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Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
Köszönöm  a magam és a képviselő-testület nevében az eddigi együttműködésüket. A képviselő-testületnek köszönettel tartozom a 
sok esetben ciklusokon átívelő, de mindig Pesterzsébetért végzett közös munkáért, a közelgő önkormányzati választásokra minden in-
dulónak sok sikert és eredményes kampányt kívánok!                    Szabados Ákos polgármester
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Kilencedik alkalommal léptek 
színpadra a Kosutin a pesterzsébeti 
lengyel, örmény, német, roma, szlo-
vák és ukrán közösségek tagjai, hogy 
tradicionális zenéjükkel és táncuk-
kal mutassák meg egymásnak és a 
kerület lakóinak azt a sokszínű nem-
zetiségi hagyományt, amiből a közös 
jelenünk is táplálkozik. 

A kerületünkben működő hat 
nemzetiségi önkormányzat mind-
egyike fontos kulturális küldetést 

teljesít, munkájuk nyomán a kö-
zösségeket megtartó hagyomány 
mindenki számára nagyobb hang-
súlyt kap.

A rendezvényen Szabados Ákos 
polgármester köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Soltész Miklós egy-
házi, nemzetiségi és civil társadal-
mi kapcsolatokért felelős államtit-
kárt, majd megköszönte a nemzeti-
ségi önkormányzatoknak az eddigi 
együttműködést és hangsúlyozta en-
nek jövőbeni folytatását. 

A fesztivált Juhász Lajosné alpol-
gármester, a rendezvény fővédnöke 
nyitotta meg, beszédében kiemel-
te, hogy Pesterzsébet Önkormány-
zata és Szabados Ákos polgármes-
ter nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a nemzetiségek sikeresen elérhessék 
kitűzött céljaikat, köszönetét fejezte 
az elmúlt évek közös munkájáért és 
elért eredményeiért. 

A gyerekprogramokkal és nem-
zetiségi sütemény kóstolóval színe-

sített programon felléptek a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulói, Jánó Józsi és Gabi ze-
nekara, Rupa Ibolya és tánco-
sai, a Soroksári Német Nemzeti-
ségi Táncegyesület, a Háyákákhág 
Táncegyüttes, a Polonez lengyel 
néptáncegyüttes, a Dúha Szivár-
vány Néptáncegyüttes, valamint 
az Ukrán Néptáncegyüttes és az el-
maradhatatlan Pesterzsébeti Vajda 
Gipsy Koncertzenekar.

y.a.

Nemzetiségek fesztiválja
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F E L H Í VÁ S

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával 
együttműködve a 2020. évre kiírja 

az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot

Az ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akik:
- XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,

- felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felső-
oktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-

képzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, il-
letve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. -  BURSA „A”

- XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
- 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,

- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek,

- kizárólag azok a pályázók, akik 2020. évi felvételi eljárásban először nyertek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben tény-

legesen megkezdik – BURSA „B”

Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév),
a „B” típusú pályázat időtartama 3x10 hónap (hat egymást követő félév).

Benyújtandó iratok:  
„A” - hallgatói jogviszony-igazolás eredetben

- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről

- a szociális rászorultságot igazoló okiratok
- lakcímkártya másolat

„B” - igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről

- a szociális rászorultságot igazoló okiratok
- jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás

- lakcímkártya másolat

A BURSA pályázat benyújtásának módja:
A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalon való egyszeri regisztráció, 

amelyet a pályázók a további években is használhatnak.
A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell) nyomtatott for-
mában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat polgármeste-

ri hivatalánál kell benyújtani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott, határidő-
re beérkezett pályázatokat tekintjük érvényesnek!

A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról https://www.pesterzsebet.
hu letölthető, vagy átvehető személyesen az alább megjelölt címen, ügyfélfogadá-

si időben.

A pályázatokról további tájékoztatást az oktatas@pesterzsebet.hu 
e-mail címen is kaphatnak.

A pályázatokat postai úton, vagy személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.

Levélcím: 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.

A borítékra írják rá: „BURSA-2020”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. november 5.

Elbírálási határidő: 2019. december 5.
Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk, fellebbezési lehetőség nincs! 

Budapest, 2019. október 4.  Szabados Ákos 
    polgármester

FELHÍVÁS

Pesterzsébet Önkormányzata idén is ünnepélyesen 
köszönti a kerületben élő, 50 és 60 éves házassági 

évfordulójukat ünneplő párokat.
Várjuk a házaspárok jelentkezését – házassági anyakönyvi 

kivonatuk másolatával – 2019. november 4-ig a 
Polgármesteri Titkárságon 

(Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1. telefon: 283-0549).
Az ünnepséget 2019. november 28-án 12 órakor, 

az Erzsébet Napok keretében rendezzük a 
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

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

ezt a földhasználó elmulasztja, úgy 
növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, melynek legkisebb össze-
ge tizenötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenmillió forint.

Felhívás parlagfűirtásra

Fennállása óta második alkalommal 
adományozott egymillió forint ér-
tékben eszközöket a Pesterzsébeti 
Mentőállomásnak az A Pesterzsébe-
tiekért Egyesület (APE). A csomagot 
szeptember 27-én adták át. 

– Arra gondoltunk, hogy ezúttal ne csak 
felszereléssel, hanem az azzal dolgozók 
kényelmét szolgáló berendezésekkel is 
segítsük a pesterzsébeti mentősök mun-

káját, így hűtőszekrényt, mosógépet és 
három mikrohullámú sütőt is vásárol-
tunk az ellátás színvonalát javító új esz-
közök mellett – mondta dr. Kiss Zsolt. A 
civil szervezet elnöke Kresz Gézát, a Bu-

dapesti Mentőszolgálat alapítóját idézve 
–  „Mindenkit érhet baleset” – hozzátette, 
ez most is érvényes, ezért fontos a men-
tőállomás támogatása a kerület javára.
Szabados Ákos Pesterzsébet Önkor-
mányzata nevében köszönetet mondott 
az APÉ-nek a kerületi mentőállomásnak 
nyújtott újbóli támogatásáért, és remé-
nyét fejezte ki, hogy lesz még alkalom a 
segítségre. – Az elkövetkező időkben az 
önkormányzatnak is nagyobb részt kell 

vállalnia az állomás épületének felújítá-
sában. Remélem, hogy ebben a követ-
kező képviselő-testület az eddigieknél is 
együttműködőbb lesz – fogalmazott a 
polgármester.           y.a.

Adomány a mentőállomásnak
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– Az évtizedeken át kihaszná-
latlan és elhanyagolt Duna-par-
ti területen tudatos önkormányza-
ti tervezés és fejlesztés eredménye-

ként valósultak meg azok a létesít-
mények, amelyek újra vonzóvá tet-
ték a Kis-Duna partját nemcsak a 

pesterzsébetiek, hanem a főváros-
iak számára is.

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség, az ESMTK Kajak-kenu Szak-

osztálya és az ön-
kormányzat közös 
munkájának ered-
ménye a túrakikö-
tő átadása. Remél-
jük, ezzel bővül az 
ide látogató, spor-
tot szeretők tábo-
ra, és miközben 
próbáljuk az után-
pótlás-nevelést tá-
mogatni, a vízi tu-
rizmusnak is teret 
nyitunk – mond-
ta Szabados Ákos 
polgármester, hoz-
zátéve: – A túra-
kikötővel szeret-
nénk tovább erő-
síteni Pesterzsébet 
vízi sport kötődését 
és a mindenki szá-

mára elérhető rekreációs célú Du-
na-part használatot.

y.a.

Szeptember 24-én immár má-
sodik alkalommal szervezett 
az A Pesterzsébetiekért Egye-

sület ingyenes csontsűrűség-mérést 
a Civil Házban.

Az egyesület elnöke, dr. Kiss 
Zsolt elmondta: – Közeledik a rossz 
idő, az esős, latyakos időben köny-
nyebben el lehet csúszni, ami akár 

combcsonttöréshez is vezethet 
azoknál az embereknél, akiknek 
csontsűrűsége kisebb az átlagos-
nál. Éppen ezért minden 40 év fe-
letti hölgynek és az idősebb férfiak-
nak helyes és fontos feladat éven-
ként részt venni csontsűrűség-mé-
rő szűrésen.

s.z.

Pesterzsébet Önkormányza-
ta segítségével új, korszerű 
terheléses és nyugalmi EKG 

rendszert kapott a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház régi, amortizálódott 
rendszere helyett. Az eszközöket 
Pesterzsébet Önkormányzata ne-
vében Szabados Ákos polgármester 
adta át dr. Ralovich Zsolt főigazga-
tónak és dr. Lippai Józsefnek, a Kar-
diológiai Osztály osztályvezető főor-
vosának szeptember 25-én.

A terheléses EKG 
vizsgálattal ponto-
san feltérképezhe-
tő a mellkasi pana-
szokkal jelentkező 
betegek funkcioná-
lis állapota, különö-
sen a koszorúér-be-
tegségek feltárásá-
ban nélkülözhetet-
len. A vizsgálat köz-
ben jól észlelhetők 

azok az EKG eltérések, ritmuszava-
rok, valamint a szív vérellátási zava-
raira jellemző elváltozások, amelye-
ket a nyugalmi állapotban történő 
EKG vizsgálat sok esetben nem mu-
tat ki. A rendszer ugyanakkor nem-
csak diagnosztikai eszközként fon-
tos, hanem a műtétet követő reha-
bilitációs programban is kiválóan 
használható, a betegek gyógyulásá-
nak detektálásában.

s.z.

A verseny megnyitóján Tarjányi 
János, a XX.-XXIII. kerület Általá-

nos Ipartestület elnöke, a Budapes-
ti Kereskedelmi és Iparkamara XX. 
kerületi szervezetének elnöke el-
mondta: – Ez is egy 250 ezres össz-
díjazású verseny, ugyan nem dol-

lárban, hanem forintban, és a jutal-
mat nem pénzben, hanem ajándék 

formájában kapják majd 
meg a versenyzők a díj-
átadón.

A három önkormány-
zat nevében Szabados 
Ákos köszöntötte a ver-
senyzőket. – Valóban jó 
kapcsolat jellemzi az ön-
kormányzatok és a ka-
marák együttműködését. 

Abban bízom, hogy ez az elkövetke-
ző években is így lesz, már csak azért 
is, mert az önkormányzati munká-
ban valóságos eredményt kizárólag 
azon szakemberek segítségével lehet 

elérni, akik az egyes szakterü-
leteken jártassággal bírnak.

