A 12 
ország több mint 500 birkózóját fel-
vonultató versenyen mindkét birkó-
zónk kiválóan teljesített, mindket-
ten aranyéremmel térhettek haza.

Május 13-án, Zalaegerszegen 
került megrendezésre a diák II. kö-

töttfogású országos bajnokság, amire 
12 versenyzőnk kvalifikálta magát a 
területi bajnokságról. A versenyről 
10 éremmel tértek haza birkózóink, 
ennek köszönhetően szakosztályunk 
57 egyesület közül toronymagasan az 
első helyen végzett a csapatpontver-
senyben.

Aranyérmeseink: Jász Bálint (26 
kg), Fige Levente (29 kg).

Ezüstérmeseink: Zhytovoz Petro 
(29 kg), Olasz Bende (32 kg), Felkai 
Bendegúz (38 kg), Kis Mátyás (69 
kg).

Bronzérmeseink: László Mó-
zes (29 kg), Budai András (46 kg), 
Kosovics Márton (46 kg), Nagy Ger-
gely (63 kg).

Május 12-14. között kadet és ju-
nior szabadfogású válogatott birkó-
zóink Romániában egy nemzetközi, 
18 ország közel 900 birkózóját fel-
vonultató viadalon mérhették össze 
tudásukat. A magyar csapat legki-
emelkedőbb teljesítményét a junior 
szabadfogású 84 kilogrammos Tóth 

Bendegúz nyújtotta. 
U23 EB bronzérmes 
birkózónk szinte esélyt 
sem adott ellenfeleinek, 
sorra győzte le őket a 
mérkőzései során, így a 
nap végén megérdemel-
ten állhatott a dobogó 
tetejére. Szintén közel 
járt az aranyéremhez a 
kadet szabadfogású 76 
kilogrammosok között 
Horváth Zsolt is, a finá-

léban azonban legyőzőre talált, tehát 
kénytelen volt beérni egy értékes 
ezüstéremmel. Szilágyi Erik (kadet 
100 kg) és Atkári Tamás (junior 120 
kg) kiestek a versenyből. 

Május 15-én került megren-
dezésre a Pesterzsébeti Sportgála, 
ahol Pesterzsébet legeredményesebb 
sportolóit díjazták. A Csili Művelő-
dési Központ Színháztermébe ter-

mészetesen szakosztályunk sportolói 
is meghívást kaptak, akik közül a 
tavalyi évben nyújtott kimagasló 
szerepléséért elismerésben részesült 
Elekes Emese és Szőke Alex. 

Emese a tavalyi 
évben kadet Eu-
rópa-bajnoki első 
és kadet világbaj-
noki harmadik 
helyezést szerzett, 
míg Alex a kadet 
világbajnokságról 
aranyéremmel tér-
hetett haza.

Május 19-21. 
között első ízben 
került megrende-

zésre a serdülő korosztály Euró-
pa-bajnoksága a szerbiai Belg-
rádban, ahol szakosztályunkat 
5 versenyző képviselte. Kötött-
fogásban Tösmagi Attila (53 kg) és 
Birtalan Bendegúz (73 kg), szabad-
fogásban Mányik Dávid (38 kg) és 
Takács Zsolt (38 kg), míg a lányok 
között Matyi Vivien (40 kg) léphe-
tett szőnyegre. Sajnos mindannyian 
kiestek a küzdelmekből. Összességé-
ben az oroszok uralták a szőnyeget, 
egyedül Tösmagi Attilának sikerült 
mérkőzést nyernie, aki egy sajnála-
tos sérülést követően a vigaszágon 
vereséget szenvedett.

