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Forgatag és tűzijáték

Az új kenyér ünnepe
Augusztus 20-án, az állami ünnep 
alkalmából – hagyományosan – 
ökumenikus istentiszteletet és ke-
nyérszentelést tartottak Pesterzsébet 
egyházainak képviselői.

3. oldal

Mindenkit vár a Városháza Akit a Jóisten irányít
November 5-én 11 órától az előzete-
sen regisztráló érdeklődők interak-
tív épületbejáráson ismerkedhetnek 
meg az idén 110 éves Városházával, 
annak múltjával és jelenével.

Augusztus 1-jétől Rajk János szemé-
lyében új káplán kezdte meg szolgá-
latát a Pestszenterzsébeti Főplébáni-
án. Az atya a k ármelitáktól érkezett 
kerületünkbe.

7. oldal 17. oldal

Polihisztor művész
Egyedi képpel, egy kubista alkotás-
sal készült a Tavaszi Tárlatra, majd 
nyerte el a Közönségdíjat Kőrösi 
Sándor képző- és iparművész, dísz-
let-jelmeztervező.

11. oldal
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Eddig nem látott sokaság lá-
togatott ki augusztus 19-én a 
Szent István Napi Forgatagra. 

A Kosutiban a vurstli hangulatról a 
vattacukor, a retró ringlispíl, no meg 
egy mobil csúszdapark, a hagyomány-
őrzésről pedig a fakörhinta, a fa pecá-
zó, vagy a népi kvíz gondoskodott. 

A közelgő ünnep hangulatának 
megidézéséről a Pesti Zenés Színpad 
művészei gondoskodtak. Műsoruk-
ból nem hiányzott Petőfi Sándor, 
Radnóti Miklós költeménye, Erkel 
Ferenc Bánkjának Hazám, hazám 
áriája, vagy éppen Máté Péter Ez itt 
az én hazám című örökzöldje.

A gyerekek szórakoztatását a Ko-
lompos együttes interaktív koncertje 
és a Vaga Banda gólyalábasai bizto-
sították. No meg a minigolf, a képes 
kvíz, vagy a nagy kedvencnek bizo-
nyult homokfestés.

Erzsébeten első alkalommal lépett 
színpadra, méghozzá a sztárokra nem 
jellemző szerénységgel Tóth Vera. 
Beköszönésében elmondta: olyan 
összeállítással érkezett, amelynek 
dalait nagyon szereti, és próbált úgy 
válogatni, hogy mindenki meglelje 
a kedvére valót. Elhangzott Balázs 

Fecótól a Maradj velem!, amelyről 
az énekesnő azt tartotta: fel kell hoz-
zá nőni, de ő még ezt nem tette meg. 
Éneke azonban az ellenkezőjéről tett 
tanúbizonyságot, csakúgy, miként  
Whitney Houston, Cserháti Zsuzsa, 
vagy Tina Turner tolmácsolásai. Iga-
zi meglepetéssel is szolgált, nálunk 
adta elő először élőben Hrutka Ró-
bert 21 gramm című szerzeményét, 
amelyet eddig csupán a Youtube-on 
tettek közzé. A siker nem maradt el: 
Tóth Verát többször visszahívta a 
színpadra a lelkes publikum.

A mikrofonhoz lépő Szabados 
Ákos nagy tapsot kért a rendezvényt 
szervező Várhalmi Andrásnak, a 
Csili igazgatójának és csapatának, 
majd úgy fogalmazott: reméli, a já-

tékok és a programok elnyerték a 
jelenlévők tetszését. A továbbiak-
ban felhívta a figyelmet, hogy nem 
kizárólag a rendezvénnyel, hanem a 
Baross utca és a Határ út környéki 
felújításokkal is köszöntik államala-
pításunk ünnepét.

– Remélem, az ott megépülő 
futópálya valamennyiüknek nagy 
örömet okoz majd, ahogy a Gyulai 
István Általános Iskola ráépítése, 
terembővítése szintén – folytatta 
a polgármester, és mindenkit sze-
retettel invitált a november eleji 
Városháza bejárásra, amelyen re-
mek programokkal várják majd a 
látogatókat.

Az estet nagyszabású tűzijáték 
zárta, ezernél több érdeklődő csillo-
gó tekintetétől kísérve.      D. A.

Rekord nézőszám a Kosuti forgatagán
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A vendéglátó, Vénusz Gellért 
plébános köszöntőjében elmondta: 
a Magyarok Nagyasszonya templom 
kapocs az ünnephez annyiban, hogy 
Szent István királyunk egyetlen fia 
elvesztése után a Szűzanyára bíz-
ta Magyarországot, és a Magyarok 
Nagyasszonya azóta is hazánk leg-
fontosabb patrónája.

Dr. Papp Miklós görög katolikus 
parókus egyetlen gondolatot kívánt 
elültetni a jelenlévők lelkében:

– Államalapításunk kezdetén ne 
kizárólag István királyt lássuk, ha-
nem az ő feleségét, Gizellát is. Nem 
sok állam van, amelynek államala-
pító királyát és feleségét egyaránt 
szentté avatták – emlékeztetett a 
parókus, hozzáfűzve: Arisztotelész 
azt mondta, a politika rend nagyban. 
A mi dolgunk pedig, hogy amit a 
politikusok felépítenek, azt ne rom-
boljuk le, vagyis a családok legyenek 
egységesek, a házasságok legyenek 

erősek. Építse mindenki 
saját családját, hogy amit 
nagyban építenek vezetőink, 
ahhoz mi is hozzájáruljunk.

– Örökkévaló Istenünk, 
ígéretedet tartottad, a föld 
termett, akár jók voltunk, 
akár rosszak, Napodat föl-
hoztad ránk és esőt adtál. 
Itt van előttünk a kenyér, 
amely biztosítéka annak, 
hogy a következő hetekben, 
hónapokban lesz mit adni 
gyermekeinknek, és nekünk 
is lesz mit ennünk. Kérünk, 
áldd meg a kenyeret, a kö-
vetkező esztendőt és minket 
– fogalmazott imádságában 
Katona Béla baptista lelkész.

Veress Gábor református lelki-
pásztor kenyéráldásában kiemelte: 
állami ünnepünk arról szól, hogy 
kaptunk. A kegyelemből nekünk 
adott gyönyörűséges országban kap-
tuk a gabonát, a kenyeret, a nyelvet, 
a kultúrát, a reményt.

– Tudjuk és valljuk, hogy a ke-
nyeret nem az adalékanyagok teszik 
teljessé, ízét hitünk adja meg. Íze 
annál csodálatosabb, minél több 
szorgalmat, becsületet, emberséget 
és végtelen sok szeretetet teszünk 
bele – mondta.

Szabados Ákos polgármester be-
szédében az ünneppel kapcsolatban 
megállapította: az ember ilyenkor 
szebbik ruháját húzza fel, akár az 
önkormányzat és az ország, amikor 
nem kizárólag kitüntetéseket ad át, 
hanem emlékezetessé igyekszik ten-
ni az ünnepnapokat.

– Hála Istennek, Pesterzsébeten is 
számos beruházásunk valósulhatott 
meg, amelyek nagyon sokak életkö-
rülményét javítja – emelte ki a polgár-
mester, majd felsorolt néhányat. Köz-
tük a Török Flóris Általános Iskola 
helyén épülő Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolát, vagy a Magyarok Nagyasz-
szonya templom előtti keresztet.

– Az ünnepre adományból keresz-
tet állítottunk a Határ út és Helsinki 
út sarkán, intelemként, mint tette 
Szent István. A kereszt útmutatást, 
befogadást, elfogadást, segítségnyúj-
tást, szeretetet jelent, hívőnek és 
ateistának egyaránt. Ezektől válik 

rendezetté, tisztává az életünk – fogal-
mazott Szabados Ákos, aki így zárta 
gondolatait: a kereszt hordozza azt az 
üzenetet minden Pesterzsébetre érke-
zőnek, hogy itt mindenki asztalára jut 
kenyér, a szegénynek, az átutazónak 
és az itt maradónak egyaránt.

Vénusz Gellért homíliájában az 
evangéliumi olvasmányon, a sziklá-
ra és a homokra épült ház példáján 
keresztül utalt Szent István intéz-
kedésére, hogy minden tíz falunak 
templomot kellett építenie.

– A templom Istennel és feleba-
rátommal való találkozás színhelye 
– szögezte le az atya, aki a folytatás-
ban kifejtette: ma plázákat építünk, 
amelyek az üzletelésnek szolgálnak 
helyszínül, ahol megannyi felesleges 
tárgyat vásárolunk. Ide jutottunk el 
ezer év alatt – állapította meg Vé-
nusz Gellért, felhívva a figyelmet: 
mindannyiunknak természetfelet-
ti hivatása az Istengyermekség, az 
üdvösség, ezért épített Szent István 
templomokat és indított el bennün-
ket a kereszténység útján.

A felszólalók gondolatait az ün-
nephez illő énekekkel és zenékkel 
mélyítette el a gyülekezet gitáros 
kórusa, valamint Tuznik Natália, a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola magánének szakos hallga-
tója, Horváth Kornél, Pesterzsébet 
díszpolgára zongorakíséretében.

Az istentisztelet végén minden tá-
vozó vihetett a megáldott kenyérből.

D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

MEGHÍVÓ
Pesterzsébet Önkormányzata nevében szeretettel 

meghívom Önt és családját
az Erzsébet Napok rendezvénysorozat nyitó programjára,

2016. november 5-én szombaton

10 órára
NAGY GYŐRY ISTVÁN

születésének 150. évfordulója tiszteletére
Lelkes Márk szobrászművész alkotásának avatására,

(Bp. XX. Nagy Győry I. u. 1.)

valamint
„110 ÉVES A VÁROSHÁZA”

padlástól a pincéig interaktív épületbejárásra.
(Bp. XX. Kossuth tér 1.)

20-30 fős látogató csoportok indulnak 11 órától negyedóránként.
Bejelentkezés, időpontegyeztetés október 28-ig

a 289 2582-es telefonszámon, vagy a 
protokoll@pesterzsebet.hu e-mail címen.

Szabados Ákos
polgármester

FELHÍVÁS
Pesterzsébet Önkormányzata az idén is ünnepélyesen 

köszönti a kerületben élő 
50. és 60. éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat. 

Kérjük a házaspárok jelentkezését – házassági anyakönyvi kivonatuk 
másolatával – 2016. október 31-ig a Polgármesteri Titkárságon 

(Bp. XX. Kossuth tér 1. I. 69., telefonon: 283 0549).
Az ünnepséget 2016. november 24-én 12 órakor, az Erzsébet Napok 

keretében rendezzük a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Az új kenyér ünnepén
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően augusztus 20-án Pesterzsébeten 
ökumenikus istentiszteleten szentelték meg az új kenyeret. A ceremóniának 
idén a Magyarok Nagyasszonya Templom adott otthont. Az ünnepi eseményen 
részt vett Pesterzsébet Önkormányzatának vezetése is.
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„Tisztelt Pesterzsébeti 

Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. 
(vasárnap) napjára országos népszavazást tűzött ki.

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hoz-
zájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
Az országos népszavazáson az szavazhat, aki
• magyar állampolgár,
• nagykorú, azaz
   18. életévét betöltötte, vagy
   18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagy-
korúvá vált és
• a bíróság nem zárta ki a választójogból.

A pesterzsébeti szavazóhelyiségek a 2014. évi önkor-
mányzati választások óta nem változtak, azok címe sze-
repel a 2016. augusztus 15-ig – a Nemzeti Választási 
Iroda által – megküldött értesítőkön. 
• Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a 
lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a 
településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel 
szavazhat.
• Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi 
lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település 
jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pén-
teken) 16 óráig nyújthatja be. Személyes ügyintézés 
esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózko-
dási hely szerinti helyi választási irodában is benyújt-
ható a kérelem.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a vá-
lasztójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkon-
zulátuson) adhatja le szavazatát. 
• A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgár-
nak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe tör-
ténő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 
óráig a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási 
irodától.
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segít-
séget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag megkül-
dése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevétele a 
szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség igénybevétele.
• Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére 
irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási 
irodának.
• A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szep-
tember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási 
irodának.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által válasz-
tott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a 
szavazatszámláló bizottság két tagja.

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben 
megjelenni, mivel
o egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy
o fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadság-
vesztés), és nem engedik ki szavazni,
mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi 
szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

• Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszám-
láló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a vá-
lasztópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).
• Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
(pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti 
helyi választási irodától, a szavazás napján (október 
2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bi-
zottságtól lehet igényelni. 
• Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől 
eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de 
másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre 
is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át 
kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti település-
re. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.
• Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiség-
ben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag 
mozgóurnával!

A fenti kérelmek benyújthatók személyesen, levélben 
a helyi választási irodához vagy a Nemzeti Választási 
Iroda www.valasztas.hu nevű honlapján keresztül. A 
kérelem formanyomtatványok ugyanitt letölthetők vagy 
a helyi választási irodában átvehetők.

Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda vezetője: 
dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Székhelye: 1201 Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1. 

Félfogadás választási ügyekben: Hétfő – Péntek 8– 16 óra

Általános választási információk: Tel: 289-25-48, 
e-mail: subicz.istvan@pesterzsebet.hu

Választói névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben: Tel: 
289-25-84, 289-25-50, david.ildiko@pesterzsebet.hu, 
gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu.”



52016. szeptember 6. ÖNKORMÁNYZAT

– Mondják, hogy a nyár ubor-
kaszezon, ez azonban, a kerületben 
járva-kelve, úgy tűnik, Pesterzsé-
beten nem így volt.

