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Jelenleg már 18 kamerával mű-
ködik a mobil térfigyelő kamera-
rendszer, melyek bármikor áthe-
lyezhetők a kerület különböző, 
bűncselekmények és szabálysérté-
sek által frekventált helyszíneire – 
derül ki a Rendvédelmi Osztály el-
múlt egy éves tevékenységéről szó-
ló beszámolóból, melyet a képvise-
lők egyhangúan elfogadtak.

A kamerák nagy segítséget je-
lentenek a köztisztasági szabálysér-
tések felderítésében, megakadályo-
zásában. A mögöttünk lévő évben 
a közterület-felügyelők 200 intéz-
kedést hajtottak végre a kamerák 
felvételei alapján, 178 esetben él-
tek a legsúlyosabb szankcióval, és 

tettek szabálysértési feljelentést, 
22 esetben pedig helyszíni bírságot 
szabtak ki, összesen 405 ezer forint 
értékben.

A beszámoló tanúsága szerint a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
számos megindított eljárásnak, a 
magas összegű pénzbírságoknak és 
a hatékony fellépésnek köszönhető-
en a megfigyelt és problémás hely-
színeken jelentős mértékben csök-
kent, néhol teljesen megszűnt az il-
legális hulladék elhelyezése.

A közúti közlekedés szabályai-
nak megsértése, gépjárművek vára-
kozásával, közlekedéssel kapcsola-
tos szabályszegések miatt 289 alka-
lommal tettek szabálysértési felje-
lentést vagy vettek fel jegyzőköny-
vet, valamint 204 helyszíni bírsá-
got szabtak ki, összesen 2 millió 990 
ezer forint értékben.

A járőrök feladata a kerület köz-
területein lévő üzemképtelen jár-
művek felderítése és elszállíttatá-
sa. A tavalyi év második felében és 
idén az első félévben összesen 422 
járművet térképeztek fel, és 74 jár-
mű elszállíttatásáról intézkedtek.

Kerületünkben 2015. novem-
ber 1-jén lépett életbe a közössé-
gi együttélés alapvető szabályai és 
ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló önkormányza-
ti rendelet. Az ebben foglaltak be-
tartásának ellenőrzése is a közte-
rület-felügyelők feladata. A leg-
több intézkedést az ingatlan előtti 
közterület tulajdonos, illetve hasz-
náló általi rendben tartási kötele-
zettség elmulasztása miatt kellett 
végrehajtaniuk, ezért idén május-
ban kiemelt ellenőrzéssorozat in-
dult Pesterzsébeten. Azon ingat-
lantulajdonosokat, -használókat, 
akik nem gondoskodnak az ingat-
lanjuk előtti közterület rendben 
tartásáról, jegyző által írt levél-
ben szólítják fel. Ha ennek ellené-
re sem történik változás, a közte-

rület-felügyelők közigazgatási ha-
tósági eljárást kezdeményeznek.

Az ellenőrzések még tartanak, 
eddig 138 levelet küldtek ki és 64 
közigazgatási hatósági eljárást kez-
deményeztek.

* * *
A kerületi közterületek takarí-

tását a korábbi évekhez hasonló-
an a Szociális Foglalkoztató szerve-
zi. Napi takarítást a kiemelt helyszí-
neken, így az Erzsébet téren, a Kos-
suth Lajos téren, a sétáló utcában, 
valamint a Topánka utcában végez-
nek a foglalkoztató munkatársai. A 
további helyszíneken heti egy vagy 
két alkalommal takarítanak – de-
rül ki a kerület környezetvédelmi 
helyzetének első féléves beszámoló-
jából, amit szintén egyhangúan fo-
gadtak el a képviselők. 

* * *
20 millió forintos támogatásra 

pályázik Pesterzsébet Önkormány-
zata a KEHOP helyi klímastratégia 
kidolgozását, valamint a klímatuda-
tos erősítő szemléletformálást segítő 
pályázatán.      Sz. A.

Városházi napló
Az őszi önkormányzati választások 
előtti utolsó rendes ülését tartotta a 
képviselő-testület július 11-én. 

Július 10-én megnyitotta kapuit a 
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy-
fürdő (erről részletesen mellékle-
tünk 3. oldalán olvashatnak). A 

beruházás megvalósulásában nagy 
szerepe volt Földesi Gyula akkori 
országgyűlési képviselőnek, aki több 
tárgyalást is folytatott a kormánnyal 
és a főváros vezetésével a fürdő fel-
újításának szükségességéről.

Szabados Ákos polgármester a 
július 11-ei képviselő-testületi ülé-
sen arról adott tájékoztatást, hogy 
a A Budapest Gyógyfürdői és Hévi-
zei (BGYH) Zrt. csatlakozik a Pest-

erzsébet Kártya elfogadóhelyekhez, 
így a 2019. július 10-én megnyitott 
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és 
Strandfürdő látogatásakor a kár-

tyatulajdonos pesterzsébeti lakosok 
kedvezményt kapnak a teljes árú be-
lépőjegy árából.

A BGYH a csatlakozással 10% 
kedvezményt biztosít, további 
egyeztetések során pedig felmerült 
annak lehetősége, hogy további 5% 
kedvezményt az önkormányzat fi-
nanszíroz a BGYH-nak, így össze-
sen 15% kedvezménnyel vehetnék 
igénybe a pesterzsébetiek a fürdőt.

– A kedvezményekről szóló meg-
állapodás egyeztetése és kidolgozá-
sa folyamatban van, aláírására re-
ményeink szerint mielőbb sor kerül 

– mondta a polgármester. Hozzátet-
te: – A kedvezmény életbe lépésé-
nek pontos időpontjáról tájékoztat-
juk Pesterzsébet lakosságát.            y

Átadták a strandot
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Kitüntetettek:

Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja
Furjánné Oldal Melitta területi védőnő

Az Év Közalkalmazottja
Hupcik László gondnok

Az év során praxisban kiemelkedő 
munkát végző
dr. Mityuk Antal felnőtt háziorvos
Somogyi Julianna körzeti ápoló

20 éves tevékenységért elismerő 
oklevél
dr. Szabó Zsuzsanna felnőtt háziorvos
Várnai Katalin körzeti-közösségi ápoló
Borzákné Eszenyi Orsolya körzeti-kö-
zösségi ápoló

30 éves tevékenységért elismerő 
oklevél
dr. Szőnyi Marianne felnőtt háziorvos
dr. Ungvári Istvánné körzeti közössé-
gi ápoló
dr. Csukás Éva gyermek háziorvos
Domján Zoltánné gyermekasszisztens
Válóczi Erika fogászati asszisztens

40 éves tevékenységért elismerő 
oklevél
dr. Rurik Imre felnőtt háziorvos
dr. Szecsődi Zsuzsanna felnőtt háziorvos
Czövek Sándorné körzeti-közösségi 
ápoló

45 éves tevékenységért elismerő 
oklevél
Gürtler Mária fogászati röntgen 
asszisztens

30 éves hűségjutalom
Furjánné Oldal Melitta területi védőnő
Szabó Ildikó iskolai védőnő
Címzetes főorvos cím:
dr. Kis Gábor felnőtt háziorvos
dr. Szabó Zsuzsanna felnőtt háziorvos
dr. Kishegyi Edit felnőtt fogorvos

Intézményvezetői jutalom
Adorján Csilla (Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Szociális Foglalkoztató-
ja vezető)
Ódor Terézia (Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Humán Szolgáltatások 
Intézménye vezető)

ÖNKORMÁNYZAT

Az ünnepségen Szabados Ákos 
köszöntötte a megjelenteket. – A 
most átadandó kitüntetések mö-

gött a személyes erőfeszítésein-
ken túl ott van az Önök kollekti-
vitása is, hiszen ez az ágazat a ko-
hézió, együttgondolkodás és közös 
cselekvés nélkül nem tudná azo-
kat a jó eredményeket hozni, ame-
lyekre méltán büszkék vagyunk és 

amelyeket most elismeréssel jutal-
mazunk – mondta a polgármester, 
majd így folytatta: – Van nálam egy 

rövid összefoglaló arról, hogy mi-
lyen fejlesztéseket, beszerzéseket 
valósítottunk meg a közelmúltban 
és miket tervezünk. De ami ezt a 
munkát igazán értékessé teszi, az az 
Önök teljesítménye és az Önökkel 
való személyes kapcsolatunk, kap-

csolatom, amely már több évtized-
re nyúlik vissza. Az orvos kollégák 
tudják, hogy minden év tavaszán az 
önkormányzat vezetésével közösen 
leülünk fehér asztal mellé, és nem-
csak a mögöttünk hagyott esztendő 
eseményeiről, hanem az előttünk 
álló év feladatairól, a kerületet és 
az egészségügyi területet érintő vál-

tozásokról is beszámolunk. Ez azért 
fontos, mert annak az önkormány-
zati munkának, ami a tévé képer-
nyője előtt elsősorban a képvise-
lő-testületi üléssel jelenik meg, iga-
zi tartalmát és valós hátterét azok a 
közösségek tevékenysége határoz-

za meg, amelyek a kerület közéle-
téért, közrendjéért, közbiztonságá-
ért, egészségügyi és szociális ellátá-
sáért felelősek.

Szabados Ákos megköszönte Ko-
vács Eszter alpolgármester munká-
ját is, aki minden egyes, az egészség-
ügy területét érintő megbeszélésen és 
eseményen részt vesz, majd kifejezte 

abbéli reményét, hogy a mindenko-
ri képviselő-testület és a polgármes-
ter megtartja azt az együttműködést, 
amely az elmúlt évtizedekben kiala-
kult az ágazat és az önkormányzat 
között.

Sz. A.

Pesterzsébet Önkormányzata immár 21. alkalommal köszöntötte Semmel-
weis-nap alkalmából a kerület egészségügyi dolgozóit. A július 2-ai ünnep-
ségen adta át a városvezetés a Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja, Az Év 
Közalkalmazottja címeket, a dicsérő és elismerő okleveleket, a hűségjutal-
makat, valamint az intézményvezetői jutalmakat. 

Elismerések Semmelweis-nap alkalmából
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Az ünneplőket Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte, és kö-
szönte meg nekik az elmúlt időszak-
ban végzett munkájukat.

Az elismerések átadása előtt dr. 
Demjanovich Orsolya e szavak-
kal fordult munkatársaihoz: – Jú-
lius 1-je, a Közszolgálati Tisztvise-
lők Napja régebben törvény szerin-

ti munkaszüneti nap volt, azonban 
ez mára megváltozott. Azt, hogy a 

polgármesteri hivatal dolgozói ezen 
a napon pihenni tudjanak, a kép-
viselő-testület tavaly decemberben 
hozott egyhangú döntése tette le-
hetővé. Azért volt ezt fontos elmon-
danom, mert szeretnék rávilágítani 
arra, hogy a köztisztviselői lét és a 
köz szolgálata valamiféle többlettar-
talmat hordoz magában. Nap mint 

nap elvégezzük az éppen aktuális fel-
adatunkat, közben foglalkozunk vá-

lasztással – ebben az évben kétszer 
is –, igyekszünk lekövetni a jogsza-
bályi változásokat, finoman fogal-
mazva is versenyt futunk az idővel. 
Mindeközben arra is ügyelünk, hogy 
a sokfelé figyelés ne menjen a minő-
ség rovására, gyakoroljuk, hogy em-
berségesek, kreatívak, türelmesek és 
kedvesek legyünk, félretéve az eset-
leges magánéleti vagy egészségügyi 
problémáinkat. Nincs tehát könnyű 
dolgunk, az elvárások egyre nőnek. 
Viszont nem mindenki mondhatja 

el magáról, hogy van egy 
nap, amikor csak a beosz-
tását és a munkáját isme-
rik el, és lehetősége nyí-
lik közös ünneplésre. A 
többlettartalom és kivé-
telesség tehát nemcsak 
a nagyobb felelősségben 
jelenik meg, hanem ab-
ban is, hogy kiemelt hely-
zetben vagyunk, amire 
büszkének kell lennünk. 
Büszkének kell lennünk 
arra is, hogy a közigazga-
tásban végzett munkánk 
mindig hozzátesz vala-
mit, valami többet, job-
bat a lakosság életéhez. A 
munkánk által elért ered-
mények egy vagy több 

pesterzsébeti lakos problémáját old-
ják meg, rendezik a helyzetét, vagy 

egyszerűen csak erősítik azt az ér-
zését, hogy jó dolog Pesterzsébeten 
élni. Ezt a vezérelvet kellene szem 
előtt tartani minden konkrét ügy el-
intézése során, és úgy dolgozni, hogy 
a hozzánk betérő ügyfél ennek tuda-
tában, ezt érezve távozzon a hivatal-
ból – fogalmazott a jegyző.

