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VÉGRE ITT
A NYÁR!

Vakáció okosan
Falusi Mariann-interjú
Az év sportolója

Kapcsolat: 283-0230

KÖNYVTÁR
(K)vízállásjelentők - Csili facebook játék
Nyáron is minden kedden hat új kérdéssel!

Könyvtári programjaink a nyáron szünetelnek, ősztől
ismételten várjuk régi és új tagjainkat.
A könyvtár július 18-tól - augusztus 30-ig zárva
tart. Kérjük, hogy az Önöknél levő könyveket még
a zárás előtt, legkésőbb július 15-ig szíveskedjenek
visszahozni!

Lélekrágcsálók - önismereti klub

Augusztus 31., szerda 16 óra
Téma: A „félelemdémonok” leküzdése
Vezeti: Farkas Viktória - könyvtárvezető.

Borzongató keddek - krimikedvelők klubja
Szeptember 6., kedd 16 óra

Filmmúzeum - klasszikus magyar
vígjátékok egy csésze tea mellett
Szeptember 15., csütörtök 15 óra

www.csili.hu info@csili.hu

TARTALOM

RENDEZVÉNY
Társaságkedvelők klubja

Minden szerdán 18 óra
Július 6., július 27.- Sétahajó Bulizenekar
Július 13. - Főnix Voice
Július 20.- Tropical Band Halló Duó
Belépő: 1200 Ft

KIÁLLÍTÁS
IX. Kortárs Önarckép Biennále

Augusztus 15., hétfő 18 óra
2004-ben szerveztük az első „Önvallomás” Kortárs
Önarckép Biennálét, mely folyamatosan nagy sikert
arat azóta is, mind a kiállító művészek, mind a
látogatók között.
A tárlat különlegességét az adja, hogy ugyanazt a
meghatárotott témát dolgozzák fel az alkotók
visszatérő módon 18 éve, mintegy reflexióként.

Megtekinthető: augusztus 21-ig, 12-19 óráig
Bubik István színházterem

A csili könyvtári tagsággal a fent említett
klubjainkban a részvétel igyenes.

Király Lajos Irodalmi Kör

Szeptember 22., csütörtök 14.30 óra
Várjuk a művészetkedvelőket és az írói
vénával rendelkező érdeklődőket is.

FELHÍVÁS

Augusztus 20-ai, Szent István-napi programunkra
várjuk kézművesek, népművészek,
iparművészek, kézműves élelmiszer készítők
jelentkezését július 1-től - augusztus 1-ig.
Jelentkezés és információ:
Farkasné Takács Ilona, farkasne.takacs.ilona@csili.hu

NYÍLT NAPOK A CSILIBEN

Szeptember 5-9., hétfőtől-péntekig kurzusaink díjmentesen látogathatók.
Augusztustól várjuk előzetes online regisztrációjukat (csili.hu).
A programot fergeteges hétvégi bulival, a „CsiliFeszt”-tel zárjuk szeptember 9-10-én.
A részleteket július közepétől keressék honlapunkon.
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Kedves Olvasó!
Van kedvenc padjuk? Vagy egy hely, egy zug,
egy darabka tér a világból, ahol megpihenhetnek, elmélázhatnak? Ilyeneket is gyűjtünk,
olyan erzsébeti helyszíneket, ahová érdemes
kijárni, ahol nem történik semmi különös, csak
leülhetünk egy kis időre és csak úgy lehetünk.
Ilyen a jobb oldalon található pad is, amelynek
egészen biztosan különleges története van.
És amíg ezen morfondírozunk, hogy ugyan
hányan ültek rajta előttünk, kik és milyen szívvel
hagyták itt gondjaikat, örömüket, azalatt valahogy lelassul az idő, lecsendesednek a nyüzsgő
gondolatok és ha nem is azonnali megoldás, de
irány és cél születhet aznapi kérdéseinkre.
Padozni, megszólíthatóvá válni, vagy csak
épp szemlélődni, magunkkal lenni mindenképp esély és lehetőség. A kitörő nyárban erre
talán több lehetőségünk is nyílik, és ha egyegy ilyen séta során olvasóink olyan helyszínre
bukkannak, amit szívesen látnának akár az újságban is viszont, küldjék el nekünk!
Üdvözlettel,
Kálmán Emese és Müllner Dóra
szerkesztők
E-mail: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu
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HIVATAL

RÁCZ RÓBERT

HIVATAL
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SZÁMOK, SZAVAZATOK
Pesterzsébet Önkormányzata június 16-án képviselő-testületi ülést tartott a városháza nagytermében. A 29 napirendi pontos, négyórás tanácskozást három frakciószünet is megszakította. Várható volt, hogy elhúzódik a tárgyalás, mert a kiküldött
meghívóban a költségvetés módosítása mellett több fajsúlyos téma is szerepelt.

zetét érintette. A cél az lenne, hogy a bérleményeket és magántulajdonokat is magába foglaló, elhanyagolt szolgáltatóház teljes egészében az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Erre a Kerület Építési
Szabályzatának módosítása adhat módot,
amit a következő üléseken tárgyalhat a testület.
Nemesné Németh Judit képviselő a
Kulcsár utcai fittparkban lévő kosárlabdapálya beton burkolatának rekortánra
cserélésére kért költségtervet. Így nemcsak ízületkímélő felületet kapna a pálya,
hanem a környékben élőket is kevésbé
zavarná a labdapattogás zaja.

időn belül be is kellene tervezni a költségvetésbe” – reagált a polgármester.
A szemetesek kihelyezesésének, illetve
leszereltetésének ellentmondásos, csiki-csuki helyzetére hívta fel a figyelmet
Juhász Lajosné.A képviselő felszólalásában hozzátette, hogy a Kosuti pihenő része a hajléktalanok miatt szinte használhatatlan. Nemes László a témával kapcsolatban elmondta, hogy a főváros akkor
csökkentette a szemetesek számát, amikor
a kormány a járványhelyzetre való tekintettel plusz adókat vetett ki az önkormányzatokra. A napokban kiadott kormányrendelet szerint ez a kötelezettség
megszűnt. „Ha ezeket az adókat visszakapja a főváros, akkor szerintem növelni
fogja a szemetesek számát.”
A hetedik napirendi pontban a testület
a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egyszeri, vissza nem térítendő kétmillió forintos támogatásáról döntött. Ugyanitt Szőnyi Attila képviselő felvetette, hogy amennyiben Pesterzsébet
Önkormányzata hozzájárul egy komolyabb felújításhoz, ez valamilyen formában legyen feltüntetve a helyszínen.
Szabó-Kellner Katalin tolmácsolta az
egészségügyi bizottság javaslatát a Dél-pesti
Kórház támogatásával kapcsolatban. Ez
alapján a 4 millió forintos támogatás a kórházi nővérek, ápolók, beteghordók, technikai és kisegítő munkatársak Semmelweis-napi jutalmazására fordítható. Kisebb
vita alakult ki, mivel a pénzügyi bizottság
támogatta a jutalmazást, de kérte az online

betegfelvételi rendszer helyreállítását is.
„Igényként nyilvánvalóan meg lehet fogalmazni, de nem tanácsos, hogy ez úgy jelenjen meg, hogy feltételt szabunk” – mondta
Szabados Ákos. A Fidesz frakció nevében
Tantosné Rostagni Katalin javasolta, hogy
4 millió helyett 8 millió forint legyen a támogatás összege. Egy rövid frakciószünet
után Nemes László alpolgármester új javaslatot tett, miszerint 4 millió forint jutalmazás mellett az önkormányzat további 4 millió forintot biztosítana a Telemedicina
rendszer visszaállítására. A határozati javaslatot a testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Költségvetési futam
Az ülés utolsó órájában a költségvetés elfogadása következett. Az összeállított javaslatot két bizottság elfogadta, hat elutasította, illetve a tanácsnokok közül ketten
is jelezték, hogy a később elhangzó módosításokkal támogatják a rendeletet.
Nemes László foglalta össze a rendeletet elutasító bizottságok problémáját:
„Szerda délután kaptunk egy anyagot, ez
azt jelenti, hogy a bizottságok már biztosan nem tudják tárgyalni. Úgy gondolom,
hogy a költségvetés elég alapos és hosszú
időt felölelő munka, jó lett volna, ha a kiegészítő táblázatokról is tudunk beszélni.”
Mach Péter elmondta, hogy mivel
nem ismert, mekkora költségnövekedést
okoz az, hogy az önkormányzatok és intézményeik is piaci árat kénytelenek fizet-

ni a rezsiért, a testület tartalékot különíthetne el ennek kezelésére. Hosszas tárgyalás után a képviselő-testület végül név
szerinti szavazással, 16 igen szavazattal a
költségvetési rendeletet elfogadta.
Rábel Krisztina tankerület igazgató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
indítványt nyújtott be a Zrínyi Miklós Általános Iskola jogutód nélküli megszüntetésére. Az igazgatónő a folyamatosan csökkenő, jelenleg mindössze 45 fős létszámra
hivatkozott. Több képviselő is felszólalt a
témában, néhányan az országos politikai
helyzetre hivatkozva nem kívánták legitimálni a tankerület döntését. Ettvel Zoltán
képviselő az iskola egykori diákjaként felidézte, hogy a kerület legnagyobb iskolája
1928 szeptemberében indult 1228 tanulóval, az épületet kifejezetten erre a célra
emelték. Utalt arra is, hogy az oktatás
megszűnésével marad a kérdés: miként lehet tovább hasznosítani az épületet. „Egy
45 fős szegregált iskola semmiképpen nem
tud fennmaradni, a döntés erre már megszületett” – reagált Rábel Krisztina. Az
épület tankerületi központként való üzemeltetését 6 igen és 9 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a testület elutasította.
A következő ülés július 14-én várható.

Az összefoglaló a Pesterzsébet Media
YouTube-csatornáján is elérhető.