– Örömmel mondhatjuk, hogy a 
nyári hónapokban rendkívüli ese-
ményre nem került sor a kerületben, 
munka viszont valóban annál több 
volt. A költségvetésben elfogadott 
beruházások, felújítások megvaló-
sítása ugyanis – a szükséges enge-
délyek beszerzése, a terveztetések, 
illetve esetenként a pályázatok, 
közbeszerzések lebonyolítása után – 
tavasz végén, nyár elején kezdődhe-
tett. Ki kell emelni, hogy elhatároz-
tuk, a 2016-os esztendőben nagyobb 
figyelmet fordítunk a közterületek 
rendben és karbantartására. Ennek 
keretében a Török Flóris utcában 
fapótlást és parkolófelújítást végez-
tünk, míg a Vörösmarty utcában a 
villamos felsővezetékbe lógó, idős, 
sok esetben balesetveszélyes fák ki-
vágására került sor. Jövőre tervez-
zük a Vörösmarty utcában a járdák 
javításának folytatását, szeretnénk 
az utcaképet kulturáltabbá alakítani.

A kerület északi részén több hely-
színen nagyobb összefüggő zöldfe-
lületeket újítottunk fel. Tavasszal 
elkészültek a Baross utca 25-31., a 
Baross utca 33-39. és a Baross utca 
41-47. számú házak melletti terü-
leteken az új parkok, a nyár folya-
mán pedig megszépültek a Lajtha 
utca 24-26., a János utca 29-31., 

valamint a Határ út – Baross utca 
– Helsinki út közötti zöldterületek. 
Minden helyszínen a növények if-
jításával, automata öntözőhálózat 
kiépítésével, belső utak építésével, 
új padok kihelyezésével, teljes jár-
dafelújításokkal igyekeztünk min-
denki számára élvezhető, kulturált 
környezetet kialakítani. Ezt a mun-
kát szeretnénk jövőre a kerület más 
pontjain is folytatni, csakúgy, mint 
a kerület további főútjainál a járda-
szélek rendbetételét, az ott lévő nö-
vényzet felújítását.

Szintén a jövő év feladata lesz, 
hogy a Szociális Foglalkoztató és 
a Városfejlesztési Osztály között 
élesen elválasztjuk a zöldterületi 
munkákat, hogy jobban nyomon kö-
vethető legyen a feladatok végzése, 
illetve mindenki annyi munkaterü-
letet kapjon, amekkorát ténylegesen 
rendben tud tartani.

Visszatérve az elvégzett mun-
kákra: egy másik projekt keretében 
megépült a Lajtha László utca és a 
Kmetty utca által határolt területen, 
a Kanada park játszótéren az új, 220 
méter hosszú, 2 méter széles, 2 sá-
vos futókör. A beruházás részeként 
a játszótér mellé kosárlabdapályát 
építettek, a régi kerítést elbontották, 
helyére újat építettek, bekerítve a 

teljes területet. A 
zöldfelületeket au-
tomata öntözőrend-
szer locsolja, a rend-
szeres fűnyírásról 
is gondoskodnak, 
padokat és szeme-
teseket helyeztek 
ki. A tér könnyebb 
megközelíthetősé-
ge érdekében belső 
aszfaltutakat építet-
tek, a biztonságot 
pedig közvilágítás 

és térfigyelő kamerarendszer szolgál-
ja majd.

– A Duna-parton már elkezdett, 
illetve tervezett további fejleszté-
sek hogy állnak?

– A nyár elején átadott vizes ját-
szótér egyre kedveltebb a kerület 
kisgyermekes családjai körében, itt – 
a tapasztalatok és észrevételek figye-
lembe vételével – jövőre elvégezzük 
a további szükséges fejlesztéseket, új 
játszószerek kihelyezését.

Főként az ESMTK kajak-kenu 
szakosztályának megalakulásának 
köszönhetően élettel telt meg a 
Duna-part, az egyesülettel közösen, 
pályázat segítségével fogjuk a követ-
kező csónakházat megújítani.

– Az elmúlt években a felújítások 
központjában az intézmények – így 
többek között az iskolák – korszerű-
sítése állt. Az iskolák államosításá-
val mennyiben változott a helyzet?

– A bölcsődékben, óvodákban az 
évek során elvégeztük a szükséges 
nagyobb felújításokat. Idén pályázat 
segítségével több nevelési intézmény 
energetikai korszerűsítése valósulhat 
meg. Bár ettől a tanévtől teljesen 
állami fenntartásba kerültek az isko-
lák, mi a gyerekek érdekeit néztük, 
így a megnövekedett létszám miatt 
emeletráépítéssel új tantermeket és 
a hozzá tartozó kiszolgáló helyisége-
ket alakítottunk ki a Gyulai István 
Általános Iskolában.

Az idén 110 éves Városháza 
homlokzatának felújításával, átszí-
nezésével, a belső udvarok és folyo-
sók nyílászáróinak cseréjével őszre 
befejeződik az épület harmadik éve 
zajló külső rekonstrukciója, így a 
november 5-ei „Nyitott Városháza” 
programon a megszépült épületbe 
látogathatnak el az érdeklődők.

– Mire számíthatnak még idén a 
kerület lakói?

– Nyár elején a kerület két fontos 
pontján, a Tátra téri piac és a Vörös-
marty utca környékén változott meg 
a forgalmi rend. Az ezzel kapcsola-
tos véleményeket figyelembe véve a 
szükséges korrekciókat végre fogjuk 
hajtani, főként a jövő évi költségve-
tés terhére.

Nagyobb beruházásokat már nem 
tervezünk, főleg, mivel nem tudjuk, 
hogy az iskolák átadása az államnak 
milyen anyagi terheket ró majd az 
önkormányzatra. Az esetleges likvi-
ditási problémák elkerülésére az év 
hátralévő részét a takarékos gazdál-
kodás jellemzi. Amin nem kívánunk 
spórolni, az az idei évfordulókhoz 
kapcsolatos programok – a Nyitott 
Városháza, Nagy Győry Istán szobrá-
nak avatása –, illetve a hagyományos 
Erzsébet Napok rendezvénysorozat 
megvalósítása. 

Sz. A.

Szeptember 1-jén elkezdődött a 
2016/2017-es tanév. A kerület 
központi tanévnyitó ünnepsé-

gét az új tantermekkel bővített Gyu-
lai István Általános Iskolában tar-
totta, amelyen a városvezetés és dr. 
Nagyné Koczog Tünde tankerületi 
vezető mellett Bak Ferenc, az újon-
nan alakult KLIK Külső-pesti Tan-
kerületének vezetője is részt vett.

Szabados Ákos polgármester be-
szédében elmondta: az önkormány-
zat vezetése továbbra is törekszik a 
KLIK-kel való jó együttműködésre. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy 
az elmúlt években az oktatási ágazat-
ban bekövetkezett fejlesztések, be-
ruházások – mint ahogy az ebben az 
intézményben a nyár folyamán meg-
valósított tanterembővítés is – mind 
azt a célt szolgálta, hogy a Pesterzsé-
beten felnövekvő generáció ne indul-
jon hátrányosabb helyzetből, mint 
a belső vagy a budai kerületekben 
születettek. Ennek érdekében az ön-
kormányzat – lehetőségeihez képest 
– mindig is többet költött az oktatási 
intézményekre, azok eszközparkjának 

bővítésére, valamint a sportra és a 
kultúrára, hiszen ez a három terület 

az, ami húzóerőt jelenthet a gyerekek 
számára.              y.

Ha nyár, akkor felújítások

Becsengettek

Pesterzsébeten a nyári hónapokban zajlanak a nagyobb beruházási, felújítási 
munkák. Nem volt ez másként a mögöttünk álló hónapokban sem. Ahogy ko-
rábban megírtuk, az önkormányzat idei terveiben a fő hangsúlyt a közterületi 
zöldterületek, ezen belül is a lakótelepeken található parkok, kis játszóterek 
felújítása, automata öntözőrendszerrel való ellátása kapta – tudtuk meg Sza-
bados Ákos polgármestertől. 

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N

FO
TÓ

: B
AJ

NO
CZ

I I
ST

VÁ
N



6 2016. szeptember 6.ÖNKORMÁNYZAT

Csaszny Márton / 11 EVK. / MSZP
Civil Ház (1201 Vörösmarty u. 180.) Minden hónap második 
hétfője 17 óra; Vörösmarty M. Ált.Isk. (1201 Vörösmarty 
u.128.) Minden hónap harmadik hétfője 17 óra.

Fekete Katalin / 08. EVK. / DK
Gyulai István Ált. Isk.(1205 Mártírok útja 205.) – Könyvtár 
Minden hónap harmadik kedd 17 óra.

Fekete László / 04. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/a) 
Minden hónap első kedd 17 óra.

Gémesi Emese / Listás / JOBBIK
Képviselői Iroda (1204 Igló u. 6. II/1.)
Minden csütörtök 17-19 óra között.

Juhász Lajosné / 06. EVK / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 284-6708-as 
telefonszámon.

Kaiser György / Listás / FIDESZ
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 210-3952-es 
telefonszámon.

Komoróczy László / 10. EVK / MSZP
MSZP Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön 15-18 óra között a 
06-1-211-3307-es telefonszámon.

Kovács Eszter / 03. EVK / MSZP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06 1 283-0939-es 
telefonszámon.

Mach Péter / 02. EVK / PM
Zöld Képviselői Iroda (1201 Bp. Ady E. u. 84/A) 
Minden hónap utolsó kedd 17-18 óra között.

Marton Sándorné / 12. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1203 Bp. Kossuth L. u. 37/A) 
Minden hónap első csütörtök 16 - 17 óra között.

Márkus Jánosné / 05. EVK / FIDESZ
FIDESZ Iroda (1201 Kossuth L. u. 37/A) Minden hónap első 
szerda 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel a 06 20 341-
1138-as telefonszámon.

Nagy Lászlóné / 09. EVK / MSZP
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1204 Pacsirta u. 157/b)
Minden hónap első szerda 18-19 óra között, vagy időpont 
egyeztetéssel a 06-30-505-1843-as telefonszámon.

Nemes László / 07. EVK / DK
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a 06-20-972-9789-es 
telefonszámon.

Nemesné Németh Judit / Lista / DK
Képviselői Iroda (1203 Ady E. u. 84/a) Előzetes telefonos 
egyeztetés alapján a 06-20-314-4240-es telefonszámon Közle-
kedési ügyekben)

Rostagni Attila / Lista / FIDESZ
Képviselői Iroda (1203 Kossuth L. u. 37/A) Előzetes telefo-
nos egyeztetés alapján a 06 20 403-3025-ös telefonszámon.

Somodi Klára / 01. EVK / EGYÜTT
1203  Budapest., Pázsitos st. 2. (bejárat a ház oldalánál). 
Minden hónap első péntekén 14 óra

Völgyesi Krisztián / Lista / LMP
Előzetes telefonos egyeztetés alapján (délutáni órákban) a 
06 70 941 3377-es telefonszámon

Képviselői fogadóórákADÓHÍREK

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, az építményadó 
és a telekadó 2016. II. 

félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2016. szeptember 15-e.

Az önkormányzati adókról 2016. februárban az egyenlegértesítő mellett 
a II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 

A határidőt követő befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, 
ezért kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.

Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, 
kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen, 

vagy telefonon (helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1252, 
1254, talajterhelési díj: 283-0640/1250, 1225, 

gépjárműadó: 283-0640/1025, 1258, 1257) megkeresni.    

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
   

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály

Adócsoportja

Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványa meghívja Önt, 

családját és ismerőseit a 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ 
című rendőrségi tájékoztatóra. 

A kerületi kapitányság szakemberei  ismertetik napjaink trükkös 
bűnelkövetési módozatait, és adnak tanácsokat ezek megelőzési 
lehetőségeiről. Filmvetítéssel teszik az előadásokat szemléletessé.

Ne higgye, hogy Ön nem, csak mások válhatnak áldozattá! 
Ne utólag legyünk okosabbak!

Rendezvény időpontja: 
2016. október 13. és 14. (csütörtök és péntek) 14 óra

Helye: CSILI Művelődési Központ Vízváry terme 
(Budapest,  XX. Baross u. 55.)

(Minden résztvevő meglepetés ajándékot kap!)
Mindenkit szeretettel vár az Alapítvány Kuratóriuma

Felhívás parlagfűirtásra

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.
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 A látogatók a szó szerint a pin-
cétől a padlásig tartó épületbejárás 
keretében megismerkedhetnek a 
Városháza múltjával, valamint be-
pillantást nyerhetnek jelenébe. A 
rendezvény interaktív, ami azt jelen-
ti, hogy az épületen belül több hely-

színen a résztvevők közreműködésé-
re is szükség lesz.

Fontos, hogy bár a Városháza 
aznap nyitva áll, csak az előze-
tesen bejelentkezőket fogadják. 
Október 28-áig a 289 25 82-es te-
lefonszámon, vagy a protokoll@
pesterzsebet.hu e-mail címen lehet 
jelezni a részvételi szándékot. A je-
lentkezőket 20-30 fős csoportokba 
osztják, amelyek 11 órától negyed-
óránként indulnak az épület bejá-
rására.

A Nyitott Városháza programot 
megelőzően, 10 órakor avatják kerü-
letünk legújabb köztéri műalkotását, 

a 150 éve született Nagy Győry Ist-
ván mellszobrát, amely Lelkes Márk 
szobrászművész alkotása.         y.a.