A polgármester hozzátet-
te: – Itt, Pesterzsébeten olyan 
sportkomplexumot próbá-
lunk alakítani a jégcsarnok-
kal, az uszodával, a megúju-
ló csónakházakkal és ezzel a 
tenisz centrummal, ami jelzi, 
hogy elkötelezettek vagyunk 
a sport támogatásában is.

s.z.

Túrakikötő nyílt a Csónakházban

Ingyenes csontsűrűség-mérés
Új EKG-k a kórházban

Jubileumi tenisztorna
A nálunk áthaladó és az ide érkező vízitúrázók számára nyújt kiváló minő-
ségű pihenő- és kikötői szolgáltatásokat a szeptember 23-án átadott túra-
kikötő. A mintegy 50 millió forintos beruházásban megvalósult, házban ház 
jellegű modern közösségi sportszíntér szervesen kapcsolódik a Duna-par-
ti csónakházak működéséhez, valamint a kerületi és fővárosi kajak-kenu 
sportélethez. 

Szeptember 21-én 10. alkalommal rendezte meg a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara XX., XXI. és XXIII. kerületi tagcsoportjai, valamint a XX.-
XXIII. kerületi Ipartestület a tenisztornáját, amely évről évre a kerületi 
önkormányzatok támogatásával valósul meg. Az eseménynek ezúttal is az 
Europe Tennis Center adott otthont. 
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Pesterzsébeten idén a szokásos-
nál valamivel, később, szeptember 
1-jén vette kezdetét a kerületi lom-
talanítás, ami igen nagy terhet ró 

mind a kerület lakosságára, mind a 
Polgármesteri Hivatal egyes osztá-
lyainak munkatársaira, különös te-
kintettel a Rendvédelmi Osztályra. 
Az elmúlt évhez hasonlóan ugyanis 
az osztály feladata volt azon körze-
tek ellenőrzése, ahol még nem érke-
zett el a lomok kikészítésének idő-
pontja, illetve – a további illegálisan 
kihelyezett hulladék visszaszorítása, 
szankcionálása érdekében – azon te-
rületek ellenőrzése, ahonnan már az 
FKF Zrt. levonult.

A közterület-felügyelők legfon-
tosabb feladatai a lomtalanítás idő-

szakában az illegális települési hulla-
dék elhelyezések ellenőrzése, a sza-
bálysértők tettenérése és szankci-
onálása voltak. E munkában nagy 
segítséget kaptak a Fővárosi Ren-
dészeti Igazgatóság közterület-fel-
ügyelőitől, a Pesterzsébeti Polgárőr-

ség önkénteseitől, riasztás esetén a 
kerületi rendőrkapitányságtól, va-
lamint – Pesterzsébet és Soroksár 
közös szakaszán – a XXIII. kerüle-

ti Rendészeti Osztály közterület-fel-
ügyelői járőrszolgálatától.

A lomtalanítási időszak tapasz-
talatai sajnos idén nem voltak ked-
vezőek. – A különböző elektronikus 
és írott sajtóban megjelent negatív 
hozzászólások beárnyékolták mun-
kánk eredményességét. Egyes terü-
letek lakói nem keresték az együtt-
működést, nem segítették bejelen-
téseikkel a járőrszolgálat tevékeny-
ségét. Sok helyen az FKF tájékozta-
tójában megjelölt idő előtt helyez-
ték ki a lomokat, ami így jó tápta-
laja volt a „lomisok” és egyéb ille-

téktelen személyek megjelenésének 
– tudtuk meg Puskás Péter Pál osz-
tályvezetőtől.

A nehézségek ellenére a közterü-
let-felügyelőknek sikerült a nagyobb 
mennyiségű, főleg a nem pesterzsé-
beti lakosok lom, sitt és egyéb hul-

ladék lepakolását megakadályoz-
ni, szankcionálni. Azokat a terü-
leteket pedig, ahová már a járőrök 
megérkezése előtt nagyobb mennyi-
ségű lomot helyeztek ki, jelentették 

az FKF Zrt. munkatársainak, akik az 
elszállítás előrehozásával oldották 
meg a problémát. 

A lomtalanítás befejezése után is 
volt még dolguk az érintett területe-
ken a járőröknek, hiszen nem egy-
szer előfordult, hogy a lomok elszál-
lítása után továbbra is kihelyezték, 
vagy legalábbis próbálták kihelyez-

ni – nemcsak a pesterzsébetiek, ha-
nem más kerületekből és az agglo-
merációból érkezők – a háztartások-
ban és a cégeknél felhalmozott hul-
ladékot. Ez utóbbi egyébként még a 
szabályos időben kihelyezett lomok-
nál sem megengedett, hiszen az FKF 
Zrt. kerületi lomtalanítási akcióit 
kizárólag a lakosság veheti igénybe.

A Fővárosi Közterület Fenntartó 
Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint 

a 2019. évben 17 ezer 700 köbmé-
ter lomot szállítottak el kerületünk-
ből, ami majdnem megegyezik a ta-
valyi 17 ezer 880 köbméteres meny-
nyiséggel.

A lomtalanítás időszakában tett 
közterület-felügyelői intézkedések-
ről az osztályvezető elmondta: 36 
helyszíni bírságot szabtak ki össze-
sen 895 ezer forint összegben, va-
lamint 5 esetben tettek szabálysér-
tési feljelentést a helyszíni intézke-
dések során. A térfigyelő kamera-
rendszerek felvételei alapján továb-

bi 42 esetben szabálysértési feljelen-
tést tettek. 

Rendőri segítségkérést követően 
– igazolás megtagadása miatt – az 
intézkedés során egy személy rend-
őrségi körözés miatt elfogásra ke-
rült. A lomtalanítás alatt a kerüle-
tünkből 9 üzemképtelen járművet is 
elszállíttattak a Rendvédelmi Osz-
tály munkatársai.

Sz. A.

Együttműködés nélkül nincs javulás

Keressük őket!
A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy ameny-
nyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő sze-
mélyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 061/289 

25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán

Ismét túl vagyunk a kerület mindennapi életét igencsak felbolydító és a 
környezetünket időlegesen elcsúfító heteken, a lomtalanításon. A Rend-
védelmi Osztály évről évre kiemelten kezeli ezt az időszakot, az azonban, 
hogy a közterület-felügyelők a jogszabályok adta lehetőségeiknek megfe-
lelően fellépnek, önmagában kevés. Ahhoz, hogy ne úgy nézzen ki a kerü-
let, ahogy idén szeptember első heteiben kinézett, a lakosság együttmű-
ködésére is szükség volna. 
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– Még nincs vége az évnek, 
de már most látható, hogy az ed-
digi legsikeresebb szezonját zár-
ja majd a birkózó szakosztály. Mi-
lyen eredményekkel büszkélked-
hetnek?

– Ebben az évben 9 nemzetközi 
érmet szereztünk, ami fantasztikus 
teljesítmény. Ami ennél is fonto-
sabb, hogy idén is csendült ESMTK 
birkózó tiszteletére magyar Him-
nusz, hiszen Szőke Alex a junior Eu-
rópa-bajnokságon első lett. Az sem 
elhanyagolható, hogy 2019-ben re-
kordszámú, tizennyolc váloga-
tott birkózót biztosítottunk a Ma-
gyar Birkózó Szövetség számára, és 

a nemrégiben zárult kazahsztáni vi-
lágbajnokságon is két – egy felnőtt 
és egy U23-as – birkózónk vett részt. 
Szép lassan kezdünk beleérni a fel-
nőtt korosztályba, bízunk benne, 
hogy néhány év múlva a felnőtt vá-
logatott első néhány korosztályának 
gerincét mi tudjuk majd adni.

– Amellett, hogy a semmiből lét-
rehozott egy mára kiemelkedően 
működő szakosztályt, többek között 
felújította a Szent Erzsébet Főplébá-
nia-templomot és a plébániát…

– A templom felújítását 23 éve 
kezdtem el, bár előtte is voltak ki-
sebb munkáim, például a plébá-
nián kicseréltem a régi fakerítést. 
Az, amikor 1996-ban belevágtam a 
templom teljes felújításába, az egy-
házmegyében is nagy meglepetést 
okozott, hiszen ilyesmi abban az 
időben nem volt jellemző. Azon ke-
vesek közé tartozom, akik elmond-

hatják, hogy 
építettem to-
r o n y ó r á t 
lánccal, hi-
szen az egész 
ó r a s z e r k e -
zetet kicse-
réltem, illet-
ve felújítot-
tam a haran-
gokat. Ké-
sőbb kicserél-
tem a temp-
lom tetőszer-
kezetét, pad-
lófűtést alakí-
tottam ki, és 
elvégeztettem 
az összes fres-
kó rekonst-
rukcióját. A 
templom ma 
már nagyon 
jó állapotban 
van, mégis ér-

demes rá még pénzt költeni, hiszen 
vannak javítanivalók.

– Miért tartja fontosnak, hogy 
Pesterzsébetet támogassa?

– Itt születtem 52 éve a Baba ut-
cai kórházban. Sikeres vállalkozó-
ként sem fordult meg a fejemben 
soha, hogy elköltözzek. Voltak csá-
bítások, ajánlatok, mégis maradtam. 
Szerintem Pesterzsébet élhető kerü-
let, a többi kerülethez képest a la-
kosság összetétele is rendben van. 
Mivel pedig szeretem a szépet, és 

szeretek alkotni, mindig kitalálok 
valamit. Beszéltem ezekről a gon-
dolataimról a Polgármester úrnak is, 
aki megerősítette bennem az elkép-
zeléseim fontosságát és jelentőségét. 
Így indult el az ötletem alapján a la-
kótelepi zöldfelületek rekonstrukci-
ója is. Négy évvel ezelőtt, éppen a 
25. évfordulóján annak, hogy elköl-
töztem a Bíró Mihály utca 12.-ből, 
azt gondoltam, hogy ennek emléké-
re felújítom a Bíró Mihály – Baross 
utca közötti szakaszt. A pozitív la-
kossági visszajelzések után döntött 
úgy az önkormányzat, hogy folytat-
ja ezt a munkát a többi lakótelepi 
parkkal, ami ma már az önkormány-
zat egyik kiemelt programjává vált. 
A másik ilyen a Fitt park megépí-
tése volt, amit a Kanada-parkban 
a futókör kiépítése követett. A Fitt 
park beruházást a támogatásommal 
valósította meg az önkormányzat, 
csakúgy, mind a rendőrség épületé-
nek felújítását. De támogattam is-
kolák, óvodák felújítását, megépí-
tettem a birkózócsarnokot, segítek 
nyugdíjas közösségeknek, a roma 
közösségnek.

