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– Két összefonódó fogalmat he-
lyezzünk a szívünkbe: hit és haza – 
fogalmazott ünnepi beszédében Ve-
ress Gábor. – Isten magyar népének 
ez a kettő annyira elválaszthatatlan, 
akár a víz és a kenyér, a föld és az 
ég, ez létünk alapja. A folytatásban 
a lelkész megidézte azt a történelmi 
hőst, aki együtt tudta szolgálni a hi-
tet és a hazát, Zrínyi Miklóst, a köl-
tőt és a hadvezért, aki megteremtet-
te a magyar eposzt. – Aki vitézként 
helytállt, védte déli határainkat, aki 
államférfiként is vitéz volt, aki ösz-
szeköttetést teremtett a királyi Ma-
gyarország és Erdély között. Híd volt 
a katolicizmus és a protestantizmus 
között. 

– Szent István királyunk nem va-
lami ellen, hanem valamiért lépett 
szövetségre Istennel és azokkal, akik 
az összefogásban látták a közös jövő-
jük és a népük sikerét. Összefogásá-
nak célja teremtés volt, tette az ál-
lamalapításban öltött testet – hang-
súlyozta beszédében Szabados Ákos. 
Az összefogás, amely sok-sok évszá-

zadon keresztül, oly sok gondot és 
bajt megoldott, építkezett és újra 
épített. Épített történelmi tragédiá-
kat követően, újraépítette és egyesí-
tette az országot Mohács után. Mert 
az összefogás az építő. Az összefogás 
célja az építkezés. Itt van például ez 
a templom, hosszú évtizedek küz-
delmes összefogásának eredménye-
képpen, az állam, az önkormány-
zat és a gyülekezet együtt teremtett 
valamit. Ennek van értelme, ennek 
a fajta összefogásnak van értelme, 
nem a valami ellen irányuló, hanem 
az építkező, az együtt gondolkodó, 
a nemzetért, a hazáért tevő összefo-
gásnak. Nem a kirekesztésnek. Én 
is ezt képviseltem mindig, mint pol-
gármester – fogjunk össze, próbál-
junk Pesterzsébet érdekében ten-
ni, mert összefogással lehet előbbre 
jutni, lehet parkot, templomot épí-
teni, járdát javítani, iskolát üzemel-
tetni. Széles összefogásra van szük-
ség, együtt kell tudnunk tenni párt-
politikát félretéve, ezt hirdetem, ezt 
kértem, és ezt kérem mindenkitől. 

Én köszönöm például a FIDESZ-
nek, hogy – önmagát is túllépve itt 
a kerületben – azt kérte, a pártpoli-

tikát félretéve dolgoz-
zunk együtt Pesterzsé-
betért. Erre a munká-
ra van szükség, erre 
van szüksége ma Ma-
gyarországnak. 

– A kenyér, amely 
Isten kegyelméből itt 
áll ezen az új templo-
mi Úrasztalán, ez az 
élet kenyerét szim-
bolizálja – vezette fel 
a kenyérszentelést 
Veress Gábor, majd 
Blatniczky János Dá-
niel, a Pesterzsébe-
ti Evangélikus Gyü-
lekezet lelkésze, dr. 
Papp Miklós, a Pest-
erzsébeti Görög Ka-
tolikus Egyházközség 
parókusa és Katona 
Béla, a Pesterzsébe-
ti Baptista Gyülekezet 
lelkipásztora társasá-
gában megáldotta az 
új kenyeret, amelyet 

az énekkar előadása alatt megszeg-
tek, felvágtak, majd szétosztottak a 
hívek közt.                      D.A.

Szamosújváron minden év jú-
liusában ünnepségsorozat-
tal emlékeznek az örmény 

apostoli egyház megalapítójá-
ról, Világosító Szent Gergelyről. A 
szamosújvári katolikus szé-
kesegyházban ünnepi misét 
tartanak ezen a napon.

A szamosújvári örmény 
közösség legnagyobb ünne-
pére évente négy-ötszázan 
érkeznek a világ minden 
tájáról. A Szamosújvári 
Örmény Szervezet meghí-
vására az ünnepségsoroza-
ton részt vett a Pesterzsé-
beti Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzattól Váczi 
Péter elnök, Buliczka Me-
linda képviselő, valamint 
Marosiné Benedek Ildi-
kó nemzetiségi referens. 
Ez alkalommal találkoztak 
Szamosújvár polgármeste-
rével, valamint az örmény 

szervezet elnökével és tagjaival is. A 
megbeszélésen egyeztettek a szep-
tember 14-ei Nemzetiségi Napon 
fellépőkről is.

s.

Összefogás, ami országot teremtett 
Kenyérszentelés Magyarország megalapításának ünnepén

Erdélyi látogatás

Az augusztus 20-i állami ünnephez kapcsolódóan ökumenikus Istentisztele-
tet és kenyérszentelést tartott a pesterzsébeti egyházak vezetőivel az önkor-
mányzat. A szertartásnak a néhány hónapja felszentelt Klapka téri reformá-
tus templomom adott otthont.
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– A nyár, ahogy az itt élők már 
megszokhatták, felújítási, beru-
házási és karbantartási időszak a 
közterületeken. Milyen fejleszté-
sek valósultak meg az elmúlt idő-
szakban?

– Az idei munkák mintegy brut-
tó egymilliárd forintos összegből tel-
jesülnek. Hozzá kell tenni, hogy a 
feladatok egy részét – főként az út-
építéseket – a képviselő-testület az 
előző évi költségvetésében is sze-
repeltette, de a közbeszerzések el-
húzódása miatt az idei évre tevőd-
tek át. A korábbi évekhez képest 
idén két jelentős hosszúságú utca 
rekonstrukcióját végeztük el. A 
Pöltenberg utca nyár elején elké-
szült, a Királyhágó utcában szep-
tember második feléig tartanak a 
munkák. Mindkét helyszínen felújí-
tottuk a járdákat és az útburkolatot, 
kicseréltük a szegélyköveket, ahol 
szükséges volt, szikkasztókat építet-
tünk be, rendeztük a járda és úttest 
közötti zöldterületeket.

Szintén régi adóssága volt az ön-
kormányzatnak a Vörösmarty téri 
piac burkolatának cseréje, ami a 
múlt hónapban elkészült. Itt továb-
bi átalakításokra lehet majd számí-
tani, a murvás parkolókat és a jár-
dákat tesszük rendbe.

Az idei a harmadik éve a lakóte-
lepi zöldfelújítási programnak. Idén 
a Vécsey lakótelepen, a Pacsirta és 
Károly utca között, a Zilah utcában, 
az Ady Endre téren, a Lajtha Lász-
ló utca és a Pázsitos sétány által ha-
tárolt háromszögben, valamint a Ba-
ross utca, Határ út, Ónodi és Lajtha 
utca által határolt területeken újul-
nak meg a parkok. Elkezdtük a 
Vécsey lakótelep központjának, a 
patika, posta, orvosi rendelő környe-
zetének rehabilitációját is, burkolat-
cserével, új padok kihelyezésével. El-
bontottuk, majd parkosítjuk a Baross 
utcában, a Topánka és a Kossuth La-
jos közötti területen lévő dühöngőt.

– Sok a panasz a kerület útja-
inak és járdáinak állapotára. Ön 
hogyan látja ezt a helyzetet?

– Ez az a terület, ami minden 
képviselő ígéretei között szerepel. 

Pesterzsébeten ezt a munkát folya-
matosan végeztük az elmúlt évek-
ben. Arra a költségvetésünk eddig 
nem adott lehetőséget, hogy egy-

szerre végezzük el a szükséges felada-
tokat, hiszen több milliárd forintról 
van szó. Idén a tavalyi évhez képest 
majdnem háromszor annyit költünk 
járdajavításra és -építésre, a munkák 
során hosszabb szakaszokat, lehe-
tőség szerint saroktól sarokig távo-
kat teszünk rendbe. Bár még mesz-
sze nem fogunk a végére érni, de je-
lentőset lépünk előre ezen a terüle-
ten, a változás már szemmel látható.

– A másik, sokaknak prob-
lémát okozó kérdés a júliusban 
megnyitott Pesterzsébeti Jódos-
Sós Gyógy- és Strandfürdő kör-
nyékén a parkolási nehézségek. Itt 
mit tesz az önkormányzat?

– Egyrészt a fürdő területén ki-
alakítottak parkolót, másrészt az 
önkormányzat vállalta, hogy felül-
vizsgálja a Gubacsi lakótelep és a 
Vízisport utca közlekedési rendjét. 
Ennek a tervezése elindult, az új tes-
tületre vár, hogy ennek alapján mi-
lyen döntéseket hoz. A mostani leg-
fontosabb lépés a Vízisport utcában 
parkolók kialakítása úgy, hogy azok 
a kétirányú forgalmat ne zavarják. 
Ezért szükséges lesz a támfal meg-
hosszabbítása, a rézsű rendbetéte-
le, majd az új helyek kialakítása. A 
megvalósításra szóló pályázat nyer-
tese várhatóan szeptember köze-
pén, de mindenképpen a strandzá-

rást követően kezdi meg a munkát. 
Azért nem előbb, mert ha a munká-
latok miatt most zárnánk le fél sá-
vot, az még nagyobb káoszt okozna, 
mint ami az elmúlt hetekben tapasz-
talható volt.

– Vannak olyan beruházások, 
amelyek elmaradnak?

– Az önkormányzat több éve 
ígéri a Tátra téri csarnok épületé-

nek felújítását, az idei költségve-
tésben is számoltunk ezzel. Sajnos 
azonban olyan hosszú időre nyúlt a 
tervezés és a közbeszerzési pályázat 
előkészítése, hogy ezt a beruházást 
idén nem tudjuk elindítani, mert 
a munkálatok elhúzódnának a téli 
időszakba. Mivel azonban az ígére-
tünk a csarnok belső megújításáról 
is szólt, ezt a csúszást arra használ-

juk fel, hogy a belső rekonstrukci-
ót is megterveztetjük, és egyben az 
egészet próbáljuk majd jövőre az 
újonnan felálló képviselő-testület-
tel elfogadtatni.

– Milyen feladatok várnak az új 
képviselő-testületre?

– Az említett valamennyi terüle-
ten van még tennivalónk.  A lakóte-
lepi zöldfelújítási program során ed-
dig nem valósult meg a Baross utca 
és a Helsinki út közötti részén, a 
Zilah utca környékén, a Tátra téri, 
valamint a Kulcsár lakótelepen lévő 
parkok rendbetétele. A Kulcsár la-
kótelepen lakossági igényként me-
rült fel szabadtéri kutyafuttató ki-
alakítása is.

Biztos az is, hogy az út- és járda-
építések is komoly feladatot jelent 
majd a következő ciklusban is, hi-
szen a megvalósítás akkor is majd az 
erre a célra fordítható pénzmennyi-
ségen múlik.

Idén szorosabbra vettük a kap-
csolatot a Kiserdőt fenntartó Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel. Mivel a Kiserdő 
nemcsak a kerület, hanem a főváros 
számára fontos érték, személyes cé-
lom, hogy a terület kerüljön Pester-
zsébet Önkormányzatának kizáróla-
gos, vagy a Pilis Parkerdővel közös 
üzemeltetésbe. Vannak konkrét el-
képzeléseim is, amelyek, ha betelje-
sülnének, az itt élők egészen bizto-
san jó szívvel fogadnák.

Sz. A.

Augusztus 20-a alkalmából 
Áder János köztársasági el-
nök a Magyar Köztársaság 

Lovagkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta Szabados Ákos polgármes-

ternek Pesterzsébet fejlesztése, illet-
ve kulturális életének élénkítése ér-
dekében végzett, a főváros eredmé-
nyes működéséhez hozzájáruló pol-
gármesteri munkája elismeréseként.

ÖNKORMÁNYZAT

Parkok, járdák, utak épülnek

Állami elismerés

Az önkormányzat 2019-ben a tavalyihoz képest háromszor akkora összeget 
fordított az út- és járdaépítésekre, amelynek már szemmel látható eredmé-
nyei vannak. Folytatódott a lakótelepi zöldfelületek felújítási programja is. 
A munkálatok, a terveknek megfelelően, szeptember végéig mindenhol befe-
jeződnek – derült ki Szabados Ákos polgármesterrel való beszélgetésünkből.
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Épül az új burkolat a Vécsey lakótelep központjában
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Tisztelt Adózók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, az építményadó és a te-

lekadó 2019. II. félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2019. szeptember 16-a.

Az önkormányzati adókról 2019. februárban az egyenlegértesítő mellett a 
II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 

Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, 
kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen (fszt/25.), vagy 
telefonon (helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1254, talajterhe-
lési díj: 283-0640/1250, 1225, gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 1257,) 
megkeresni. A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot szá-

mítunk fel, ezért kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, 
minden gazdálkodó szervezet, 2018.01.01-től elektronikus 

ügyintézésre kötelezett.

Ügyet intézni és kapcsolatot tartani azAdócsoporttalaz E-Önkormányzat 
Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 

keresztül tudnak. 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a fenti portálon lehetőségük van Ügyfél-
kapus bejelentkezést követően egyéni számlájuk online megtekintésére. 

(Adóegyenleg lekérdezés menüpont)

Önkormányzati adóhatóságunk minden gazdálkodó szervezetnek (egyé-
ni vállalkozónak is) kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hi-

vatalos iratokat! 

Hivatalunk elektronikus elérhetőségei a következők:

E-Önkormányzat Portál: Budapest XX.
Hivatali kapu: Krid szám: 607035326, rövidített név: BP20KERPMH

E-papír: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat (csak 
magánszemélyek részére)

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármestersi Hivatal 

Hatósági Osztály 
Adócsoportja

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 
(„Slovenská samospráva Pesterzsébetu”) 
2019. szeptember 19-én, 15.00 órakor a 

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Közreműködik: Bárkányi Valkán Zoltán prózaíró
 Fuhl Imre költő-moderátor 

Helyszín: Csili Művelődési Ház könyvtára
Címe: (1201. Nagy Győri István utca 4-6.)

