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Semmelweis-nap

A Pesterzsébet Önkormányzata által szervezett ünnepségen vehették
át az elismerő címeket és hűségjutalmakat a kerület alapellátásában dolgozó orvosok.
3. oldal

Köztisztviselők ünnepe

Pesterzsébet polgármesteri hivatala június 28-án tartotta a köztisztviselők napi ünnepséget, amelyen dr.
Demjanovich Orsolya jegyző adott
át elismeréseket.
4. oldal

Adomány a mentőállomásnak A mi VakVarjúnk
A nemrégiben alakult A Pesterzsébetiekért Egyesület 1 millió forint
értékben adományozott az ellátáshoz szükséges eszközöket a Pesterzsébeti Mentőállomásnak.
4. oldal

Három évvel a felújított III. Hullám Csónakház 2015. május 28-ai
ünnepélyes átadása után, idén június 1-jén a létesítményben megnyílt a
VakVarjú Csónakház.
11 . oldal
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Képviselő-testületi ülésen történt

B

eadta a Duna-parti sétány felújítására, illetve déli irányban való folytatására készített
koncepciótervet a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatára önkormányzatunk. A koncepciótervben hangsúlyt fordítottak a közösségformáló funkciók elhelyezésére,
így szerepel benne többek között játszótér felújítása, közösségi kert létrehozása/működtetése, sportfunkciók, valamint esetleg – Budapesten
először – urban-golf pálya elhelyezése is. A tervek között szerepel továbbá két darab okospad elhelyezése, melyek a fiatal generáció számára
internetelérést, telefontöltést bizto-

sítanak majd, emellett pedig oktatási céllal bemutathatják a Duna-parti ökoszisztémát, a kerület jelentős
értékeit. A sétány kialakításával a
már megnyert, megvalósult vagy éppen megvalósuló projektek felfűzésre kerülnek, Pesterzsébet Duna-parti szakasza megerősödik – tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés
között eltelt időszak munkájáról szóló beszámolójában Szabados Ákos.
A polgármester hozzátette, hogy elnyert pályázat esetén a következő lépés az együttműködési megállapodás, a támogatási szerződés megkötése, valamint a tervek elkészítése lesz.
A pályázatok hiánypótlási határide-

Felhívás parlagfűirtásra
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban
Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,

és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben
ezt a földhasználó elmulasztja, úgy
növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, melynek legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb
összege százötvenmillió forint.

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz
azon természetes, vagy jogi személyeknek,
akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárultak
kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait,
társadalmi és civil szervezeteit,
hogy éljenek a lehetőséggel, tegyenek javaslatokat a
Pesterzsébet Díszpolgára, Pesterzsébet Mecénása,
Pesterzsébet Egészségügyéért,
Pesterzsébet Szociális Munkáért,
Pesterzsébet Gyermekeiért, Pesterzsébet Kultúrájáért,
Pesterzsébet Környezetvédelméért, Pesterzsébet Sportjáért,
Pesterzsébet Közbiztonságáért
kitüntető címekre.
Javaslataikat írásban, részletes indoklással,
a felterjesztő és a felterjesztett nevének és elérhetőségének
(telefon, e-mail, lakcím)
pontos megjelölésével várjuk.
Jelölési határidő: 2018. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal
(1201 Bp. Kossuth tér 1. I. 69. Polgármesteri Titkárság)

je 2018. július 23-a, a döntés szeptember 30-ig várható. Az elnyert támogatás felhasználásának határideje
2021. december 15-e.
***
Bruttó 4 millió forintot adományoz Pesterzsébet Önkormányzata a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak a bűnügyi szakterület
részére új autó beszerzésére. A képviselők döntése értelmében önkormányzatunk további 3,1 millió forint
támogatást nyújt a kapitányságnak,
annak udvarán pihenőhely létesítésére. A területen oldalfal nélküli fedett garázst építenek, sziklakertet
alakítanak ki, bokrokat és fákat ültetnek, a fedett létesítmény alá pedig padot helyeznek ki.
***

Jelenleg Pesterzsébet legnagyobb
problémája a folyamatos közterületi illegálishulladék-kihelyezés – derül ki a kerület 2018. első félévi környezetvédelmi helyzetéről készített
beszámolóból. Annak ellenére, hogy
a kerület több pontján megszűntek
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek,
amelyek mellé a lakosság rendszeresen hordta ki hulladékát, a szemét
mennyisége nem csökkent. Az év
első öt hónapjában a Szociális Foglalkoztató 1600 köbméternyi kommunális hulladékot, 36 köbméter sittet,
valamint 550 köbméter zöldhulladékot szállított el a közterületekről. A
folyamatos tisztítás ellenére a kerület
szemetesnek, elhanyagoltnak tűnik,
ugyanakkor a szemét elszállításra elköltött pénzből a Szociális Foglalkoztató havi szinten egy-egy játszóteret
tudna bővíteni, az elöregedett játszószereket kicserélni.
Sz. A.

Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2018. augusztus 6-tól 13-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

ÖNKORMÁNYZAT

2018. július 17.

3

Az egészségügyi dolgozók ünnepén
rületet, és reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkezik a kedvező változás, azaz betöltjük valamennyi praxist – fogalmazott a polgármester.
A konkrétumokról elmondta, hogy

A rendezvényen Szabados Ákos
köszöntötte a résztvevőket. – Az elmúlt időszakban Pesterzsébeten az
egészségügyi ellátás területén látszólag nem történtek nagy dolgok, miközben nagyon komoly munkát, nagyon sok erőfeszítéssel teli évet hagyott maga mögött ismét az ágazat,
hiszen számtalan helyettesítést kellett Önöknek ellátniuk és megol-

daniuk az orvoshiány miatt. Ez a jelenség különösen nagy gondot a
gyermekháziorvosok körében jelent,
bár a felnőttháziorvosoknál és a védőnőknél sem sokkal jobb a helyzet.
Éppen ezért az önkormányzat gondolkodásának előterében állnak azok
a megoldások, amelyekkel a következő, fiatalabb orvos generáció számára vonzóvá tudjuk tenni ezt a ke-

Pesterzsébet Önkormányzata az elmúlt év során mintegy 50 millió forint támogatást nyújtott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak, ahol a legjelentősebb változást az új Sürgősségi
Betegellátó Osztály kialakítása jelentette, amely valóban 21. századi színvonalú lett. – Igaz, ezzel még szembetűnőbbé vált a fel nem újított kórházi
területekkel szembeni kontraszt. Re-

20 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
dr. Székely Alice, a Vörösmarty utcai rendelő felnőttháziorvosa
dr. Kiss Zsolt, a Szabadka utcai rendelő
felnőttháziorvosa
Kurinka Lászlóné, az Ady Endre utcai rendelő körzeti-közösségi ápolója

55 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
Zsikla Antalné, a Vas Gereben utcai gyermekrendelő gyermekasszisztense

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Immáron 20. alkalommal köszöntötte Pesterzsébet Önkormányzata Semmelweis-nap alkalmából a kerület egészségügyi dolgozóit. A július 3-ai ünnepségen adták át a kerület vezetői a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja, Az
Év Közalkalmazottja címeket, a díszokleveleket, hűségjutalmakat, valamint
az intézményvezetői jutalmakat.

Kitüntetettek:
Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Molnár
Judit
iskola-védőnő,
az
Iskolaegészségügyi Szolgálat dolgozója
Az Év Közalkalmazottja
Terebesi Dénesné, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Jókai Mór utcai központ dolgozója
A privát praxisban végzett kimagasló tevékenységéért dicsérő oklevél:
Zsikla Antalné, a Vas Gereben utcai gyermekrendelő gyermekasszisztense
dr. Lavicska Enikő, a Virág Benedek utcai
rendelő felnőttháziorvosa
dr. Bagó Erzsébet, az Ady Endre utcai rendelő felnőttháziorvosa
Lőrinc Istvánné, az Ady Endre utcai rendelő körzeti ápolója
dr. Takács Alíz a Jókai Mór utcai rendelő
felnőttháziorvosa

35 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
dr. Kormány Zsolt, a Zamárdi utcai rendelő felnőttháziorvosa
40 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
dr. Villányi Imréné, a Bácska téri felnőtt
rendelő körzeti-közösségi ápolója
45 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
dr. Závodszky Attila, a Vas Gereben utcai
gyermekrendelő gyermekháziorvosa
50 éves tevékenységéért elismerő
oklevél:
dr. Lancsár Ilona, a Vas Gereben utcai
gyermekrendelő gyermekháziorvosa

35 éves munkájáért hűségjutalom:
Bereczky Magdolna, a Vas Gereben utcai Gyermekek Egészségháza területi védőnője
Intézményvezetői jutalom
Adorján Csilla, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójának vezetője
Ódor Terézia, Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye vezetője
Díszoklevél a címzetes főorvos cím
használatára jogosultaknak:
dr. Solymosi Zsuzsanna, dr. Csaba Krisztina, dr. Takács Alíz (a Jókai Mór utcai
rendelő felnőttháziorvosai)
dr. Hunyadi Péter, dr. Székely Alice, dr.
Rurik Imre (a Vörösmarty utcai rendelő
felnőttháziorvosai)

mélhetőleg az elmúlt időszakban elhangzott kormányígéretek mihamarabb beteljesülnek, és az intézmény
egésze eléri azt a műszaki színvonalat,
ahol a vidéki kórházak állnak. Ennek megvalósításában Pesterzsébet
Önkormányzata az elkövetkező időszakban is segítséget nyújt – mondta
a polgármester.
– Saját intézményeink felújítására szintén hasonló nagyságrendű öszszeget, mintegy 45 millió forintot fordítottunk az elmúlt évben. Azt is hozzá kell tenni, hogy az önkormányzaton kívül más szervezetek is próbálnak a kerület egészségügyéért tenni.
Ilyen a nemrégen alakult A Pesterzsébetiekért Egyesület, amely július elején egymillió forintos eszköztámogatással segítette a Pesterzsébeti Mentőállomás munkáját – tudatta Szabados
Ákos, hozzátéve: – Ez is az egyik jele
a Pesterzsébet egészségügyében dolgozók és az önkormányzat között évek
óta meglévő összefogásnak. Szükségünk van Önökre, a szakmai tudásukra, és nem utolsósorban emberségükre, a közösségért végzett tevékenységükre, amelyet ezúton is köszönök.
A beszédet követően adták át a
díjakat, jutalmakat, elismerő okleveleket. A kitüntetetteknek és a vendégeknek az Anima Musicae Kamarazenekar művészei kedveskedtek
műsorral.
Sz. A.
dr. Bálint András, dr. Király Ottó,
dr. Koncz Zsuzsanna, dr. Szőnyi
Marianne, dr. Balogh Ernő, dr. Bagó
Erzsébet (az Ady Endre utcai rendelő
felnőttháziorvosai)
dr. Kormány Zsolt (a Zamárdi utcai rendelő felnőttháziorvosa)
dr. Hollósi László, dr. Schäffer Katalin (a
Bácska téri rendelő felnőttháziorvosai)
dr. Barkóczi Katalin, dr. Szecsődi Zsuzsanna, dr. Szegő Katalin (a Virág Benedek utcai rendelő felnőttháziorvosai)
dr. Kiss Zsolt, dr. Dancsó Jenő (a Szabadka utcai rendelő felnőttháziorvosai)
dr. Závodszky Attila, dr. Molnár Magdolna, dr. Csukás Éva, dr. Lancsár Ilona (a Vas Gereben utcai rendelő
gyermekháziorvosai)
dr. Varga Zsuzsanna, dr. Hazadi
Éva (a Pacsirta utcai rendelő
gyermekháziorvosai)
dr. Méreg Sarolta (az Ady Endre utcai rendelő felnőttfogorvosa)
dr. Hara Mária (a Székelyhíd utcai rendelő
gyermekfogorvosa)
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Köztisztviselők ünnepe
A nemrégiben nyílt VakVarjú
Csónakházban Szabados Ákos köszöntötte az önkormányzat és annak képviselő-testülete nevében a
polgármesteri hivatal köztisztviselőit. A polgármester elsőként a pest-

erzsébeti Duna-part átalakulásáról
szólt. Mint elmondta, a cél az első
pillanattól kezdve az volt, hogy az
önkormányzat tulajdonosa maradjon ennek a területnek, melynek
adottságait úgy használják fel, hogy

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A polgármesteri hivatal június 28-án tartotta a köztisztviselők napi ünnepséget, amelyen dr. Demjanovich Orsolya jegyző adott át kitüntető címeket,
jegyzői dicséreteket és hűségjutalmakat.

azoknak mind a kerületben élők,
mind az ide látogatók örüljenek.
Az elismerések átadása előtt dr.
Demjanovich Orsolya köszönte
meg munkatársainak munkájukat.
– Ha az a kérdés, miért jó köztisztviselőnek lenni, úgy válaszolnék,
azért, mert a köz szolgálatában tevékenykedünk. Hibák mindig voltak és lesznek is, de inkább hibázzunk néha, mint tétlenkedjünk.
Véleményem szerint a közszolgálat és a köztisztviselői munka lényege, hogy amikor dolgozunk,
embereknek segítünk. Akkor vagyunk jó köztisztviselők, ha nemcsak ügyiratokban és aktákban
gondolkodunk,
hanem
emberekben és emberi sorsokban. Bár
a napi hajtásban
nehéz ezt a szemléletet követni,
ha nem tesszük,
gépiessé, esetleg
vitát
kiváltóvá

2018. július 17.