Évről évre épületlátogató sétákkal 
kapcsolódik a Budapesti Városvédő 
Egyesület (BVE) kiemelkedő fontos-
ságú rendezvényéhez, a Kulturális 
Örökség Napjaihoz a BVE Pesterzsé-
beti csoportja. Szeptember 18-án, 
vasárnap az idén 10. születésnapját 
ünneplő Rátkay-Átlók Galéria és a 
szomszédos Klapka téri református 
gyülekezeti épület kapui nyílnak meg 
az érdeklődők előtt, akiket 15 óra 30 
perctől lovas fogatokkal szállítanak a 
Városháza parkolójából a galériába a 
16 órakor kezdődő ünnepi megnyitóra.

A Kulturális Örökség Napjai az 
Európa Tanács által 1984-ben in-
dított Európai Örökség Napok ren-
dezvénysorozatához kapcsolódva 
kezdődtek 1999-ben. A nyitott ka-
puk néven is ismert hétvégék célja, 
hogy felhívja a társadalom figyelmét 
épített örökségeink szépsége mellett 
azok sérülékenységére, ezáltal erősít-

ve mindenkiben a kulturális emlé-
kek megóvásának fontosságát.

Az idei rendezvényen a megnyi-
tót, a köszöntőket és tájékoztatáso-
kat követően a városvédők a ren-
dezvény szervezői által kiemelt két 
jubileumi témával is készül – tudtuk 
meg Óváry Gábortól, a csoport el-
nökétől. Az egyik az idén 100 éve 

elhunyt Görgey Artúr, a másik az I. 
világháború, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia győztes ütközetei és emlékei.

Görgey Artúr az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc hadügy-
minisztere, honvédtábornoka volt. 
A szabadságharc bukását követő-
en Ausztriába internálták, és csak 
1867-ben, a kiegyezés után térhetett 

vissza Magyarországra. Testvére, 
Görgey István visegrádi házában élt 
az 1916. május 21-én bekövetkezett 
haláláig.

Az Osztrák-Magyar Monarchia az 
I. világháborúban nem bővelkedett 
győztes csatákban, ezek közül ki-
emelkedett a Cattarói-öbölbeli (ma 
Kotori-öböl) három nyert ütközet. A 
szorost az erődrendszer védte, és az I. 
világháború alatt egyetlen ellenséges 
hajó sem jutott be az osztrák-magyar 
haditengerészet területére.

A résztvevők – a kiemelt témák-
kal összefüggésben – településünkkel 
kapcsolatos érdekes történetekkel is 
megismerkedhetnek.

A galéria megtekintése után az 
érdeklődőket Veress Gábor lelkész 
fogadja majd a Klapka téri templom-
ban, és mutatja be nekik az épületet, 
valamint a helyi református közösség 
életét és tevékenységét.

sz.

Mindenkit vár a Városháza

Hintóval a Rátkay-Átlók Galériába

A fesztivál két legismertebb fellé-
pője a Bagossy Brothers erdélyi ma-
gyar zenekar és a Republic együttes 
volt. A négy napon keresztül a város 
főutcáján végig húzódó népművésze-
ti kiállítás pavilonjaiban vásárolni is 
lehetett, és természetesen el lehetett 
merülni a szokásos vásári forgatagban.

2000-ben lett Pesterzsébet test-
vérvárosa Székelykeresztúr, azóta 

szinte minden évben meglátogatják 
egymást a két város lakói, hogy meg-
ismerkedjenek egymás történelmé-
vel, hagyományaival és mindennapi 
életével. Iskoláscsoportok, művé-
szeti együttesek cserelátogatása 
mellett kerületünk többször vitt ki 
magával neves magyar zenekarokat, 
könnyűzenei együtteseket, hogy 
emlékezetesebbé tegye az évente 

megrendezett székelykeresztúri kul-
turális fesztivált. Erdélyi testvérvá-
rosunk delegációja gyakran részt 
vesz nálunk az Erzsébet Napok ren-
dezvényein.

Székelykeresztúron a Petőfi-kul-
tusz onnan ered, hogy a híres költő 
itt töltötte utolsó napját 1849. júli-
us 30-án a segesvári csata előtt. A 
legenda azt tartja, hogy 31-én reg-
gel egy körtefa alatt szavalta el az 
„Egy gondolat bánt engemet” című 
versét, megjósolva aznapi halálát, 
majd indultak a honvédek Seges-
vár felé. Az a körtefa azóta kiszá-
radt, de a beleoltott fa még most 
is él. Petőfi emlékét az őt ábrázoló 
szobor, egy park és az itt élők tisz-
telete őrzi.

y.

Testvérvárosi látogatás
Augusztus elején Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere meghívására 
Nemes László alpolgármester vezetésével pesterzsébeti delegáció is részt 
vett a település Petőfi-hét és Kistérségi városnapok fesztiválján. Az ünne-
pélyes eseményeken kívül színes kulturális programok szórakoztatták a lá-
togatókat, melyeken sok helyi civil egyesület mutatkozott be, szolgáltatva a 
folyamatos zenei programot. 

A Városháza fennállásának 110. év-
fordulója alkalmából november 5-én, 
szombaton, az Erzsébet Napok ren-
dezvénysorozat megnyitójaként meg-
nyílik az épület az érdeklődők előtt.
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– Abba lehet hagyni ezt a hivatást?
– Nehezen. Napi nyolc óra, teljes 

odaadással sokat kivesz az emberből. 
Tudom, kintről egyszerűnek látszik, 
de higgyék el, nem az. Százhatvan-
egynéhány család gondját tartom 
fejben. Közülük tizenöt-húsz kisma-
ma, a többieknek nullától hat éves 
korú gyermekeik vannak, akik lehet-
nek körülbelül kétszázan.

– Belefáradt?
– Nem a munkába. Ötvenöt éve-

sen éreztem először, hogy már nem 
bírom annyira, de otthon, a nagyta-
karítást. A védőnői hivatásnak talán 
az a nehézsége, hogy folyamatosan 
követni kell a társadalmi változáso-
kat. Mi megyünk látogatni, minket 
engednek be otthonaikba a csalá-
dok. Meg kell találnunk a megfelelő 
hangot mindenkivel, másként kény-
szeredetten fogadnak.

– Mit ért az alatt, hogy változott 
a társadalom?

– Főleg a számítástechnikára, az 
internetre gondolok. Régen kizá-
rólag szülőknek írt könyvekre tá-
maszkodhattak a családok, ma már 
a világháló hemzseg a tanácsoktól, 
amelyek nem mindig származnak 
szakemberektől. De nem szabad 
elfelejteni, hogy nincs két egyfor-
ma gyerek. A hetvenes években 
úgy tartották, három óránként kell 
etetni a csecsemőt, húsz évre rá az 
igény szerinti szoptatást vezették 
be, ami az igazi megoldás. Ha egy 
szomjas vagy éhes embernek meg-
szabnák, mikor ehet és ihat, nem 
lenne túl boldog. A kisebb súllyal 
született csecsemő nyilván keveseb-
bet képes enni. A nagyobb súlyú, ha 
bőven van anyatej, ritkábban igény-
li a szoptatást.

– Az állatvilágban megy ez 
magától…

– Az emlősök java egy-két 
órán belül lábra áll, az ember 
azonban csak egyéves korában. 
Mi vagyunk a legéretlenebbek.

– Úgy tűnik, ebben a szak-
mában az iskolapadban megta-
nultak mellett legalább olyan 
fontos a gyakorlatban megszer-
zett tudás.

– Régen kétéves volt a védő-
nőképzés, ma négyéves főiskolai 
szakon folyik az oktatás. És va-
lóban rengeteget lehet tanulni 
már gyakorlati idő alatt is az idő-
sebb kollégáktól.

– A védőnőhöz is jár védő-
nő?

– Persze. Én már egy évtizede dol-
goztam, amikor az első gyermekem 
született. Természetesen másképp 
folyt a beszélgetés, mint szakmán kí-
vüli édesanya esetében.

– A saját gyerek nyilván komoly 
tapasztalatokkal szolgált.

– Megesett, hogy elgondolkod-
tam, a lányomban van-e a hiba, vagy 

a tudományban? Nyilván kritikusab-
ban álltam a tanultakhoz.

– Manapság túlterhelt, fáradt 
egészségügyi dolgozóktól hangos a 
média, Ön ennek az ellenpéldája.

– Nagyon szerencsésen válasz-
tottam hivatást. A születéssel kap-
csolatos szakmák fiatalon tartják az 
embert.        Ditzendy Attila

Legutóbbi kitüntetését az 
AMKA idei Menyegző és kézmű-
vesség című országos pályázatán 
érdemelte ki, Turandot című tex-
tiljáték szobrával. Hogy mi is a tex-
tiljáték, arról az alkotó elmesélte: 
gipsz alapból faragja ki a fejet, erre 
gipszpólyát kasíroz, amelyet textil-
lel, pamuttal beborít, ezután készíti 
el a baba ruháját. A babázás nem 
kislány korától kíséri életét, szám-
talan kézműves mesterséget végig-
próbált felnőtt fejjel.

– Amikor várandós voltam har-
madik gyermekünkkel, úgy gondol-
tam, valami jó dolgot kellene csinál-
nom – emlékezett a kezdetekre.

Beiratkozott hát a Gubacsi isko-
lában működő, Petrás Anna népi 
iparművész vezette tanfolyamra, ahol 
játszóház-vezetői végzettségre tett 
szert, és közben számtalan kézműves 
mesterség fogásait sajátította el.

Éva egyébként pedagógus, a Bu-
dapesti Tanítóképző Főiskola ének 

szakkollégiumát követően a Szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

ének szakán diplomázott. A kéz-
művesség azonban annyira magával 
ragadta, hogy OKJ-s textiljáték-ké-
szítő végzettséget is szerzett a Népi 
Mesterségek és Művészetek Szak-
középiskolájában. Mestere, Hóbor 
Lajosné Eta ajánlotta, küldjön pá-
lyamunkát az AMKA aktuális kiál-
lítására.

Megtette. Ráadásul mestere fel-
hívta a figyelmét: nem mindegy, ho-
gyan állítják majd be babáit a tárlaton.

– Elmentem az Iparművészeti 
Múzeumba, ahol akkoriban a kiállí-
tást rendezték, és szóltam, hogy sze-
retném én beállítani a babákat. Meg 

akarja csinálni? 
Kérdezte az elfog-
lalt rendező. Hát 
csinálja meg az 
egészet, ajánlotta. 
Így a tárlat nagy 
részét én rendez-
tem be – mesélte.

Ekkor még csu-
pán tapasztalatot 
nyert, díjat nem. 
Azonban mindkét 
pályaműve beke-
rült a kiállítási ka-

talógusba, amelyet évkönyv formájá-
ban adott, és ad ki rendszeresen A 
Magyar Kézművességért Alapítvány. 
Nem kellett sokáig várnia, Báb bet-
lehemével hamarosan díjat nyert az 
AMKA betlehemi jászol pályázatán.

Alkotásait nem árulja.
– Minek, amikor a kínai porce-

lánfejű babákhoz 2000 forintért hoz-

zá lehet jutni – indokolta, majd el-
mesélte: a kiállításokon eszmei árat 
tüntetnek fel a tárgyakon, ő 60-70 
ezer forintot ír azokra.

Vajon hogy viseli a család az egy-
re gyarapodó babák okozta élettér-
vesztést?

– Már csak hárman élünk együtt, 
férjemmel, Lászlóval és a legkisebb 
lányommal, Borókával. Ők a legna-
gyobb türelemmel vannak irántam – 
árulta el Éva.

Nagylánya, a 29 éves Gyöngyvér, 
és a nála egy esztendővel fiatalabb 
Gergő, aki Sopronban vízilabdaedző, 
már önállósodtak.

Éva nem tartja művészetnek te-
vékenységét, nem is adta fel érte pe-
dagógusi pályáját. Mit tegyen, szeret 
tanítani. 

Kis tanítványait minden reggel 
fél nyolctól zenés nyitánnyal várja 
a József Attila Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola tantermében.

– Általában klasszikusokat, pél-
dául Mozartot vagy a barokk mű-
veket szeretik. Lenyugtatja őket a 
muzsika, így könnyebben tudjuk el-
kezdeni az órát – magyarázta.

D. A.

Semmelweis-napon Pesterzsébet Kiváló Közalkalmazottja elismerésben ré-
szesült Szakács Mária területi védőnő, aki 25 esztendeje dolgozik a kerü-
letben. Mint mondta: 2010 óta már nem helyettesít olyan sokat, mint addig. 
Jelenleg nyugdíj mellett folytatja tevékenységét, mostanra pedig megérett 
benne a gondolat, hogy tényleg nyugalomba vonul. 

Három kitüntetéssel is dicsekedhet Fentné Fodor Éva textijáték-készítő. Az 
egyiket a Kiss Áron Magyar Játéktársaságtól, a másikat A Magyar Kézműves-
ségért Alapítványtól (AMKA), a harmadikat pedig Pesterzsébet Önkormányza-
tától vehette át. 

Szakma, ami fiatalon tartja az embert

Zene, tanítás, kézművesség
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Két 90 esztendős pesterzsébeti höl-
gyet és egy 95 éves urat köszönthetett 
az önkormányzat vezetése születés-
napjuk alkalmából az elmúlt másfél 
hónapban.

Görgey Endre 95 esztendővel 
ezelőtt, 1921. július 17-én született 
Budapesten. Görgey Artúr leszár-
mazottja. Kassán tanult a kereske-
delmi főiskolán. Végzését követő-

en, 1942-ben behívták. Sebesülése 
után fél évet töltött a szombathelyi 
kórházban. Édesapja tábornokként 
szolgált, ezért 1951-ben kitelepí-
tették a családot a Hajdúságba. 
Feleségével 1956-ban házasodtak 
össze, neki köszönhetően kapott 
állást az Újpesti Erőműben, ahon-
nan 1981-ben vonult nyugdíjba. 
1968 tavasza óta lakik ugyanab-

ban az erzsébeti lakásban, ame-
lyet azért utalt ki családja számára 
egyenesen Kádár János tikársága, 
mert édesapja kimentett egy orosz 
nőt a nyilasok kezéből. Endre bácsi 
Pesterzsébet díszpolgára, és felesé-
ge 48 esztendővel ezelőtti halála 
óta egyedül él.