Tisztelt Lakosság! 
Tisztelettel hívom és várom Önöket lakossági fórumra 

2019. szeptember 23-án 18 órakor a Lázár Vilmos Általános Iskolában 
(1204 Budapest, Lázár u. 20.).

Téma: Szent Imre herceg u. - Nagysándor J. u. - Kossuth L. u. - Jókai Mór 
u., valamint Nagysándor J. u. - Lázár u. - Klapka u. - Knézits u. által hatá-

rolt területekre vonatkozó korlátozott sebességű övezetek kialakítása.
A fórumon lehetőség nyílik a vélemények, javaslatok egyeztetésére.

Tisztelettel: Juhász Lajosné alpolgármester, a 6. körzet képviselője

FELHÍVÁS 
Keressük azokat a jóérzésű pesterzsébeti lakosokat, akik szeretnének tiszta, 
rendezett kerületben élni, de eddig nem tettek a környezetük érdekében.

Feltételek: 
– Nem raknak ki többet szemetet közterületre;

– Összetakarítják az ingatlanuk előtti zöldfelületet, és járdaszakaszt.
Fogjunk össze! Tegyünk együtt egy igazi zöld kerületért!

Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik eddig is érzékenyek voltak a 
tisztaságra, rendezettségre.

Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató

Elindult a Pesterzsébet mo-
bil applikáció. A képen lévő 
QR kód egyenesen az app le-

töltését lehetővé tevő linkre mutat. 
Ezenkívül természetesen lehetőség 
van a megszokott módon is letölteni 
az appot, a „Pesterzsébet” kulcsszóra 
keresve a Google Play Áruházban 
vagy az App Store-ban. Az appba 
való belépés regisztrációhoz kötött 
(szokásos email + jelszót tartal-
maz), de lehetőség van Facebook 
fiókkal is a belépésre.

Az applikáción belüli lehe-
tőségek: Híreink, Eseménye-
ink, melyek szinkronizálva van-
nak a pesterzsebet.hu weboldal-
lal. A Kérdéseink menüben külön-
böző kérdőívek kitöltésére lesz le-
hetőség. A Problématérkép funk-
ció alatt lehetőség van különbö-
ző hibák bejelentésére, képpel és/
vagy szöveggel kísérve azokat. Az 

Okostérkép funkció bemutatja a 
Pesterzsébeten elérhető szolgáltatá-
sok, szabadidős tevékenységek, stb. 
listáját (így többek között benzinku-
tak, éttermek, konditermek).

Az appot a Polgármesteri Hivatal 
működteti.          s.z.

Pesterzsébet már mobil applikáción is
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Az estébe húzódó műsor a Brass 
Show előadásával kezdődött, majd a 

Három Nemzet Barátkozója – Nem-
zetközi Gyermek Néptánc Fesztivál-
lal folytatódott.  A mongol, lengyel 
és magyar néptáncsoportok fellépé-

se után az Iszkiri Zenekar várta in-
teraktív koncerttel a gyermekeket.

A színpadi műsorok késő délután 
már inkább a felnőtteknek szól-

tak. A Everdance Táncszínház pro-
dukcióját a No Romance Acoustic 

Band követte a szín-
padon. Király Linda és 
Király Viktor koncert-
jét megelőzően Szaba-
dos Ákos köszöntötte 
a nagyszámú nézősere-
get, és mondott köszö-
netet Pesterzsébet la-
kosságának a sok évti-
zedes együttműködé-
sért és támogatásért, 
amelynek eredmé-
nyeként az augusztus 
20- ai állami ünnep al-
kalmából megkaphat-
ta a Magyar Érdem-

rend Lovagkeresztje elismerést. – A 
közösen végzett munkánk dicsérete 
ez, az együtt elért eredmények hiva-
talos elismerése. Azt gondolom, ál-

lami ünne-
pünk jó al-
kalom arra, 
hogy kinyil-
vánítsuk: po-
litikamente-
sen, közösen 
gondolkodva 
és együttmű-
ködve tud-
tunk és tu-
dunk ered-
ményeket el-
érni. Bízom 
benne, hogy 

ebben partnerek lesznek az elkö-
vetkező években is. Igyekszem min-
dent megtenni azért, hogy ne csak 
ma este, hanem egyébként is úgy 

érezzük magunkat, hogy ez az ottho-
nunk, a közös lakóhelyünk, ahol van 
értelme élni, dolgozni és közösen si-
kereket felsorolni. Mint ahogy si-

ker volt a közelmúltból a Pöltenberg 
utca felújítása, a jódos-sós gyógy- és 
strandfürdő megnyitása, és sikere-
sen fogjuk felhasználni azt a mintegy 
1 milliárd forintot, amit kormánytá-
mogatásból kapott a kerület, és amit 
az ősz folyamán környe-
zetünk szebbé tételére 
tudunk fordítani – fo-
galmazott a polgármes-
ter. Szabados Ákos ezt 
követően köszöntötte 
Akácsos Zsoltot, bölöni 
testvérvárosunk Kék 
Virág Néptánccsoport-
jának vezetőjét és tag-
jait. – Remélem, hogy 
a velük való kapcsolat, 
amely az 1930-as évek-
ben kezdődött, és a két-
ezres évek elején újult 
meg, sok örömet okoz az 
oda látogatóknak, illet-
ve mindazoknak, akik 
figyelemmel kísérik itte-
ni fellépéseiket. A pol-
gármester végül nagyon 

szép augusztus 20-át kívánt minden-
kinek, határainkon innen és túl. – 
Legyünk eredményesek, közösen si-
keresek, és ünnepeljük meg állam-

alapításunkat a mai programmal, 
valamint a Klapka téri templomban 
tartandó ökumenikus istentisztelet-
tel és kenyérszenteléssel – zárta be-
szédét Szabados Ákos. 

s.z.

Szent István napi forgatag
A jó időnek köszönhetően ismét sokan látogattak el a Csili Művelődési Köz-
pont által szervezett, már hagyományosnak számító Szent István-napi forga-
tagra, melynek idén is a Kosuti adott otthont.
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1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeten a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán, 
az egyes egyéni választókerületekben, az alábbi számú érvényes 
ajánlás szükséges az egyéni választókerületi jelöltté váláshoz:

1. számú EVK    4 066 fő       41 db
2. számú EVK    4 363 fő       44 db
3. számú EVK    4 284 fő       42 db
4. számú EVK    4 237 fő       42 db
5. számú EVK    4 369 fő       43 db
6. számú EVK    4 371 fő       44 db
7. számú EVK    4 538 fő       45 db
8. számú EVK    4 584 fő       46 db
9. számú EVK    4 641 fő       46 db
10. számú EVK    4 559 fő       45 db
11. számú EVK    4 491 fő       45 db
12. számú EVK    4 279 fő       43 db

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni válasz-
tókerületi jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 
legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

A választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (2) 
bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapítása-
kor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást 
megelőző hatvanhetedik nap adatai alapján kell megállapítani. A (3) 
bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfe-
lé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 
13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjai-

nak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) 
bekezdése alapján a szükséges ajánlások számának megállapítása-
kor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. au-
gusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani.

2. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeten a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, a polgár-
mester jelöltté váláshoz 300 érvényes ajánlás szükséges.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés b) pontja szerint pol-
gármesterjelölt a 100.000 vagy annál kevesebb lakosú kerületben 
az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott. A lakosság-
szám tekintetében a 2019. január 1-jei lakosságszámot kell figye-
lembe venni, mely Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeten 
62.579 fő volt.

Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állítá-
sához szükséges ajánlások számát a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 307/E § (1) bekezdése, valamint a 19/2019. (VII. 
29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási 
iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

3. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők jelöltállí-
tásához szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság 
állapította meg a 183/2019. számú határozatában, amelynek Pest-
erzsébetre vonatkozó kivonata tájékoztatás céljából jelen közlemény 
mellékletét képezi.

Budapest, 2019. augusztus 8.
dr. Demjanovich Orsolya

Helyi Választási Iroda vezetője

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. (vasárnap) 
napjára tűzte ki a települési önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek általános választását. Ugyanerre a napra tűzte ki a Nem-
zeti Választási Bizottság (NVB) a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők 2019. évi általános választását is.

Általános információk
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán kerülnek megválasztásra a kerületi önkor-
mányzati képviselők (ők lesznek a képviselő-testület tagjai), a pol-
gármester, valamint a főpolgármester. Az a választópolgár, aki sze-
repel a nemzetiségi névjegyzékben, szavazhat még az adott nemze-
tiség települési nemzetiségi önkormányzati képviselőre, továbbá a 
területi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok tagjaira.

Pesterzsébeten a képviselők vegyes választási rendszerben – 
egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek 
összesen 17 mandátumot (12 egyéni választókerületi mandátum és 
5 kompenzációs listás mandátum).

Kerületünkben az NVB 9 nemzetiség vonatkozásában tűzte ki a 
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános válasz-
tását. Ezek: bolgár, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, 
szlovák és ukrán.

Választási bizottságok
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2019. augusztus 22.-i rendkívüli ülésén meg-
választotta a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság tagjait, illet-
ve még a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választása so-
rán a szavazás napján működő hatvanegy szavazatszámláló bizott-
ság tagjait. Ők pártoktól független személyek. 

Szavazókörök
A pesterzsébeti szavazóhelyiségek a 2016. évben tartott népsza-

vazás óta nem változtak, azok címe szerepel a 2019. augusztus 23-
ig – a Nemzeti Választási Iroda által – megküldött szavazóköri név-
jegyzékbe vételről szóló értesítőkön.

Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!

Választópolgárok száma 
2019. augusztus 7-én

A szükséges érvényes
 ajánlások száma

Egyéni Választó-
kerület száma
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Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújt-

hat be, aki 2019. június 26.-án és az átjelentkezésre irányuló ké-
relme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és 
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13.-ig 
tart.

Az átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 2019. október 9.-
én 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

Segítség a szavazáshoz
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igé-

nyelheti választójogának gyakorlása érdekében:
• könnyített tájékoztató anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevétele a szava-

zóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség igénybevétele.

Szavazás mozgóurnával
Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelen-

ni, mivel egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé, mozgóurnát igé-
nyelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet 
mozgóurnát kérni. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazat-
számláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választó-
polgárt az általa megadott címen.

Mozgóurnát legkésőbb 2019. október 11.-én 16 óráig a válasz-
tópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján, legkésőbb 12 óráig, a szavazatszámláló bizottságtól lehet igé-
nyelni. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben nem 
szavazhat, kizárólag a mozgóurna iránti kérelmében megjelölt he-
lyen, mozgóurnával!

A fenti kérelmek benyújthatók személyesen, levélben a választá-
si irodához vagy a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hon-
lapján keresztül. A kérelem formanyomtatványok ugyanitt letölt-
hetők vagy a helyi választási irodában átvehetők.

Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda – HVI 
vezetője: dr. Demjanovich Orsolya jegyző,
székhelye: 1201 Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1.
félfogadás választási ügyekben: hétfő – péntek 8.00 – 16.00
választási információs szolgálat: tel: 289-2583, 
e-mail: subicz.istvan@pesterzsebet.hu
névjegyzék: tel: 289-2504, 289-2583, 
e-mail: gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu

Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság – HVB 
székhelye: 1201 Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1.
e-mail címe: hvb@pesterzsebet.hu

Jelölés
Jelölni ajánlóíven lehet.
Kerületünkben egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, 

akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a je-
löltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát külön vá-
lasztási közlemény tartalmazza, amely az alábbi linken elérhető: 

https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/valasztasok/valasztasi-
hirdetmenyek-kozlemenyek/VALASZTASI_KOZLEMENY_A_
JELOLTAJANLASOK_SZAMAROL.pdf

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a telepü-
lés egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. A 
listaállítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett egyéni válasz-
tókerületi jelölt visszalépett vagy kiesett. Azok a jelölő szervezetek, 
amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni 
jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

Polgármesterjelölt az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek 
ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 fővárosi választópol-
gár jelöltnek ajánlott.

Ha a településen egyéni választókerületben nemzetiségi jelölő 
szervezet nemzetiségi jelöltet állít, akkor – nemzetiségenként kü-
lön-külön – nemzetiségi kompenzációs listára kerülnek ezek a je-
löltek.

Szavazás
A választópolgár érvényesen csak egy egyéni választókerületi je-

löltre szavazhat. 
A kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok.
A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgá-

rai közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen csak egy je-
löltre szavazhat.

A választási eredmény megállapítása
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a leg-

több érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi 
választást kell tartani.

A kompenzációs lista az egyéni választókerületben összesített tö-
redékszavazatok arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak 
minősül az egyéni választókerületekben a mandátumot nem szerző 
jelöltekre leadott érvényes szavazat, a mandátumot szerző jelöltnek 
nem keletkezik töredékszavazata.

Nem kap mandátumot, ezért nem vehet részt a mandátumkiosz-
tásban a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő 
szervezet jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs sza-
vazatok öt százalékát nem érték el, valamint a közös kompenzáci-
ós lista, ha a közös listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a te-
lepülési szinten összesített kompenzációs szavazatok tíz százalékát, 
kettőnél több jelölő szervezet által állított közös kompenzációs lis-
ta esetében tizenöt százalékát nem érték el. Ezeket a szabályokat a 
nemzetiségi kompenzációs listára nem kell alkalmazni.

A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében 
kapnak mandátumot. A megválasztott polgármestert a kompenzá-
ciós listáról törölni kell. A kieső jelölt helyébe a sorrendben utána 
következő jelölt lép. A nemzetiségi kompenzációs listáról az szer-
zi meg a kedvezményes mandátumot, aki az egyéni választókerületi 
szavazáson a legtöbb szavazatot kapta. 

Polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást 
kell tartani.”

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
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Balázsovits Erzsébet kilencven-
öt éve, augusztus 11-én látta meg 
a napvilágot Erzsébeten. Szövő-
nőként dolgozott, azt követően a 
MIKÖV-ben (Mezőgazdasági Ipari 
Közös Önálló Vállalat) végzett iro-
dai munkát. Két lánya és férje már 
nem élnek, 9 fős családját unokái, 
dédunokái alkotják. Minden vasár-

nap látogatja unokája, Andrea, az 
egyik dédunokával. Mint Andrea 
elmondta: Erzsi néni teljesen önálló, 
önellátó, hiába mindössze negyven 
kilós. Ráadásul magán kívül gon-
doskodik szeretett házi kedvencé-
ről, egy cicáról. No meg a háza előtti 
virágoskertjéről – amennyire az idő-
járás engedi. Az egészségére nagyon 
figyel, nagyon vigyáz a család.

– Amikor rendbe teszi a kertet, 
mindig azt mondja: ez az utolsó év 
volt – árulta el Andrea, aki hozzá-
tette: sose kínozta nagy betegség, 

most sincse-
nek szervi ba-
jai, csak a hal-
lása gyenge.

Néha sétál 
is, sőt ráveszi 
Andreát, men-
jenek vásárol-
ni.

Heiletiszka 
Jenő Imre 
P e s t e r z s é -
beten szüle-
tett 1929. au-

gusztus 2-án. Esztergályosnak ta-
nult. A csepeli Weiss Manfréd gyá-
ri inasévek után a Fegyver- és Gáz-
készülékgyárban helyezkedett el. 
Negyvenegy 
esztendőn ke-
resztül dol-
gozott a cső 
részlegen, va-
dász fegyve-
rek, sport-
puskák csö-
vén dolgozva, 
majd csoport-
v e z e tők é n t 
irányítva a 
munkát. Egy 
fia született, 
aki két uno-
kával ajándé-
kozta meg. Felesége egy évtizeddel 
ezelőtt hunyt el. Jenő bácsi a Közte-
mető és Királyhágó utca sarkán la-
kott, jövendőbelije a másikon. Így 
esett, hogy összeismerkedtek.

Pompás egészségi állapotának 
köszönhetően egyedül él, ellát-
ja magát. Délutánonként fia meg-
látogatja, takarít, ételt visz, közö-
sen gondozzák a kertet. Nagy sze-
relme a horgászat volt, amit – ter-

mészetesen – a gyerek tovább visz. 
Leggyakrabban dömsödi nyaraló-
jukból jártak pecázni. Legna-
gyobb fogásáról fia elmesélte: egy 28 

kilós busa hátúszója akadt a horguk-
ra. Jenő bácsi már hetven fölött járt, 
így elkelt a segítség a hatalmas jó-
szág kiemelésében.

– Három órán át fárasztottuk, 
mire feljött a meder aljáról – mond-
ta a fia, aki bevallotta, ő már feladta 
volna, de édesapja nem, hiába húz-
ta őket föl és alá a már sötét Dunán 
az óriási hal.

D. A.

Idős korban különösen fontos a 
fizikai aktivitás, hiszen a szív- 
és érrendszeri betegségek miatt 

csökkenhet a fizikai állóképesség, 
az izomerő. A mozgások beszűkül-
hetnek, a járás bizonytalanná vál-
hat, koordinációs és egyensúlyi za-
varok léphetnek fel. Kialakulhat a 
csontritkulás is, amelynek hatásá-
ra elesés esetén nő a combnyaktö-
rés veszélye.

Hogyan előzhetők meg ezek a ba-
jok? Természetesen mozgással. Már 
napi 20-30 perces gyaloglással foko-
zódik a keringési rendszer működé-
se, boldogsághormonok 
termelődnek, a rég hasz-
nált izmok új erőre kap-
nak, testileg-lelkileg fel-
frissülhetünk, de, ami ta-
lán a legfontosabb, vár-
ható élettartamunk is 
megnő.

Ez utóbbit támaszt-
ja alá az amerikai 
epidemiológus, rákkutató 
Alpa Patel és társai átfo-
gó összehasonlító vizsgá-
lata, amely során azt ku-
tatták, mennyi az a test-

mozgással töltött időmennyiség, ami 
már észrevehetően csökkenti a ha-
lálozás kockázatát az idősebb kor-
osztály tagjai között. A kutatásban 
több mint 77 ezer, átlagosan 68,9 
éves nő, valamint 62 ezer, 70 éves 
férfi vett részt. Az egyéb rizikófak-
torok kiszűrését követően a kuta-
tók arra a meglepő eredményre ju-
tottak, hogy már napi 17 perc séta is 
látványosan csökkenti a korcsoport 
halálozási arányait.

A séta ráadásul egyszerű, ingyen 
van, nincs szükségünk hozzá sem-
milyen drága vagy bonyolult felsze-
relésre.

y.a.

Isten éltesse őket!
Augusztusban egy 95 és egy 90 esz-
tendős erzsébetit köszöntött az ön-
kormányzat születésnapjuk alkalmá-
ból.
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MEGHÍVÓ
A Kossuth Társaság szeretettel meghívja Önt és ismerőseit 

 „Az aradi vértanúk hősi élete és csatái” 
kiállítás megnyitójára, 2019. szeptember 13-án (pénteken), 

17 órára a Csili B épület Muszély Ágoston termébe.

Köszöntőt mond: Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke. 
A kiállítást megnyitja: Szabados Ákos polgármester. 

A kiállítást alkotásaikkal támogatják: Fejes-Tóth Gábor, Arany Kezek – Tündér Ujjak Kézi-
munka és Alkotó Klub, Oravecz György,  Godánné Tamási Ibolya, Tóthné Nagymarosi Má-
ria, Harasztiné Polló Edit, Jung Csilla. Dukát Judit, Gulyás Kinga, Kissné Prikryl Ilona, Eszes 
Zoltán, Békési Icu, Ágoston Zsolt és családja, Lukács Gábor, Czúni Imre, Gattyán Ágnes és 

mások. A gyűjteményéből: Gavlik István és a Kossuth Társaság tagjai.

Közreműködők: 17 órakor Dr. Pelyach István történész előadása a Vízvári teremben. 
17 óra 30 perctől a Muszély teremben hivatalos megnyitó, közreműködik Kiss Anikó 

citeraművész és a Vox Musica Kamarakórus Balásházi Bálint vezetésével.
A kiállítást rendezték a Kossuth Társaság elnöke és tagjai. A kiállítás megtekintése díjtalan. 

2019. szeptember 13-tól szeptember 23-ig. 
Támogatók: Pesterzsébet Önkormányzata, Csili Művelődési Központ (XX. ker. Baross u 55.), Pesterzsébeti Múzeum

A lakóházához toldott, befejezet-
lenül álló házrészben fogad, amely 
nyári műteremként szolgál. Egyet-
len falának támasztva majd’ a meny-
nyezetig érő portré kishúgáról. A sa-
rokban mindenféle kerékpárok egy-
más mellé halmozva.

Mint minden festő, Márton is so-
kat rajzolt gyermekfejjel, de abban 
bizonnyal egyedülálló, hogy ő kép-
regényeket gyártott, amikhez maga 
írta a szöveget. Miközben osztálytár-
sai rúgták bőrt...

– Nem szerettem focizni – vall-
ja be.

Mégsem arról ábrándozott, hogy 
képzőművész lesz, kisgyerekként új-
ságírónak készült.

Nagynénje megőrizte gyermek-
kori Kisvakond rajzát, általános is-
kolás korában pedig, Soroksáron, 
kerületi rajzversenyen negyedik he-
lyet ért el vízben álló kócsagjával. 
Hiába azonban a siker, a gimnázi-
umban teljesen háttérbe szorult a 
rajzolás, helyét reál tárgyak vették 
át. Nem véletlen hát, hogy a Buda-
pesti Műszaki Egyetem környezet-

mérnök szakára 
járt.

Az önkifeje-
zési vágyat azon-
ban nem lehetett 
végleg karantén-
ba zárni. Félbe-
hagyta az egyete-
met, hogy a fes-
tésnek-rajzolás-
nak szentelje ma-
gát.

– Vásárol-
tam olajfesté-
ket, azonban fo-
galmam sem volt 
róla, hogy vízzel 
hígítható, vagy 
mással – idézi 
fel a másfél év-
tizedes történe-
tet. – Ezért aztán 
minden kék lett, 
amihez csak hoz-
záértem, kivéve a 
vászon...

Persze rövid 
idő alatt meg-

tanulta a fortélyokat, 2008-ban 
már jól sikerült önarcképet alko-
tott. 2011-ben felvételizett az ELTE 
TTK környezetkutató szakára, amit 
be is fejezett, lediplomázott. Jelen-
leg egy környezetvédelmi alapít-
ványnál dolgozik, projektasszisz-
tensként karbonlábnyomot és szén-
dioxid egyenértéket számol.

Szépen alakult az élete, amikor 
közbeszólt az autoimmun betegsége, 
amely két évre ágyba kényszerítette. 
A tehetetlenségtől és a fájdalmaktól 
rengeteg fesztültség halmozódott fel 
benne.

– Kell a méret, hogy a szenve-
délyt, a lendületet, az impulzivitást 
levezessem – mondja festményeinek 
nagy méretéről. 

Esetében tehát terápiás okokkal 
is magyarázható képeinek nagysága. 
Ráadásul művészecsetek helyett fes-

tőhengerrel, kézzel, háztartási széles 
ecsettel dolgozik, ezeknek megfele-
lően nagyméretű művek kerülnek ki 
műhelyéből. Amikor 2015-ben újra-
kezdte az alkotást, vízzel hígítható 
zománcfestékhez fordult. Az anyagi-
ak mellett – ha már környezetkuta-
tó – vallja: környezettudatosan gya-
korolja a művészetet, ezért használ 
vízbázisú háztartási festéket. 

Méghozzá meglehetős eredmény-
nyel, 2015 végén felvették a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesületé-
be, egy évvel később pedig a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum Ezüstge-

rely különdíját, valamint a Pesterzsé-
beten kétévente megrendezésre ke-
rülő VII. Kortárs Önarckép Biennálé 
fődíját vehette át. Idén a Nemzet Fia-
tal Tehetségeiért Ösztöndíjából maga 
rendezte első önálló bemutatkozó ki-
állítását.                 Ditzendy

Környezettudatos alkotó
A Pesterzsébeten élő Závorszky-Simon Márton polgári foglalkozása környe-
zetkutató, azonban a harmincegy esztendős fiatalember nem kizárólag egy 
tudós szemével kutatja környezetét, hanem a művészével, hiszen szenvedé-
lye a festészet. 

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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– Mária, és tulajdonképpen Jé-
zus életéről is keveset tudunk az 
újszövetségi írásokból. Pontosan 
azért, mert ezek az írások nem élet-
rajznak készültek, hanem azért ír-
ták le őket, hogy minél több em-
berhez eljusson az Örömhír (gö-

rögül Evangélium). A későbbi ko-
rok emberei azonban sokszor sze-
rették volna jobban megismerni 
azoknak a személyeknek az életét 
is, akik fontos szerepet töltöttek be 
az Evangéliumban. Ennek a kíván-
csiságnak az egyik legkorábbi emlé-
ke a Jakabnak, az Úr Testvérének 
tulajdonított ős-evangélium, amit 
az egyház mindig is az apokrif (va-
gyis az ókeresztény korban keletke-
zett, a Szentíráshoz közel álló, de 
nem vele egyenrangú) iratnak tar-
tott. Maga a proto-evangélium Má-
ria fogantatásától Zakariás halálá-
ig tart, és Mária szülei, Joachim és 
Anna házasságának elbeszélésével 
kezdődik. Mária születését angyal 
adta hírül, ezért a gyermeket Isten 
ajándékának tartották. Éppen ezért 
ajánlották fel a gyermeket három-
éves korában a Templom szolgála-
tára. A templomszüzek a Templom 
szolgálatára és a liturgikus haszná-
latra szánt ruhák, vásznak elkészí-
tésével foglalkoztak, a Templom 
mellett volt a szállásuk, és a lányok 
férjhezmenetelükig voltak a Temp-
lom szolgálatában.

– Mária mindössze 12 évesen 
választja férjéül Józsefet, egy ga-

lamb segítségével. József úgy há-
rítja el, hogy öreg és fiai vannak. 
Emmerich Mária Katalin látomá-
sa szerint 30 évvel és 3 hónappal 
volt idősebb Máriánál. Miért egy 
idős, családos emberre esett a vá-
lasztása? 

– A Jakab-protoevangélium Má-
ria férjének kiválasztását egy csoda-
tételhez köti: a tizenkét kérő botját 
a Templom szentélyébe vitte a fő-
pap. A 12 bot Izrael törzseire utal, 
illetve Áron főpappá választására. 
Azonban a szerző már nem a bot ki-
virágzását írja, hanem egy galamb le-
szállását a kiválasztott személy által 
felajánlott botra. Ez mindenképpen 
a Szentlélek leszállására akar utal-
ni előképként. E jelenet előtt József 
valóban tiltakozik a választás ellen, 
de az életkor itt nem szerepel. Ab-
ban az időben az öregség, az özvegy-
ség és a gyermekek nem feltétlenül 
jelentették ugyanazt, mint most. Ne 
felejtsük el, hogy Spártában a 35 év-
nél idősebbek alkották a vének ta-
nácsát. A kérdésben említett má-
sik forrás, Boldog Emmerich Má-
ria Katalin (1774-1824) szerzetes-
nő látomásait Clemens Brentano 
szerkesztésében látott napvilágot. 
A megjelent írásokat sokan inkább 
Brentano, mint Emmerich Má-
ria művének tartják. Az Egyház a 
magánkinyilatkoztatásokhoz a kö-
vetkező éppen viszonyul: „ezek nem 
egészítik ki vagy tesznek hozzá a Jé-
zus által kapott Kinyilatkoztatáshoz, 

csupán segítenek azt jobban meg-
élni a történelem egy időszakában” 
(Katolikus Egyház Katekizmusa 65).