Sz. A.

Ünnepeltek a köztisztviselők
Június 27-én tartotta a polgármesteri hivatal a Közszolgálati Tisztviselők 
Napja alkalmából ünnepségét, amelyen dr. Demjanovich Orsolya jegyző 
adott át kitüntető címet, jegyzői dicséreteket és hűségjutalmakat. 

Címzetes főtanácsos:
Gy. Nagyné Simon Katalin 
számviteli ügyintéző

Jegyzői dicséret:
Angyal Éva ügyviteli ügyintéző, iktató
Barta Brigitta osztályvezető-helyettes
Bellovics Tibor járőrszolgálati 
referens
Ferenczi Béla műszaki ügyintéző
Kaposvári Nóra 
osztályvezető-helyettes
Királyné Angyal Ildikó 
szociális ügyintéző
Lázár Ferenc építéshatósági 
ügyintéző
dr. Serfőző Anikó 
osztályvezető-helyettes

25 éves kerületi (hivatali) 
hűségjutalom:
Bognár Ildikó építéshatósági ügyin-
téző
Kelemen Ildikó ügyviteli ügyintéző, 
iktató

35 éves kerületi (hivatali) 
hűségjutalom:
Baráth Ferencné adóügyi megbízott 
ügyintéző

Kitüntetettek:

Pesterzsébet Önkormányza-
ta új, 8 személyes gépjármű-
vet vásárolt a Humán Szol-

gáltatások Intézményének (HSZI). 
Az autó kulcsát június 25-én adta át 
Szabados Ákos polgármester Ódor 
Teréziának, a HSZI intézményveze-
tőjének.

A kisbuszt kiegészítő lépcsővel 
szereltették fel a beszállás megköny-
nyítésére, ugyanis a jármű feladata a 
HSZI 4 idősek klubjába járó idősek 
oda-, majd hazaszállítása. Az igény-
bevétel feltételeinek részleteiről a 
061/285 30 92-es számon lehet ér-
deklődni.          y.a.

Július 10-én vehették 
ismét birtokukba a 
gyermekek az Alsóte-
leki utca 38. mögötti 

felújított játszóteret, amit 
Szabados Ákos polgármes-
ter adott át. Az elsősor-
ban óvodás korú gyerme-
keknek kialakított játszó-
tér több mint 17 millió fo-
rintból szépült meg és bő-
vült. Ügyességi játszóvár, 
fészekhinta, körhinta, ho-
mokozó, valamint klasszi-
kus hinta került újonnan 
a megtartott két rugósjá-
ték mellé. A játszótér kö-
rül fák gondoskodnak a 
természetes árnyékolás-
ról. A szülők kényelmét 4 
pad szolgálja, van ivókút 
és természetesen szemete-
sek is.             y.a.

Új autót kapott a HSZI Régi játszótér új köntösben
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Első nyugdíjas hétvégéjén keve-
set pihent, mivel meghívta egykori 
kollégáit, akik – mint elárulta – kel-
lőképpen elbúcsúztatták. Azóta 
igyekszik pótolni a sok év alatt ösz-
szegyűlt elmaradását.

– Kertes családi házban élek, ott 
mindig akad tennivaló – vallotta be, 
és hozzáfűzte: aki azt mondja, nincs, 
az lusta.

Negyvenhat esztendőn keresztül 
derekasan kivette a részét a mun-
kából. Napra pontosan emlékezett, 
hogy 1973. augusztus 1-jén kezdett 
a Budapesti Vegyiműveknél, se-
gédmunkásként, majd következett 
a „fémmunkás”, ahol anyagbeszer-
ző lett.

– Győrbe a színházépítéshez, 
vagy Kecskemétre, az ország kü-
lönböző pontjaira szállítottuk az 
anyagot, reggeltől estig úton vol-
tunk – emlékezett a régi szép 
időkre.

A sok utazás után helyhez kötött 
munka következett, a kispesti Ko-
sárfonó utcai munkásszállót vezette.

– Ahogy haladt előre a lakóte-
lep építése, úgy cserélgették a kü-
lönböző brigádokat. Pénteken tá-
vozott az egyik turnus, hétfőn köl-
tözött be az újabb, egy 1020 férőhe-
lyes szállóban – mesélte, majd így fo-
galmazott: – Kijártam az élet iskolá-
ját. Képzelhetik, mi ment ott a büfé-
ben esténként...

Közben elvégezte az Ybl Mik-
lós Építőipari Műszaki Főiskolát. 
Diplomamunkája okán megkeres-
ték a megyei tanácstól, éppen ak-
kor, amikor bezárták a kispesti szál-
lót. 1985-től igazolt át az államigaz-
gatásba, a Pest megyei Tanács épí-
tésügyi osztályára.

Rengeteget járta az országot, fel-
elevenítette egy kedves emlékét, 
mikor is a Bős-nagymarosi építke-
zéskor a visegrádi, kiürített Duna-

meder aljából egy kavicsot vett ma-
gához emlékbe.

1996. március 6-án kezdett Er-
zsébeten, azaz a 46 évnyi munkavi-
szonyának éppen a felét töltötte az 
itteni hivatalban.

– Amikor felfutottak az építke-
zések, 6-700 ügyet vittünk évente 
– mondta, és a válla fölött a polcra 
mutatott, ahol még jó néhány irat-
csomó pihent, egy vaskoson a 2017-
es dátum szerepelt.

– Az egy 1997-ben kezdődött 
ügy, emberéletek szerepelnek az ak-
tában.

A nagy hajtás egészen a 2008-as 
válságig tartott, onnantól leginkább 
segítséget kellett nyújtaniuk. Feren-
cet amúgy is rengetegen ismerték, so-
kaknak adott tanácsot járva-kelve a 
kerületben, utcán, piacon, közértben.

Mint fogalmazott: összetartó csa-
pat voltak, kellő szabadságot biztosí-
tott számukra a vezetés.

– Mindig kerestük a megoldást, 
hogy az ügyfél tovább léphessen, 
nem mindenható hatóságként visel-
kedtünk – így a kétgyermekes, négy-
unokás nagypapa.

D. A.

Az indoklás szerint kiemelkedő 
szolgálatteljesítéséért tüntették ki. 
Ez azért lehet fontos, mert köztere-
sek esetén felmerülhet a kaján öt-
let az olvasóban, hogy biztos jó sok 
büntetést osztott ki.

– Bizonyos szabálysértések, sza-
bályszegések esetén jogosultak va-
gyunk helyszíni bírságot kiszabni, 
eljárást kezdeményezni, vagy felje-
lentést tenni – magyarázta, és meg-
nyugtatott, nem rekordszámú bün-
tetésért kapta a dicséretet.

Majdnem, mint a rendőrök, ám a 
közterület-felügyelők oldalán nincs 
lőfegyver, csupán kényszerítőeszkö-
zök: tompfa, azaz gumibot, könny-
gázszóró palack, valamint bilincs.

– Szerencsére – jegyezte meg a 
fegyvertelenség kapcsán. – Egy ta-
pasztalt kolléga mondta, hogy mi-
nél több a fegyvere a közterület-fel-
ügyelőnek, annál nagyobb veszély-
ben van.

Tekintetem sportos alkarjára té-
vedt, ahol két jegygyűrű és egy év-
szám dicséri az ügyes kezű alkotót. 
A dátum emlékezteti: ekkor kötöt-
ték be a fejét. Örökre. Éppen hét 
esztendeje, amely kor a társas kap-
csolatok próbaköve. Ám Tiborék 

azon már túl vannak, hiszen kap-
csolatuk 2008-ban kezdődött.

– Reméljük, előbb-utóbb jön a 
gyerek is – vallotta be.

Vajon rendőrnek készült, ne-
tán katonának? Hiszen alig akadhat 
óvodás, aki közterület-felügyelő sze-
retne lenni nagykorában.

– Első munkahelyem kórházban 
volt, betegszállítói munkakörben 
– mesélte, majd azt is: egyik roko-
na közterületesként dolgozott, ő un-
szolta Tibort, aki tizenhat évvel ez-
előtt engedett.

Az erzsébeti a negyedik önkor-
mányzat, ahol szolgál.

Megbecsüljük mi, civil állam-
polgárok a köztereseket, netán még 
mindig ott tartunk, hogy ja, ők azok, 
akik ránk szólnak, ha eldobjuk a pa-
pírpoharat az utcán?

– Igen, van becsülete a szakmá-
nak, Pesterzsébeten sikerült kivív-
nunk a megbecsülést.

2000 óta törvény szabályozza 
a közterület-felügyeletek munká-
ját, hat esztendeje pedig a felügye-
lők rendészeti feladatot ellátó sze-
mélyek.

Tibor kiemelte: az egyenruhá-
sok az önkormányzatot képviselik. 
De elárulta azt is: minden esetben 
felfokozott idegállapotú emberekkel 
kerülnek kapcsolatba. A bejelen-
tő ideges, a szabálysértést elkövető 
úgyszintén, ezt kell tudni kezelniük.

– Sikeresen kezeljük – jelentet-
te ki.

– Ilyen tekintélyt parancsoló ter-
mettel, mint az öné, ez érthető...

– Nálam jóval kisebb termetű 
kollégáim nálam is eredményeseb-
ben, ügyesebben tudják kezelni a 
problémákat – feleli.

Ditzendy

Kijárta az élet iskoláját

Nyugtatnak és intézkednek

Akinek bármilyen építkezéssel kapcsolatos ügyes-bajos dolga akadt, bizony-
nyal találkozott Lázár Ferenc építéshatósági ügyintézővel, és bizonnyal jó 
emlékeket őriz róla. Ferenc munkájáért jegyzői dicséretben részesült. Vélhe-
tően az utolsóban, lévén a közelmúltban nyugdíjba vonult. 

Jegyzői dicséretben részesült Bellovics Tibor, a Rendvédelmi Osztály munka-
társa. Ha azt írjuk, közterület-felügyelő, talán többüknek beugrik tiszteletet 
parancsoló, egyenruhás alakja. 
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Az idei világnap mottója: 
„Health for Justice. Justice for 
Health.”, azaz „Egészség az igazság-
szolgáltatásért. Igazságszolgáltatás 
az egészségért” volt. Ennek megfele-
lően idén nemcsak a már hagyomá-
nyosnak mondható KEF tanácsadói 
stand volt jelen a rendezvényen, ha-
nem képviselte magát a Dél-pesti 

kórház által létrehozott Pesterzsébe-
ti Egészségfejlesztési Iroda (EFI), va-
lamint a BRFK XX. és XIII. kerületi 
Rendőrkapitánysága is.

A tanácsadói sátorban a KEF 
munkatársai, valamint addiktológiai 
konzultáns szakemberek nyújtot-
tak információt a témában az érdek-
lődők számára, valamint lehetőség 

volt „Drog Totó” kitöltésére, KEF-
es ajándéktárgyakért cserébe.

Az EFI saját tevékenységét, prog-
ramjait népszerűsítette standjánál, 
szolgált rengeteg hasznos informáci-
óval, valamint az érdeklődőknek le-
hetőségük nyílt egészségállapot-fel-
mérésre és ingyenes szűrésekre is.

A rendőrség asztalánál az infor-
mációnyújtás mellett a kisebbek is 
kipróbálhatták magukat egy óvo-
dásoknak szóló rejtvényben. Mi-
vel a rendezvény fókuszában idén 
is a gyermekek álltak, így egy kü-
lön stand volt fenntartva számuk-
ra, ahol a közös csa-
ládi programokat, 
sportokat, a szabad-
idő hasznos eltölté-
sét népszerűsítő szí-
nezőket, lufikat, va-
lamint kisebb aján-
dékokat kaphattak. 
Emellett a Városhá-
za előtti téren kipró-
bálhattak és játsz-
hattak számos szó-
rakoztató, nagymé-

retű logikai és ügyességi fajátékkal, 
volt népi körhinta, valamint vidám, 
zenés bűvészműsor is a kicsik nagy 
örömére. 

A nagy hőség ellenére több csa-
lád is ellátogatott a rendezvényre. A 
szervezők úgy látják, hogy a rendez-
vény célját, amely a lakosság tájé-
koztatása, figyelemfelhívás, érzéke-
nyítés a témával kapcsolatban, illet-
ve a fiatalok és a családok buzdítása 
volt a hasznos szabadidő eltöltésére, 
közös programok szervezésére, sike-
rült megvalósítani.

s.z.