Két keréken

Az ülés Szabados Ákos beszámolójával
kezdődött, amelyből a többi közt megtudtuk, hogy a Szalárdi Mór, Rózsás, Orsolya és Virág Benedek utca által határolt
terület járdáinak felújítási munkálatai folyamatban vannak. A polgármester azt is
elmondta, hogy a városfejlesztési bizottság javaslata alapján a Hivatal megkereste
a MÁV-Start Zrt-t és az illetékes hatóságokat, hogy alternatívát keressenek a ki-
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eső vasúti közlekedés pótlására, ami a
szeptemberi iskolakezdésre feltétlen szükséges lenne. Kitért a kerület rendezvényeire, így többek között a kétéves szünet
után újra megrendezett Családok Napjára, a Nemzeti Összetartozás Napjára, valamint a Pedagógusnapra is.
A második, „egyéb” ügyekkel foglalkozó pont témái között Csaszny Márton a
Helsinki út 26. szám alatti társasház hely-

A májusban meghirdetett „Kerékpárvásárlási pályázat nappali tagozatos diákoknak”
akció első fordulója június 7-én zárult le.
Somodi Klára, a sportbizottság elnöke elmondta, hogy „az egyik legsikeresebb pályázat valósulhatott meg Pesterzsébeten.” A
kétmillió forintos keretösszegből a bizottság
1,6 millió forintot el is költött, a pótlólag beérkezett pályázatokról júliusban döntenek.
Fekete Katalin is szót kért, aki egy újonnan kihelyezett fekvőrendőrre hívta fel a
figyelmet a Vasút sor 9. és 11. szám előtt. A
képviselő két javaslatot tett: vagy bontsák
el, vagy maradjon, de alakítsanak ki 30-as
zónát az utcában. „Aki a környéket ismeri,
az láthatja, hogy a 30-as övezet megterveztetése szükséges ezen a területen. Rövid
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EMLÉKKÖNYV

Forrás: https://szurikataalapitvany.hu

EMLÉKKÖNYV

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG A SÉTÁNYON

A Gubacsi hídtól a Vizes Játszótérig állt a bál a Duna sétány
megnyitóján: koncertek, sárkányhajó-felvonulás, kreatív
foglalkozások várták a látogatókat a jeles napon.

VARÁZSPÁLCA-DÍJ

A Szurikáta Alapítvány díját, amellyel azokat a pedagógusokat, gyermekintézményekben dolgozókat jutalmazza, akik példamutatóan fogadták be és látják el a
rájuk bízott 1-es típusú diabéteszes gyermeket Pesterzsébeten a Gyermekmosoly Óvoda vehette át.

HŐSÖK NAPJA

A magyar hősök emlékünnepe 2001 óta hivatalos emléknap
újra, azt megelőzően már 1917-ben törvénybe iktatták.

ISTEN ÉLTESSE!

A mintegy hat évtizede a kerületben lakó
Pintér Jánosné, Ilona néni múlt hónapban töltötte
be a 90. évét. Boldog születésnapot, Ilona néni!

BENEDEK MAJÁLIS

Az egésznapos változatos program célja elsősorban a szemléletformálás, az együttnevelést segítő lehetőségek bemutatása volt.

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP

Ismét megrendezték a népszerű sport- és egészségnapot a kerületben. Az egészséges életmód kinek-
kinek a saját felelőssége és részben feladata is.

CSALÁDOK NAPJA

Minden korábbinál gazdagabb programkavalkáddal tért vissza Pesterzsébet
városszerte kedvelt eseménye.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti
emléknapon a kerületben is versekkel, énekekkel és
koszorúzással emlékeztek a Kopjafás emlékparkban.

PEDAGÓGUSNAPI ELISMERÉSEK

A pedagógusok különösen szép és kihívásokkal teli munkáját minden évben díjakkal is elismeri az
Önkormányzat. Pedagógusnap alkalmából ismét az ünneplésé és az elismeréseké volt a főszerep.
A díjazottakról
és az elsimerésekről
bővebben a pesterzsebet.hu
Aktualitások rovatában
olvashatnak.
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ÉLETMÓD

VAKÁCIÓ:
ÖRÖM ÉS FELADAT

Fotó: pixabay.com

Mást jelent a gyerekeknek és mást a szülőknek – tanácsok a szünidő
folytatásának hasznos és pihentető eltöltésére mindkét fél számára.

A nyári szünetnek még csak az első harmadában járunk. A tizenegy hetes vakáció a
gyerekeknek örömteli, ám a szülőknek
rendszerint komoly fejtörést okoz: hogyan
töltse a csemete, lehetőleg hasznosan ezt az
időt? Szerencsés az a család, amelyiknél a
nagyszülők vagy rokonok akár egy vidéki
nyaralás életreszóló élményét biztosítva át
tudják vállalni a feladatot, de a legtöbbször
anyagi lehetőségek és szabadság hiányában alig van mozgástér. Megkérdeztük a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi tagintézményények igazgatóját, mire
érdemes figyelni. Dr. Szakács Katalin kiemelte, általánosan optimális megoldás
nem létezik. Minden családnak végig kell
gondolnia, mi a lehetőségeihez képest a
legmegfelelőbb. A majdnem három hónapos szünidei menetrend összeállításánál
fontos figyelembe venni a gyerek személyiségét, de leginkább azt, mit szeretne. „Biztosan nem javasolt egy kisgyereket felügyelet nélkül tévézni, számítógépes játékot
játszani, de még bandázni sem hagyni” mondta az igazgatónő. Bár nem mindenhol megoldható, még az is jobb, ha a szülő
beviszi a munkahelyére, de olyankor is fontos lenne, hogy ha csöndben kell maradni,
színezzen, rajzoljon, írjon vagy sudokuzzon például. Nagyobb gyerekeket kisebb

Kreatívan
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Együtt és egyedül is
Ha nem is a tanévben megszokott módon, de a szünidei napoknak is kell, hogy
legyen menetrendje, minél kevesebb tévézéssel, „kütyüzéssel”, ám sok a mozgással.
Fontosak a szülővel töltött vidám elfoglaltságok. „Ha másra nincs idő és keret, minden délután vagy este legyen közös játszóterezés, séta. A fél vagy egy óra is több,
mint a semmi, ezért érdemes úgy szervezni a munkát, hogy beférjen, hiszen iskolaidőben kevés a lehetőség a minőségi
együttlétre. Nagyon jó, ha ez a szabadban
valamilyen fizikai aktivitással – focizás,
tollasozás vagy akár pingpongozás – párosul, rossz időben pedig előkerülhetnek a
társasjátékok is” – sorolta az igazgatónő.
Lehet közös és örömteli időtöltés a kertészkedés, a barkácsolás, a sütés-főzés, de
akár a takarítás is. Ha közös nyaralásra
nincs lehetőség, lehet kirándulni, jó buli a
sátorozás, a hegymászás, a városnézés
vagy a strandolás is. Nem kell folyamatosan foglalkoztatni a gyereket, néha „teheti
a semmit” vagy azt, amiben örömét leli,
kikapcsolja. Az pedig a család működésének is jót tesz, ha egy kicsit nincs otthon.

Táborozni jó!
A táborok nemcsak a szülők életét könnyítik
meg, lehetőséget adnak, hogy a gyerekek a
kortársaik társaságában hasznosan töltsék
az idejüket, és akár életre szóló élményeket,
barátságokat szerezzenek. Fontos, hogy a
szülő ne erőltesse az elképzeléseit, hanem a
lehetőségekhez mérten a gyerek igényei,
érdeklődése és kedve alapján együtt válas�szanak. Dr. Szakács Katalin szerint bár
egyénfüggő, hogy melyik gyerek mikortól
áll készen az ottalvós táborozásra, jobb, ha
a kisebbek esténként a megszokott környezetükben vannak. Előfordulhat az is, hogy
menet közben derül ki, rosszul érinti a
gyereket, hogy nincsenek ott a szülei, nem
tud idegen helyen aludni. Ilyenkor, ha azt
szeretné, haza kell vinni. Fontos, hogy
mindig érezze, a szülei mellette állnak,
akkor is, ha esetleg nem értenek vele egyet.
A táborok gyors egymásutánja túlterhelő is
lehet. Érdemes néhány napot hagyni, hogy
a gyerek feldolgozhassa az élményeket.

Fotó: pexels.com – Rodnae Productions

Táborozás alatt fontos a folyamatos kapcsolattartás, érdemes egyeztetni a felelős
felnőttekkel, mikor és milyen módon lehet
ezt megtenni. „Olyan táborba nem
engedném el a gyerekemet, ahol azt
mondják, inkább ne is telefonáljak” –
jegyezte meg az igazgatónő. A vidéken
nyaraló gyereket rendszeresen meg is kell
látogatni, persze a nyakára járni és óránként
hívogatni sem ajánlott. Korlátozott anyagi
lehetőségek esetén érdemes az önkormányzati napközis tábort igénybe venni.

• Idén a nyári napközis tábort július 4. és augusztus 19. között szervezik
a Gyulai István Általános Iskolában (Mártírok útja 205.). A táborba alsó tagozatos,
legfeljebb 11 éves pesterzsébeti tanulók jelentkezhetnek e-mailben
a farkas.janos@pesterzsebet.hu címen, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján.
Bővebb információ a pesterzsebet.hu honlapon és az önkormányzat
Facebook-oldalán.
• Sokféle tematikus napközis tábort szerveznek a Csili Művelődési Központban a
nyár második felére is. Szerteágazó a kínálat a bűvészkedéstől a klasszikus baletten,
kézművességen, környezetvédelmen át az egészséges életmódig, csak hogy
néhányat említsünk. Bővebb információ a csili.hu honlapon.
• A természeti szépségekben bővelkedő, gazdag állat- és növényvilággal rendelkező
Ráckevei-Soroksári Duna-ág örvényektől és hajóforgalomtól mentes vízi életével
ismerkedhetnek a 10-15 évesek az MTK evezős napközis táborában július 18-22.,
illetve július 25-29. között. Bővebb információ a mtkevezes1888@gmail.com
e-mail címen kérhető.
• Napközis úszótábort augusztus 19-ig szerveznek a Pesterzsébeti Uszodában.
Bővebb információ az uszotabor.hu honlapon és az Új-Hullám Pesterzsébet
Facebook-oldalon.
• Különleges táborokat is lehet találni a kerületben, az Önbizalombomba tábor
például az önismereti művészetoktatás eszközeivel segít a diákok önbizalmának
építésében. Bővebb információ az enkepem.com honlapon.