– A folytatás, az angyali üdvöz-
let már szerepel az Evangéliumok-
ban. Azt viszont Jakab Evangéliu-
mából tudjuk, hogy Mária 16 éve-
sen lesz várandós, és így találja a 
hazaérkező József…

– Mária és József a zsidó törvé-
nyek szerint a jegyességtől házas-
társaknak számítottak. Mivel József 
tudta, hogy a gyermek nem tőle van, 
ha nyilvánosan elbocsájtja, az a há-
zasságtörés kinyilvánítását jelentet-
te volna. Fennállt a megkövezés le-
hetősége is ebben az esetben.

– Az Evangéliumok tudósítanak 
Jézus születéséről, a Szent Család 
életéről, de csupán Jézus 12 éves 
koráig, amikor Jeruzsálemben fe-
lejtik. Onnantól 20 esztendőn át, 
az első csodatételig semmi. Ho-
gyan élt a Szent Család?

– A Szent Család életéről Jézus 
12 éves kora után az evangélium 
mindössze két mondatot ír: „Velük 
ment hát, lement Názáretbe, és en-
gedelmeskedett nekik. Szavait anyja 
mind megőrizte szívében. Jézus meg 

gyarapodott bölcsességben, korban, 
s kedvességben Isten és az emberek 
előtt.” (Lk. 2,51-52). Ennyit gondol 
szükségesnek Szent Lukács közölni 
Jézus, Mária és József názáreti életé-
ről. A későbbi apokrifek, így példá-
ul Tamás Gyermekség Evangéliuma 
próbálja kitölteni Jézus gyermeksé-
gét több csodás eseménnyel, de ezek 
inkább többet mondanak el a korról, 
amikor keletkeztek, mint Jézusról.

– Boldog Emmerich Mária Ka-
talin látomása szerint József a Ká-
nai menyegző előtt halt meg. Má-
ria érintetlen maradt? 

– Mária örök szüzessége a II. 
Konstantinápolyi Zsinaton (553) 
ünnepélyesen is megfogalmazott 
hittétel, melynek egyik első tanúja 
Jakab protoevangéliuma.

– Mária végigköveti fia halálát. 
A Megváltó feltámadása után mi 
történik vele?

– Mária életéről Jézus mennybe-
menetele után az Apostolok Csele-
kedetei mindösszesen egy mondat-
ban tesz említés: ő is együtt imád-
kozik az apostolokkal Pünkösd előtt 
(ApCsel 1,14). 

Ditzendy

Idén augusztusban első alkalom-
mal szervezte meg a pesterzsébe-
ti evangélikus gyülekezet 8-12 

éves gyermekek számára a Kincske-
reső Evangéliumi Napközis Dráma-
tábort Blatniczkyné Hammersberg 
Ganczstuckh Júlia lelkész, drámape-
dagógus és Helfrich Nikolett német 
– drámapedagógia szakos gimnáziu-
mi tanár, gyülekezeti hitoktató.

Minden reggel áhítattal vette 
kezdetét a nap, amelyet egy komp-
lex drámajáték követett, Máté 
evangéliuma alapján: „Mert ahol a 
te kincsed van, ott lesz a te szíved 
is.” (Máté 6, 21)

– Célunk volt meg-
láttatni a mulandó földi 
és az örökkévaló meny-
nyei kincsek között fe-
szülő ellentéteket, közö-
sen megélni az Istennel 
és egymással való kap-
csolatot, és ebből fakadó 
megajándékozottságun-
kat. A középpontban Is-
ten országa, vagyis az iga-
zi kincs, a bibliai érték-
rend, önmagunk és a má-
sik ember elfogadása, he-

lyes értékelése állt – mesélte a lel-
kész. – Az igei mondanivalót a gye-
rekekkel közösen, mindnyájunk szá-
mára ismerős élethelyzeteken át épí-
tettük fel, a drámapedagógia eszköz-
tárának alkalmazásával. 

A tábor öt napját a délutáni 
csendesség és interaktív bibliatanul-
mány mellett éneklés, barkácsolás, 
kirándulás, akadályverseny és a kö-
zös játékok tették feledhetetlenné. 
A zárónapon szeretetvendégségen 
fogadták a táborozók családtagjait, 
hogy közösen adjanak hálát a meg-
tapasztalt áldásért.

HITÉLET

Kisboldogasszony ünnepe

Kincskereső tábor

Szeptember 8-a Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja, szeptember 
12-e pedig Boldogságos Szűz Mária neve napja. Keveset tudunk Mária életé-
ről, az Evangéliumok nem tájékoztatnak bőségesen. Születését és gyermek-
korát csak apokrif források mondják el. A szent szűz életéről Dózsa László 
Attila teológust, a Szent Lajos Plébánia lelkipásztori kisegítőjét kérdeztük. 
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Sokan nem tudják, de a pest-
erzsébeti Ipartestület meg-
alakulása egybefonódik 

Erzsébetfalva önálló községgé válá-
sával, ugyanis a helyi ipa-
rosok kizárólag az előb-
binek és a megfelelő idő-
ben megkezdett előkészü-
leti munkának köszönhe-
tően tudták 1898-ban a 
Községháza tanácstermé-
ben megalakítani az Erzsé-
bet- és Kossuthfalvai Álta-
lános Ipartestületet. Még 
kevesebbeknek lehet ar-
ról tudomása, hogy a testü-
let a fennállásának 25. év-
fordulóján tartott ünnepsé-
gen október 21. napját tár-
sadalmi ünneppé avatta. 
Ezen körülmények vezet-
tek ahhoz, hogy a testület 
a Városháza tanácstermében, 2018. 
október 19. napján tartotta meg a 
120. évfordulójának ünnepségét.

Az ipartestület története

A testület az elmúlt 120 év alatt 
több olyan intézményt is létreho-
zott, amely egyaránt szolgálta a kö-
zösség és az iparosok érdekeit, úgy 
mint a betegsegélyező, a temetkezési 
és a sportegylet, az iparos kör, vagy 
az iparos dalárda. Ezek közül több 
olyan sikereket tudhatott magáé-
nak, amellyel jogosan hívta fel ma-
gára a közösség figyelmét. A dalár-
da több alkalommal is első helyezést 
ért el országos és kerületi rendezvé-
nyeken. A város 1930-ban még kü-
lön ünnepélyt is rendezett az I. Or-
szágos Iparos Dalosverseny nehéz 
műdal kategóriájában első helyezést 
elért dalosok megünneplésére, mi-

vel dicsőséget és erkölcsi elismerést 
hoztak Pesterzsébetnek.

Ugyanakkor a szervezet nem-
csak intézményeket hozott lére, ha-

nem üldözte a kontárokat, közre-
működött a tanoncok oktatásában, 
valamint országos szinten képvisel-

te a helyi ipa-
ros érdeke-
ket is. Nem 
szabad elfe-
ledkeznünk 
arról sem, 
hogy a testü-
let köteléké-
ben olyan ta-
gok és elnö-
kök voltak, 
akikre mind 
a mai napig 
büszkék lehe-
tünk. Hogy 
csak egy pár 

nevet említsünk: Somody József né-
hai ipartestületi elnök, akit a helyi 
iparostevékenységéért, illetve pót-
képviselőként végzett munkájáért 
polgári signum laudis-szal tüntettek 
ki, vagy Droppa József néhai ipartes-
tületi elnök, aki az ipari közélet te-
rén szerzett eredményeiért ezüstér-
met kapott. Természetesen a sort 
még sokáig folytathatnánk.

A testület egyik legnagyobb sike-
re a Kossuth Lajos u. 49. szám alat-
ti székház 1905-ben történt felépí-
tése, majd 1937-ben közel 200 ezer 
pengőből megvalósult átépítése és 
korszerűsítése. Sajnálatos módon az 
iparosok nem sokáig örülhettek az 
új székházuknak, ugyanis az államo-
sítások a testület vagyontárgyait is 
érintették, majd, fokozva ezt a sze-

rencsétlen helyzetet, az ipartestüle-
teket feloszlatták.

Napjainkban

A testület közel 40 évnyi kény-
szerszünetelést követően 1990-

ben – a KIOSZ XX. kerületi Alap-
szervezet tagjainak segítségével 
– újjáalakult, és célja továbbra is az 
iparosérdekek védelme, valamint a 
helyi iparosság összeková-
csolása maradt.

2007-ben, a testület 
kedvezőtlen anyagi helyze-
te ellenére a helyi iparosok 
aktív közreműködésével és 
pénzügyi támogatásával si-
került a Baross u. 72. szám 
alatti székházat felújítani, 
és egyúttal új otthont te-
remteni az iparosoknak, il-
letve lehetőséget biztosí-
tani oktatások, összejöve-
telek és hivatalos esemé-
nyek megtartására.

A testület vezetősége az 
elmúlt 120 év sikereit lát-
ván úgy döntött, hogy ösz-
szegzi és megírja saját tör-
ténetét, illetve ennek 
megünneplésére egy állófogadással 
egybekötött díszközgyűlést tart. A 
testület a történetírás során nem-
csak levéltári anyagokat, hanem a 
néhai elnökök leszármazottainak 
beszámolóit is felhasználta. Hosszú 

hónapok fárasztó munkájának ered-
ményeként végül megszületett a tes-
tület 120 éves történetét összefogla-
ló kiadvány, amely az ünnepségen 
került bemutatásra a nagyközönség 
számára.

Díszközgyűlés

A díszközgyűlésen több promi-
nens személy, helyi iparosok és csa-
ládtagjaik, valamint a néhai elnö-
kök leszármazottai is megjelentek. 
Az ünnepséget Tarjányi János ipar-
testületi elnök nyitotta meg, majd 
őt Szabados Ákos polgármester és 
dr. Szabó Szabolcs országgyűlési 
képviselő köszöntője követte. A be-
szédek elhangzása után a közönség 
előadást hallhatott a Testület 120 
évének főbb állomásairól, majd ezt a 
kitüntetések átadása követte, ame-
lyet Tarjányi János nyújtott át a dí-
jazottaknak és azok családtagjainak.

Jubileumi díszoklevelet ka-
pott: Horváth Lajos, Droppa Jó-
zsef, Tessik Ferenc, Somody Jó-
zsef, Printz Lajos, Török István, 
Bernschütz Gyula néhai és Szabó 

Mihály egykori ipartestületi elnö-
kök, Köntös Rezső néhai iparos köri 
elnök, Szabados Ákos, Pesterzsébet 
polgármestere, Geiger Ferenc, So-
roksár polgármestere, Perlaki Jenő, 
Pesterzsébet egykori polgármestere, 
Németi Lajos, az Ipartestületek Bu-
dapesti Szövetségének (IBSZ) elnö-
ke, valamint Hefter József, az IBSZ 
egykori elnöke. Az elnök záróbe-
szédét követően a megjelentek egy 
állófogadás keretében megtekint-
hették a testület történetét bemu-
tató, korhű dokumentumokból álló 
kiállítást.

Az ipartestület 120 éve

A jubileum alkalmából ki-
adott, „Az Ipartestület 120 éves 
története” című kiadvány kor-
látozott számban megvásárol-
ható. Érdeklődni a 0630/566-
7939-es telefonszámon lehet.

Az Ipartestület alapítói (1898)

A kitüntetések átadása

Az Ipartestület egykori székháza a Kossuth Lajos utcában. Készítette: Cser 
Géza fényképész (1970)
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– Dilettáns kérdés, azonban 
esetedben jogos: már gyermekko-
rodban eldöntötted, hogy muzsi-
kus leszel?

– Igen. Nyolc-kilenc éves korom-
ban eltökéltem: zenész leszek. Besé-
táltam az erzsébeti Triál hangszer-
boltba, és választottam egy tanuló 
méretű Cremona akusztikus gitárt.

– Szülői pénzből, gondolom...
– Nem, nem. Egyik osztálytár-

samnak eladtam a flipperes kvarc-
játékomat 700 forintért, a hangszert 
pedig 600-ért vettem. Tehát az első 
hangszeremet saját pénzemen vá-
sároltam. Sokáig használtam, tele-
ragasztottam a kedvenceim képé-
vel: Bruce Springsteen-nel, Mark 
Knopflerrel.

– Melyik általánosba jártál?
– A Krammer Sándorba...
– Az ma a Hajós Alfréd.
– Egy éppen épülő lakótelep-

re költöztünk, még emlékszem a 
billencses Zilekre, ahogy hozták a 
homokot meg a cementes zsákokat. 
Akkor épült az iskola is a lakótelep 
közepén.

– Szervezett zeneoktatásban 
részt vettél?

– Szüleim látták az elszántságo-
mat, beírattak a Csilibe gitárokta-
tásra. Akkoriban könnyűzenét nem 
tanítottak, csak klasszikust. Az első 
órán mutattam is a tanárnőnek, 
hogy én már tudok Rolling Stones, 
meg Beatles számokat. Meghallgat-
ta, majd közölte: ez sokára követ-
kezik, először tanuljam meg tartani 
a gitárt. A második órán fél kézzel 

kellett pengetni egy húrt. A negye-
dik órára már nem mentem.

– Mikor alapítottál zenekart?
– Általános végén. Akkor elköl-

töztünk Erzsébetről, szakközépbe 
mentem, ahol többen gitároztunk és 
elhatároztuk, csinálunk egy zenekart.

– Milyen szakközépbe jártál?
– Hiába döntöttem el gyerekko-

romban, hogy zenész leszek, szüle-
im nem vették be. Igaz, utóbb el-
árulták: látták, mennyire komolyan 
veszem a gyakorlást, de azért elvá-
rás volt, hogy legyen érettségim és 
szakmám. A Bánki Donát szak-
középbe jártam, autóvillamossági- 
gépjárműtechnikai végzettséget sze-
reztem. Az egész iskolát úgy csinál-
tam végig, hogy tudtam, sosem le-
szek autószerelő. Tudta ezt a tanári 
kar is, így átengedtek az érettségin.