A sport és az oktatás mellett ki-
emelt helyen szerepel nálam az 
egészségügy. A legnagyobb magán-
támogatója vagyok a Jahn Ferenc 

Dél-pesti Kórháznak, a megújult 
sürgősségi osztály bútorzatának je-

lentős részét én biztosítottam, va-
lamint új eszközök beszerzésével tá-
mogattam a kórházat. Az Ady End-
re utcai Szakrendelő felújításában 
az önkormányzattal közösen vet-
tünk részt. Az egészségügyben bő-
ven van még mit tenni, ezért min-
denhol lobbizok, hogy minél előbb 
megkezdődjön a dél-pesti kórház 
teljes felújítása. 

Számomra a pénz egy eszköz, 
amit fordítható jó és rossz célokra. 
Azt gondolom, ha jó irányba fordít-
juk, nagyon sok szép és hasznos dol-
got lehet belőle teremteni. Büszke 
vagyok arra, hogy bármerre megyek 
a kerületben, nagyon sok helyen ta-
lálkozhatom a kezem munkájával.

– Ahogy említette, mindehhez 
kellett az önkormányzat, annak 
vezetésének támogatása is…

– Szabados Ákost azért is tiszte-
lem és becsülöm, mert ő sem felej-
tette el azt, hogy honnan jött. Meg-
maradt annak, aki volt. Olyan poli-
tikus és olyan polgármester, aki úgy 
próbálja meg másokkal szemben ér-
vényesíteni az általa képviseltek el-
képzeléseit, hogy ész érvekkel dol-
gozik és az együttműködés fontossá-
gáról győzi meg őket, így érve el azt, 
hogy az ő elképzeléseit támogassák. 
Szabados Ákos ezt nagyon jól csinál-
ja, hiszen bár az egyik legnehezebb 
múltú fővárosi kerület vagyunk, erő-
feszítéseinek köszönhetően több pá-
lyázaton sikerült pénzt nyernünk, és 
így olyan fejlesztéseket megvalósíta-
ni, amelyekre egyébként nem lenne 

lehetőségünk. Többek között a 
főváros felújította és kibővítet-
te a jódos-sós fürdőt, az államtól 
kaptunk 700 millió forint plusz 
forrást az utak, járdák és zöldte-
rületek felújítására, a fővárostól 
nyert pályázat segítségével meg-
újultak a Hullám Csónakházak, 
megépül a Duna-sétány.

Nagyon fontosnak tartom 
azt is, hogy a mindenkori veze-
tés maximálisan a kerület érde-
keit képviselje, hiszen erre te-
szi le a polgármester az eskü-
jét. Ebből adódóan azt gondo-
lom, egy polgármesternek kö-
telessége a mindenkori kor-
mánnyal jó kapcsolatot építe-
ni, mert ez lehet a kulcs ahhoz, 
hogy az adott kerület plusz for-

rásokhoz jusson.
i.a.

„Pesterzsébet élhető kerület”
Losonczi Ottó kerületünkben született, itt járt iskolába, és mindig is Pesterzsébeten élt. Kerületünk díszpolgára az 
elmúlt évtizedekben jelentős összegekkel támogatta többek között a Pestszenterzsébeti Főplébánia, a Szent Erzsé-
bet téri és a Kossuthfalva téri templomok, valamint a Gyulai István Általános Iskola felújítását. Emellett létrehozta az 
EMSTK Birkózó Szakosztályát, amely mára az ország egyik legsikeresebbje. A szintén általa építtetett Kruj Iván Birkó-
zócsarnok pedig nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is kiemelkedő felszereltségű és minőségű. 

A Kruj Iván Sportcsarnok avatásán
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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

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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– A kerületi Autómentes Nap 
programjai évről évre a gyerekek-
nek, a gyerekekről szólnak, hiszen 
rajtuk keresztül tudjuk felhívni va-
lamennyi pesterzsébeti család figyel-
mét arra, hogy mennyire fontos a 
mozgás, az egészséges életmód, és 
mennyire jó az valamennyiünk szá-
mára, ha kevesebb autó közleke-
dik az utakon, így kisebb a zaj és a 
levegőszennyezés – fogalmazott a 
rendezvény megnyitóján Szabados 

Ákos. A polgármester hozzátette: 
– Pesterzsébeten az elmúlt időszak-
ban arra próbáltunk hangsúlyt fek-
tetni, hogy sétáló tereket alakítsunk 
ki. Ezt szeretnénk tovább folytatni a 
parkok felújíításával, a Duna-part 
fejlesztésével. A mai nap központi 
témája is ez, sétáljunk együtt, pró-
báljuk közösen jól érezni magunkat.

A Kosutiban felállított sátrakban 
kézműves foglalkozás, virtuális va-
lóság játék, a Sissi szobornál lézeres 

küzdelem várta a gyerekeket, akik 
közül a nagyobbak és a bátrabbak 
a segway-t is kipróbálhatták. A Vá-
rosháza mögött a kerületi rendőrka-

pitányság munkatársai kvízjátékok-
kal és akadálypályával várták a ki-
sebbeket.

s.z.

ÖNKORMÁNYZAT

11. alkalommal szervezte meg a 
Kossuth Társaság a Reformkori Na-
pot Pesterzsébeten. Az egész napos 
rendezvény megnyitóján Szabados 
Ákos megköszönte egyrészt a szer-
vezőknek azt a munkát, amit évről 
évre fektetnek a program sikeres le-
bonyolításához, másrészt mindazok-
nak, akik korhű ruhába öltözve szí-
nesítik az eseményt. – Ahogy az elő-
ző években megszokhatták, a rész-
vevőknek idén is olyan nagyszerű 
élményekben lesz részük, amelyek 
erősítik a lokálpatrióta érzést, szé-
lesítik a történelmi tudást, és nem 
utolsósorban még szorosabbra fűzi 
azokat a baráti és emberi kapcsola-
tokat, amelynek köszönhetően egy 
ilyen rendezvény is létrejöhetett – 
fogalmazott a polgármester.

A rendezvény első programja, az 
emlékülés előtt Dr. Hiller István or-
szággyűlési képviselő, a Parlament 
alelnöke köszöntőjében méltatta 
Hermann Róbert történészt. A Ma-
gyar Történelmi Társulat elnöké-
nek pedig így mutatta be hallgatósá-
gát: – A pesterzsébeti közösség több 

mint egy évtizede a 
felvonulástól a tu-
dományos előadá-
son keresztül a ki-
állításig, a nagysze-
rű Kossuth Társa-
ság aktív tagjaival 
és vezetőjével ele-
veníti fel a közön-
ség számára – ér-
zelemmel is – a re-
formkort. 

Az előadás után zenés felvonulás 
indult a Kosutin. A résztvevők meg-

koszorúzták Szé-
chenyi István mell-
szobrát, majd a Vá-
rosháza előtt kez-
dődött az ünnepi 
műsor. 

– Tudjuk, hogy 
Pesterzsébet renge-
teg szállal kötődik 
az 1848/49-es ese-
ményekhez. Itt ál-
lunk a Kossuth La-
jos utcában, a Kos-
suth téren, hátam mögött a Kos-
suth-szoborral, és számtalan utcánk 
neve őrzi ezeknek az időknek le-
gendás alakjait. A Reformkori Nap 
rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy 
a fiatalokban ne csak a lokálpatri-
óta, hanem a hazafias érzést is ki-
alakítsuk és továbbadjuk. Számta-
lan olyan program is megrendezésre 
kerül, ahol a családok közösen kap-
csolódhatnak ki – mondta Szabados 
Ákos a műsor előtti beszédében.

Az ünnepi műsort követően 
Pesterzsébet Önkormányzata és a 

Kossuth Társaság képvi-
selői elhelyezték Kossuth 
Lajos szobránál az emlé-
kezés virágait, majd meg-
nyílt a szintén tradicioná-
lis utcatárlat, melyet 6. al-
kalommal szervezett meg 
Lehoczkiné Fekete Emese.

A családokat a sétá-
ló utcában egész nap szí-
nes és érdekes programok 
várták.          

s.z.

Egy nap a reformkor jegyében

Szeptember 20-án a Kosuti és a Városháza mögötti terület adott otthont a 
már hagyományos kerületi Autómentes Nap rendezvénynek, melyen reggel 
9-től este 6 óráig számos érdekes és izgalmas elfoglaltságot kínáltak a pest-
erzsébeti gyerekeknek.

Autómentes Nap

Hermann Róbert történész

dr. Sturcz Zoltánné, a Kossuth Társaság 
elnöke
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– Kamaszkoromban, úgy 14-15 
évesen merült fel bennem a gon-
dolat, hogy pap legyek, ami a mi-
nistrálások alatt elkötelezettség-
gé érett – elevenítette fel a diakó-
nus atya a kezdeteket, hozzáfűzve: 
elsőáldozásától egyedül járt a Bos-
nyák téri templomba. Noha – mint 
fogalmazott – viszonylag vallásos 
családban nevelkedett, szülei nem 
látogatták a szentmiséket.

Katolikusként a Fasori Evangéli-
kus Gimnázium diákja volt.

Érettségi táján, mint mondta, 
„alábbhagyott a vágy, ami azonban 
búvópatakként” megmaradt ben-
ne. Mindenesetre a Budapesti Gaz-
daságtudományi Egyetem, a Közgáz 
pénzügy és számvitel szakán foly-
tatta tanulmányait. Természetesen 
élte az egyetemisták életét, amely-
ből nem hiányzott a buli, a barát-

nő. Lediplomázott, sőt, dolgozott is 
egy esztendeig, ám az egyetemi évek 
alatt megerősödött benne Isten el-
hívása. Barátai meglepődtek, de el-
fogadták döntését.

– Beiratkoztam a szeminárium-
ba, ami 5 plusz 1 éves képzés, egy 
szerzetesi jellegű közösségben – 
árulta el.

Az Esztergomi Hittudományi Fő-
iskolán kezdte tanulmányait, ahon-
nan három esztendővel később ke-
rült a Központi Papnevelő Intézet-
be. Jelenleg teológiai doktoriján dol-
gozik, amelynek témája Jézus csodái 
Szent Márk Evangéliumában.