Fókuszban a gyermekek
Elsősorban a fiatalabb korosztálynak szervezett rendezvényt június 26-án 
délután a Kosutiban Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyez-
tető Fóruma (KEF) az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapja alkalmából. 

2019. évi kerületi nyári napközis tábor Ady Endre Általános Iskola
(1204 Budapest, Ady Endre utca 98.) étkezésbefizetési időpontok

 
31. hétre (július 29.-aug. 2.) július 23. 7-13 óráig

32. hétre (aug. 5.-10.) július 30. 7-13 óráig
33. hétre (aug. 12.-16.) augusztus 6. 7-13 óráig

TÁBORI BEFIZETÉSEK

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (továbbiakban 
Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
mében köteles a földhasználó az 
adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, 

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

Felhívás parlagfűirtásra
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A négynapos fesztivál megnyitó-
ján Szabados Ákos felidézte, hogy 
a legutóbbi önkormányzati rendez-
vényt valaki úgy véleményezte, per-
sze, azért van, mert jön a kampány. 
– Igen, kampány van, de kampá-
nyok jönnek, kampányok mennek, 
polgármesterek jönnek, polgármes-
terek mennek. Egy biztos: pest-
erzsébetiek vannak, és maradnak 
most is, meg az elkövetkező idő-
ben is. Más célunk pedig nem lehet, 
mint hogy azokon a napokon, ami-
kor van rá lehetőség, próbáljunk 
olyan helyzetet teremteni, ami-
kor mindenki, de legalábbis a nagy 
többség jól tudja érezni magát. Azt 
gondolom, ez a hosszú hétvége al-
kalmas lehet egy ilyen rendezvény 
megtartására, amelyből, mint nyár-
indító rendezvényből próbálunk 
hagyományt teremteni, és évről 
évre olyan programsorozatot kínál-
ni valamennyi pesterzsébeti lakos-
nak, ami lehetőséget ad számukra 
a szórakozásra, a kikapcsolódásra. 

A most követ-
kező négy nap-
ban próbáltunk 
olyan programo-
kat összeállítani, 
amik mindenki 
számára örömet 
okozhatnak – fo-
galmazott a pol-
gármester.

A fesztiválon 
a zenéé volt a fő-
szerep. Felléptek 
egyéni énekesek, 
együttesek, kép-
viselve mind a 
komoly-, mind a 
könnyűzenét, a 
sokféle zenei mű-
fajból pedig biztosan mindenki meg-
találta a számára kedvére valót. A 
kisebbeket délelőttönként bábszín-
ház és gyermekműsorok várták, a 
Kosutiban már megszokott fesztivá-
lokról ismerős kisvonat, de lehető-
ségük nyílt pónilovaglásra is.

Természetesen volt étel-ital és 
vásár is, a családok streed food kü-
lönlegességeket kóstolhattak, kéz-
műves termékeket vásárolhattak.

A négynapos program lezárá-
saként az Anima Prizma Mozgás-
műhely Szent Iván-éji tűzvarázslat 

című lenyűgöző előadását nézhették 
meg az érdeklődők.

A pesterzsébeti nyár tehát hi-
vatalosan is elindult. Június végé-
től egészen augusztus 16-áig min-
den pénteken 17 órától a hagyo-
mányos nyári térzenei sorozat vár-

ja a zeneszeretőket a megszokott 
helyen, a Városháza előtt. A nyár 
zárásaként pedig, augusztus 19-én 
a Csili Művelődési Központ ál-
tal szervezett, szintén tradicioná-
lis Szent István napi forgatag kí-
nál majd egész napos kikapcso-

lódási, szórakozási lehetőséget a 
pesterzsébetieknek. A sztárvendé-
gek Király Linda és Király Viktor 
lesznek, a programot pedig az este 
9 órakor kezdődő tűzijáték zárja a 
Szent Erzsébet téren.

y.a.

Mivel költészetből nem lehet 
megélni, János világ életében ci-
vil hivatással kereste kenyerét. Be-
vallotta: későn kezdett írni, műve-
it kiadni. Mindenesetre már öt kö-
tettel dicsekedhet, két versessel, egy 
novellással és két versbe szedett sza-
kácskönyvvel.

A költők útjára jellemzően kö-
zépiskolás korában lép az ember, így 
volt ez Jánossal is, azonban lírai pró-
bálkozásainak java odalett.

– Amikor húsz éve Erzsébetre köl-
töztem, háromszáz versem elveszett.

Elvesztek, mivel valódi kézira-
tok voltak, nem számítógépen tárol-
tak, hanem klasszikusnak nevezhe-
tő kockás spirálfüzetben. János máig 
kézzel ír, és csak aztán gépeli be a 
komputerbe, ahol további javításo-
kat eszközöl. Mit tegyen, szeret kéz-
zel írni.

– Az eltűntek közül emlékeztem 
néhányra, azokat megmentettem.

Már az arra érdemeseket, lévén 
nem hagyta abba az írást kamasz-
korában, alkotott rendületlenül to-
vább, de, mint mondta, nem voltak 

azok olyan jók utólag visszaolvasva. 
Mindenesetre a régiek helyett gyor-
san alkotott vagy kettőszáz újat.

A verselés mellett a főzés és az 
evés a nagy kedvence, ezért szü-
letett a Versbe foglalt finomságok 

című rímes szakács-
könyve.

– Rábukkantam 
egy dallamra a zser-
bó receptjében. Fiam, 
Péter, aki 12 éve 
maga a Vándor Mese-
író, azt mondta: ez na-
gyon jó, írjál még több 
receptet.

Írt is vagy het-
venet, majd elkez-
dett házalni kiadók-
nál. Hiába. Végül a 
magánkiadás mel-
lett döntött. Kö-
vetkező könyve a 

lisztérzékenyek számára írt rímes 
szakácskönyv lett, majd jöttek a 
„komolyabb” művek.

– Ősszel tervezem kiadni a Be-
szélyek című új kötetemet – jelen-
tette be, és nyomban elmagyarázta, 

mit is takar a szokatlan cím: – A be-
szély rövid, tömör, csattanós írás.

János minden napszakban, min-
den élethelyzetben ír. Még utazás 
közben is, amikor a villamoson rá-
mondja ötleteit telefonjára – gon-
doljanak az utasok, amit akarnak.

– Nagy boldogság, ha írhatok!
Milyen különös, hogy a fa nem 

esett messze az almától, amennyi-
ben fia előbb vált költővé, mi több 
ő unszolta édesapját, írjon!

Péter kritikusan olvassa apja mű-
veit, azonban legtöbbször dicsér: 
hová tetted eddig a dolgaidat?

Tavaly a Csili Alsóállomáson Já-
nos élőben is bemutatkozott, fellé-
pett egy slam poetry esten.

– Nem én nyertem. Én hagyomá-
nyos verseket írok, ráadásul károm-
kodás nálam nem fordulhat elő. Le-
het, hogy nem vagyok elég modern 
61 esztendős fejjel.

Aki szeretne megismerkedni Já-
nos írásaival, itt is megtalálja azo-
kat: https://www.facebook.com/
versbefoglaltfinomsagok

https://www.facebook.com/jani-
versei       Ditzendy Attila

Velünk indult a nyár

„Nagy boldogság, ha írhatok”

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Pesterzsébet legújabb, nyár-
indító fesztiválját Pesterzsébet Önkormányzata. Június 20-a és 23-a között 
számtalan színpadi program, gasztroudvar és kézművesek utcája várta a 
Kosutiban a pesterzsébeti családokat.

Ki gondolná, hogy egy író-költő fogadja a Városházára belépőt a portásfülké-
ben, márpedig Böde Jánosnak eddig már öt kötete látott napvilágot. Verses 
szakácskönyvének bemutatója nagy sikert aratott a Csiliben. 
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Fekete Istvánné Fedák Mar-
git néven született az akkor Ma-
gyarországhoz visszacsatolt Ung-
hosszúmezőn, egy Ungvár melletti 
kis faluban, 1924. június 2-án. Hu-
szonévesen, a II. világháború alatt 
került Kárpátaljáról Pesterzsébet-
re. Azóta mindössze egyszer költö-
zött a család, a Marótból a Zalán 
utcába. Margit néni a Hazai Fé-
sűsfonóban dolgozott előfonóként. 

1956-ig semmit sem tudott a Szov-
jetunióban maradt szüleiről, test-
véreiről.

– A levelek visszajöttek, hogy is-
meretlen a címzett – mesélte lánya, 
Straub Györgyné. – Azután egy ka-
tonatiszt személyesen vitt üzenetet 
Kárpátaljára, így sikerült felvenni a 
kapcsolatot az ottmaradtakkal.

A rendszerváltozást követően az-
tán megnyíltak a határok, mostanra 

egyetlen kinti rokonuk és lánya már 
Nyíregyházán élnek.

Harminc éve, édesapja halála óta 
laknak együtt édesanyjával, árul-
ta el lánya, Straub Györgyné. Mar-
git néninek két fiúunokája, három 

lány dédunokája és egy ükunokája 
van, és már úton van a második ük-
unoka.

Polányi István 1929. július 2-án 
Orosházán látta meg a napvilágot. 
1957-ben költözött Budapestre, há-
rom évre rá Pesterzsébetre. Akkor 
már mint friss házas, felesége társa-
ságában, akitől egy lánya született. 
István esztergályosként dolgozott, 

majd gépésztechnikus volt két fővá-
rosi gyárban, amelyekben szerszám-
gépek műszaki alkalmasságának fe-
lülvizsgálatát és engedélyezését vé-
gezte. Idejét mostanság olvasással, 
rejtvényfejtéssel tölti, és ha az idő 

engedi, kertészkedik. Kertes házuk-
ban él az egész család, a nagyszü-
lők mellett külön lakrészben egyik, 
már felnőtt unokájukkal lánya, aki-
nek meghalt a férje. A másik unoka 
megnősült, és saját családjával la-
kik. A házban hol a nagyszülők segí-
tenek a fiataloknak, hol a gyerek és 
az unoka az időseknek.

D. A.

A hőhullám nagyon meg-
viseli az idősek szerveze-
tét. Ebben a korban már 

nem működik tökéletesen a szerve-
zet hőszabályozó mechanizmusa. Az 
idősek kevesebbet izzadnak, nem ér-
zékelik olyan pontosan a környeze-
ti hőmérsékletet, mint a fiatalabbak. 
A szomjúságot is kevésbé érzik, sok-
szor nem isznak elég folyadékot, tes-
tük könnyebben túlmelegedhet, ami 
hamarabb vezethet kiszáradáshoz.

A folyamatot rontják az olyan, 
időskorra jellemző betegségek, mint 
például a magas vérnyomás, a szív-ér-
rendszeri problémák, veseműködési 
és anyagcserezavarok, cukorbetegség.

Az egyik legfontosabb teendő ká-
nikula esetén a lakás megfelelő hő-
mérsékleten, lehetőség szerint 27 
Celsius-fokon tartása. Ezt a kora 
reggeli órákban történő szellőztetés-
sel, az ablakok besötétítésével érhe-
tő el. Akinek van klímaberendezé-
se vagy ventillátora, ügyeljen arra, 
hogy szakaszosan használja, hogy el-
kerülje az ízületi fájdalmakat.

Hatásos, ha naponta többször, fél 
órára nedves törölközőt tesznek hom-
lokukra, nyakukra, a csuklóra, illetve 

ha lábukat 20-22 Celsius-fokos víz-
ben hűtik. A többszöri, langyos vízzel 
való zuhanyzás csak a biztonságosan 
mozgó, jó fizikai állapotú időskorúak-
nak javasolt, az esetleges elcsúszásos 
balesetek megelőzése érdekében.

Fontos, hogy az idősek igya-
nak akkor is, ha nem érzik magukat 
szomjasnak; mégpedig óránként leg-
alább egy pohár folyadékot, amibe – 
az izzadás miatti sóveszteség pótlásá-
ra – tegyenek pici sót. Aki pedig víz-
hajtó gyógyszereket szed, a napi meg-
szokott mennyiségnél egy-másfél li-
terrel több folyadékot fogyasszon.

A kánikulában még a hétköz-
napi tevékenységek is rendkívül 
megerőltetőek lehetnek, ezért az idő-
sek ezekhez is kérjenek segítséget.

A hőségben az idősek ne fo-
gyasszanak tejes, krémes ételeket. 
A megmaradt ételeket pedig minél 
előbb hűtsék le, újrafogyasztás előtt 
forralják fel vagy süssék át.