– Egyébként hová költöztetek?
– Rákoshegyre. Ehhez képest 

Pomázon próbáltunk a dobosunk-
nál egy garázsban. Mindent na-
gyon gyorsan és nagyon hangosan 
játszottunk. Mai napig rácsodálko-
zom, ha meghallgatom a kazettákat, 

hogy tudtunk ennyire gyor-
san játszani. Ennek a bandá-
nak Roy volt az énekese, a 
Roy és Ádámból. Shakersnek 
hívtak bennünket. Sokat pró-
báltunk, keveset koncertez-
tünk. De a bulikat élveztük, 
menő számokat játszottunk, 
Police-t, Stinget, U2-t, és ott 
volt az összes haverunk.

– Ebből megélni bajos le-
hetett...

– Még a szüleimnél lak-
tam, akik nem sokkal később 
leköltöztek Balatonfüredre. 
Rétesboltot nyitottak, abból 

élt az egész család, hivatásukká vált. 
Mára a boltjuk a város híres helye 
lett. Én húszévesen Budapesten ma-
radtam, és fenn kellett tartani saját 
magamat. A VIII. kerületben egy 
kis lakásban laktam, ami sem ké-
nyelmes, sem szép nem volt, ellen-
ben télen nagyon hideg, nyáron na-
gyon meleg volt.

– Miből tartottad fenn magad?
– Különböző formációkban ját-

szottam háttérgitárosként, néhány 

ezresért alkalmanként. Persze, hogy 
meg kellett fontolni, megvegyem-e 
a harmadik kiflit vagy ne. Egészen 
addig, amíg felhívott a Beathoven 
zenekar. Ők Beatlest játszottak ma-
gyarul. Nem kifejezetten élő zené-
lésre lett kitalálva az együttes, ezért 
hívtak fél évre Mallorcára. Az első 
lehetőségem volt, hogy világot lás-
sak, ráadásul szemmel látható össze-
get keressek.

– Jelmezben kellett tolni, gom-
bafejjel?

– Abszolút, ráadásul úgy kel-
lett megszólalnunk, mint az erede-
ti. Olyan jól sikerült, hogy hat évet 
töltöttünk el odakint. 1500 „Beatles 
koncertet” adtunk Mallorcán, de 
turnéztunk például Portugáliában, 
Londonban, Norvégiában, Finnor-
szágban is. Az 1500 buli alatt renge-
teget tanultam, a lámpalázam telje-
sen megszűnt, tudtam kommunikál-
ni a közönséggel, véget ért az ama-
tőr korszak. Esténként zenéltünk, 
napközben pedig írhattam a saját 
dalaimat.

– Mi lett azokkal?
– Amikor hazajöttem, Retro-

nauták néven csináltam egy csapa-
tot. Megismerkedtem Szabó Zével, 
és megmutattam a dalaimat, ő azt 
mondta: ezek nagyon különlegesek 
ahhoz képest, mik a trendek. A le-
hető legrosszabbkor vágtunk bele, 
éppen begyűrűzött a világgazdasá-
gi válság. Az első klip után mond-
ták is: Biga, most mindenki behúz-
ta a féket, és senki nem tudja, mikor 
lesz vége, ezért senki nem tesz pénzt 
semmibe. Ekkor hívtak hajózni. Ez 
már klasszikus vendéglátós zenélés 
volt, napi hat órában.

– Ez meddig tartott?
– Két évig, évente 3-4 szerző-

dést teljesítettünk. Ez újabb edző-
tábor volt, amit 2011-ben hagytam 
abba. Akkor Szabó Zével elkezd-
tünk demókat gyártani. Közben Zé 
nemzetközi projektekben is részt 

vett szerzőként. Egyszer csak hívott, 
hogy született egy olyan dal, mint-
ha én írtam volna – miközben né-
gyen rakták össze, hárman külföldi-
ek –, amit világszínvonalú produkci-
óként akartak értékesíteni. Többek 
között Bruno Mars is meghallgatta, 
és tetszett neki, aztán egy svéd sztár 
felénekelte. Zé elmondta a többiek-
nek, hogy indul Magyarországon A 
Dal, aminek a győztese mehet az Eu-
rovíziós Dalfesztiválra. Győzködte a 
szerzőtársait: énekeljem fel én, végül 
megegyeztek, ha nem nyerünk, elve-
szik tőlem a nótát. Nem nyertünk, 
másodikak lettünk. Ellenben a dal 
hihetetlenül népszerű lett...

– A Learning To Let Go.
– Igen. Az év legjátszottabb sláge-

re lett itthon. Ennek hála a saját da-
laimat is megismertethettem az or-
szággal. Ez rádió nélkül lehetetlen. 
Rádió szól a plázákban, a boltokban, 
az éttermekben, a taxikban, a ben-
zinkutakon. Persze sokkal több dalo-
mat nem játsszák, mint ahányat igen.

– Azért jól csinálhatsz valamit, 
mert Fonogram-díjat nyertél ta-
valy...

– A Gátlásos sztriptíz című albu-
mom megkapta az év hazai modern 
pop-rock albuma díjat. Ez ráadásul a 
fő mainstream kategória.

– A Csilibe, ahol gyerekként 
jártál gitártanárhoz, most a Zene-
vonat produkcióval térsz vissza. Ez 
egy LGT show?

– Amikor hat éve felkértek, és 
elmondták, hogy Solti János, Kará-
csony James és Somló Tamás is ben-
ne vannak, hihetetlenül megtisztel-
ve éreztem magam, amiért a hőse-
immel zenélhetek együtt. Azonnal 
igent mondtam. Ez nem LGT pro-
dukció, hanem életműkoncert, ami 
a Loksi szerzői munkásságához tar-
tozó dalokat is magába foglalja, ami-
ket Katona Klári, Kovács Kati, Ré-
vész Sándor adtak elő.

Ditzendy Atttila

Pesterzsébetről a Zenevonatra
A Zenevonat című LGT show-val lép fel október 6-án, a Csiliben Heincz Gá-
bor Biga. Nem ismeretlen számára a művelődési központ, hiszen erzsébe-
ti srácként itt vette első néhány gitáróráját. Hogy miért csak néhányat? Ar-
ról is beszélgettünk.
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A pesterzsébeti Főnix Állatmen-
tő Alapítvány nagy álma egy saját 
Állatotthon, azonban ezt önerőből 
a közeljövőben nem tudják megva-
lósítani. – A tetemes költségeket: 
közüzemi számlákat, dolgozói bére-
ket, a hely kiépítését támogatások-
ból, adományokból, pályázati pén-
zekből, és adó 1% felajánlásokból le-
het előteremteni – tudtuk meg Finé 
Tatarek Zsuzsannától, a Főnix Ál-
latmentő Alapítvány vezetőjétől.

– Tapasztalatom szerint so-
kan nincsenek tisztában azzal, ho-
gyan kell felelősen állatot tartani. 
Az emberek többségében még él a 
régi mentalitás, hogy a kutyának 
elég odaadni a maradékot, a macs-
ka meg vadásszon – árulta el Zsu-
zsanna, hozzáfűzve:  régen teljesen 
más körülmények voltak, és ahogy 
az emberek terjeszkedtek, egyre job-
ban kiszorították az állatokat a ter-
mészetes élőhelyükről.

Mint elmondta: azok a gyerekek, 
akik jó példát látnak, ők maguk is 
szeretni és védeni fogják az állatokat 
felnőtt korukban. 

– Minden gyermek álma egy ku-
tya, cica, vagy bármilyen kisállat. A 
gyerekek alapvetően szeretik az ál-
latokat. Fontos, hogy egész kiskor-
ban megtanulják, hogyan viszonyul-
janak egy állathoz, annak milyen 
szükségletei vannak, hogyan lehet 
azokat kielégíteni, hogyan tudnak 
gondoskodni róla – magyarázta az 
alapítvány vezetője, aki figyelmez-
tetett: ez azonban csak akkor építő 
jellegű, ha megvan hozzá a megfele-
lő környezet, a megfelelő anyagi kö-

rülmény. Soha nem a gyerek a fele-
lős az állatért, hanem a szülő.

Az állatkínzásokkal kapcsolat-
ban Zsuzsanna kifejtette: egyre több 
a brutalitással elkövetett eset. Az 
emberek tele vannak elfojtott ag-
resszióval, amit ezeken a védtelen 
állatokon vezetnek le. A közössé-
gi oldalaknak, a médiának nagy sze-
repe van abban, hogy ezek az ese-
tek napvilágra kerülnek, a hatósá-
goknak pedig abban, hogy a brutális 

tetteket megfelelően büntessék, hi-
szen az emberek többsége szerencsé-
re elítéli ezeket a tetteket, viszont a 
nem megfelelő büntetés kiszabásá-
val könnyen átcsaphat az emberek 
dühe önbíráskodásba.

– Vajon kielégítő-e a jogszabályi 
környezet? – vetettem fel a kérdést.

– A jogszabályok megvannak. 
A betartatásuk az, ami komoly hiá-
nyosságokkal bír. Nemrégiben Pest-
erzsébeten elfogadták az állatvé-
delmi koncepciót, aminek kidolgo-
zásában mi is közreműködtünk. A 
hatóságoknak egyszer-kétszer kel-
lene hathatósabban fellépniük, és 
az emberek máris meggondolnák, 
megéri-e nekik szabálytalankodni, 
ugyanis hiába van szabály, ha nincs 
szankciója a szabályszegésnek.

Felvetésemre, hogy gyakorta az 
állatot az ember elé helyezi a köz-
harag, Zsuzsanna a kijárós macska 
példáját hozta. A törvény egyértel-
műen kimondja, hogy aki gerinces 
állatát kóborolni hagyja, szabályt 
sért, mégis sokak ezt azzal indokol-
ják: a macska szabad állat, majd ha-
zamegy. Tegyük fel azonban, hogy 

Cirmi a csavargása közben valaki 
autója elé szalad. A sofőr nem tud-
ja kikerülni. Dönthet: elüti Cirmit, 
bár nem szeretné, vagy félrerántja a 
kormányt, nekimegy az oszlopnak, 
összetörve a kocsiját, kockáztatva 
a hátsó ülésen ülő gyereke és saját 
maga testi épségét.

– Sokaknak egyszerűnek tűnik a 
választás, mégis sokszor találkoztunk 
ilyen esetben azzal a közösségi olda-
lakon, hogy az embert hibáztatják, 
mikor elüti a macskát. A gép mögött 
ülve mindig minden sokkal köny-
nyebb: miért nem ment lassabban, 
miért nem figyelt jobban oda. Ugye 
milyen érdekes? Az emberek 70 szá-
zalékban a sofőrt okolják, pedig ő a 
családja életét helyezte előtérbe. A 
számítógép mögül lincselők nem kér-
dőjelezik meg a macska gazdájának 
felelősségét, sajnálják a macskát, és 
ez épp elég, hogy elveszítsék a mérle-
gelési képességüket, és bűnbakot ke-
ressenek.

Az alapítvány vezetője biztosí-
tott: jó az együttműködésük a ha-
tóságokkal. Folyamatban lévő állat-
kínzásos eseteknél szokták a rend-
őrség segítségét kérni, talált állatok 
esetében pedig fordítva. Volt példa 
arra is, hogy hatósági állatorvoshoz 
fordultak egy-egy esetnél.

– Azt mondhatom, eddig nem 
csalódtunk a hatóságok hozzáállásá-
ban – szögezte le Tatarek  Zsuzsanna.

Az állatvédők ugyanolyan civil 
emberek, mint 
bárki más, ép-
pen ezért hatósá-
gi jogkörrel nem 
rendelkeznek.

– Évek óta az 
állatvédelem te-
rületén tevé-
kenykedünk, na-
gyobb szerveze-
tektől tanultunk 
meg sok min-
dent. Nekünk 
nem ez a mun-
kánk, szabadidőnkben, sokszor saját 
költségen mentünk állatokat. An-
nak érdekében, hogy ezt minél job-
ban tudjuk végezni, különböző ké-
pesítéseket szereztünk, például részt 
vettünk a NEBIH által szervezett ál-
latjóléti felelős képzésen, emellett 
állatorvos asszisztensi, habilitációs 
kutyakiképzői bizonyítvánnyal is 
rendelkezünk.

A Főnix munkatársai és önkénte-
sei elsősorban a kerületben talált ku-
tyák chipolvasásában szoktak segéd-
kezni, e mellett óvodákba járnak fe-
lelős állattartást oktatni, kampányo-
kat szerveznek az erzsébeti nőstény 
macskák ivartalanításának támogatá-
sára, hogy csökkentsék a nem kívánt 
szaporulatot, valamint állatoknak ké-
szült élelmiszergyűjtéssel támogatják 
a civil állatmentők munkáját.

És természetesen állatokat men-
tenek. Leggyakrabban a kijárós ku-
tyákkal akad gondjuk, főleg azért, 
mert sokszor nem chipesek – pedig 
2013 óta ez kötelező –, vagy éppen 
nem lettek frissítve a chipben sze-
replő adatok, így problémásabb a 
hazajuttatásuk. A legnagyobb gond, 
hogy a talált kutyákat így nem lehet 
hazajuttatni, el kell helyezni őket, 
ám nagyon kevés az ideiglenes befo-
gadók száma.