Kitüntetettek:
Címzetes vezető-főtanácsos cím:
Brezovszki Adrienn (csoportvezető)
Török Orsolya (polgármesteri referens)
Jegyzői dicséret:
Berki Róbert (szociális ügyintéző)
Bodor Lídia (jegyzői referens)
Borbély Edit (adókivető könyvelő)
dr. Bősze Lajos (jogi ügyintéző)
dr. Feledi Olga Száva (közbeszerzései
és pályázati ügyintéző)
Puskás Péter Pál (osztályvezető)
Subicz István (osztályvezető-helyettes)
20 éves kerületi hűségjutalom:
Gémesi Imréné (vagyongazdálkodási ügyintéző)
Kállai Csabáné (vagyon- és telekgazdálkodási referens)
25 éves kerületi hűségjutalom:
Brabecz Gitta (osztályvezető-helyettes)
Kadarkuti Mónika (talajterhelési díj
ügyintéző)

válhat a munkánk, és a tényleges
eredmények helyett csak látszatmegoldásokat érünk el – fogalmazott a jegyző.
y.z.

A Pesterzsébetiekért Egyesület 1
millió forint értékben adományozott
az ellátáshoz szükséges eszközöket
a Pesterzsébeti Mentőállomásnak. A
csomagot július 2-án adta át a szervezet elnöke.

Pesterzsébet Önkormányzata és
képviselő-testülete nevében Szabados Ákos köszöntötte a jelenlévőket.
A polgármester elmondta: – Az ön-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Támogatás a mentőállomásnak
kormányzat korábban is nyújtott támogatást a mentőállomásnak, a mai
azonban kivételes alkalom, hiszen
felajánlásokból jött létre a segítségnyújtás.
– A Pesterzsébetiekért Egyesület
azért alakult, hogy az itt élők javát
szolgálja, főként az egészségügyi ellátás területén – fogalmazott dr. Kiss
Zsolt háziorvos, az egyesület elnöke,
majd így folytatta: – Az a mondás,

amelyet 1887-ben Kresz Géza, neves mentőszolgálat-alapító, budapesti tisztiorvos mondott, hogy „Mindenkit érhet baleset”, most is nagyon
érvényes. Ezért úgy gondoltuk, úgy
tudnánk leginkább az erzsébeti polgárok javára tenni, ha saját mentőál-

lomásunkat segítjük. Az egyesület, az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány
és a polgárok gyűjtése segítségével 1
millió forintnyi eszközökkel járulunk
hozzá a kerület és az egész mentésügy
javára végzett munkájukhoz.
sz.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről
Pesterzsébet Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
nyári szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon biztosítja az
ingyenes étkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére az alábbiak szerint:
- Az óvodás és bölcsődés korú gyermekek
saját intézményükben ebédelhetnek.
- Az iskolás gyermekek az ebédet 2018. július 2-a és augusztus 17-e között a nyári napközis tábor helyszínén, a Lázár Vilmos Általános Iskolában
(1202 Budapest, Lázár u. 20.), augusztus 21-e és 31-e között pedig saját
iskolájukban fogyaszthatják el.
Az intézménybe nem járó gyermekek részére – a szünet teljes időtartama
alatt – a napközis táborban biztosítjuk az ebédet.
A hátrányos helyzetre, halmozottan hátrányos helyzetre, illetve a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó részletes felvilágosítást
Pesterzsébet Polgármesterei Hivatala Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya nyújt az igénylők számára a 289-25-11-es telefonszámon,
vagy az oktatás@pesterzsebet.hu e-mail címen.
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A címben leírt magatartás akár mottója lehetne Török Orsolyának, a polgármester asszisztensének, aki mindig segítőkész szándékkal fordul a
hivatalt felkeresőkhöz. Még a legfelpaprikázottabb ügyfelet is képes
lehiggasztani, és megoldást találni
gondjára.

A köztisztviselők napi ünnepségen címzetes vezető főtanácsosi ki-
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Azt kapjuk vissza, amit adunk
nevezést kapott. Együtt ízlelgettük
a titulust, mert Orsolyának szokatlanul csengett még, és rögtön kijelentette: nem a címek rabja. Hogy
mivel érdemelte ki az előléptetést?
Telefonjáról puskázta ki nekem: „A
közszolgálatban végzett tartósan kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként”.
Lapunk hasábjain keresztül is
megköszönte a városvezetésnek,
hogy elismerték
idestova 17 esztendeje
végzett
munkáját.
– Húsz éve költöztem Erzsébetre, akkor indult,
az új gyermekvédelmi
törvénynek köszönhetően, a gyermekjóléti
szolgálat,
ahol szociálpedagógusként kezdtem – elevenítette fel a kezdeteket.
Időközben mediátor képesítést

5

szerzett a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen.
Orsolya Tisza-parti lány, Szentesről a szíve hozta Budapestre.
– A szerelem ment, én maradtam – mesélte történetét.– Az tetszett meg Pesterzsébetben, hogy
pont olyan, mint egy kisváros, ráadásul működik a lokálpatriotizmus, köszönnek egymásnak az emberek, érdeklődnek egymás iránt.
A gyermekjóléti szolgálatnál kezdett rendezvényeket szervezni, amire felfigyeltek az önkormányzatnál,
és 2001-ben hívták protokoll referensnek. Négy esztendőt töltött el a
polgármester úr mellett, mígnem elszólította az anyaság.
– Öt éven belül három gyereket
szültem.
Amikor visszatért, Szabados
Ákos felkínálta az időközben megüresedett asszisztensi munkakört
maga mellett.
– Ön a villámhárító?
– Nem vagyok hivatalnok alkat,
azt szeretem, ha a probléma megoldódik, a hivatal feladata a lakosság
szolgálata.
Türelmesnek, kedvesnek tartják, amit az is bizonyít, hogy a hangoskodó ügyfelek lecsendesednek,

megnyugszanak társaságában. Állítja, a polgármester olyan típus, mint
ő: szeret segíteni, és ebben jobb keze
Orsolya.
– Azt vettem észre, hogy amikor közlekedem a kerületben, Polgármester úr szemével látok, ha hiányosságot tapasztalok, jelzem az illetékes kollégáknak.
Nincs megállító tábla, bárki bátran bemehet hozzá. Sok idős ember
él a lehetőséggel, elmondják ügyesbajos dolgaikat, nekik maga a megnyugvás, hogy valaki meghallgatja
őket.
Munka után édes a pihenés. Orsolya otthon 9 és 14 éves fia, valamint 11 esztendős leánya problémáit hallgathatja.
– Ők adják a második műszakomat – mondta nevetve. – Nagyon
jó gyerekek. Ha néha előtör a hiszti valamelyikből, csak annyit szoktam mondani: javaslom, válassz másik érzést. A legjobb az, amikor lobbanékony pillanatomban visszakapom tőlük ezt a mondatot.
Persze a második műszak rengeteg közös élményszerzéssel telik,
most a nagy kedvenc a Dixit társasjáték a világbajnoki meccsek között.
D. A.

Nem akták, hanem emberek és sorsok vannak
Berki Róbert tizenhat éve került
a polgármesteri hivatalba szociális
asszisztensnek az – akkori nevén –
Pesterzsébeti Család- és Gyermekvédelmi Központból, ahol 1998-tól, a
középiskola elvégzése óta dolgozott.
– A gyermekvédelmi központban, ahová egyébként egy szerencsés véletlennek köszönhetően kerültem, olyan kollégáim voltak, akik
hihetetlen elhivatottsággal végezték
munkájukat, és ez hamarosan rám
is átragadt. Az itt végzett munkám
mellett az ezredforduló tájékán részt
vettem a Keresztény Advent Közösség hajléktalan-felmérésében, valamint a Csiliben szervezett Forró
pontok ifjúsági prevenciós programban, amely nehéz szociális helyzetben lévő fiataloknak kínált szabadidős tevékenységeket – mesél pályafutásának első éveiről.
Időközben szociális asszisztensi
végzettséget szerzett, majd szociális

munka szakon szerzett diplomát, és
immár tizenhat éve foglalkozik hatósági ügyintézéssel a hivatalban.
Kérdésünkre, hogy nem nagyon
embert, lelket próbáló, ugyanakkor
egyhangú-e ez a munka, így felel:
– A szakmai alázat mellett nagyon fontosak a kollégák. Ha vannak olyan munkatársak, akikkel
meg lehet beszélni az eseteket, márpedig nekem szerencsére vannak,
akkor az ember nem tud kiégni, és
képes feldolgozni magában mindazt, ami esetleg feldúlja, felzaklatja.
Az tény, hogy mindennap ugyanazt
csinálja az ember, akták és határidők jönnek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy az akták mögött emberek vannak, így minden ügy egyedi. Mi, akik ezen a területen dolgozunk, mindig beszélgetünk a hozzánk forduló ügyfelekkel, természetesen a kompetenciahatárok megtartása mellett. A beszélgetés na-

gyon fontos, hiszen csak így tudunk
valós segítséget nyújtani. Nem egyszer fordul elő ugyanis, hogy valaki bejön például átmeneti segélyért,
és a beszélgetés során derül ki, hogy
ezen kívül még más szociális ellátások is indokoltak volnának az ő, illetve családja esetében. A hatósági
ügyintézés ráadásul speciális helyzet, hiszen a hozzánk forduló kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ezért is
lényeges a beszélgetés, hogy kialakuljon a bizalom, ami nélkül nem

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Nem először ismerte el Berki Róbert munkáját a polgármesteri hivatal vezetése a Köztisztviselők Napja alkalmából. A Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály hatósági ügyintézője négy évvel ezelőtt címzetes főtanácsadói
címet kapott, idén pedig jegyzői dicséretet érdemelt ki.

sokat érne a munkánk. Szerencsére az ügyfelek többsége a beszélgetés
során megnyílik, így lehetőség nyílik
a komplex segítségnyújtásra – árulja
el Róbert, végül hozzáteszi: – A kerület személyes gondoskodást nyújtó
intézményeivel jól működő munkakapcsolatra törekszünk, úgy gondolom, hogy csak így valósulhat meg az
a hatékony segítségnyújtás, amely
valóban változtat a hozzánk fordulók élethelyzetén.
y.a.
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– „S rendezni végre közös dolgainkat” jöttünk ma ide – fogalmazott
Szabados Ákos, József Attilát idézve, az 1944. április 3-án Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt
városházi dolgozók emlékére állított
emléktábla avatásán június 28-án. –
Eljutottunk odáig Pesterzsébet Önkormányzatával és képviselő-testületével, hogy az elmúlt évtizedek áldozatainak méltó emléket tudtunk
állítani a kerület különböző pontjain. Az Emlékezések terén kialakított emlékműnél az I. és II. világháború áldozatai előtt tisztelegtünk néhány héttel ezelőtt, október 23-án lerójuk kegyeletünket az ’56-os hősök emlékművénél a Juta-dombon, az Emlékezések terén és az Atra gyárnál. Ma
elérkeztünk ahhoz a pillanathoz,
hogy a II. világháborúban a Pesterzsébetet ért bombatámadás során az akkor a hivatalban dolgozó, munka közben életüket veszített volt kollégáink emlékére állított táblát avatjuk fel, adózunk
nekik kegyelettel és tisztelettel.
Az avatás időpontja nem vélet-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Emléktábla-avatás
len, hiszen Köztisztviselők Napja
van. Reméljük, hogy mindenkiben,
aki bejön a Városházára, és egy pillantást vet az emlékhelyre, átvillan
az akkori vérzivataros idők emléke,
és kicsit másképp értékeli a mai világot, a viszonylag nyugodtnak tekinthető életünket, és törekedni fog arra,
hogy a békés időket minél nagyobb
szeretetben és egymás iránti tiszteletben élje meg – fogalmazott a polgármester.
Sz. A.