Május 21-én a Soroksári Sport-
csarnokban került megrendezésre a 
felnőtt szabadfogású és női országos 
bajnokság, valamint a kadet szabad-
fogású birkózók újabb válogatója. A 
három versenyre összesen 201 birkó-
zó mérlegelt, köztük szakosztályunk 
13 versenyzője is. A felnőttek küz-
delmeiben Sleisz Gabriella (69 kg) 
bajnoki címet ünnepelhetett, Juhász 
Bence (57 kg) és Tóth Bendegúz (86 
kg) második helyen, Lagzi-Kovács 
Bendegúz (74 kg) és Nagy Mi-
hály (86 kg) harmadik helyen, míg 
Magnucz Richárd (57 kg) és Atkári 

Tamás (125 kg) az ötö-
dik helyen végzett. A 
kadet szabadfogású vá-
logatón Losonczi Dávid 
(85 kg) újabb magabiz-
tos győzelmet aratott, 
Horváth Zsolt (76 kg) a 
harmadik helyen, Szilá-
gyi Erik (100 kg) az ötö-
dik helyen végzett.

Május utolsó hétvé-
géjén 3 versenyen vet-
tek részt szakosztályunk 

birkózói. Kadet és junior korcsopor-
tú versenyzőink Dunaszerdahelyre 
utaztak a Csallóközi Kupára, ahol 
Asharin Roman (66 kg) és Mester 

Milán (74 kg) aranyérmet nyertek, 
Kellner Laura (56 kg) második, míg 
Szilágyi Erik (100 kg) harmadik he-
lyen végzett. 

Kiskőrösön került megrendezésre 
a kadet kötöttfogásúak idei harma-
dik válogatója, ahol Németh Milán 
(54 kg) arany-, Szőke Alex (85 kg) 
ezüst-, Losonczi Dávid (85 kg) pedig 
bronzérmet szerzett.

A hétvége legrangosabb versenye 
a Tatabányán megrendezett diák 
I kötöttfogású országos bajnokság 
volt, ahol 8 birkózónk közül László 
Mózes (29 kg) és Takács Zsolt (38 
kg) nem találtak legyőzőre a nap 
folyamán, és bajnoki címet ünne-
pelhettek. Mányik Dávid (38 kg) és 
Ónodi Sándor (69 kg) magabiztosan 
meneteltek a döntőig, ott azonban 
vereséget szenvedtek, így ezüstérmet 
vehettek át, míg Kovács Bence (50 
kg) bronzéremmel térhetett haza a 
versenyről. Az öt éremnek köszön-
hetően a csapatpontversenyben a 
dobogó második fokára állhatott 
szakosztályunk.

SPORT

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

 Szőke Alex és Elekes Emese

Sleisz Gabriella, 
felnőtt magyar bajnok
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A korosztályos csapat az NB III. 
Közép B csoportjában lett első, 28 
mérkőzésen 24 elért győzelemmel, 
1 döntetlennel és 3 vereséggel. A 
2000-ben születtek már az utolsó 
forduló előtt megnyerték a baj-
nokságot, ahol az Eger csapatát 

4:1 arányban győzték le. Az utol-
só forduló után (ESMTK – Tabán 
2:3) következhetett az éremátadás, 
amit a Zodony utcai Utánpótlás 
Központban rendezett az ESMTK. 
Az éremátadás nemcsak az U17-
es, hanem az U16-os korosztályt is 
érintette, amely az U16-os Buda-
pest Bajnokság bronzérmese lett. A 
2001-ben születetteket az Újpest és 
a III. kerülete előzte meg, a máso-
dik helyről csak kevesebb lőtt góllal 
maradtak le.

– Nagy öröm ez számunkra, hogy 
ilyen rövid idő alatt aranyérmes 
csapatot raktunk össze a kollégák-
kal, megérdemelten nyerték meg a 
bajnokságot a gyerekek, igazi csa-
pategységet mutatnak, példaértékű, 
amit  véghezvittek az utánpótlásunk 
számára. Azonban ami számomra 
az igazán nagy siker lenne, az az, ha 
ennek a csapatnak a magját a ké-
sőbbiekben a felnőtt csapatunkba 
tudnánk beépíteni – mondta Nagy 
Dániel utánpótlás szakágvezető, 

megköszönve kollégáinak a sok 
munkát, Harót János elnöknek és 
Pesterzsébet Önkormányzatának a 
támogatást.