Tanulás és munka

idő fárasztó, feltöltődni az aktív és a passzív
pihenés váltogatásával tudnak a gyerekek, de
fontos az is, hogy azt tegyék, amit ők akarnak, és ne azt, amit a szülő. „Ha a gyerekünk
utál biciklizni, ellenben örömmel játszik otthon a játékaival, vagy szívesen olvas inkább,
akkor ne akarjunk mindenáron kerékpártúrára menni vele!” – tanácsolta az Új
Köznevelés című folyóirat 2013/3. számában megjelent interjúban Vekerdy Tamás.

Kamaszok
A járványidőszak által súlyosan terhelt, az
életkori sajátosságok miatt egyébként is nehéz helyzetben lévő kamaszok már főleg a
barátaikkal „lógnának”, ami konfliktusokhoz vezethet. Ezeket kompromisszumokkal lehet elkerülni. Hasznos lehet egy családi programra barátot, barátnőt hívni, és
az is, ha együttlétért cserébe „bandázhatnak” is a tinédzserek.

Klasszikus tanácsok

A szünidőben, ha nem kell pótvizsgára
Egy évekkel ezelőtti interjúban a legendás
készülni, a tanulás nem, de a diákmunka
pszichológus, Vekerdy Tamás nemhogy a
javasolt – hangsúlyozta Dr. Szakács
tanulást, még a kötelező olvasmáKatalin. Egy tizenöt éves gyenyok „muszáj” feldolgozását
Jól is
sem ajánlotta a vakációra,
reknek kifejezetten építő jelazt viszont igen, hogy a
legű, ha – legfeljebb egy
lehet keresni
szülő minél többet olvashónapig – dolgozik. „Keres pénzt, amit arra költ,
son a gyerekének, mert
Nyáron dolgozni szülői
amire akar, és az is hasz„fontos: tápláló, feldolengedéllyel 15 éves kortól
nos, ha nem a sült ga- lehet. A fiatalok személyi
gozó élményt ad, szemlamb potyog az égből, jövedelemadó-mentessége ben a tévével vagy a száazaz mindent a szülők
mítógép monitorjával.”
miatt a diákok órabére
vesznek meg neki.” Ebben
Azok ugyanis leállítják
akár 1700 forint
az esetben is fontos, hogy a
nemcsak a mozgást, hanem a
is lehet.
szülő tudja, hova engedi a gyerebelső képalkotást, a feldolgozást
is, és „mindez előbb-utóbb agressziókét, és legyen visszajelzés, azaz a gyerek mondja el, mit tapasztalt, és ha gond
ban robban”. A szakember szerint a napivan, rosszul bánnak vele, el kell hozni.
rendre azért van szükség, mert a szétfolyó

Robin Hoodtól a mesterséges intelligenciáig
A taborfigyelo.hu portálon rengeteg lehe- szerűbbek a sport-, a kaland- és az idegen
nyelvi táborok, a legkülönlegesebb
tőséget lehet találni még most is.
talán az, amelyikben a gyereIgaz, az infláció a táborok árain is meglátszik: akár napról
kek Robin Hoodhoz hasonnapra drágulhatnak. Tavalóan fán alszanak. Lehet 3D
nyomtatást, YouTube-videószi jelentkezéssel a napközis
táborok átlagára 38.500
készítést tanulni, vagy ízelítőt
forint/hét, az ottalvósoké
kapni a mesterséges intellipedig 60.000 forint/hét volt,
gencia lehetőségeiből is. Van
t
de akár heti 330 ezer forintért ó: pex
olyan katonai tábor, amelynek
du
o
r
els.
com – Kampus P
is hirdettek helyet. Idén a legnépegy hónapos turnusa is indul.
Fo

Az egyik reggeli rádióműsorban egy
hallgató elmesélte, hogy évek óta
szünidei „kütyüzéssel” szervez a kiskamasz gyerekeinek: ha sikerül megoldaniuk a feladatokat (pl. pakolás,
takarítás), jutalmat kapnak.

feladatokkal is meg lehet bízni, szeretik, ha
ők fénymásolhatnak, kávét főzhetnek, kézbesíthetnek. „Van, hogy összefognak a szülők: felváltva vesznek ki szabadságot, és vigyáznak több gyerekre is” – osztotta meg a
tapasztalatát a szakember.
Bárhogy is telnek a napok, Dr. Szakács
Katalin szerint fontos lenne rutinná tenni,
hogy este a család megbeszéli a napi történéseket. „Ilyenkor ne is legyen bekapcsolva
a tévé, és a telefonok se legyenek a közelben. Ha mindenki elmondja, mit élt át aznap, a gyerekek megtanulják figyelni önmagukat, visszaidézni az eseményeket és azok
hatásait. Erre persze iskolaidőben is szükség lenne, de akkor a strukturált környezet
rendszert ad, és a szülő is jobban tudja, mi
történik a gyerekkel napközben. Nyáron
sok új élmény, inger éri a gyereket, nem
egyértelmű, hogyan tudja ezeket feldolgozni. Annak viszont, hogy önmagára reflektálni tudjon, fontos pszichológiai jelentősége van” – mondta a szakember.

Táborok Pesterzsébeten

ct
ion

BARABÁS JÚLIA

ÉLETMÓD

Fotó: pexels.com – Rodnae Productions

Van, ahol nem
ilyen hosszú
Magyarországon idén június 16-tól
augusztus 31-ig tart a nyári szünet,
amelynek hossza világszerte különböző. Az Egyesült Államokban, Olaszországban, Máltán, Görögországban,
Romániában és Finnországban ugyancsak közel három hónapig nem kell
még gondolni sem az iskolára. Németországban, Hollandiában, Dániában
és Angliában hat-nyolc, Svájcban öt,
Japánban négy, Dél-Koreában pedig
csak három hétig tart a vakáció. A déli
féltekén a hosszú szünidő is más időszakra esik: Ausztráliában december
20-tól január végéig, Brazíliában pedig
december elejétől február végéig.
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KULTÚRA

BARABÁS JÚLIA

KULTÚRA

AKTUALITÁSOK
RETRÓ KÖNTÖSBEN

BARABÁS JÚLIA

FALUSI MARIANN
VISSZAPILLANT

Fotó: Pirisi László

A járvány okozta kényszerű kihagyás után ingyenes koncerten
lép föl a kerületben Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar.
Az együttes énekesnőjével beszélgettünk.

– Régóta rendszeresen lépnek fel Pesterzsébeten. Van valamilyen kötődésük a városrészhez?
Az idén már tizenkilenc éves zenekarunk
kétévente jár Pesterzsébetre. A pandémia
miatt legutóbb elmaradt a koncert, de reméljük, hogy a jubileumi évben is kapunk
meghívást. Az én szívemnek azért is kedves a kerület, mert itt élt a kisfiam dédnagymamája, akit sokszor látogattunk.
Budafokról igazán közel is volt az a szép
kertvárosi rész, ahol lakott.

– Mi várható a mostani koncerten?
Az együttes repertoárjának gerincét a Generál és a Hungária együtteseknek írt Novai
Gábor-szerzemények adják, de új számokat is hallhat a közönség. Már tíz éve folyamatosan írunk új dalokat, de mivel
csak az interneten lehet bemutatni, kicsit
nehezebb őket elfogadtatni. Négyet-ötöt
azért mindig „beágyazunk” a slágerek
közé. Van, amelyik már be is épült, reméljük, a legújabbakat is hamar megszeretik.
Az új dalok inverzei a régieknek: húsz éve
„Nova bácsi” régi szerzeményeit öltöztettük új köntösbe, a mostaniak, amelyeket
szintén ő és Pilisi László, a zongoristánk
írt, mai témákat feszegetnek. Tehát nem a
60-as és 70-es évek gyöngyszemeinek feldolgozásáról van szó, hanem aktualitásokat „repítünk vissza az időben”, és tálalunk a tőlünk megszokott hangzásvilágban. Biztos, hogy a nyár elején bemutatott
Trollnemvolt című dalt Pesterzsébeten is
eljátsszuk. Ez arról szól, hogy a járványidőszakban általánossá vált online
életünknek az izgalmon túl komoly veszélyei is vannak. A retropunk univerzumban
játszódó, szokatlan romantikus történet
arra figyelmeztet, hogy az interneten
mindenki az lehet, aki akar, függetlenül
attól, mi is az igazság.

– Hogyan vészelték át a járványidőszakot?
A karantén idején online konferenciákat tartottunk. Megbeszéltük: az a feladatunk, hogy
a zenekar a lehető legjobban jöjjön ki ebből, a
váratlan és mindenkinek nehéz időszakból,
ezért dalokat kezdtünk írni. Én elvégeztem
egy lakberendező iskolát is, hogy a bezártsággal töltött idő még hasznosabbá váljon. A
semmittevés és az önsajnálat valószínűleg tovább ront egy ilyen helyzeten, ezért igyekeztem aktív maradni. A végén így is borzasztóan
nehéz volt elviselni, hogy nem tudtuk, mikor
csinálhatjuk újra azt, amit szeretünk, amire
feltettük az életünket. Hiába dolgoztunk folyamatosan, a közösségi oldalakat is nehéz
életben tartani, ha nincs olyan esemény,
amelyet kommunikálni lehetne. Az elmúlt két
évben megfogalmazódott bennem, hogy
mindig kell lennie B- és C-tervnek, és meg kell
próbálni legalább néhány gondolattal előrébb
járni. Az is biztos, hogy egyre fontosabb
rendben lenni az online térben, hiszen – noha
elszigetelhet, és tud sok is lenni – előfordulhat,
hogy csak ott lehet megjelenni.
Szerencsére aztán már tavaly nyáron is
bőven voltak fellépések, és most is pörgünk. Szinte minden hétvégén koncertezünk, közben klipet forgatunk, új dalok
születnek, folyamatosan újítjuk a műsort.