Megváltoztak a támogatások
jogosultsági feltételei
Pesterzsébet Önkormányzata a
kerületben élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelő családok részére oltási támogatást, sporttámogatást és szociális tanulmányi támogatást biztosít az
alábbiak szerint:
- Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez
nyújtott támogatás, melyet – a feltételek fennállása esetén – a megvásárolt oltóanyag igazolt költségének
utólagos megtérítésével nyújt az önkormányzat.
- Sporttámogatásban – a feltételek fennállása esetén – az alapfokú
vagy középfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló, pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesület szakosztályában sportoló
gyermek részesülhet. A támogatás
összege megegyezik a fizetendő tagdíj
összegével, de legfeljebb 5000 Ft/hó.
- Szociális tanulmányi támogatásra jogosult – a feltételek fennállása
esetén – az általános iskola 5-8. osztályában tanuló gyermek, ha a 4,5-es,

vagy a 9-12. évfolyamon tanuló diák,
ha a 4,2-es tanulmányi átlagot elérte.
A támogatás összege 35.000 Ft.
Támogatásra – mindhárom esetben – az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg
78.375 Ft-ot, az egyedül nevelt, három- vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a 85.500 Ft-ot.
A kérelmeket a szülő vagy más
törvényes képviselő (szociális tanulmányi támogatás esetében a nagykorú jogosult is) nyújthatja be az arra
rendszeresített nyomtatványon a
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben (hétfő:15.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30).
A támogatások igénylésének részletes feltételeiről, a benyújtáshoz
szükséges dokumentumokról a www.
pesterzsebet.hu honlapon, vagy 28925-11-es telefonszámon tájékozódhatnak.

Közös kirándulás

J

uhász Lajosné, a nemzetiségi önkormányzatokért is felelős alpolgármester kezdeményezésére, a
pesterzsébeti nemzetiségi önkormányzatok, nem titkoltan, hagyományteremtő szándékkal összefogtak, és közös kirándulásra indultak
június végén.
A nemzetiségek egy kerületben
élnek, dolgoznak, és közösen szervezik a nemzetiségi napokat is. Úgy
gondolták,
hogy
fontos egymás gyökereit is megismerni, még ha különböző nemzetiséget
is képviselnek. Az
első útvonalon a
német és a szlovák
eredetet, valamint
kultúrát vették célba, így Hartára,
Akasztóra és Kiskőrösre mentek.
A német és szlovák önkormányzat,
karöltve az örmény, lengyel és ukrán önkormányzattal, gondoskodtak arról, hogy a nap jól megszervezett és élményekben gazdag legyen.
Kisléptékben ugyan, de betekinthet-

tek egymás művészetébe, népi kultúrájába, hagyományaiba. A hartai,
az akasztói és a kiskőrösi emberek
hagyományőrző munkásságából és
gasztronómiájából kaptak ízelítőt a
kirándulók. Láthatták, hogy hajdan
honnan indultak el, és milyen göröngyös utat tettek meg, hogy fennmaradhassanak és továbbra is megőrizhessék nemzetiségüket.

A kiránduláson meghívottként
részt vett Juhász Lajosné alpolgármester, Kócziánné dr. Pohl Mónika
aljegyző, Kovács András szervezési
osztályvezető és Marosiné Benedek
Ildikó nemzetiségi referens is.
S.
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Együttműködés a rendőrséggel
A Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelői az elmúlt időszakban is kiemelt
figyelmet fordítottak az illegálishulladék-elhelyezések megelőzésére, a szabálysértők személyeinek felderítésére, az elkövetők tetten érésére, szankcionálására, valamint a közparkok, játszóterek, sportparkok folyamatos ellenőrzésére – derül ki a szervezeti egység júniusi tevékenységéről szóló beszámolójából.

Közös ellenőrzések
Amint arról előző lapszámunkban írtunk, Pesterzsébet Önkormányzata és a polgármesteri hivatal vezetése megbeszélést folytatott
a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Bűnüldözési és Közrendvédelmi Osztályainak vezetőivel, melynek nyomán közös akciótervet készítettek a Helsinki út – Baross utca
– Határ út által határolt területen,

ban, azok rendeltetésszerű használata, illetve az illegális lakásfoglalók
kiszűrése miatt.

Üzemképtelen járművek
A járőrözés másik lényeges eleme
a kerület közterületein tárolt üzemképtelen gépjárművek feltérképezése és elszállítása. Júniusban 50 üzemképtelen gépjárművet találtak az
osztály munkatársai. A tulajdono-

zására, a közbiztonság fenntartására.
A járőrszolgálatok során 24 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot öszszesen 240 ezer forint értékben. Ezek
közül 8 esetben közterületi szeszesital-fogyasztás miatt 75 ezer forintnyi
büntetést róttak ki. A járőrök 7 esetben tettek szabálysértési feljelentést
a közúti közlekedés szabályainak
megsértése, valamint köztisztasági
szabálysértések elkövetése miatt.

Mobil kamerák

a becsatlakozó utcákban, valamint a
Határ úton a Nagykőrösi útig fellépett prostitúció, kábítószer-fogyasztás, valamint a hozzájuk kapcsolható jelenségek visszaszorítása, illetve
megszüntetésére. Az együttműködés keretében a közterület-felügyelők kiemelten és folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket.
Emellett a járőrök júniusban négy
alkalommal végeztek közös ellenőrzést az Integrit XX. Kft. munkatársaival az önkormányzati ingatlanok-

sok, illetve az üzembentartók kiértesítését követően – a jogszabályban
meghatározott 10 nap után – az osztály 4 gépjármű elszállításáról intézkedett.

A járőrszolgálat fontos feladata
az illegálishulladék-lerakóhelyek ellenőrzése, a szabálysértők tetten érése, szankcionálása, amelyet nagymértékben segít a jelenleg 12 kamerából álló mobil térfigyelő rendszer.

A kamerák felvételei alapján júniusban 31 szabálysértési feljelentést tettek a közterületekre hulladékot illegálisan elhelyező személyekkel szemben, melyekben kezdeményezték a
szabálysértési eljárás lefolytatását és
szankcionálását.
Június 23-án a Nagykőrösi út –
Rákóczi Ferenc utca gyalogos híd
kereszteződésében elhelyezett mobil kamera felvételei alapján az osztálynak sikerült segítséget nyújtania a rendőrségnek egy lopásnak
indult, végül rablássá fajult bűncselekmény elkövetőinek azonosításában. A felvételeket képi és DVD
formátumban lefoglalták a XX. és
XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
nyomozói.
Sz. A.

Közbiztonság
A kiemelt feladatok mellett a
közterület-felügyelők az elmúlt időszakban is fokozott figyelmet fordítottak hatáskörükbe tartozó egyéb
jogszabálysértések
megakadályo-

Keressük őket!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő
személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.
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Isten éltesse őket!
Szűcs Imréné árva gyerekként
nevelkedett a szabolcsi Biriben, ahol
– miként fogalmazott – „más kenye-

Szűcs Imréné
rét ette”. Munka nemigen akadt a
községben, hát a szomszéd lány ötletére Budapesten próbáltak szerencsét. Erzsébeten 41 esztendeje
él. Kezdetben félt a kerülettől, mivel mindenféle rosszakat hallottak,
amiből semmi sem volt igaz, hamar
meg is szerette a városrészt. A Csepel Műveknél trafót szigetelt, mint
mondta: rengeteget dolgoztak, de
legalább helyben. Nagyon szerette
férjét, akivel 1965-ben keltek egybe,
és éltek együtt 1991-es haláláig. Férje taníttatta nevelt fiát, Garamvölgyi
Jánost, aki ma már 62 éves. Szűcs
Imréné elárulta, hogy az egészsége
megromlott, ezért fia és szomszédasszonya gondoskodnak róla.
Krasnyánszki Józsefné Ladánybenén született, ahonnan 1955-ben
költözött Pesterzsébetre. Férjét kö-

Krasnyánszki Józsefné

vette, aki elhagyta két gyermekükkel együtt. A fővárosba érkezésének
másnapján késlekedés nélkül munkába állt egy pékségben, majd kisvártatva a Medicor Műveknél helyezkedett el, ahol 24 éven át sisakokat, gázálarcokat készített a katonák számára. Pékségbeli kollégájával, annak
szülői házának udvarán
építettek maguknak egy
szoba-konyhás kislakást.
Ide vette magához 1956ban gyermekeit, az akkor 6 esztendős Ferikét
és 2 éves Katikát. Lánya
egy unokával
ajándékozta meg, aki két dédunokával gyarapította a családot. A 16 és 11 esz-

Zsíros Ferencné
tendős dédunokákra is unokaként
tekint. Mindannyian látogatják, a
hét minden napján, ellátva étellel,
és minden szükségessel.
Zsíros Ferencné, Olgi néni
1923. július 5-én
született
Nagyhalásziban. 1949ben kislányt szült,
akit egyedül nevelt. Hat évre rá,
1955-ben ment
férjhez, 1957-ben
költöztek a fővárosba. A Danuvia
gyárban dolgozott,
ahol többször ki-

érdemelte a Kiváló Dolgozó címet.
Következő, egyben utolsó munkahelye a Vasért volt.

Horváth Imréné

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA

Négy 90 éves és egy 95 esztendős erzsébetit köszöntött születésnapja alkalmából az önkormányzat az elmúlt
hetekben.

1994-ben vesztette el a férjét, azóta egyedül él. Lánya 1974-ben Németországba ment férjhez. Olgi néni
többször töltött nála emlékezetes
heteket. Telefonon naponta tartják
a kapcsolatot, 3-4 havonta pedig lánya hazalátogat.
Jelenleg idősek otthonában
él, de hetente többször hazamegy, locsolja virágait, kertészkedik. Kilencvenöt évét
meghazudtolóan kiváló egészségi és szellemi
állapotnak örvend. Jó kedélyű, humoros
egyéniség.
Horváth
Imréné Óbudán született, ahonnan
fiatal korában Kispestre vitte az útja,
onnan 2001-ben költözött Erzsébetre. Igen hosszú
nyugdíjas éveit tölti, hiszen
1984-ben vonult nyugdíjba
a konzervgyárból, ahol segédmunkásként
kezdte, majd
csoportvezető lett belőle a
közel negyven
esztendő alatt.
Egy hévízi nyaraláson ismerHalápi Jenő
kedett össze ké-

sőbbi férjével. Lánya sajnos meghalt,
fia él, és gondoskodik a mamáról.
Pénteken minden szükségest megvásárol édesanyja számára,
aki ettől eltekintve teljesen
önellátó. Egy
unoka és két
dédunoka aranyozza be idős
napjait.
– Fiúk –
tette hozzá nevetve.
Rendszeresen fejt keresztrejtvényt,
tévézik, sokat
sétál.
– Hála Istennek, a kedvem megvan még – sóhajtotta.
Halápi Jenő 1967 óta él Pesterzsébeten. Hivatásos katonaként
szolgált az ötvenes években, amikor
parancsot teljesítve, légifotókat készítettek a forradalmi nagykörútról,
a repülőről, amelyen rádiósként teljesített szolgálatot.
Ezért a forradalom leverését követően számon kérték, mint mondta: hála Istennek élve megúszta.
A civil életben vaskereskedő segéd volt, így miután eltávolították
a hadseregből, vasboltban helyezkedett el, és lett azután boltvezető,
majd a fővárosi Vasedény egyik vezetője.
Onnan ment nyugdíjba 43 esztendőt követően. Családja mára
szétszóródott, Jenő bácsi egyedül
maradt. Van egy „mostohája” –
ahogy fogalmazott humorosan, egy
gondviselője, aki mindenben segít
neki.
DA

HITÉLET
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Irodalom, zene, szakralitás
Jelentős szakmai elismerésben részesült Takaró Mihály irodalomtörténész,
akit kiemelkedő pedagógusi tevékenységéért Németh László-díjjal tüntettek
ki. Az Erdélyi Magyar Örökség-, Magyar Örökség-díjas, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett irodalmár énekkara, a Pesterzsébet-Központi
Református Kórus a közelmúltban ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

– Amikor a Kossuth Lajos Gimnáziumban tanítottam éneket, 16
aranydiplomát szereztünk, 2 esztendőn keresztül viselhettük az Év Kórusa címet – elevenítette fel. – Vezettem 140 fős vegyeskart és 30 fős
német kórust, akkoriban a gimnázium német nemzetiségi iskolaként is
működött.
Szomorúan megjegyezte: mára
sajnos elmúlt az a gazdagság, amikor az iskolákban több kórus működött.
– A középiskolai énekoktatás hatalmas veszteségeket szenvedett.
Pedig hát Kodály országa vagyunk...
– Többeket tudnék mondani, akik
a Kodály-módszert meghaladottnak
tartják, miközben ez az egyetlen, a világon mai napig terjedő módszer, a
Fülöp-szigetektől Japánon keresztül
Új-Zélandig – magyarázta, hozzátéve: mindennek ellenére Magyarország
ma is kórusnagyhatalom, felnőtt, profi
kórusaink világszínvonalúak.