Michelisz Sándorné Sándor 
Mária néven született az egykori 
Krassó-Szörény megye székhelyén, 
Resicabányán, 1926. augusztus 
11-én. Mivel a várost a trianoni 
diktátum Romániához csatolta, a 
kötelező román mellett az elemi is-
kolában a szerb és a német nyelv-
tanulás között lehetett választani. 
Mária néni a németet választotta, 

mint később kiderült, szerencséjére. 
1941-ben szüleivel Magyarország-
ra telepítették. Először nagybátyja 

Wekerle-telepi lakásában éltek, 
majd Erzsébetre költöztek, ahol 
szülei építkezni kezdtek. Azóta is 
abban a házban lakik, ő a földszin-
ten, lánya az emeleten. Ipari tanuló 
évei, majd az érettségi után több ru-
hagyárban dolgozott, és lett szalag-
vezetőből osztályvezető. Ekkor jött 
kapóra némettudása. Ő fogalmazta 
meg szabatos helyesírással az ex-
portszerződéseket. Olyan sikerrel, 
hogy a közelmúltban meghívták a 
Felina Hungária Kft. 25. évfordu-
lós ünnepségére, Szeghalomra. Az 
igazgató a meghíváskor kapacitálta, 
menjen vissza dolgozni, mert nagy 
szükség lenne jó tolmácsra.

– Amikor osztályvezető voltam, 
mindenkinek a szemébe mondtam, 
amit a háta mögött mondhattam 
volna – elevenítette fel munkában 
töltött évtizedeit. – Sokat dolgoz-
tam, sok kitüntetést kaptam, nagyon 
jó volt.

Pálinkás Józsefné született 
Szerdi Ilona Bodrogszerdahelyen, 
1926. július 26-án látta meg a nap-
világot. Általános iskolás korában 
Sátoraljaújhelyre költöztek csa-
ládjával. Itt 18 évesen ismerkedett 
későbbi meg férjével, abban a cuk-
rászdában, ahol dolgozott. József 
Sátoraljaújhelyen szolgálta kato-
naidejét, és tért be egyenruhában 
az üzletbe. Leszerelés után meg is 
tartották a lakodalmat. Rövid ideig 
együtt laktak a szülőkkel, mígnem 
Vecsésen kaptak lakást, ahol évti-
zedekig éltek, és ahol két nagyobb 
lányuk megszületett. Másik kettejük 

már a fővárosban jött világra. Józsi 
bácsi és Ilonka néni együtt dolgoz-
tak egy könyvkötészetben, a Ráday 
utcában. Nyugdíjazásukat követően 
férje meghalt, ezért Ilonka nénit lá-
nya vette magához, így került Pest-
erzsébetre.

– Sokat besegít a háztartás-
ba, még ha kicsit betegeskedik is. 
Pacemakere és csípőprotézisei elle-
nére örökmozgó. Virágait gondozza a 
kertben, besegít a főzés körüli teen-
dőkben, és ott vannak a kedvencei: 
a kutya és a cica – mesélte lánya, 
Nagy Attiláné.

Öt unokája és három dédunokája 
sem mulasztotta el felköszönteni ki-
lencvenedik születésnapján.

– Nagyon jólesett a köszöntés, 
különösen az, hogy elbeszélgetett 
velem az alpolgármester úr – mond-
ta Ilona néni, ragaszkodva hozzá, 
hogy ez bekerüljön az újságba.

D. A.

A közelmúltban újabb százévesünket 
köszönthette születésnapja alkalmá-
ból az önkormányzat nevében Kovács 
Eszter alpolgármester.

Kókai Józsefné született Söjtöri 
Erzsébet a Veszprém megyei 
Tüskevárott látta meg a napvilágot. 
Mindössze fél évesen elveszítette 
édesanyját. Nem is emlékszik rá. 
Első emléke, mint mesélte, négyéves 
korához kapcsolódik.

– Nagyanyámék neveltek, akik-
nél nyáron meglátogatott édes-
apám. Éppen szekercével dolgozott. 
Jöttömre letette, én pedig beleestem 
és megvágtam magam – idézte fel a 
komor történetet Erzsi néni.

– Hatévesen édesapja hazavitte, 
ahonnét mostohája viselkedése mi-
att visszaszökött nagymamájához, 

mivel nála nagyon jól ment a sora 
– vette át a szót unokahúga, Zsuzsa.

Erzsi néni elmesélte, hogy heten 
voltak testvérek, közülük egy édes 
nővére van, Zsuzsa anyukája. Édes-
apja a nagyszülők pár hold földjét 

szétosztotta gyermekei között, a 
gyerekeket nevelő nagymamának 

aztán nem jutott részesedés, amiből 
az unokáját kellett volna eltartania.

Nővére összespórolta pénzét, 
így tudott eljönni Tüskevárról, és 
a Wekerle-telepre költözött, egyik 
unokatestvéréhez, ahová magával 

vitte húgát is. Kisvár-
tatva Csepelen építke-
zésbe fogtak, azonban 
a ház, miután elkészült, 
bombatalálatot kapott.

Örökségéből, a 
földből és az édesanyja 
után megörökölt ház-
ból semmit sem kapott, 
így képtelen volt saját 
otthont szerezni magá-
nak.

1951-ben ismerke-
dett meg férjével, akihez 35 évesen 
ment hozzá, és 33 esztendeig éltek 

boldog házasságban. Gyerekük nem 
született. Kertes házacskában éltek, 
kezdetben anyósával. – Erzsi néni 
egy tünemény – lelkendezett unoka-
húga, Zsuzsa, majd így folytatta: – Ő 
a második anyukám, velünk is lakott 
férjhez menéséig.

A most százesztendős asszony 
egészen az esküvőjéig a csepeli posz-
tógyári előkészítőjében dolgozott, 
utána férje nem engedte munkát 
vállalni.

– Azt mondta, gyerekünk nincs, 
ő megkeresi azt, ami nekem kell – 
emlékezett vissza.

Meg is kereste, olyan jó parkettás 
volt, hogy még halála után két évti-
zeddel is fel akarták kérni.

Visszatekintve hosszú életére, Er-
zsi néni úgy summázta azt: az volt a 
szép, hogy mindent, amit szeretett, 
megvehetett magának, és hogy sze-
rető család vette, veszi körül.

D. A.

Nehézségekkel teli száz esztendő

Szépkorúak köszöntése
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– Igyekeztem a mostani Tavaszi 
Tárlaton egyedi képpel szerepelni. 
Kubista stílusban nem sokan feste-
nek manapság. Talán jól döntöttem, 
az egyik kollegina kislánya nehezen 
szabadult el a képtől, annyira a hatá-
sa alá került.

– Néhány esztendeje Kijevben 
járt. Ki hívta meg, és miért?

– Vitalij Klicsko, Kijev polgár-
mestere tíz művészt hívott meg a vi-
lágból, akiket internetről válogatott 
össze egy szakértő bizottság. Addig 
azt gondoltam, hogy semmire se jó ez 
a net, erre most bejött. Tíz napot töl-
töttünk kint, és az elkészült műveket 
elárverezték, hogy a befolyt pénzből 
a csernobili atomerőmű katasztrófa 
miatt súlyosan beteg gyerekeket tá-
mogassák.

– Itthonról vitt ki képeket, vagy 
ott festett?

– Klicskonak tetszettek a mun-
káim, és megkért, fessem le, amit ott 
látok. Nem volt egyszerű. Mi legyen 
az? Jóban lettem egy pilótával, aki 
felvitt a város fölé. Fentről látszott, 
hogy a földeken a locsolót nem moz-
gatták, így csak ott volt zöld, ahol 
víz érte a termést. Körülötte elszórva 
a piros háztetők, az egésznek furcsa 
mód kubista hatása volt.

– Ezt festette meg Klicskonak?
– Nem csak ezt. A Lenin utcát 

is a fáival. A fákba pedig baglyokkal 
és a gyönyörű ukrán nőkkel. Krími 
tatár férfiakkal lovagoltam, íjásztam. 
Azt mondták, csak akkor láthatom a 
hegyek csúcsát, ha egy vérből valók 
vagyunk. Táltos éneket zümmögtem 
nekik, közben pedig kisütött a Nap. 
Kaptam is egy tiszteletbeli tatár gye-
reket, akinek meghalt az apja. Ő lesz 
az én lelki utódom, mondták.

– Hogy tudott velük beszélget-
ni?

– Leningrádban, főiskolás éveim 
alatt, csecsenekkel, ingusokkal ta-
nultam együtt. Előkészítőre pedig az 
akkor még létezett Szovjetunió uk-
rán részére jártam.

– Miért kint tanult? Miért nem 
Magyarországon?

– A képzőművészeti gimnázium 
első osztályába jártam, és éppen vizs-
lákat tenyésztettem. Az egyik vevő 
alaposan megnézte az otthon falra 
gombostűzött képeimet. Mint kide-
rült, Svédországba disszidált magyar 
volt, ráadásul a kinti főiskola igazga-
tója. Azt mondta, fölvesz, mert tet-
szenek a munkáim. A minisztérium 
persze nem engedett ki, csak Lenin-
grádba, a Színművészeti Főiskolára, 

díszlet-jelmezterve-
ző szakra.

– Elég izgalmas 
öt év lehetett a het-
venes évek Szovjet-
uniójában.

– Csak négy, 
mert a tanáraim 
tehetségesnek tar-
tottak és elengedtek 
egy évet.

– Itthoni szín-
házi kapcsolatok 
nélkül nem lehe-
tett egyszerű elhe-
lyezkednie, mikor 
hazajött…

– Nem is talál-
tam munkát, majd-
nem visszafizettet-
ték velem a képzés 
árát. Végül behíva-
tott Aczél György. 
Fülét piszkálgatta a 

szemüvegével, miközben megkérdez-
te, mi mást szeretnék csinálni ezzel a 
végzettséggel? Szeretem az állatokat, 
mondtam, lehetnék állatorvos. Jó, 
felelte. Tudja, mennyi ember van, 

aki nem ért ahhoz, amit csinál, tet-
te hozzá. Végül leszólt a debreceni 
Csokonai Színházba, hogy vegyenek 
fel. Egyenesbe kerültem, jól alakult 
minden, rengeteget dolgoztam, díja-
kat kaptam, amikor megbetegedtem 
és vége lett az életemnek.

– Mi történt?
– Non-Hodgkin limfóma. Évekig 

kezeltek, végül lemondtak rólam. 
Harmincöt éves voltam, amikor még 
két hetet adtak. Elszöktem a kórház-
ból, és oldalkocsis motorral lemen-
tem Kisvárdára Béres Józsefhez, aki 
összeállított nekem valami főzetet. 
Pesterzsébeten dr. Varga Vendel 
immunológus szintén saját szerével 
injekciózott. Teljesen ingyen. Fel-
épültem. Ő pedig úgy halt meg, hogy 
nem is tudunk róla, találmányát pe-
dig sírba vitte.

– Miután meggyógyult, vissza-
tért a színházi világba?

– Nem, ipari formatervező let-
tem a Csepel Művekben. Tetszett, 
jó gépeket terveztem, de a rend-
szerváltozáskor megszűnt a gyár. 
Szerencsére Leningrádban mindent 
megtanítottak, sőt biztattak, hogy 

mivel érdekesek a díszletterveim, 
biztos másban is jó lehetek. Az 
Állami Bábszínháznak terveztem 
bábokat, amiket agyagból formáz-
va kellett leadni. Innen jött az öt-

let, miért ne csináljak kerámiákat. 
Sokáig működött a műhelyem itt, 
Erzsébeten. Tanítványokkal is fog-
lalkoztam. Egyikük anyukája később 
a Művészetek Palotája vezetője lett. 
Még jóval előtte Zágrábba vittem 
eladni egy megörökölt hegedűt, az 
utcán összefutottam Goran Končar-
ral, aki, mint kiderült, világhírű he-
gedűművész, és az ottani zenés szín-
ház igazgatója. Összebarátkoztunk, 
festettem neki egy képet. Amikor 
fellépett a Művészetek Palotájá-
ban, megemlítette, hogy barátok 
vagyunk. Persze bólogattak, hogy 
ismernek, így Goran azt hitte, én 
valami nagy művész vagyok. Ilyenek 
a véletlenek. Nem elég a tehetség, 
szerencse is kell hozzá.

– Mostanság mit alkot?
– Bár mostanában inkább fotó-

zom, nemrég festettem egy vizes ké-
pet Balatonon. A vizek színeit tanul-
mányoztam. Egy nap alatt végeztem, 
rettenetesen kifáradtam. Rá kellett 
jönnöm, hogy az impresszionizmus 
nagyon szenvedélyes műfaj. Friss is 
lett a kép. Talán az egyik legjobb.

Ditzendy Attila Arisztid

INTERJÚ

Polihisztor művész Erzsébeten
Idén is elnyerte a Tavaszi Tárlat közönségdíját Kőrösi Sándor képző- és ipar-
művész, díszlet-jelmeztervező, aki gyermekkorában birkózószőnyegen ara-
tott babérokat a Fradi színeiben, de a muzsika sem áll távol tőle, elég arra 
gondolni, hogy hét esztendőn keresztül hegedült, amely hangszerrel kezében 
nem egy kiállításmegnyitón elvarázsolta a közönséget.
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„110 éves a Városháza és 150 éve 
született Nagy Győry István”
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1203 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2016. április 20. – 2017. március 26., 
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig. 

