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Forgatag és tűzijáték

Újra helyén a szobor
Augusztus 19-én avatta fel Pesterzsé-
bet Önkormányzata a Lelkes Márk 
szobrászművész által rekonstruált 
Horvay János: Ivó paraszt című szob-
rot a Magyarok Nagyasszonya terén.

3. oldal

Átalakuló Pesterzsébet Reformkori Nap
Megújuló lakótelepi parkok, korsze-
rűbb intézmények, új játszótér a Város-
háza mellett – ez többek között elmúlt 
hónapok munkáinak eredménye. In-
terjú Szabados Ákos polgármesterrel.

Pesterzsébet Önkormányzata szep-
tember 16-án 9-18 óra között várja 
az érdeklődőket hagyományos, egész 
napos kulturális-szórakoztató ren-
dezvényére a Kosutiba.

5. oldal 8 . oldal

Becsengettek
A Hajós Alfréd Általános Iskolában 
tartotta a Külső-Pesti Tankerületi 
Központ és Pesterzsébet Önkormány-
zata központi kerületi tanévnyitó ün-
nepségét augusztus 31-én.

7. oldal
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Az estébe húzódó műsorban ha-
talmas sikert arattak a török, majd 
az őket követő ciprusi művészegyüt-
tesek. A fellépőknek nemcsak a 
megjelenése volt rendkívüli, a tán-
caik és az azokat kísérő zene is ma-
gukkal ragadták a nézőket.

A program folytatásaként a Ja-
kab Gedeon által irányított Pest-
erzsébeti Városi Fúvószenekart 
hallgathatta a nagyérdemű, majd a 
Melodika Csoport interaktív zenei 
műsorral várta a színpad közelébe a 
gyerekeket.

Mindeközben a Kosutiban igazi 
vásári hangulat várta a látogatókat. 
Természetesen nem maradhatott el 
az étel-ital, mint ahogy a gyerekek 
szórakoztatására szolgáló mini ját-
szóház, kisvonat, valamint a Város-
háza előtti füves területre kihelye-
zett népi játékok sem.

A Duna Művészegyüttes fellé-
pése után ismét külföldi 
csoportok foglalták el a 
pódiumot, az itáliai „Coro 
La Fontana” és a „Coro 
Incanto”.

Az utolsó fellépő előtt 
Szabados Ákos köszön-
tötte a nagyszámú néző-
sereget, és kívánt jó szó-
rakozást az este hátralévő 
részéhez, valamint tartal-
mas időtöltést a másnapi 
nemzeti ünnepen. 

A polgármester el-
mondta: – Pesterzsébet 
Önkormányzata nemcsak 
e rendezvénnyel köszönti 
az államalapítás ünnepét, 
hanem a kerületben zajlott, zajló fel-
újításokkal, átalakításokkal, melyek-
kel kapcsolatban köszönöm türelmü-
ket. Elsősorban a szülőknek mondom, 

hogy hamarosan befejeződik a vona-
tos játszótér felújítása, és a gyermekek 
ismét birtokba vehetik a kerület egyik 
legkedveltebb játszóhelyét.

A köszöntőt követően Feke Pál 
lépett a színpadra, és adott nagysike-
rű koncertet a publikumnak.

y.a.

Forgatag tűzijátékkal
Az időjárás ismét kegyes volt hozzánk, így idén is rengetegen fordultak meg 
augusztus 19-én a Kosutiban, a már hagyományosnak számító Szent István 
napi forgatagon. A színes programot az este 9-kor kezdődött tűzijáték zárta.
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Az ökumenikus istentiszteleten 
Győri János Sámuel lelkész köszön-
tötte a megjelenteket. A katolikus 
gyülekezeti ének után, az invokáció-
ban Kerényiné Rippner Zsuzsanna, a 
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti 
körzetének elnöke a 104. zsoltárt ol-
vasta fel.

A bűnvallást Vénusz Gellért, a 
Magyarok Nagyasszonya téri temp-
lom plébánosa tartotta, majd dr. Papp 
Miklós, a Pesterzsébeti Görög Kato-
likus Egyházközség parókusa beveze-
tő igéjének felolvasása után a Győri 
János Sámuel által feldolgozott „Le-
aratták már a búzát” kezdetű népdal 
hangzott el.

Igehirdetésének központi elemé-
ül Katona Béla baptista lelkész Jézus 
Krisztus megoldását állította az em-

beri önzés megkeserítette világban. 
János Evangéliumának 12. versét 
választotta: „Aki szereti életét, elve-
szíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a 
világon, megőrzi azt az örök életre.”