– Kevesen választják ezt hiva-
tást, mert életre szóló elkötelezett-
séget kíván, a pap teljesen Istennek 
szenteli az életét – fejtette ki Ger-
gely atya. – A nyugati egyházban ez 
megjelenik a cölibátusban, ami pró-

fétai jel, hogy az ember teljesen az 
Úristennek lekötelezett.

Pesterzsébet előtt a Szent István 
Bazilikában szolgált egy éven át.

Úgy látja: Erzsébeten sok misszi-
ós lehetősége adódik.

– Véget ért a népegyház kora – 
magyarázta –, missziós terület let-

tünk, ami kihívás, ugyanakkor le-
hetőség is, mert bár kevesen járnak 
templomba, akik azonban járnak, 
azok hite elkötelezett.

Ezzel kapcsolatban megosztotta, 
hogy az anyakönyvek tanúsága sze-
rint 1927-ben Pesterzsébeten 2500 
bérmálkozó volt, míg most e szám az 
akkori töredéke csupán.

– Akkoriban működött a nép-
egyház, vélhetően azonban keve-
sebb elkötelezettséggel – mondta.

Ami jelentősen megváltoztatta 
a világot, az az információrobbanás.

– Lehet és kell is használni az 
új telekommunikációs eszközö-
ket, mint teszi a Szentatya is. A fi-

atalokat például alapvetően az 
interneten keresztül lehet megszó-
lítani, ami önmagában kevés, iga-
zi ereje a személyes megszólításnak, 
kapcsolatoknak van. Erről szól az 
egyház, a kapcsolatokról, Isten és 
ember kapcsolatáról – fogalmazott 
Garaczi Gergely diakónus atya.

D. A.

Életre szóló elhivatottság
Gyermekkorukban, legalábbis a fiúk, szeretnének űrhajóssá, autóverseny-
zővé, netán katonává, rendőrré, mások pilótává, esetleg olimpiai bajnokká 
cseperedni. Vélelmezhetően ritka kivételnek tekinthetjük azt, aki úgy hatá-
roz: papként szolgálja az Urat és az embereket, amikor felnő. Vajon hogyan 
zajlott ez Garaczi Gergelynél, aki augusztus óta az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet plébánia diakónusa. 

Második tanévét kezdte a 
Vörösmarty Mihály álta-
lános iskola, mint refor-

mátus iskola, amelyet a Pesterzsé-
bet-Klapka téri Református Egyház-
község a Külső-Pesti Tankerületi 
Központtól vett át.

„De akik az Úrban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
saskeselyűk, futnak és nem lankad-
nak meg, járnak és nem fáradnak 
el!” – ezt az Ézsaiás könyvében meg-
található gondolatot idézte az intéz-
ményvezető, Csák-Rozgonyi Cecí-
lia, majd elmondta: nagyon fontos-
nak tartják, hogy gyermekeik lel-
ki életének gondozását iskolalelkész 
végzi, aki ráadásul mentálhigiéniás 
szakember is.

Az igazgató felidézte: a 
2017/2018 tanév végén minden oda 
járó diák szülőjének nyilatkoznia 
kellett, kíván-e iskolát váltani, vagy 
elfogadja, hogy gyermeke egyházi is-

kolába fog járni. Mindössze páran 
jelezték elviteli szándékukat.

– Pedagógiai munkánk során 
csak olyan taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép, feladatgyűjte-
mény) használunk a tananyag fel-
használásához, melyet az ágazati mi-
niszter hivatalosan tankönyvvé nyil-
vánított, hiszen a kerettantervi tarta-
lomhoz való igazodás az egyházi isko-
lákra is vonatkozik – tudtuk meg az 
intézményvezetőtől, aki hozzáfűzte: 
a hittanoktatáshoz használt tankesz-
közöket a Magyar Református Egy-
ház Zsinati határozata alapján készült 
tankönyvjegyzékből választjuk ki.

Az intézményvezető zárásként 
Márk Evangéliumából idézett: „A 
jó földbe vetettek pedig azok, akik 
hallják az igét és beveszik, és gyü-
mölcsöt teremnek, némely harminc 
annyit, némely hatvan annyit, né-
mely száz annyit.”

da

Ismét becsöngettek

A BZSH Délpesti Körzete ivrit – modern héber 
kezdő nyelvtanfolyamot indít.

A tanfolyamon a hallgatók megismerkednek az ivrit nyelv alapjai-
val – az írással, olvasással, és a beszéddel.

Tanóra péntekenként 16.30-17.30
A tanfolyam kezdete: 2019. szeptember 27.

Helyszín: 1201 Budapest, Vörösmarty u. 8.

Tandíj: alkalmanként 500,-Ft/fő

Jelentkezés Kerényiné Rippner Zsuzsánál, 
az alábbi elérhetőségen:

kerenyi.ripker@t-online.hu

Mivel szeptember óta a Pest-
szenterzsébeti Árpád-házi Szent 
Erzsébet Főplébánia-templom-
ban a papi szolgálatot Czap Zsolt 
plébános egyedül látja el, folyta-
tódik a nyáron megszokott mi-
serend. Hétfőn, szerdán és pén-
teken reggel 7 órakor, kedden, 
csütörtökön és szombaton este 6 
órakor vannak a szentmisék. 

A vasárnapi miserend nem vál-
tozott, így szombaton tovább-
ra is este 6-kor, vasárnap pedig 
8-kor, 10-kor és este 6-kor kez-
dődnek a szentmisék.
Szentgyónás elvégzésére vasár-
nap a 8 órás mise előtt, 7 óra 
30-tól, valamint az esti szentmi-
se előtt, 17 órától van mód, va-
lamint a hétköznapi szentmisék 
előtt vagy után, igény szerint.

Folytatódik a nyári miserend
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Elárulta: nem szeret emlékezni 
a történelem tépázta fiatalkorára. 
Annyit azonban elmondott, hogy 
mivel szegények voltak,16 esztendő-
sen kezdett dolgozni a textiliparban.

– Saját erőmből képeztem ki ma-
gam: 7 éven keresztül 3 műszakban 
dolgoztam, miközben végeztem a 
tanfolyamokat – elevenítette fel a 
múltat.

Laboráns végzettsége mellett 
szerzett művezető és MEO-s bizo-
nyítványt. A Hazai Fésűsfonó fizikai 
textil laborjából vonult nyugdíjba.

Először 22 évesen házasodott, 
majd második férjéhez költözött 
Erzsébetre 1964-ben. Két lányá-

tól négy unokája született, akik hat 
dédunokával ajándékozták meg. 
Legidősebb és legfiatalabb unokái 
közt 20 év a korkülönbség, ezért 
mindig akadt segítenivalója. Töb-
bek között ő varrta a család ruháit.

A hosszú élet titkáról is mesélt 
lapunknak:

– Napirendi program szerint 
élek. Reggel, este tornázom, váltó-

vizes zuhanyt veszek, meleget és hi-
deget. 14 esztendeje járok nyugdí-
jas klubba, minden vetélkedőn részt 
veszek, több oklevelet kaptam.

Mindezek mellett olvas, kereszt-
rejtvényt fejt, kis családi segítséggel 
önellátó.       D. A.

Idén hetedik alkalommal ren-
deztük meg a Marót utcai Szociá-
lis Szolgáltató Központban a Mese-
mondó Versenyt. 12 mesét mond-
tak el a Humán Szolgáltatások In-

tézményén belül működő négy Idő-
sek Klubjának a tagjai. Volt saját 
mese, magyar népmese, verses mese, 
többek között: Állatmese, A kék ró-
zsa, Álom-mese, Nagy baj van a ba-
baházba’, A kakas és a pipe, Mátyás 
király igazmondó juhásza, Korpakö-
tél, A fecske lány.

Az elhangzott meséket ezúttal 
is háromtagú zsűri értékelte, Po-
lyák Edit, a Csili Művelődési Köz-
pont igazgatója, Tabáni Erzsó me-
seterapeuta és Böde János pesterzsé-
beti szerző. 

A döntés ezen a napon sem volt 
egyszerű, hiszen mindegyik elhang-
zott mese felejthetetlen élményt 

nyújtott a hallgatóság számára. Első 
helyezést ért el Tóth Sándorné, 
Nagy Győry István utcai klubtag. 
Második helyezett lett Palicskó 
Józsefné, Nagy Győry István utcai 

klubtag, míg harmadik helyen Tóth 
Jánosné, szintén Nagy Győry utcai 
klubtag végzett.

Különdíjat kapott Wolf Mi-
hályné (Marót utcai klubtag), Kéri 
Istvánné (Nagy Győry István utcai 
klubtag) és Mokán Andrásné (Vá-
góhíd utcai klubtag). 

Izgalmas és tartalmas délelőttöt 
töltöttek nálunk időseink, igazi volt 
a drukk és őszinte a taps. 

Láthattuk, hogy nem kell kis-
gyermeknek lenni ahhoz, hogy meg-
érintsen minket a varázslat, és so-
hasem nőhet fel annyira az ember, 
hogy ne ragadja el egy kis időre a 
képzelet világa.

Október 1-jén volt az Idősek 
világnapja, október az idő-
sek hónapja. Ez az az idő-

szak, amikor kiemelt figyelmet for-
dítunk arra a generációra, amely-
nek tagjai neveltek, tanítottak min-
ket, akik közül példaképeink kerül-
tek ki. Sajnos azonban, mint a szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott levélből 
is kiderül, nem mindenki vélekedik 
így az idősekről.

„Nyugdíjas vagyok, de még aktí-
van dolgozom. Nemrégen munka után 
vásárolni mentem az egyik áruházba. 
Sorban állás közben egy fiatalasszony 
rám kiabált: – Na mi van, nyugger, 
dobd már fel a szalagra, amit vásá-

roltál! – majd hozzátette: – Az öreg 
nyugdíjasok ráérnek, miért ilyenkor 
jönnek vásárolni? Mondtam a hölgy-
nek, hogy én is dolgozom. Azt, hogy 
ezután mit kiabált, inkább nem írom 
le, de nem szólt rá senki. Fizettem, és 
annyit mondtam neki: – Engem arra 
tanítottak a szüleim, hogy tiszteljem az 
időseket.

Nem telt el egy hónap, egy másik 
áruházban vásároltam. Egy fiatalasz-
szony nem állt sorba, úgy kért árut. 
Szóltam neki, hogy álljon sorba. Nem 
kellett volna. – Majd ha én is kétszáz 
éves leszek, akkor sorba állok! – felel-
te nevetve.”