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény „Ferencváros bemutatko-
zik” c. kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
szeptember 14. – 2016. október 23. 
között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

„1956 emlékezete a képzőművé-
szetben”
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1201 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
szeptember 29. – 2016. november 
6. között 
Keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, fszek2002@fszek.hu, www.fszek.hu
Nyitva: H, SZ, P: 13-19 óra, CS: 9-16 óra, Szo: 9-14 óra

FSZEK XX/4. sz. fiókkönyvtár
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/ b.
Tel.: 284-7447
e-mail: fszek2004@fszek.hu
Nyitva: H, Sz, P:13-19,
Cs: 9-15, K, Sz: zárva

JÁTÉKKÉSZÍTŐK KLUBJA
Szeptember 7-től szerdánként, és minden pá-
ros hét péntekén 15 órától újra várja Attila 
bácsi az érdeklődőket, akik logikai és kézmű-
ves játékokkal ismerkednének. 

SZÍNES ÖTLETEK
Dekorációs klubunkba szeptember 16-án, 
pénteken, 16 órakor várja a kézműveskedőket 
Frisch Tünde. Díszes üvegeket fogunk készíte-
nek. Kérjük, hozzanak magukkal különleges 
formájú üvegpalackot, amit kidíszíthetünk!

IDEGENNYELVI KLUBOK
Az angol klubban szeptember 12-én, az olasz 
klubban pedig szeptember 26-án, hétfőn vár-
ja a nyelvgyakorlókat Laczkó-Juhász Mónika. 
A német klub következő foglalkozása szep-
tember 5-én, hétfőn 17 órakor lesz. A fran-
cia klubban szeptember 19-én, hétfőn várja 

a beszélgetőtársakat Megyeri Béla. Az orosz 
klub következő foglalkozása pedig szeptember 
21-én, szerdán 17 órakor lesz.

BENNÜNK REJLŐ ENERGIÁK
Ezoterikus klubunk szeptember 14-én, szer-
dán 17 órakor jelentkezik újra Frisch Tibor 
vezetésével.

KIÁLLÍTÁS
Galériánkban Károlyi Mariann festménykiállí-
tását tekinthetik meg. 
Tárlóinkban pedig az Pápszi Szilvia díszdoboz 
gyűjteményéből állítunk ki.

Kézimunka Klub csipetnyi sóval - 
szóval közben Főzőcske Klub 

Ismét pénteki napokon 14.30-tól

Pacsirta Játszóház! 
2-8 éves gyerekeknek

Páratlan heteken 
szerdánként 16.30-tól

Kerekítő Hargitai Katával – új 
foglalkozásvezető

Hétfői napokon 9.30: Mondókás 
móka; 10.15: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni 
választókörzet képviselőjének 

fogadóórája: 
szept. 7-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Könyvtárunk Pokémon lelőhely! 
Beiratkozott, játékos kedvű 

Olvasóink kedvükre 
gyűjtögethetik a zsebszörnyeket.

Időszaki kiállításaink

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

Állandó kiállítások

Kedves Látogatóink!
A Gaál Imre Galéria 

2016. szeptember 13-ig 
zárva tart.

Nyitás: 2016. szeptember 
14., szerda, 17 óra

Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 

kiállításának megnyitó 
ünnepsége

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!

KIÁLLÍTÁSAINKRA,
RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS
DÍJTALAN!

Pesterzsébeti Múzeum
1203 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-0263 
Nyitva tartás: Kedd-Szombat 10-18

Rátkay - Átlók Galéria
1204 Budapest, Klapka utca 48.

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

Gaál Imre Galéria
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 39.

Tel.: 06 (1) 283 0031
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap 10-18
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A bélyeggyűjtők körének fiatalí-
tása érdekében a fesztiválra hagyo-
mányosan a pesterzsébeti általános 

iskolák is meghívót kapnak – tudtuk 
meg Bendekovits Józseftől, a Csili –
Vasas Bázis Bélyeggyűjtő kör, vala-
mint a Magyar Bélyeggyűjtők Orszá-

gos Szövetsége Dél-pesti területének 
elnökétől.

Szintén tradicionálisan, a feszti-
váli hangulat fokozására, bogrács-
ban készült birkapörkölttel várják 
az érdeklődőket a Csili Művelődési 
Központban, amely otthont ad a 
rendezvénynek.

A fesztivál megnyitására a Csili 
– Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör ün-
nepi bélyeget és levélzárót hoz for-
galomba. Szeptember 10-én 10 és 16 
óra között, 11-én pedig 10-14 óráig 

a Csiliben kihelyezett postahivatal 
működik emlékbélyegzéssel. 

A második napon, 11-én10 órától 
folytatódik a bélyegvásár, valamint a 
bélyeg- és éremcsere, 14 órától pe-
dig mini bélyegárverést tartanak a 
szervezők. Az árverezendő anyagok 
beadására jelentkezni lehet a fila@
bendekovits.hu e- mail címen.

A fesztivál részletes programja a 
http://fila-delpest.hu honlapon te-
kinthető meg.

y.a. 

Bélyegfesztivál negyedszer
Szeptember 10-én 11 órakor lesz a 
Csili – Vasas Bázis Bélyeggyűjtő Kör 
által immár negyedik alkalommal 
szervezett Dél-Pesti Bélyegfesztivál.  
A kétnapos rendezvény fő célja, hogy 
népszerűsítse a bélyeggyűjtést és a 
bélyegkörök összejöveteleit, előse-
gítse egymás megismerését, vala-
mint erősítse a közösségi szellemet. 

Lábproblémáinkkal sokszor csak 
akkor foglalkozunk, amikor már fáj-
dalmaink vannak, járni is nehezünk-
re esik. A rossz felépítésű lábbeli 
fokozza, vagy akár előidézi az emlí-
tett gondokat, egy kényelmes cipő 
viszont csodákat tehet a lábunkkal.

Az MSZSZ Pesterzsébeti Nyugdí-
jas Alapszervezete a közös kellemes 
időtöltés mellett az egészségmegőr-
zés fontosságára is hangsúlyt fektet. 
Az alapszervezet tagjai ezért ingye-
nes ortopédiai vizsgálaton vehettek 
részt, és juthattak kedvező feltéte-
lekkel gyógycipőhöz.

Az egyik tag, Bíró Lajosné Jut-
ka örömmel mutatja saját, csinos 
gyógycipőjét. Mint elmondta, óriási 
segítség, hogy szervezetten, gyorsan, 
kényelmesen juthatott hozzá.  Az 
ügyintézés, a beutalók, határidők 
tengerében ma egy fiatal is könnyen 

„elvész”, hát még egy idősebb. Nem 
beszélve az utazásról, hiszen – főleg 
az időseknek – nem mindegy, az 
mennyi időt vesz igénybe, hányszor 
kell átszállni, milyen magas jármű-
lépcsőket kell megmászni és meny-
nyit kell gyalogolni.

– Maximálisan gondoskodtak a 
kényelmünkről – emlékszik vissza 
Jutka. – Előre megbeszélt időpont-
ban, mindannyiunk számára jól 
megközelíthető helyen, a Csili előtt 
találkoztunk. Nagyon körültekin-
tően arra is figyelmeztettek, hogy 
milyen iratokra lesz szükségünk, 
mit vigyünk magunkkal. Akadály-
mentesített kisbusszal mentünk a 
komplex ortopédiai szakorvosi vizs-
gálatra. Akinek gyógycipőre volt 
szüksége, vagy a későbbi problémák 
megelőzése végett szeretett volna 
egyet, annak helyben felírták. A 
vény birtokában számos fazon, szín 

és minta, és ami na-
gyon fontos, valóban 
szép cipők között vá-
logathattunk, melyek 
készítését nagyon 
rövid határidővel, 
kedvezményes áron 
vállalták. Ráadásul 
mindezt nagyon gyor-
san intéztünk, déli fél 
12-re már vissza is ér-
tünk a Csilihez – me-
sélte örömmel.

Az alapszervezet 
vezetőjétől, Sárfi-
Kránicz Ferenctől azt 
is megtudtuk, hogy 
amíg a tagságnak igé-
nye van rá, ők öröm-
mel megszervezik a 
lehetőséget.

sz.

Mert az egészség is fontos MEGHÍVÓ

A Kossuth Társaság és a Csili Művelődési Központ
szeretettel meghívja Önt és ismerőseit

 „A reformkor és Kossuth Lajos emlékezete” 

kiállítás megnyitójára

2016. szeptember 9-én (pénteken) 17 órára
a Csili B épület Muszély Ágoston termébe.

Köszöntőt mond: Hiller István országgyűlési képviselő, 
a Parlament alelnöke. 

A kiállítást megnyitja: Szabados Ákos polgármester. 

Közreműködik: a BB Musica Együttes: Újhelyi Andrea, 
Barlay András és Balásházi Bálint  

A kiállítást rendezték a Kossuth Társaság elnöke és tagjai.
A kiállítás 2016. szeptember 9-től szeptember 20-ig látogatható

Támogatók: Pesterzsébet Önkormányzata, Csili Művelődési Központ,
Pesterzsébeti Múzeum, Közhasznú Foglalkoztató Pesterzsébet
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2010 tavasza óta lehetővé teszi 
egy KRESZ-módosítás, hogy bizo-
nyos helyeken a kerékpáros szembe 
menjen a forgalommal az egyirányú 
utcában. Itt a hangsúly a „bizonyos 
helyeken” van.  Ez ugyanis csak és 
kizárólag abban az esetben lehetsé-
ges, ha azt kiegészítő tábla jelzi, még-
pedig az egyirányú utcát jelző tábla 
alatt, vagy a túloldalon, a behajtani 
tilos tábla alatt. A táblára azért van 
szükség, hogy az autósok is számít-
hassanak a szemből, szabályosan ér-
kező kerékpárokra.  Azt azonban a 
tapasztalatok szerint nemigen veszik 
figyelembe a helyi biciklisek, hogy 

Pesterzsébeten csupán egyetlenegy, 
a forgalommal szembeni közlekedést 
megengedő tábla van kihelyezve, 

az Attila utcában. Ennek az az oka, 
hogy a kerület egyirányú utcái na-
gyon szűkek, így nem teszik lehetővé 
a biciklisek és autósok együttes biz-
tonságos közlekedését.

De nemcsak a kerékpárosok hasz-
nálják előszeretettel kétirányúnak az 
egyirányú utcákat, hanem a motoro-
sok, sőt, időnként az autósok is.

A kerékpáro-
sok a sétáló utcát 
sem használhatják 
kerékpárútnak, 
ennek ellenére na-
ponta több tucat-
nyi biciklist látha-
tunk a Kosutiban. 
Ami külön ve-
szélyes, hiszen ez 
Pesterzsébet egyik 
legnépszerűbb ut-
cája, amely szép 

időben hemzseg a kismamáktól, az 
idősektől, a kisgyermekesektől és a 
babakocsis anyukáktól.

Bár baleset a szabálytalanságok 
miatt még nem fordult elő, ahogy 
mondják, az ördög nem alszik. A 
kerékpárosokat heti rendszeresség-
gel ellenőrzik itt, Pesterzsébeten is 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Főosztályá-
nak munkatársai. A szabályszegést 
a rendőrök 50 ezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújthatják. Bár ez nem 
kevés pénz, igazából az volna a jó, ha 
nem az esetleges pénzkiadás tarta-
ná vissza a szabálytalankodókat. Az 
ellenőrzések során éppen ezért nem 
is a büntetésre „mennek rá” a rend-
őrök, tapasztalataik szerint a szép 
szóval, a meggyőzéssel sok esetben 
többet tudnak elérni.

Sz. A.

Két keréken, szabálytalanul
A kerékpárosokra ugyanúgy vonatkoznak KRESZ-szabályok, mint a közúti köz-
lekedés egyéb résztvevőire. A tapasztalatok szerint ezeket azonban vagy nem 
tudja, vagy egészen egyszerűen figyelmen kívül hagyja az erzsébeti biciklisek 
többsége. Még akkor is, ha a szabálytalansággal nemcsak önmagukat, de 
környezetüket is veszélyeztetik. 

A Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola június 20-24-e között má-
sodik alkalommal rendezett zenei tá-
bort, ahol idén a barokk és a magyar 
zene témakörét dolgozták fel a gyer-
mekek és tanáraik.  Az iskola épüle-
tében tartott játékos és ismeretter-
jesztő programok közül kiemelkedett 
a nyilvános táncház, ahol élő zenére 
tanulhatták a gyerekek és hozzátar-
tozóik a dunántúli és szatmári tájegy-
ségek tánclépéseit. Tomasovszki Ka-
talin tanárnő interaktív előadásain 
a barokk korszak minden művészeti 
ágával megismerkedhettek a gyere-
kek. A hét közepén, szerdán egész 
napos kiránduláson vettek részt a 
Nagytétényi Kastélymúzeumban, 
ahol délelőtt a múzeum lelkes mú-
zeumpedagógusainak  köszönhetően 
igazi barokk környezetben tanulhat-
tak többek között a korabeli berende-
zési tárgyakról, viselkedési szokások-
ról, és a kor ruháit is felpróbálhatták, 
délután pedig barokk táncbemutatót 
és táncházat tartottak. Ezt követte 
egy hangszerbemutató és koncert, 
amelyen Szászvárosi Sándor Viola 
da gamba művész és tanítványai a 
barokk vonós hangszerek palettáját, 
valamint Bánfi Balázs és Kecskemé-

ti László barokk furulyaművészek 
a fúvós hangszereket mutatták és 
szólaltatták meg. A tábor alatt a nö-
vendékek délelőttönként kamara és 
nagyobb csoportos próbákon óriási 
szorgalommal készültek fel a tábor 
pénteki záró hangversenyére, ahol a 
zeneiskola Máté János termében telt-
ház előtt adhatták elő produkcióikat.