Hazánk egyik legsokoldalúbb, csodálatos hangú énekesnője
az őszi koncertje után júliusban is fellép Pesterzsébeten.
ne a számomra fontos tavalyi eseményeket.
Mivel az is járvánnyal terhelt időszak volt,
elhangzanak a „színpad mögé szóló”, magánéleti dolgokhoz kapcsolódó zenék, de a
Memory című dal is, amelyet a Macskák
500. előadása után rendezett ünnepségen
én énekelhettem el. Erről korábban azt
gondoltam, sosem fog megtörténni.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fekist

– Októberben hat férfi gyűrűjében a
nőiségről énekelt Pesterzsébeten.
Újabb koncertje a Csiliben azt is jelenti, hogy szívesen jön a kerületbe?
Határozottan. Különösen a Csili Művelődési Központot szeretem, régebben is sokat
léptem itt fel, rengeteg jó emléket őrzök
róla. A közönség ősszel is bizonyított: érdeklődéssel és jól fogadta a Don Lázi
Swingtettel közös Mennyit ér egy nő? című
műsorunkat. A személyem iránti szeretetnek tudom be, hogy újra meghívást kaptam. Ezúttal egyedül, illetve két csodálatos
zenésszel leszek a színpadon. Révész Richárddal, a szenzációs latin zongoristával
és Pusztai Csaba ütős művésszel más formációkban is szoktam együtt zenélni. A
Visszapillantó című programot év végi
összegzésként készítettem, felidézem ben-

Mikor és hol?
Marót Viki és a Nova Kultúr
Zenekar a Pesterzsébeti
Nyár 2022 programsorozat
stégkoncertjeinek keretében lép
fel a Duna sétányon
(Vízisport utca 12-18.)
július 24-én vasárnap 18 órakor.
Fotó: HP Photo
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- Idén is munkával telik nyár?
A mozgalmas tavasz és a lazább júniusi
időszak után indul a szokásos hajtás:
lesznek fesztiválok, sokakkal zenélek
együtt, és a Pa-dö-dőnek is több koncertje
lesz. A szokásos nyárvégi nagy buli idén a
városmajori színpadon lesz, reméljük, jó
és nagy közönség előtt. Egészen fantasztikus Györgyi (Lang – a szerk.) lendülete,
ahogy mindent megtesz, hogy a stroke-ja
után színpadra tudjon állni, vagyis ülni
(az együttes másik énekesnője sclerosis multiplex
miatt kerekesszékhez kötött – a szerk.). Érzékenyítő dolog, hogy most ugyan nem úgy
énekel, mint korábban, szerethető és értékes produkciót nyújt. A rádióműsorunkat
is folytatjuk, amit szintén nagyon szeretnek a hallgatók.
Fellépek a Zsidó Kulturális Fesztiválon,
megyek vendégségbe Horgas Eszter fuvolaművészhez, és alig várom a Vadak Ura
című musicalt, amelyet augusztusban mutatunk be Fertőrákosi Barlangszínházban. A
Kőfejtő csodálatos helyszíne azért is izgalmas számomra, mert ott forgatták gyermekkorom kedvenc filmjét, A kőszívű ember fiait. Aztán pedig már nemcsak őszre,
hanem a következő évre is vannak nagyszerű elképzelések. Az, hogy több zenekarral, sokféle stílusban dolgozom, szerencsére
mindig hoz olyan új ötleteket, amelyek közül valamelyik éppen meg is valósul.
- Hozott változásokat a nehézségekkel terhelt közelmúlt?
Abban nem, hogy szeretek a minőséghez
ragaszkodni, ezért a karantén idején nem
kezdtem el a kredenc mellett felvett videókkal hisztérikusan megjelenni a neten, hogy
mutassam: még élek, és ne felejtsenek el.
Végre jutott időm magamra, és tudtam
készülni a „tartozásomra”, a Presser Gá-

Forrás: facebook.com/falusimariannofficial

borral megálmodott háromnapos koncertsorozatra. Az első az enyém volt, ahol Pici
bácsi volt a vendég, aztán pedig én léptem
fel az ő koncertjein. A Darabjaim című
előadásban, bár nem számvetés volt, sok
mindent megmutattam magamból: volt
kétszemélyes, dzsessz- és nagyobb zenekar,
és a teljes, tánckaros Pa-dö-dő is fellépett.
Két évet kellett várni, hogy bemutathassuk, szerencsére nagy sikerrel, álló tapssal
zárult mindhárom este.
Azóta is több nagyszerű dologban vettem részt, például Dusán (Sztevanovity – a
szerk.) 77. születésnapján a Művészetek
Palotájában, amelyet szintén Pici bácsival
ünnepeltünk tavasszal, a covidos időszak
végén. Remélem, az már tényleg a múlt,
és rendesen neki lehet állni dolgozni, mehetnek a bulik.

Mikor és hol?
Falusi Mariann „A zene az kell”
című nyáresti koncertsorozat
keretében július 23-án
18 órakor lép fel a Csili
Művelődési Központ kertjében.
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Javaslatkérés
kitüntető címekre
Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon természetes
vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi és civil
szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek javaslatokat
A PESTERZSÉBET EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT,
PESTERZSÉBET GYERMEKEIÉRT,
PESTERZSÉBET SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT, PESTERZSÉBET
SPORTJÁÉRT, PESTERZSÉBET KULTÚRÁJÁÉRT
KITÜNTETŐ CÍMEKRE:
Jelölési határidő: 2022. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Közművelődési,
Egészségügyi és Szociális Osztály
(1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. fszt.7. Titkárság)

*

A PESTERZSÉBET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ELISMERÉSRE:
Jelölési határidő: 2022. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi
Osztály (1201 Bp. Kossuth Lajos utca 22-24.)

*

A PESTERZSÉBET KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT CÍMRE:
Jelölési határidő: 2022. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
(1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. félemelet 40. Titkárság)

*

A PESTERZSÉBET DÍSZPOLGÁRA
ÉS PESTERZSÉBET MECÉNÁSA CÍMRE:
Jelölési határidő: 2022. június 30.
Cím: Polgármesteri Hivatal (1201 Bp.
Kossuth Lajos tér 1. I/69. Polgármesteri Titkárság)
Javaslataikat írásban, részletes indoklással,
a felterjesztő és a felterjesztett nevének és
elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcím)
pontos megjelölésével várjuk.

Kedves
Pesterzsébetiek!
Szerencsére a járványhelyzet
továbbra is lehetővé teszi,
hogy a júliusi fogadóórámon
személyesen találkozhassunk.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan
pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az
igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR)
hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak
még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az
emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a
pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu • www.cchr.emberijogok.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XX/2. sz. könyvtára

1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, Email: fszek2002@fszek.hu
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitvatartás:
H: 9-16, K: 9-14, Sz-Cs: 13-19, P: 9-16, Szo: 9-13

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy június 27-től szeptember 5-ig
nyári nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
hétfő: 9-16
kedd: 9-14
szerda, csütörtök: 13-18
péntek: 9-16
szombat: zárva
A Pesterzsébeti Önkormányzat támogatásával július 4-8-ig klimatizálják könyvtárunkat! Ez idő alatt is nyitva leszünk, de csak az ajtóban tudjuk átvenni visszahozott
könyveiket, illetve kiadni az előzetesen e-mail-en vagy telefonon kért könyveket!
Programjaink előzetes regisztrációval látogathatóak.
Megértésüket köszönjük!
ÖKOKLUB: Célunk egy olyan helyi kisközösség kialakítása, amely hozzájárul
egy kevésbé környezetterhelő, mégis tartalmasabb életmód kialakításához. Klubvezető: Szovcsik Krisztián A bemutatkozó beszélgetés június 30-án, csütörtökön,
17 órakor lesz! A következő alkalom július 21.
NYÁRI KÉZMŰVES KUCKÓ: kéthetente keddenként 10 órakor beszélgetős kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket. Első alkalommal július
19-én boszorkányos programra várunk!

Helye:

KIÁLLÍTÁS: Galériánkban Lipták Zsuzsa fotókiállítását, tárlónkba pedig Pápszi
Szilvia origami gyűjteményét tekinthetik meg. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

MSZP Pesterzsébeti Iroda
(1203. Bp. Ady Endre u. 84/A.)
Szeretettel várom Önöket.
Dr. Hiller István
országgyűlési képviselő

PESTERZSÉBET 2022. június 30.

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, akik pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást,
megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Időpontja:

2022. július 7. (csütörtök), 17.oo óra.
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KÖNYVET HÁZHOZ: Idős, beteg olvasóink számára havonta egyszer házhoz szállítjuk az olvasnivalót. Kérjük jelezzék telefonon, ha szeretnék igénybe
venni szolgáltatásunkat!
Programjaink az aktuális hatályos járványügyi szabályok
megtartása mellett lesznek megrendezve.