(név a szerkesztőségben)

Szépkorú köszöntése Mesemondó verseny

Tisztelet az éveknek?

A közelmúltban köszöntötte az önkormányzat 90. születésnapja alkalmából 
Kéri Istvánnét, aki Újpesten született. Amíg édesapja a fronton harcolt, a 
négygyerekes családot kibombázták kőbányai lakásukból, így költöztek Er-
zsébetvárosba. 
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– A régizene tulajdonképpen a 
klasszika koráig tartó középkori, 
reneszánsz és barokk muzsika ösz-
szefoglaló neve?

– Igen, dacára annak, hogy a ze-
nészek külön-külön foglalkoznak 
az egyes korszakok muzsikáival. A 
X.-től a XVIII. századig nem kü-
lönült el a műzene a népzenétől, 
mondhatni, mindenki játszott min-
dent. Manapság a Zeneakadémi-
án szépen felöltözve hallgatjuk azo-
kat a szerzeményeket, amelyek ke-
letkezésükkor a mulatságot szolgál-
ták. Szeretném élővé tenni ezt a po-
rosodó hangszerkavalkádnak tartott 
muzsikát, amit megirigyelhetne egy 
dzsesszista, annyira fontos eleme az 
improvizáció.

–A fennmaradt kották vagy le-
jegyzések nem örökítettek meg 
hangszerelést, frazírozást?

– Nem egyszer mindössze egyet-
len szólam maradt fenn. Az internet 
előtt napokat kellett ülni a könyv-
tárban, ha az ember meg akart fej-
teni egy-egy tabulatúrát, sajátos ze-
nei lejegyzést.

– Honnan ered önnél a régizene 
iránti szerelem?

– 18 éves voltam, amikor a 
Musica Profana – a mai együttesem – 
felkeresett, legyek a csembalistájuk. 
Noha sosem csembalóztam, ellen-
ben orgona szakon végeztem, igent 
mondtam. Akkori barátom – aki az-
óta a férjem, Pejtsik Péter – nagy-
bátyja hangszergyűjtő volt, így ren-
delkeztünk egy NDK hangszerrel, 
amin addig nem játszottam. Leül-
tem mellé, gyakoroltam és belesze-
rettem.

– A régizene előadás egyik fon-
tos ismérve, hogy az eredeti hang-
szerek pontos másolatain adják 
elő. Lúdtollas a csembalója?

– Ma már szálas szerkezetű mű-
anyagra cserélték a tollakat, a vonó-
sok basszus bélhúrjait pedig ezüst-
szállal fonják be.

– A középkorban ismeretlen 
volt a normál zenei A hang. Ho-
gyan hangoltak?

– Általában 415 Hertzre, és nem 
440-re temperálták a hangszereket. 
Ezt onnan tudjuk, hogy a furulyák 

jó állapotban maradtak fenn, és a 
hosszukból megállapítható, milyen 
hangmagasságban szóltak. De or-
szágonként változott, van, ahol 395, 
másutt 412 Hertzre hangoltak, il-
letve hangolnak ma a régizene mű-
velői. Monteverdi korában például 
460 Hertzen szólt a muzsika.

– A csembaló iránti támadt sze-
relem után hogyan képezte tovább 
magát?

– A nyolcvanas évek végén in-
dult el a régizene mozgalom. Mi a 
zenekarral elmentünk Szentend-
rére, L. Kecskés András lantmű-
vész kurzusára. Ott kísérhettem egy 
lengyel kontratenor énekest. Ad-
dig életemben nem hallottam fér-
fi altot. Hát akkor kattant be, hogy 
én ezzel a zenével akarok foglalkoz-
ni. Mentem is tanulni három évre 
Lengyelországba. Közben a Teatr 
Wielki-ben, a varsói operaházban 
dolgoztam, ahol egy barokk operát 
vittünk színre.

– Mit tudott tanulni egy férfi-
énekestől?

– Pont ugyanabban a lágéban 
énekelt, mint én. Minden férfi ren-
delkezik ezzel a falzett hanggal, de 
az énekesek kidolgozzák ezt a re-
gisztert. Technikailag, szemben a 
klasszikus énekléssel, a barokk-
ban nagyon mozgékony gégére van 
szükség.

– Ez magyarul mit jelent?
– Sokat díszítettek az énekesek. 

A komponisták csak a XVII. szá-
zad elején vállalták fel a díszítése-
ket, amikor a manierizmusban elő-

térbe helyezték a szöveget, és szófes-
téseket alkalmaztak, hogy kifejezzék 
a szó hangulatát. Ahogy a barokk 
agyondíszítette az épületeit, úgy az 
énekeit is.

– Mint a romantikus opera-
áriák?

– Nem, mert az operában a 
megnövekedett hangszerállomány 
miatt nagyon nagy hangot kell ké-
pezni, ezért vibrálnak az énekesek. 
Nálunk, mivel nincs szükség nagy 
hangerőre, megmaradt a természe-
tes éneklés. A maga korában a dí-
szítés az énekesek közti virtusko-
dás eszköze lett, amit a komponis-
ták megelégeltek. Monteverdi leve-
lezéseiben panaszkodott is erre. Sok 
traktátus maradt fenn a 17-18. szá-
zadból, különféle improvizációs gya-
korlattal, hangsorok díszítésére al-
kalmas gyakorlatokkal. Ezekből ta-
nítok én ma.

– Miután elsajátította a barokk 
éneklést, és hazajött, mindjárt 
újabb fordulat következett, ön lett 
az After Crying női énekhangja.

– Izgalmas volt a progresszív rock 
és az én hangom találkozása. Az első 
lemez felvételén ide-oda repültem 
Varsó és Budapest között. Mondjuk, 
akkor csak 2000 forint volt a jegy...

– A progresszív rockkal történt 
találkozása koránt sem a véletlen 
műve, hiszen az After Cryng a fér-
je, Pejtsik Péter csellóművész ze-
nekara.

– Akkor még nem volt a fér-
jem, igaz, együtt jártunk konzerva-
tóriumba, és másodévben barátok 
lettünk. Azóta vagyunk együtt. 25 
évesen házasodtunk össze, egy évre 
rá megszületett első gyermekünk, az 
ötből.

– És még arra is futotta idejé-
ből, erejéből, hogy a Musica Pro-
fanával párhuzamosan beszállt a 

Corvina Consort régizene ének-
együttesbe.

– Egyre többet szerettem volna 
énekelni is, csembalózni is. Gyerek-
szülés miatt nem maradt el koncer-
tem, ugyanakkor tőlük sem akartam 
elrabolni az időt.

– Örökölték a szülők zenei 
talentumát?

– Minden gyermekünk zse-
niálisan muzsikál. Rendszere-
sen tartunk családi koncerte-
ket, igazán megható élmény. 
Sőt, Budakalászon, ahol élünk, 
minden évben fellépünk egy-
szer.

– Korán reggel anyuka, aki 
iskolába viszi gyerekeit, este 
pedig a híres zenész?

– Már csak két gyereke-
met kell elindítani az iskolá-
ba. Fél hétkor kelek, még ha 
fél háromkor kerültem is ágy-
ba. De nem adnám semmi pén-

zért. Alkotni, továbbadni annyira 
jó, meg látni, milyen jól érzik magu-
kat az emberek a koncerteken. Töb-
bek között a Zempléni Fesztiválon is 
kis falvakba juttatjuk el a régizenét, 
ahol a hallgatóság meglepődve 
mondja: „nem is tudtam, hogy én 
ezt szeretem”. Ilyenkor érzem, hogy 
ma is beszélt nyelv a régizene.

– Milyen forrásokból dolgozik?
– Például a Kájoni-kódexből, 

amelyben Seregély Mátyás, majd 
Kájoni János összegyűjtötte, meg-
örökítette, ahogy a XVII. században 
az európai zene bejutott Erdélybe. 
A muzsikusok utaztak mindenfe-
lé, hallottak mindent, egyik udvar-
ból a másikba vitték saját zenéjü-
ket, és hozták haza másét az Erdélyi 
Fejedelemségbe, amely akkor Euró-
pa kulturális központja volt. A kó-
dex megőrzött népzenéket is, ezeket 
szoktuk előadni, összehasonlítani a 
szájhagyománnyal megmaradt nép-
dalokkal, Sebestyén Mártával.

– Akivel megismerkedésük 
nem volt hétköznapi...

– Márti rendszeresen megjelent 
koncertjeimen, beült az első sorba 
és jegyzetelt. Képzelheti, mit érez-
tem. Később kiderült, hogy nem a 
hibákat jegyezte fel, hanem az álta-
lam énekeltek mellé odaírta a népi 
megfelelőjét. Később mindketten, 
külön nászajándékként felléptünk 
egy esküvőn, ahol rácsodálkoztunk 
a hasonlóságunkra. Ennek tíz éve, 
azóta különféle tematikus estekkel 
lépünk fel.

Ditzendy Attila

Ma is beszélt nyelv a régizene
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit régizene koncertjét tekinthetik meg no-
vember 9-én a Csiliben. Az előadást mindazoknak ajánljuk, akik kíváncsiak 
rá, mennyi közös dallam, motívum fedezhető fel a barokk és reneszánsz mű-
zene, valamint a magyar népzene gyöngyszemei közt.
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Meszlényi János és a kerület kap-
csolata igen jó volt. Munkásságát 
több szobra őrzi Pesterzsébeten, a 
legismertebbeket a Gaál Imre Galé-
ria szoborkertje.

– Először 1964 és 69 között lak-
tunk Erzsébeten. János apám egy-
kori kis kerámiaműhelyében dolgo-
zott, ahol követ is faragott – emlé-
kezett Molnár Eszter, kiemelve: ní-
vódíjat kapott ülő terhes anya alko-
tásának faragásáért.

Első szobra a főváros ajándéka-
ként került Székesfehérvárra, ahol 
13 esztendőn át éltek. Ugyan mű-
teremlakásban, ami azonban szob-
rászi munkának nem volt megfelelő, 
ezért 1981-ben visszaköltöztek Pest-
erzsébetre, ahol a mester felépítette 
saját műtermét.

1962-től foglalkozott rézdombo-
rítással. Mint Eszter elmesélte: első 
ilyen műveit Nagy László méltatta 
az Élet és Irodalomban, sőt az első 
rézdomborítású kapu is nevéhez fű-
ződik, a szegedi Alabárdos Éttere-
mé. De nem kizárólag itthon talál-
ható domborműve, hanem például 
Moszkvában, a magyar követségen.