A tábor sikeres szervezésének kö-
szönhetően a Barokk táncbemutatón 
szereplő gyerekeket a 
Nagytétényi Kastély 
is meghívta a június 
25-én rendezett Mú-
zeumok Éjszakájára. 
Felkészítő tanáraik 
Karmanóczki Tünde, 
Stefkovics Nóra és 
Csala Éva voltak. Az 
adventi időszakra a 
kastély ismét meghív-
ta a produkciót.

Magánének tan-
szakunk – Lenkeyné 
Szabó Ida tanárnő 
vezetésével és ven-
dégművészek köz-
reműködésével – 
rendhagyó nyáresti 
operaestet tartott a 

zeneiskola udvarában. A jelenlévők 
nagyon élvezték Donizetti Szerelmi 
bájitalának rövidített keresztmet-
szet-előadását, melynek rendezője 
Ott József növendékünk volt. A 
vidám operaesten iskolánk egykori 
diákjai, a BB Musica együttes tag-
jai, Újhelyi Andrea, Barlay András 
és Balásházi Bálint, valamint Pataki 
Bence operaénekes is felléptek.

Vannak olyan képzőművész ta-
nulóink, akik nyáron sem lazsál-
nak. A Csili képzőművész táborosa-
ival együtt ellátogattak a Gaál Imre 
Galériába Őry Annamária kiállí-
tására, amelyről Benyovszky Anita 

múzeumpedagógussal beszélgettek, 
majd a gyerekek is alkothattak.

Iskolánk fúvószenekara a nyári 
térzenei sorozat első fellépőjeként 
nagy sikerrel szerepelt, népszerű 
komoly és könnyed muzsikát, film-
zenéket adott elő. Kolossa András 
karnagy mellett egykori növendé-
künk, Nagy Zsolt is kezébe vehette 
a karnagyi pálcát. 

A zenekar július 30-án, a Bala-
tonmáriafürdőn rendezett Nem-
zetközi Fúvószenekari találkozón is 
nagy sikerrel lépett fel, a program vi-
dám pillanata volt a vízben előadott 
fúvósmuzsika.

Nyári programok a zeneiskolában
A szünidőben sem pihentek a zeneiskolások; sokan vettek részt a már máso-
dik alkalommal megtartott nyári táborban. Az intézmény nagy sikerű opera-
estet is rendezett, a fúvószenekar nyitotta meg a térzenei sorozatot, valamint 
részt vett a balatonmáriafürdői Nemzetközi Fúvós Találkozón.
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Várhalmi András, a Csili igazga-
tója köszöntötte a kiállító művésze-
ket, a városvezetés megjelent tagjait, 
a szakmai zsűrit: D. Udvary Ildikó 
művészettörténészt, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatóját és dr. Feledy 
Balázs művészeti írót, továbbá a ki-
állítás kurátorát, Lehoczkiné Fekete 
Emesét, a hozzátartozókat és érdek-
lődőket. A hetedik biennálé kap-
csán a Csili igazgatója a hetes szám 
misztikájáról beszélt, megemlítve a 
teremtés utolsó napját, a népmesék 
hétfejű sárkányát, a hetedhét orszá-
got, a szivárvány hét színét és József 
Attila misztikus ráolvasó versét, A 
hetediket.

Szabados Ákos polgármester a 
kiállítás címével – Önvallomás – 
kapcsolatban megjegyezte: a poli-
tikusok számára ez konfliktusokat 
is okozhatna, ha nem lenne vastag 
bőrrel felvértezve az arcuk. Nehe-

zebb a politikus élete a művészénél, 
aki kitárulkozhat, bemutatkozhat jó 

vagy rossz emberként, míg a politi-
kus kizárólag jóként, még ha amúgy 
rossz is.

– Azt szeretik látni az emberek, 
amit elképzelnek, és ha mást látnak, 
nem veszik észre, hogy az a valóság 
– fejtette ki a polgármester, megkö-

szönve az alkotók bátorságát, amiért 
mertek kitárulkozni.

Dr. Feledy Balázs hangsúlyozta a 
hetedik alkalom jelentőségét, mint 
mondta: sok olyan kiállítási kezde-
ményezésről tudhatunk, amelyek 

második-harma-
dik ízben megre-
kedtek.

– Jó, hogy 
van egy stabil 
mag a kiállí-
tók között, az 
ő munkáikon 
keresztül követ-
hetjük, miként 
értékelik önma-
gukat kétévente 
– hangsúlyozta 
a művészeti író, 

aki megjegyezte: a Csili olyan fel-
adatot vállalt fel, ami a hivatásos 
galériáké. Kitért arra is, hogy az ön-
arckép a képzőművészet egyik leg-
nagyobb próbatétele.

– Van-e vastag bőr a művész ar-
cán – csatlakozott a művészettörté-

nész Szabados Ákos gondolatmenet-
éhez –, idealizálja-e magát, ebben is 
hallatlanul szélesek az értelmezési 
tartományok, az idealizálástól az iro-
nizálásig.

Megnyitó beszédéből megtudhat-
tuk, hogy a legfiatalabb és a legidő-
sebb kiállító művész között kerek 70 
esztendőnyi a korkülönbség.

A köszöntőt követően a polgár-
mester átnyújtotta az idei biennálé 
díjait. Harmadik helyezést ért el 
Varga László. Pintér Gyula, Pester-
zsébet Mecénása kitüntetését Nagy 
Előd vehette át. A Csili fődíját 
Závorszky Simon Márton, különdí-
ját pedig Pánti Imre érdemelte ki. 
Pesterzsébet Önkormányzatának 
különdíjában Ruttkay Sándor és 
Árvay Zolta részesült.

A ceremóniát követően Borbély 
Mihály Kossuth- és Liszt-díjas kla-
rinétművész, valamint Orosz Zoltán 
Artisjus- és eMeRTon-díjas harmo-
nikaművész rendhagyó koncertje 
szórakoztatta a jelenlévőket.

DIA

MOZAIK

Idealizálástól az ironizálásig
Nyár végén immár hetedik alkalommal várta a képzőművészet szerelmeseit 
a Csili Bubik István Színháztermében az Önvallomás című kortárs önarckép 
biennálé. 

Rajk János igazi esztergomi: ott 
született, ott végezte iskoláit és ott 
szentelték pappá, ám, mint mesélte, 
gyökerei Szabolcsba nyúlnak. Ősei 
földművelők voltak, akik rendsze-
resen látogatták a Máriapócsi kegy-
templomot, a Mária-búcsújáró kegy-
helyet, ahol 1696-ban könnyezett 
először a Szent Szűz ikonja.

Otthonról hozta magával a hit 
alapjait, azonban nem választot-
ta azonnal a papi hivatást. Egyik 
nagybátyja vendéglátós volt, az ifjú 
Jánosnak megtetszett az a világ. 
Nyolcadikban, a pályaválasztáskor 
gondolkodott el első ízben, hogy ma-
gára ölti majd a reverendát, azonban 
barátai az esztergomi Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakközépiskolába 
jártak, így végül ő is az intézmény 
mellett döntött, és végzett környezet-
védelmi és vízgazdálkodási tagozaton. 
Nevével ellentétben a középiskola 
akkortájt még nem egyházi intéz-
mény volt – noha a Szatmári Irgal-
mas Nővérek működtették –, hanem 
egészségügyi szakközép. Nem titok, 

az egészségügyi képzéseket akkor is 
döntő többségben a gyengébbik nem 
látogatta.

– Nem került el sem a szerelem, 
sem a bulik – vallotta be Rajk János 
atya. – Elsőben megtetszett egy lány, 
aki akkor még elutasított. Negyedikre 
megváltoztatta véleményét, azonban 
későn, akkor már elfogadtam a Jóis-
ten meghívását, és a papság mellett 
döntöttem.

Érettségit követően, 2002-ben 
felvették az Esztergomi Érseki Pap-
nevelő Intézetbe. A szeminárium 
bentlakásos rendszerrel működik, így 
noha János családja a városban élt, ő 
kollégiumban lakott.

– Negyedikben annyit megenged-
tem magamnak, hogy a másfél órás 
kimenőidőben hazaszöktem a fodrá-
szomhoz. Amikor kiderült, számon is 
kért a család, miért nem látogattam 
meg őket?

2007 őszén szentelték diakónussá, 
majd egy évre rá pappá. Felszentelé-
se után izgalmas hónap következett, 
amíg kiderült, hová helyezik szolgá-

latra. Persze izgulni nem maradt sok 
ideje, mivel számos helyre hívták új-
misézni.

– Úgy tartja a mondás, egy újmisés 
áldásért érdemes elkoptatni egy pár 
csizmát. A frissen szentelt papoktól 
sokan kérnek áldást magukra, csa-
ládtagjaikra – magyarázta az atya, 
akit először a Bosnyák téri Páduai 
Szent Antal templomba helyeztek 
káplánnak. Négy év elteltével a 
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony 
plébánián szolgált egy esztendőt, amit 

az Óbudai Szentháromság plé-
bániatemplom követett, ahová 
Rajk atyát már plébánosnak 
nevezték ki.

Elkerülhetetlen a kérdés, 
miért káplánnak érkezett Er-
zsébetre?

– Az óbudai szolgálat után 
pihenésre volt szükségem, én 
kértem Erdő Péter bíborost, 
hogy káplánként folytathas-
sam.

A kétesztendőnyi „pihenőt” 
a kármelitáknál töltötte. Itt 
is gyóntatott, misézett, teme-
tett, tehát folytatta szolgálatát, 
először a Keszthelyi Kis Szent 
Teréz Bazilika rendházában, 

később a Győri Kármelita Templom 
és Rendházban. Igazi változást a ko-
lostori élet jelentett.

– Jobb közösségben, mint egyedül. 
Lehetőség nyílt közös imára, közös ét-
kezésre, kirándulásra – emlékezett a 
vidéki esztendőkre Rajk János.

Az atya nem szokta előre megírni 
szentbeszédeit. – Hagyom a Jóisten 
irányítását, hogy amit akar, rajtam, 
mint lelkipásztoron keresztül mondja 
el az ő népének.

DIA

„Hagyom a Jóisten irányítását”
Augusztus 1-től Rajk János személyében új káplán kezdte meg szolgálatát 
a Pestszenterzsébeti Főplébánián. Az atyát 2008-ban szentelték fel, azóta 
fővárosi és vidéki plébániákon teljesített szolgálatot. 
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Július 19-24. között a svédországi 
Stockholmban került megrendezés-
re a kadet Európa-bajnokság, ahol 
szakosztályunkat öt versenyző kép-
viselte. A kötöttfogásúak között Bak 
Gergely (63 kg) és Szőke Alex (85 
kg), szabadfogásban Mester Milán 
(69 kg) és Horváth Zsolt (76 kg), a 
női mezőnyben pedig Elekes Emese 
(65 kg) lépett szőnyegre az Európa-
bajnokságon. Orosz Tibor (szabadfo-
gás 100 kg) sajnos néhány nappal az 
EB előtt megsérült, ezért nem utaz-
hatott Svédországba a válogatottal. 
Azóta már sikeres műtéten van túl, 
és várja, hogy minél hamarabb visz-
szatérhessen a szőnyegre.

A verseny a szabadfogásúak 
küzdelmeivel kezdődött, először 
Mester Milán lépett szőnyegre a 69 
kg-osok 33 fős mezőnyében. Milán 
első mérkőzésén görög ellenféllel 
találkozott, akit taktikus birkózás-
sal 7:2 arányban sikerült legyőznie. 
A nyolcaddöntőben bolgár ellenfél 
következett, akitől szoros mérkő-
zésen 5:4-es vereséget szenvedett, 
ezzel birkózónk kiesett a versenyből, 
hiszen legyőzője kikapott a követke-
ző fordulóban. Milán összesítésben a 
15. helyen végzett.

Másnap Horváth Zsolt lépett sző-
nyegre szintén szabadfogásban. Zsolt 
a 27 fős mezőnyben selejtezni kény-
szerült, ahol azonnal egy nagyon erős 
orosz versenyzővel találkozott, akitől 
9:4 arányú vereséget szenvedett. Ez 
a verseny végét jelentette neki, Mi-
lánhoz hasonlóan ő is a 15. helyen 
zárta a versenyt.

A lányok küzdelmeiben Elekes 
Emese a 65 kg-os súlycsoportban 
indult, és a 21 fős mezőnyben selej-
tezővel kezdte meg a napot. Első el-
lenfele egy török lány volt, akit 7:0-

ás vezetésnél sikerült betusolnia, így 
magabiztosan jutott tovább a kö-
vetkező körbe. A nyolcaddöntőben 
spanyol ellenfél következett, akit 
ugyancsak ellentmondást nem tű-
rően, 11:0 arányban, technikai 
tussal múlt felül. A négy közé jutá-
sért ukrán ellenfél jött szembe, ez a 
mérkőzés azért volt fontos Emese 

számára, mert ha nyer, biztos volt, 
hogy éremért birkózhat. A győze-
lem sikerült, 6:0-ra legyőzte ellen-
felét és következhetett az elődöntő, 
ahol szakosztályunk tehetsége szin-
tén megállíthatatlanul birkózott, 
ezúttal sem tudtak rajta pontot 
csinálni, és fehérorosz ellenfelét 6:0 

arányban legyőzve magabiztosan ju-
tott a döntőbe.