Idén 40 éves a Takaró Mihály által vezetett kórus
A kóruséneklés szépségeit ecsetelve a karnagy megjegyezte: aki
benne van, megérti, miért is jó.
– Noha egyénileg nem vagyunk
nagy művészek, mégis, amikor összeállunk, igenis képesek vagyunk művészi produktumot alkotni, miközben közösséget vállalunk a másikért,
felelősséget egymásért – magyarázta
Takaró Mihály, majd rátért az egyházi karéneklés többletére: – Mi nem
egyszerűen csak zenélünk, szolgálunk
is. Elég csupán Bachra vagy Händelre
gondolni, a János passió vagy a Messiás egyaránt bibliai témát dolgoznak
fel. Az egyházi művek nem kizárólag

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

– Munkám többrétegű, irodalomtörténészként járom a világot, de tanárként éltem le az egész életemet
– mondta Takaró Mihály, akit azzal
szembesítettünk, hogy egyes sajtótermékek rendszeresen megtámadják,
ahányszor díjazzák munkásságát.
– Sosem szoktam reagálni, aki ismeri a magyar közéletet, tudja, ha
bárki bármilyen elismerésben részesül, azt a másik oldal azonnal betámadja – így az irodalomtörténész,
majd rátértünk a kórus indulására,
1978-ra, amely időszak nem kedvezett az egyházaknak.
– A kommunizmus közepét tapostuk, nem volt „jó üzlet” templomba járni. Akkor végeztem Pécsett karnagyként, és amikor hazajöttem, a gyülekezetben már esztendők óta nem működött kórus, friss
diplomásként buzgott bennem a lelkesedés, hogy alapítsak egyet. Mindössze 17 fővel alapítottam újra.
Az egyházi mellett civil énekkarokat szintén működtetett.

a művészet szakralitását hordozzák,
hanem magát „A” szakralitást. A 20.
század egyik nagy problémája, hogy a
harmónia, amely Isten és ember között fennáll, megtört.
Az elmúlt 70 év alatt az egykori 17 fős kórus jelentősen átalakult:
45 tagúra nőtt, mindenki zeneértő,
kottaolvasó, a helyettes karnagy az
egyik fővárosi színház vezető karnagya, a szólamvezetők egytől egyig zenei végzettségűek.
– Nálunk nincsenek „idegenlégiósok”, mindannyian gyülekezetünk
tagjai – sommázta Takaró Mihály.
D. A.

Játék és evangelizáció
Háromnapos mini táborban kezdhették vakációjukat a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet gyermekei. A szervezővel, Blatniczkyné Hammersberg
Ganczstuckh Júlia lelkésszel beszélgettünk az élményekről.

A tábornak a fóti Mandák villa
kínált otthont, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdona.
Június közepén negyvenkét erzsébeti gyermek vette birtokába a villát. Pesterzsébeten, ahol 2017 szeptembere óta szolgál, első ízben, előző szolgálati helyeiken rendszeresen
szervezett nyári gyermektáborokat a
lelkész házaspár.
Hammersberg Ganczstuckh Júlia
elárulta: semmiféle kiugró különbséget nem tapasztaltak a fővárosi és a
vidéken élő gyerekek között.
– Szerettük volna a szabadidő eltöltésének tartalmasabb módját is
megmutatni a gyerekeknek, akik bizony elég sok időt töltenek internetezéssel – mondta.
Ezért kötött napirendet állítottak
össze. Ébresztő fél 8-kor, 8-tól reggeli, napi két áhítat, este és reggel. Az

áhítatokon keresztyén példaképek
életével, hitre jutásuk, megtérésük
történetével ismerkedhettek meg a
kisebbek és a nagyobbak.
– Igyekeztünk a gyerekeket életváltozásra biztatni. Táborunk fő témája Isten jóra fordító munkája volt.

Ezért választottuk az „Isten kezében”
címet táborunk mottójaként– fogalmazott Júlia.
A példaképek közt szerepelt Jim
és Elisabeth Elliot misszionárius házaspár, akik elsőként vitték el Ecuador esőerdejébe az Evangélium üzenetét az auka indiánoknak. A férjet
megölték, felesége folytatta misszióját, végül a teljes törzs hitre tért és
megkeresztelkedett.
Az ószövetségi József, Jákob legkedvesebb fia, akit
testvérei halálra szántak,
majd eladtak
rabszolgának,
szintén példát
adott az áhítaton.
De a példaképek sorát
gazdagította a
kar és láb nél-

kül született prédikátor, motivációs
tréner, Nick Vujcic, sőt, igazi különlegességként az egyik táborozó kisfiú,
aki néhány esztendeje adta át életét
Jézus Krisztusnak, és most beszélt
megtéréséről.
És ha nyári tábor, természetesen
volt sok-sok közös éneklés, sportjáték, akadályverseny, kézműves foglalkozás, dramatikus játék, az utolsó napon pedig kalandpark. De nem
maradhatott el az íjászat, Blatniczky
János kedvelt sportja sem, mint az
akadályverseny egyik állomása.
– A legfiatalabb táborlakónk
hét, a legidősebb pedig tizenkilenc
éves volt – mondta el Blatniczkyné
Hammersberg Ganczstuckh Júlia,
hozzáfűzve: úgy bontották a csoportokat, hogy a kamaszok is saját igényük
szerint dolgozhatták fel a hallottakat.
A lelkész házaspár munkáját 11
fős csapat segítette, hitoktatók, teológusok, valamint a gyülekezet tisztségviselői és másodfelügyelője.
DIA

EGÉSZSÉG
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Nyári véradókampány
„Az élet nyáron sem állhat meg! Adj
vért!” elnevezéssel indított véradókampányt a Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat. A
véradókra értékes heti, havi nyeremények várnak, és egy fődíjat is kisorsolnak a játékban részt vevő önzetlen segítők között.

A nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivi-

tás, ezért döntöttek úgy az országos
szervezetek, hogy a nyári szünet idejére kampányt indítanak. Mindenki, aki vért ad, személyre szabott
köszönőkártyát kap, amely egyben
nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplő kódot a www.
voroskereszt.hu/veradasnyar olda-

lon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt, a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.
A heti nyertes igazi véradó élménycsomaggal gazdagodik, amely
egy páros belépőt a Budapest Park
valamelyik koncertjére, egy páros
RepTár belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót tartalmaz a badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak egy szintén
kétszemélyes, 3 nap
2 éjszakás exkluzív
wellness pihenést is a
véradók között, a fődíj pedig egy nagyképernyős tévé lesz.
A napi biztonságos vérellátáshoz
1600-1800 véradóra
lenne szükség, ezért
a Vöröskereszt és az
OVSZ minden lehetőséget megragad,
hogy véradókat toborozzon, ezért idén is kitelepülnek a
nagyobb fesztiválokra.
A pontos véradóhelyszínek és
időpontok a www.veradas.hu és
www.ovsz.hu oldalakon, valamint
a Vöröskereszt ingyenes véradós
mobilapplikációján érhetőek el.
y.z.
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Öt tipp a kullancsok ellen
Mostanában már nem is kell elhagynunk a várost ahhoz, hogy ne ússzuk meg
hazaérve a már szinte kötelezőnek számító kullancsellenőrzést. Ezzel együtt
néhány óvintézkedés betartásával csökkenthetjük annak esélyét, hogy a kellemetlen vérszívók belénk telepedjenek. Ezzel kapcsolatban Dr. Mátray Árpád homeopata ajánl jó tanácsokat.

1. Zárt öltözetben menjünk ki a
természetbe!
A szakember ezt tartja a legelemibb védekezési módnak, ugyanis a

hogy zárt ruházatban menjünk ki,
mindenképp alkalmazzunk bőrfelületre felvihető vagy ráfújható riasztószert. Ezt persze akkor is alkalmaz-

nyakunknál, a csuklónknál és a bokánknál feszes, gumis ruházat, ha
nem is hermetikusan, de mindenképpen elzárja a paraziták útját. Ha
nadrágunk szára nem gumírozott,
húzzuk rá a zoknit, még akkor is, ha
nem túl esztétikus, hiszen az erdőben nem sokan látják.
2. Fújjuk be magunkat!
Ha mégsem tudjuk biztosítani,

hatjuk kiegészítő megoldásként, ha
megfelelően fel tudtunk öltözni. Az
sem baj, ha a szerből a ruhánkra is
jut, az anyagból ki lehet mosni.
3. Vizsgáljuk át magunkat!
Ha hazaértünk a kirándulásból,
vagy éppen pihenőt tartunk, mindenképpen nézzük vagy nézessük át
testünk felületét. Mivel a kullancsok
a vékony bőrrel fedett területekre
szeretnek bekuckózni, ezért érdemes
a nyaki, a hasi részt, a lágyék tájékát,
valamit a térd- és könyökhajlatot fokozott figyelemmel átvizsgálni.
4. Ha már bennünk a kullancs,
akkor is van megoldás
A kullancs eltávolítása mellett
Dr. Mátray Árpád a helyi tünetek
csökkentését is javasolja. A szúrással járó sebek ellen hatásos szer a
Ledum vagy az Arnica nevű homeopátiás készítmény, míg a csípések ellen az Apis Mellifica nevű szer ajánlott. Ezekből ha 30 CH-s hígításban 5-5 golyót fél pohár vízben feloldunk, és egy óra alatt elkortyolgatjuk, enyhül a csípés okozta duzzanat
és viszketés. Az Arnicát és az Apist
gél formájában is alkalmazhatjuk a
sérült felületen.
5. Mikor forduljunk orvoshoz?
Ha a szúrás körüli területen több
napon keresztül el nem múló, körkörös, piros elváltozást észlelünk, feltétlenül orvoshoz kell fordulnunk,
ez ugyanis akár a Lyme-kór tünete
is lehet.
s.z.
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A mi VakVarjúnk

Egészen pontosan három évvel és négy nappal a felújított III. Hullám Csónakház 2015. május 28-ai ünnepélyes átadása után, június 1-jén illatokkal
és emberekkel, azaz élettel telt meg az addig üresen kongó, galambok lakta
épület. Az önkormányzat által a csónakház hasznosítására kiírt pályázatot a
VakVarjú Csónakház Kft. nyerte, amelynek tulajdonosa, Semsei Rudolf már a
terep bejárása után úgy gondolta, tökéletes helyszínéül szolgálna a VakVarjú
Család legújabb fiókájának.

– Mint ahogy korábban sem, most
sem terveztük a bővülést, igaz, volt
olyan elgondolásunk, hogy a belvárosból kijönnénk errefelé. Attól nem
tartottunk, hogy ez a hely nagyon
messze van és nehezen megközelíthető, hiszen autóval a Deák tértől 15
perc alatt ide lehet érni, ami Budapesten egy Duna-partért nem idő és
nem távolság – mesél az előzményekről Semsei Rudolf.
Az új bérlők nagy fába vágták a
fejszéjüket, gyakorlatilag a négy fő
fal kivételével minden korábban
meglévőt lebontottak, és – az ön-

remmel – az étterem, másik felében
pedig a rendezvényterem, amely esküvőknek és üzleti megbeszéléseknek egyaránt tökéletes helyszín.
Az önkormányzat által kiírt tender egyik kitétele volt, hogy a pesterzsébeti lakosok által is igénybe vehető szolgáltatást kínáljon a leendő
bérlő. Ez alatt nemcsak a külcsín és
a hangulat értendő, hanem a megfizethetőség is. – Ez volt az egyik legkönnyebben teljesíthető kritérium,
hiszen büszkék vagyunk arra, hogy
a VakVarjú éttermekben mindenkit
törzsvendégként köszönthetünk, ak-

kormányzat támogatásának, együttműködésének is köszönhetően – rekordgyorsasággal alakították át a
csónakházat olyanná, amilyenné a
tervrajzon megálmodták. A Dunaparti miliőbe belsőleg is illeszkedő létesítmény part felőli oldalán kapott
helyett – kiülős terasszal és különte-

kor is, ha évente egyszer vagy havonta kétszer érkezik hozzánk. Szeretnénk részesei lenni az alkalomnak:
amikor egy család, baráti társaság,
régi ismerősök az asztal köré gyűlnek, és jókat beszélgethetnek a szeretteikkel, elfelejthetik mindennapi
gondjainkat és felüdíthetik a lelkü-
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ket is – mondja
Semsei Rudolf.
A Vakvarjú Család tagjai, ahogyan az
életben is, van,
amiben hasonlítanak, és persze vannak különbözőségek.
A
Vakvarjú
Csónakház dekorációjával,
belső kialakításával
csónakházat idéz,
az étlap – ami
évente
kétszer, májusban és októberben változik – minden helyen ugyanaz, a kínálatot az éttermek séfjei állítják össze,
közös kóstolások után. Szintén minden Vakvarjúra jellemző, hogy élő ze-

És hogy miben egyedi még a pesterzsébeti Vakvarjú? Természetesen
a vendégkörében, amelyet főként a
kerületben élők alkotnak. – Azt tapasztaltuk, hogy az itt élők nagyon
várták már a nyitást. Talán ennek
is köszönhető, hogy ekkora sikerrel
éttermet még nem nyitottunk, pedig mögöttünk van öt Vakvarjú, két
önkiszolgáló étterem és jó pár rendezvényterem. Azt is mindig tudjuk, ha a bejövő vendég pesterzsébeti, mégpedig onnan, hogy hihetetlen
szeretettel közeledik felénk – meséli örömmel Semsei Rudolf, majd
hozzáfűzi: – Nyitás hétvégéjén kaptunk egy üzenetet a közösségi oldalunkon egy hölgytől, aki családjával itt ünnepelte édesanyja születésnapját. Ezt írta: „Nagyon szépen köszönjük, hogy mi is kaphattunk egy
Vakvarjút Pesterzsébetre!” Aki ezt
cégen belül elolvasta, megkönnyez-

nével és gyereksarokkal várják a vendégeket. Ami éttermenkénti sajátosság, a 6-8 ételből álló „Séf ajánlata”,
amelyet itt, Pesterzsébeten Sinka Tamás konyhafőnök állít össze szezonális alapanyagokból, saját kreativitása,
ötletei alapján. A legújabb fióka további különlegessége a lávakövön sütés, azt pedig, hogy hogyan készülnek
ezek az ételek, meg is lehet nézni, hiszen látványkonyhában dolgoznak a
szakácsok.

te. Persze sokan jönnek oda hozzánk
távozás előtt, elmondani, milyen jól
érezték magukat, milyen jót ettek, és
fontosak is ezek a visszajelzések, hiszen ezekből táplálkoznak munkatársaim, ezektől tudják nap mint nap
a legtöbbet nyújtani, de az, hogy a
mai világban valaki egy online felületen nyilvánít véleményt, vállalva a
nyilvánosság előtt magát, az bizony
nagyon ritka.
Sz. A.