– Az építkezéskor sürgősen szük-
ség volt egy ügyes kezű alkotóra, és 
tudták, hogy János, fiatal kora elle-
nére remekül ért a rézdomborítás-

hoz, így Domanovszky Endrével és 
Kerényivel Jenővel közösen díszít-
hette az új épületet – idézte fel öz-
vegye.

A sikereket ko-
morabb időszak 
előzte meg. Az öt-
venes években a 
család gyapjúfono-
dáját államosítot-
ták. Egyik hajnal-
ban az ÁVO meg-
jelent, és közölték 
szüleivel: néhány 
órán belül hagy-
ják el Németbólyt 
– négy gyerekkel, 
akik közül egyikük 
csecsemő volt. Ro-
konok fogadták be a 
családot.

Általános iskolai 
tanára meglátta te-
hetségét. Nagybátyja 1954-ben hó-
fúvásban vitte Kaposvárra, ahol fel-
vételizhetett a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumba. Felvet-
ték. A fővárosban érte a forradalom.

– Majdnem mindenhol ott járt, 
kivéve a Sztálin szobor ledöntését, 
de a Bem téren egy fára kapaszko-
dott fel, köveket rakott a Móricz 
Zsigmond körtéren, ott volt a Rá-

diónál. A harcokat lekéste, azon-
ban a halottakat látta. Meghatóan 
írt arról, ahogy az őszi szellő meg-
lebbentette az egyik halott nő fris-
sen mosott haját. Mert remekül tu-
dott írni is – mondta el Molnár Esz-
ter, aki két évvel járt alatta a képző-
művészeti gimnáziumban, ahol ké-

sőbb Meszlényi János több mint egy 
évtizedig tanított.

Egészen addig, amíg felkérték a 
soroksári Szent István Király Plébá-
niatemplom 6,5 méter magas Mária 
szobra, illetve a feszület és a Szent 
István kápolna domborított kor-
pusza megalkotására. A hatalmas 
munkában fiai, a szobrász János és 
a szobrász-restaurátor András segí-

tették. Hasonlóan nagy megbízást 
kapott a kelenföldi Szent Gellért 
templomtól, ahol a Mindszenty ká-
polnában a névadó szobrát, a temp-
lomban monumentális Krisztust al-
kotta meg. 2004-ben megállapítot-
ták, hogy több infarktuson esett át, 
amelyeket lábon kihordott, ezért 

Jézus kísérő alakjait, a sirató Szűz-
anyát és János apostolt már felépü-
lése után fejezte be.

– A tárlatot nézve, azt kell mond-
jam: nem volt akármilyen tehetség, 
nem véletlen, hogy az én mesterem, 
Bernáth Aurél hosszú cikket szen-
telt kiállításának már 1965-ben – 
fogalmazott Molnár Eszter.

D. A.

– Köszönöm mindazoknak, akik 
az elmúlt három évtizedben alko-
tásaikkal, művészetükkel, vagy a 
működtetésébe fektetett áldoza-
tos munkájukkal segítették a galé-
ria művészeti törekvéseit és kiállí-
tásait. A születésnapi tárlat a Gaál 
Imre Galéria kortárs képzőművésze-
ti gyűjteményének darabjaiból válo-
gat, több kerületi művész munkáját 
is megjelenítve – mondta köszöntő-
jében Szabados Ákos polgármester.

A Gaál Imre Galérai történe-
tét D. Udvary Ildikó művészet-

történész, a Pesterzsébeti Múze-
um igazgatója elevenítette fel. Ta-
lán nem sokan tudják, hogy a Pest-
erzsébeti Múzeum 1953-ban költö-
zött a Kossuth Lajos utca 39. alat-
ti épületbe, amelyet 1908-ban épít-
tetett dr. Szalai Jenő orvos. Tizen-
hét évvel később a ház dr. Suda De-
zső ügyvéd, Suda János községala-
pító ügyvéd fia tulajdonába került. 
A család az államosításig élt ebben 
az épületben. A ’80-as évek köze-
pén a múzeum átköltözött mai he-
lyére, az 1906-ban épült neogótikus 

Bocsák-villába, ezzel párhuzamo-
san megkezdődött a Kossuth Lajos 
utcai épület teljes átalakítása, Hor-
váth Péter Kornél és Kugler Katalin 

építészek tervei alapján. A felújított 
épület 1989-ben nyitotta meg kapu-
it Gaál Imre Galéria néven.

y.s.

Szobrok, domborművek

30 éves a Gaál Imre Galéria

Meszlényi János Munkácsy-díjas szobrászművész életmű-emlékkiállítás 
nyílt szeptember 11-én a Gaál Imre Galériában, a tárlat október 26-áig láto-
gatható. A három éve elhunyt alkotó alakját özvegye, Molnár Eszter festő- és 
grafikusművész elevenítette fel. 

A címben szereplő címmel nyílt kiállítás szeptember 18-án a Gaál Imre Ga-
lériában. A november 2-áig látogatható tárlaton több mint harminc kortárs 
magyar művész 40 művét – festményeket, fényképeket, kisplasztikákat és 
szobrokat – tekinthetik meg az érdeklődők. 
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Amellett, hogy télen felmelegít, 
hideg változatai pedig nyáron hűsí-
tenek, levest évszaktól függetlenül 
rendszeresen fogyasztani kell. Egy-
részt mert tele van vitaminnal és 
ásványi anyaggal, másrészt – és ez 
legalább annyira fontos – biztosítja 
szervezetünk folyadék-utánpótlását.

Folyadékellátottság

A megfelelő folyadékellátottság 
fontos eleme az egészség megőrzésé-
nek, hiszen minden sejtünk felépíté-
séhez, minden szervünk normál mű-
ködéséhez hozzájárul. Szerepe van a 
vérnyomás szabályozásában, a salak-
anyagok kiválasztásában és eltávolí-
tásában, a testhőmérséklet szabályo-
zásában. De kihat az agyműködésre, 
a hangulatra, valamint a szellemi 
teljesítőképességre (pl. koncentráci-
ós és tanulási képesség) is.

Már az enyhe mértékű kiszáradás 
is hozzájárul több betegség, például 
a vesekövesség, a székrekedés, szá-
mos szív-és érrendszeri betegség ki-
alakulásához – hívja fel a figyelmet a 
Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége (MDOSZ).

A leves

A leves a magyar konyha jellem-
ző étele, sokféle alapanyagból, vál-
tozatosan elkészítve, hidegen vagy 
melegen kerül asztalra, általában az 
étkezés kezdő fogásaként, legyen az 
ebéd vagy vacsora, hétköznap vagy 
éppen ünnepi alkalom. A leves ér-
tékes szervezetünk számára, főleg, 
ha minél több zöldséget, gyümöl-
csöt tartalmaz, mert így nagyobb lesz 
rost-, vitamin- és ásványianyag-tar-
talma.

Átlagos levesfogyasztás ese-
tén 250-400 ml mennyiséget, ösz-
szetett levesekből – mint az Újházy 
tyúkhúsleves vagy a Jókai bableves 
– 500 ml-t, míg erő-, krém- és gyü-
mölcslevesekből 200-250 ml-t szo-
kás tálalni. Ez utóbbi mennyiség al-
kalmas menüsorban való kínálás-
ra, valamint arra, hogy betöltse ét-
vágyfokozó szerepét, növelje az ét-

kezés élvezeti értékét. Persze a le-
ves utóbbi hatását befolyásolja a fel-
használt nyersanyagok íze, színe, il-
lata, darabolási módja, a fűszere-
zés, a sűrítés fajtája, de a felhasznált 
levesbetét(ek) is.

Egészségesebben

Az MDOSZ felhívja a figyelmet: 
a korszerű konyhatechnológiai mű-
veletekkel, a helyes étkezés ismere-
teinek gyakorlati alkalmazásával a 
leves az egészséges táplálkozás meg-
határozó eleme lehet. Ha például a 
leves elkészítéséhez használt zöld-
ségek vagy gyümölcsök 20 százalé-
kát nyersen áttörve dolgozzuk bele 
az ételbe, ugyanazon íz mellett ma-
gasabb vitamintartalmú előételt ka-
punk, sőt, még akár a hagyományos 
sűrítési módokat (habarás, rántás) is 
elhagyhatjuk.

Praktikák

A zöldségek főző-, illetve pároló-
levét tegyük el, és használjuk fel ké-
sőbb egy leveshez, főzelékhez vagy 
akár mártáshoz, íze, és nem külön-
ben ásványianyag-tartalma miatt.

A finomra vágott zöldpetrezse-
lyem, metélőhagyma, zellerzöld, va-
lamint a friss fűszernövények (ba-

zsalikom, menta, rozmaring vagy 
kakukkfű) nemcsak díszíti az elké-
szült ételt, de közvetlenül tálalás 
előtt a levesbe szórva annak C-vita-
min tartalmát is növeli.

Alapanyagként válasszunk több-
féle kisebb energia-, de nagyobb 
rosttartalmú zöldségfélét, kevesebb 
zsírt tartalmazó húsféleséget, és ha 
kell, fogyasztás előtt zsírtalanítsuk 
a levest.

Rántás helyett válasszuk a haba-
rást, és ahhoz is a zsírszegényebb ter-
mékeket, mint a joghurt, kefir vagy 
zsírszegény tej, tejföl.

Előnyei

Ha egészségesen készítjük el le-
veseinket, a diétázók is bátran fo-
gyaszthatnak belőlük, nemcsak elő-
ételként, hanem akár tízóraira vagy 
uzsonnára is. Több nemzetközi vizs-
gálat bizonyította, hogy a rendszeres 
levesfogyasztásnak komoly előnyei 
vannak az egészségmegőrzésben. Az 
eredmények szerint azok, akik gyak-
rabban esznek levest, összességé-
ben akár 20 százalékkal is kevesebb 
energiát vesznek fel, mint akik ki-
hagyják. A leves telít, csökkenti az 
éhségérzetet, ezért a tápanyagok-
ban gazdagabb főételből már kisebb 
adagot fogyaszt az ember. Ez pedig 
tudatos ételválasztás esetén keve-
sebb zsír- és energiabevitelt jelent, 
ami hosszabb távon kedvezőbb test-
tömeget, kisebb szív- és érrendszeri 
kockázatot eredményezhet a levest 

nem, vagy csak ritkábban fogyasz-
tókhoz képest.

