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Bemutatkoztak a nemzetiségek

Reformkori Nap
A Kossuth Társaság által 8. alka-
lommal megrendezett eseményen 
minden eddiginél több kerületi isko-
la vett részt. A hagyományos progra-
mok sok érdeklődőt vonzottak.

2. oldal

Autómentes Nap Egy boldog este
Szeptember 23-án tartotta kerü-
letünk az Autómentes Napot. Az 
iskolások rendezvényének a Hajós 
Alfréd iskola, a kicsikének pedig a 
Lurkóház Óvoda adott otthont.

Galla Miklóssal találkozhatunk 
október 20-án este a Csiliben. A 
humorista, zenész, író, festő Kitá-
rulkozó stand-up című előadásával, 
boldog estét ígérve vár mindenkit.

7. oldal 11. oldal

Bemutatkozik Ferencváros
A szomszédos kerületet bemutató 
helytörténeti kiállítás szeptember 
14-én a Gaál Imre Galériában. A 
tárlat október 23-áig látogatható, 
hétfő kivételével minden nap.

9. oldal
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– Van a történelemben néhány olyan évtized, amelyre mi, magyarok 
büszkén nézünk, ahonnan elődeink gondolatai, tettei és viselkedése mind a 
mai napig hagyomány. És ha ennek a hagyománynak az ápolása nem orszá-
gos közegben, nagy csinnadrattával és tévéközvetítéssel, hanem egy olyan 
közösség, mint a valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Kossuth Társaság 
által valósul meg, akkor az nagyon figyelemreméltó – mondta köszöntőjében 
dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke.

– „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” – idéz-
te Morus Tamás gondolatát Hiller István, majd így folytatta: ezzel a rendez-
vénnyel évről évre a lángot viszik tovább mindazok a pesterzsébetiek, akik 
szervezik és részt vesznek a Reformkori Nap rendezvényein.

– Köszönöm a szervezőknek, hogy immár nyolcadik éve életben tartják 
ezt a hagyományteremtő rendezvényt, amely már sokkal több, mint egy lo-
kális, néhányaknak szóló esemény, hiszen Budapesten már hírértéke van. 
Azt is remélem, hogy a mai napon, illetve a már korábban megtartott ren-
dezvényeken már nem csak pesterzsébetiek vettek, vesznek részt – mondta 
megnyitó beszédében Szabados Ákos polgármester. 

(A Kossuth Társaság által kiírt pályázatokról következő számunkban olvas-
hatnak.)                        y.a.

Reformkori Nap
Szeptember 17-én immár nyolcadik alkalommal szervezte meg a Reformkori 
Napot a Kossuth Társaság. Az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, a kora-
beli öltözetben a Csiliből a Gaál Imre Galériához tartozó felvonulók a múzeum 
előtt összecsukhatták esernyőiket, és aznapra végleg el is tehették. 
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FOTÓ: ZEHETMAYER JÁNOS
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Új forgalmi rend

Amint ismeretes, a nyár folyamán 
új forgalmi rendet alakítottak ki a 
Tátra téri piac és a Nagy Győry Ist-
ván köz – Vörösmarty utca – Zilah 
utca – Berkenye sétány által hatá-
rolt területen. Az új rend bevezetése 
óta folyamatosan zajlik az illetékes 
osztályon a módosítások tapaszta-
latainak begyűjtése és kiértékelése, 
amelyek után érdemben újra lehet 
gondolni az esetleges további vál-
toztatási lehetőségeket. – Ez termé-
szetesen hosszabb időt, legalább 4-5 
hónapot igénylő eljárás, hiszen egy 
megszokott forgalmi rend megvál-
toztatása mindig magában hordozza 
a pozitív és negatív reakciókat, és 
csak hosszabb távon mutatkozik meg 
a valós hatása – mondta a két ülés 
között eltelt időszak munkájáról szó-
ló beszámolójában Szabados Ákos 
polgármester.

Bursa Hungarica

A korábbi évekhez hasonlóan 
Pesterzsébet Önkormányzata 2017-
ben is csatlakozik a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. A 
kerületünkben nagy népszerűségnek 
örvendő pályázat célja a szociálisan 
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban 
tanuló („A” típusú pályázat), illetve 
tanulmányaikat kezdő fiatalok („B” 
típusú pályázat) támogatása. Az idei 
pályázatot október 4-én írja ki az 
önkormányzat, a beadási határidő 
november 8-a. A beérkezett pályá-
zatokat december 8-áig bírálják el, 
a támogatott tanulók listáját decem-
ber 12-én teszik közzé. Az önkor-
mányzat, a korábbi évekhez hason-
lóan, a Bursa Hungarica pályázatra 
5 millió forintos keretet különített 
el. (Részletes pályázati felhívás a 7. 
oldalon található.)

Közterület-felügyelet

Egyhangúan elfogadta a képvi-
selő-testület a közterület-felügye-
lők 2015. második félévi és 2016. 
első félévi munkájáról szóló beszá-

molót. A dokumentumból kiderül, 
hogy a rendvédelmi osztály mun-
katársai jelenlétünkkel növelték 
a közterületen szolgálatot teljesítő 
egyenruhások számát, emelve a la-
kosság szubjektív biztonságérzetét, 
tehermentesítve a kerületi rendőr-
kapitányságot. A közterület-felügye-
lők jelen voltak az óvodák, iskolák 
környékén, tanítási időszakban napi 
feladatuk volt az iskolák környéké-
nek ellenőrzése. Lehetőségeikhez 
mérten segítették az iskolások közle-
kedését, melynél figyelembe vették a 
képviselő-testületi ülésen elhangzott 
felvetéseket, továbbá a lakossági 
bejelentéseket. A jövőre nézve to-
vábbra is kiemelten fontosnak tart-
ják az óvodák, iskolák környékének 
ellenőrzését, a bejelentések minél 
gyorsabb lereagálását, valamint a 
bejelentett jogsértés kivizsgálásának 
megkezdését, dokumentálását.

Új emlékpark

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc egyik kiemelt helyszíne 
a Juta-domb, amelynek felújításáról 
– a 60. évforduló tiszteletére – már 
májusban döntöttek a képviselők. 
A területen emlékparkot alakítanak 
ki, amely tájépítészeti elemekkel vá-
lasztja szét egymástól a megemléke-
zés helyszínét és a profán funkciójú 
parkrészt. Az emlékkő helyét meg-
tartja, méltó módon kiemeli jelenlegi 
mellérendelt helyzetéből. A közleke-
dési útvonalak megújulnak, a közeli 
élelmiszerbolt monoton kerítésfala 
falfestés révén új értelmet nyer. A 
kikerülő utcabútorok egyszerűek, 
jól kiegészítik a park karakterét. Az 
emlékkőhöz talpfák vezetnek, ame-
lyekre a kivégzettek nevei kerülnek 
fel. Az emlékpark elkészítésének ha-
tárideje október 14-e.

Ultrahang készülék

Pesterzsébet Önkormányzata 
évről évre támogatja a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőinté-
zetet azért, hogy ezáltal is hozzájá-
ruljon az intézmény hatékonyabb 

és korszerűbb működéséhez. Eddig 
önkormányzatunk anyagi támoga-
tásban részesítette az intézményt, 
annak vezetése azonban idén kérte, 
hogy a segítség – amennyiben mód 
van rá – adományozott eszközök for-
májában, azaz műszertámogatásként 
valósuljon meg.

A képviselők egyhangú döntése 
értelmében 2016-ban a kórház köz-
ponti radiológiai osztályának vásárol 
és helyez üzembe egy új ultrahang 
készüléket. A beruházás mintegy 10 
millió forintba kerül.

Új pavilonok

Arról, hogy a Topánka és a Ba-
ross utca sarkán lebontott pavilonok 

helyére újak épüljenek, közösségi 
tervezés keretében döntött Pester-
zsébet lakossága. A képviselő-testü-
let ennek figyelembevételével 3 féle 
látványtervet készíttetett, és ismét 
a lakosság határozhatott arról, hogy 
melyik változat valósuljon meg. A 
közösségi tervezés második fázisa 
augusztus 19-én lezárult. A beérke-
zett, összesen 597 vélemény alapján 
a 2. változat (zöldfelület előre ke-
rül, a pavilonok üzlettere légiesebb, 
átláthatóbb. A váró funkción kívül 
a kisebb üzletek a Topánka utcá-
tól távolodnak. A Topánka utcai 
zöldsáv folytonossága nem szűnik 
meg, az üzletek védettebbé válnak) 
kapta a szavazatok 55,9 százalékát. 
A beruházást, valamint az üzletek 

ü z e m e l t e t é s é t 
koncessziós szer-
ződés keretében 
az Integrit XX. 
Kft. végzi majd. 
Az új pavilonsor 
tervezésének, en-
gedélyezésének és 
kivitelezésének 
határideje 2017. 
június 30-a.

Sz. A.

Városházi napló
A képviselő-testület szeptember 15-én tartotta nyári szünet utáni első ülé-
sét. A képviselők döntöttek többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozásról, elfogadták a közterület-felügyelők elmúlt egy 
évi munkájáról szóló beszámolót, valamint azt, hogy egy ultrahang készülék 
megvásárlásával és üzembe helyezésével támogatja önkormányzatunk a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházat. 
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Pesterzsébeti Nemzetiségi Önk

Szeptember 24-én immáron hatodik alkalommal gyűltek 
össze a pesterzsébeti nemzetiségi önkormányzatok, hogy 
bemutassák az itt élőknek és egymásnak kultúrájukat, 

hagyományaikat. Az idei rendezvény díszvendége Szamosújvár 
delegációja volt, amelynek tagjai az örmény nemzetiségi önkor-
mányzat meghívására érkeztek Pesterzsébetre.

 A Pesterzsébeti Nemzetiségi Önkormányzatok Kulturális 
napján Szabados Ákos köszöntötte a résztvevőket és köszönte 
meg a szervezők munkáját, majd átadta a szót a rendezvény fő-
védnökének, Juhász Lajosné alpolgármesternek.

– A nemzetiségek megbecsülése a többségi társadalom állapo-
tának, közösségi, lelki egészségének, egyensúlyának mércéje is. 
Az identitástudat megőrzése, erősítése, valamint a közösségépí-
tés szempontjából is nagyon fontos az ünneplés ilyen formája. 
Egy-egy ilyen rendezvény gazdagítja, szebbé teszi a magyarországi 
nemzetiségek életét, mindennapjait. A jövőben is szeretnénk 
tartani hasonlóan magas színvonalú műsoros rendezvényeket, 
ahol a több évszázada velünk egyetértésben élő nemzetiségek bé-
kében, biztonságban mutathatják be gazdag kultúrájuk egy részét 
– mondta Juhász Lajosné.

A nemzetiségi napon Pesterzsébet hét nemzetiségi önkormány-
zata tánccal, zenével és énekkel készült. A délután háziasszonya 
Marosiné Benedek Ildikó nemzetiségi és rendezvényi referens 
volt. Fellépett a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület, 
a Lipa Szlovák Folklór Néptáncegyüttes, a Polonez Hagyomány 
Néptáncegyüttes, a Gaya Arutyunyan – Karen Arutyunyan  duó, 
a Martenica Néptánc Egyesület, valamint a Romano Glaszo Em-
beri Hang Művészeti Csoport. A programot a Pesterzsébeti Vajda 
Gipsy Koncertzenekar műsora zárta.            y.
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kormányzatok Kulturális napja
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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

Ünnepel a P.KOBAK
Idén 25 éve, hogy megalakították elődeink 

a P.KOBAK Egyesületet 
(Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület). 

Régi és jelenlegi tagtársainkat ebből az alkalomból 
november 11-én 17 órára szeretettel várjuk 

egy kis megemlékezésre 
a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

Az előzetes jelentkezést várjuk 
a 06 20/955 25 47 (Székely Ferencné alelnök), vagy 

a 06 70/334 56 71 (Schneider József pénztáros) telefonszámon.