– De volt már több durvább ese-
tünk is – mesélte Zsuzsanna, – anya-
kutya hat kölykével, akiket az erdő-

ből szedtünk össze, konténerbe kido-
bott pár napos babakutyák, erdőben 
talált megcsonkított állattetem, zacs-
kóban talált kiscicák, akiken még a 
köldökcsonk is ott volt, szemétledo-
bón ledobott kiskutya… Kerültek 
már a gondozásunkba nagyon rossz 
állapotban lévő, éheztetett kutyák, és 
olyan 14 éves, beteg kutya, akit egy 
lépcsőházban hagytak sorsára.      DIA

A védtelen állatok védelmében
Hazánkban kevés az állatmenhely, pedig hatalmas szükség van az állatmen-
tő szervezetekre, hiszen állami szinten már nem lehet megoldani a kialakult 
helyzetet: egyre több kóbor állat, és egyre kevesebb a felelős gazda. A men-
helyek tele vannak, így sokszor ezek a szervezetek vállalják át magukra, 
amiket az állam által működtetett menhelyek már képtelenek.

Bárki jelentkezhet önkéntes-
nek az info@fonixallatmentok.
hu e-mail címen, Facebookon 
a Főnix Állatmentő Alapít-
vány oldalnak írt privát üzenet-
ben, vagy a honlapukon, a www.
fonixallatmentok.hu oldalon. 
Ami fontos, írják le, miben tud-
nak segíteni: ideiglenes befoga-
dásban, adománygyűjtésben, fu-
varozásban, rendezvényekre való 
kiszállásban, oktatásban.
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A mintegy 90 millió forintos pályázati támogatásból a szükséges 
eszközök beszerzése mellett lehetőség nyílt négy szakember fel-
vételére, két klubhelyiség, három irodahelyiség, valamint akadály-
mentesített mosdó kialakítására. Mindehhez Pesterzsébet Önkor-
mányzata 9 millió forint támogatást biztosított, ezenfelül együttmű-
ködési megállapodásban vállalta, hogy segítséget nyújt a kerület 
lakosságának mozgósításában, az információk terjesztésében, és 
ösztönzi a lakosság programokon való részvételét is. 

A Pesterzsébeti EFI a különféle szűréseket, életmódváltó prog-
ramokat, klubfoglalkozásokat és egyéni tanácsadásokat három fő 
célcsoportnak szervezi: egyrészt az egészségügyi rendszer által is-
mert, életmódváltásra szoruló szív-érrendszeri, cukorbetegségben, 
daganatos betegségben szenvedőknek; másrészt a tünetekkel, pa-
naszokkal rendelkező, de kezelés alatt még nem álló betegeknek; 
harmadrészt a magas kockázattal élő, de még nem beteg csopor-
toknak (dohányosok, krízishelyzetben lévők, problémás ivók). Kü-
lön cél a kórházi dolgozók illetve a kerületi önkormányzati intézmé-
nyekben dolgozók megszólítása is. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kereté-
ben meghirdetett támogatás révén a projekt 2018. október 1-én in-
dult el, és 2020. szeptember 30-áig tart. 

Mintegy 90 millió forint vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatást kapott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőinté-
zet a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda megvalósítására. A 
VEKOP-7.2.2-17-2017-00010 „Egészségfejlesztési Iroda létreho-
zása és átfogó egészségfejlesztési programsorozat megvalósítá-
sa Pesterzsébeten” c. projekt elsődleges célja a kerületi lakosság 
általános, testi, lelki egészségi állapotának javítása, az egészség-
tudatosság erősítése, a prevenció szélesebb körű elterjesztése.

Akcióban a Pesterzsébeti Egészség-
fejlesztési Iroda

A cukorbetegség napjaink-
ban népbetegség, egyre több em-
bert érint hazánkban is, előfordulá-
sa minden korosztályban nő. A túl-
súly, az elhízás, a mozgásszegény, 
ülő életmód, illetve a helytelen táp-
lálkozás, a magas vérnyomás mind-
mind kockázati tényezőt jelent. Ép-
pen ezért az életmódváltás kulcsfon-
tosságú a betegség megelőzésében.

Kialakulása 

Az inzulin a hasnyálmirigyben 
termelődő hormon, amelynek leg-
fontosabb feladata, hogy lehetővé 
teszi a sejtek inzulinfelvételét. Ha a 
hasnyálmirigy nem termel megfele-
lő mennyiségű inzulint, vagy a sejtek 
érzéketlenné válnak az inzulinra, cu-
korbetegség alakul ki, ami a vércu-
korszint veszélyes emelkedésével jár.

A cukorbetegségnek többféle tí-
pusa van, leggyakrabban az egyes, 
valamint a kettes típusúval találkoz-
hatunk.

Az egyes típusú általában gyer-
mekkorban, vagy fiatal felnőttkor-
ban jelentkezik. Kialakulásában első-
sorban a genetikai hajlam és bizonyos 
környezeti tényezők játszanak szere-
pet, a megelőzés lehetőségei sajnos 
napjainkban még nem ismertek.

– Hazánkban a leggyakrabban 
a kettes típusú cukorbetegség for-
dul elő, amikor a hasnyálmirigy ter-
mel ugyan inzulint, de nem elegen-
dő mennyiségben, és annak hatása 
is gyengül. Általában felnőtt- vagy 
idősebb korban jelentkezik, de ma 
már fiataloknál, gyermekeknél is 
előfordul. Tudni kell azt is, hogy a 
betegségre való hajlam örökölhe-
tő – tudtuk meg Szabó Krisztina 
dietetikustól.

Veszélyek

– A kockázati tényezők kö-
zött szerepel a túlsúly, az elhízás, a 
mozgásszegény, ülő életmód, illet-
ve a helytelen táplálkozás és a ma-
gas vérnyomás. Mindez azt is jelen-
ti, hogy az életmódváltás, a testmoz-
gás, a helyes táplálkozás kulcsfon-
tosságú ennek a betegségnek a meg-
előzésében – hangsúlyozza a szak-
ember, hozzátéve: – Kezdjünk ki-
sebb változtatásokkal. Ha gazda-
gabban pakolunk zöldségféléből a 
tányérunkra, ha lemondunk a má-

sodik szelet süteményről, vagy el-
megyünk egy kellemes sétára evés 
után, máris elindultunk az úton. Ne 
felejtsük el, hogy mindezt saját ma-
gunk érdekében, saját egészségünk 
megőrzése érdekében tesszük!

Ha gyógyszer kell

A kettes típusú cukorbetegség 
egy olyan betegség, ami folyamato-
san változik, a kor előrehaladtával 
súlyosbodhat. Ha az életmódbeli 
váltás, tehát a helyesen táplálkozó, 
fizikailag aktív életet élő, így testsú-
lyukat sikeresen csökkentő betegek-
nél is előfordulhat, hogy rendszeres 
gyógyszerszedést javasol az orvos.

Ez azt jelenti, hogy az adott szer-
vezetnek több segítségre van szüksé-
ge a vércukor megfelelő szinten tar-
tásához. – Ebben az esetben nagyon 
fontos megjegyezni, hogy a tablet-
ták nem váltják ki az életmódkeze-
lést, tehát továbbra is nagyon oda 
kell figyelnünk a testmozgásra, és az 
étrendre – hívja fel a figyelmet Sza-
bó Krisztina.

A tablettákról tudni kell, hogy 
nem tartalmaznak inzulint, hanem 
különféle módokon segítik a vércu-
korszint csökkenését, illetve a szerve-
zet által termelt inzulin felhasználását.

Inzulin

Ha a hasnyálmirigy végül már 
olyan kevés inzulint termel, hogy az 
nem elegendő a beteg saját szükség-
leteinek kielégítésére, akkor kerül-
het sor a tablettás kezelés kiegészí-
téseként vagy helyettesítéséként in-
zulinra.

Napjainkban már sokféle inzu-
lin áll rendelkezésünkre, amelyek 
más-más sebességgel, különböző 

időtartamig hatnak, segítségükkel – 
és megfelelő odafigyeléssel – a vér-
cukorszint nagyon jól karbantart-
ható. A betegek többféle inzulin-
kezelési sémával találkozhatnak, a 
diabetológus szakorvosok mindig az 
aktuális állapothoz legjobban illesz-
kedő rendszert választják ki pácien-
sek számára.

A szakember elmondta: – Ha in-
zulinkezelésre kerül sor, sok esetben a 
diétán is változtatni kell. A legfonto-
sabb a kezelésnek megfelelő, orvos ál-
tal előírt szénhidrátmennyiség és napi 
eloszlásának betartása.             y.a.

Életmódváltással a cukorbetegség ellen
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A Wacŀaw Felczak Alapít-
vány Sasfiókák című pályá-
zatának köszönhetően fe-

lejthetetlen négy napot tölthettünk 
Lengyelországban a Gyöngyvirág 
Néptánccsoportjának tanulóival.

Mivel célunk egymás kultúrájá-
nak kölcsönös megismerése volt, a 
wieliczkai zeneiskola segítségével 
bepillantást nyerhettünk a lengyel 

zenei életbe. Majd megismerhettük 
a mazurka alapjait, sőt, diákjaink a 
közös táncház során ki is próbálhat-
ták a méltóságteljes lengyel tánc lé-
péseit. A táncházat kóstoló követ-
te. A lengyel lurkók körében rend-
kívül népszerű volt a Végh Ibolya 
néni által sütött palacsinta házi lek-
várral, de örömmel ették az összes 
süteményt és magyaros szendvicse-
inket is.

Az út során nekünk is lehető-
ségünk volt néhány lengyel speci-
alitást is megkóstolni. Egyik ked-
vencünk a kapros zurek leves volt, 
amelynek kellemesen savanykás íze 
jólesett a rekkenő hőségben.

Ámulva barangoltunk a 
wieliczkai sóbányában, később döb-
benten róttuk le kegyeletünket 
Auschwitz áldozatai előtt.

Krakkó látványa lenyűgözött 
bennünket. Berzsenyi László tanár 
úr irányításával még egy lengyel pol-
kát is lejtett csoportunk a Wawel 
patinás falai között.

Mészáros Kinga
– A munkálatok során a lelkes 

önkéntesek lecsiszolták, majd át-
festették a mozgásfejlesztő játékesz-
közöket, meglazították az alattuk 
levő ütéscsillapító talajt, felásták és 
rendbe tették a homokozókat, meg-
metszették a sövényeket, lecserél-
ték a kerítésen levő porvédelmet 
szolgáló nádszövetet. A kiskertek-
ben gyomláltak és kapáltak, össze-
gereblyézték az udvart, valamint be-
zsákolták a rengeteg gyomot, a szá-
raz levelet és letört ágakat, sőt, még 
az ablaktisztításban is besegítettek a 
dadus néniknek – sorolta a rengeteg 
elvégzett munkát Bélteczkyné Szen-
de Hilda. Az óvodavezető hozzátet-
te: – Köszönjük a szervezőknek és a 
sok kedves munkatársnak, akik el-
jöttek, többen gyermekeikkel, mert 
fontosak tartották, hogy segítsenek 

a Baross óvodába járó gyerekek kör-
nyezetének szépítésében.

Amint Bartal Tamás, a cég ma-
gyarországi leányvállalata ügyvezető 
igazgatójának köszöntőjéből kide-
rült, olyan intézményeket, alapítvá-
nyokat támogatnak, amelyek a fel-
növekvő generációért, valamint a 
fenntartható fejlődés érdekében te-
vékenykednek, ezzel erősítik ennek 
hasznosságát, javítva eredményessé-
güket. A cég évek óta az áthelyezett 
munkanapok egy részét jótékonysá-
gi segítségnyújtásra használja fel. A 
munka mellett anyagilag is támogat-
ja a kiválasztott szervezetet, a meg-
valósítandó feladatokhoz szükséges 
eszközök beszerzésére anyagi forrást 
biztosít, ezzel segítve a megvalósítás 
biztonságát.

S.z.

A Pesterzsébeti Nyitnikék 
Óvoda „Zöld Ovi” Tagóvo-
da örökös Zöld Óvodaként 

kiemelt hangsúlyt fektet a gyerme-
kek környezeti nevelésére, azon be-
lül is az állatokkal való megfelelő bá-
násmód kialakítására. Az intézmény 
évek óta gondoskodik az oda látoga-
tó madarakról az évszaknak megfele-
lően: ősszel és télen madáretetéssel, 
tavasszal és nyáron pedig 
itatók kihelyezésével. Az 
idei évben egy rovarszál-
lodával is bővült az udvar.

Az óvónők a gyerme-
kekkel közösen készítik 
el decemberben az ele-
séget, amit Madárkará-
csony keretében fel is 
tűznek az udvar fenyő-
fájára. Az ovi udvarában 
több keltető odú, etető, 
itató is található.

A Zöld oviba járó 
gyermekek több külön-
böző madárfajtát testkö-
zelből is megismerhet-
nek. Idén tavasszal pél-
dául a kicsiknek lehe-
tőségük nyílt megfigyel-

ni egy cinkecsaládot a tojásrakástól 
egészen a fiókák kirepüléséig. 

Az óvoda eddig is Madárbarát 
volt, idén nyáron azonban a Ma-
gyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesülettől is megkapta az el-
ismerő címet, az elismerő tábla pe-
dig július vége óta díszíti az intéz-
mény falát.

Finé Tatarek Zsuzsanna

„Lengyel-magyar, két jó barát…”

Újszerű segítségnyújtás

Kétszeres Madárbarát ovi

Az augusztus 10-ei, szombati munkanapon a Baross Óvoda alapítványát, a 
Kindergarten Alapítványt az a szerencse érte, hogy a Nexperia Hungary Kft. 
több mint negyven munkatársa, önkéntes tevékenység keretében segített az 
óvoda udvarán levő évkezdési rendezési munkálatok elvégzésében. 
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A mögöttünk álló nyár meglehetősen próbára tette a 
kerteket, hiszen bár voltak nagy esők, a kánikula 
megviselte növényeinket.

Akinek a füve is megsínylette a nagy melegeket, ebben 
az időszakban kezdheti helyrehozni, hogy a következő sze-
zonra ismét szépen zöldelljen. Ha van rá mód, szerezzünk 
be egy gyepszellőztetőt, amellyel fellazítjuk, ezáltal több oxi-
génhez és vízhez juttatjuk a füvet, ráadásul az elhalt részek-
től, a mohától is megszabadulhatunk. Ezután szórjunk ki fű-
magot a területre, trágyázzuk, majd alaposan locsoljuk be. 
A rendszeres öntözésről természetesen nem szabad megfe-
ledkezni.