MOZAIK
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Izgalmas és tanulságos előadások

– Bízom benne, hogy nagyon sokan el fognak jönni, a terveim között
szerepel egy kis fiatalítás. Szeretném
megszólítani egyrészt a friss nyugdíjasokat, másrészt a gyerekeket, és nem
utolsósorban a történelemmel foglakozó szakembereket, valamint a helyi történelemtanárokat is, mert biztos vagyok benne, őket is nagyon érdekelheti a helytörténeti klub. Célnak tekintem a közösségépítést, hiszen az egyéni önmegvalósítás a társadalom tagjai számára a legjobban
művelődő közösség tagjaiként történhet – mondta Czúni Imre.
Négy előadás lesz az ősz folyamán, az első Somogyváry Gézáé,
Pesterzsébet díszpolgáráé, szeptember 11-én „Egy város színe változásai” címmel. A klubvezető úgy véli,
a fiataloknak már csak azért is érde-

mes eljönni az előadására, mert az
egy „kidolgozott érettségi tétel”.
Az október 9-i előadást Pálffy
Krisztina, a Pesterzsébeti Városi
Vegyeskar karnagya, énektanár tartja, ő a nagypapájáról, a híres zenetudós Dobray István életéről beszél
majd.
November 13-án Várhalmi András „Erzsébet falva főbírái” című előadását hallgathatjuk meg.
– Ez nagyon érdekes kérdés, hiszen Erzsébeten addig voltak főbírák,
ameddig falu volt. Amikor város
lett, akkor már polgármesterek lettek, meg helyettes polgármesterek.
Az előző időszakról elég keveset tudunk, az igazgató úr viszont nagyon
sokat kutatott ez ügyben, amelynek
friss eredményeit publikálja előadásában – avatott be Czúni Imre.

Családi nap a piacon

A

Tátra téri piac ismét egy
nagysikerű rendezvénynek
adott teret. A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) és a Pesterzsébeti Szabadidős
Civil Egyesület (PSZCE) közös szervezésében családi napot tartottak június 23-án.
A programon Juhász Lajosné és
Nemes László alpolgármesterek,

Ódor Terézia, a KEF elnöke, valamint Szedlacsek Ferenc, a PSZCE
elnöke köszöntötte a megjelenteket. A bevezetők után fellépett
Kunsági Andrea és Solti János előadóművészek mellett Tisztán La-

jos és Berecz György, majd egy zenebohóc szórakoztatta a gyerekeket. Arcfestés, trambulin, valamint
az egyesület kreatív klubja szórakoztatta és foglalkoztatta a gyerekeket, akiket pattogatott kukoricával kínáltak. A korábban kiírt gyermekrajz-pályázatot a Vizsolyi János
szobrászművész vezette zsűri bírálta el. A díjakat Ódor Terézia adta
át. A beérkezett
pályaműveket a
program résztvevői meg is
tekinthették a
kihelyezett tablókon.
A rendezvényen külön sátorban a KEF
vezetői és aktivistái adtak felvilágosítást kábítószer témában. Egy másik sátorban a családi otthonteremtési kedvezménnyel, a csok-kal kapcsolatban kaphattak hasznos információkat az érdeklődők.
sz.

December 11-én
Skaper Brigitta, a
Pesterzsébeti Múzeum muzeológusa tart előadást. Ő
a régi idők karácsonyát kutatta, ez is az
előadása címe, „Régi
karácsonyok Erzsébeten”. Az előadás
összhangban lesz a
múzeum akkor nyíló
tematikus karácsonyi kiállításával.
A
kérdésre,
ha én most csöppenek
Erzsébetre, mert ott veszek
lakást, akkor ér- Czúni Imre, az új klubvezető
tem-e ezeket az előadásokat, a klubvezető így vála- ti, akár még igazi lokálpatrióta is válszolt: – Természetesen. Azért na- hat ebben a klubban a betelepülőgyon hasznosak és érdekesek ből. Az „őslakosok” közül pedig akár
ezek az előadások, mert tudomá- előadók jelentkezését is várom, akinyos igényűek, ugyanakkor köz- nek esetleg van olyan családi törtéérthetőek. Az előadók úgy tartják nete, ami Pesterzsébettel kapcsolameg a prezentációikat, hogy az is ért- tos, vagy valami érdekes dolog, amit
se, aki először teszi be a lábát. A be- csak ő tud, és egy előadás keretében
illeszkedést pedig kifejezetten segí- szívesen előadná.
D. A.
FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

A Csili helytörténeti klubja az 1990-es évek óta működik, Várhalmi András
most nyugdíjba vonuló igazgató ötlete alapján indult. Sok éven keresztül
Kökényné Kalmár Veronika vezette, most Czúni Imre vette át a megtisztelő feladatot. Ahogy ő mondja, egyelőre csak „szervezőnek” érzi magát, de reméli, idővel megszolgálja a tekintélyesebb titulust is. Az átfogó koncepciót és
a részletes őszi programot ismertette olvasóinkkal, a klub reménybeli leendő látogatóival.

KULTÚRA

Miről árulkodik egy kép?
A Tavaszi Tárlat közönségdíját Tajti Eszter festőművész „A fehér ötven árnyalata” című festménye nyerte el. Az alkotóval, aki Erzsébeten tanít, a művészet befogadásáról és a rajztanításról beszélgettünk.

– A művészetek a XX. századtól eltávolodtak a befogadóktól. A
közönségdíj azt jelentené, hogy Ön
képes megszólítani a nem művészetértőket?
– Igen, valószínűleg ezt jelenti,
bár egy kiállítás szervezésekor nem
lehet előre tudni, hogy az érdeklődők között mennyien lesznek a hozzáértők. A díjazott kép érthető jelekből és formákból építkezik. Monokróm színvilága sejteti a mögötte
lévő tartalmat. A közönségdíj a szeretetről, elfogadásról is szól. Megszerették a képet. Sok jó kiállítást rendeznek a Gaál Imre Galériában, közösségi helyként működik, amely kinevelt magának egy érdeklődő, értő
közönséget.
– Ön pedagógusként tulajdonképpen kineveli a saját közönségét?
– Mindenki nevel magának közönséget, közösséget. Áldás számomra, hogy vizuális kultúrát taníthatok. Tanítványaim egy része
örömórának éli meg a vizuális kultúra tantárgyat. Ennek oka valószínűleg az óra komplexitásában rejlik,

ahol jelen van a zene, az irodalom és
a rajz. Ha ezt továbbgondoljuk, értő
vezetés mellett a gyerek megtanul
értéket létrehozni és ezáltal erősödik
az önbecsülése, kompetensen tud az
élet dolgaiban tájékozódni. Természetesen mindenki a saját képességei, készségei szerint.
– Hogyan zajlik egy ilyen óra?
– A módszertanra kíváncsi? Sokat idézem és a honlapomon is szerepel Bartók Béla örök érvényű mondása, mely szerint „A művészet láthatatlan aranyhíd, mely összeköti a
Föld minden emberét.”
–– Ezt örömmel hallom, noha
mostanság mintha már nem lennénk Kodály országa...
– Magam is sokáig muzsikáltam,
ami nyomon követhető egy-egy alkotásomon. Mindennapi munkám
során azt is tapasztalom, hogy a diákok számára nehezebben megy az
olvasott szöveg értése, ennek következményeként a beszéd- és fogalmazáskészség is csorbát szenved. Ezt a problémát görgetik maguk előtt akár egyetemi éveikig is.

Tapasztalatból tudom, mert meghívott előadóként tanítok a BME építész
karának fotós kurzusán, ahol többek
között képelemzéssel foglalkozunk.
– Saját képei
esetében
szintén
elemzi önmagát?
– Igen, folyamatos kontroll alatt
festek, ezt még a főiskolán tanultam a
mestereimtől. Mert
szerintük az alkotáshoz nagy benső fegyelemre van szükség, amit az évek
alatt én is magamévá tettem.
– Rendszeresen
állít ki, így megvan
a lehetősége a jobbításra.
– Igen, sok publikációm volt.
Közhely, de egy kiállítás valóban jelentős állomás és új inspirációkat
tartogat a jövőre nézve.
– Ön vélhetően szoros viszonyt
ápol alkotásaival. Milyen érzés
megválni tőlük, eladni azokat?
– Minden alkotó szoros kapcsolatban kell hogy legyen az alkotásával, legyen az szobrász, festő, író, ze-
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nész, színész vagy akár fodrász. Mert
együtt él vele, amíg életre hívja, de
ez nem lehet öncélú. Legalábbis az
én esetemben nem. Ezért örömmel
veszem, ha egy-egy festményem „kalapács alá kerül”. Még egyszer szeretném megköszönni az erzsébeti tárlatlátogatók szavazatait, mert
nélkülük nem lehettem volna közönségdíjas.
D. A.

INTÉZMÉNYEK
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Erdélyi körutazás

A

Határtalanul program keretében a
Gyulai István Általános Iskola hatvanhét hetedik osztályos diákja május közepén útnak indult
egy történelmi körutazásra Erdély szívében. Hat kísérő tanár mellett elkísérte
a csapatot az idén nyugdíjba vonuló kolleganőnk, aki
az utat, mint ajándékot kapta az iskolától. Nagy várakozás előzte meg az utazást.
Nagyon sok kutatómun-

zel is egyre jobban felcsigázva az érdeklődést.
A kirándulás tervezésekor figyelembe vettük, hogy
a gyerekeknek legyen némi
szabadidejük, de lehetőségeinkhez mérten minél több
látnivalóhoz el tudjunk jutni. Az idei év Arany János
Emlékév volt, ezért Nagyszalontán megtekintettük
Arany János szülőházát, ahol
érdekes történeteket hallhattunk róla. Ajándékprogram keretében vettünk rész

rűbbnél gyönyörűbb tájakat. A szállásunk Torockón
volt, mely szépségével és elhelyezkedésével ámulatba
ejtő volt. Szállásadóinkat
jólelkű, kedves embereknek ismertük meg. A következő napokat Tordán, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Magyarigenen, Gyulafehérváron, Magyarlapádon
és Nagyenyeden töltöttük.
Magyarlapádon lehetőségünk volt betekinteni egy általános iskola életébe. Közös
programjaink közül a néptánc és a kosárlabda hagyott

2018. július 17.

Könyvbarátok versenye

I

dén 3. alkalommal rendezték meg a Könyvbarátok versenyét a Bíró
Mihály utcai könyvtárban.
A kerületi általános iskolák
3-4. osztályosai pályáztak a
versenyre, akiknek két könyvet – Kertész Erzsi: Panthera és
Nógrádi Gergely: Vau! című
regényét – kellett elolvasniuk
a tanév folyamán.
A döntőre 9 csapat jött
el a könyvtárba. A zsűri elnöke Kertész Erzsi volt, tagjai Verőczei Edit és Molnár
Éva. A versenyt Biricz Katalin vezette le. Első helyezett
a Gyulai István Általános Iskola, második a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi

Általános Iskola, harmadik
pedig a Lázár Vilmos Általános Iskola csapata lett. Különdíjat a jelenetért az Ady
Endre Általános Iskola csapata nyert.

– A verseny végén Kertész Erzsi mesélt a gyerekeknek arról, hogy egy hegymászásról szóló cikk adta neki
az ötletet a könyv megírásához. A versenyzők sok mindenről kérdezték az írót,
majd dedikáltatták az elhozott könyvüket.
s.y.