Hívunk minden volt Kossuth diákot a tagjaink közé. 
Jelentkezni szintén a két fenti telefonszámon lehet.

Székely Ferencné

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.

MEGHÍVÓ

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.

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája október 13-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébeti 
Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u. 84/A).

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

Kövessen minket a Facebookon!
A kerület életét érintő hírekről, eseményekről tájékozódhat 

az önkormányzat Facebook oldalán is. 
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– Ahová nem muszáj, ne men-
jünk autóval, használjunk inkább 
tömegközlekedési eszközt vagy ke-
rékpárt – ez az Autómentes Nap 
üzenete. Ugyanakkor ma már elekt-
romos autók is léteznek, sőt, még 
támogatást is kapnak azok, akik meg 
tudják venni. Mert ugyan nagyon 
drága, mégiscsak a jövő útja ez, hi-
szen környezetkímélő szerkezet. Az 
egészségünket azonban nem védi, 

hiszen kevesebbet mozgunk, mint 
amennyit tehetnénk, ha gépkocsival 
járunk – mondta a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskolában  Szabados Ákos. A 
polgármester felhívta a figyelmet az 
iskola udvarán épülő műfüves kispá-
lyára, valamint az intézmény közelé-
ben lévő, október 4-én átadandó új 
futókörre, amelyek szintén a mozgási 
lehetőségeket bővítik.

A megnyitót követően az iskola 
udvarán elkezdődött 
az iskolások verse-
nye. A rendezvé-
nyen részt vett hat 
kerületi iskola hét 
csapata öt állomáson 
– kreatív foglalkozás, 
KRESZ-teszt, kerék-
páros ügyességi pálya, 
aszfaltrajzverseny, fur-
csa bringázás – mérte 
össze ügyességét, te-
hetségét, tudását.

A játékos megmérettetés végén 
– az iskolások legnagyobb örömére – 
triál kerékpáros bemutatót tartottak.

Ugyanebben az időben a pester-
zsébeti óvodások a Lurkóház Óvoda 
udvarán gyűltek össze, amely hosszú 
évek óta ad otthont az Autómentes 
Nap rendezvényeinek. A kicsiket 
és a szülőket Juhász Lajosné alpol-
gármester köszöntötte, aki szintén 
az Autómentes Nap fontosságáról 

beszélt a jelenlévőknek, majd kívánt 
jó szórakozást, hasznos időtöltést a 
délelőtthöz.

Az óvoda udvarán kézműves asz-
talok, ügyességi játékok, állatsimo-
gató, pónilovaglás és ugrálóvár várta 
a kicsiket, akiknek lovas fogatozásra 
is lehetőségük nyílt, a szomszédos 
Fitt parkban pedig játékos ügyességi 
versenyeken vehettek részt.

y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

F E L H Í VÁ S

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával 
együttműködve

2017. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot

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

- felsőoktatási intézményben teljes idejű alapképzésben, teljes idejű alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat – 

BURSA „A”

- XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
- 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,

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

- kizárólag azok a pályázók, akik 2017. évi felvételi eljárásban először nyertek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben 

ténylegesen megkezdik – BURSA „B”

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

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

- igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
- a szociális rászorultságot igazoló okiratok

„B” - igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
- a szociális rászorultságot igazoló okiratok

A BURSA pályázat benyújtásának módja:

A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
oldalon való egyszeri regisztráció, amelyet a pályázók 

a további években is használhatnak.
A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell) 

nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott, 
határidőre beérkezett pályázatokat tekintjük érvényesnek!

A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról 
https://www.pesterzsebet.hu letölthető, vagy átvehető személyesen 

az alább megjelölt címen, ügyfélfogadási időben.

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

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

Levélcím:  
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. félemelet 51. valamint fsz. 12.

     
A borítékra írják rá: „BURSA-2017”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. november 8.

Elbírálási határidő: 2016. december 8.

Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk, fellebbezési lehetőség nincs! 

Autómentes Nap
Kerületi óvodásainknak és általános iskolásainknak szeptember 23-án dél-
előtt tartották az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan az immár hagyo-
mányosnak számító Autómentes Napot. Az iskolások rendezvényének a Hajós 
Alfréd Általános Iskola, a kicsikének pedig a Lurkóház Óvoda adott otthont.
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BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala 

tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2015. október 13-án (csütörtökön) 

17.00 órakor, a CSILI Művelődési Központ 
Vízvári László termében

(1201 Budapest, Baross utca 55.)

Közmeghallgatás
lesz.

A Képviselő-testület évente egy 
közmeghallgatást tart, amelyen a 

választópolgárok, a helyben érdekelt 
társadalmi szervezetek képviselői közérdekű 

kérdést, javaslatot tehetnek fel.

A hozzászólási szándékot az erre a célra 
szolgáló kártya kitöltésével lehet jelezni. 

A hozzászólási kártyát a 
hivatal munkatársai helyben szolgáltatják.

HIRDETMÉNY

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 
(„Slovenská samospráva Pesterzsébetu”) 

tájékoztatja a lakosságot, hogy

2015. október 25-án (kedden) 14.30 órakor, 
a CSILI Művelődési Központ 

Vízvári László termében
(1201 Budapest, Nagy Győri I. u. 4-6.)

Közmeghallgatás
lesz.

Gulácsiné Fabulya  Hilda
elnök

A 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatban az alábbi 
fontosabb információkra szeretném felhívni figyelmüket.

2016. október 2-án – vasárnap – a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A szavazás törvényességére minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság 

ügyel. A bizottságok az önkormányzat által választott független tagokból és az Or-
szággyűlésben frakcióval rendelkező pártok delegáltjaiból állnak. A bizottság tagjai 
hivatalos személynek minősülnek. Minden bizottság munkáját a helyi választási iro-
da egy megbízottja, jegyzőkönyvvezetőként segíti.

A bizottság ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonos-
ságát, személyi azonosítóját vagy lakcímét. A választópolgár személyazonosságát a 
magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, a régi típusú, köny-
vecske formájú személyazonosító igazolvánnyal, ideiglenes személyazonosító iga-
zolvánnyal, vezetői engedéllyel, útlevéllel, ideiglenes útlevéllel igazolhatja. Fontos, 
hogy az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi 
elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

A személyi azonosító igazolására személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 
(a lakcímkártya hátoldala), hatósági bizonyítvány, illetőleg az igazolás a személyi 
azonosító jelről nevű dokumentumok alkalmasak.

A lakcím igazolására szolgál a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya), a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, a régi könyvecske alakú sze-
mélyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

Ha a bizottság megállapította, hogy a választópolgár szerepel a névjegyzékben, 
átad részére egy bélyegzővel ellátott szavazólapot, valamint egy borítékot. A válasz-
tópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell a szavazólap átvételét. A szavazás 
titkosságának biztosítása érdekében minden szavazókörben fülke áll rendelkezésre. 

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” feletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonal-
lal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szava-
zólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Ha a szavazó jelzi, hogy elrontotta a szavazólapot, a bizottság egy alkalommal új 
szavazólapot adhat ki. A rontott szavazólapot vissza kell adni, tehát ha a szavazó 
már bedobta az urnába, nem kaphat másikat.

Aki fogyatékosság vagy egyéb ok miatt nem tudja egyedül kitölteni a szavazóla-
pot, az egy általa választott segítőt, vagy a bizottság két tagjának együttes segítségét 
veheti igénybe. Ha látássérült választópolgár korábban kérte, Braille-írással ellátott 
szavazósablon is rendelkezésre áll majd a szavazókörben.

Akik szeptember 30-án 16 óráig még nem tették meg, mozgóurnát a szavazás 
napján már csak a szavazatszámláló bizottságtól kérhetnek. Az írásbeli kérelmet 
15.00 óráig el kell juttatni a bizottsághoz.

Akik nem pesterzsébeti lakosok, de szeptember 30-án 16 óráig kérték átjelentke-
zésüket, hogy a XX. kerületben szavazhassanak, azoknak a 11. számú szavazókörbe 
kell menniük szavazni, a Bp. XX. Lajtha László u. 7. szám alatti iskolába.

A szavazás 19.00 óráig tart. Ha sorban állás alakul ki, az szavazhat, aki 19.00 
órakor már a sorban állt, a később érkezők már nem.

A szavazás napján a szavazás megkezdésétől a 16. Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság folyamatosan ülésezik, a Pesterzsébeti Helyi Választási 
Iroda folyamatosan nyitva tart.

A Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Demjanovich Orsolya jegyző.
A 16. számú OEVB és a Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda elérhetőségei a sza-

vazás napján:
1201 Kossuth Lajos tér 1. Tel: 283-13-35, Fax: 283-11-87.

Dr. Demjanovich Orsolya
Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda

vezetője

Tisztelt Pesterzsébeti 
Választópolgárok!
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Köszöntőjében Szabados Ákos 
bevallotta: a kiállítási tablók láttán 
feltámadt benne a nosztalgia érzé-
se, hiszen számtalanszor ment  át a 
IX. kerületi Csokoládégyárba olcsó 
csokiért, vagy járt be egyik korábbi 

munkahelyére, a Hazai Fésűsfonó és 
Szövőgyárba. Mint mondta: reméli, 
baráti összejövetelek és beszélgetések 
helyszíne lesz a helytörténeti tárlat.

– Biztos felszínre kerül majd 
számtalan, az enyémekhez hasonló 

élmény – fogalmazott Pesterzsébet 
polgármestere, átadva a szót ferenc-
városi kollégájának.

Dr. Bácskai János emlékeztetett: 
a Bakáts téri elöljáróságon – amely 
az egyetlen, eredetileg is kerületi 

elöljáróságnak épült 
középület Budapes-
ten, és amelyben az-
óta is folyamatosan 
működik a hivatal – 
alapították 1899-ben 
a Ferencvárosi Torna 
Clubot.

A IX. kerület pol-
gármestere felidézte 
egy Pesterzsébettel 
kapcsolatos gyermek-
kori emlékét, mikor is 
a vasárnapi pacalért a 
Vörösmarty téri piac-
ra küldték át szülei.

– Mi is voltunk Szenterzsébet, 
ugyanis a Boráros tér környékét 
Szenterzsébetfalva néven emleget-
ték a középkorban – árulta el Bács-
kai János, hozzáfűzve: a városrész 
224 éve, I. Ferenc trónra lépése óta 

viseli a Franzstadt nevet. Befejezés-
ként mindenkit szeretettel meghí-
vott a kerület újabb büszkeségeibe: 
a Nemzeti Színházba, a Művészetek 
Palotájába, a Bálnába, a Budapest 
Music Centerbe.

Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 
megköszönte a Pesterzsébeti Múze-
um  igazgatójának, D. Udvary Ildi-
kónak a kiállítás ötletét és a bemu-
tatkozás lehetőségét.

– Olyan dolgokat igyekszünk 
bemutatni, amelyek nem minden-
ki számára egyértelműen köthetők 

Ferencvároshoz – árulta el Gönczi 
Ambrus.

A Festői Ferencváros tárlatrész 
képzőművészek alkotásain keresz-
tül ismertet meg a múlttal, egykori 
nevéhez híven ugyanis a kerületet 
a város gyomraként emlegették. A 
tárlaton megtekinthetjük a néhai 
Stühmer Csokoládégyár, vagy Braun 
Ferenc Mester utcai hentes gyárá-
nak – ahol méltán híres szalámik és 
kolbászok készültek – relikviáit is.

A kiállítás október 23-ig várja az 
érdeklődőket.

D. A.

Az Orlai produkciók első szá-
mú játszóhelye, a Belvárosi Szín-
ház mellett idéntől a Csiliben is 
megnézhetik az erzsébetiek a híres 
előadásokat. Orlai Tibor szerint a 

Csili fontos kulturá-
lis centrum, ahol egy 
összetartó közösség 
hívja életre évről évre 
a minőségi színház je-
lenlétét. Ezért nagy 
megtiszteltetés, hogy 
több előadással is je-
len lehetnek.