Az idős ember csekély rosszul-
lét esetén is hívja fel kezelőorvosát, 
kérjen tanácsot állapotával kapcso-
latban. A korai beavatkozással meg-
előzhetők a súlyosabb kiszáradásos 
állapotok – hívja fel a figyelmet az 
ÁNTSZ.

y.a.

Szépkorúak köszöntése

Idősek és a hőség

Két pesterzsébeti szépkorút köszöntött az önkormányzat júliusban, Fekete 
Istvánnét 95., Polányi Istvánt pedig 90. születésnapja alkalmából. 
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– Intézményünkbe lépve hallha-
tó változást tapasztalunk, tanulóink 
„Áldás, békességgel!” köszöntik ta-
nítóikat, tanáraikat és a hozzánk ér-
kező vendégeket. A másik nagy vál-
tozás, hogy Hétkezdő áhítattal in-
dítjuk a hétfői napot, majd a hét 
további napjain napkezdő áhítato-
kat tartunk. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy gyermekeink lelki életé-
nek gondozását iskolalelkész végzi, 
aki ráadásul mentálhigiéniás szak-
ember is.

– Nyilván kötelező a hittan...
– A 2018/2019-es tanévben a 

hittanoktatás még választható óra 
keretei között zajlott, mivel fel-
menő rendszerben lép be a köte-
lező hitoktatás, és a 2018. április-
ban felvett első osztályos gyerme-
kek még állami iskolába iratkoztak 
be. A 2019 áprilisában felvett leen-
dő első évfolyamos gyerekeink már 

kötelező heti két óra hittan oktatás-
ban fognak részesülni. Negyedik és 
hatodik évfolyamon heti egy órában 
pedig kötelező egyházzenei órán is-
merkednek majd a lelki énekekkel, 
zsoltárokkal, dicséretekkel. Termé-
szetesen rendezvényeink körében is 
megjelentek az egyházi ünnepek-
hez kapcsolódók, mint a „Terem-
tés hete” és a Reformáció projekt-
nap. Az egyházi ünnepkörök során 
a Klapka téri református templom-
ban tartottuk a hétkezdő áhítato-
kat, külön az alsó tagozatosoknak, 
és külön a felsősöknek.

– A hittan, hitoktatás kereté-
ben szoros kapcsolatot ápolnak a 
Klapka téri templommal, szemé-
lyesen Veress Gábor tiszteletessel?

– A Budapest-Pesterzsébet Klap-
ka téri Egyházközség Presbitériuma 
a fenntartónk, melyet Veress Gá-
bor nagytiszteletű úr és Várbeli Ist-

ván gondnok úr képvisel. Nemcsak 
a hitoktatás, hanem az intézmény 
működésének minden területén a 
döntési jog a presbitériumé, amely 
felé beszámolási kötelezettségünk 
van. De ez nem terhes számunk-
ra, sőt örömmel teszünk eleget ezen 
kötelezettségünknek, mert az egy-
házközség egész tanévben segítet-
te munkánkat. Nagytiszteletű úr 
szinte minden nap az intézményben 
tartózkodott néhány órát (a temp-
lomépítés mellett), hogy a feladato-
kat, problémákat, terveket megbe-
széljük. Így valóban szoros kapcso-
latot tartottunk. Lényeges, hogy ki-
épüljön a kapcsolat a gyülekezet és 
az iskola között. Ezért négy alka-
lommal családi istentiszteleten mu-
tatkoztak be alsó évfolyamaink az 
újjáépült Klapka téri templomban, 
melyet szeretetvendégség zárt. Vi-
rágvasárnap, a templomszentelési 
programsorozat folyamán iskolánk 
diákjai és tanárai prózai és énekes 
szolgálattal készültek.

– A Klapka téri gyülekezett 
mellett a Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskolával is szoros a 
kapcsolatuk. A Vörösmarty zene-
iskolaként is működik?

– A 2018/2019-es tanévben óra-
adóként furulyaoktatás folyt isko-
lánkban. 2019 szeptemberétől a ke-
reteket kiszélesítjük. A zeneiskola 
kihelyezett képzést indít zongora, fu-
rulya, klarinét, trombita tanszakok-
ban, valamint zenei előképzőt tart 
iskolánkban. Nagyon örülünk, hogy 
ismét bekapcsolódhatunk Pesterzsé-
bet zenei életébe, hiszen jó pár év-
vel ezelőtt már biztosítottunk helyet 
zeneiskolai zongora és csellóoktatás-
nak és zenei előképzőnek.

– Az egyéb művészetek szintén 
fontosak, hiszen Tehetségek Gálá-
ját rendeztek.

– A Tehetségek Gálájával több 
célt szeretnénk szolgálni. Azon di-
ákjaink, akik tanulmányi munká-
jukkal nem emelkednek ki a többi-
ek közül, sokszor a művészetek te-
rén nagyon tehetségesek. Nekünk 
fontos feladatunk megmutatni ne-
kik, hogy ők is jók, kiemelkedőek 
egy adott dologban, ezzel önbecsü-
lésüket növeljük és inspiráljuk, hogy 
más területen is fejlődjenek. A zene, 
a tánc, a vers, a próza az emberi lel-
ket megnyugtatja, gondolatainkat 
felfrissíti.

Ditzendy A.

Új templom, megújult iskola
Véget ért a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola első olyan tan-
éve, amely a Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség égisze alatt 
zajlott. A tapasztalatokról kérdeztük az intézményvezetőt, Csák-Rozgonyi Ce-
cíliát.

Tizenegyedik alkalommal al-
kottak színes virágszirmok-
ból készített káprázatos ké-

pek futószőnyeget a pesterzsébeti 
Árpád-házi Szent Er-
zsébet templom kö-
rül Úrnapján, a kato-
likus egyházi év egyik 
legszínpompásabb ün-
nepén. A közössé-
gek ilyenkor az Oltá-
riszentséget, teljes ne-
vén az Úr Szent Testét 
és Szent Vérét ünnep-
lik pünkösdvasárnap 
után két héttel. Az 
ünnepen évről évre 
körmenetet is tarta-
nak, amelyre idén jú-
nius 23-án, az ünnepi 
mise után került sor.

A színes virágkom-
pozíciók idén is Vár-
helyi Márta irányításá-
val készültek, aki gyer-
mekkora óta vesz részt 
az ünnepi díszítések-
ben. Ahogy a korábbi 
években is, így idén is 

lelkes ismerősei segítettek a sok ezer 
szirom összegyűjtésében, és a virág-
szőnyeg több órán át tartó kialakí-
tásában.            s.a.

Ahogy azt a korábbi évek-
ben megszokhattuk, a tá-
borok és szabadságok mi-

att a nyári időszakban módosult a 
Pestszenterzsébeti Árpád-házi Szent 
Erzsébet Főplébánia-templom mise-
rendje. Az elmúlt két évhez hason-
lóan a vakáció kezdete óta hétfőn, 
szerdán és pénteken reggel, ked-
den, csütörtökön és szombaton este 
vannak a szentmisék. A szeptember 
1-jéig tartó változás csak a hétköz-
napi szentmiséket érinti, a vasárna-

pikat nem, így szombaton továbbra 
is este 6-kor, vasárnap pedig 8-kor, 
10-kor és este 6-kor kezdődnek a 
szentmisék.

A templom délutáni nyitva tar-
tása sem változik, minden nap 17 és 
18 óra között lehet betérni csendes 
imára vagy az urnatemető látogatá-
sára. Az egész napos szentségimá-
dás is folytatódik a nyári hónapok-
ban, csütörtökönként reggel 8 órá-
tól este 6-ig.

s.z.

VirágszőnyegNyári miserend
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A német nyelvi munkaközösség 
a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Pesterzsébet (NNÖP) segítségével 
a mögöttünk lévő tanévben is számos 
versenyt rendezett a német nyelvet ta-
nuló diákok számára. A gyerekek kitű-
nően helyt álltak a megmérettetéseken.

November 14-én került megrende-
zésre a Sisi nevét viselő, tradicionális 
német nyelvű versmondó verseny az 
NNÖP szervezésében, amelyen a nem-
zetiségi intézmények mellett a kerület 
több iskolája is szép eredményeket el-
érve képviseltette magát.

Januárban a diákok szépkiejtési ver-
senyen vehettek részt.
5. évfolyam
1.Elek Dávid (Hajós Alfréd Általános Is-
kola) Csordásné Teleki Krisztina 
2. Farkas Ninetta (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Balsay Éva
3. Kovács Gergő (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Sztakóné Rácz Anna
6. évfolyam
1. Tőzsér Cintia (Lázár Vilmos Általános 
Iskola) Székely Katalin
2. Kassai Krisztián (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Csordásné Teleki Krisztina 
3. Kelemen Klaudia (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Csordásné Teleki Krisztina 
7. évfolyam
1. Tiszay Villő (Nagy László Általános 
Iskola) Krix Angéla
2. Miskey Roland (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin
3. Schmotzer Petra (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Balsay Éva
8. évfolyam
1. Tornyossy Péter (József Attila Általá-
nos Iskola) Heimné Drenyovszky Barbara
2. Nagy Boglárka Nagy Boglárka (Jó-
zsef Attila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara
3. Jakab Dóra (József Attila Általános 
Iskola) Heimné Drenyovszky Barbara

Februárban versmondó versenyt hir-
dettünk a nem nemzetiségi iskolák ta-
nulói számára. 
5-6. évfolyam
1. Kelemen Klaudia (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Csordásné Teleki Krisztina 
2. Dudoma Sándor (Vörösmarty Mi-
hály Református Általános Iskola) Csil-
lag Dávidné
3. Elek Dávid (Hajós Alfréd Általános Is-
kola) Csordásné Teleki Krisztina 
7-8. évfolyam
1. Miskey Roland (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin
2. Nagy Boglárka Nagy Boglárka (Jó-
zsef Attila Általános Iskola) Heimné 
Drenyovszky Barbara

3. Jakab Dóra (József Attila Általános 
Iskola) Heimné Drenyovszky Barbara

Márciusban 18-án immár 9. alkalom-
mal került megrendezésre a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában a budapesti német 
nyelvű versmondó verseny az NNÖP tá-
mogatásával. A rendezvényt dr. Fekete 
Károlyné elnök és Bárkányi Judit, a Fő-
városi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke is megtisztelte figyelmével.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
versenyt az idén is nagy érdeklődés kí-
sérte, hiszen 11 kerület 41 legjobb diák-
ja jelentkezett a megmérettetésre. 

A résztvevők kitűnően felkészülve, 
kiváló produkciókkal érkeztek, így a zsű-
rinek nem volt könnyű eldöntenie, kik a 
legjobbak.
5-6. évfolyam
1. Sipos Borbála (Csík Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium II. kerület)
2. Patziger Miklós (Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános Isko-
la II. kerület)
3. Kárpáti Zoltán (Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnázium XVII. ke-
rület)
Különdíj: Le Vu Thanh (Bem József Ál-
talános Iskola X. kerület)
7-8. évfolyam
1. Miskey Roland (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola XX. kerület) 
2. Dóri Krisztián (Budapest Gregor Jó-
zsef Általános Iskola XVII. kerület)
3. Pluhár Anna (XVIII. Kerületi Bókay 
Árpád Általános Iskola)
Különdíj: Jakab Viktória (Kerületi Köl-
csey Ferenc Általános Iskola XVI. ke-
rület)

Áprilisban német nyelvi versenyt 
szerveztünk, amelyre szintén számos 
diák jelentkezett.
5. évfolyam alap szint
1. Elek Dávid (Hajós Alfréd Általános Is-
kola) Csordásné Teleki Krisztina
2. Hargitai Csilla (Hajós Alfréd Általános 
Iskola) Csordásné Teleki Krisztina
5. évfolyam emelt szint
1. Farkas Ninetta (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Balsay Éva
2. Kovács Gergely (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Sztakóné Rácz Anna
3. Simon Eszter (Hajós Alfréd Általános 
Iskola) Balsay Éva
6. évfolyam emelt szint
1. Kelemen Klaudia (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola) Csordásné Teleki Krisztina
2. Kassai Krisztián (Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola) Csordásné Teleki Krisztina 
7. évfolyam emelt szint
1. Berkenyei Nikolett (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin

2. Tiszay Villő (Nagy László Általános 
Iskola) Krix Angéla
3. Belovai Attila (Lázár Vilmos Általános 
Iskola) Sztakóné Rácz Anna
4. Szűcs Emese (Lázár Vilmos Általános 
Iskola) Sztakóné Rácz Anna
5. Zelenák Vivien (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Sztakóné Rácz Anna
8. évfolyam alap szint
1. Rostás Tifani (Vörösmarty Mihály 
Református Általános Iskola) Csillag 
Dávidné
2. Jakab Dóra (József Attila Általános 
Iskola) Heimné Drenyovszky Barbara
3. Nagy Boglárka (József Attila Általá-
nos Iskola) Heimné Drenyovszky Bar-
bara 
8. évfolyam emelt szint
1. Rácz Ádám(Hajós Alfréd Általános Is-
kola) Csordásné Teleki Krisztina
2. Lőcsey Bence (Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola) Székely Katalin

Az idén először a német nyelvi ver-
senynek tankerületi fordulója is volt, 
ahol a XVIII., XIX., és a XX. kerület di-

ákjai mérték össze tudásukat. Itt is szép 
eredményeink születtek.
7. évfolyam emelt szint
1. Berkenyei Nikolett (Lázár Vilmos Ál-
talános Iskola) Székely Katalin
2. Belovai Attila (Lázár Vilmos Általános 
Iskola) Sztakóné Rácz Anna
8. évfolyam alap szint
3. Jakab Dóra (József Attila Általános 
Iskola) Heimné Drenyovszky Barbara

Sikeres munkánkat számos kolléga 
segítette. Dr. Fekete Károlyné, Bárká-
nyi Judit, Örkényi Fanni, Bodonyi Atti-
la, Kóbor Ágnes (Budapest Főváros Né-
met Nemzetiségi Gimnázium), Szabóné 
Kökény Anita (Erzsébet Királyné Szépé-
szeti Szakgimnázium), Schweighoffer 
Krisztina (Pesterzsébeti Közgazdasági 
Szakgimnázium), Szabóné Gábor Ani-
kó (Kispesti Deák Ferenc Gimnázium), 
Lászlóné Ammer Klára, az NHÁSZE el-
nöke, Krén-Poroszka Jolán, a József At-
tila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola igazgatója.

Csordásné Teleki Krisztina

A Bíró Mihály utcai Szabó 
Ervin Könyvtár májusban 
rendezte a kerületi általá-

nos iskolások 3.-4. osztályosai szá-
mára az immáron 4. alkalommal 

meghirdetett Könyvbarátok verse-
nyének döntőjét, melyen részt vett 
Igaz Dóra, akinek Nyár, nagyi, net 
című könyve volt az egyik verseny-
feladvány.

– Az év közben zajlott két for-
duló utáni döntőben a csapatoknak 
sokféle feladatot kellett megoldani-
uk; többek között plakátot tervez-
tek, jelenetet játszottak el a könyv-
höz kapcsolódóan, feladatlapokat 
töltöttek ki, valamint puzzle-t rak-

tak ki – tudtuk meg Oravecz Krisz-
tina könyvtárvezetőtől.

A zsűri elnöke Igaz Dóra volt, 
tagjai Bényi Mária és Verőcei Edit; 
a versenyt Biricz Katalin vezette le.

A versenyt a József Attila Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Isko-
la egyik csapata nyerte, második a 
XX. kerületi Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola csapata lett, míg a har-
madik helyezettek a XX. kerületi 
Gyulai István Általános Iskolából 
kerültek ki.

A vetélkedő után Igaz Dóra me-
sélt a gyerekeknek a könyv születé-
séről, és dedikálta is a művét.

s.a.

Német nyelvet tanuló diákjaink sikerei 

Könyvbarátok versenye



Pesterzsébeti aktuális
A kerület lakóit érintő és foglalkozta-
tó problémákról, kérdésekről faggat-
ta az ESTV július 2-ai, Polgármeste-
ri fogadóóra című adásában Szaba-
dos Ákost. A beszélgetésből – amelyet 
most írott formában közlünk – kiderül, 
hogy mi történik kerületünk közterüle-
tein, milyen erőfeszítéseket tesz az ön-
kormányzat a közrend és a közbizton-
ság érdekében, és hogy a Hős utcából 
egyetlen család sem költözött Pester-
zsébetre. A polgármester a közelgő vá-
lasztásról, polgármester-jelöltségéről 
is nyilatkozott. 

– Bár a nyár sokak számára a pihenés 
időszaka, Pesterzsébet közterületein ép-
pen ebben az időszakban zajlanak a leg-
nagyobb munkálatok. Most éppen hol és 
mi történik?
– Valóban, a hőség ellenére jó néhány 
helyen zajlanak járda- és útépítések, a 
Pöltenberg utca felújítása nemrég fejező-

dött be. Gőzerővel folyik a Duna-parton a 
csónakház rekonstrukciója is, és megnyílt 
a jódos-sós gyógyfürdő. Az összes szépé-
szeti, tereprendezési munka ugyan nem fe-
jeződött be, de már a kültéri medencékben 
is tudnak fürödni a pesterzsébetiek és az 
oda látogatók. (A strandnyitásról készült tu-
dósítás a melléklet 3. oldalán olvasható. A 
szerk.)
Hamarosan beindul a zöldfelületek felújítása 
is, itt a legnagyobb „dobás” a Vécsey lakóte-
lepen várható, remélem, elnyeri majd a lakók 
tetszését. Azokon a területeken pedig, ahol a 
felújításokkal az elmúlt években végeztünk, 
igyekszünk intenzívvé tenni az öntözést és a 
fenntartási munkákat.
– Pesterzsébet közterületeinek rendjét 
kamerák is figyelik. Hol tartanak most, 
hány kamera vigyázza a kerületet?

– Sikerült elérni azt a ciklus elején tett ígé-
retünket, hogy megduplázzuk a kamerák 
számát, így most már majdnem 100 ka-
mera működik a kerületben, egy részük a 
rendőrséghez, másik részük a rendvédel-
mi osztályhoz van bekötve. Ez utóbbiakat 
elsősorban az illegális hulladék-elhelye-
zés ellen tudjuk felhasználni, és azt gondo-

lom, hogy jó eredménnyel. Ez-
zel együtt mégis komoly kritika 
ér bennünket, több fórumon ol-
vasható, hogy a kerület koszos, 
hogy a Jókai utca és környéke, 
a buszmegállók környezete mi-
lyen állapotban van. Szeretném 
elmondani, hogy komoly prog-
ramot indítottunk, hogy főleg a 
legforgalmasabb buszmegálló-
kat ne csak a BKK vagy BKV 
kollégái takarítsák – mert ez 
egyébként az ő feladatuk –, ha-
nem az önkormányzat is kive-
gye a részét a munkából. En-

nek köszönhetően azt tapasztaltam, és po-
zitív visszajelzések is érkeztek arról, hogy 
főleg a Topánka utca és a kis Kosuti útvo-
nalon, valamint a Mártírok útja több meg-
állójában már érezhető a változás. Az el-
len azonban nem 
tudunk mit tenni, 
hogy a buszmegál-
lókban való dohány-
zási tilalom ellené-
re sokan cigaret-
táznak és elszórják 
a csikkeket, arra vi-
szont sem a rendőr-
ségnek, sem a köz-
terület-felügyelőink-
nek nincs kapacitá-
sa, hogy megbün-
tessék a szabály-

sértést elkövetőket. Próbáltuk azt is meg-
oldani a fővárossal közösen, hogy sűrűb-
ben cseréljük, illetve takarítsuk a buszmeg-
állókban lévő szemetes edényeket, meg-
látjuk, ez milyen eredménnyel jár majd. A 
hosszú távú megoldás mégis az lehet, hogy 
egymást is tudjuk figyelmeztetni, hiszen ez 
mégiscsak közös otthonunk, közös lakhe-
lyünk. Szoktam ezt mondani azoknak a kri-
tikusoknak is, akik azt gondolják, a polgár-
mester nem száll ki a légkondicionált autó-
jából, pedig igen, és a gyermekeink is ide 
járnak óvodába, iskolába, szoros kapcso-
latot tartok a barátaimmal, szóval nem egy 
burokban élünk, tehát nyilvánvalóan az a 
közös érdek és cél, hogy rendezett, kultu-
rált és lehetőség szerint biztonságos kör-
nyezetben éljünk. Vannak olyan, ebből a 
szempontból kiemelt figyelemmel kísért te-
rületek, ahová sokkal több energiát kell for-
dítanunk, és fordítunk is, még ha ez nem is 
mindig látszik. Azt is hozzá kell tenni, hogy 
míg korábban a közhasznú foglalkoztatás-
ban több mint száz fős utcai létszámmal 
tudtunk dolgozni, most alig van olyan nap, 
amikor negyven embert ki tudunk küldeni a 
közterületekre, és az FKF Zrt. munkatársai 
is ritkán és csekély létszámmal fordulnak 
meg a kerületben, mint ahogy az is látha-
tó, hogy úttakarító gépjármű sem elegendő 
alkalommal végzi a dolgát Pesterzsébeten. 
Ezekkel a lehetőségekkel próbáljuk tehát a 
rendet fenntartani, ezért is kérem a lakos-
ság hozzájárulását és támogatását, hogy 
közösen próbáljuk egymást fegyelmezni.
– A rendfenntartás hivatásszerűen a 
rendőrség feladatkörébe is tartozik, ilyen 
szempontból jellemző lehet, hogy a rend-
őrség összefoglalója milyennek látja a 
rendvédelmi helyzetet Pesterzsébeten…
– Ahogy már több fórumon elmondtam, én 
csak dicsérni tudom a kerületi kapitányság 
munkáját. Elégedettek vagyunk a rendőr-

A cél egy közös, jó eredmény

Pesterzsébet Önkormányzata támogatásából idén új autóval gazda-
godott a XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság gépjárműállomá-
nya, emellett kis pihenőpark létesült a kapitányság udvarán

A felújított Pöltenberg utca
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séggel,  a bűncse-
lekmények szá-
ma szinte min-
den szegmensben 
csökkenő tenden-
ciát mutat, a bűn-
cselekmények fel-
derítési aránya 
pedig nő. Az ada-
tok is azt támaszt-
ják alá, mint ahogy 
a budapesti rend-
őr-főkapitány be-
számolójából is 
az tűnt ki, hogy 
az ezen a terüle-
ten dolgozók jól el-
látják és eredmé-
nyesen végzik a 
munkájukat. Jó az 

út, amin haladunk, ezt kell tovább segíte-
nünk, ezért van az a törekvés és szándék, 
hogy gépkocsival és más eszközökkel, va-
lamint a munkának jutalommal való elisme-
résével próbáljuk arra ösztönözni az itt dol-
gozókat, hogy maradjanak itt tartósan, és 
ugyanolyan színvonalon végezzék munká-
jukat, ahogyan eddig is tették.
– Sajátos csavar a hírforgalomban, hogy 
a Hős utcai gettóként elhíresült rész fel-
számolása után – noha ennek a feladat-
nak a megoldása a kőbányai önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik – a lakók 
egy része Pesterzsébetre költözik. Ez 
igaz, vagy nem igaz?
– Én ezt tudom még fokozni; annak idején, 
amikor az Illatos úti telepet számolták fel, 
akkor azt mondták, onnan költöztek ide, de 
már ukránokat is telepítünk be, sőt, vannak 
olyan hírek, melyek szerint mindez valakinek 
nagyon megéri, hiszen hatalmas pénzeket 
lehet ezekből beszedni. Nem tudom, milyen 
konstrukció szerint gondolkodik az, aki ilyet 
leír, és biztosan többet tud, mint én. De van 
egyszerűbb válasz is erre: ilyen nincs. Olyan, 
hogy valaki magánforgalomban ingatlant vá-
sárol bárhol, akár Pesterzsébeten, nyilván-
valóan van, azonban a magánforgalomban 
vásárolt ingatlanok tulajdonosairól nem ren-
delkezünk adatokkal, és egyébként milyen 
rendszer lenne, ha azt figyelnénk, ki hová 
költözik, és milyen alapon teszi ezt, vagy ha 
adminisztratív eszközökkel megakadályoz-
nánk, hogy ne ott telepedjen le, ahol szeret-
ne. De az, hogy szándékos beköltöztetések 
lennének, ráadásul önkormányzati közremű-
ködéssel, az, hadd nevezzem a nevén, hü-
lyeség. Ilyen nincs. Pesterzsébeten önkor-
mányzati lakáshoz csak pályázati úton le-
het jutni, amit rendelet szabályoz, semmiféle 
„mutyira” nincs lehetőség.
Egyébként a pesterzsébeti roma lakosság-
gal, különösen a tősgyökeres, itt születet-
tekkel, akik közül voltam például néhánnyal 