Az ősz a legideálisabb az ültetésre. Ültethetünk cserjét, 
facsemetét, átültethetjük őket, hiszen a hűvösebb, csapadé-
kosabb időben könnyebben megszokják új helyüket, gyor-
sabban gyökeresednek be. Természetesen a frissen ültetett, 
átültetett növényeket is rendszeresen, a lehullott csapadék-
tól függetlenül napi szinten kell locsolni.

A legfontosabb növényvédelmi feladat ebben az időszak-
ban az őszi lemosó permetezés, amellyel elkerülhetjük, hogy 
a kártevők átteleljenek fáinkon, bokrainkon. A legjobb, ha 
réz vagy kén alapú, biológiai szert használunk, amellyel bő-

ségesen meg-
locsoljuk a 
növényeket, 
ügyelve arra, 
hogy egyetlen 
apró részét se 
hagyjuk ki.

Végül még 
egy teendő: 
azokat a szo-
banövényein-
ket, amelye-
ket a jó idő 

beköszöntétől a szabadban tartottunk, ne felejtsük el visz-
szavinni a lakásba, nehogy egy hűvösebb éjszaka kárt tegyen 
bennük.                                y.s.

Kora őszi kert

Zöldsarok

Itt a szeptember, elkezdődött a hajtás, 
nehezítésként az időjárás még a nya-
rat idézi. Az ember ilyenkor egy dolgot 

tehet, ha szabadideje van és szeret olvas-
ni, olyan könyvet választ, ami visszarepíti a 
mögöttünk álló hónapokba.

Erre a célra tökéletesen megfelel pél-
dául Jane Green Álomnyaraló című regé-
nye. Az angol írónő egyik kedvenc színhe-
lye Nantucket, az amerikaiak egyik közked-
velt nyaralószigete, és persze ez a sztori is 
ott játszódik.

A főszereplő, Nan, a hatvanas évei vé-
gén járó özvegyasszony, pénzügyi nehézsé-
gekkel küzd, félő, hogy muszáj eladnia a há-
zát, amely generációk óta a család tulajdona. 
Kitalálja hát, hogy a nyárra kiadja az üresen 
álló szobákat. Ezzel nemcsak bevételi forrás-
hoz jut, hanem újra élettel telik meg a ház.

K ö z b e n 
megismerhet-
jük Nan-nek 
és fiának, va-
lamint a leen-
dő bérlők éle-
tét, találkozá-
sukból pedig 
új, szintén nem 
egyszerű kap-
csolatok szö-
vődnek. Jane 
Green köny-
vében nincs különösebb izgalom, a szerep-
lők életében történt fájdalmakat és igaz-
ságtalanságokat persze átérezzük, és ter-
mészetesen happy end lesz mindenki szto-
rijának a vége, de éppen ezért jó kis olvas-
mány ez így, ilyentájt.      y.a.

Bár itt a szeptember, most lehet igazán jó, szaftos szabadföl-
di paradicsomokhoz jutni, másrészt biztos lesz még olyan idő, 
amikor jólesik egy jó hűsítő étel. Lázár chef ezúttal is olyan 
receptet osztott meg, amely gyorsan és könnyen, idényzöld-
ségekből elkészíthető, nem utolsósorban egészséges és finom, 
különlegessége pedig, hogy hidegen fogyasztjuk. Lázár a re-
ceptben crème fraîche-t használ. Ha nem lehet kapni, nincs 
vész, tejfölt és tejszínt kell elkeverni 1:1 arányban, és meg is 
van a megoldás.

Nyáridéző gazpacho

Hozzávalók:
800 gramm paradicsom, 1 darab kalifor-
niai paprika, 1 darab vöröshagyma, 2 szál 
újhagyma, 1 darab kovászolni való ubor-
ka, 1 gerezd fokhagyma, 12 evőkanál olí-
vaolaj, 2 evőkanál vörösbor ecet, 1 teás-
kanál barna cukor, só, bors

Tálaláshoz:
tányéronként 1 evőkanál crème fraîche
extra szűz olívaolaj

Elkészítés:
Vágjunk egy keresztet a paradicsomokba 
a szár és a zöldség találkozásánál, majd 
rakjuk őket forró vízbe 20 másodpercre. 
Ezután tegyük egy hideg vízzel teli tál-
ba, és hámozzuk meg, majd magozzuk 
ki, végül negyedeljük. A paprika szárát 
és magjait távolítsuk el, majd szeleteljük 
fel. A vöröshagymát vékonyra szeleteljük. Az újhagymákat körülbelül 5 mm vastagságúra 
szeljük.A paradicsomnegyedeket és a többi zöldséget pürésítsük 200 ml víz hozzáadásával. 
Sózzuk és borsozzuk. Jól keverjük össze a levest, majd legalább egy órára tegyük a hűtőbe. 
Tálaláskor helyezzünk egy kanálnyi crème fraîche-t a leves közepére, és locsoljuk meg ext-
ra szűz olívaolajjal.
További receptek: Facebook/Lázár Chef

Lázár Chef kedvenc receptjei

Álmok és valóság Ajánló

Gasztronómia
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Reformkori nap: szeptember 21-én, szombaton 
mi is várjuk Önöket külön sátorban a Kosutiban: 
reformkori kézműves foglalkozásokkal, Attila bá-
csi játékklubjával, használt könyvek vásárával és 
ingyenes könyvtári próbatagsággal! Öltözzenek be 
Önök is reformkori ruhába, mi is így teszünk!

Könyvbemutató: Ilonka Mária újságíró két e-köny-
vét mutatja be könyvtárunkban: szeptember 13-
án, pénteken, 17 órakor „Embervágóhíd - kegyet-
len kísérletek a második világháborúban” című 
könyvét, szeptember 27-én, pénteken, 17 órakor 
pedig „A Holdig pislákoló fény” c. könyvét mutat-
ja be, mely a Tungsram Rt. történetét foglalja ösz-
sze. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-4 éves korig. Vár-
juk szeretettel a babákat és szüleiket szeptember 

11-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel olvasóink-
nak ingyenes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!

Fogyasztóvédelem: szeptember 18-án, szerdán, 
17 órakor a Budapesti Békéltető Testület nevében 
Bíró Sándor kihelyezett fogyasztóvédelmi tájékoz-
tatással várja az érdeklődőket könyvtárunkban!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt októ-
ber 2-án, szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis 
kézműveskedésre Éva nénivel! Terményekből (to-
boz, makk, dió) fogunk alkotni.

Színházjegy árusítás: szeptember 6-tól minden 
pénteken 17 órától válogathatnak közönségszerve-
zőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Antalné Gémesi Mária fest-
ményeit, tárlóinkban pedig Dujcsik-Horváth Anna 
tűzzománc ékszereit tekinthetik meg.

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

AJÁNLÓ 

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

Meszlényi János szobrászmű-
vész emlék-kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás megtekinthető: 2019. 
szeptember 11. – 2019. október 
26. között
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

30 éves a Gaál Imre Galéria
Válogatás képzőművészeti gyűj-
teményünkből
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás nyitónapja: 2019. 
szeptember 18.
A kiállítás zárónapja: 2019. no-
vember 2.
Keddtől - Szombatig, 10-18 órá-
ig. 

Beszélgessünk németül! 
szept. 18-án, 17.30-tól

Beszélgessünk angolul!
okt. 2-én, 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet
szept. 16-án és 30-án, 

17 órától

Kerekítő Papp Judittal és 
Kolozsváry-Kiss Dániel gi-

tárkíséretével 
Hétfői napokon

10.00: Mondókás móka; 
11.00: Bábos torna

Nagy László Simonné a 9. 
sz. egyéni választókörzet kép-

viselőjének fogadóórája
2019. okt. 2-án, 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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

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

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

KIÁLLÍTÁSAINKRA, 
RENDEZVÉNYEINKRE 
A  BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Időszaki kiállításaink
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Mint ahogyan az előző számunk-
ban beszámoltunk róla, az ESMTK 
Birkózó Szakosztály versenyzői na-
gyon sikeresen szerepeltek a spa-
nyolországi Junior Európa-bajnok-
ságon. A nyár folyamán válogatott 
versenyzőink tovább folytatták me-
netelésüket.

Június 27-30. között a lengyel-
országi Krakkóban került megren-
dezésre a serdülő korosztály Euró-
pa-bajnoksága. 

Takács Zsolt (kötöttfogás 52 kg) 
három mérkőzést is megnyerve egé-
szen az elődöntőig jutott. Az igen-
csak népes, 33 fős mezőnyben Taki 
előbb lengyel, majd moldovai rivá-
lisát verte meg technikai tusos fö-
lénnyel, míg a negyeddöntőben sé-
rülés miatt nem tudott kiállni ellene 
orosz vetélytársa.

Az elődöntőben sajnos egy haj-
szállal, de a török jobbnak bizonyult 
büszkeségünknél, így Taki a bronz-
éremért küzdhetett Lengyelország-
ban, amit ukrán ellenfele ellen sike-
rült is megnyernie, így a dobogó har-
madik fokára állhatott.

Július 21-23. között Azerbaj-
dzsánban, Bakuban került megren-
dezésre az Európa Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztivál (EYOF). A versenyen 
két birkózónk képviselte szakosz-
tályunk színeit. Matyi Vivien (46 
kg) első két mérkőzését magabizto-
san nyerte norvég és lengyel ellen-
fele ellen, és bejutott a legjobb négy 
közé. Az elődöntőben sajnos nem 
bírt román ellenfelével, de a bronz-
mérkőzésen esélyt sem adott szlo-
vák vetélytársának és a harmadik 
helyet sikerült megszereznie. Kö-
töttfogásban Deák Zoltán (65 kg) 

egy vesztes mérkőzés után búcsú-
zott a versenytől. 

Július 29. és augusztus 4. között 
Bulgáriában került megrendezésre 
a kadet világbajnokság. Szakosztá-
lyunk női szakágban egy, kötöttfo-
gásban pedig négy fővel vett részt a 
versenyen.

A lányok között a friss EYOF 
bronzérmes Matyi Viviennek (46 
kg) sajnos nem sikerült jól a ver-
seny, egy vesztes mérkőzés után bú-
csúzott a világbajnokságtól. A ma-
gyar kötöttfogású csapat Kliment 
László vezetésével utazott ki Szófiá-
ba. Matyi Vivienhez hasonlóan Né-
meth Milán (55 kg) és Hováth Gyu-
la (71 kg) sem tudott mérkőzést 
nyerni, és búcsúztak a versenytől. 
Nem úgy, mint Tösmagi Attila (65 
kg), aki a sikertelen Európa-bajnok-

ság után igencsak összekapta magát. 
Tösi a nehéz sorsolás ellenére első 
két meccsén magabiztosan győzte le 
török és grúz ellenfeleit, és máris a 
legjobb nyolc között találta magát. 
A négy közé kerülésért orosz ver-
senyzővel nézett farkasszemet, akit 
parázs mérkőzésen, 3:1 arányban si-
került felülmúlnia. Az elődöntőben 
sajnos 1:1-el kikapott fehérorosz el-
lenfelétől, így a bronzéremért küzd-
hetett, amit az indiai ellen techni-
kai tussal sikerült megszereznie, így 
a dobogó harmadik fokára állhatott.

Bazsó Adolf (110 kg) még ser-
dülő korú birkózóként ötödik he-
lyezést szerzett a kadet Európa-baj-
nokságon, így természetesen a vb-n 
is rajthoz állhatott. Tösmagi Attilá-
hoz hasonlóan Adolf is három győz-
tes mérkőzést vívott meg a legjobb 
négybe való kerülésért. Sorrendben 

ukrán, kazah és fehérorosz birkózó-
kat győzött le, majd az elődöntőben 
vereséget szenvedett egy iráni bir-
kózótól. A bronzmérkőzésre azon-
ban ismét sikerült megújulnia, 4:0 
arányban győzte le görög ellenfelét, 
így ő is bronzérmet szerzett a világ-
bajnokságon. 

A nyár utolsó világversenye, a ju-
nior világbajnokság, 2019. augusztus 
12-18. között került megrendezésre 
az észtországi Tallinban. Szabad- és 
kötöttfogásban is két-két versenyző-
vel voltunk érdekeltek a versenyen.

A vb a szabadfogásúak küzdel-
meivel kezdődött, ahol dagesztá-
ni származású birkózónk, Khalidov 
Gamzatgadzhi (57 kg) egy vesztes 
mérkőzés után búcsúzott a küzdel-
mektől. 

Mester Milán (79 kg) a 24 fős me-
zőnyben a felső ágra került, ahol első 
mérkőzésén lengyel ellenfelét 8:2-re 
sikerült legyőznie. Következő mérkő-
zésén taktikus birkózással 2:0 arány-
ban győzte le indiai ellenfelét, így kö-
vetkezhetett az elődöntő, ahol 2:1-es 
vereséget szenvedett a grúz birkózó-
tól. A bronzmérkőzésen 2:0 arány-

ban legyőzte izraeli ve-
télytársát, így Milán a 
harmadik helyen végzett, 
megszerezve ezzel első ér-
mét pályafutása során vi-
lágversenyről.

Milán teljesítménye 
nem mindennapos, Ma-
gyarország ugyanis sza-
badfogásban sajnos nem 
dúskál világbajnoki ér-
mekben egyik korosz-
tályt tekintve sem. Te-
hetségünk azonban óri-

ási akaraterejének, kitartásának, 
szorgalmának köszönhetően meg-
törte a jeget, hat utánpótlás-világ-
versenyt követően a hetediken fel-
állhatott a dobogóra.