– Némi ismerke-
dést követően igazá-
ból ettől az évadtól 
kezdve indult be 
az együttműködés 
– árulta el a produ-
cer, aki reményének 
adott hangot, hogy 
kapcsolatuk hosszú 
távú lesz, és a Csili 
közönsége visszaiga-
zolja céljaikat.

Ami a célokat illeti, Orlai Tibor 
elmondta: olyan előadásokat állíta-
nak színpadra, amelyek szakmai és 
közönségszempontból egyaránt érté-
ket képviselnek.

– Ugyan széles közönségréteget 
megszólító produkciókat igyekszünk 
létrehozni, de fontos az is, hogy az 
emberről szóljanak, mindennapi 
kérdéseket boncolgassanak, a nézők 
pedig magukkal vigyék azt, amit lát-
tak, és magukra, a közösségükre is-
merjenek – fogalmazott.

A repertoárt Zöldi Gergellyel 
kettesben alakítják ki. Fontosnak 
tartják, hogy az idősebb korosztály 
kicsit keserédes történetei mellett 
megjelenjenek a korunk szerelmi ví-
vódásait tükröző színjátékok, vagy a 
csetlő-botló kisember mindennapja-
ira reflektáló történetek.

– Eleinte örömből, szeretetből 
csináltam, és egyáltalán nem gon-
doltam arra, hogy ez valaha pénz-
kereseti forrásom lesz – vallotta be 
Orlai Tibor, majd felidézte: kezdet-

ben csak évi egy-kettő, majd három-
négy, mára pedig már négy-öt nagy-
színpadi és egy-két stúdióbemutatót 
tartanak.

– Az egyre több szereplős da-
rabokban fokozatosan egyre több 
művésznek, pályakezdő fiatalnak tu-
dunk lehetőséget adni. Sok tehetsé-
ges fiatal végez, de nincs mindenki-
nek lehetősége arra, hogy elinduljon 
a pályán. Nagyon jó érzés, ha tudok 
nekik segíteni.

A Csili Színházban a Gyógyír 
északi szélre főszerepeit Fullajtár 
Andrea és Őze Áron játsszák, A szív 
hídjai című előadásban Udvaros Do-
rottyát és László Zsoltot láthatjuk, 
a Hitted volna? címűben a Hernádi 
Judit, Kern András párost. A nagy 
négyesben valóban nagy négyes-
sel találkozhatunk Molnár Piroska, 
Vári Éva, Szacsvay László, Benedek 
Miklós személyében, a Párterápiá-
ban Balla Eszter, Debreczeny Csaba, 
illetve Mészáros Máté szerepel.

Ditzendy

Bemutatkozik a szomszéd kerület

A Belvárosiból a Csili Színházba

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola fúvós tanszak tanárainak vidám kon-
certjével nyílt meg a Ferencváros bemutatkozik című helytörténeti kiállítás 
szeptember 14-én a Gaál Imre Galériában. A tárlat október 23-áig látogatható.

Új színházi évaddal várja látogatóit a 
Csili Művelődési Központ. Idén ősztől 
az Orlai Produkciós Iroda előadásaira 
válthatnak jegyet a színjátszás szerel-
mesei.
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Pesterzsébet Önkormányzatának Hu-
mán Szolgáltatások Intézménye (HSZI) 
szeptember 6-án tartotta nyugdíjas 
klubtagjainak nyárbúcsúztató ren-
dezvényét. A zenés időutazáson az 
1920-as, ’30-as évekbe repítették a 
vendégeket. A majd’ 100 évvel ezelőt-
ti hangulatot a Budapest Bár és Barta 
Ágoston gramofonos zenész teremtet-
te meg a Csili Színháztermében.

A HSZI munkatársai korhű öltö-
zékben köszöntötték a vendégeket, 
akiket, miután helyet foglaltak, pe-
recárus hölgy kínált harapnivalóval. 
Falatozás közben az asztalokra kihe-
lyezett Pesti Napló 1931. szeptember 
6-ai számába lapozhattak bele a műsor 
kezdésére várva az idősek.

– Azt hiszem, nem sokat tévedek, 
ha úgy gondolom, hogy azokról az 

időkről, amik számomra csak elbeszé-
lésekből, filmekből ismerősek, Önök-
nek saját élményeik vannak. A 20-as, 
30-as évek teli voltak nehézségekkel, 
szépséggel, örömmel, reménnyel, 
ezek felidézésében segíthetnek a Pesti 
Napló írásai – mondta a rendezvény 
megnyitóján Ódor Terézia, a HSZI 
szakmai vezetője, intézményvezető-
helyettese. Őt Nemes László szociális 
ügyekért felelős alpolgármester kö-
vette a pulpituson, kívánva jó szóra-
kozást a résztvevőknek.

A beszédek után a szórakozás vet-
te át a főszerepet. Elsőként a Budapest 
Bár egyórás műsorát hallgathatta meg 
a közönség, majd az uzsonnát követő-
en Barta Ágoston gramofonos zenész 
lemezein csendültek fel a majd’ 100 
évvel ezelőtti zenék.         

y.a.

Nyárbúcsúztató

Az elmúlt hetekben három szépkorú 
pesterzsébetit köszöntött az önkor-
mányzat: Ettvel Jenő Vilmosnét 95., 
Kovács Istvánné Zsuzsa nénit és Kó-
nya Györgyöt pedig 90. születésnapja 
alkalmából. 

Ettvel Jenő Vilmosné Bagoly Ro-
zália néven született Lisznyón, 1921. 
szeptember 2-án. A Bagoly család a 
Lisznyó melletti Sepsiszentgyörgyön 
élt, amelyet 1920-ban Romániához 
csatoltak. 

Rozália néni a második világhá-
ború előtt elhagyta Székelyföldet, és 
Csepelen telepedett le. Ott is dolgo-
zott közel három évtizeden keresztül. 
A Budapesti Közért Vállalat ellen-
őreként a Dél-pesti régiót járta. Így 
ismerkedett meg Pesterzsébeten ké-
sőbbi férjével, Ettvel Jenővel.

Rozália néni a család kertes házá-
ban él egyik fiával, Ettvel Zoltánnal. 

A házban gyakorta vendégeskedik a 
négy unoka és a dédunoka. Bár már 
segítséggel mozog, rendszeresen kijár 
virágai közé. Mint Zoltán elmondta: 

nyomon követi a politikai eseménye-
ket, naprakész belőlük.

– Néha talán túlságosan is – tette 
hozzá, majd elárulta, hogy Rozália néni 
fiatal korától rendszeresen kézimunká-
zott, még tüll csipkéket is készített.

Kovács Istvánné Kovács Zsuzsan-
naként látta meg a napvilágot 1926. 
szeptember 7-én. Noha Zsuzsa néni 
a Debrecen melletti Derecskén élt, 
férjével a viharsarki Füzesgyarmaton 
ismerkedtek össze, és onnan költöztek 
két gyermekükkel 1961-ben Erzsébet-

re. Azóta ugyanott, az akkori Partizán, 
a mai Hitel Márton utcában él. Mun-
kahelye, mondhatni egy ugrásra volt, 
hiszen a Hitel Márton utcai bölcsődé-

ből vonult nyugdíjba. Hobbija lett a 
hivatása, szakácsként főzött az aprósá-
gokra. Persze nem csak rájuk, az egész 
családra. Négy unokája, fiúk, lányok 
vegyesen és öt dédunokája, közülük 
kettő lány és három fiú, nem mulasz-
tották el sosem a mama főztjét. Mint 
menye elárulta, mindent pompásan 
csinált, ízletes és házias ízekkel lepte 
meg az embert. A sütés-főzés mellett 
a kertészkedés is kedvenc időtöltései 
közé tartozott. Mit tartozott? Mind a 
mai napig kapálgat a kertben.

– Világéletében mozgékony, na-
gyon aktív, tip-top asszonyka volt – 
mondta róla menye.

(Kónya Györgyöt sajnos lapzártán-
kig nem sikerült elérni.)       D.A.

Szépkorúak köszöntése
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– Már gyerekkoromban minden-
áron színpadra akartam kerülni. 
Osztálytársaimmal vicces jelenetek-
ből álló esttel léptünk közönség elé. 
Persze nem este léptünk fel.

– Ezek szerint ez általános isko-
lában történt?

– Igen. A hetedik osztályt Tan-
zániában végeztem. Ott, a jó időre 
tekintettel, háromhavonta egy hó-
nap iskolai szünet következett. A 
szünetek előtt általam szerkesztett 
műsorokat adtunk. Természetesen 
azokban is játszottam.

– Az oktatás vélhetőleg angolul 
folyt.

– Úgy. Pár hónap alatt tanultam 
meg a nyelvet. Hála Istennek, egész 
felnőtt életemben azt hasznosítom, 
hogy tudok angolul.

– A színpadi szereplési vágy vit-
te a zenéléshez?

– Amint tizennégy évesen elkezd-
tem gitározni tanulni, rögtön számo-
kat is írtam. Úgy képzeltem, hogy gi-
táros, dalszerző, énekes leszek. Első, 
még amatőr zenekarom Gallaxis 
névre hallgatott, azután beléptem az 
Ikarus együttesbe.

– Abba az Ikarusba, amiben 
Hobo volt az énekes, és később 
Hobo Blues Banddé alakult?

– Ez az azutáni formáció volt, ami 
párhuzamosan működött a HBB-

vel, 1979-től. Rá egy évre feloszlott 
a zenekar, akkor alakult a GM 49, 
ami karakteres újhullámos, ironikus 
szövegeket felvonultató, részemről 
vicces ugrálást és mozgást bemutató 
csapat volt.

– Amit 2010-ben újjáalakított, 
GM több mint 49 néven.

– A régi GM 49, a dobos kivételé-
vel, nem állt virtuóz zenészekből. A 
mostani igen. Régen én gitároztam, 
most Nagy Ádám, a Roy és Ádám 
trióból.

– A régi számokat elfogadja a 
közönség?

– Igen. A műsor zömmel régi szá-
mokból áll, és amikor előadjuk, a 
nézők éneklik azokat.

– Angoltudásának köszönhető-
en meghonosította Magyarorszá-
gon az addig nagyrészt ismeretlen 
brit humort. Hogyan ismerkedett 
meg a Monty Python produkciói-
val?

– 1983-84-ben nyolc hónapig 
Londonban tartózkodtam. A nyolc-
ból hetet illegálisan. A kint született 
és briliánsan okos unokaöcsém elvitt 
moziba, a Monty Python: Az élet ér-
telme című filmre. Ezzel kezdődött 
az én love storym velük. Amikor 
1992-ben a Magyar Televízió meg-
vásárolta a 45 darab félórás műsoru-
kat, engem bíztak meg a magyar fel-

iratok elkészítésével. 
Másfél évig tartott a 
fordítás.

– Már annak 
előtte, 1986-ban, a 
L’art pour l’art tár-
sulattal megterem-
tették a magyar ab-
szurd színjátszást, 
illetve 1990-től, a 
Holló Színházzal 
élőben adták elő a 
Monty Python le-
gendás jeleneteit, 
rá hét esztendőre 
pedig önálló esttel 
jelentkezett.

– Ami engem ih-
let cíművel, a Szké-
né Színházban. A 
következő, a Szép-
ségem titkai már 
DVD-n is megjelent 
2005-ben. Jelenleg 

a Poénzuhataggal és a Kitárulkozó 
stand-up cíművel lépek fel.

– Ez utóbbi műsorában lát-
hatjuk a Csiliben. Mit értsünk az 
alatt, hogy kitárulkozó? A stand-
up előadók jellemzően családtag-
jaikon, ismerőseiken poénkodnak.