katona is, vagy akikkel együtt járnak a gye-
rekeink óvodába, iskolába, semmivel nincs 
több probléma, mint akárki mással a kerü-
letben. Az egy más kérdés, hogy azok, akik 
vidékről költöztek fel, nincs állandó bejelen-
tett lakhelyük, vagy az agglomerációból je-
lennek meg Dél-Pesten, igenis jelenthet-
nek problémát. Ha valakinek a szomszéd-
ja olyan, aki nem megfelelő vagy összefér-
hető magatartást tanúsít, az biztosan nagy 
bosszúság, ebben az esetben, ha az önkor-
mányzat tudomást szerez róla, próbál segí-
teni, szabálysértési eljárást tud indítani. Ha 
pedig valaki a szomszédságában bűncse-
lekmény elkövetésére utaló jeleket tapasz-
tal, akkor az ügyben a rendőrség is közre-
működik. Ilyen esetek azonban elvétve jut-
nak tudomásunkra.
– Közelednek az őszi önkormányzati vá-
lasztások, ennek okán hírek jönnek-men-
nek az Ön polgármesteri szándékairól. A 
legújabb szerint a helyi Fidesz újonnan 
megválasztott elnöke felhatalmazást ka-
pott a közgyűlésüktől ahhoz, hogy tár-
gyaljon Önnel arról, támogassák az Ön 
polgármesteri törekvéseit. Van még va-
lami, ami ehhez kapcsolódik?
Ennyi a hír, többről én sem tudok beszá-
molni. Egyébként, ha a kérdést úgy tesszük 
fel, hogy én miként állok ehhez a megkere-
séshez, akkor a válaszom az, hogy nyitot-
tan, mint ahogy az elmúlt évek során is pró-
báltam olyan politikát folytatni Pesterzsé-
beten, amely inkább a konszolidációra és 
a feladatok közös megoldására, semmint a 
kirekesztésre tette volna a hangsúlyt.
Az a személyes véleményem, hogy egy ke-
rületet vagy egy várost akkor tudunk elő-
rébb vinni, ha ott minél többek akaratát le-
het érvényesíteni, és a többség nemcsak 
a politikai többséget kell, hogy lefedje, ha-
nem a lakosság többségének a vélemé-
nyét is, akik körében mindenféle párt irá-
nyába szimpatizáló vagy elkötelezettek ta-
lálhatók meg. Egy polgármesternek szerin-
tem ez a feladata, és ha megkeresik egy 
együttműködéssel kapcsolatosan, nem 
gondolnám, hogy az elzárkózást kellene 
választania. Nyilatkoztam is ezzel kapcso-
latban, hogy olyan képviselő-testületben 
gondolkodom, amely az eredményre kon-
centrál, eredményesen kíván működni, és 
nem az az elsődleges célja, hogy politikai 
ellenfelét legyőzze.
Az önkormányzatot nem erre találták ki, arra 
ott van a Parlament és a választási kampá-
nyok. Persze nem gondolom azt, hogy min-
den véleményt össze lehet fésülni, azokat 
ütköztetni kell, és a vitát sem szabad elke-
rülni, de az egésznek a célja egy közös, jó 
eredmény elérése kell, hogy legyen.
Bár ez a hír most robbant be a köztudatba, 
helyi szinten ez már egy hosszú ideje zajló 
folyamat, amelynek nem tudom, mi lesz a 

lezárása; megegyezés vagy nem. Ami biz-
tos, én független polgármesterként kívánok 
elindulni. Egy percig nem tagadtam sem 
azt, hogy nyitott vagyok erre a megkere-
sésre, sem azt, hogy a magam mögött ha-
gyott 21 év polgármesterség és 4 év alpol-
gármesterség idején baloldali támogatást 
tudtam a magaménak.
De tudni kell azt is, hogy ebben a több mint 
két évtizedben több olyan ciklusunk is volt, 
amikor együttműködési megállapodást ír-
tak alá a kerületi pártok a választást köve-
tően, és ennek szellemében dolgoztunk. 
Volt olyan is, amikor fideszes többségű tes-
tületet vezettem, és ott is arra törekedtünk, 
hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ame-
lyekkel a dolgokat előrébb lehet vinni.
Az nagyszerű helyzet lenne, ha a forrásaink 
nőnének, mert akkor a jelenleginél nagyobb 
léptékben lehetne fejlesztéseket, beruházá-
sokat megvalósítani. Azoknak a problémák-
nak a megoldása, amelyekről az imént be-
széltünk, a közrend, a közbiztonság, mind 
attól is függnek, hogy mennyi költségveté-
si forrásból és pályázati pénzből gazdál-
kodhatunk. Nyilvánvaló, hogy például a XIII. 
kerületnek, amely az egyik leggazdagabb 
kerület, sokkal tágabb a mozgástere, még 
odáig is el tudtak jutni, hogy szociális bér-
lakást építhessenek. Ami nagyon szép len-
ne Pesterzsébeten is, csak forrásokkal nem 
rendelkezünk hozzá.
A nagy politikai szabadságolások előt-
ti, „Rendezzünk le mindent, és utána nyu-
godtan lógathatjuk a lábunk” törekvés miatt 
fokozódott fel most a hangulat, hogy akkor 
döntsük el, ki lesz a mi jelöltünk, ki lesz a 
másik jelöltje. Olyan ez, mint egy társasjá-
ték, a Ki nevet a végén?. Szerintem ezt en-
nél komolyabban kellene venni, és nem biz-
tos, hogy mindig ugyanazokhoz a merev 
szabályokhoz kell tudni alkalmazkodni. A 
demokrácia éppen arról szól, hogy lehet ba-
rátságot kötni, lehet érdekek mentén politi-
zálni, csak a demokratikus játékszabályokat 
kell tudni betartani. Én ezzel a mentalitással 
vágok neki. A lakosság többségének támo-
gatását szeretném elnyerni. Ők fogják úgyis 
kimondani a végső szót akár a munkámról, 
akár a személyemről. Remélem, hogy szá-
momra jó döntést hoznak, de ha nem, ak-
kor sem gondolom azt, hogy bárkit okolnom 
kellene vagy haragudnom kellene majd rá, 
a saját teljesítményemet mérik majd ősszel, 
ha eljutunk odáig, és remélem, hogy igen. 
Ráadásul olyan körülmények között, hogy a 
kerületi pártok mégiscsak úgy fognak tudni 
majd leülni az alakuló ülésen, hogy nem az 
lesz a szándékuk, mit hogyan akadályozza-
nak meg egymás térfelén, hanem hogy mi-
ként lehetne ezt a munkát folytatni, vagy 
sokkal jobban végezni, mint ahogy tettük az 
elmúlt években.
         S.Z.

A térfigyelő rendszer idén 
tovább bővül, így a ciklus 
végére 100 kamerás rend-
szer fog működni Pester-
zsébeten
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Július 10-én délelőtt adta át a felújí-
tott Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- 
és Strandfürdőt Tarlós István főpol-
gármester. A rekonstrukció 2018 tava-
szán kezdődött, és több mint 3 milliárd 
forintból valósult meg. A strand aznap 
délutántól fogadja a vendégeket. 

Tarlós István főpolgármester az átadá-
si ünnepségen elmondta: 3,4 milliárd fo-
rintból újították fel Budapest egyetlen jó-
dos-sós vizű gyógyfürdőjét. A Soroksá-
ri-Duna bal partján álló pesterzsébeti für-
dőt veszteséges működése miatt évekkel 
ezelőtt be kellett zárni: a strand 2001, a 
gyógyfürdő 2005 óta nem fogad vendé-
geket – emlékeztetett.
A felújítási munkálatok 2018 elején kez-
dődtek, a zárt termálfürdő részt tavaly 
decemberben megnyitották, míg a kin-
ti strandrész az idei szezonra készült el. 

A felújítás során egy tizenhárom meden-
cés, egész évben üzemelő gyógy- és él-
ményfürdőt alakítottak ki.
Modernizálták a helyi védelem alatt álló 
kupolás „áltörökfürdőt”, és egy új épület-
tel is bővült a létesítmény.
A fedett térben tíz medence (jódos-sós 
vizű termálmedence, termálmeden-
cék, gyerekmedence, kiúszós élmény-
medence, a terápiás részlegen súly- és 
kádfürdők, merülőmedencék és Kneipp-
medence) várja a látogatókat, míg a kin-
ti részlegen a felújított hullámmedence 

mellett egy gyerek- és egy úszómeden-
ce is helyett kapott. A szaunavilág a teljes 
megnyitás után külön zónaként üzemel.
Tarlós István elmondta azt is, hogy a 
KEHOP-program keretén belül a főváros, 
illetve a Budapest Gyógyfürdői és Hévi-

zei Zrt. (BGYH) több mint 170 millió fo-
rint támogatást nyert a fürdő energetikai 
fejlesztésére, amelynek eredményeként 
az energetikai korszerűsítés fenntartha-
tóvá teszi a fürdő működését, hozzájárul 
az energiaköltségek csökkenéséhez. A 
hőtechnikai korszerűsítés esztétikai meg-
újulással is jár.
A fürdő területén 120 parkolóhely léte-
sült, és a fürdő környezetében is továb-
bi változások lesznek, amelyekről jelen-
leg is folynak az egyeztetések Pesterzsé-
bet Önkormányzatával. A tervek sze-

rint a közelben még 
100 parkolóhelyet ala-
kítanak ki.
A főpolgármester ki-
emelte: a rekonstruk-
ció a fővárosi önkor-
mányzat fürdőfejlesz-
tési programjának ré-
sze, annak eredmé-
nyeképp már megújult, 

illetve bővült is 2010 óta a Palatinus, a 
Rudas, a Lukács, a Pascal vagy a Csil-
laghegyi strand.
– Most újabb jelentős lépést tettünk an-
nak a célnak az érdekében, hogy Buda-
pest fürdőváros jellege az elképzelések-

nek megfelelően tovább erősödjék – fo-
galmazott Tarlós István.
Szőke László, a BGYH  Zrt. vezérigazga-
tója elmondta, hogy a régi fürdő mintegy 
800 négyzetméternyi területe 4 ezer 300 
négyzetméter fedett fürdőterülettel egé-
szült ki a rekonstrukció során. Hozzátet-
te, hogy a fürdő déli, hátsó része még 
zárva marad, annak fejlesztésén még 
gondolkodnak. A forgalom függvényében 
döntik majd el, hogy ezen a területen mi 
valósuljon meg.         y.a.

Újra strandolhatunk Pesterzsébeten
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Pesterzsébet legszebb része a Kis-Duna-
part, amely jelenleg csak nagyon rövid 
szakaszán járható. Szerencsére nem so-
káig lesz ez így, hiszen önkormányza-
tunk támogatást nyert a Duna sétány ki-
alakítására a Fővárosi Önkormányzattól. 
A városvezetés reményei szerint jövő-
re a jódos-sós gyógyfürdőtől kerületünk 
közigazgatásai határáig, 900 méter hosz-
szan sétálható lesz a part.

– Az önkormányzat hosszú évek óta sze-
retné, ha – hasonlóan, mint jó néhány évti-
zeddel ezelőtt volt – újra pezsgő élettel tel-
ne meg a part. Ennek érdekében az elmúlt 
években számos fejlesztést hajtott végre 
a területen; a Hullám Csónakházak közül 
mára négy megújult, melyek új funkciókat 
kaptak. Az ott működő vízi létesítmények 
üzemeltetői az evezősturizmus megerősí-
tését tervezik, kikötési, étkezési és szállás-
lehetőséggel, Pesterzsébet Önkormányza-
ta pedig – csatlakozva ehhez az elképze-
léshez – a part megnyitását tűzte ki célul 

– mesélt az előzményekről R. Takács Esz-
ter, kerületünk főépítésze.
A megvalósításra a 2018-ban elnyert TÉR_
KÖZ pályázat elnyerésével nyílt lehetősége 
az önkormányzatnak, amelynek vezetése 
úgy döntött, hogy a sétány közösségi ter-
vezéssel épüljön meg. Ennek végrehajtásá-
val külső céget bíztak meg, amely április-
ban lakossági konzultációt tartott a sétány-
ról, majd online kérdőívben is kikérte az itt 
élők véleményét.