A bajnokság után következett 
a rájátszás szakasza, ahol a Somos 
SE csapatával mérkőzött meg az 
ESMTK oda-visszavágós formában. 
Az első mérkőzést június 14-én a 
piros-fehérek hazai pályán játszot-
ták, ahol sajnos 3:1-es vereséget 
szenvedtek a Közép-Kelet bajnoká-
tól. A visszavágóra 3 nappal később 
Salgótarjánban került sor. A rendes 
mérkőzésidő végére 3:1-re vezetett 
az ESMTK, azonban a hosszabbí-
tásban, a 110. percben kaptak egy 
gólt, így végül a Somos SE jutott 
tovább a következő körbe. 

– Úgy gondolom, hogy a hazai 
mérkőzésen dőlt el a sorsunk, nem 
tudtunk olyan teljesítményt nyúj-
tani, amivel tovább lehetett volna 
jutni – értékelte a rájátszást Nagy 
Dániel.

Sz. A.

Bár a tavaszi szezon tabelláján a 4. 
helyen végzett az ESMTK a legkeve-
sebb kapott góllal, egészen az utol-
só fordulóig kétséges volt a csapat 
bennmaradása az NB III-ban.

– Ritkaságszámba megy, hogy 
ilyen kiegyensúlyozott, kiélezett le-
gyen a bajnokság, mint amilyen az 
NB III-as keleti csoportjának tavaszi 
szezonja volt. Más csoportokban a 
6-7. hely környékén végeztünk vol-
na, 15 ponttal a kieső veszélyzóná-
tól. Ehhez képest egészen az utolsó 
mérkőzésig kétséges volt, hogy elér-
jük-e a szükséges pontot. Előtte volt 
3-4 mérkőzés, amikor elintézhettük 
volna ezt egy győzelemmel, de mind-
annyiszor döntetlennel zártunk – 

mondta Turi Zoltán vezetőedző.Az 
ESMTK végül június 4-én, hazai pá-
lyán a Tállya KSE ellen aratott 3:1-es 
győzelmet, így a 10. helyen végezve 
garantálta az osztályban maradását.

Az évzáró után a fiúk megkezd-
hették jól megér-
demelt pihenésü-
ket, hogy azután 
egy-másfél hóna-
pos szünet után el-
kezdjék a felké-
szülést a követező 
fordulókra. Mint 
minden szezonban, 
így a következőben 
is számíthatunk 
játékoscserékre, 
ezekről azonban 

konkrétumok még nincsenek. – Az 
a tervünk, hogy a jelenlegi csapat 
magját megtartva, 3-4 poszton meg-
erősödve tudjunk nekivágni a kö-
vetkező bajnokságnak – tudtuk meg 
Turi Zoltántól.           y.a.

Fociünnep az utánpótlásnál

Sikerült a bennmaradás

A 2016/2017-es szezonban ünnepel 
az ESMTK. Nemcsak a 110 éves év-
fordulót, hanem azt, hogy a labdarú-
gó szakosztály U17-es csapata baj-
noki címet nyert. 

AZ U17-ES BAJNOK CSAPAT
Szűcs Krisztián, Boros Ádám, 
Olasz Bálint, Gogán Dániel, 

Himonakis Dániel, Szász Bence, 
Szabó Nándor, Verhoczki László, 
Lőrincz Gergely, Tóth Dávid, Zai 
Kristóf, Kiss Gyula, Dolezsál Ri-

chárd, Sápi Dániel, Megyesi Márk, 
Bodnár Martin, Majtényi Milán, 

Ködöböcz András, Szentjoby 
Krisztián, Takács Tamás. 
Edző: Németh Zoltán.