Aktuális információkat honlapunkon találnak: www.fszek.hu/biromihaly
Facebook oldalunkon is friss hírekkel várjuk Önöket: www.facebook.com/fszek20
Újdonságainkat kéthetente a www.moly.hu oldalon találják, ha rákeresnek a nevünkre!
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ÉLETMÓD

Drasztikusan nő az allergiások száma, akik ráadásul egyre hosszabb
ideig is szenvednek: idén már februárban megjelentek a pollenek,
és sokan még hónapokig nem lélegezhetnek fel.
„Az allergiás megbetegedések száma
Dr. Madarasi Anna
világszerte, elsősorban az iparilag fejlett országokban fokozatosan növekszik” –
mondta lapunknak Dr. Madarasi Anna, a
Budai Egészségközpont allergológusa.
Egyre inkább népbetegséggé válik, az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint az évszázad közepére a világon minden második ember érintett lesz.
Becslések szerint a magyarok 25-30 százaléka allergiás, a szénanáthások száma elérheti a kétmilliót is. A legrosszabb helyzetben azok vannak, akik a parlagfű pollenjére
érzékenyek, mert ez az agresszív allergén
virágzik a legtovább. Egyébként is úgy tűnik, évről évre korábban kezdődik a szezon, idén már februárban megjelent a
mogyoró pollenje, majd a korán virágzó

„Biológiai bomba” – Parlagfű
Az Ambrosia artemisiifolia elnevezésű gyomot a feljegyzések szerint Európában először egy botanikus gyűjtő fedezte fel egy hamburgi krumpliföldön 1860 őszén. A fekete üröm egyik válfajának hitte, később derült ki, hogy Észak-Amerikából kerülhetett
be Németországba, valószínűleg hajón. Mára az egész kontinenst letarolta. Irtását
nehezíti, hogy bárhol megtelepszik, rendkívül szívós és szapora: egy tő több tízezer
magot is nevelhet, amelyek akár hatvan évig is csíraképesek maradnak a földben, ráadásul a parlagfűnek kártevője sincs. Július közepétől szeptember végéig virágzik, a
hajtások milliószámra ontják a gömb alakú, rücskös felületük miatt a levegő szennyeződéseit begyűjtő polleneket, amelyek mélyen lejutnak a tüdő hörgőibe, így súlyos,
akár asztmás tüneteket is okozhatnak – olvasható a Budai Egészségközpont szakorvosainak közreműködésével készült Útikalauz anatómiába című blogon.

fáké is. Májusban még tartott a nyír-, a
kőris- és a fűzfák virágzása, de már beléptek azok a pázsitfüvek is, amelyek nyár vé-

géig okozhatnak panaszokat. A fűféléket
szinte szünet nélkül, manapság már augusztus elején követik a gyomnövények: a
fekete üröm és a parlagfű.
Bár többféle allergia létezik, nyáron
leginkább a pollenallergia okoz tüneteket.
A pollennel szaporodó növények antigénként működnek: a genetikailag allergiás
hajlammal rendelkező szervezetek károsnak ítélik, és megtámadják őket, antitesteket termelnek ellenük. A heves reakció,
elsősorban a hisztamin felszabadulása
eredményezi az akut allergiás tüneteket –
magyarázta a szakember.

Orrfolyástól rosszullétig
A légúti allergének vizes orrfolyást,
orrdugulást, tüsszögést, torokkaparást, köhögést, könnyezést, bőrtüneteket, légszomjat és vérnyomásesést, illetve szem-, szájpad- és fülviszketést okozhatnak.

Bárki bármikor
Allergiás bárki lehet, genetikai hajlam esetén
bármikor megjelenhetnek a tünetek. Azt
azonban, hogy a betegség milyen formában
(bőrelváltozások, légúti tünetek, ételallergia)
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Farmon lenne jó
Ahogy több egészségügyi problémának,
az allergia terjedésének is legfőbb oka a
civilizáció; az olyan környezeti tényezők,
mint a levegőszennyezettség, az étkezési
szokások megváltozása, de az emberi
szervezet működését összezavaró stressz
is. „Azt hihetnénk, a városban kevesebb a
pollen, így enyhébbek az allergiás tünetek,
de kimutatták, hogy például a dízelmotorok gáza rátapad a pollenekre, és olyan
sérülést okoz a szervezetben, amely akár
súlyosabb tüneteket is okozhat. A legjobb
egy állatokkal körülvett farmon, nagycsaládban felnőni, mert ott olyan természetes

Fotó: pixabay.com

ALLERGIA:
BÁRKIT ELÉRHET

jelenik meg, nem lehet előre tudni. Ha tehát
a szülő allergiás, akkor a gyerekek esélye is
nagyobb a megbetegedésre. Anyai ágon
erősebb az öröklődés, vagyis ha az édesanya
allergiás, valószínűbb, hogy a gyermek is az
lesz. Egyelőre azt sem lehet tudni, mitől függ,
hogy kinek mitől alakulnak ki a tünetei – jegyezte meg Dr. Madarasi Anna.

antigén-ingerek érik a szervezetet, amelyek védenek az allergia kialakulása ellen”
– mondta a szakorvos. A környezetünket
nehéz megváltoztatni, hiszen bár a gyomokat irtjuk, növények nélkül nehéz lenne
elképzelni az életet, és a pollenen kívül
rengeteg más allergén (háziporatka, penészgomba, állatszőr) is problémát okoz,
tehát a „búra”, a teljes elzárkózás sem jó
megoldás – tudtuk meg az allergológustól.

Kezelni kell!

Fotó: pixabay.com
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Keresztbe is
Bizonyos zöldségek, gyümölcsök antigénjei hasonló szerkezetűek, mint
a virágporszemcsék, ezért fogyasztásuk, főleg az adott pollenidőszakban
úgynevezett orális szindrómát, azaz
a nyelven és a száj nyálkahártyáján
viszketést okozhat. Éppen ezért ezek
fogyasztását ilyenkor célszerű kerülni.
A parlagfűvel például a dinnyefélék, a
cukkini, az uborka, a zeller, a banán
is adhat keresztreakciót. Akik allergiások a nyírfa pollenjére, az almára,
a körtére, a sárgarépára, a zellerre,
a paradicsomra és a cseresznyére, a
fekete üröm pollenjétől szenvedők
pedig szintén a sárgarépára és a zellerre, de az őszibarackra is keresztallergiások lehetnek. Jó hír viszont,
hogy bizonyos keresztreagáló allergén molekulák hőre érzékenyek, azaz
sütve-főzve nem okoznak panaszt.

A gyermekkorban kezdődő allergia akár ki
is nőhető, de minél később jelentkezik a
megbetegedés, annál kisebb az esélye a
gyógyulásnak. Nemcsak súlyos esetben
fontos allergológushoz fordulni, megfelelő
kezelés nélkül ugyanis a betegség egyre súlyosbodhat. A tüneteket antihisztamin-tartalmú tabletta, szirup, csepp formájában
elérhető készítményekkel lehet enyhíteni, a
leghatékonyabban a jelentkezésüket megelőző egy-két héttől kezdve. Az orrdugulásra szteroidos helyi gyulladáscsökkentő spray-t lehet alkalmazni. „Ettől a receptre
kapható készítménytől sem kell félni, büntetlenül lehet hosszabb ideig is használni”
– hívta fel a figyelmet a doktornő.

Pollenkerülő praktikák
Érdemes minél távolabb tartani az allergéneket, de mivel ez nem könnyű, célszerű
megpróbálni mechanikusan eltávolítani,
vagy legalábbis csökkenteni a virágporszemcsék mennyiségét. „Minél több pollen kerül
a szervezetbe, annál erősebbek lesznek a tünetek. Súlyos allergiásnak fontos lenne hazaérkezés után lezuhanyozni, hajat mosni, átöltözni, és egy légszűrő berendezés is kellemesebbé teheti az életét. A belélegzéskor
fennakadó szemcséket megfelelő technikájú
orröblítéssel lehet eltávolítani. Nem javasolt
kint szárítani a ruhákat, és a hajnali órákban
ajánlott szellőztetni, mert akkor kevesebb a
pollen. A nyaralást érdemes például pollenszegényebb területre tervezni” – sorolta a
tanácsokat a szakorvos. „Meleg, szeles idő-

ben a pollenek könnyen és akár száz kilométeres távolságra is szóródnak, ezért örülnek a
szénanáthások egy kis esőnek.” Az orvosi
kezelés mellett ki lehet próbálni alternatív
módszereket is, például a só- és a barlangterápiát. Pollenszezonban akár hetente kétszer-háromszor alkalmazva jelentősen enyhíthetnek a tüneteken – tette hozzá.

Erős szezon:
súlyosabb tünetek
Az enyhe tél és a szárazabb tavaszi
időjárás miatt nagyobb lehet a levegő
pollenkoncentrációja, így súlyosabb
tüneteket tapasztalhatnak az allergiások – közölte még a pollenszezon kezdetén a Semmelweis Egyetem. Mint
írták, megszokott, hogy márciustól
őszig orrdugulás, vízszerű orrfolyás,
rohamszerű tüsszögés, orr-, torok-,
szem- vagy fülviszketés miatt sokan
keresik fel az ambulanciát, de idén
áprilisban többen fordultak orvoshoz
súlyos alvászavar, múlni nem akaró
fáradékonyság, illetve elhúzódó, vagy
visszatérő kötőhártya-gyulladás miatt.

Kezelhető az ok is
A tartós tünetmentességet eredményező oki
terápia immuntoleranciát igyekszik kialakítani: megtanítja a szervezetet arra, hogy a
tüneteket okozó allergén ártalmatlan, nem
kell védekezni ellene. Kezeléskor az adott
antigén tisztított, szabályozott mennyiségét
tartalmazó oldatát kell a nyelv alá juttatni.
A terápia minimum három éven keresztül
tart, és a szezon indulása előtt kell elkezdeni. „Szerencsésebb, aki a rövid ideig virágzó
nyírfára allergiás, háziporatka- vagy macskaszőr-allergia esetén az év minden napján
alkalmazni kell a készítményt. Érdemes,
mert tíz-tizenöt évig akár teljes tünetmentességet is el lehet vele érni” – mondta Dr.
Madarasi Anna.
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A MI UTCÁNK

BÉLÁDI OLÍVIA

Kerényiné Rippner
Zsuzsanna

SPORT, MOZGÁS

GYÁSZ UTÁN ÜNNEP
A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete a közelmúltban tartotta a pészah
utáni gyászidőszakot lezáró hagyományos ünnepet, az ómerszámlálás harmincharmadik napját, a lág báomert. Arra emlékeznek ilyenkor – világított rá prédikációjában a közösséget 2016 óta szolgáló főrabbi, Totha Péter Joel –, hogy véget ért
az a pestisjárvány, amely az első században született bölcs tanító, Akiba ben Joszef
tanítványai között pusztított. A gyászidőszak végét közös imádsággal, énekléssel,
majd étkezéssel ünnepelte a családias, barátságos légkörű pesterzsébeti közösség.