– Ez rám is igaz. Rájöttem, hogy 
a saját életemben is történt egy cso-
mó humoros esemény. Némelyiket 
nyilván kiszínezem. Számos olyan 
is akad, amelyek nem velem estek 
meg, hanem elmesélték nekem, 
vagy szem- és fültanúja voltam. 
Mondok egyet, ami 
velem történt. Az is-
kolában nem nagyon 
tanultam, az írás el-
lenben velem szüle-
tett adottságom volt. 
Nyilván örököltem 
újságíró anyukámtól 
és jól fogalmazó, köz-
gazdász apukámtól. 
Kamaszkoromban ki-
zárólag a popzene ér-
dekelt, így zenei cik-
keket kezdtem írni. 
Újságíróként ismer-
kedtem meg dr. Er-
dős Péterrel, a köny-
nyűzenei lemezkiadás 
korlátlan urával, aki-
től számos szellemes 
mondást idézek. Mel-
lette sztorizom Demjén Ferencről, 
Deák Bill Gyuláról, Bródy Jánosról.

–Az est nyilván változott az el-
múlt másfél év alatt, mivel vélhe-
tően nem eseménytelen az élete.

– Bővült is, de ki is hagytam be-
lőle. John Cleese azt mondta: vicces 
az, amin a közönség nevet. Amin 
nem annyira nevettek, attól érzé-
keny búcsút vettem. Verbálisan is 
kitárulkozom, mert többet mesélek 
magamról és a szüleimről, mint bár-
mikor. De elmesélem például Laár 
Andrással történt kibékülésünket, 

ami megható azok szá-
mára, akik hajlamosak 
a meghatódásra. Három 
dal is elhangzik, miköz-
ben viccesen topogok 
és ritmikusan ugrálva 
szökdécselek. Aztán ki-
tárulkozom vizuálisan is: 
atlétatrikós, félmeztelen 
és alsónadrágos fotókat 
vetítek a műsor közben. 
A kedves közönség vi-
háncolva és hancúrozva 

szokta fogadni a fényképeket.
– Nem csupán Önről készült 

fotókat, hanem Ön által festett 
képeket is láthatunk kitárulkozá-
sakor. Megvallom, meglepett, ami-
kor négy esztendeje festményekkel 
jelentkezett.

– Szerintem logikus, hogy ha va-
laki stand-up komikus, jelenet-ko-
mikus, fellép színházi előadásokban, 
zenét szerez, szöveget ír, akkor abszt-
rakt képeket fessen. Az esten beszé-
lek is a kivetített festményekről. A 
festészet egy új szerelem.

– Várhatók még újabb szerel-
mek?

– Fogalmam sincs. A festészetet 
sem tudtam előre. A Könnyű mű-
haj – ez szóvicc! – című könyvem 
készültekor – amelyben mindenféle 
munkám megtalálható, mint valami 
kincses kalendáriumban – a hom-
lokomra csaptam: nekem festenem 
kell. Három kép került be a kötetbe. 
Tavaly pedig már Győrben nyílt kiál-
lításom, Megtörtént ecsetek – újabb 
szóvicc! – címmel.

Ditzendy Attila Arisztid

„Vicces az, amin a közönség nevet”
Galla Miklóssal találkozhatunk október 20-án este a Csiliben. A humorista, 
zenész, író, festő Kitárulkozó stand-up című estjével vár mindenkit. Mint 
ígérte: boldog este lesz. 
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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. 

„Az érem másik oldala”
Rendhagyó megemlékezés Rátkay 
Endre festőművész halálának 5. 
évfordulója és a Festészet Napja 
alkalmából a 10 éves Rátkay-
Átlók Galériában
Köszöntőt mond: Szabados Ákos 
Pesterzsébet polgármestere
Bevezető: D. Udvary Ildikó, a Pest-
erzsébeti Múzeum igazgatója 
Közreműködik: Geiger György 
Kossuth – és Liszt Ferenc – díjas 
érdemes művész és Rátkai Gábor 
(Rátkay Endre unokaöccse)
Helyszín: Rátkay-Átlók Galéria 
1204 Bp., Klapka u. 48.
Időpont: 2016. október 19. 17 óra

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

Pályázat: Alkoss együtt Kakaókatonával! Raj-
zold le vagy készítsd el, a te Kakaókatonád 
milyen kalandokon menne keresztül reggelizés 
közben! Bármilyen technikát lehet használni. 
Leadási határidő: október 6., csütörtök 16 
óra. A díjakat a szerző, Both Gabi adja át.

Legyél Te is Kakaókatona! 
Találkozás Both Gabi meseíróval október 
8-án, szombaton, 11 órakor. Pályázat ered-
ményhirdetése: október 8., 12 óra

Idegennyelvi klubok: Az angol klubban 
október 3-án, az olasz klubban pedig októ-
ber 24-én, hétfőn várja a nyelvgyakorlókat 
Laczkó-Juhász Mónika. A német klub követ-
kező foglalkozása október 10-én, hétfőn 17 
órakor lesz. A francia klubban október 17-
én, hétfőn várja a beszélgetőtársakat Megyeri 

Béla. Az orosz klub következő foglalkozása 
pedig október 19-én, szerdán 17 órakor lesz.

Játékkészítők klubja: szerdánként, és min-
den páros hét péntekén 15 órától újra várja 
Attila bácsi az érdeklődőket, akik logikai és 
kézműves játékokkal ismerkednének. 

Színes ötletek: Dekorációs klubunkba októ-
ber 14-én, pénteken, 16 órakor várja az alkot-
ni szeretőket Frisch Tünde. 

Kézműves Kuckó: szeptember 30-án, pén-
teken, 16 órakor cirkuszi hűtőmágnest fogunk 
készíteni!

Kiállítás: Galériánkban Károlyi Mariann fest-
ménykiállítását tekinthetik meg „Időnyoma-
tok” címmel. Tárlóinkban pedig Pápszi Szilvia 
díszdoboz gyűjteményéből állítunk ki.

Türkizzöld csütörtök! 
Rendkívüli Kerekítő foglalkozás, almás, 
tökös, szőlős mondókákkal, nótákkal, 

játékokkal. Várjuk szeretettel az 
anyukákat, nagyszülőket csemetéikkel 

a vidám délelőttre!
2016. okt. 6-án, 10.00 órakor

Legek napja!
A Kézimunka Klub tagjai bemutatják 
az évben eddig készített legsikeresebb 

alkotásaikat ezen a délutánon
2016. okt. 7-én, 15.00 órától

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
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
okt. 12. – Állatok Világnapja jegyében
okt. 26. -  Ősz ihlette kézműves fog-

lalkozás

Kerekítő Hargitai Katával 
Hétfői napokon 9.30: Mondókás 

móka; 10.15: Bábos torna

Nagy Lászlóné a 9. sz. egyéni választó-
körzet képviselőjének fogadóórája

2016. okt. 5-én, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

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

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

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy október 12-én, szerdán, a XX/2. sz. könyvtár és a XX/4. sz. 
fiókkönyvtár szakmai nap miatt zárva lesz! Megértésüket köszönjük!
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Számos olyan, kevés pénzért meg-
vásárolható vagyonvédelmi eszköz 
létezik, amely segítségével személyi 
biztonságukat megvédhetjük, érté-
keiket megóvhatjuk – hívja fel a fi-
gyelmet a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Sokan nem is gondolnák, milyen 
hasznos, és mennyire megnövelheti 
a biztonságérzetet egy olyan olcsó, 
egyszerű technikai eszköz, 
mint a személyi riasztó. 
Szükség esetén egyszerűen 
csak meghúzza a zsinórt, 
és máris nagyon hangos, 
szirénázó hanggal műkö-
désbe lép. A riasztó kis 
méreténél fogva bárhova 
elvihető, gombelemmel 
működtethető, könnyen 
használható.

Az álkameráknak is van vissza-
tartó ereje. A kültéri-beltéri villogó 
led-es profi álkamera tökéletes ha-
sonmása a piacon kapható valódi 
biztonságtechnikai kameráknak. 
Az álkamera nagyon egyszerűen 
felszerelhető: csavarral kell a falhoz 
rögzíteni, majd ezt követően egy 
pár centis furat készítésével az ál-
kamera vezetékét be kell illeszteni, 
ezzel azt a látszatot keltve, mintha 
az igazi lenne. Az álkamera villo-
gó ledjének működtetéséhez elem 
szükséges. 

Érdemes beszerezni az interneten 
is kapható, vagy szaküzletekben 
(munkavédelmi, biztonságtechnikai 
üzletekben) megvásárolható, kü-
lönböző méretű és bűnmegelőzési 
tartalmú („Kamerával megfigyelt te-
rület!” „Riasztóval védett terület!”) 
matricát, táblát, amelyek kihelye-
zésével felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy biztonsági szempontból védett 
a terület.

Értékeinket (készpénz, érték-
papír, ékszer stb.) zárható széfben 
tartsuk. A leggyakrabban használt 
széfek a bútorszéfek, amelyek tet-
szés szerint rögzíthetők a padlóhoz 
vagy a falhoz.

Ezen eszközöket lehetőség szerint 
biztonságtechnikai szaküzletben, 
szakember bevonásával vásároljuk 
meg. Ajánlott MABISZ által minő-
sített termékeket választani, mert 
ezekhez biztosítást is lehet kötni – 
tanácsolja a BRFK.

y.a.

Nyaralónk, ingatlanunk legfőbb 
„őrzői” – ha épp nem vagyunk ott 
– szomszédjaink, valamint az utcán 
járók. Ezért érdemes a kerítést úgy 
kialakítani, hogy biztosítsuk az utca-
front felől a rálátást a kertre.

***
Ha az ingatlant hosszabb időre 

hagyjuk magára, érdemes valakit 
megkérni, hogy időnként nézzen rá 
az épületre.

***
A kertben ne hagyjunk látható 

helyen kerti szerszámot vagy olyan 
értéket, ami kedvet csinálna az elkö-
vetőknek a behatolásra.

***

Egy kutyaház vagy itatóedény 
könnyen azt a látszatot keltheti, 
hogy a háznak négylábú őrzője is 
van. Bízzuk a betörőre, hogy vajon 
ezt teszteli-e.

***

Praktikus lehet az ingatlanhoz 
vezető útszakasz folyami sóderrel 
való kitöltése, illetve a bejárati ajtó 
fölé szerelt mozgásérzékelő lámpa.

***
Az ingatlan mechani-

kus védelme elsősorban a 
megfelelő nyílászárókon és 
zárakon múlik. Az ablako-
kat megerősíthetjük ráccsal 
vagy biztonsági üveggel, de 
költséghatékony megoldás le-
het a betörésvédő fólia is. A 
biztonsági ajtó és zár megvá-
lasztását bízzuk a szakemberre.

***
Többszintű ingatlan esetében 

figyeljünk, hogy a felsőbb szintekre 
való illetéktelen bejutás legalább 
olyan nehéz legyen, mint az utca-
szint felől. A belógó faágak, eresz-

csatornák néha lehetővé teszik az 
emeleti nyílászárók könnyű megkö-
zelítését. Ezeket távolítsuk el, vagy 
akadályozzuk meg a rajtuk történő 
feljutást.

***
A mechanikus védelem mellett 

alkalmazhatunk elektronikus védel-
met is. A távfelügyeleti rendszer és 
a kivonuló szolgálat ma már szinte 
országos lefedettséget biztosít.

***
Néhány olcsó, de praktikus esz-

közzel könnyen azt a látszatot kelt-
hetjük, mintha otthon lennénk. 
Szerezzünk be tv-szimulátort vagy 
időzített kapcsolót.

***
A nyaraló kulcsát soha ne tárol-

juk a lábtörlő alatt vagy a muskátlis 
cserépben.

y.a.

KÖZBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy kerékpárunk 
ne váljon a tolvajok zsákmányává, 
érdemes megfelelő módon és meg-
felelő eszközzel lezárni – hívja fel a 
figyelmet a BRFK.

A kerékpárokat célszerű úgy 
lezárni, hogy a váz mellett más 
részt (például a hátsó kereket) is 
rögzítsünk. Ellenkező esetben, ha 
a tárgy, amihez rögzítettük, eltávo-
lítható (például egy lazán a földben 
vagy aszfaltban lévő közlekedé-
si tábla oszlopa), akkor a tolvaj a 
kétkerekűt minden további nélkül 
eltolhatja.

Az új kerékpárok egy részének 
„gyorsoldós”, azaz pár kézmozdu-
lattal eltávolítható kereke van. Az 
ilyen járműnél a kereket is minden-
képpen zárjuk le.

Az úgynevezett „sodronyzárak” 
(sodort, kötélszerű acél résszel) saj-
nos elég könnyen elvághatóak, ezért 
ha lehet, ne ilyennel zárjuk le jármű-
vünket.

Forgalmasabb helyen kisebb az 
esély arra, hogy a tolvaj elvigye a 
kerékpárt, míg bokros, elrejtőzés-
re alkalmas részen zavartalanabbul 
ténykedhet az elkövető. Nem mind-
egy tehát, hová parkoljuk le kétke-
rekűnket. A legjobb – persze csak ha 
lehetőség van rá –, ha egy épületbe 
vagy zárt udvarra tudjuk letenni, 
ugyanakkor a lezárásról ekkor se fe-
ledkezzünk meg.

A lopást ugyan 
nem akadályozza 
meg, viszont a tu-
lajdonoshoz való 
v i s s z a j u t t a t á s t 
nagyban megköny-
nyíti, ha fényké-
peket készítünk 
a járműről, felje-
gyezzük az ismerte-
tőjegyeit, valamint 
gyártási számát. A 
kerékpárt akár or-
szágos adattárba is 
bejegyeztethetjük. 

Ez a regisztráció további segítség ab-
ban, hogy esetleges lopás után a bi-
cikli mihamarabb visszakerülhessen 
a jogos tulajdonosához.

y.a.

Biztonságban a bringa

Nyaralónk védelmében

Vagyonvédelmi tanácsok

Ősszel sokan hónapokra lezárják nyaralójukat, amelyek bizonyos óvintézke-
dések megtétele nélkül szinte felkínálják magukat a betörőknek. Ne felejt-
sük el: ingatlanunk védelme érdekében mi, tulajdonosok tehetünk a legtöb-
bet – hangsúlyozza a BRFK.
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Szeptember 10-én és 11-én negyedik 
alkalommal szervezte meg a Dél-Pes-
ti Bélyegfesztivált a Csili - Vasas Bá-
zis Bélyeggyűjtő Kör.

A megnyitón Bendekovits József, 
a Csili - Vasas Bázis Bélyeggyűjtő 
Kör elnöke mondott köszönetet a 
kiállítás támogatóinak, majd Juhász 
Lajosné alpolgár-
mester vette át a 
szót.

– Nagy öröm 
számunkra, hogy 
helyet tudunk 
nyújtani a Csiliben 
a bélyeggyűjtő 
körnek – mondta, 
majd reményének 
adott hangot, hogy 
mind többen csat-
lakoznak a gyűj-
tőkhöz. Egyúttal 
felkérte a jelenlévőket: próbáljanak 
meg fiatalokat hívni, mert bár ki-
ment a divatból a bélyeggyűjtés, az 
mégis remek elfoglaltság.

– Jó lenne, ha a gyerekek nem 
csak a számítógéppel foglalkoznának 
– fűzte hozzá.

Bendekovits József vázolta a 
hazai bélyegfesztiválok 86 eszten-
dős történetét. Az alapító, Örvös 
János emlékét egy keretes tablón 

idézték meg a rendezők. E mellett 
a kiállítók: Dósa István, Jánosik 
József, Ács Gábor, Mándi Tibor és 
Bendekovits József gyűjteményei a 
hazai repüléstörténetet feldolgozó 
bélyegeket, sorozatokat mutatták 
be. Egy másik tabló bélyegei Ma-
gyarország hadtörténetét ölelték fel 
az I. világégéstől. Külön érdekessé-

get kínáltak a hadifogságból hazaírt 
levelek. De láthattunk dinoszauru-
szokkal és egyéb ősállatokkal, illet-
ve a Föld ma élő állataival és növé-
nyeivel díszített bélyegeket. Külön 
tárlót szenteltek Rákóczi fejedelem-
nek, Liszt Ferencnek, Petőfinek, a 
hölgyeknek, karácsony ünnepének, 
és nem maradtak el a képzőművé-
szeti reprodukciók sem.

DIA

A rendezvényen Óváry Gábor, 
a pesterzsébeti csoport elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, majd adta 
át a szót Szabados Ákos polgár-
mesternek. – Nem kis büszkeséggel 
állok itt, már csak azért is, mert ép-
pen 10 éve adtuk át ezt a páratlan 
kiállítótermet. Ha innen kilépve 
körbenézünk, az épület közelében 
számos, a múltunkra utaló neveze-
tességet találunk. Itt van az ESMTK 
pálya, amellyel még számos teen-
dőnk van. Mellette a Klapka téri 
templom alapjai láthatóak, amely-
nek területét elődeink jelölték ki, a 
mostani önkormányzat biztosította 
a továbbépítés lehetőségét. Megva-
lósítását kormányzati támogatás is 
segíti majd, és felépülése után igazi 

gyöngyszeme lesz nemcsak Pester-
zsébetnek, hanem a fővárosnak is. 
Ha pedig kicsit arrébb megyünk, lát-
hatjuk a kerület három köztéri órája 
közül az egyiket. A villamosmegálló 
felé nézve, a sínek között Pesterzsé-
bet utolsó kockaköves útszakaszát 
láthatjuk, amelyből évtizedekkel ez-
előtt nem kevés volt. A múlt, jelen 
és jövő tehát egyaránt megtalálható 
ezen a kis területen – mondta. Sza-
bados Ákos végül megköszönte a 
pesterzsébeti városvédők munkáját, 
amely a közvetlen lakóhelyünkhöz 
való kötődést, a hagyományok, a 
mögöttünk hagyott évtizedek meg-
becsülését és tiszteletét erősíti.

Dr. Hiller István országgyűlé-
si képviselő, a Parlament alelnöke 

köszöntőjében felidézte a Kulturális 
Örökség Napja és a hozzá hasonló 
rendezvények – a Múzeumok Éjsza-
kája, a Színházak Éjszakája – létre-
jöttét, valamint hangsúlyozta fontos-
ságukat. Megemlítette azt is, hogy az 
ünnep mindig egyfajta mérlegkészí-
tés is. A kulturális örökségvédelem-
hez nagyon erőteljesen hozzátartozik 
a preventív régészet, amely során 

szakemberek egy-egy beruházás előtt 
megvizsgálják, hogy a föld milyen 
emlékeket rejt. Ezen a területen 
mindig is voltak problémák, hiszen a 
beruházók és a régészek érdekei nem 
ugyanazok. – Fontos lenne egységbe 
hozni az örökségvédelem, a kultúra 
és a beruházó gazdasági érdekeit – 
hangsúlyozta Hiller István.

sz.a.

MOZAIK

Október 8-án 10 és 18 óra között a 
Csili Művelődési Központ színház-
terme ad otthont a 2. Magyarinda 
Családi Fesztiválnak. Az egész napos 
rendezvény célja, hogy megmutassa 
a babahordozás pozitívumait, amely 
nagyságrendekkel meg tudja könnyí-
teni a kisgyermekes családok életét.

– Hisszük, hogy a babahordozás 
nemcsak a baba, hanem az egész 
család életében nagy szerepet ját-
szik, ezért a rendezvény programjait 
is úgy állítottuk össze, hogy a család 
minden tagja számára izgalmas le-
gyen az egész nap – tudtuk meg a 
szervező Magyarinda Kft. ügyveze-
tőjétől. Nyéki-Fazekas Kata hangsú-
lyozta: – A fesztivál messzemenőkig 
tükrözi cégünk hitvallását. Mun-

kánk során a válaszkész gyermek-
neveléssel kapcsolatos tájékoztatás 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 
magyar népművészeti kincsek ápo-
lására, Pesterzsébet művészeinek, 
alkotóinak támogatására és a kör-
nyezetvédelemre.

A rendezvény rendhagyó ze-
nés délelőttel indul 10 órakor, 
ahol a Ringató és Bognár Szilvi 
Csintekerintő műsorával várják a 
legkisebbeket és a nagyobbacskákat. 
Ezt követően a Lázár Vilmos Általá-
nos Iskola Harmónia Gyermekkara 
és a Bella Musica Női kara lép fel 
Czeróczki Judit vezényletével.

Délután a Portéka Színház báb-
előadása szórakoztatja a gyereke-
ket, majd a nap záróprogramjaként 
Kormos Anett humorista, újságíró 
rendhagyó beszélgetését hallgat-
hatják meg a felnőttek Sződy Judit 
gyermekpszichológus-újságíróval és 
Kalmár Alexandra alvásszakértővel, 
hordozási tanácsadóval.

A gyerekeket egész nap renge-
teg változatos program várja: kerti 

kisvonat és dodzsem, 
ugrálóvár, kalandpá-
lya, vásári forgatag és 
interaktív foglalkozá-
sok, játékok (hajfonás, 
népi és fajátékok, óriás 
társasjátékok). A fel-
nőttek a nap folyamán 
workshopokon, tájé-
koztató és tanácsadó 
előadásokon vehetnek 

részt a kisgyermekes családok életé-
hez kapcsolódó témákban. 

Jegyek elővételben kedvezmé-
nyes áron kaphatók a www.magyar-
inda.hu oldalon, vagy személyesen 
a Magyarinda Bemutató Termében, 
illetve a helyszínen.         y.a.

Hogy a hordozás ne legyen teher

Épületlátogatások hintóval

Legyen újra divat a bélyeggyűjtés!

Jó néhányan hintóval, míg mások gyalogosan érkeztek szeptember 18-án, va-
sárnap délután a Rátkay-Átlók Galériába, a Budapesti Városvédő Egyesület 
Pesterzsébeti Csoportja által szervezett Kulturális Örökség Napja rendezvény-
re. A kerületünkben is már hagyományosnak számító programon az érdeklő-
dők megtekintethették az idén 10. születésnapját ünneplő galériát, majd a 
felújítás előtt álló szomszédos Klapka téri református gyülekezet templomot. 
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Egy Svájcban élő magyar mér-
nök-üzletember megírta édes-
apja, Lichtig Imre súlyos élet-

történetét. Lichtig Imre élete min-
den szálával Pesterzsébethez kötő-
dött. Gyerekkora óta az MTK-ban 
focizott, a nagy csapat kiváló közép-
hátvédje volt. Linyó néven becézték 
és szerették az erzsébeti drukkerek.

Később megnősült és kislánya szü-
letett. A felhőtlen boldogság addig 
tartott, amíg ki nem tört a világhábo-
rú, és Lichtiget be nem hívták zsidó 
munkaszolgálatra. Mikor hazakerült 
a háború poklából, döbbenetes hír fo-
gadta. Szüleit, három húgát, feleségét 
és hétéves kislányát, Klárikát Ausch-
witzba hurcolták és elpusztították.