Európa-nap
kát vállaltak a diákok, hogy
minél jobban megismerhessék Erdély természeti szépségeit, kultúráját, híres költőit, íróit és matematikusait. Tartottunk egy előkészítő
napot, ahol a gyerekek megmutathatták munkáikat, ez-

Marosan Csaba kolozsvári
színész Arany Jánosról szóló
előadásán, ami valósággal lehengerelt bennünket.
Az utunk során Nagyvárad és Királyhágó következett. Már az első nap csodálkozva néztük a gyönyö-

maradandó élményeket a diákjainkban. A visszafelé vezető úton megálltunk Déván
és Aradon.
A kirándulás a gyerekeknek és a kísérőknek is felejthetetlen volt.
B. P.

Nyugdíjas búcsúztató

Ipolydamásd hazánkban
elsőként csatlakozott a Békeláng Egyesülethez. Erről
idén június 9-én 5. alkalommal emlékeztek meg az Európa-nap keretében. A nemzetközi kulturális
eseményre a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, mint a Békeláng Egyesület
új tagja is meg-

hívást kapott. A kulturális
programon az intézmény Tavaszi hangok kórusa és a német nemzetiségi tánccsoport
lépett fel.
s.

FELHÍVÁS X. REFORMKORI NAP
történelmi hasonmásversenyére
Kedves Pesterzsébeti Felnőttek, Gyerekek!

Június 22-én tartották a
Hajós Alfréd Általános Iskola tanárai két nyugdíjba vonuló kollégájuk, Balogh Mária és Koltai Elvira köszönté-

sét. A két nagyszerű pedagógus hosszú éveken át oktatta
a rájuk bízott diákokat, nagy
szeretetnek örvendtek a tanulók és a kollégák körében.

Mindkettőjüknek
sok
örömet, jó egészséget, békés,
boldog életet kívánnak az iskola diákjai és tanárai.
KFS

Próbáljanak/tok meg hasonlítani egy reformkori, 1848-49-es
‚
történelmi alakra, a reformkor és a 48-as szabadságharc személyének, vagy csak az egyszerű népnek az akkori korból beöltözve, maszkírozva!
Legyen/legyél Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Wesselényi Miklós, Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Kossuth Zsuzsa, Brunszvik Te‚
réz, Teleki Blanka, Leövey Klára, stb. vagy akár egy 48-as huszár.
Érdemes elhozni annak a személyiségnek a képét kinyomtatva,
akire próbál(sz) hasonlítani.
Legyen/legyél velünk a IX. Reformkori Napon 2018. szeptember 15-én 11 órától a pesterzsébeti Kossuth téren a szobor előtti rendezvényen, ahol bemutatkozhat(sz).
A legnagyobb hasonlóságot, a legnagyobb igyekezetet díjazzuk.
Érdeklődés, jelentkezés: Dr. Sturcz Zoltánnénál, a Kossuth Társaság elnökénél. Tel: 06-70/327-3928.
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Testvérvárosi látogatás

S

zamosújvár meghívására június 15-e és 18-a között Pesterzsébet Önkormányzatának delegációja látogatott el az örmények
egyik legfontosabb ünnepére, Világosító Szent Gergely ünnepére, amelyről az erdélyi Örmény Egyház központja minden évben megemlékezik.
A delegációt Szamosújvár
polgármestere,
Neselean
Ioan és az Örmény Diaszpóra kulturális elnöke, Esztegár
János is fogadta. A találkozáson eszmecserét folytattak a két ország
egymás közötti kapcsolatának bővítéséről, a kultúra fejlesztéséről. A város lakói tanúbizonyságot adtak arról, hogy a
román, székely, örmény és magyar
emberek jól megférnek egymással,
együtt ünnepelnek és közösen építik
Szamosújvár jövőjét.

Kerületünk és Szamosújvár közötti együttműködési megállapodás
évek óta jól működik, a kultúra területén is egyre szélesebb palettával
mutatkozik be egymásnak szinte évről évre a két város.
Pesterzsébet
Önkormányzatát
Nemes László alpolgármester, Feke-

te Katalin önkormányzati képviselő,
Váczi Péter, a Pesterzsébeti Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Balabanian Harioun Mihran elnökhelyettes, valamint Marosiné Benedek Ildikó nemzetiségi referens képviselte.
s.z.
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Nyolcadszor Frankfurtban

B

udapest és Frankfurt,
illetve Pesterzsébet és
Berkersheim (Frankfurt X. kerülete) testvérvárosi
kapcsolataira építkezve született meg 8 évvel ezelőtt az a
megállapodás a Berkersheimer
Schule és a József Attila
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola között, amelynek előnyeit máig élvezhetik mind a magyar,
mind a német kisdiákok.
Idén májusban 13 főből álló, negyedikesek és ötödikesek alkotta
csoport utazott az európai bankvilág
központjába, majd egy héttel később
18 frankfurti nebulót láttak vendégül
az erzsébeti gyerekek és családjaik.
Nemcsak egymás városait ismerhették meg a tanulók, hanem meg is
tapasztalhatták, milyen módszerekkel tanítanak a másik ország pedagógusai. Akik nyitott szemmel és szívvel utaztak el otthonról, nemcsak
egy másik kultúrát ismerhettek meg,
hanem talán könnyebben megértik a
későbbiekben, hogy világunk sokkal
színesebb annál, mint gyermekként
eddig elképzelték. Az pedig már csak
hab a tortán, hogy az attilások 2 hé-

ten át német nyelven kommunikáltak, az első héten ráadásul intenzívebben is, hiszen a vendéglátó német családok viszonylag ritkán értenek magyarul.
A jó pár éves tapasztalat alapján
bátran lehet állítani, a cserekapcsolat tökéletesen eléri célját, hiszen a
gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodnak, sokan ezen alkalommal repülnek életükben először, világot
látnak, új barátokat szereznek, nemzetközi kapcsolatokat építenek, autentikus környezetben gyakorolják
a német nyelvet, valamint rájönnek,
hogy igenis hasznos nyelveket tudni.
Idén (a teljesség igénye nélkül)
Anja Seybold és Petra Mathieu, magyar oldalon pedig Papp Andrea Loretta és Főző Tamás tették lehetővé
a diákcsere megvalósulását.
-s-
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Veszélyes napszúrás

Leégés ellen

agas láz, erős fejfájás,
émelygés – ugye sokaknak
ismerős tünetek? Ha túl
sok időt töltünk a napon, testünk az
erős hőhatásra ilyen kellemetlen és
veszélyes tünetekkel reagál. A napszúrás odafigyeléssel megelőzhető,
ha pedig már kialakult a betegség,
azonnal kezelni kell.
Azt, hogy mi is okozza tulajdonképpen a napszúrást, az orvosok
pontosan nem tudják, azt viszont
igen, hogy a folyamatos, éjjel-nappali erős hőhatás, a túlöltözés, a na-

elmérések szerint a gyermekek háromnegyede, a felnőttek több mint harmada legalább egyszer leégett az elmúlt évben. Ilyenkor, nyáridőben szinte a
csapból is a napégés veszélyeiről szóló híradások folynak, arról azonban
viszonylag kevés szó esik, hogy nemcsak külsőleg – értelemszerűen napvédő krémekkel és árnyékba húzó-

és általában a sárga színű gyümölcsökben, illetve zöldségekben (például mangó, sárgadinnye vagy sütőtök) található, de a spenót és a brokkoli is jó választás.
C-vitaminban gazdagok a citrusfélék, a savanyú káposzta, és általában a friss gyümölcsök, zöldségek. Az E-vitamint leghatékonyabban a növényi olajok, a búzacsíra és

dással – védekezhetünk a káros sugarak ellen, hanem belsőleg is.
Az egyik legtriviálisabb módszer
a megfelelő folyadékbevitel. Ha naponta legalább 2,5-3 liter folyadékot
fogyasztunk (víz, cukrozatlan gyümölcstea, hígított gyümölcslé, levesek formájában), szervezetünk kellően hidratált lesz, ami belülről védi
szervezetünket a leégéstől.
Hasonló hatásúak az A-, C- és
E-vitaminok, valamint a cink és a
réz, amelyek mindegyike megakadályozza a szabad gyökök képződését
és sejtkárosító hatását. Az A-vitamin hatóanyaga, a béta-karotin nagyobb mennyiségben a sárgarépában

az egyéb gabonacsírák, a zöld növények, valamint a hús, hal és tojás fogyasztásával tudjuk bevinni a szervezetünkbe (ezzel együtt a tabletta is
megfelelő választás lehet).
Az okosítóként is ismert Omega-3
szintén fokozza bőrünk napsugarakkal szembeni ellenálló képességét,
ezért a nyári időszakban együnk több
lazacot, olívaolajat, áfonyát, chia
magot, de az is jó, ha kapszula formájában fogyasztjuk ezt a zsírsavat.
Ha pedig megvan a baj, leégett a
bőrünk, akkor is érdemes sok folyadékot és a felsorolt vitaminokat fogyasztani, ezek ugyanis a gyógyulást
is segítik, gyorsítják.
z.s.

M

gyobb mennyiségű alkohol fogyasztása, a megerőltető mozgás vagy a
vízhajtó hatású gyógyszerek egyaránt elősegíthetik a betegség kialakulását.
A napszúrás tulajdonképpen nem
más, mint a szervezet hőszabályozó
mechanizmusának felborulása, így
csökken, súlyos esetben pedig akár
meg is szűnik az izzadás, ami a testhőmérséklet emelkedéséhez vezet.
Azokon a területeken, ahol meg-

szűnik az izzadás, kipirul a bőr. Minél magasabbra szökik fel a láz, annál súlyosabb esetről van szó. Mindemellett pedig tompa, erős fájdalommal járó fejfájás kezdődik. A tünetek
közé tartozik még, hogy a beteg nehezen jár, alig áll a lábán, akár félre is
beszélhet, lélegzése horkolássá válik.
Ilyen tünetek észlelésekor az első
és legfontosabb, hogy elkezdjük a
test hűtését. A beteget fénytől, melegtől védett helyre fektessük, csavarjuk nedves lepedőbe vagy törölközőbe, és folyamatosan legyezzük,
hogy segítsük a test párolgását. Ha a beteg tud inni,
itassunk vele egy liter vizet,
amiben egy teáskanál sót oldottunk fel, ezzel pótolható
a só- és folyadékveszteség. A
legbiztosabb azonban, ha orvoshoz fordulunk, aki szakszerűen végzi a hűtést.
A napszúrás kialakulásának kockázatát csökkentjük, ha megfogadjuk a bőrgyógyászok által is folyamatosan hangsúlyozott tanácsot, és 11 és 15 óra között nem megyünk napra. Mivel abban az időszakban a legerősebb a sugárzás, a
napszúrás veszélye is ilyenkor a legnagyobb, érdemes tehát e pár órára
más elfoglaltságot találni az árnyékban, a hűvös szobában. Fontos az is,
hogy bőrünket, szervezetünket fokozatosan szoktassuk a napsütéshez, az
első időben mindössze 10-15 percet
töltsünk közvetlen napfényben.
-y-

F

Stílus és alak

N

yáron kiemelten fontos kérdés, hogy melyek azok a ruhadarabok, amelyek igazán jól állnak, kiemelik előnyös adottságainkat és jótékonyan elkendőzik azt, ami nem
tökéletes.
Az alma alkatú hölgyek (felül teltebbek, törzsük szélesebb, lábaik vékonyabbak) legfontosabb
öltözködési elve, hogy a lábakra helyezzék a hangsúlyt. Erre a célra tökéletes egy virágmintás nadrág, egy szűk farmer vagy egy térd fölé érő szoknya
– javasolja a Fashion Days és Lakatos Márs stylist.
Felsőkből a mell alatt szűkülőket vagy V-kivágású blúzokat, tunikákat válasszanak, kerüljék azonban a magasan záródó topokat, a kerek nyakvonalakat.
A homokóra alkatúak (telt csípő és keblek, vékony derék) derékhangsúlyos, mélyen dekoltált
darabokkal, valamint csinos ceruzaszoknyákkal
hangsúlyozhatják alkatukat. Jó, ha ruhatárukban
szűk szoknyák, magas derekú nadrágok, skinny

farmerek, átlapolós ruhák és derékban szűkített
blúzok találhatók. Kerüljék ugyanakkor az A-vonalú vagy ejtett derekú fazonokat és a geometrikus mintákat.
A körte alkatú hölgyek (derékvonalig általában karcsúbbak, kisebb vállszéleséggel és mellbőséggel rendelkeznek, deréktól lefelé haladva pedig nőiesebbek, szélesebbek) kerüljék a csípőnad-

rágokat, a csípőre letolt szoknyákat és az ide helyezett öveket. Válasszanak inkább derékhangsúlyos ruhákat, A-vonalú szoknyákat, hangsúlyozzák felsőtestüket világosabb
színekkel, élénkebb mintákkal, feltűnő nyakláncokkal.
Az oszlop alkatúak – akiknél jellemzően a mell-, a derék- és a csípőbőség között
nincs drasztikus különbség –
vannak a legkönnyebb helyFOTÓ: FASHION DAYS
zetben. Bátran válogathatnak a szexi és csajos ruhák, a lazább szabású vagy
oversize darabok között, ahogy illenek hozzájuk a
fodros és masnis díszítések, pöttyös és organikus
nagy minták, tüll és organza rátétek is. A szakértők szerint nagyon előnyös, ha a derékvonalukat
övekkel, szűkített derekú darabokkal és megkötős
megoldásokkal hangsúlyozzák.
dr.
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Zöldsarok