AZ U16-OS BRONZCSAPAT

Olasz Bálint, Kovács Patrik, 
Boros Dániel, Sikula Álmos, 

Sikula Előd, Abonyi Krisztián, 
Verhoczki László,  Lőrincz 
Gergely, Ködöböcz András, 

Tóth II. Dávid, Nagy Dominik, 
Pető Dániel, Lőrincz Dominik, 
Albert Ádám, Berényi Rómeó, 

Halácsi Mirkó, Szendrődi Patrik, 
Babály Zente,  Nagy Péter, 
Ződi Mátyás, Tibor Tamás, 
Nagy József, Farkas Tamás, 

Király Krisztián, Angyal Róbert. 
Edző: Fogarassy László, 

Katona Roland.
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A május közepén Szolnokon 
megrendezett Sárkányha-
jó Európa-bajnokság vá-

logatóján egy kivételével az összes 
számot a Römi Sárkányhajó Klub 

nyerte meg, így a magyar csapatot 
gyakorlatilag a pesterzsébeti sár-
kányhajózók teszik ki.
Tizenegy ország jelentkezett a július 
6-a és 9-e között Szegeden megren-

dezendő Sárkányhajó Európa-baj-
nokságra, ahol az olyan sárkányhajós 
„nagyhatalmak”, mint az ukránok és 
az oroszok 100 fős létszámmal képvi-
seltetik majd magukat.

– Sajnos a kajak-kenu Európa-
bajnokság egy időben van a sárkány-
hajóssal, így az EB-n induló kajako-
sok és kenusok nem tudják erősíteni 
a magyar sárkányhajó válogatottat. 
Sikerült viszont megnyernünk több 
maratoni kajak-kenust, így például a 
18-szoros világbajnok Csay Renátát, 
Györe Attilát, Nagy Gergelyt, az öt-
szörös világbajnok Kövér Mártont és 
a 3-szoros világbajnok Dóczé Ádá-
mot. Bízom benne, hogy ilyen erősí-
téssel, bár nem lesz könnyű dolgunk, 
sikerül minél több győzelmet elérni – 
mondta el lapunknak Reményi Péter 
csapatkapitány.

sz.a.

Medek Tibor a május 20-
ai, Soroksári Sportcsar-
nokban rendezett I.B.F.F. 

European Championship Hungary 
masters testépítő versenyen a 60+ 
kategóriában aranyérmet szerzett, a 
European Championship  50+ kate-
góriában a dobogó harmadik fokára 
állhatott, a European Championship  
60+ kategóriában pedig szintén 
aranyérmes lett.

A 61 éves versenyzőnek ez volt 
a 60. versenye. – A Fitness 2000 
versenyzőjeként büszke vagyok 
eredményeimre. Az elmúlt években 

megrendezett hazai és külföldi ver-
senyeken mindig dobogós helyezést 

értem el – mondta a többszörös ma-
gyar- és Európa-bajnok testépítő, aki 
ezeken a címeken kívül többek kö-
zött Világkupa ezüstérem, valamint 
világbajnoki ezüst- és bronzérem 
tulajdonosa is.

y.a.

A téli Forralt bor futás ötlete 
nyomán, nyár lévén, az első 
Dinnye futását tartja  júni-

us 24-én, szombaton délelőtt 10 órá-
tól a Pesterzsébeti Futóklub. 

A duathlon.hu által szervezett 8 
kilométeres versenyen a Kiserdőben 
összesen 5 kört kell majd futni erdei 
és patakparti szakaszon úgy, hogy 
körönként a rajt-cél zónában 1-1 kis 
szelet dinnyét kell frissítésként elfo-
gyasztani. 

Az értékelés feltétele a 4 szelet 
dinnye elfogyasztása.

Nevezni online, a www.fussteis.
hu weboldalon keresztül lehet, a 
nevezési díj 1000 forint. A szerve-
zők felhívják a figyelmet arra, hogy 
helyszíni nevezésre csak korlátozott 
számban lesz lehetőség.

A női és férfi kategóriában az 
abszolút 1-3. helyezett kap díjat. Bő-
vebb információ a level@duathlon.
hu email címen kapható.                y.

Május 20-án immár 7. alka-
lommal rendezte meg a 
Happy Kids Kupát a Ma-

gyarországi Goju-Ryu Karate-Do 
Szövetség. A dunaharaszti Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola 
csarnokában az egész napos megmé-
rettetésen 10 egyesület – 8 hazai és 2 
szlovákiai – mintegy kétszáz sporto-
lója vett részt.