Beköltözött a szülői házba, mert 
már nem tudott együtt élni az emléke-
ivel. Pedig a szerző így ír: „…nem ér-
zett semmi fájdalmat, sem részvétet a 

felismerhetetlenségig szétlőtt Buda-
pest láttán. Annyi halottat látott az 
elmúlt két és fél évben, annyiszor ta-
lálkozott a halál minden elképzelhető 
és elképzelhetetlen formájával, hogy 
az élettelen tárgyak pusztulása nem 
tudta megindítani. Egyébként sem 
érezte Budapestet soha magáénak, 
erzsébeti volt, nem pesti…”

Második élete akkor kezdődött, 
amikor megismerkedett egy hason-
ló sorsú asszonnyal. Házasságukból 
született a könyv szerzője, akit szin-
tén Erzsébet szeretetére, az emlékek 
hordozójává nevelt. Noha Lichtig 
élete végéig Budapest belső kerüle-
tében élt, gyakran vitette ki magát 
fiával szeretett szülőhelyére, szűkeb-
ben a Vécsey utcába.

Molát Ferenc
(Lackó Gábor: Lichtig második élete. 

Aura kiadó)

Mivel még mindig szép az 
idő, rendszeresen találkoz-
hatunk a sétáló utcában 

kerékpározókkal, akik szabálytala-
nul kerekeznek itt, ugyanis (ahogy 
például a képen is látható), a sétáló 
utcában több helyen is  áll egy-egy 
gyalogút tábla.

A KRESZ szerint pedig a „Gya-
logút (26/b. ábra); a tábla olyan 
önálló utat jelez, amely a gyalogo-
sok közlekedésére szolgál; jármű 
közlekedése a gyalogúton tilos.” 
Márpedig a kerékpár járműnek szá-
mít a KRESZ értelmében („olyan, 
legalább kétkerekű jármű, amelyet 
emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 
300 W teljesítményű motor segíti.”). 
Azaz jól láthatóan és több helyre ki 
van téve, hogy a Kosutiban – az Ady 
Endre utca és a Nagy Győry István 
utca között – kerékpározni tilos.

A Topánka utcában húzódó ke-
rékpárút – amelyet sárga felfestéssel 
is jelöltek – ugyanakkor kizárólag a 

bicikliseké, ezzel együtt a gyalogosok 
rendszeresen használják. Egyesek 
még felháborodásuknak is hangot 
adnak, amikor egy kétkerekűn köz-
lekedő próbálja őket kikerülni. Itt a 
két lábon közlekedők járnak szabály-
talanul.

A balesetveszély elkerülése érde-
kében is kérjük Önöket, tartsák be a 
szabályokat!           
  y.

A Civil Vállalkozások közhasz-
nú szervezet által életre hí-
vott Senior Mentor Program 

várja azokat az 55 évesnél idősebb ön-
kénteseket, akik szívesen segítenék az 
olvasási nehézségekkel küszködő alsó 
tagozatosok felzárkóztatását.

– A 2008-as alapításkor egy olyan 
egyszerű célt kerestünk, amely társa-
dalmilag hasznos és fontos. A korai 
oktatás éppen ilyen terület, hiszen 
az a tapasztalat, hogy ha egy kisis-
kolás legkésőbb a 3. osztály végére 
nem tanul meg olvasni, az az egész 

életére kihatással lesz. Ugyanakkor 
azt is észrevettük, hogy az idősebb 
korosztály kihasználatlan erőforrást 
jelent – mesélt az előzményekről 
Aichelburg Márton, a szervezet ala-
pítója, ügyvezetője.

A kapcsolatok létrejötte mindkét 
fél életében pozitív változást hoz, és 
természetesen az iskolának, a pe-
dagógusnak is előnyös. Egy mentor 
egyszerre átlagosan négy tanítvány-
nyal foglalkozik, akiknek – iskolai 
keretek között, a tanítási idő után 
– heti 2-3 egyéni foglalkozást tart, a 
pedagógus útmutatása alapján.

A program jelenleg 13 városban, 
18 általános iskolában működik. 
A csúcs 2012-ben volt, amikor 25 
iskolában négyszáz gyermek olva-
sástanulását segítették a mentorok. 

A szervezet célja, hogy 
100 magyar iskolában 
legyenek jelen, így egy-
szerre mintegy kétezer 
kisiskolásnak tudnának 
segíteni.

A szervezet éppen 
ezért várja azok jelent-
kezését, akik elkötele-
zettek a gyermekek, a 
közösség, a generációk 
együttműködése iránt. 
A pedagógus tapasztalat 

nem feltétel. Érdeklődni az info@
civilvallalkozasok.hu e-mail címen 
lehet. Ugyanitt jelentkezhetnek 
azok az iskolák is, amelyek igénybe 
vennék a szervezet önkéntes szol-
gálatát.       Sz. A.

A Csili Művelődési Központ 
egykori művészeti vezetője, 
az idén elhunyt Bálinth Le-

hel emlékére az intézmény jelenlegi 
dolgozói emléktáblát helyeztek el 
szeptember 6-án a felső udvaron an-
nál a fügefánál, amelyet a 60-as évek-
ben ültetett Bálinth Lehel. A táblát 
az elhunyt özvegye és Várhalmi And-
rás igazgató leplezte le.            y.

Lichtig második élete

A sétáló utca a gyalogosoké, 
a kerékpárút a bicikliseké

Senior segítség az olvasástanulásban

Emléktábla Bálinth Lehel tiszteletére

MEGHÍVÓ
 „A reformáció összeköt és összetart” mottóval

2016. október 16-án (vasárnap) 16 órakor
II. jótékonysági rendezvényt tartunk szeretetvendégséggel

a Klapka téri református templom továbbépítéséért.
A bizonyságtétellel, vetítéssel egybekötött alkalmon 

a Klapka Téri Színjátszó Kör előadja 
Tóth-Máté Miklós: A zsoltáros és a zsoldos c. történelmi játékát 

egy felvonásban, Veress Előd rendezésében.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Az adományokat hálás szívvel megköszönjük! 
Megépülésével Budapesten is lesz Szeghalmy-templom, 

hagyományőrző és korszerű
Helyszín: Budapest XX. ker., Klapka tér (megközelíthető az 52-es 

villamossal, a 35-ös vagy a 36-os autóbusszal)

TOVÁBBTANULÓK, FIGYELEM!
Nyolcadikos tanulóknak indít ingyenes tanulásmódszertani 

tanfolyamot az Eötvös Loránd Szakgimnázium. A 6 alkalmas 
foglalkozássorozat október 4-én indul. Jelentkezni Horváth 

Zsuzsa tanárnőnél a hazse21@gmail.com e-mail címen lehet.

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



172016. szeptember 27. KIKAPCSOLÓDÁS

Következő számunk 2016. október 25-én jelenik meg
Lapzárta: 2016. október 11.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkor-
mányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja • 
Felelős szerkesztő: Szkotniczky Andrea • Tervezés, 
nyomdai előkészítés: PixL M Stúdió • Szerkesztő-
ség: 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. I/2.
(CSILI Művelődési Központ) E-mail: szerkesztoseg@
pesterzsebet.hu Telefon: +36 30 811-2656 • Ki-
adó: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti 
Polgármesteri Hivatal • Székhely: 1201 Budapest, 
Kossuth tér 1. • Kiadásért felel: Kovács András
Nyomtatás: Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Telefon: 06 96 504-444 • Felelős vezető: Szabady Ba-
lázs nyomdai igazgató• Terjeszti: Pesterzsébeti Szociá-
lis Foglalkoztató • ISSN 2060-6044

Szeptember végén, ok-
tóber elején célszerű 
kiszedni a virágágyak-

ból a tavasz végén, nyár ele-
jén elültetett egynyáriakat, 
és ugyanebben az időszak-
ban kerülhetnek helyükre a 
hagymás vagy a kétnyári vi-
rágok. A hagymás növények 
ültetésénél arra kell figyelni, 
hogy a hagyma átmérőjével 
megegyező mélységbe he-
lyezzük a virágot (például egy 
4 centi átmérőjű hagymát 4 
centi mélyre kell ledugni).

Ezek a hetek a legalkal-
masabbak az évelők ülteté-
sére is, csakúgy, mint a ré-
gebbi évelők tőosztással való 
szaporítására, az évek óta 
meglévő és megunt virág-
ágyakat átrendezésére, eset-

leg, ha van rá hely, új 
ágyások kialakítására.

Azért, hogy ta-
vasszal jó minőségű 
termőtalajba kerülje-
nek a növények, már 
ősszel el kell kezdeni 
a munkálatokat. Ha 
nyárra virágokat, szik-
lakertet szeretnénk, akkor 
itt az ideje, hogy felássuk a 
területet, majd komposzttal 
beszórjuk.

Mivel a rózsák nem bír-
ják a hideget, töveiket még 
az első éjszakai fagyok be-
köszönte előtt takarjuk le 
lombbal vagy földdel, esetleg 
hálóval. Az érzékeny gyógy- 
és fűszernövényeket ültessük 
át kis cserepekbe és tegyük 
világos, meleg helyre.

Az őszi díszfa- vagy cser-
jetelepítéseket is az első fa-
gyokig kell elvégezni, ezért 
érdemes már most felkeresni 
a faiskolákat és kiválasztani a 
nekünk tetsző növényeket. A 
szakemberek javasolják, hogy 
vásárlás előtt mindenképpen 
tudjuk meg, milyen nagysá-
gúra nő majd meg a növény, 
nehogy a későbbiekben kelle-
metlen meglepetés érjen ben-
nünket.        Sz. A.

Nem fogad látogatókat a népligeti Planetárium, mivel az épület az augusztus 22-ei 
zivatarban a rázúduló esőtől olyan mértékben beázott, hogy a fogadó helyiségek 
állapota életveszélyessé 

vált. A látogatók biztonsága és 
az épület vagyonbiztonsága ér-
dekében azonnali hatállyal leál-
lították a planetáriumi műsorok 
vetítését. A TIT Budapesti Pla-
netárium csillagászati előadásai 
helyett az érdeklődő látogatókat 
a TIT Uránia Csillagvizsgáló (Bp. 
I.ker. Sánc utca 3/B.) épületében 
3 D-s műsorok vetítésével várják. 

y.a.

Hozzávalók: 
1 kg sütőtök • 1 nagyobb fej vöröshagyma •
2 gerezd fokhagyma • 1 ek. olívaolaj •
1 l víz • 1 zöldség- vagy csirkeleveskocka vagy 
levesalap • 2,5 dl tej vagy kókusztej • ízlés 
szerint só, bors

A sütőtököt meghámozzuk, magjait el-
távolítjuk, és felkockázzuk, az így kapott 
mennyiség legyen egy kilónyi.

Serpenyőben felhevítjük az olajat, a 
vöröshagymát 5 percig pirítjuk, majd az 
apróra vágott fokhagymát is hozzáadjuk. 
Folyamatos kevergetéssel, ügyelve nehogy a 
fokhagyma megégjen, egy percig hagyjuk a 
tűzön, majd levesszük az edényt.

A leveskockát vagy házias levesalapot 
a felforralt vízbe dobva 2-3 percig rotyog-
tatjuk. Hozzáadjuk a pirított hagymát és a 
feldarabolt sütőtököt, amit kb. 10 perc alatt 
puhára főzzük. Ízlés szerint sózzuk, borsoz-

zuk. Botmixerrel vagy turmixgép segítségé-
vel krémesítjük. Visszatesszük az edényt a 
tűzre, hozzáöntjük a tejet vagy a kókuszte-
jet, és forraljuk további két-három percig.

Pirított tökmaggal vagy vajon átforga-
tott kenyérkockákkal tálaljuk a sütőtök 
krémlevest.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Sütőtök krémleves

Ősz a kiskertekben

Bezárt a Planetárium

Véget ért a nyár, elkez-
dődtek a szürke hét-
köznapok. Ez utóbbi 

még nem is lenne baj, ha 
nem lenne velejárója a min-
dennapos idegeskedés a köz-
lekedés, a főnök, a határidők, 
a háziasszony és a dolgozó nő 
közti szerepek összeegyezte-
tetése és még sorolhatnánk, 
hogy mik miatt. Ezek közül 
sok mindenen nem tudunk 
változtatni, arra azonban tö-
rekedhetünk, hogy megfele-
lően kezeljük a feszültséget 
okozó helyzeteket.