Ajánló

Csak természetesen

Mínusz tíz év

rovarinvázió beköszöntével a legtöbb
hobbikertész rögtön
vegyszerhez nyúl, ám ennél
léteznek kíméletesebb megoldások is a nem kívánt kártevők, kórokozók eltüntetéséhez. Ilyen például a kiirtás
helyett a természetes ellenségek odacsalogatása, hiszen a vegyszerrel a védeni kívánt növényt is legyengítjük – hívja fel a figyelmet
Radványi Noémi
diplomás homeopata.
A virágokat, fiatal hajtásokat, szárakat és gyökereket
rágcsáló hangyák
ellen használjunk egyszerűen levendulaolajat, melynek
illata irritálja az apró rovarokat. Másik megoldási lehetőség a kámfor sokszorosan
hígított, szagtalan verziója,
a Camphora nevű homeopátiás gyógyszer alkalmazása. Ennek 30 CH-s hígításából 5 golyót másfél deci vízben oldjunk fel, majd keverjük 10-30 liter öntözővízhez.
A
levéltetvek
viszszaszorítására a szakértő a

lice, miután leesett a lépcsőzőgépről
és beütötte a fejét, az edzőterem
padlóján tér magához. Első gondolata, hogy csak a babájának ne legyen semmi
baja, lévén 14 hetes terhes.
A kórházban azonban kiderül, nemhogy
nem terhes, ám a hasán lévő császármetszésnyomokból arra lehet következtetni, hogy
már szült...
A nap végére kiderül, hogy Alice-nek
10 év kiesett az életéből, semmire sem emlékszik az elmúlt évtized történéseiből. Sem
a jelenlegi politikai helyzetre, de még arra
sem, hogy három gyermeke van, férjétől éppen válni készül, sőt, alakulóban van új párkapcsolata.

A

Cimicifuga nevű homeopátiás készítményt javasolja, szintén 30 CH potenciában. Ebből szintén 5 golyócskát oldjunk fel másfél deciliter vízben, keverjük az öntözővízhez, majd locsoljuk meg
a fertőzött növény gyökérterületét.

A

Az új Alice ezzel szemben szerelmes a férjébe, nem érti, hogyan gondolhatta úgy, hogy
el akarja hagyni, és mindent megtesz azért,
hogy visszaszerezze társát. A dolgok egészen
addig jól alakulnak, amíg hirtelen vissza nem
tér az emlékezete, és újból fel tudja idézni közös életük összes nyűgjét, problémáját, feszültségét.
Úgy tűnik hát, elmarad a happy end, folytatódik minden a régiben. Aztán mégsem. A
régi-új Alice ugyanis képes felidézni az első
boldog éveket, a rég elfeledett szép emlékeket, képes mindezeket fontosnak tartani és
mindezekért küzdeni.
Azt hiszem, jó néhányan nem bánnánk
egy ilyen fejsérülést…
y.s.
(Liane Moriarty: Add vissza az életem!
Pioneer Books 2012.)

Sudoku
Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.
A
burgonyabogarakat
akár kézzel is begyűjthetjük, bár ez elég macerás és
időigényes. Ennél jobb megoldás a kora tavaszi időszakban védőhálót kihelyezni. Aki ezt elmulasztotta, válassza a Sulfur nevű
szert, amit a korábbi példákhoz hasonlóan kell feloldani, majd az oldatot a locsolóvízhez adva megöntözni az
érintett területeket.
s-a-
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Gasztronómia

Sárgabarackos pite
Következő számunk 2018. szeptember 4-én jelenik meg
Lapzárta: 2018. augusztus 21. 12 óra
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • Felelős
szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, nyomdai
előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztőség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@pesterzsebet.
hu • Kiadó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdai igazgató• Terjeszti: GMA Flyers Kft. •
ISSN 2060-6044

Hozzávalók: 60 dkg sárgabarack
15 dkg nádcukor
15 dkg vaj (puha)
3 db tojás
20 dkg finomliszt
1 tk fahéj (őrölt)
1 csomag sütőpor
A tetejére: 1 ek porcukor, 1 teáskanál fahéj
Robotgépben a vajat a cukorral habosra keverjük. Egyenként hozzáadjuk a
tojássárgákat. Kisebb részletekben belekeverjük a fahéjjal és a sütőporral összeszitált
lisztet. Óvatosan hozzáforgatjuk a fehérjék
felvert kemény habját.
Kivajazott-lisztezett, kb. fél gáztepsinyi
méretű tepsibe simítjuk a tésztát.
A sárgabarackokat forrásban lévő vízbe
dobjuk egy-két percre, leszűrjük, és könnyedén lehúzzuk a héjukat. A barackokat félbe-

vágjuk, kimagozzuk, és a magházukkal lefelé
betakarjuk a tésztát a gyümölccsel.
Fahéjas porcukorral hintjük a tetejét és
légkeverésen 180 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük (tűpróba!).
A tepsiben hagyjuk kihűlni. Kockákra
vágva tálaljuk. (Ha szépen, sorokban rakosgattuk a süti tetejére a barackokat, pont úgy
lehet szeletelni, hogy egy kockára egy fél barack jut).
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PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

Rátkay-Átlók Galéria

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel./fax: 06 (1) 283-1779
Nyitva tartás: átmenetileg
Hétfő-Péntek 8-16

Időszaki kiállításaink
Neményi Lili Erzsébeten
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum,
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető:
2018. 04. 18. – 2019. 03. 29. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig.

Rátkay - Átlók Galéria

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

Bátai Sándor festőművész
és Kalmár János szobrászművész
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2018. június 12. – 2018. július 22. között
(Kalmár János szobrászművész művei július 18-ig tekinthetőek meg.)
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Molnár Eszter festőművész
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203
Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető:
2018. június 19. – 2018. július 22.
között
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.

Gaál Imre Galéria
• Tóth Menyhért
festőművész kiállítása
• Szabadtéri szoborkert

Nyári zárva tartásunk

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE

Gaál Imre Galéria

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

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

Pesterzsébeti Múzeum: 2018. július 31. – 2018. augusztus 26.
Gaál Imre Galéria: 2018. július 31. – 2018. szeptember 11.
Rátkay – Átlók Galéria: 2018. július 31. – 2018. augusztus 27.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu,
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 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

PROGRAMJAINK

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Tóthné Pálmai Katalin
selyemképeit, ékszereit tekinthetik meg.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
nyáron is vállalunk házhoz szállítást
idős, beteg olvasóink részére. Kérjük
jelezzék, ha szükségük van szolgáltatásunkra!

SZOLGÁLTATÁSAINK
két hetente új könyvek, internetelérés,
wifi,
fénymásolás,
nyomtatás,
szkennelés, faxolás, felolvasószoftver,
NAVA pont.

Kedves Olvasóink!
Nyáron szombatonként
nem leszünk nyitva.
Július 16-tól augusztus 5-ig
zárva leszünk!
Erre az időszakra több könyvet is
kölcsönözhetnek a szokásosnál, és a
sikerkönyvek, folyóiratok is tovább
maradhatnak Önöknél!
A rendezvényeinken való
részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassák könyvtárunkat,
rendezvényeinket azzal,
hogy beiratkoznak hozzánk!

Kedves Olvasók!
Július 1 – július 31-ig
zárva tartunk!
Nyitás: augusztus 1-én.
Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő
közösségi program
minden csütörtökön 10 órától
Beszélgessünk angolul!
aug. 1-én és 29-én, 17.30-tól
Beszélgessünk németül!
aug. 15-én, 17.30-tól
Előzetes az őszre:
Az első Kerekítő foglalkozás
szeptember 3-án lesz!
10.00 Mondókás móka;
11.00 Bábos torna
Vezeti: Egyed Ivett
KELLEMES NYARAT
KÍVÁNUNK!
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Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei
Május 19-én, Kecskeméten rendezték meg a felnőtt szabadfogású
és női országos bajnokságot, amelyen 7 versenyzőnk képviselte szakosztályunkat. Felnőtt EB 5. helyezett birkózónknak, Sleisz Gabriellának (65 kg) sikerült magyar bajnoki címet szereznie, miután fölényesen múlta felül ellenfeleit. A férfiak
között Juhász Bence (57 kg), Mester
Milán (79 kg) és Tóth Bendegúz (92
kg) a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
Ugyanezen a napon egy meghívásnak tettek eleget az ESMTK
utánpótláskorú birkózói. Nyíregyházán került megrendezésre a II.
Mr. Tus Kupa, meghívásos nemzetközi birkózó verseny és gyermek gála, amelyen 25 versenyzővel vett részt szakosztályunk. Öszszesen 21 éremig jutottak birkózóink, közülük 7-en aranyérmet vehettek át, ennek köszönhetően második helyen végeztünk a csapatversenyben.
Aranyérmeseink: Balogh Bence,
Felkai Bendegúz, Kornfeld Patrik,
Kurdi Dániel, Sánta Levente, Soltész Patrik, Zhytovoz Petro.
Ezüstérmeseink: Antaly Sándor, Bagoly Boldizsár, Deák Zoltán, Felkai Balázs, Horváth Botond, Kádár Balázs, Vincze Benedek,
Zhytovoz Maria.
Bronzérmeseink: Kádár Zsombor, Kerecsanin Mátyás, Kiss Levente, Kmeth Zalán, Vaszilcun Oleg,
Vinklárik Dominik.
Május 20-án Csolnokon rendezték meg a junior kötöttfogású birkózók idei második minősítő versenyét.
Szakosztályunk három versenyzővel
vett részt a megmérettetésen. Molnár Tamás (87 kg) kiesett a versenyből, viszont Losonczi Dávid (82 kg)
és Szőke Alex (87 kg) nagyszerűen
birkóztak egész nap, így mindketten
aranyéremmel térhettek haza.
Június 2-3-án Miskolcon került
sor a diák és serdülő korcsoport kötöttfogású országos csapatbajnokságára. Mindkét csapatunk megnyerte korábban a területi csapatbajnokságot, és az országos döntőre is az egyik legesélyesebb csapatként utaztak a Borsod megyei városba. Csapatainknak sikerült megfelelniük a várakozásoknak, hiszen
remek csatákat követően szakosztályunk mindkét korosztályban megnyerte a csapatbajnoki címet.