Kötöttfogásban két kiválósá-
gunk, Losonczi Dávid (87 kg) és 
Szőke Alex (97 kg) lépett szőnyeg-
re. Dávid két győztes mérkőzéssel 
mutatkozott be a világbajnokságon. 
Először azeri, majd kínai ellenfelét 
sikerült technikai tussal legyőznie. A 
negyeddöntőben török ellenfél kö-
vetkezett, aki ellen Dávid 1:1-el ve-
zetett a mérkőzés hajrájában, ám ek-
kor igencsak vitatható bírói ítélet-
nek köszönhetően Dávidot megin-
tették, és 2:1-re elveszítette a mér-
kőzést. Mivel a török nem jutott be a 
döntőbe, Dávid a hetedik helyen fe-
jezte be a világbajnokságot.

Szőke Alex a nyolcaddöntőben 
csatlakozott be a versenybe a 97 kg-
os súlycsoportban, ahol első mérkő-
zésén technikai tussal verte dél-ko-
reai ellenfelét. A négy közé kerülé-
sért Alex nem bírt kubai ellenfelével, 
vereséget szenvedett tőle, de mivel a 
kubai döntőbe került, birkózónk a vi-

gaszágon folytathatta a küz-
delmeket. Ott sikerrel vet-
te az első akadályt, techni-
kai tussal győzte le kínai el-
lenfelét, a bronzmérkőzésen 
azonban 1:1-re kikapott a 
török birkózótól, így az ötö-
dik helyen végzett. 

Szakosztályunk verseny-
zői kimagaslóan szerepel-
tek az idei világversenye-
ken. Bízunk benne, hogy 
a novemberben megrende-
zésre kerülő budapesti U23 
világbajnokságon tovább 
folytatódik az ESMTK re-
mek szériája. 

Szakosztályunk birkózói tovább folytatták az éremgyűjtést
a nyári világversenyeken

Takács Zsolt (jobbra), serdülő EB bronzérmes

Tösmagi Attila és Bazsó Adolf, kadet vb 
bronzérmes birkózók

Mester Milán, junior VB bronzérmes 
birkózó
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Az ESMTK Kajak-kenu Szak-
osztályának számos versenyzője vett 
részt a gyermek és kölyök korosz-
tály megmérettetésén, ahova a ki-
sebb korosztály tagjai számára ki 
kellett vívni az indulás jogát, ugyan-
is a versenyrendszer szerint két elő-
zetes verseny (Budapest,Pest megye, 
valamint Vidék Bajnokság) eredmé-
nyei alapján lehet bekerülni.

Molnár Gábor szakosztályveze-
tő kiemelte, hogy minden váltó ér-
mes helyen végzett. A Kónya Milán 
– Szabó Roland – Wirth Gergő – 
Guzmics Olivér összetételű fiú, va-
lamint a Bardócz Dóra – Szeile Ber-
nadett – Boda Szilvána – Szöllősi 
Kata leány négyes is felállt a do-
bogóra – utóbbiak a legfelső foká-
ra, míg Juhász Máté U13-as kajakos 
ezüstérmet szerzett, így korosztályos 
kerettag lett.

A serdülő, ifi, valamint az U23-
as versenyzők versenyhétvégéje is 
sok izgalmat hozott. Minden ver-
senyszámban rendkívül kiélezett 

csatákat láthattak a Sukoróra el-
látogató nézők. – Tudni kell, hogy 

egy ilyen 4 napos versenyen, mint 
az országos bajnokság, serdülő kor-
tól versenyzőink maximálisan négy 
számban indulhatnak, amit legtöbb-
jük ki is használt. Mivel egy-egy 
számban általában vannak előfu-
tamok, olykor pedig középfutamok 
is, így a végén körülbelül 6-8 maxi-

mális erőbedobással teljesített táv 
(200m, 500m, 1000m, 2000m vagy 
4000m) volt karjaikban – magyaráz-
ta Molnár Gábor.

Lássuk a legkiemelkedőbb ered-
ményeket: a 16 éves Dráviczki Dóra 
K-1200 m-en 5. helyen végzett, pá-
rosban Maricza Zsuzsával (Cse-
pel) ezüstérmet szereztek, és ez-
zel kivívták a jogot, hogy a pozso-

nyi Olimpiai Reménységek Verse-
nyén NK-2200 m és  NK-2500 m 
távokon képviseljék hazánkat. Óri-
ásit ment Fojt Sára, akinek sérülé-
se miatt az egész szezont ki kellett 
hagynia, a K-1500m 4. helye után 
NK-12000m-en nem talált legyőző-
re. K-21000 méteren ikerpárosunk, 

Tribol Bence és Tribol Bertalan 3. 
helyen végeztek, a rendkívül szép 
eredmény ellenére sajnos fél má-
sodperccel lemaradtak a nemzetkö-
zi szereplésről. 

Az eddigi szezon tapasztalatai 
alapján a szakosztályvezető elmond-
ta, hogy folyamatosan tudnak a ver-
senyrendszerbe illeszteni sikeres kis-
kajakosokat az U12-U13 korosztály-

ba, így biztosítva a stabil lába-
kon álló, eredményes utánpót-
lást. Ezzel párhuzamosan a ser-
dülő és ifi korosztályba felnövő 
pesterzsébeti sportolók is kez-
denek beérni, így a következő 
esztendőben reális cél a korosz-
tályos Európa- vagy világbaj-
nokságon való indulás.

Azonban még az idei évben 
is van dolguk a kajakosoknak. 
A szezonzárásig még hátra van 
a szeptember elején megren-
dezésre kerülő Maraton Világ-
bajnokságra válogató verseny 
Tokajban, ahova Fojt Sára 

egyesben és párosban is rajthoz áll, 
Tribol Bencével és Tribol Bertalan-
nal egyetemben. Az aztt követő hét-
végén indul a már említett Olimpi-
ai Reménységek Versenye Dráviczki 
Dórával, továbbá lesz még diák-
olimpia és néhány vidéki verseny.

Sz

Sikeres magyar bajnokságok
Ha nyár, akkor kajak-kenu, ha pedig augusztus, akkor kajak-kenu országos 
bajnokságok. Így volt ez idén is, ugyanis augusztus első és második hétvé-
géjén rendezték meg az utánpótlás korúak síkvizi bajnokságait, ahol az er-
zsébeti kajakosok szép eredményeket értek el.

Eredményeink
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, 
Kolonics György Emlékverseny
2019.08.03- 2019.08.04 Sukoró
MK1 Férfi Kölyök U13. 3X200m váltó 
3. hely Guzmics Olivér- Szabó Roland- 
Kónya Milán 
MK1 Férfi Kölyök U13. 3X200m váltó
1.hely Juhász Máté- Wirth Gergő- Fojt 
Zalán
MK4 Férfi Kölyök U13. 2000m Dön-
tő I.
3.hely Kónya Milán- Szabó Roland-
Wirth Gergő- Guzmics Olivér              
MK4 Női Gyermek U12. 2000m Dön-
tő I.
1.hely Bardócz Dóra- Szeile Bernadett- 
Boda Szilvána- Szöllősi Kata
MK2 Férfi Gyermek U12 2000 m Dön-
tő I.
10.hely Lovas Botond- Tribol Barna-
bás
34.hely Tejfalussy László- Tejfalussy 
Gergő
K1 Női Kölyök U14 2000 m Döntő I.
Aranyvölgyi Kinga- Sajnos kizárásra 
került
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m Döntő I.
6.hely Boda Márkó
19.hely Fojt Zalán

MK1 Férfi Kölyök U13 2000m Dön-
tő I.
2.hely Juhász Máté
MK1 Női Gyermek U10 2000m Dön-
tő I.
8.hely Juhász Kinga
MK1 Vegyes Gyermek U12 4x200m 
Döntő I.
2.hely Boda Szilvána- Tejfalussy Lász-
ló- Szöllősi Kata- Tejfalussy Gergő
MK1 Vegyes Gyermek U12 4x200m 
Döntő III.
3.hely Tribol Barnabás- Lovas Botond- 
Bardócz Dóra- Szeile Bernadett
 
Serdülő, Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság
2019.08.08- 2019.08.11, Sukoró
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m
Diviki Zsombor - Középfutam 8. hely
K1 Férfi Serdülő U15 200 m                        
Biró Barna - Középfutam 5. hely
K1 Női Serdülő U16. 200m
5. hely Dráviczki Dóra                     
7. hely Fojt Sára
K1 Férfi Serdülő U16. 1000m
9. hely Potoniec Vencel
K1 Női Serdülő U16. 1000m
8. hely Murvai Julianna Panna
K2 Férfi Serdülő U16. 1000m
6. hely Halmy Lőrinc (UTE)- Potoniec 
Vencel

K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 1000m
3. hely Tribol Bence-Tribol Bertalan
K2 Női Serdülő U15. 1000m
8. hely Kéri Lídia-Deminger Petra
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
Diviki Zsombor - Középfutam 9. hely
K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m                               
6. hely Tribol Bence-Tribol Bertalan
K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m
6. hely Magyar Levente (Ganz)-
Magyar Nándor (Ganz)- Tribol Ben-
ce- Tribol Bertalan
K1 Női Serdülő U16. 500m
4. hely Fojt Sára
6. hely Dráviczki Dóra
K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m
5. hely Babai András-Horváth Botond 
(Honvéd)-Biró Barna Ruzicska Péter 
(Honvéd)
K2 Férfi Serdülő U15. 500m
Biró Barna- Berta Bence (KSI) - Elő-
futam 4. hely
K2 Férfi Serdülő U16. 500m                        
Babai András- Bardócz Barnabás - Elő-
futam 6. hely
K2 Férfi Serdülő U16. 500m                        
9.hely Halmy Lőrinc (UTE)- Potoniec 
Vencel 
K2 Női Serdülő U15. 500m
Kéri Lídia- Deminger Petra - Előfutam 
7.hely

K2 Női Serdülő U16. 500m                          
2. hely Maricza Zsuzsanna (Csepel) - 
Dráviczki Dóra
K1 Női Serdülő U15-U16. 3X200m 
váltó Döntő I-II.
Fojt Sára- Murvai Julianna Panna- 
Deminger Petra - Sajnos kizárásra ke-
rült
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 3x200m 
váltó Döntő III.                           
3. hely Babai András-Diviki Zsombor-
Bardócz Barnabás
K2 Férfi Ifjúsági U17-U18 4000m 
Döntő I.
4. hely Tribol Bence-Tribol Barnabás
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 4000m 
Döntő I.
18. hely Diviki Zsombor
K2 Férfi Serdülő U16 2000 m Döntő I.
13. hely Bardócz Barnabás-Babai And-
rás               
K1 Férfi Serdülő U16 2000 m Döntő I.
9. hely Potoniec Vencel
K1 Férfi Serdülő U15 2000 m Döntő I.
6. hely Biró Barna
K1 Női Serdülő U16 2000 m Döntő I.
1. hely Fojt Sára
5. hely Dráviczki Dóra
13. hely Murvai Julianna Panna
K2 Női Serdülő U15 2000 m Döntő I.
11. hely Kéri Lídia- Deminger Petra
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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

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

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

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

LELKIISMERETES PEDIKŰRÖS 20 éves 
tapasztalattal házhoz megy. Kiszállás 
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

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

285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

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

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

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

EXPRESSZ teljes körű kéményjavítás, 
bélelés, építés, 5 év garanciával, szak-
véleményeztetéssel. 25 éve a lakosság 
szolgálatában. Kéményszerviz 1989 
Kft. 06-20/499-7902, kemenyszerviz@
hotmail.hu

INGATLAN

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

ÁLLÁS

XX. kerület Mártírok útján levő, zöldség-
gyümölcs üzletünkbe eladót felveszünk, 
főállásba. Telefon:06-30/339-7912

IX. kerületi 3***-os szállodánkba ke-
resünk beugrós szakács és felszolgáló 
kollégát változó munkarendben. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. Érdeklőd-
ni a +36 30 825 6945, illetve a sales@
canada-hotel.hu email címen lehet.

HOBBI

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

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

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója munkatársat keres

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

Alkalmazási feltételek:
• megbízhatóság, önálló munkavégzésre való képesség,

• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,

• cselekvőképesség,
• orvosi alkalmasság,

• nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati do-
kumentációját a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

Ellátandó főbb feladatok: 
Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott közterületek takarítása.

Javadalmazás: A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján.

Érdeklődni lehet: Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 1201 
Budapest Baross utca 91-95. szám alatt, a 283-0307 telefonszámon, vagy a 

foglalkoztatas@foglalkoztatohusz.hu címen.

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója munkatársat keres
KERTÉSZ-RAKODÓ

munkakör betöltésére

Alkalmazási feltételek:
• Kertész szakmunkás bizonyítvány, vagy a munkakörben eltöltött szakmai ta-

pasztalat,
• „B” kategóriás jogosítvány,

• megbízhatóság, önálló munkavégzésre való képesség,
• büntetlen előélet,

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• orvosi alkalmasság,

• nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati do-
kumentációját a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

Ellátandó főbb feladatok: 
Zöldfelület fenntartásával kapcsolatos feladatok.

Javadalmazás: A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
illetve megállapodás alapján.

Érdeklődni lehet: Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 1201 
Budapest Baross utca 91-95. szám alatt, a 283-0307 telefonszámon, vagy a 

foglalkoztatas@foglalkoztatohusz.hu címen.

Apróhirdetések 
felvétele

A következő lapszám 
2019. október 3-án jelenik meg, hirdetésfelvételi időpontok: 
szeptember 11., szeptember 18. szerda 12.30-14.30 között,

 szeptember 13. péntek 9.30-11-ig 
a Pesterzsébet újság szerkesztőségében 

(Csili Művelődési Központ 
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

1/1 oldal: 126.500 Ft+áfa
1/2 oldal: 64.400 Ft+áfa
1/4 oldal: 34.500 Ft+áfa
1/8 oldal: 18.400 Ft+áfa
1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: szerkesztoseg@pesterzsebet.hu
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