Közhelyes, de igaz, hogy 
a fizikai aktivitás minden-
re jó, így a stressz kezelésé-
ben is segít. Éppen ezért, ha 
nem is jutunk el egy héten 
háromszor a konditerembe, 
ügyeljünk arra, hogy napon-
ta legalább egy félórányit 
sétáljunk. Például elég csak 
néhány sarokkal messzebb 

megállni autónkkal a mun-
kahelyünktől, vagy 1-2 meg-
állóval hamarabb leszállni. 
Hazafelé ugyanezt megte-
hetjük, ráadásul kifejezetten 
hasznos, ha úgy találkozunk 
szeretteinkkel, hogy szó sze-
rint kiszellőztettük a fejün-
ket, magunk mögött hagyva 
a munkahelyi problémákat.

Ebédszünetben lehetőleg 
ne maradjunk az íróasztal 
mögött, hanem sétáljunk el a 
közeli étkezdébe, kifőzdébe, 
ha pedig visszük magunkkal 
az ebédet, miután megettük, 

legalább egy kört tegyünk 
meg a háztömb körül.

A kisebb bevásárlások 
elintézéséhez sem feltétlenül 
kell kocsiba vágni magun-
kat, nem beszélve arról, hogy 
hétvégenként beiktathatunk 
a családi programok közé 
egy-egy kirándulást.

y.

Séta a stressz ellen
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SZOLGÁLTATÁS

SZÁMÍTÓGÉP szerviz. Telepítés, vírusir-
tás. Ingyenes kiszállással. 0620/920 40 66

INGYENES hitelügyintézés rejtett költség 
nélkül. Nincs borítékba pénz, nincs zseb-
be pénz. Több mint 500 elégedett család. 
Személyi kölcsön 9,99% kamattal, lakás-
hitel 4% alatt. Hívjon: 0630/985 50 00

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

RUHA- ÉS TEXTILVARRÁST, átalakítást, 
felhajtást, szegést vállalok. XX. kerület, 
Lázár u. 45. Nyitva: H-K 10-17 óráig. 
Őrsi Marika 283 10 71

REKLÁMTÁBLÁK, névtáblák, kirakat-, 
autódekoráció, bélyegzőkészítés. Kos-
suth u. 31/A, 6. üzlet (szökőkútnál). 
0620/920 99 81

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

NADRÁG- és szoknyafelhajtás, cip-
zárcsere, egyéb javítások, igazítások. 
Kossuth u. 31/A, 6. üzlet (szökőkútnál). 
0620/920 99 81

RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Előtető lakótelepi erkélyre. Erkélybeépí-
tés, korlátfelújítás festéssel-üvegezés-
sel. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
284 25 40, 0670/209 42 30

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

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

VEGYES

ÁLLÁS

SÍRKÖVES szakmában dolgozni tudó 
fiatal, erős munkavállalót jó kereseti le-
hetőséggel felveszek vagy betanítok. XX.-
XXIII. kerületiek előnyben. 061/283 31 12

XX. KERÜLETI fodrászüzletünkbe székbér-
lettel fodrászt keresünk. 0630/919 24 50

NYUGDÍJAS gyermekfelügyelői gyakorlat-
tal óvodás, kisiskolás felügyeletét vállalja 
délutáni, esti órákban. 0620/553 58 28

TELEFONOS munkatársakat keresek XX. 
kerületi irodánkba H-Cs-ig, 17-19.30-ig. 
0630/301 69 09

INGATLAN

FELÚJÍTOTT pesterzsébeti lakásomban 
szobák kiadók! Rezsivel együtt 50.000 
Ft. 0620/500 07 69

SÜRGŐSEN eladó 632 négyzetméter alap-
területű ingatlan a rajta lévő 150 négyzet-
méter alapterületű lakóingatlannal. Kisebb 
lakás beszámítható! Ár: 31.000.000 Ft. 
061/284 81 85, 0620/500 07 69

NAGY GYŐRY utcában eladó 108 négy-
zetméteres, nagy nappalis, 3 hálószo-
bás ház. Ár: 45 millió. 0620/996 12 53  
www.ingatlan.com/22137295

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 41

+5000 Ft-ot adok az újság felmu-
tatásakor vásárlás esetén!

Régiség felvásárlás készpénzért!
19. és 20. századi antik és 

modern festményt, régi bútoro-
kat, fali-, asztali és álló órát, 

lakberendezési tárgyakat, asztali 
díszeket, ezüst gyertyatartót, 

cukordobozokat, hibásat is, ha-
gyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét 
minden napján hívható. 0670/600 

03 23, Markó István. E-mail: 
marko.antik@freemail.hu

Szőnyeg- 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

GÁZKÉSZÜLÉK
karbantartás – tisztítás

konvektor, héra, cirkó, tűzhely
javítása, bekötése, cseréje

VÍZÓRACSERE
a legkedvezőbb áron!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-k, tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
géppel, falbontás nélkül!

INGYENES KISZÁLLÁS
061/401 08 09

Pintér Zoltán víz-gázszerelő
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Augusztus 30-a és szeptem-
ber 4-e között a franciaországi 
Maconban került megrendezésre 
a junior világbajnokság. Szakosz-
tályunkat egyedüliként a szabad-
fogású Tóth Bendegúz képviselte, 
aki júniusban a bukaresti Európa-
bajnokságon az 5. helyet szerezte 
meg a 84 kg-os súlycsoportban. 
Bende súlycsoportjában a világbaj-
nokságon 25-en mérlegeltek. Első 
meccsén, a selejtezőben az idén 
Ázsiai-bajnokságot nyert indiai 
birkózó ellen lépett szőnyegre. Az 
első menet elején az indiai irányí-
tott, de a menet végére Bendegúz 
fordított, és átvette a vezetést. A 
második menetben nem sikerültek 
a lábra támadások, így végül 7:5 
arányú vereséget szenvedett, ami 
a verseny végét jelentette számára. 
Összesítésben a 16. helyen fejezte 
be a junior világbajnokságot.

Augusztus 29-én került sor a 
2016/2017-es tanévben induló 
Birkózó-Fitness Sportosztály avató 
ünnepségére.

Az ünnepségen a leendő sport-
osztályos tanulók szülei, az ESMTK 
Birkózó Szakosztály versenyzői és 
edzői mellett tiszteletét tette dr. 
Hiller István országgyűlési képvise-
lő, a Parlament alelnöke, Szabados 
Ákos, Pesterzsébet polgármestere, 
Juhász Lajosné és Kovács Eszter 
alpolgármesterek, a XX. kerület 
önkormányzati képviselői közül 
Somodi Klára, Nemesné Németh 
Judit Mária, Csaszny Márton, Fe-
kete László, Mach Péter, a Magyar 
Birkózó Szövetség képviseletében 
Farkas Tibor főtitkár. A Gyulai Ist-
ván Általános Iskola részéről az ava-
tó ünnepségen megjelent Lernyei 

Ákos intézményvezető, Nyirfáné 
Fehér Annamária és Verbainé 
Azari Tünde intézményvezető-he-
lyettesek, Együdné Szegedi Andrea 
és Rajné Zsebedits Lívia mesterpe-

dagógusok, a 3. s sportosztály ta-
nárnői, Kaizinger Ágnes tanárnő, 
a 7.s sportosztály osztályfőnöke, 
valamint a sportosztály két új taní-
tója, Boros Jolán és Salga Kristóf. 
A „Budapest” Baptista Szakgim-
názium, Gimnázium és Sportiskola 
részéről Németh István igazgató 
volt jelen. 

Természetesen csarnokunk név-
adója, a birkózás egyik legnagyobb 
alakja, Kruj Iván mesteredző is meg-
tisztelte ünnepségünket.

Losonczi Ottó, szakosztályunk 
elnökének beszéde után Szabados 
Ákos, Farkas Tibor és Hiller István 
köszöntötte a sportosztá-
lyosokat, ezt követően az 
ESMTK Fitness Szakosz-
tály versenyzői látványos 
bemutatókkal szórakoz-
tatták a megjelent ven-
dégeket.

A sportosztályosok 
avatása előtt Uhrin Ale-
xandra és ifj. Losonczi 
Ottó köszöntötte a gye-
rekeket, majd elhangzott 
az eskütétel. Először a lá-
nyok, majd a fiúk avatá-
sára került sor, akik egye-

sével az ESMTK Birkózó, valamint 
Fitness Szakosztály zászlajánál meg-
erősítették esküjüket, majd átvették 
az avató ünnepségre készített érme-
ket és pólókat. Az ünnepség záró ak-
kordjaként ifjú birkózók és fitness-es 
lányok mutatták be gyakorlataikat a 
közönségnek.

Szeptember 3-án Balkányban 
kezdték meg utánpótláskorú birkó-
zóink az őszi szezont. A VI. Össze-
tartozás Nemzetközi Cellspan Ku-
pára összesen 5 ország 230 birkózója 
mérlegelt, köztük 35 gyermek, diák 
és serdülőkorú ESMTK-s versenyző. 
A nap végére 28 birkózónk térhe-

tett haza éremmel. Szakosztályunk 
toronymagasan megnyerte a csapat-
versenyt.

Gyermek korcsoport:
Aranyérmesek: Kertész Dominik, 

Kis Mátyás Zoltán, Kiss Levente, 
Olasz Bende, Zhytovoz Petro.

Ezüstérmesek: Jász Bálint, 
Perényi Barnabás, Zóka Zétény.

Bronzérmesek: Steiner Balázs, 
Vincze Benedek.

Diák korcsoport:
Aranyérmesek: Kekenj Norbert, 

Kovács Olivér, László Nikolett, Ma-
tyi Vivien, Mészáros Róbert, Takács 
Zsolt.

Ezüstérmesek: Ecseki József, 
Kosovics Márton, Máltsik Zsombor.

Bronzérmesek: Bakk Noel, Felkai 
Bendegúz, Kosovics Ádám, Kovács 
Bence, Ónodi Sándor, Simon Bence.

Serdülő korcsoport:
Aranyérmesek: Németh Milán, 

Szilágyi Erik.
Bronzérmes: Birtalan Bendegúz.
Mint előző számunkban írtunk 

róla, július 19-24. között a svédor-
szági Stockholmban került megren-
dezésre a kadet Európa-bajnokság. 
A verseny zárónapján kötöttfogás 
63 kg-ban lépett szőnyegre Bak Ger-
gely, akinek eredményeiről hibásan 
számoltunk be szeptemberi szá-
munkban. Gergő első mérkőzésén 
a selejtezőben 7:3 arányú győzelmet 
aratott észt ellenfelével szemben. 
Következő mérkőzésén a 16 közé 

jutásért lépett 
szőnyegre, ahol 
egy litván bir-
kózóval nézett 
f a rka s s z emet . 
Gergő küzdel-
mes mérkőzésen 
8:4-re kikapott 
ellenfelétől, aki 
az elődöntő-
ben vereséget 
szenvedett, így 
birkózónk saj-

nos nem került vigaszágra, és a 19. 
helyen fejezte be az Európa-bajnok-
ságot.

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Szabados Ákos polgármester 
köszönti a vendégeket

dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, a Parlament alelnöke

Eskütétel
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A nyáron kezdődött NB III-
as csapatbajnokságban az 
ESMTK – lapzártánkig 

– immáron negyedik forduló óta 
veretlen. Augusztus 22-én Debre-
cennel játszottak a piros-fehérek, 
és győztek 1:0-ra. Egy héttel később 
a DVTK második csapata ellen gól 
nélküli döntetlennel zárult a mérkő-
zés, szeptember első szombatján pe-
dig – idegenben – Putnok csapatával 
szemben arattak 2:1 arányú győzel-
met. Turi Zoltán vezetőedző, aki 
aznap ünnepelte születésnapját, így 
értékelte a mérkőzést: – Köszönöm a 

fiúknak ezt a szép ajándékot! Az első 
félidőben nagyon jól futballoztunk, 
több helyzetünk is volt. Tudtuk, 
hogy a szünet után ránk fog jönni a 
Putnok, ezért azt kértem a csapat-
tól, hogy ellenakciókból próbáljuk 
meg újabb gólt szerezni. Szerencsére 
hamar kettő lett a különbség, és bár 
egy figyelmetlenséget kihasználva 
szorossá tették az állást a hazaiak, 
teljesen megérdemelten hoztuk el a 
három pontot.