A közös gondolkodás június 20-án 
egy tervegyeztetéssel folytatódott, 
ahol az érdeklődők megismerhet-
ték a tervezési terület határait, az 
elnyert fővárosi pályázat feltét-
eleit és az eddigi egyeztetéseket. 
Ezt követően bemutatták a terve-
zők által készített koncepciójavas-
latot, amely egybecseng a kérdő-
ívezés eredményével és az önkor-

mányzat elképzeléseivel, 
azaz jöjjön létre egy tel-
jesen bejárható parti sétány a Gu-
bacsi-hídtól a soroksári kerületha-
tárig tartó 900 méteres részen. A 
sétány a gyógyfürdőtől kezdve a 
csónakházak és éttermek előtt fut 
majd, és a jelenleginél jóval egy-
szerűbben, több helyen lehet meg-
közelíteni a Vízisport utca felől. A 
víz közeli élmény növelésére a ter-
vezők a sétányhoz sok „vízi sé-

tányt” álmodtak meg, vagyis olyan 
stégeket, amelyek a part menti gya-
logútból indulnak ki, és né-
hány 10 méter után abba is 
érnek vissza. Kialakítaná-
nak a stégeken napozótera-
szokat, egyes stégek közé 
pedig hálókat helyeznének 
el, amelyeken szintén pi-
henni lehetne.
A sétány teljes hosszában 
kiépítik a közvilágítást, és 
térfigyelő kamerákat is kihe-
lyeznek.

A tervekben új funkciók létrehozása és a ré-
giek megújítása is szerepel, így a vizes ját-
szóteret felújítanák és új elemekkel – többek 
között egy bárkával – bővítenék, a játszótér 
mellett pedig kültéri fitneszpark és piknike-
ző hely létesülne. Mivel a sétány szélessége 
nem engedi, ott csak gyalogosan lehet majd 
közlekedni, a kerékpárosoknak a Vízisport 
utcában alakítanak majd ki külön sávot.
Amint a főépítésztől megtudtuk, kétféle kon-

cepcióterv készült, az egyik szög-
letes, a másik hullámos formák-
kal. Az első esetben a sétány 
térkőburkolatot kapna fa stégekkel, 
míg a másodiknál nyersbeton felüle-
tet alakítanának ki, amelybe bármi-
lyen mintát bele lehet rajzolni. Költ-
ségbecslések alapján elegendő a 
rendelkezésre álló pénz bármelyik 
megoldás megvalósítására.
A képviselő-testület július 11-ei 
ülésén úgy döntött, hogy integ-
rált vonalvezetésű, a költséghaté-

konyság miatt a meglévő rendszereket fi-
gyelembe vevő, jó minőségű színes tér-

kővel burkolt sétány épüljön meg. A 
döntést követően kezdődhet a kivite-
li tervek készítése, majd – a szüksé-
ges engedélyek beszerzése után – az 
építkezés. A pályázat értelmében a 
megvalósítási határidő két év, az ön-
kormányzat azonban már jövő nyáron 
meg szeretné nyitni a sétányt.
A projektről a https://www.
budapestdialog.hu/dialogs/duna-
setany/ oldalon tájékozódhatnak.    S. .

Duna sétány: készülhetnek a kiviteli tervek
4Pesterzsébeti aktuális
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A nevelési év vége felé a Pest-
erzsébeti Gyermekmosoly 
Óvoda Kékcinke Tagóvo-

dájába látogatott Tóth Andrea, a 
Vakok és Gyengénlátók Szövetsé-
gének munkatársa, aki egy érzéke-
nyítő, szemléletformáló foglalkozást 
tartott.

Megismerkedhettünk azok éle-
tével, akik máshogy, vagy egyálta-
lán nem látják a körülöttünk lévő 
világot. Megtudhattuk, hogyan se-
gíthetünk egy vak embernek, hogy 
tanulnak, hogy „dolgoznak” a vak-
vezető kutyák, hogyan ismerhetjük 
fel a segítségre szoruló embereket. 
Kipróbálhattunk egy Braille írógé-
pet, és minden nagycsoportos ha-
zavihette a saját nevét Braille írás-
sal elkészítve. Közvetlen tapasztala-
tot is szerezhettünk, hiszen csukott 

szemmel hangokat, illatokat kellett 
felismerünk.

A másság elfogadása, az embertár-
saink segítésére ösztönzés és az elfo-
gadás fontos része óvodánk pedagó-
giai programjának. Már kisgyermek-
korban érdemes az emberek közötti 
különbözőségekre, az azokból adódó 
előnyökre vagy hátrányokra rávilágí-
tani, ezzel megalapozni a másság el-
fogadását. Ha a gyermek közvetlen 
tapasztalatszerzés útján találkozik a 
hétköznapi szóhasználatban vett átla-
gostól eltérő személyekkel vagy szitu-
ációval, a későbbiekben nem fog ta-
nácstalanul feszengeni, hogy mit is 
kezdjen a helyzettel, hogyan kezelje 
azt. Nem lesznek előítéletei, megta-
pasztalja, hogy tulajdonképpen mind-
annyian mások vagyunk, mégis egy-
formák.     Zollner Zoltánné

A Pesterzsébeti Gyermekmo-
soly Óvoda „Gyermekek 
hete” programsorozatának 

zárónapján tartotta szintén hagyo-
mányos juniálisát. A rendezvényt 
Juhász Lajosné alpolgármester nyi-
totta meg, majd rendhagyó ese-
ményként az óvoda kertjében egy 
időkapszulát helyeztek el, amelyben 

a kicsik üzeneteket hagytak a jövő 
óvodásainak 2039. június 7-ére.

A juniálison adták át az óvoda 
kiválóságainak a „Gyermekmosoly 
díjakat”, majd az oda járó gyerekek 
– a Topogó tehetségműhely, a Zene-
iskolai előkészítősök, az Ovi rokisok 
és a Néptáncosok – adtak ünnepi 
műsort.          YA

„Mások vagyunk, mégis egyformák”Üzenet a jövő ovisainak

Kedves Pesterzsébeti Felnőttek, Gyerekek! 

Itt a nyár! Talán volna idő felkészülni, akár varrni, összeállítani. 
Még időben szólunk. 

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!

Legyen/legyél Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Eötvös József, 
Görgei Artúr, Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Kossuth Zsuzsa, 

Brunszvik Teréz, Teleki Blanka, Leövey Klára, 
vagy akár egy 

‚
48-as tábornok, huszár.

Érdemes elhozni annak a személyiségnek a képét kinyomtatva,
akire próbál(sz) hasonlítani.

Legyen/legyél velünk a 11. Reformkori Napon 
2019. szeptember 21-én 9 óra 30 perctől 

a pesterzsébeti Kossuth téren, töltsd velünk a napot, 
13 óra 30 perckor a szobor előtti rendezvényen bemutatkozhat(sz).

A legnagyobb hasonlóságot, a legnagyobb igyekezetet díjazzuk.

Érdeklődés, jelentkezés: 
Dr. Sturcz Zoltánnénál, a Kossuth Társaság elnökénél.

Tel: 06-70/327-3928.

A felhívást a Kossuth Társaság adja közre.

Reformkori ebéd nyeremény kupon

Vegyen részt baráti társaságával, családjával a pesterzsébeti 
11. Reformkori Nap programjain 2019. szeptember 21-én 

szombaton 9.30-tól 18 óráig, és nyerjen 10 fős reformkori ebédet 
a Csili étterembe! Hozza magával ezt a kupont a rendezvény 

napjára, és kitöltve dobja be a gyűjtőládába! 
Sorsolás a nap folyamán 2-szer csak a rendezvényen jelenlevők 
között: dél körül az ünnepi műsor végén és a délutáni koncert 

végén. Helyszínek, időpontok a plakátokon, szórólapokon, 
Pesterzsébet honlapján és a Pesterzsébet újságban.

A jelenlevő neve: ...........................................................................
  lakcíme: ..........................................................................................             
Tel...........................................................................................

Nyeremény: 10 fős reformkori ebéd. 
Időpont egyeztetés a Kossuth Társaság segítségével a Csili étteremben.

FELHÍVÁS 11. REFORMKORI NAP
történelmi hasonmásversenyére
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50. Tavaszi Tárlat
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. május 8. – 2019. július 20. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig

110 éves az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Főplébániatemplom és Nagy Sándor 
festőművész születésének 150. évforduló-
jára rendezett helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2019. április 17. – 2020. március 27. között
Hétfőtől - Péntekig, 10-18 óráig

Nagy László Simonné
a 9. sz. egyéni választókörzet 
képviselőjének fogadóórája

legközelebb:
szept. 4-én, 18.00 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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

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

Nyári Kézműves Kuckó: „Állati” jó kézművesre várunk augusztus 14-én, szerdán, 17 órakor! 
Ezúttal „bogaras” napot tartunk! Gyertek kézműveskedni!

Fogyasztóvédelem: augusztus 21-én, szerdán, 17 órakor a Budapesti Békéltető Testület kihe-
lyezett fogyasztóvédelmi tájékoztatással várja az érdeklődőket Bíró Sándor könyvtárunkban! Sok 
szeretettel várjuk a fogyasztókat és vállalkozásokat, segítünk a fogyasztóvédelmi problémák meg-
oldásában!

Kiállítás: Galériánkban és tárlóinkban Dóka Lajos festményeit tekinthetik meg, „Gender Broziek 
nyomában” címmel.

Használt könyvek, CD-k vására: Állományunkból kivont könyveket vásárolhatnak 100.- Ft-os 
egységáron, CD-ket pedig 200.- Ft-ért.

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 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-Szombat 10-18

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasók! 
Könyvtárunk 

augusztus 2-ig zárva tart, 
nyitás: augusztus 5-én! 

Szeretettel várunk 
minden régi 

és új Olvasót!

Őszi programjainkról 
részletesen a következő 

lapszámban olvashatnak.

Augusztus 19-én (hétfőn) 
zárva tartunk, 

a 20.-ai ünnep miatti 
munkarendváltozás miatt.

Időszaki kiállításaink

Kedves Olvasóink! Július 29-től augusztus 9-ig 
ZÁRVA leszünk! Nyáron szombatonként zárva 

vagyunk! A hét többi napján a megszokott 
nyitvatartási időben várjuk Önöket!

Augusztus 19-én, hétfőn, az ünnep miatt, 
szintén nem leszünk nyitva!
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2019 júniusának első hétvégéjén szakosztá-
lyunk, a Kruj Iván Sportcsarnokban rendezte 
meg a diák és serdülő kötöttfogású országos csa-
patbajnokságot. A területi selejtezőkből mindkét 
csapatunk az első helyen jutott tovább a verseny-
re. Június 1-jén, szombaton a diák korosztály küz-
delmeit rendeztük meg. A csapatbajnokságon 14 
csapat vett részt, a csoportmérkőzések során az 
FTC és az Érd csapatát győztük le magabiztosan, 
majd a középdöntőben a Kiskunfélegyháza és a 
Dél-Zselic következett, akiken szintén könnye-
dén jutottunk túl. A döntőben a Monori SE csa-
pata várt ránk, akiket 43:5 arányban sikerült le-
győznünk, és első helyen végeztünk.

Másnap a serdülő korosztály csapatbajnok-
ságára került sor. A diákokhoz hasonlóan ebben 
a korcsoportban is 14 csapat vett részt a döntő-
ben. Serdülő csapatunk útja a döntőig a Vasas, 
az FTC és a Dorog együttesén keresztül veze-
tett, majd a fináléban a Cegléd csapatát sikerült 
33:13-ra legyőznünk, így ebben a korosztályban is 
a dobogó legmagasabb fokára állhattunk.

Diák bajnokcsapat tagjai:
Antaly Sándor, Bagoly Boldizsár, Farkas 

Zsombor, Jász Bálint, Kádár Zsombor, Kerecsanin 
Mátyás, Kertész Dominik, Kmeth Zalán, Ko-
vács Barnabás, Olasz Bende, Sánta Levente, Sol-
tész Patrik, Szabó Borisz, Szalai Balázs, Vinklárik 
Dominik.

Serdülő bajnokcsapat tagjai:
Bazsó Adolf, Felkai Bendegúz, Katona Kristóf, 

Kosovics Ádám, Kosovics Márton, Kovács Ben-
ce, Kovács Olivér, László Mózes, Máltsik Zsom-
bor, Mányik Dávid, Mikulin Maxim, Nagy Ger-
gely, Olhovszkij Eduárd, Simon Bence, Szalai 
Márk, Takács Zsolt, Zwick István.