Veszélyeztetettek

A gyermekek kellő mennyiségű 
és rendszerességű folyadékbevitele 
a felnőttekénél is fontosabb. Nekik 
ugyanis testtömegkilogrammonként 
több folyadékra van szükségük, mint 
a felnőtteknek, hiszen veséjük még 
fejlődésben van. Egy Budapestre és 
Kecskemétre kiterjedő reprezentatív 
kutatás alapján a 7 és 10 év közötti 
gyermekek negyede az Európai Élel-
miszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
vízbeviteli irányértékei alapján aján-
lott vízmennyiség 70%-át sem fo-
gyasztja el, így kritikusan alacsony 
vízfogyasztónak tekinthetők.

Legalább ennyire veszélyeztetet-
tek az idősek, akiknek szomjúságér-
zete, veséjük folyadékmegtartó ké-
pessége, valamint étvágya is csök-
ken. Sajnos memóriájuk is romlik, 
ezért hajlamosak megfeledkezni a 
rendszeres folyadékbevitelről. Nem 
véletlen, hogy a 85-99 évesek hat-
szor nagyobb gyakorisággal kerülnek 
kórházba folyadékhiány miatt, mint 
a 65-69 évesek.

Éppen ezért az ebbe a két ge-
nerációba tartozóknál még gondo-
sabban kell odafigyelni a megfele-
lő folyadékutánpótlás biztosításá-
ra, amelynek fontos része a rendsze-
res levesfogyasztás – hangsúlyozza a 
Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége.                         y.a.

Ezért fontos, hogy sok levest együnk
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Nagyszerű, bátor hős-
tettet hajtott vég-
re augusztusban a 

mindössze kilenc esztendős 
Szilvási Jázmin; megmentet-
te egy másfél éves gyermek 
életét. A Pesterzsébeten élő, 
a Hajós Alfréd Általános Is-
kolába járó Jázmin a család-
jával strandolt a Pesterzsébe-
ti Jódos-sós Gyógy- és Strand-
fürdőben, amikor észrevette, 
hogy egy kisbaba belegyalogol 
a mély vízbe. Jázmin egy pilla-
natig sem habozott, már me-
rült is utána, és épségben ki-
húzta a babát a partra.

Köszönjük Jázmin, nagyon 
büszkék vagyunk Rád!

A P e s t e r z s é b e t i 
Gyermekmosoly 
Óvoda Mákvirág 

Tagóvodájában különleges 
módszerrel segítették szep-
tember első napjaiban a ki-
csik beszoktatását. Hétköz-
nap reggelenként Molli, a 
terápiás kutya látogatott el 
gazdijával, Andival az ovi-
ba, hogy megkönnyítsék az 
elválást a szülőktől, sírás 
helyett mosolyt csalva a ki-
csik arcára.

Andi különböző trükköket mu-
tatott be Mollival, amit aztán a gye-

rekek is kipróbálhattak. Volt képze-
letbeli kutyafürdetés, annak minden 

mozzanatával, sok-sok simo-
gatással. A nagyobb, illetve 
a kutyáktól félő gyerekek-
nek jó alkalom volt, hogy 
megismerjék és megszeres-
sék a terápiás kutyákat és 
azok munkáját.

A régi ovisok már jól is-
merik Mollit, hiszen évek 
óta állandó szereplője és 
résztvevője a kerületi Álla-
tok világnapi rendezvény-
nek. Molliról tudni kell, 
hogy a Putrinka-Mopszokért 
Alapítvány mentett kutyu-
sa. Az év folyamán több al-
kalommal is ellátogat majd 
az óvodába, gazdijával vé-
gigjárják az összes csoportot, 
támogatva és színesítve az 
intézmény mindennapjait.

Winkler Györgyi

– Az intézmény bezárása után 
merült fel, hogy jó lenne a napórát 
megmenteni, elkerülni a bezúzását. 
Zolna Katalinnal együtt fordultunk 
az önkormányzathoz, hogy nyújt-
sanak segítséget az ideszállításában 
– idézte fel az ünnepélyes avatáson 
a történetet Őrfi Krisztina, a Hajós 
igazgatója. 

A napóra sokáig az 
iskolán belül, a bejá-
ratnál állt, mivel a ta-
lapzat elkészítéséhez és 
a szerkezet beállításá-
hoz szakemberekre volt 
szükség.

Az eseményen Mar-
ton Géza, a Magyar 
Csillagászati Egyesület 

Napóra Szakágának vezetője tartott 
rövid ismertetőt a legősibb időmérő 
eszköz, a napóra történetéről, mű-
ködéséről. Ezt követően Őrfi Krisz-
tina Szabados Ákos polgármester-
rel közösen leplezte le a különleges 
szerkezetet.

y.a.

A Pesterzsébet Átalakuló Duna-
part idén is illegális lerakók között 
„ünnepelte meg” a Takarítási Világ-
napot. Az önkéntesek szeptember 
14-én, szombaton délelőtt talics-
kákkal, szemeteszsákokkal a kezük-
ben járták végig a Kis-Duna ferenc-
városi és pesterzsébeti partszakaszát.

A Morgan Stanley és a Hell 
Energy Kft. önkénteseinek köszön-
hetően idén már szelektíven tudták 
összeszedni a partról a szemetet. Az 
immár 6. alkalommal megtartott ak-
ción összesen két konténernyi sze-
metet gyűjtöttek össze.

sz

Életet mentett Jázmin

Terápiás kutyával mosolyogva

Napóraavatás

Két konténernyi szemét

Szeptember 18-án avatták fel a Hajós Alfréd Általános Iskola előtti parkban 
a napórát, amely a régi Székelyhíd, később Baross Gábor Általános Iskola és 
Szakiskola bejáratánál állt. 
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Omega könyvbemutató
Majnik László: Barázdák között című, az Omega 
együttesről szóló könyvének zenés bemutatójára 
várunk minden kedves érdeklődőt október 11-én, 
pénteken, 17 órakor!

Kézműves Kuckó
október 2-án, terményekből fogunk alkotni, novem-
ber 6-án pedig mécstartót készítünk. Várunk a hó-
nap első szerdáján, 17 órakor! 

Kerekítő mondókás móka
mondókák, ölbeli játékok, labdás móka, átmozga-
tás 0-4 éves korig. Várjuk szeretettel a babákat és 
szüleiket október 9-én, szerdán, 17 órakor. A rész-
vétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást Farkas 
Katalin tartja!

Színes ötletek klubja
Frisch Tündével október 30-án, szerdán, 17 órakor 
kézműveskedhetünk újra! Gyerekeknek, felnőt-
teknek egyaránt ajánljuk a programot.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órá-
tól válogathatnak közönségszervezőnk színházje-
gyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Antalné Gémesi Mária fest-
ményeit, tárlóinkban pedig Molnár Éva mackó-
gyűjteményét tekinthetik meg.

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

AJÁNLÓ 

110 éves az Árpád-házi Szent Er-
zsébet Főplébániatemplom és Nagy 
Sándor festőművész születésének 
150. évfordulójára rendezett hely-
történeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 2019. áp-
rilis 17. – 2020. március 27. között
hétfőtől-péntekig, 8-16 óráig. 

Meszlényi János szobrászművész 
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 kortárs művészeti gyűj-
teményünkből
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
A kiállítás nyitónapja: 2019. szep-
tember 18.
A kiállítás zárónapja: 2019. novem-
ber 2.
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Nagy Sándor és a Gödöllői Mű-
vésztelep
Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum művészettörténészének 
előadása.
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Budapest, Kossuth L. u. 39.
Időpont: 2019. október 30., 17 óra.

Beszélgessünk angolul!
okt. 30-án, 17.30-tól

Csevegő Klub 
Pénteki napokon 14 órától

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

okt. 14-én és 28-án, 17 órától
 

Kerekítő Papp Judittal és 
Kolozsváry-Kiss Dániel 

gitárkíséretével 
Hétfői napokon

10.00: Mondókás móka; 11.00: 
Bábos torna

Nagy László Simonné a 9. sz. 
egyéni választókörzet 

képviselőjének fogadóórája
2019. nov. 6-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:Hétfő-Péntek 8-16

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

Kedves Olvasók! 
Könyvtárunk okt. 16-án (Szak-

mai nap), 23-án (1956-os forra-
dalom) és nov. 1-én (

Mindenszentek) zárva lesz!

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy október 
16-án, szerdán, szakmai nap miatt, illetve október 

23-án, szerdán zárva leszünk!



192019. október 3. AJÁNLÓ 



20 2019. október 3.SPORT

Az ESMTK Birkózó Szakosztá-
lya július 28. és augusztus 11. között 
tartotta szokásos kiskunlacházai 
edzőtáborát, közel 80 birkózó rész-
vételével. A táborban kárpátaljai 
ukrán sportolók is segítették felké-
szülésüket az őszi szezonra. 

A szakosztály elnöke, Losonczi 
Ottó és az edzői stáb a szokásos 
lendülettel vágtak bele a kéthetes 
edzőtáborba. A tábornak megad-
ta az alaphangulatát, hogy Takács 
Zsolt a serdülő Európa-bajnoksá-
gon, Matyi Vivien az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon, Tösmagi 
Attila és Bazsó Adolf pedig a kadet 
világbajnokságon szereztek bronz-
érmet. Mind a négy sportolót a tá-
bor ideje alatt köszöntötték a szak-
osztály sportolói, edzői, vezetői, va-
lamint mindkét alkalommal megje-
lent Kiskunlacházán Somodi Klára, 
az Egészségügyi és Sportbizottság el-
nöke is, aki oklevéllel jutalmazta ér-
mes versenyzőinket.  

Az edzőtábor szakmai felépítése 
megegyezett a tavalyi menetrend-
del. A sportolók napja egy 3 km-es 
futással, valamint reggeli tornával 
indult. 5-1-es edzésbeosztással tar-
tottuk a tábort, ami azt jelenti, hogy 
5 edzést 1 pihenő követett. Termé-
szetesen a kemény munka mellett 
jutott idő a birkózóknak a szórako-
zásra, kikapcsolódásra és a pihenés-
re is, hiszen az edzőtábor helyszíné-
ül szolgáló üdülő közel 50 féle sport 
használatára alkalmas.

Szakosztályunk elnöke ezúton 
szeretne köszönetet mondani azok-
nak az anyukáknak és apukáknak, 
akik arra áldozták a szabadságukat, 
hogy a táborozó gyerekekről gon-
doskodjanak. 