Az ESMTK szeptember 11-én itt-
hon, az Ady Endre utcában játszott 
a Jászberény ellen. Az izgalmas mér-

kőzés – az első 
félidős egygó-
los előny után 
– végül 2:2-es 
döntet lenne l 
zárult úgy, hogy 
a piros-fehérek 
az utolsó per-
cekben lőtték a 
kiegyenlítő gólt 
a jászberényiek 
hálójába. Turi 
Zoltán szerint a meccset megelőző 
nehézségek ellenére jól küzdött a 
csapat, és megérdemelten szerzett 
pontot a feljutást megcélozó Jász-
berény ellen. – Az első félidei jó já-
ték után a második játékrész elején 

majdnem mindent elrontottunk, de 
utána rendeztük sorainkat. A nagy 
akarásnak meglett a gyümölcse, és a 
végén egyenlíteni tudtunk – értékelt 
a vezetőedző.

y.a.

A pesterzsébeti Benedek Elek Isko-
la és a Nóva Sportegyesület Békés 
Harcosok Dojo karate csapata má-
sodszor vett részt az Integrált Kara-
te Global Nemzetközi Bajnokságon 
Marosvásárhelyen. A bajnokságon 
a hazai román csapat mellett belga, 
kanadai, valamint a 14 fő versenyzőt 
számláló magyar csapat vett részt. 
Minden magyar versenyző legalább 
1, de van, aki 3 érmet is szerzett.

A mostani bajnokságot már az 
I-Karate Global Szervezet verseny-
szabályzata szerint szervezték meg, 
amely kifejezetten a fogyatékkal 
élőknek nyújt versenyzési lehe-
tőséget. A versenyen az összes fo-
gyatékossági kategória képviselte 
magát: autizmus spektrumzavarral 
élők, tanulásban akadályozottak, 

értelmileg akadályozottak, súlyos 
értelmi akadályozottak, kerekes 
székesek, valamint járóképes moz-
gásban akadályozottak, valamint 
látássérültek. 

Az utazást úgy szerveztük, hogy 
lehetőségünk legyen megismerked-
ni Erdély múltjával és jelenével, így 
két éjszakát töltöttünk Kolozsváron, 
hármat Marosvásárhelyen, és meg-
álltunk Nagyváradon is.

Ezúttal is szeretnék megköszönni 
a szülőknek, edzőknek, bíróknak, 
valamint a marosvásárhelyi ’Sakura’ 
Sportegyesület, a Maros Megyei Ta-
nács, a magyarfenesi alpolgármester 
és a többi névtelenségbe burkolózó 
magányszemély támogatását, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre a 
magyar csapat útja.

Halász Attila sensei
A kedvezményes bérleti díj elfo-

gadása mellett az önkormányzat ki-
építtette az épület fűtési rendszerét, 
felújíttatta az elektromos hálózatot, 
valamint beszereztetett és felszerelte-
tett egy melegvíz-tároló berendezést, 
összesen több mint 1 millió forint ér-
tékben. Ezt követően a Seinchin Ka-
rate SE edzői, tagjai és a szülők vet-
ték át a stafétabotot, és újították fel a 
belső tereket – a fürdőszobákat, a két 
öltözőt, az edző- és a várótermet, a 
közlekedőket, valamint tették rend-
be az udvart. Az önkéntes gyerekek 
és felnőttek többek között falat fes-
tettek, nyílászárókat mázoltak, sittet 
hordtak, majd a nagytakarítás után 
berendezték a helyiségeket.

Az egyesület kortól függetlenül vár 
minden érdeklődőt az új edzőterem-

ben, akik szeretnének megismerkedni 
a goju-ryu karatéval. A kezdő gyere-
kek edzései hétfőn és csütörtökön 17 
és 18 óra között vannak, a haladó gye-
rekeké hétfőn, szerdán és csütörtökön 
18 órától 19.30-ig. A haladó ifik és 
felnőttek hétfőn és szerdán 19.30-tól 
21 óráig, míg a kezdő ifik és felnőttek 
hétfőn és csütörtökön 19.30-tól 21 
óráig edzenek. A kezdő gyerekeknek 
ezen kívül az egyesület régi helyén, a 
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola (Attila utca 25-27.) 
tornatermében is tartanak edzéseket, 
hétfőn és szerdán délután.

Érdeklődni Harsányi László 
senseinél lehet a 0630/950 94 74-es 
telefonszámon. Az egyesülettel kap-
csolatos bővebb információk a www.
seinchin.hu oldalon olvashatók.       y.

Négy meccs, nyolc pont

Integrált karate 
nemzetközi bajnokság

Új helyen a Seinchin KSE
A képviselő-testület a nyári szünet előtti utolsó ülésén egyhangúan támogat-
ta, hogy a Vörösmarty utca 126. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 
ingatlant kedvezményesen bérbe adja a Seinchin Karate Sportegyesületnek. 
A nyári hónapokban az önkormányzat és az egyesület, valamint a szülők tá-
mogatásával felújították a bérleményt, amelyet szeptember második hetében 
már birtokba is vehettek a karatékák.
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Három esztendeje éledt újjá az Erzsé-
beti Spartacus Munkás Testgyakorlók 
Köre (ESMTK) kézilabda szakosztálya, 
amely már alsó tagozatos kortól várja 
fiúk és lányok jelentkezését.

A lányok edzője, a kézilabda szak-
osztály vezetője, Tarjánné Martinkó 
Mária sok szállal kötődik Pesterzsébet-
hez: a Kossuth gimiben érettségizett, 
tíz esztendőn át testnevelősködött a 
Nagy László Általános Iskola és Gim-
náziumban, ugyanennyit a Gyulaiban, 
három éve pedig az Eötvös Loránd 
Szakközépiskolában teszi ugyanezt. 
Aktív sportolóként a Ferencvárosban 
dobta a labdát, később pedig a TF-en 
szerzett edzői diplomát. Schmauder 
Antalné Pál Margittal együtt alapí-
tották meg a Csepeli Kézilabda SE-t, 
majd annak megszűnése után 3 éve 
élesztették újjá az ESMTK 1992-ben 
jobblétre szenderült kézilabda szak-
osztályát, amleynek ma már önálló 
lánycsapata is van.

– A kicsik megtanulnak futni, ug-
rani, dobni, szivacslabdás ügyességi 
játékot, kidobóst játszanak és megis-
merkednek a küzdelemmel – avatott 
be Martinkó Mária, akinek edzésére 
tavaly még óvodások is jártak.

Kisiskolás bajnokságon 3 korosz-
tály játszhat együtt: 8-9-10 évesek, a 

meccsek kétszer 15 percesek. A csa-
pat legközelebbi célja, hogy jövőre 
elinduljon az Országos Serdülő Baj-
nokságon és a Gyerekbajnokságon.

Heti három edzést tartanak, eb-
ből kettőt, hétfőn és pénteken az 
Eötvösben, a szerdait a Kruj Iván 
Sportcsarnokban.

– Amikor Losonczi Ottóval, a 
birkózó szakosztály vezetőjével el-
kezdtük az edzéseket az akkor még 
Stromfeld Aurél nevét viselő iskolá-
ban, tréfásan azt mondtam: építsen 
már egy rendes tornatermet, mire ő 
megnyugtatott: jó, meglesz. Meg is 
lett. – mesélte Mária.

Vajon kik érdeklődnek a kézilab-
da iránt? Martinkó Mária felidézte 
az esetet, amikor egy kislány azért 
jött le edzésre, mert édesapja otthon 
folyton kézilabdameccseket nézett a 
tévében. A gyerek pedig bejelentet-
te: ilyet akar játszani.

A szakosztály várja a fiúk (2000-
2005 korosztály) és lányok (2004-
2008 korosztály) jelentkezését, de 
az edzők tervezik az alsó tagoza-
tosok (2006-2009) foglalkoztatá-
sát is. Jelentkezni Martinkó Mária 
70/453-7025-ös, vagy Schmauder 
Antalné 70 935-4121-es telefon-
számán lehet.

DIA

– Szeptember 1-jén indulunk, 
és 2-án a hajnali órákban érkezett 
meg gépünk a riói reptérre. Miu-
tán a lapátokat, a villát az orvosi 
felszereléssel együtt átpakolták a 
buszokba, mentünk az olimpiai fa-
luba. Másnap kivittek bennünket 

a pályára, ahol Krisztát már várta 
a vadonatúj hajója. A felszerelés, a 
speciális ülés beállítása után vízre 
szálltunk. Kiderült, hogy a 24 ki-
lós súlyhatárnál majdnem 2 kilóval 
nehezebb a hajó, így az ottani se-
gítőkkel tovább „faragtuk”, végül 

sikerült 60 dekát leszerelni 
róla – mesélt a kezdetekről 
Karácsonyi Zsolt.

Kriszta 8-án kezdte a 
versenyzést, előtte három 
nap tartottak Zsolttal dup-
la edzést. Az előfutamban 
hatodikként ért célba, a kö-
zépfutamot – több mint 10 
másodperccel jobb idővel 
– az 5. helyen zárta. A re-
ményfutam után került a B 
döntőbe, ahol az argentinai 
lányt megelőzve végül a 11. 
helyen végzett.

– Minden futamban 
jobban teljesített a korábbi-
nál, így mondhatjuk, hogy 
Kriszti formaidőzítése 100 

százalékos volt, és a hajóbeállítás is 
sikerült. A londoni 12. helyezését 
eggyel javítani tudta, így nagyon bol-
dogok vagyunk – summázta verseny-
zője szereplését Zsolt.

A jövővel kapcsolatban az edző 
így nyilatkozott: – Folytatás követ-
kezik Tokióban, ahol – reményeink 
szerint – már a középmezőnybe fel 
tudunk zárkózni. Tudtuk, hogy 
most elsősorban tanulni megyünk 
ki. Az ott töltött 12 nap alatt töb-
bet tanultunk a paraevezésről, mint 
eddig összesen. Ezeket mindenkép-
pen beépítjük az edzésprogramja-
inkba.

Zsolt kulisszatitkokat is elárult a 
paralimpiáról: – Amilyen hírek az 
olimpiával kapcsolatban kifogásként 
megjelentek a sajtóban, olyanokat mi 
egyáltalán nem tapasztaltuk. Ötcsil-
lagos volt mind a szervezés, mind az 
étel, mind pedig a biztosítás. Katonák, 
rendőrök állandó kísérete mellett 
mozogtunk. Igaz, hogy ez „latinos” 
paralimpia volt, a lazaság, a lassúság a 
sportszervezésben is megmutatkozott, 
ha például a pályán megszólalt a zene, 
a segítők mindent félretéve táncra 
perdültek, de végül minden időben és 
rendben a helyére került.

y.a.

Sikerült a paralimpiai célkitűzés
A 2016-os riói paralimpián Lőrincz Krisztina paraevezésben képviselte ha-
zánkat, és ért el 11. helyezést. Ő és edzője, a Pesterzsébeten élő Karácso-
nyi Zsolt nagyon boldogan és elégedetten érkezett haza Brazíilából, hiszen 
sikerült célkitűzésük: Kriszti egy helyezést javított a londoni paralimpiához 
képest. További kitartó munkával Tokióban már a középmezőnyben végezhet 
a magyar evezős paralimpikon.

Egy sikersport utánpótlásáért
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