„Erzsébeten valaha virágzott a zsidó hitélet, hatalmas zsinagógánk volt. Sajnos,
mintegy 4500 embert hurcoltak el a holokauszt alatt” – idézi fel a szomorú múltat
Kerényiné Rippner Zsuzsanna, a körzet
világi vezetője. Később, a háború után a
kerületi szanálások éppen a zsidók által
legsűrűbben lakott központi részeket érintették, ott építették fel a tízemeletes panelházakat, a régi lakókat pedig elköltöztették – mesél tovább a pesterzsébeti zsidóság
viszontagságos útjáról Csillag János, a
közösség oszlopos tagja, aki a témát nyugdíjasként szabadidejében kutatta.

kiddus szoba, a közösség életét bemutató
kiállítás, megfelelő hely a gyermekek és a
rabbi számára, a teraszon pedig meg tudják
ülni a sátoros ünnepeket is.
A közösség létszáma a 2010-es évek első
felében dinamikusan nőtt Fináli Gábor
vallási és Kerényi András világi vezetése
alatt, így felmerült egy saját zsinagóga építésének ötlete is. Ehhez az önkormányzat
Csepelen biztosított volna telket, az építkezést pedig a közösség egyik elhunyt tagjának örökségéből fedezték volna, a tervek el
is készültek. Az élet azonban másként alakult, Fináli rabbit áthelyezték, Kerényi
András pedig 64 éves korában elhunyt.
„Nagy lett ránk ez a kabát, kénytelenek
voltunk elengedni, holott 80 év óta ez lett
volna az első újonnan épült zsinagóga
Magyarországon” – magyarázza döntésük
hátterét a jelenlegi elnök, aki férje halálát
követően vette át a kis közösség vezetését.
Eleinte habozott ugyan, és Sashalomról jár
ide minden pénteken, de azt mondja:
„Nem lehet ezt így abbahagyni”. A közösségbe a környező kerületekből is sokan
járnak, alkalmanként 20-25 fő gyűlik össze,
de volt már 130 fős rendezvényük is.

Újjászületés
A derékba tört helyi zsidó hitélet alulról
szerveződve kapott új erőre, amikor néhány
baráti család a Csiliben kezdett összejárni,
majd a Mazsihisznál (Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége) és a kerületi
önkormányzatnál elérték, hogy 2000-ben
neológ hitközségként hivatalosan is megalakuljon egy dél-pesti körzet a Budapesti
Zsidó Hitközség részeként. Első imaházuk
egy kisebb alapterületű önkormányzati
bérlemény volt a Téglagyár téren, ahol
sátoros ünnepeiket nem tudták megtartani,
mert nem volt szabad tér a sátrak felállításához. Innen 2018 végén költöztek jelenlegi
imaházukba, ahol 250 négyzetméteren van
már imaterem, kóser húsos-tejes konyha,
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Kerényiné Rippner Zsuzsannát egy ötfős
Elöljáróság segíti munkájában, ennek
egyik motorja Jung Tamás, aki szintén
messzebbről, Rákosszentmihályról jár
vissza a közösséget erősíteni, hogy minden
alkalommal meglegyen a minjen, a 10
férfi, akik bizonyos imákhoz nélkülözhetetlenek. „Szívemben mindig erzsébeti
maradok már” – mondja az egyébként

zuglói gyökerekkel rendelkező Jung Tamás, aki sokat segített a jelenlegi imaház
megvásárlásánál és kialakításánál, és
többször elhozza ide a családját is. „Sajnos fogyunk, az elmúlt egy évben is három
tagunk ment el, kevés az olyan zsidó fiatal,
aki érdeklődik a vallás iránt, ők is inkább
a belső kerületekben élnek. Bár én sem
tartom magam vallásosnak, inkább hagyománytisztelőnek.”

TORNÁZZON
MINDEN KISLÁNY!
Bár úgy tűnhet, nem mindenki alkalmas rá, a pesterzsébeti
sportklub szakosztályvezetője a kislányoknak szinte
kötelezővé tenné a ritmikus gimnasztikát.

Mencző Noémi
„Ajánlom, sőt, ha nem hangzana szigorúan, tizenkét éves korig kötelezővé is tenném a ritmikus gimnasztikát a lányoknak,
mert olyan sokrétűen fejleszt, hogy később minden sportra alkalmassá tesz.
»Hamar« meghozza azt a komplex koordinációs és erőnléti fejlettséget, amellyel
akár jelentős eredményeket is el lehet
érni, és nemcsak jó alakot csinál, előhozza
a nőiességet is” – kezdte e harmonikus
mozgásforma bemutatását Zémann Erika, az ESMTK-RG szakosztályvezetője.

Új kor, új hagyományok
A közösség alacsony létszáma ellenére
élettel teli: minden péntek estét megtartanak, ahogy a nagy vallási ünnepek legalább egyik napját is, a sátoros ünnepeket,
a pészahot és természetesen a hanukát.
2019 októbere óta zajlik héber oktatás, a
járvány miatt eddig nagyrészt online formában, átlagosan 6-7 fővel. A közösségben többször felmerült már: tanfolyamra
is szükség lenne, most, hogy többen jelentkeztek is a hirdetésre, elindulhat. Friss
és népszerű program a könyvklub. Totha
Péter Joel vezető tábori főrabbi minden
hónapban javasol egy-egy olyan, a zsidósággal kapcsolatos könyvet, amely őt érdekli, de még maga sem olvasta, majd ezt
közösen feldolgozzák, átbeszélik. „Amíg
itt vagyunk, megpróbálunk mindent kihozni a helyzetből” – összegzi hitvallásukat az egyébként Győrben is szolgálatot
teljesítő 52 éves vallási vezető.

Összehangoltan
A ritmikus gimnasztika zenére bemutatott, egyéni és csoportos gyakorlatokból álló női versenysport. A klasszikus
baletten alapul, művészi önkifejezést is
lehetővé tesz. A versenyzők ötféle kéziszerrel, kötéllel, karikával, labdával,
buzogánnyal és szalaggal dolgozhatnak. A kötelező elemeket egyéniben
egy 75-90, csapatban pedig 135-150
másodperces gyakorlatban úgy kell
bemutatni, hogy a test és az eszköz a
zenével is összhangban mozogjon. A
bírák a technikai és a művészi értéket,
valamint a kivitelezést pontozzák.
A világversenyeken szereplő tornászok
hajlékonysága akár ijesztő is lehet, de az
edzéseken a cél „csupán” a test mozgékonyságának növelése. Összetettségének

köszönhetően a ritmikus gimnasztika
nemcsak a testet, hanem a mentális képességeket is fejleszti, mivel a kéziszereket a
test részeként kell alkalmazni. A koreográfia megtanulása, később akár összeállítása a kreativitásra van jó hatással.
„Egy olyan, egyszerűnek tűnő mozdulat,
mint a labda átgurítása egyik karról a másikra komoly koncentrációt, és mivel rengeteget kell gyakorolni, kitartást is igényel” – jegyezte meg Zémann Erika. A
lányok, miközben a közös célért dolgoznak, megtanulnak alkalmazkodni és egymásra is figyelni.

Sikeres a kerületi klub
Zémann Erika három évesen kezdett tornázni, válogatott 14 évesen lett. 1992-ben
a stuttgarti, a következő évben pedig a bukaresti Európa-bajnokságon bronzérmet
szerzett. 1995-ben a Csili Művelődési Központban lett edző, az ESMTK Ritmikus
Gimnasztika Szakosztályban több mint tíz
éve tanítja a kislányokat. Azóta a pesterzsébeti klub 2009-ben alakult szakosztálya általában vezeti az országos egyesületek szabadidős kategóriájú ranglistáját.

Örömtorna
„Olyan a versenyrendszerünk, hogy nemcsak a szuperképességekkel rendelkező
gyerekek lehetnek eredményesek, mindenki jól érezheti magát nálunk. Megtaláljuk a kislányok számára a megfelelő
szintet attól függően, hogy milyenek a képességeik, az elfoglaltságaik, és mennyi
időt szánnak a tornára a szüleik. Mindenhol van megmérettetés, kitartó gyakorlással eredmény és jutalom” – mondta Zémann Erika. A szakember szerint már
háromévesen, és nemcsak „tornász alkattal” érdemes elkezdeni, a sportág „szerencsére már nemcsak a vékony, hosszú lábú
gyerekek kiváltsága, annál is inkább, mert
a kerekebb lányok általában lazábbak is.”
Bár a zenét minden gyerek szereti, és szívesen is mozog rá, a ritmusérzék hiánya
sem akadály. Eleinte egyszerűbb, könnyen
„hallható” zeneszámokat lehet választani,
később pedig ez is fejlődik. A szégyenlősebb gyerekeknek jó hír, hogy az egyéni
mellett duó és csapat versenynemek is léteznek, így ha nem akarnak, nem kell
egyedül a szőnyegre lépniük.
„A visszajelzések alapján a gyerekek
szívesen járnak hozzánk, mert izgalmasnak találják a kéziszereket, szeretik a társaságot és engem is. Nálunk nincs fogyókúra, »terror«, de még a hangomat is ritkán emelem fel. Fontos, hogy ne félelemből, hanem örömmel tornázzanak” –
árulta el a szakosztályvezető.