Az esti program utolsó mérkőzése 
volt a női 65 kg-os versenyzők dön-
tője. Emese ellenfele egy olasz lány 
volt, aki ellen az első menetben in-
téssel szerzett vezetést. A második 
menetben Emese aktívabb volt el-
lenfelénél, akit először levitt, majd 

két vállra fektette, 
így a döntő idő előtt 
tusgyőzelemmel ért 
véget, Elekes Emese 
pedig megszerezte az 
aranyérmet.

Emese a svéd 
fővárosban élete 

első érmét szerez-
te világversenyen. 
2016 előtt már négy 

alkalommal indult Európa- és vi-
lágbajnokságon, de eddig sosem 
jött ki számára a lépés. Évek óta 
alázatosan és szorgalmasan edz és 
készül, a befektetett munka ezen 
az Európa-bajnokságon hozta meg 
a gyümölcsét, hiszen Emese a ver-
seny folyamán 33 akciópontot csi-
nált ellenfelein, míg rajta egyet sem 
tudtak végrehajtani.

Ezzel az aranyéremmel Emese 
történelmet írt az ESMTK Bir-
kózó Szakosztályánál, hiszen ő az 
első versenyző, aki aranyéremmel 
tért haza világversenyről. Szakosz-
tályunk újraalakulásának 10 éves 
jubileumát sikerült bearanyoznia 
Emesének.

A női versenyzők után szombaton 
és vasárnap a kötöttfogásúak küzdel-
meivel zárult az Európa-bajnokság. 

Először Szőke Alex lépett sző-
nyegre a 26 fős 85 kg-os mezőnyben. 
Alex egész évben magabiztosan bir-
kózott, sok nemzetközi versenyen bi-

zonyította, hogy helye van a mezőny-
ben. Versenyzőnk nyolcaddöntővel 
kezdte meg a napot, ahol litván el-
lenfelét 2:0 arányban sikerült felül-
múlnia. A negyeddöntőben orosz 
ellenfél következett, akitől sajnos 
technikai tusos vereséget szenve-
dett, de az orosz döntőbe jutott, így 
Alex vigaszágra került. Vigaszágon 
birkózónk 4:2-es vereséget szenve-
dett finn ellenfelétől, így véget ért 
számára a verseny, összesítésben a 
13. helyen fejezte be az Európa-baj-
nokságot.

Másnap, az EB zárónapján Bak 
Gergely lépett szőnyegre. Súlycso-
portjában 43-an mérlegeltek, Gergő 
selejtezni kényszerült, ahol 7:3-as 
vereséget szenvedett észt ellenfelétől 
és véget ért számára a verseny, 19. 
helyen végzett.

Versenyzőink az Európa-bajnok-
ság végeztével egy rövid pihenő után 
elkezdték a felkészülést a kadet vi-
lágbajnokságra, amely szeptember 
harmadik hetében, Grúziában kerül 
megrendezésre. 

Minden versenyzőnknek sikeres 
felkészülést és eredményekben gaz-
dag világbajnokságot kívánunk!

Július 27-31. között a mongóliai 
Ulánbátorban került megrendezésre 
a 14. Szumó Világbajnokság, ahol 
szakosztályunk és Magyarország szí-
neit Szilágyi Erik képviselte. Erik az 
U 18-as mezőny 100 kg-os súlycso-
portjában próbált szerencsét, ahol 
többek között japán, grúz, egyipto-
mi és mongol szumósok is indultak. 
Versenyzőnk kiválóan helytállt a 
küzdelmekben, és végül az ötödik 
helyezést sikerült megszereznie.

Erik tagja volt a korábban Euró-
pa-bajnoki címet szerző csapatnak 
is, ahol ezen a világbajnokságon ez-
úttal az ötödik helyet sikerült meg-
szerezniük.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Elekes Emese (balra)

Elekes Emese Európa-bajnok Szilágyi Erik
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– 2015 nyarán megkeresett min-
ket az Erzsébeti Hajós DSE több 
játékosa, hogy a szakosztályukban 
nehézségek vannak. Szívesen át-
igazolnának hozzánk, amennyiben 
tudunk számukra versenyzési lehe-
tőséget biztosítani. Felvettük a kap-
csolatot a Hajós sportköri elnökével 
és az edzővel. A Budapesti Asztali-
tenisz Szövetség is partnernek bi-
zonyult a kéréssel kapcsolatban, és 
engedélyezte, hogy a Hajósból át-
igazoló játékosok megtarthassák a 
már kiharcolt eredményeiket. Így a 
2015/2016-os idényben továbbra is 
budapesti bajnokságokba nevezhet-
tük őket – mesélte Szabados Márta, 
az ESMTK asztalitenisz szakosztá-
lyának vezetője.

Így az idei bajnoki szezonban a 
szakosztálynak már hét csapata vett 
részt, négy a budapesti szövetség ál-
tal kiírt bajnokságban, három pedig 
a budapesti egyéb bajnokságban.  

Nehézségek természetesen adód-
tak az idei év folyamán is, a csapat-
vezetőknek komoly szervezést igé-
nyelt csapataik hétről hétre történő 
összeállítása. Ez abból adódott, hogy 
amatőr csapat lévén természetesen 
mindenkinek a munkája és a család-
ja az első, a téli időszakban pedig elő-
fordultak megbetegedések. – Ennek 
ellenére sikeres évet zártunk – sum-
mázta a szakosztályvezető.

A Hajósból „megörökölt” Bu-
dapest I/B osztályban a Vagyóczki 

András vezette, Bali Péter, Gárdai 
Csaba, Kaszás László, Méhes Gábor 
összetételű csapat küzdött. Az első 
helyezett BVSC Sportiskola fiataljai 
mögött sikerült a 2. helyet megsze-
rezniük. A mérlegük: 30 mérkőzés-
ből 21 győzelem, 4 döntetlen és 5 
vereség. Magas színvonalú, kitűnő 

játékkal érték el ezt a szép sikert, 
megszerezve a jogot, hogy a Buda-
pest I/A-ban folytassák a következő 
szezonban.

A II. csapat indulási jogát is a Ha-
jósból hozták a játékosok. A Buda-
pest I/C osztályban a Farkas Zoltán 
vezette, Márkus Zoltán és Kovács 
Szilárd összetételű csapat az egész év 
folyamán kiállási problémával küz-
dött. A 4. emberük az őszi nevezés 
után visszalépett, és szinte minden 
fordulóban az alsóbb csapatokból 

kellett besegíteni, ami természetesen 
nem javította az eredményüket. Eb-
ben az osztályban az esetleges ki nem 
állásért pontlevonás a büntetés, így 
csupán 3 pontot sikerült szerezniük, 
ami a csapat kiesését eredményezte, 
így ősztől a Budapest II. osztályban 
folytathatják a versenyzést.

A tavalyi nem túl sikeres szereplé-
se ellenére megmenekült a kieséstől, 
és tovább folytathatta a Budapest 
I/C osztályban a Kirchmayer Rihárd 
vezette, Sághi József, Szabó József, 

Szakács Szilárd és Pató Anna össze-
tételű csapat. Szép küzdelmek során 
a 12. helyet szerezte meg 9 győzelem-
mel, 3 döntetlennel és 18 vereséggel, 
így a következő szezonban ebben az 
osztályban maradhatnak.

A IV. csapatban szintén az átiga-
zolt játékosok szerepeltek: Kovács 
Zoltán csapatvezető, Borsi Lajos, 
Haász Judit és Oláh Tímea. A csa-
pat mérlege 6 győzelem és 22 vere-
ség lett, ami a 13. hely megszerzésére 
volt elég.

A László Imre vezette, Bunsits 
József, Szabados Márta, Turkovics 
Kornél, Paál György és Vagyóczki 
Patrik összetételű csapat 18 győze-
lemmel, 6 döntetlennel és 2 vereség-
gel a 2. helyet szerezte meg. Mivel 
pedig a csoport első helyezettje nem 
kíván a magasabb osztályban szere-
pelni, így a csapatnak esélye van a 
feljutásra.

A Kérdő Gábor, Dudovics István, 
Mosdósi Adrián, Schrem Rudolf és 
Szanda Szilárd összeállítású VI. csa-
pat, amely indulási jogát szintén a 
Hajósból kapta, a 10. helyen végzett. 
Ennek elérésében nagy szerepe volt 
Szanda Szilárdnak, aki decemberben 
igazolt át, és 84,4%-os teljesítményé-
vel a csapat húzóembere lett.

A VII. csapat (Szíjj Nándor csa-
patvezető, Auth Ferenc, Ádámszki 
András, Bors Csaba, Jambrik And-
rás, Sipos Krisztián, Szabó Attila) 
17 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 
vereséggel a 4. helyet szerezte meg.

– Az ősszel kezdődő szezonban 
sok új játékost igazol át az ESMTK, 
néhány régi versenyző pedig befejezi 
sportpályafutását. Szeretnénk na-
gyobb hangsúlyt fektetni az utánpót-
lás-nevelésre, ezért várjuk azoknak a 
gyermekeknek a jelentkezését, akik 
szívesen lennének tagjai egy olyan 
csapatnak, ahol a jó hangulat mellett 
komoly edzések és versenyzési lehe-
tőségek vannak. Ma már 12 asztalon 
tudunk edzéseket tartani. A további 
szakmai fejlődés érdekében céljaink 
között szerepelnek jobb felszerelések 
és egy adogatógép beszerzése – sorol-
ta a terveket Szabados Márta.

Sz.

Négy pingpong csapat a Budapest Bajnokságban
Az ESMTK asztalitenisz szakosztálya a 2007-es megalakulása óta a 9. ver-
senyszezont zárta. Míg az első idényben még csak egy csapatot tudott indí-
tani a legalsó osztályban, mára hét csapat fejezte be a csapatbajnokságot, 
közülük négy már a budapesti bajnokságban szerepelt. 

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK!

Az ESMTK egyesülete úszás, szinkronúszás, 
vízilabda, öttusa sportágakban felvételt hirdet.

Érdeklődni és jelentkezni az edzőknél lehet:

úszás, szinkronúszás:
Olajos Zsanett: 06-30/459-14-13

öttusa:
SlettTamás : 06-30/351-81-09

vízilabda:
dr. Horkai György – Miklósfalvi Éva 06-30/301-42-27

Sok szeretettel várunk Mindenkit!

FELHÍVÁS!!!
Az ESMTK asztalitenisz szakosztálya

7-11 éves gyerekek részére
2016. szeptembertől asztalitenisz oktatást indít.

Játékhely: Budapest, XX. Ady Endre u. 98.

Jelentkezés: 
Szabados Márta szakosztályvezetőnél

Telefon: 06 20 580 7137
E-mail: emarta1@freemail.hu
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Az ESMTK kézilabdázó fiataljai nem-
rég érkeztek haza edzőtáborukból, 
máris tréningezni kezdtek a Kruj Iván 
Sportcsarnokban, mégpedig mosoly-
gó lelkesedéssel.

Hogy mennyire elkötelezettek a 
gyerekek a sportág iránt, azt pompá-
san példázza, amit edzőik, Tarjánné 
Martinkó Mária szakosztályvezető 
és Schmauder Antalné Pál Margit 
meséltek. Épp csak hazaérkeztek 
Kókáról, az edzőtáborból, amikor a 
szülők lelkendezve hívták a trénere-
ket, hogy csemetéik legszívesebben 

azonnal visszamennének, folytatni a 
napi háromszori edzést…

A fiú- és a lánycsapat 3 évvel 
ezelőtti alakulásáig kalandos út ve-
zetett. Kezdjük azzal, hogy a fiúkat 
felkészítő Schmauder Antalné évtize-
dekig lányokkal foglalkozott. A Nyír 
utcai, mai nevén Fekete István Ál-
talános Iskolában kezdte testnevelői 
pályáját, és rögtön az első évben ké-
zilabdacsapatot szervezett diákjaival. 
Szülési szabadsága alatt növendékei 
a Spartacusban folytatták, Margit 
néni pedagógusi pályáját pedig a Ha-
jós Alfréd suliban. Természetesen 

a kézilabda maradt, új iskolájában 
egészen kicsiknek, másodikosoknak 
tartott edzéseket. Mivel a sportiskola 
a Fradival állt kapcsolatban, a csapat 
az FTC utánpótlását biztosította. Ké-
sőbb Schmauder Antalné együttesé-
vel a Nagy László Általános Iskola és 
Gimnázium falai közé költözött. Fel-
serdült növendékei középiskolás ifik-
ként számos nemzetközi versenyen 
vehettek részt, változatlanul ferenc-
városi színekben. Kisvártatva azon-
ban mezt cseréltek, és a Csepeli Áfor 
SC-ben folytatták mindaddig, amíg 
a céget 1991-ben privatizálták, az új 
vezetés pedig nem kívánta tovább tá-
mogatni kézilabdázó fiataljait. Az öt-
ven gyereket Pál Margit és Martinkó 
Mária nem hagyták elszéledni, egy 
lelkes szülő hathatós segítségével új 
egyesületet alapítottak Csepeli KSE 
néven, amellyel feljutottak a női NB 
II-be. Megfelelő anyagi támogatás hí-
ján azonban ez a csapat is odalett. A 
két edző mégsem nem adta fel: lévén 
mindketten erzsébetiek, jött az ötlet, 
hogy itt folytassák. A lehetőség adott 
volt, hiszen az ESMTK utánpótlás 
nevelő kézilabda szakosztálya még 
1992-ben megszűnt.