Az indulók shiko dachi és zenkutsu 
dachi kihon, kata, csapat kata, szi-
vacsküzdelem és WKF kumite ver-
senyszámokban mérhették össze tu-
dásukat, 4-5 fős csoportokban, 5-13 
éves korig.

Hogy a motiváció, a jókedv és a 
lelkesedés teljes legyen, a szép érmek 
mellé vidám oklevél és színes ajándé-
kok is társultak.               y.

Abszolút Römi siker a válogatón

1. Dinnye futás

Bajnok testépítő

Happy Kids
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SZOLGÁLTATÁS

TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál 
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles 
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával hétvégén is. Javítás esetén ingye-
nes kiszállás. 0620/288 51 48

PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény sze-
rint lakkzselézés, térdig gyantázás, talp-
masszázzsal). 0620/285 18 27

HÁZTETŐJAVÍTÁST, kúpcserépkikenést, 
kémények bontását-javítását vállaljuk. 
0620/310 76 00

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS rejtett 
költség nélkül. Nincs borítékba pénz, 
nincs zsebbe pénz. Több mint 500 elé-

gedett család. Személyi kölcsön 9,99% 
kamattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 
0630/985-5000

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu

VILLANYSZERELÉS, víz-gáz-
fűtésszerelés, vízóraszerelés, tervezés, 
mérőhelyek szabványosítása, anyagbe-
szerzés. Rövid határidők garanciával! 
0630/224 79 10

VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres 
keresése, javítása. 0630/914 35 88

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-
24-70 email:szerviz@szerviz.info

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csa-
tornacsere lakásban és udvaron. Kerti 
csap csréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

ÁLLÁS

TAKARÍTÓT keres társasház. 0620/537 
80 93

INGATLAN

KIADÓ Pesterzsébeten 1 szobás 35 nm-
es konvektoros lakás 55.000.-+ rezsi+ 

két hónap kaució. Érdeklődni: 18 óra 
után 061/284 93 50

PESTTŐL 30 km-re, Csévharaszton, 
a 4-es út közelében 102 nm-es új épí-
tésű (emelt szerkezetkész) sorház 
TULAJDONOStól eladó 10,9 millió Ft-
ért. 0630/929-2622

EGYÉB

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

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

Apróhirdetések felvétele
Hétfőnként 14-16 óra között, 
szerdánként 12.30-16 óráig 
a Pesterzsébet újság szer-

kesztőségében (Csili Műve-
lődési Központ 1201 Buda-
pest, Nagy Győry I. u. 4-6., 

I. emelet 2.).
A következő lapszám 
2017. július 18-án 

jelenik meg, 
a hirdetés-felvételi időpontok: 

június 26., 28., július 3.

Hirdetésfelvétel: Pesterzsébet újság szerkesztősége (Nagy Győry István u. 4-6. I.em. 2.) hétfő: 14.00-16.00, szerda: 12.30-16.00

Befizetés: Polgármesteri Hivatal pénztára (Kossuth tér 1.) hétfő: 14.30-17.00, szerda: 8.00-15.30, péntek: 8.00-11.30

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY FÉNYMÁSOLHATÓ

Név: Keretes hirdetéshez megrendelő a szerkesztoseg@pesterzsebet.hu 

címen kérhető.  A hirdetést megfelelő formátumban és minőségben 

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

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

Aláírás:

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

Megjelenés (megfelelő 

alkalom bekarikázandó)

1 2 3
4 5 6

Rovat (megfelelő szöveg aláhúzandó) 

INGATLAN ÉPÍTŐANYAG GÉP-SZERSZÁM ELEKTRONIKA HOBBI JÁRMŰ BÚTOR RUHA ÁLLAT

GYEREKHOLMI NÖVÉNY EGYÉB ÁLLÁS OKTATÁS TÁRSKERESÉS SZOLGÁLTATÁS VEGYES

PÉNZTÁR TÖLTI KI! Szelvény feladásának időpontja:    Számlaszáma:

A HIRDETÉS UTÓLAGOS JAVÍTÁSÁRA NINCS MÓD!
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