Németh Viktória

Jelentkezés
ritmikus gimnasztikára
az ESMTK-ban:
Telefonszám: +36203115112
E-mailcím: info@esmtk-rg.hu
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Kovács Olivér vehetett át aranyérmet. A
két bajnoki cím mellett László Mózes és
Olasz Bende is dobogóra állhatott, mindketten másodikak lettek, Mózit csak klubtársa, Petro tudta felülmúlni.

követően ukrán riválisa kerekedett felül, és
legyőzte, így a magyar versenyző ezüstérmes lett. László Mózes igazi példakép: a fiatal versenyző lábát 18 (!!!) alkalommal
operálták meg születési rendellenesége miatt, ő azonban újra és újra felállt, visszatért
az edzőterembe, és kőkeményen edzett tovább. Egyik álma teljesült: életében először
dobogóra állhatott világversenyen.

Forrás: https://uww.org/athletes

A múlt hónapban négy korosztályban háromszáznégy birkózópalántának rendeztek
gálaversenyt a Kruj Iván Sportcsarnokban. Az ESMTK birkózói 55 éremmel zárták a viadalt. A két gyermek és két
diák korosztályban kiírt megmérettetésen a
szakosztály 64 versenyzővel képviseltette
magát, közülük 55-en dobogóra is állhattak. Gyermek korosztályban többen pályafutásuk első versenyén vettek részt, azonban így is remek eredményeket értek el: 11
arany-, 5 ezüst- és 12 bronzérmet itthon
tartottak. A diákok sem adták alább, összesen 13 első, 7 második és 7 harmadik helyezett lett a két korosztályt tekintve, így az
összesített csapat pontversenyben is az ESMTK végzett az élen.
Mindeközben az U20-asok a horvát
tengerparton, Porecben küzdöttek meg 16
nemzet versenyzőivel. Ketten is döntőt
birkózhattak az Adria Trófeája versenyen, végül Matyi Vivien arany-, Bazsó
Adolf pedig ezüstérmet nyert.
Az egyetemi-főiskolai országos
bajnokságon Losonczi Dávid (ld. interjúnkat a 19. oldalon) két súlycsoportban is lehengerlő győzelmet aratott, míg Nagy Nóra is
dobogós lett, ezüstérmet érdemelt ki.
Szintén múlt hónapban Püspökladány
városi sportcsarnoka adott otthont az U17es kötöttfogású országos bajnokságnak, amelyen tizenhárom kadétkorú versenyző képviselte az erzsébeti színeket.
Többen a válogatottságért küzdenek, így
számukra különösen fontos volt a verseny.
Végül a legkisebb súlycsoportban szereplő
Zsitovoz Petro, valamint a 80 kilogrammos

Forrás: https://uww.org/athletes

Júniusban az ESMTK büszkesége, László
Nikolett fantasztikus teljesítményt nyújtott
Bukarestben és U17-es Európa-bajnoki
címet szerzett. Niki a 46 kilogrammosok
között azeri, spanyol és norvég ellenfeleit is
tussal győzte le a döntőbe vezető úton, ahol
aztán remek taktikát választva román riválisát is felülmúlta, és Európa-bajnok lett.
Testvére, László Mózes három mérkőzést
megnyerve jutott be a a 45 kilogrammosok
döntőjébe, ahol aztán egy figyelmetlenséget

AZ ÉV SPORTOLÓJA
Losonczi Dáviddal, az ESMTK birkózó szakosztályának sportolójával beszélgettünk, akinek egyik fő célja, hogy 2024-ben
részt vehessen a párizsi olimpián.
korosztályában 26-ból csak hárman maradtak a szakosztályon belül. Kitartást az
adhat, ha valaki fejben eldönti, hogy a
sport, amely mellett elkötelezte magát,
életcél is. Éppen ezért a sportágválasztáskor sok minden függ a szülőtől, hiszen
neki kell felmérnie, mire lesz képes később
a gyereke. Látnia kell benne a potenciált
és a szeretetet a választott sportág iránt.
Dávid kezdettől fogva szerette a számára
választott sportot, és jó is volt benne, így
nem merült fel a kérdés, hogy jó irányba
indultak-e az elején. Az is segített, hogy a
szakosztály időközben összetartó közösséggé formálódott, és a kerület egyik fontos helyszíne lett, ahol a kisebbek tisztelettel fordulnak az idősebb, tapasztaltabb
sportolók felé.

Gyerekkora óta birkózik, és bizony sok
mindenről le kellett mondani a sportsikerek érdekében a 22 éves Losonczi Dávidnak. Pesterzsébet Önkormányzata neki
adományozta Az év sportolója címet
2022-ben, amellyel elismerték kiemelkedő
magyar és nemzetközi eredményeit. 16
éve az ESMTK birkózó szakosztályának
sportolója, ezalatt összesen 208 érmet
szerzett: 154 arany-, 41 ezüst- és 13 bronzérem az eddigi mérlege. 2018-ban az
isztambuli U23-as Európa-bajnokságon
5. helyezést ért el, egy évvel később a
spanyolországi junior Európa-bajnokságon a dobogó második fokára állhatott fel.
A legjobb eredményt 2021-ben érte el,
amikor Belgrádban ezüstérmes lett az
U23-as világbajnokságon. A fiatal birkózó
jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
hallgatója, és legfőbb célja, hogy 2024ben részt vehessen a párizsi olimpián.
Dávid tősgyökeres pesterzsébeti, szeret
itt élni. A Duna-sétány egyik árnyékos
padján beszélgettünk, látszott rajta, jól
érzi magát a bőrében, és el is mondta,
hogy ki tud teljesedni a kerületben. További céljait is innen szeretné elérni. Nem
titok, hogy édesapja, Losonczi Ottó határozottan kijelölte neki és testvéreinek a
birkózás útját, majd megalapította az ESMTK birkózó szakosztályát. A sport ezzel
Dávid életében az első helyre került, és ezt
az utat szeretné is végigjárni.

Nehéz sportág
Mint a legtöbb sportot, a birkózást is gyerekkorban érdemes elkezdeni, ha valaki hivatásszerűen gondolkodik benne. A precíz,
finom mozgások csak akkor épülnek be, ha
minden nap, minden percben újra és újra
gyakoroljuk őket, és ebbe növünk bele. Bár
Dávid is gyermekkora óta ezzel foglalkozik,
és szóba sem jöhet, hogy átnyergeljen más
sportágra, megerősíti, hogy nem ez a legigazságosabb sport a világon. Hogy miért?
Mert nem biztos, hogy az a rengeteg munka, amit az ember beletesz az edzéseken és a
felkészülés alatt, azon nyomban meg is térül.
Ez nem csapatsport, nincsenek társak, akik
kisegítenének, ha egy mozdulaton, egy
rossz fogáson elcsúszik a mérkőzés.
Azt, hogy mennyire nehéz a sportág és
milyen könnyű lemorzsolódni, az is mutatja, hogy az elmúlt 16 évben Dávidék

Áldozatok kellenek
Dávidnak sokáig le kellett mondania a
szabadidejéről, pontosabban az birkózással töltött idővé alakult. Nem tudott ott és
akkor találkozni a barátaival, ahol és amikor szeretett volna, napirendjében az
edzések váltották a tanulást. Most, egyetemi hallgatóként már kicsit könnyebb a
helyzete, lazábban lehet beosztani a teendőket, de a mérleg nyelve még így is a birkózás felé billen, hiszen Dávid ma már
nemcsak sportolóként, hanem bajnokként
tekint előre. Ha sikerül egy kis szabadidőt
kisakkoznia magának, akkor egy dunai
SUP-ozás, egy kirándulás vagy egy belvárosi séta fér bele, egy hónapban egyszer.
Mindezek mellett azonban elsődleges,
hogy hétfőn kipihenten ébredjen, és teljes
erőbedobással tudjon edzeni. Elmondása
szerint ez az a felfogás – a rendszeresség és
az élet minden területét jellemző kiegyensúlyozottság – teszi a sportolót bajnokká.
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Felelősségvállalásból jeles
Mentőállomást, fogyatékkal
élőket, nehéz anyagi körülmények között élő embereket is támogat a KnorrBremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.

E

gyedülállóan széles palettán támogatja a helyi közösségeket a KnorrBremse Vasúti Jármű Rendszerek
Hungária Kft. A vállalat tavaly többek
között az Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesülettel karöltve nyújtott
segítséget egymillió forint értékű eszközbeszerzéshez a Pesterzsébeti Mentőállomásnak, idén pedig munkatársai
kezdeményezésére részt vettek már jótékonysági főzésben, adománygyűjtésben
az ukrajnai háború menekültjei számára,
de autizmussal és fogyatékkal élő lakók
otthonát is szebbé varázsolták.
Kevés olyan társadalmilag igazán elkötelezett vállalat akad Magyarországon,
amelynek munkatársai olyan sokrétűen
képesek segítséget nyújtani a rászorulóknak, mint a Knorr-Bremse Budapest.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében
a vállalat tavaly tavasszal anyagi segítséget
nyújtott itt, Pesterzsébeten is. A támogatás

hozzájárult a XX-XXIII. kerületek sürgősségi
ellátásáért felelős Pesterzsébeti Mentőállomás elhasználódott felszereléseinek
cseréjéhez, valamint olyan új eszközök
beszerzéséhez, amelyek addig nem voltak
elérhetőek a mentősök számára.
A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek
Hungária Kft. Local Care, azaz lokális gondoskodás programja révén évek óta karol
fel projekteket, civil szervezeteket. A programra minden évben olyan társadalmi,
ökológiai problémákkal pályázhatnak a
kollégák, amelyek ráirányítják a figyelmet
egy számukra fontos közösségi ügyre, civil
kezdeményezésre. A vállalati támogatáson
felül ezeket az ügyeket önkéntes munkájukkal is támogatják a cég munkatársai.
A helyi támogatási projektek idén is
sorjáznak a Knorr-Bremsénél: sor került
már a Magyar Élelmiszerbank „JótéKonyha”
kezdeményezése keretében egy jótékonysági főzésre, amelynek során a cég
munkatársai összesen 1000 rászorulónak
készítettek meleg ételt. Tavasszal jártak
a kollégák a Bárka Szociális és Kulturális
Alapítványnál, ahol az autizmussal és fogyatékkal élő lakók otthonát varázsolták
szebbé: több helyiséget kifestettek, valamint összeszerelték a szintén a vállalat
által beszerzett bútorokat is.