A pesterzsébeti induláskor 
Martinkó Mária gondolt egy me-
részet, és nem kizárólag lányokat, 
hanem fiúkat is toborozni kezdett, 

mégpedig sikerrel. Az egyesület 
így 2013-ban éledt újra, immár az 
ESMTK berkeiben.

– Időközben a lányok elmara-
doztak, de a fiúk megmaradtak. Ám 
Marcsi azonnal újrakezdte egészen 
kicsikkel – emlékezett Margit.

– Aki kiskorában, akár ötödik-
hatodik osztályosként kezdi, itt ra-
gad, aki később, azok közül szinte 
senki – fűzte hozzá Mária.

A fiúk már rendszeresen szerepel-
nek versenyeken, és hála a megfelelő 
környezetben, a Kruj Iván Sportcsar-
nokban tartott edzéseknek, biztató 
képet mutat a jövő.

A szakosztály a 2003-ban és azu-
tán született fiúk jelentkezését várja 
elsősorban, de persze bárki mehet, 
senkit sem utasítanak vissza. A vá-
logatott kézilabda jelenlegi kevésbé 
sikeres szereplése ne tántorítson el 
senkit, főleg ne a szülőket. Margit 
ezzel kapcsolatban meg is jegyezte, 
nem jó, hogy sok idegenlégiós ját-
szik a klubcsapatokban, mert így 
nem tudnak bekerülni a hazai után-
pótlásban nevelkedett játékosaink. 
Tehát kedves szülők, bátran hívják 
Martinkó Mária szakosztályvezetőt a 
06/70 45370 25-ös, vagy Schmauder 
Antalné edzőt a 06 70/935 41 21-es 
telefonszámon.

DIA

SPORT

Az időjárás augusztusban kegye-
sen engedett perzselő hőségéből, így 
a fémszerkezetű csarnokban elvisel-
hető hőmérsékletben gyakorolhat-
tak a sportolók. A terem végéből 
Zémann Erika, Köztársasági Érdem-
rend Ezüst keresztjével, Pesterzsébet 
Sportjáért díjjal kitüntetett vezető-
edző könnyedén szemmel tarthatta 
növendékeit. Mellette a tornapadon 
gyümölcsök várakoztak a szünetre, 
hogy vitamint és energiát adhassa-
nak az éhes gyerekeknek.

– Ne hasalj előre benne, mert 
nem tudsz majd forogni – irányította 
egyiküket az edző, majd másikukat 
így figyelmeztette: – Lassan kerülsz 
pózba!

Mivel nem régen értek véget a 
XXXI. olimpiai játékok eseményei, 
felmerült a kérdés: a magyar ritmi-
kus gimnasztika hogyan szerepel a 
nagyvilágban?

– A világ középmezőnyébe tarto-
zunk, sajnos régóta nem jutunk ki az 
olimpiára, de a következő ciklusban 
már jó eséllyel indulunk – magya-
rázta Erika, tekintetével továbbra is 
tanítványait követve.

Nem piskóta egy ilyen edzőtábor, 
a lányok fél 9-től délig, majd fél 2-től 
4-ig gyakorolnak a szőnyegen. Röp-
ke lazítást csak a jól végzett gyakor-
latok utáni folyadékpótlás kínált az 
elszánt sportolóknak.

– Persze, ha nem iparkodnak a 
délelőtti edzésen, akkor kevesebb 
szünetük marad a délutáni előtt – 
avatott be Erika.

Mindez nyáron, a nagybetűs VA-
KÁCIÓ alatt! Mint Erika elmondta: 
mivel a júniusi edzéseket követően 6 
hét szünetet kapnak a lányok, kell a 
nyári edzőtábor, amelyen visszaszer-
zik állóképességüket, és előhozzák 
a beidegződött rutint. Ugyanakkor 

nekik ez a szórakozásuk, még a nya-
ralásukra is viszik kéziszereiket. Már 

veszi is elő telefonját, és mutatja a 
képeket, amelyekkel elhalmozták a 
nyáron.

Miután a gyerekek ittak, előke-
rültek a kéziszerek. Avatatlan szem-
nek karneváli káosznak tetszhet, 
ahogy magasba repülnek a szalagok, 
karikák, buzogányok, színes labdák. 
Zémann Erika avatott szeme pász-

tázta tanítványai minden mozdula-
tát, és korrigálta a hibákat.

Az alapozás után a tanévben foly-
tatódnak az edzések, de azokon már 
mindenki saját gyakorlatára készül, 
amellyel aztán versenyeken indul. 
Mindjárt szeptember végén diák-
olimpiai selejtező vár rájuk, majd az 
egyesületi versenyek után belgrádi és 
eszéki megmérettetés következik.

Ditzendy Attila

A vakáció alatt is edzettek
A nyári szünet végén a Szivárvány Baptista Gimnázium, Speciális Szakiskola 
és Szakképző Iskola tornatermében tartottak edzőtábort az ESMTK Ritmikus 
Gimnasztika és Esztétikus Gimnasztika szakosztályába járó lányok. 

Kezdődik a kézilabdás idény
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A Sárkányhajó Magyar Bajnok-
ság utolsó fordulóján ismét szépen 
szerepelt az ESMTK sárkányhajó 
csapata. 200 méteren B döntőben 2. 
helyet szereztek, a masters mix csa-
pat pedig – két tatai sárkány-
hajóssal kiegészülve – 200 
méteren harmadik lett. 

2000 méteren, bár az első 
fordulóban kétszer is meg-
állásra kényszerült a csapat, 
hogy az ütközést elkerülje, a 
fordulóból kijőve megelőzte 
az ASE hajóját, és fantaszti-
kus menettel a 4. legjobb időt 
evezte.

A forduló végén kihir-
dették a Magyar Bajnok-
ság éves pontversenyét is, 

amely szerint az ESMTK sárkány-
hajósai rövidtávon 6., hosszú tá-
von 3., összesítettben pedig 4. he-
lyen végeztek. 

y.

A hagyományokhoz híven idén is 
mozgalmas nyár áll a Magyarorszá-
gi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség 
mögött. A Seinchin Karate SE egye-
sületei július elején a gyerekeknek 
tartottak karate tábort, amelyet a 
II. katonai és rendészeti előkészítő 
tábor követte. A sort a danvizsgával 
egybekötött nemzetközi tábor zárta.

A július 10-e és 16-a között tar-
tott gyerek karate táborban mintegy 
száz karatéka négy csoportban, külön 
tematika alapján edzett. A minden-
napos edzéseket kreatív foglakozá-
sok, bűnmegelőzési előadások, tábor-
tűz és strand színesítette, a hatnapos 
programot pedig övvizsga zárta.

A következő héten a katonai és 
rendészeti előkészítő tábor lakói vették 
át a gyerekek helyét Gyomaendrődön. 
Délelőtt tantermi foglalkozások vol-
tak, ahol tanultak a lövészfegyverek-
ről, a nem halálos fegyverekről, a kis 
alegységek harceljárásairól és a rendé-
szeti kényszerítő eszközökről. 

Ebéd után strand volt a program, 
késő délután pedig következtek a 
gyakorlati foglalkozások; alaki foglal-
kozás, katonai közelharc, puszta kéz-
zel, bottal, gyakorló késsel, szuronyos 
puskával, gyalogsági ásóval, rendésze-

ti kényszerítő eszközök bemutatása 
és azok alkalmazása. A programokat 
két meghívott külsős előadó színesí-
tette, Rab Sándor sensei, aki nagyon 
sikeres késharc szemináriumot tartott 
a résztvevőknek, valamint Ignácz 
László rendőr százados, aki a rendé-
szeti kényszerítő eszközökről és azok 
alkalmazásáról tartott szintén sikeres 
előadást és gyakorlati bemutatót.

A legnagyobb sikert a tábor végén 
megrendezett harcászat aratta, ahol 
a résztvevőknek, elméleti tudásukat 
felhasználva, gyakorló fegyverekkel 
kellett helytállniuk a „csatamezőn”.

A táborok sorát a nemzetközi 
goju-ryu karate tábor zárta, ahová 
magyar karatékákon kívül Németor-
szágból, Szlovákiából és Ukrajnából 
is érkeztek versenyzők. Az edzése-
ket a japán Nana Shimizu sensei, 
Alekszej Konovalov sensei, az ukrán 
válogatott edzője, valamint Harsányi 
László, a Magyarországi Goju-Ryu 
Karate-Do Szövetség elnöke és rang-
idős tanítványai tartották. A tábor-
ban két csoportban folyt a munka, 
mivel a barna és a fekete öves részt-
vevők külön tematika alapján edzet-
tek. A tábor végén Fedor Krisztián és 
Kollár Zoltán sikeresen levizsgázott 
1. dan fokozatra.           y.a.

Július utolsó hétvégéjén került 
megrendezésre az utánpótláskorú 
kajakosok, kenusok legfontosabb 
versenye, a Gyermek, Kölyök, Ser-
dülő Magyar Bajnokság, amelyen az 
ESMTK kajak-kenu szakosztályának 
sportolói nagyon szép eredményeket 
értek el.

Az U13-as kajakos lányok között 
Fojt Sára, Szalai Kyra és Dráviczki 
Dóra váltóban országos bajnoki cí-
met szerzett. Szintén ebben a korosz-
tályban Pingor Patrik, Bardócz Bar-
nabás, Babai András ezüst-, míg az 

U12-es fiúk váltójában Biró Barna, 
Pap Tamás, Gottschall Kadosa, Éne-
kes Dominik bronzérmet szereztek.

A 14 éves fiúk között 4000 méte-
ren az iker testvérpár közül Bertalan 
6., Bence 7. helyen végzett.

Ezeken az eredményeken kívül 
majdnem minden versenyző – a 
gyakran 40 induló feletti futamok-
ban is – a mezőny első harmadában 
foglalt helyet, rendkívül értékes 
bajnoki pontokat szerezve a szakosz-
tálynak.

y.

Július végén rendezték meg a 
Sárkányhajó Országos Bajnok-
ság utolsó, ötödik fordulóját. 
Fadd-Dombori adott otthont a 

versenynek, a sárkányosok nagyon 
jó körülmények között, sima vízben 
mérhették össze tehetségüket. A 
Römi Sárkányhajó Klub 200 mé-
teren sima versenyben a Győr és a 
Szeged csapatát megelőzve jutott 
elsőként a célba. 2000 méteren már 
nagyobb volt az izgalom, ugyanis az 
előző fordulóban egy sajnálatos üt-
közés miatt az egységet kizárták, és 
ha ez még egyszer előfordult volna, 
búcsút mondhatott volna a csapat 
az összesített első helyezéstől. Ilyen 

azonban szerencsére nem történt, 
így a Römi jó fél perccel ezt a ver-
senyszámot is megnyerte.

Az öt forduló eredményeként a 
Römi – két év után újra – „mindent 
vitt”, azaz rövid- és hosszú távon 
első helyezést értek el, és az összesí-
tésben is a legjobbnak bizonyultak. 
– Az eredmény különösen jelentős 
abból a szempontból, hogy a ver-
senyzők átlagéletkora már közelíti 
az 50 évet, náluk 20-30 évvel fia-
talabbakkal küzdöttek a szezonban 
– hangsúlyozta Reményi Péter csa-
patkapitány.

A magyar bajnokság lezárult, és 
a klub egyik célja teljesült. A csapat 

ezután gőzerővel 
kezdett készülni a 
lapunk megjelenése 
napján, szeptem-
ber 6-án kezdődő 
moszkvai Sárkány-
hajó Világbajnok-
ságra. A hazai sze-
zonzáró versenyt, a 
velencei Sárkány-
hajó Magyar Nagy-
díjat pedig szeptem-
ber végén rendezik.

y.a.

A szezon mérlege

Nyári táborok és sikeres vizsgák

Kajak-kenu OB

A Römi mindent vitt



24 2016. szeptember 6.HIRDETÉS

OKTATÁS

NÉMETOKTATÁS a kerületben, minden 
szinten, középiskolai nyelvtanárnál. 
varga.zsuzsa.veres@gmail.com, 284 94  
82, 0630/652 39 37

ÁLTALÁNOS iskolások napi szintű szak-
szerű felkészítése (nem napközi!). Ház-
hoz is megyek. 0630/328 89 19, 0630/ 
620 30 78

DOBOKTATÁS Erzsébet központjának 
közelében, jól felszerelt stúdióban a 
Dobosmagazin szaktekintély munkatár-
sánál. Tel. 06/30 495 74 70

SZOLGÁLTATÁS

FESTÉS-MÁZOLÁST, burkolást vállalok. 
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarí-
tással-fóliázással. Érd.: 06/30 422 17 39

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán 0670/519-
24-70 email:szerviz@szerviz.info

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

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

INGATLAN

VÖRÖSMARTY UTCA 3/B szám alatt 33 
négyzetméteres egyszobás téglalakás 
eladó. Ár: 12.500.000 Ft. 0630/530 04 
10

SOROKSÁR belvárosában, 483 nm te-
lek, két lakható épülettel eladó. Teher-
mentes. Ár: 33 millió. 0620/493 90 11

VEGYES

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 

vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés
Tel: 06-30-949-29-00, 

nemes.gyula@nemesgaleria.hu
Nemes Galéria: 

1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Telket keresek 
500-1000 nm-ig Erzsébeten. 
Bontásra ítélt ház is érdekel. 

Tel.: 0630/914 11 41Szőnyeg- és kárpittisztítás! 
Mélymosás, vegytisztítás, 

szegés, kézi perzsák, gyapjú 
szőttesek javítása, rojtozása, 

háztól házig 2 nap! 
Kárpittisztítás otthonában! 
www.szonyegexpressz.hu. 
280 75 74, 0630/949 43 60
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