Június 3-9. között a spanyolországi Pontevedra 
városában rendezték meg a junior Európa-baj-
nokságot, amelyre négy birkózónk vívta ki az in-
dulási jogot. A verseny a kötöttfogásúak küzdel-
meivel kezdődött, és rögtön az első napon sző-
nyegre lépett Losonczi Dávid (87 kg), akinek a 
súlycsoportjában 21-en mérlegeltek. Első ellen-
fele egy svéd versenyző volt, akit taktikus birkó-

zással 4:1-re győzött le Dávid. A négy 
közé kerülésért azeri birkózó követke-
zett, akit 7:2 arányban sikerült felülmúl-
nia. A döntőbe kerülésért fehérorosz el-
lenféllel nézett farkasszemet. Verseny-
zőnk a mérkőzés elején 5:0-ás előnyre 
tett szert, de a fehérorosz 9:5-re felzár-
kózott a szünetig. A második menetben 
Dávid minden energiáját mozgósítot-
ta, és addig hajtotta ellenfelét, míg tel-
jesen el nem készült az erejével, és az EB 
egyik legpontgazdagabb mérkőzésén vé-
gül 18:9-re sikerül legyőznie. A másna-
pi döntőben orosz ellenfél várt verseny-
zőnkre, aki ellen nem sikerült az újabb győzelem, 
így Dávid a második helyen fejezte be élete első 
junior Európa-bajnokságát.

A kötöttfogásúak második versenynapján lé-
pett szőnyegre kadet Európa- és világbajnok bir-
kózónk, Szőke Alex. Alex a tavalyi évben a má-
sodik helyen végzett a junior korosztály Euró-
pa-bajnokságán a 87 kg-osok között, az idei év-
től pedig már a 97 kg-os súlycsoportban próbál si-
kereket elérni. Ezen az EB-n ez maximálisan si-
került neki, hiszen a súlycsoportja 15 versenyző-
je közül ő bizonyult a legjobbnak, és magabizto-

san szerezte meg újabb Európa-bajnoki aranyér-
mét. Alex a döntőig vezető úton azeri, török és 

lengyel versenyzőket győzött le maga-
biztosan, az aranyéremért folytatott 
küzdelemben pedig német versenyző-
vel találkozott, akit taktikus birkózás-
sal 3:1 arányban sikerült felülmúlnia.

Az Európa-bajnokságon két sza-
badfogású birkózónk is szerepelt 
Khalidov Gamzatgadzhi (61 kg) és 
Mester Milán (79 kg) személyében.

Gamzat súlycsoportjában 20 fő 
mérlegelt. Első mérkőzését egy cseh 
versenyző ellen vívta, akit technikai 
tussal győzött le. A negyeddöntőben 
szintén technikai tusos győzelmet ara-
tott, majd az elődöntőben ukrán ve-

télytársával szemben, az utolsó másodpercekben 
veszítette el a meccsét 10:9 arányban. A bronz-
éremért folytatott küzdelemben moldovai ellen-
felét 13:3-ra győzte le, így a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. Mester Milán a 79 kg-os súly-
csoportban sajnos első mérkőzését elvesztette ör-
mény ellenfelével szemben, és mivel legyőzője 
nem jutott be a döntőbe, Milán számára idő előtt 
véget ért a verseny.

A három szerzett éremnek köszönhetően 
mind kötött. - mind szabadfogásban az ESMTK 
Birkózó Szakosztálya lett a magyar küldöttség 

legeredményesebb egyesülete.
Június 17-23. között Olaszországban, 

Faenza városában rendezték meg a ka-
det Európa-bajnokságot. Versenyzőink ha-
zánkban kiemelkedtek az eredményeikkel, 
hiszen a három szakágat tekintve 7 ver-
senyzővel utaztunk ki a versenyre. Sajnos 
az EB-n a várt eredmények elmaradtak, hi-
szen Takács Zsolt (51 kg), Tösmagi Atti-
la (65 kg) és Horváth Gyula (71 kg) nyert 
mérkőzés nélkül búcsúztak a kötöttfogá-
sú mezőnyben. Németh Milánnak  (55 kg) 
egy  mérkőzést sikerült nyernie súlycso-
portjában, aminek köszönhetően a nyolca-
dik helyen fejezte be a versenyt. Szakosz-
tályunk nehézsúlyú kötöttfogású verseny-

zője, Bazsó Adolf, azonban felülmúlta a várako-
zásokat. Adolf serdülő korú versenyzőként a kö-
töttfogásúak 110 kg-os súlycsoportjában indult, 
ahol bár az első mérkőzésén 6:2 arányú vereséget 
szenvedett grúz ellenfelétől, a vigaszágon sike-
rült legyőznie fehérorosz riválisát, és kiharcolta a 
bronzmérkőzés lehetőségét. A harmadik helyért 
folytatott küzdelemben sajnos vereséget szenve-
dett török ellenfelétől, így az ötödik helyen vég-
zett, ami mindenképpen nagyszerű eredménynek 
mondható részéről serdülő korú  versenyzőként.

A szabadfogásúak között Laky Levente (80 
kg) győztes mérkőzés nélkül búcsúzott, míg a höl-
gyek mezőnyében Matyi Vivien (46 kg) tussal 
nyerte első mérkőzését olasz ellenfele ellen, majd 
kikapott egy ukrán birkózótól, és a hetedik he-
lyen fejezte be az Európa-bajnokságot. 

Szakosztályunk birkózói remekeltek 
a spanyolországi junior Európa-bajnokságon

Khalidov Gamzatgadzhi

Szőke Alex

Losonczi Dávid
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Negyven sportág mintegy 2500 
versenyzője vett rész az első íz-
ben megrendezett Beach Sports 
Festivalon a Budapest határában 
lévő Lupa-tónál. A nyolcféle vízi 
sport egyike a sárkányhajózás volt, a 
Lupa Beachre kilátogatók a magyar 
bajnokság második fordulóját kísér-
hették figyelemmel.

Az új helyszínen végre verseny-
zésre alkalmas pálya fogadta a csa-
patokat, még a változatos időjárás 
sem tudta megnehezíteni a pester-

zsébeti csapatok dolgát. A Römi 200 
méteren mindössze 1 másodperccel 
nyert, a 2000 méter viszont nagyon 
ment a csapatnak, 16 másodperccel 
verte a 2. helyezett Szeged csapatát.

Reményi Péter csapatkapitány-
tól megtudtuk, hogy ebben a for-
dulóban több idősebb versenyző ült 

a hajóban, így a Römi átlagéletko-
ra jóval meghaladta a többi induló 
csapatét. – Ezért nagy dicséret ille-
ti az idősebb versenyzők teljesítmé-

nyét, rutinját és lelkesedését – fogal-
mazott Reményi Péter.

Az ESMTK sárkányhajósai is 
büszkék lehetnek eredményeikre: 
200 méteren mindössze egy arasz-
szal maradtak le a dobogó második 
fokáról, és 2000 méteren is bronzér-
met szereztek, miután sikerült ma-
guk mögé utasítaniuk az előző for-
dulóban remekelt balatonfüredi és 
győri egységet is.

A nap folyamán rendeztek fér-
fi és női futamokat is kétszáz méte-
ren. Ezeken a tisztes helytállás volt 
a piros-fehérek célja, amit mindkét 
nemnek sikerült teljesítenie, így az 
ESMTK két újabb bronzéremmel 
gyarapodott.

A sárkányhajó magyar bajnokság 
július utolsó hétvégéjén folytatódik 
Sukorón.

y.a.

A felkészülés első pár napjában 
az erőfelmérők zajlottak, majd július 
első hetében gőzerővel kezdődtek az 
edzések – tudtuk meg Nagy Dániel 
sportigazgatótól.

A bajnoki rajt augusztus első 
hétvégéjén lesz, addig 6 felkészü-
lési meccset tervezett az ESMTK 
sportvezetése, kettőt idegenben, né-
gyet hazai pályán. Legközelebb jú-
lius 20-án, szombaton 11 órakor a 
III. Kerületi TVE csapatát fogadja 
a Liza az Ady Endre utcában, július 
24-én, szerdán pedig Vácott játsza-
nak a piros-fehérek. Az utolsó fel-

készülési mérkőzésnek ismét az Ady 
Endre utcai pálya ad otthont, a ter-
vek szerint július 27-én, szombaton 
11 órakor kezdődik a Jászberény el-
leni mérkőzés.

Mivel a meccseket az időjárás is 
befolyásolja, az időpontok és hely-
színek változhatnak. 

Az esetleges módosításokról a 
www.esmtk.hu weboldalon, vagy  
Facebookon, az ESMTK Szurko-
lóinak és Szimpatizánsainak Bará-
ti Köre oldalon tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

y.s.
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Lapzárta: 2019. augusztus 21. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat 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 Bu-
dapest, Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: X REKLÁM Kft.• Terjeszti: Magyar Posta Zrt. 
• ISSN 2060-6044

Bajnoki forduló

Elkezdődött a felkészülés

Június 22-én és 23-án zajlott a sár-
kányhajó magyar bajnokság második 
fordulója, amit új helyszínen, a Lu-
pa-tavon rendezett meg a szövetség. 
A futamokat – ahogy már megszokhat-
tuk – a Römi KKSK egységei nyerték, 
az ESMTK sárkányhajósai pedig négy 
bronzéremmel gazdagodtak. 

Alig több mint három hetes pihenő után, június 26-án elkezdte a felkészülést a 
2019/2020-as bajnoki fordulóra az ESMTK NB III-as labdarúgó csapata. Az au-
gusztus 4-én induló bajnokságig 6 felkészülési meccset tervezett be a klub ve-
zetése. 

Az első felkészülési mérkőzés, ESMTK-Monor
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SZOLGÁLTATÁS

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást szakemberrel. Kis munkát is 
vállalunk. 0670/541 90 22

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – teljes veze-
tékcsere ásással, lefolyó-víz-kerti csap 
garanciával. 0630/914 35 88

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Sza-
bó Balázs 0620/264 77 52

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 0670/519-24-70 email:szerviz@
szerviz.info

NAPI, HETI, HAVI takarítás 30 év 
tapasztalattal. Kiszállás díjtalan! 
0620/554 84 93

GYÓGYPEDIKŰR – műköröm Pester-
zsébet központjában, korszerű techni-
kával, minőségi alapanyagokkal. Beje-
lentkezés: Ildikó 0670/389 12 10

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, 
hűtő. Üzletünkben: mikró, takarítógép, 
porszívó, más kisgépek szervizelé-
se! Alkatrészcserénél ingyenes kiszál-
lás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. 
Ny:H-P:8-17. 285 34 88, 0630/95017 
17 www.megoldasszerviz.hu

Minőségi Közös Képviselet. Elégedet-
lenek a jelenlegi kezeléssel? Szeret-
nének váltani 45 nap alatt? Díjmentes 
tanácsadás és ajánlat Szabó Máriától 
0630/359 39 76 tarsashazkezeles80@
gmail.com  

AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS ga-
ranciával hétvégén is. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. 0620/288 51 48

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 
éves tapasztalattal házhoz megy. Ki-
szállás díjtalan. 0620/222 09 47

VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése, ja-
vítása, kamerás csatornavizsgálat. La-
kásban és udvaron. 0670/544 40 50

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítá-
sa, cseréje. 061/260 70 90, 0630/296 
55 90, Rácz Mihály. raczmi0711@
citromail.hu

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT vásáro-
lunk, hivatalos bontási igazolással, in-
gyenes szállítással. 3630/455 87 19

ÁLLÁS

A BÁCSKA TÉRI Lakásszövetkezet ker-
tészt, udvari munkást keres. A munka-
díj megbeszélés szerint. Érdeklődni le-
het Sitkeiné Sutóczki Szilviánál, tel: 06 
20/219 06 97

HOBBI

ELADÓ LUCZNIK hurok- és cikk-cakk 
öltésű szekrényes varrógép. Ára: 
10.000 forint. 0620/401 27 73

INGATLAN

ELADÓ kétszintes, 70+70 nm csalá-
di ház Gubacsipusztán. 360 nm-es 
medencés kert, 3 hálószoba+nappali. 
0670/544 40 50

DIABETOLÓGIA SZAKORVOSI
MAGÁNRENDELÉS,

ÉRSZŰKÜLET VIZSGÁLAT
Bejelentkezés munkanap 

08:00-20:00-ig 
Dr. Szabó Zsuzsanna 1201 Bu-
dapest, Virág Benedek u. 44.

06-30-966-1961, 
corpusmedicina@gmail.com

19. ker. telephelyre keresünk 
vállalkozói jogviszonnyal 

komissióst. 
Bér nettó 250.000 Ft, 

próbaidő után nettó 320.000 Ft 
vállalkozói díj. Jelentkezni 

önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu, 
0630/499-0237
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