Felújították az önkéntesek a Tábitha
gyermek hospice ház Emlékkőparkját, valamint összeszereltek új bútorokat és
kerti játékokat, amelyeket a következő
évek során több család is használhat majd
a nehéz időszakokban. Egy további kezdeményezés keretében pedig a Flóra Alapítvány pártfogoltjainak, sérült és fogyatékkal élők számára rendezett akadályversenyen segédkeztek a Knorr-Bremse
munkatársai, és varázsoltak egy felejthetetlen napot a résztvevők számára.
Egy belső kezdeményezés eredményeképp az ukrajnai háború elől menekülőknek, illetve az ott szükséget szenvedőknek
közel egymillió forintot gyűjtöttek a kollégák, amit a cég megduplázott, így összesen mintegy kétmillió forintot adományoztak a Magyar Vöröskereszt közreműködésével a rászorulóknak.
“Rengeteg további tervünk van, szerencsére a felkarolásra méltó projektekből
nincs hiány. Munkatársaink rendkívül széles
látókörrel, valódi emberi és társadalmi érzékenységről tanúbizonyságot téve érkeznek az újabb és újabb ötletekkel. Mi pedig
örömmel támogatjuk ezeket” – mondta
el Kovács Beatrix, a Knorr-Bremse Vasúti
Jármű Rendszerek Hungária Kft. kommunikációs és CSR vezetője. (x)

Munkatársat keresünk

Használt-ruha
válogató munkatárs
(betanított munka) pozícióba

• Munkavégzés: hétfőtől-péntekig egyműszakos munkarendben
7:10-16:00-ig a 18. kerületben.
• 8 órás bejelentett, teljes munkaidős munkaviszony.
• Betanítás alatt (körülbelül 2 hónap)
alapbér: bruttó 260.000 Ft.
• Betanulás befejezése után a megkereshető jövedelem:
- alapbér bruttó 305.000 Ft (100%-os elért norma esetén),
- további minőségi és mennyiségi bónusz
bruttó 60.000 Ft-tól.

Gyere hozzánk, ha egy stabil
munkahelyet szeretnél
és egy jó csapatba tartozni!
Küldd el nekünk jelentkezésedet a hr@easyget.hu email címre!
Telefonon is elérsz minket: +36 (20) 520-6404

A Pesterzsébeti Mentőállomást egymillió
forintos támogatással segítette a vállalat.
A képen balról jobbra: Nagy István, Veres
László, Kovács Beatrix és Illés Károly

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

JÖJJÖN BE HOZZÁNK
ÉS PRÓBÁLJA KI INGYENESEN
HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!
XX. kerület, Kossuth L. u. 80.
/a Vásárcsarnok mellett/

Kérjük, egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 769 6017 , 06 (70) 629 8053
kossuth@widex.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ
KOSS1/22/06PÚ1
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4. 	Paradicsomból és paprikából készülő
kedvelt nyári étel
5. Római hadvezér és politikus
6. Lengyelország fővárosa
9. Magyar orvos, az „anyák megmentője’
10. Csapatsport, amelyet magas hálóval elválasztott
pályán játszanak
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VÍZSZINTES:
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1. Július 4-én ünneplik az Egyesült Államokban
2. 	Irányítható léghajó, amely tervezőjéről,
egy német grófról kapta a nevét
3. Zöld színű drágakő
7. 	Nyári gyümölcs, népies magyar neve
a „Boldogasszony csipkéje”
8. Főként Ausztráliában élő, erszényes állat
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A MÁJUSI SZÁM HELYES VÁLASZAI:

VÍZSZINTES: 3. Karak, 4. Kutya, 5. Zsiráf, 6. Törpök,
8. Kakaóscsiga, 9. Mátyás, 10. Marshall
FÜGGŐLEGES: 1. Béka, 2. Hullámvasút, 7. Pókember

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

RÁTKAY-ÁTLÓK GALÉRIA

1201 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 06-1-283-1779
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

1201 Budapest, Klapka u. 48.
Tel.: 06-1-284-7324
Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Neményi Lili emlékszoba

Czétényi Vilmos
festőművész kiállítása

A helytörténeti kiállítás felújítás miatt zárva.

Rátkay Endre
festőművész kiállítása

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Divat a múltból –
Illyés Borbála iparművész
babaszobrai
2022. MÁJUS 25. – 2023. JANUÁR 7.

www.pesterzsebetimuzeum.hu
info@pesterzsebetimuzeum.eu
GAÁL IMRE GALÉRIA

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 39. / Tel.: 06-1-283-0031 / Nyitva: keddtől szombatig, 10-18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Tóth Menyhért festőművész kiállítása
Szabadtéri szoborkert
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Szocreál festészet a Rákosi – Kádár korszakban

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
VILLANYSZERELÉS,
hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje. Tel.: 061/260 70 90,
Mobil: 0630/296 55 90
MEGOLDÁS DÉLPESTI
GYORSSZERVÍZ.
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő.
Üzletünkben: mikró, takarítógép, porszívó,
más kisgépek szervizelése!
Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás,
1 év garancia! XX. Mártírok 218.
Ny:H-P:8-17. 285 34 88, 0630/950 17 17
www.megoldasszerviz.hu
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is.
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 0670/519 24 70
email:szerviz@szerviz.info
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Parkettacsiszolás,
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadlólerakás. Minőségi, precíz munka,
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998)
Csapó György. Tel.: 06-31/780 64 30,
061/229 56 94 festesma.iwk.hu
REDŐNYJAVÍTÁS
Telefon: 0670/771 09 28
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2022. JÚNIUS 15. – AUGUSZTUS 6.
REDŐNYSZERELÉS, javítás,
gurtnicsere, szalagfüggöny, szúnyogháló,
harmonikaajtó.
Nagy Sándor, 0620/321 06 01.
KAZÁN, CIRKÓ, GÁZ-VÍZMELEGÍTŐ
felújítás, csere, javítás, karbantartás.
Kazáncsere kéménybéleléssel,
teljeskörű ügyintézéssel.
Gázbojler cseréje villanybojlerre.
Fábián Zsolt épületgépész. 0630/943 43 72.
TETŐDOKTOR
Régi hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető,
új tető cserepezése, kisebb javítások,
SOS munkák is:
0630/622 58 05, 0620/492 46 19
ASZTALOSMESTER
mindenféle asztalosmunkát vállal:
ajtó-, ablak-, bútorgyártás, -javítás.
Ingyenes felmérés. Tel.: 0620/957 95 33
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK
FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA!
Csempe burkolás, kőművesmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés!
Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával!
Teljeskörűség lakásfelújítás!
Telefon: 0620/961 61 53
www.szakembercentrum.hu

Szabó Balázs vállalja KÉMÉNYEK
BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
0620/264 77 52

VEGYES
ÉLETJÁRADÉK!
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Fizetnék ingatlanért cserébe életjáradékot
élete végéig. Havi 50-150.000 ft között,
megegyezés szerint. Az ingatlan haszonélvezeti joga megmarad önnek, birtokba azt
nem veszem! Tel.: 0670/622 01 23

INGATLAN
Pesterzsébeten KÜLÖN BEJÁRATÚ
BÚTOROZOTT SZOBA dolgozó
hölgynek hosszú távra kiadó.
Ára: 75.000,-Ft/hó rezsivel együtt
+ 1 hónap kaució.
Telefonszám: 0630/244 76 90

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek!
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: 0620/980 39 57

Hirdetésfelvétel: pesterzsebetmedia@pesterzsebet.hu

Gaál Imre
festőművész kiállítása

Kiállításainkra mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Szocreál festészet – Kiállítás a Gaál Imre Galériában

Pesterzsébeti Nyár 2022
Stégkoncertek
a Duna-parton
Helyszín: Pesterzsébet Duna sétány
/Vízisport utca 12-18./
Június 19. (vasárnap) 18.00

FARKAS GÁBRIEL BAND –
Sinatrától Máté Péterig
FARKAS GÁBRIEL
BAND

MARÓT VIKI

Július 24. (vasárnap) 18.00
MARÓT VIKI és a NOVA KULTÚR
ZENEKAR
Augusztus 28. (vasárnap) 18.00
PRINCESS – a hegedű hercegnői

Szent Iván-éji tűzvarázslat Június 23.
(csütörtök) 21.00

PRINCESS

Helyszín: Pesterzsébet, Kossuth Lajos tér 1. (Városháza előtti tér)

Örömtánc – táncoljunk együtt Balássy Bettyvel és Kaizinger Ágival!
Tűzvarázslat – Anima Prizma Mozgásműhely

mentes!
A részvétel minden programon d í j

Nyáresti koncertek a Kosutiban
Helyszín: Pesterzsébet Kossuth Lajos tér 1. (Városháza előtti tér)
Július 1. (péntek) 17.00
Jackson Forever – Nádor Dávid

Július 8. (péntek) 17.00

Farkasházi Réka és a Tintanyúl

Július 15. (péntek) 17.00

Pesterzsébeti Lajtha László
AMI Ifjúsági Fúvószenekar

Július 22. (péntek) 17.00

Bóbita Band és a Papa Jazz Seven

Július 29. (péntek) 17.00
Nemes Dóri és a Colosseum Partyzenekar

Augusztus 5. (péntek) 17.00

Buborék Együttes – Buborék Berci kedvenc dalai

Augusztus 12. (péntek) 17.00

Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar és a
Debreceni Mazsorett Együttes

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Pesterzsébet Önkormányzata