dik helyezett bolgár
Diák bajnokcsapatunk
birkózót vert meg
tagjai: Barta Dominik, Buhatalmas csatában
dai András, Fábián Bar4-3-ra, majd a négy
na, Farkas Zsombor, Felkai
közé jutásért egy juBendegúz, Jász Bálint, Kánior
Európa-bajdár Zsombor, Kerecsanin
nok német követkeMátyás, Kertész Dominik,
zett, aki ellen szinKis Mátyás, Kiss Leventén 4-3 arányban tute, Kovács Barnabás, Lászdott győzni. Dávidló Mózes, Máltsik Zsomra az elődöntőben a
bor, Nagy Gergely, Olasz
későbbi Európa-bajBende,
Szalai
Balázs,
nok orosz birkózó
Vincze Benedek.
várt, akitől vereséget
Serdülő
bajnokcsapaszenvedett. A helytunk tagjai: Ecseki József,
osztókra másnap keFige László, Kekenj Norrült sor, ahol mindbert, Kovács Olivér, Kozma
két Losonczi érinBálint, Mányik Dávid, Mé- ifj. Losonczi Ottó az U23 Európa-bajnokságon
tett volt. Ottó a dönszáros Róbert, Nagy Már- ezüstérmet szerzett
tőben orosz birkózóton, Nagy Roland, Simon
Bence, Takács Zsolt, Vaskó KrisztiA júniusi hónap fő eseménye az val csapott össze, akitől 7-3 arányú
án, Vaszilcun Oleg.
Isztambulban megrendezett U23 Eu- vereséget szenvedett, ezzel a junior
Június 2-án Egerben került meg- rópa-bajnokság volt. A versenyen Európa-bajnoki ezüstérme után, az
rendezésre a Magyar Egyetemi–Fő- kötöttfogásban Losonczi Ottó (67 U23-as korosztályban is felállhatott
iskolai Birkózó Országos Bajnok- kg) és Losonczi Dávid (82 kg), míg a dobogó második fokára. Második
ság, ahol ketten képviselték szak- szabadfogásban Asharin Roman (65 helyezésével a magyar kötöttfogású
osztályunk színeit. Tóth Bendegúz kg) és Tóth Bendegúz (92 kg) kép- csapat legeredményesebb versenyzőkét aranyéremmel térhetett haza viselte szakosztályunk színeit. Az EB je lett az EB-n.
Dávid a bronzmérkőzésen azeri
a versenyről, miután a kötöttfogá- a kötöttfogásúak küzdelmeivel kezsúak 97 kg-os és a szabadfogásúak dődött, ahol a Losonczi testvérek ellenféllel nézett farkasszemet. A
92 kg-os súlycsoportját is megnyer- ugyanazon a napon léphettek sző- nála jóval idősebb és rutinosabb elte. Starosciák Tamás szintén mind- nyegre. Ottó a 67 kg-osok 15 fős lenfele legyőzte versenyzőnket, így
két fogásnemben elindult a verse- mezőnyében első mérkőzését a négy Dávid 17 évesen ötödik helyezést
nyen, kötöttfogás 87 kg-ban ezüst-, közé jutásért birkózta egy norvég el- szerzett az U23-as korosztály Eurószabadfogás 92 kg-ban pedig bronz- len, akinek esélyt sem adott, tech- pa-bajnokságán.
Szabadfogású
versenyzőinknikai tussal, 9:0-ra diadalmaskoérmet szerzett.
Az elmúlt időszak a szokások- dott. Délután következett az elő- nek nem úgy alakult az EB, ahonak megfelelően ezúttal sem ma- döntő, ahol Ottó szerb ellenfele el- gyan azt előzetesen elképzeltük, hiradt nemzetközi sikerek nélkül. len szintén technikai tussal győzött. szen Asharin Roman (65 kg) és Tóth
Május 26-án László Nikolett (39 Eközben Dávid a 82 kg-osok között Bendegúz (92 kg) is egy-egy vesztes
kg) a horvátországi Ludbreg-ben, a 18 fős mezőnyben az első mérkő- mérkőzés után búcsúzott a küzdelegy meghívásos versenyen szerzett zésén egy U23 világbajnoki harma- mektől.
aranyérmet diák korcsoportban. Május 30. és
június 3. között kadet
és junior válogatott versenyzőink Romániában
vettek részt egy rangos
nemzetközi versenyen.
A kadet korosztály 65
kg-os súlycsoportjában
Horváth Gyula az ötödik helyen fejezte be a
versenyt. A junior kötöttfogásúak között Szőke Alex (87 kg) magabiztos birkózással szerzett aranyérmet, míg
junior szabadfogásban
Mester Milán (79 kg)
egy mérkőzés után búLosonczi Dávid U23. EB, 5. helyezett
csúzott a versenytől.
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Folytatódnak a sikerek
Az ESMTK sárkányhajó csapata a sikeres szezonnyitás után júniusban is tartotta jó formáját, és újabb érmekkel gazdagodott.

Június 24-én Balatonfüreden
rendezte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Sárkányhajó Roadshow-t,
amelyen a bajnoki fordulókon megszokott húszfős egységek helyett tízfős
hajók álltak rajthoz, 200 méteres
távon. A piros-fehérek női csapata aranyérmes lett,
a férfiak a dobogó második fokára
állhattak. Mix kategóriában (férfiak-nők vegyesen)
két csapatot is indított az ESMTK,
az egyik szintén
aranyérmes
lett,
míg a másik az ötödik helyen végzett.
A
következő
hétvégén folytatódott a magyar bajnokság, a 3. fordulót június 30-án Szolnokon rendezték. A délelőtti 500 méteren
és a délutáni 2000 méteren (itt a

Römi segítette a csapatot a kormányzással) egyaránt harmadikként végeztek a szintén erzsébe-

ti Römi KKSK és a Szeged mögött,
és ezzel az eredménnyel az összetett
pontversenyben megerősítették dobogós helyüket.

A piros-fehérek férfi versenyzői a
tataiakkal összeülve ezúttal is elindultak a 200 méteres férfi versenyben, ahol begyűjtötték a nap harmadik bronzérmét is.
A bajnokság augusztus első hétvégéjén folytatódik Budapesten,
ahol tízfős hajókban fognak versenyezni a sárkányhajósok.

A csapat továbbra is várja a sportolni vágyókat és az érdeklődőket a
felújított erzsébeti csónakházban.
y.

Itt a felkészülési szezon

– Egy rövid nyári szünet után, június 27-én játékosértekezlettel kezdődött a 2018/2019-es őszi szezonra
való felkészülés az ESMTK ezüstcsapatánál. Az erőfelmérők után, július
első hetében már indultak az edzé-

sek – tudtuk meg Nagy Dániel sportigazgatótól.
A bajnoki rajt augusztus első hétvégéjén lesz, addig 6 felkészülési
meccset tervezett az ESMTK sportvezetése, kettőt idegenben, négyet
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A világ élén

M

edek Tibor, a Fitness
2000 többszörös Európaés világbajnok testépítője az idei szezonban már megvédte
Európa-bajnoki címét, hiszen a május végi IBFF testépítő Európa-bajnokságon masters 60+ kategóriában ismét a dobogó tetejére állhatott. Alig két héttel később pedig

megszerezte második világbajnoki címét, a Szlovéniában rendezett
IBFF Világbajnokságon a masters
60+ kategóriában bizonyult ismét
a világ legjobbjának, masters 50+
kategóriában pedig ötödik, dobogós
helyen végzett.
y.s.

Felkészítő
hazai
pályán.
Legközelebb július 27-én Kecskeméten
lép
pályára az erzsébeti csapat,
majd július 25én Pakson. Az
utolsó felkészülési mérkőzésnek az Ady Endre utcai pálya ad
otthont, a tervek szerint július 28-án, szombaton 10 órától.
Közben, ahogy azt minden szezon végén
megszokhattuk,
volt némi jövés-menés a csapatban. –
A tavalyi keretből tíz mezőnyjátékos
és egy kapus maradt az ESMTK-nál.
Heten távoznak a csapattól, és eddig
öten igazoltak át a piros-fehérekhez –
mondta Nagy Dániel.

A szeptember 9-én megrendezésre kerülő 33. Wizz Air Budapest
Félmaratonra tart hivatalos felkészítő futást augusztus 18-án, szombaton a Pesterzsébeti Futóklub. A táv
16 kilométer, találkozó reggel 9-kor
a Városháza előtt. A futók innen futnak a Molnársziget felé, majd vissza.
Útközben kétszer lesz lehetőség frissítésre utcai csapokból, ezzel együtt a
szervezők azt érik, mindenki hozzon
magával egy kulacs innivalót.
s.z.
Elbúcsúzott a Lizától Pölöskei Péter, Mészáros Roland, Igor Nicsenko,
Schmidt Zsolt, Gecse Gyula, valamint a télen érkezett két játékos, Mészáros László és Gyökér Tamás. Ami eddig biztos: egy év kitérő után visszatér Turi Dániel, Jászberényből érkezik Nagy Richárd, Gyöngyösről Bartha Roland, Tiszafüredről
Keményffy Máté, valamint Sopronból Szabó Ádám
y.a.
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SZOLGÁLTATÁS

Szőnyeg- és
kárpittisztítás!
Mélymosás, vegytisztítás,
szegés, kézi perzsák, gyapjú
szőttesek javítása, rojtozása, háztól házig 2 nap!
Kárpittisztítás otthonában!
www.szonyegexpressz.hu.
280 75 74, 0630/949 43 60
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs 06-20-264-7752
RUHA és textil varrást, alakítást, felhajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17
óráig.
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást,
tetőjavítást vállalok. Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Takarítással-fóliázással. Érd.: 0630/422 17 39
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 061/402-4330, 0620/491 50 89
VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS, karbantartás, vízórák. Tel.: 0630/364 64 24
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burkolatjavítást vállalunk. Kis munka is számít.0670/541 90 22
KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs, illetve
hagyományos tüzelőberendezésekhez,
Ügyintézéssel, kiszállási díj nélkül. Mosolygós árak, ügyfélbarát munkavégzés.
botoskemeny@gmail.com, 06(20)6240601
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90,
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-

részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17.
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/51924-70 email:szerviz@szerviz.info

OKTATÁS
NÉMET NYELVBŐL korrepetálást, történelemből érettségire felkészítést vállalok. 0630/913 75 10

ÁLLÁS
KÉZI TAKARÍTÓI állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, szelektálása,
tároló edényekben való elhelyezése, a
hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés
megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. Tel: 06-70/657-8165
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ munkatársat keresünk teljes vagy részmunkaidőben. Könyvelő segédmunkást is felfogadunk. Telefon: +36 30 9627 985, e-mail:
9627985@163.com
CSEPELI CUKRÁSZDÁBA keresünk
önállóan dolgozni tudó főállású, és részmunkaidős cukrászt, valamint részmunkaidős mosogató-kézilányt. Lord Mignon Cukrászda 1211 Budapest, Kossuth L. u. 48-50. 0630/944 54 44, eva.
sanyi@hotmail.com

EGYÉB
KERESEM Marcsi nővért és férjét, Nagy
Lacit. Együtt voltunk Cipruson tavasszal.
Hívjatok! Éva Szoboszlóról: 0630/732
61 52

Hirdessen a
Pesterzsébet újságban!
1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa
Részletek és kapcsolat:
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Kövessen minket a
Facebookon!
A kerület életét érintő
hírekről, eseményekről
tájékozódhat az
önkormányzat
Facebook oldalán is.
www.facebook.com/
Pesterzsebetonkormanyzat

Apróhirdetések felvétele
A következő lapszám 2018. szeptember 4-én jelenik
meg, hirdetésfelvételi időpontok:
augusztus 22., 27.
Hétfőn 14-15.30 között, szerdán 12.30-14.45-ig
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében (Csili Művelődési
Központ 1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa,
11 szótól 25 szóig szavanként 150 Ft+áfa.

2018. július 17.
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Főiskolai pezsgés
– Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti campusán szeptembertől indul a képzés. Egyelőre nem
az alapképzési szakokat visszük Pesterzsébetre, hanem a továbbképzési
szakok helyszíne lesz, tehát a már pedagógus, vagy más egyéb diplomával
rendelkezők tudják továbbképzésként igénybe venni az intézményt –
ismertetette az új főiskolai telephely
funkcióját dr. Libor Józsefné rektor,
majd hozzáfűzte: nagyon sok, több
mint 20 féle képzési területen indítanak kurzusokat, melyekről a honlapon minden információt megtalálhatnak az érdeklődők. A távolabbi tervekről szólva a rektor asszony
elmondta: tervezik egy módszertani
központ kialakítását az épületben,
hiszen azt tapasztalhatják a szülők,
vagy a gyerekekkel foglalkozók, hogy
egyre több a tanulási vagy magatartási problémával, valamilyen gonddal küszködő gyermek. Ezért fontos
elsajátítania szülőnek és pedagógusnak egyaránt azokat a módszereket,
amelyekkel segíthetjük őket abban,
hogy eredményesen el tudják végezni a tanulmányaikat.

Az új épület már kívülről is takaros, a rektor asszony megnyugtatott, hogy belülről is minden igényt
kielégít.
– Nagyon modern épületről van
szó, biztosan a pesterzsébetiek is tudják, egy több mint húsz évig lakatlan, régi általános iskolai épület került felújításra, és most már a 21. századnak megfelelő technikával, be-

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA

Szeptemberben indul az első szemeszter a nemrégiben átadott, teljesen felújított és kibővített egykori Török Flóris Általános Iskola épületében. Az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola másoddiplomás képzésekkel indítja új campusát.

rendezéssel ellátva várja a hallgatókat. Elárulhatom, hogy éppen a mai
napon írtuk alá a szerződést a konyhát üzemeltető céggel, így örömmel
közölhetem, hogy a nálunk oktatásban részesülők nagyon finom ebédet is kapnak majd – árulta el Libor
Józsefné.
A Török Flóris utcai iskolaépület telitalálatnak bizonyult. A rektor felidézte: hosszas keresgélés után
döntött úgy a vezetés, hogy ez az
épület alkalmas lesz.
– Maga a környezet is inspiráló, hiszen katolikus intézmény vagyunk, és itt rögtön szemben áll egy
kis templom a plébániával, iskolák,
szociális otthonok vannak a körzetben, és úgy gondolom, ez a dél-pesti
rész kicsit kiaknázatlan terület még,
tehát kevés a képzési lehetőség az itt
élők számára.
A fejlődés és a fejlesztés azonban
még itt sem áll meg.
– Az idén angol nyelven is indítunk óvodapedagógus-képzést. Nagy
az érdeklődés iránta, hiszen sok fiatal már rendelkezik nyelvvizsgával, és akárhová nézünk, a szülőktől

egyre magasabb elvárások vannak
abba az irányba, hogy már az óvodában elkezdjék a gyerekek a nyelvtanulást. Az egyre szaporodó kétnyelvű óvodákban, gyermekgondozó intézményekben tárt karokkal várják
az ilyen szakon végzetteket – zárta
szimpatikusan nagyratörő terveik ismertetését a rektor.
D. A.
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