Szakosztályunk birkózói két 
nemzetközi meghívásos versennyel 
zárták a nyarat.  Augusztus 31-én 
Balkányba látogattak ifjú remény-
ségeink, a hagyományosan min-
den évben megrendezésre kerü-
lő Cellspan Kupára. A versenyen 4 
nemzet 23 egyesületének 220 birkó-
zója próbált szerencsét. Természete-
sen, mint ahogyan eddig is, szakosz-
tályunk 2019-ben is népes csapat-
tal állt rajthoz a balkányi viadalon. 
A gyermek és diák II-es korosztály-
ban érdekelt birkózópalánták igen-
csak kitettek magukért, összesen 17 
érmet zsebeltek be.

A 6 arany-, 4 ezüst- és 7 bronz-
éremnek köszönhetően nem is volt 
kérdés, hogy szakosztályunk a csa-
patpontverseny első helyén zár.

Gyermek eredményeink:
29 kg: 2. Gerhauser Vilmos Bendegúz
29 kg: 3. Koch Máté
32 kg: 3. Erszény Csanád
32 kg: 5. Bak Krisztián
32 kg: 5. Botos Gergely
35 kg: 1. Felkai Balázs
35 kg: 3. Kovács Márton
38 kg: 1. Molnár Tamara
+ 46 kg: 3. Balog Hunor
+ 46 kg: 5. Kovács György.
Kiesett: Váradi Schüszler Alexan-
der (26 kg), Zoltai Alex (29 kg).

Diák II-es eredmé-
nyeink:
23 kg: 1. Zhytovoz 
Mária
29 kg: 2. Bagoly 
Boldizsár
32 kg: 1. Sánta Le-
vente
32 kg: 3. 
Kerecsanin Mátyás
50 kg: 2. Antaly 

Sándor
54 kg: 1. Kertész Dominik
54 kg: 2. Szabó Borisz
54 kg: 3. Balogh 
Bence
54 kg: 3. Kmeth 
Zalán
58 kg: 1. Soltész 
Patrik.
Kiesett: Vinklárik 
Dominik (29 kg).

Ugyanezen a 
napon a vajdasági 
Zentán tartották 
meg a 29. Nikola 
Vukov Emlékver-
senyt.

A hosszú évtizedek óta igencsak 
színvonalas nemzetközi utánpótlás-

versenyen fiataljaink kiváló teljesít-
ményt nyújtottak, nyolc ver-
senyzőnkből négyen aranyat, 
hárman pedig ezüstérmet sze-
reztek súlycsoportjukban.

A számos országot felvo-
nultató határon túli viadalon 
a serdülő 57 kilogrammos bir-
kózónk, Kovács Olivér nem 
csak a súlycsoport aranyér-
mét, hanem a legjobb külföl-
di versenyzőnek járó díjat is 
elnyerte.
Diák I-es eredményeink:
36 kg: 1. Zhytovoz Petro
39 kg: 2. Olasz Bende
50 kg: 1. Felkai Bendegúz

39 kg: 5. Jász Bálint. 
Serdülő eredményeink:
48 kg: 1. László Nikolett
62 kg: 2. Huszár Regina
57 kg: 1. Kovács Olivér
57 kg: 2. Takács Zsolt.

Szeptember 15-én került meg-
rendezésre a diák I és diák II korcso-
port kötöttfogású diákolimpiai te-
rületi bajnoksága. Szakosztályunk a 
két korcsoportban összesen 32 fővel 
állt rajthoz és 24 érmet sikerült bir-
kózóinknak szerezniük a versenyen.
Diák II-es eredményeink:

Aranyérmesek:
Bagoly Boldizsár (26 kg), Sán-

ta Levente (32 
kg), Antaly Sán-
dor (50 kg), Ker-
tész Dominik (54 
kg), Soltész Patrik 
(63 kg).
Ezüstérmeseink:
Kerecsanin Má-
tyás (32 kg), Zalá-
nyi Botond (38 kg), 
Segyó Marcell (42 
kg), Szabó Borisz 
(54 kg).

Bronzérmeseink:
Vinklárik Dominik (29 kg), Kalina 
Balázs (42 kg), Kmeth Zalán (50 kg).

Diák I-es eredményeink:
Aranyérmesek:

Zhytovoz Petro (35 kg), Olasz 
Bende (38 kg), Kovács Barnabás 
(42 kg), Felkai Bendegúz (50 kg), 
Kosovics Márton (69 kg), Máltsik 
Zsombor (76 kg).
Ezüstérmesek:
Farkas Zsombor (35 kg), Kádár 
Zsombor (50 kg), Budai András (58 
kg), Kis Mátyás (+85 kg).
Bronzérmesek:
Garamvölgyi Róbert (54 kg), Vincze 
Benedek (63 kg).

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Nyári edzőtábor

Cellspan Kupa - Balkány

Diák I-II. kötöttfogású területi Diákolimpia

Nemzetközi verseny - Zenta



212019. október 3.

RÁBAI ATTILA EMLÉKFUTÁS

Október 9-én 9 órakor 
Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával

kerül megrendezésre

a RÁBAI ATTILA EMLÉKFUTÁS.

Helyszín: Pesterzsébet Kakas-domb.
A táv mindössze 3 kilométer, a versenyre nem kell 

előnevezés, sem rajtszám, chipes időmérés sem lesz. 
A  futóversenyre várunk futókat, kocogókat, szurkolókat. 

SPORT

Szeptember közepén rendezték 
meg a sárkányhajó klubvilág-
bajnokságot Ukrajnában. 15 

ország vett részt az eseményen, köz-
tük erős orosz, kanadai amerikai és 
természetesen ukrán hajók. 

A Römi Sárkányhajó Klub 3 
arany-, 2 ezüst-, valamint 5 bronz-

éremmel zárta a 4 napos versenyt.
– Nehezen indult számunkra a vi-
lágbajnokság, mert az első napon 
200 méteres versenyek voltak, ami 
nem a mi erősségünk, de azért így 
is sikerült begyűjtenünk 3 bronzér-
met. Pénteken már jobbak voltunk, 
szereztünk egy aranyat is, de a mi 

napunk a vasárnap volt. Ekkor tar-
tották a 2000 méteres versenyeket, 
ahol köztudottan jobbak vagyunk, 
lett is 2 arany a végére. Ezzel együtt 
nagyon fárasztó volt, mert míg az 
ukránok 150 fős csapattal képvisel-
tették magukat, mindig volt pihent 
versenyzőjük, mi ugyanazt 38 f fővel 

oldottuk meg. Összességében elége-
detten zárjuk a vb-szereplést, nem 
szakadt meg a 13 éve tartó soroza-
tunk, eddig minden világbajnokság-
ról hoztunk aranyérmet Magyaror-
szágnak – nyilatkozta lapunknak  
Reményi Péter csapatvezető edző.

s.z. 

Szeptember 13-15. között ren-
dezték meg Pozsonyban a serdü-
lő korú kajak-kenusok világbajnok-
ságának is nevezhető Olimpiai Re-
ménységek Versenyét, ahol 36 or-
szág résztvevői álltak rajthoz.

Az ESMTK történetében először 
pesterzsébeti kajakos is 
képviselte hazánkat az 
eseményen, Dráviczki 
Dóra személyében. Dor-
ka az augusztus eleji or-
szágos bajnokságon vív-
ta ki a jogot, hogy a 
15-16 évesek korosz-
tályában induljon K-2 
500m, valamint K-2 
200m távokon. Dor-
ka párja Maricza Zsu-
zsanna csepeli kajakos 
volt, akivel a kvalifiká-
ciós versenyen második helyen ér-
tek célba.

– Az elő- és a középfutamok-
ban sem tudta megelőzni őket sen-
ki, így várható volt egy nagyon jó 
eredmény. Az azonban, hogy mind 
a két számban aranyérmet szerez-

tek, minden álmunkat felülírta. 
Úgy gondolom, sikerük kulcsa a 
rendkívül jó formaidőzítés mellett 
az volt, hogy idén ennyire koncent-
ráltan és magabiztosan még egy-
szer sem kajakoztak. Ráadásul úgy 
sikerült elérniük ezt az eredményt, 

hogy a verseny hetében mindket-
ten betegséggel is küzdöttek. Rend-
kívül büszke vagyok rájuk az egész 
ESMTK nevében is – nyilatkozta 
lapunknak Molnár Gábor szakosz-
tályvezető.

y.a.

Tíz érem a világbajnokságról

Dupla arany
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752

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

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

ÁLLÁS

KÉZI TAKARÍTÓT keresünk a Nagyba-
ni Piacra. Feladat: hulladék kézi erő-
vel történő összegyűjtése, szelektálá-
sa, tároló edényekben való elhelyezése, 
a hulladékgyűjtő edények ürítése. Bé-
rezés: megegyezés szerint. Jelentkez-

ni lehet személyesen a Budapesti Nagy-
bani Piac Zrt-nél (cím: 1239 Budapest, 
Nagykőrösi út 353.) Bővebb felvilágo-
sítás a 06-70/657-8165-ös telefonszá-
mon kérhető.

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

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

AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL
VÁSÁROLUNK ANTIK ÉS RÉGI 

FESTMÉNYEKET,
PORCELÁNOKAT, BÚTOROKAT,
ÓRÁKAT, RÉZ-, BRONZ-, EZÜST 

TÁRGYAKAT,
SZŐNYEGET, VITRIN 
DÍSZTÁRGYAKAT,

CSILLÁROKAT, HAGYATÉKOT, 
RÉGISÉGET

ÉS MINDENFÉLE ANTIK-RÉGI
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAKAT.

DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL!
HÍVJON BIZALOMMAL!
TEL.: 0620/486 23 42

E-MAIL: 
EKSZERBECSLO@GMAIL.COM

Apróhirdetések 
felvétele

A következő lapszám 
2019. október 31-én jelenik meg, hirdetésfelvételi időpontok: 

október 9., október 16. szerda 12.30-14.30 között,
 október 11. péntek 9.30-11-ig 

a Pesterzsébet újság szerkesztőségében 
(Csili Művelődési Központ 

1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

Következő számunk 2019. október 31-én jelenik meg
Lapzárta: 2019. október 15. 12 óra

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
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A Csili Művelődési Központ (1201 Budapest, Nagy Győry István utca 
4-6.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet udvari munkás-berendező munkakör 
betöltésére. Főállású munkakör, bérezés a Kjt szerint, 

elvárt iskolai végzettség: általános iskola. 
További információ: Kovács Emese igazgatóhelyettes, 06-30-466-66-99



232019. október 3. HIRDETÉS

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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