A lelkész megfogalmazása sze-
rint Jézus úgy határozta meg magát: 
„én vagyok az élet kenyere”, ezért 
úgy gondoljunk a kenyérre, mint 
ami Istenre is mutat. A további-
akban ismét szentírási idézettel 
folytatta, miszerint a búzaszemnek 
meg kell halnia a földben, hogy 
sokszorosát hozza, amelyből majd 
kenyér lesz. Az Úrjézus Krisztus 
szörnyű kereszthalála helyettesítő 
áldozatvállalás, hogy ne az ember 
menjen ítéletre. A Megváltó ezzel 
utat mutatott: az ember legyen ön-
feláldozó.

Korunk embere azonban befektet, 
valamit csak azért ad oda, hogy annak 
a többszörösét kapja vissza – fejtette 
ki Katona Béla.  Emlékeztetett: el kell 
halni, mint a búzaszemnek, hogy amit 
az Isten belénk teremtett, ki tudjon 
bontakozni. Szent Istvánra utalva 
megjegyezte: ez az ország is úgy épült 
fel, hogy valakik sokat áldoztak érte.

Az ifjúsági kórus előadása után 
következett Szabados Ákos ünnepi 
beszéde.

– Az értékeket manapság mintha 
kevésbé tartanánk szem előtt, pedig 
Szent István tanításai, intelmei, csele-
kedetei az alapvető értékekről szóltak, 
amelyeknek köszönhetően ebben az 
országban ma is tevékeny, együtt gon-
dolkodó és dolgozó közösség él.

A polgármester két értéket emelt ki 
a számos közül, a tekintély- és egymás 
tiszteletét, azaz az ember tiszteletét.

– Legyen bár valaki vezető vagy 
beosztott, egyaránt tekintéllyel bír. 

Ehhez szükséges a közösség többi tag-
ja részéről a tisztelet. Ez nem jelent 
kritikátlanságot, hiszen véleményt 
lehet mondani, más utakat válasz-
tani, szabadon, demokratikusan. 
Az értékek elsajátítását meg kell ta-
nulni, tanítani egymás tiszteletéhez 
– fogalmazott a polgármester, majd 
köszönetet mondott az evangélikus 
gyülekezetnek és vezetőjének, amiért 
itt értéket teremtettek azzal, hogy 
egy közösséget egyben tartottak úgy, 
hogy bővítették, fiatalokat vontak 
be, hozzájárulva ezzel Pesterzsébet 
fejlődéséhez, az ország építéséhez.

– Ez a templom nem önmagáért áll 
itt, hanem mert a közösség ezt akar-
ta – hangsúlyozta Szabados Ákos. – 
Ez az ország is azért áll, mert az itt 

élők ezt akarták, ezt akarják. Ami-
lyen tisztelettel viszonyulunk tágabb 
környezetünkhöz, ugyanazt várjuk el 
az Uniótól, szomszédainktól.

D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

– Nem kellene ma itt lennünk, ha minden úgy 
zajlott volna a mögöttünk hagyott években, aho-
gyan az elvárható és megszokható lett volna. De 
nem így történt, hiszen kevéssé jó szándékú em-
berek láncot kötöttek az eredeti alkotásra, azt a 
földre rántották, majd kis teherautón elszállították, 
és valószínű, hogy kis darabokban eladták. Elke-
serítő az eset, amelyet senki nem látott, és bár az 
önkormányzat feljelentést tett, annal sajnos semmi 
eredménye nem lett. Ezzel együtt most úgy tűnik, 
a Magyarok Nagyasszonya terén visszatér minden a 
régi kerékvágásba, és az a környezet fogadja majd 
az erre járókat, amelyet hosszú évtizedeken át meg-
szokhattak. Az I. világháborús emlékmű részlete 
már megújult, hamarosan elkészül, és ismét okta-
tási intézményként működik majd a Török Flóris 
utcai iskola régi épülete, valamint remélhetően 

– önkormányzati segítséggel – a templom fel-
újítása is elkezdődhet. Az önkormányzat költ-
ségvetésében most sikerült forrást találni arra, 
hogy az Ivó paraszt szobrot eredeti állapotában 
állítsuk helyre, amelyet Lelkes Márk valósított 
meg – mondta köszöntőjében Szabados Ákos.

A polgármester végül a lakosság segítségét 
kérte az új szobor megóvásában, hogy ne csak 
annyi évet éljen, mint elődje, ne csak unoká-
ink láthassák, hanem az azt követő nemze-
dékek is. – Közös összefogással állítódott ez a 
szobor, legyen abban is közös összefogás, hogy 
megbecsüljük – fogalmazott.

A rendezvényen fellépett a Vajda Gipsy 
Koncertzenekar kamaraegyüttese, Berzsenyi 
László Néptáncegyüttese, valamint Melis Gá-
bor színművész.           sz.a.

Szent István ünnepénSzent István ünnepén

Újra a helyén az „Ivó paraszt” szobor

Augusztus 20-án tartották az önkormányzat által szervezett hagyományos 
ökumenikus istentiszteletet és kenyérszentelést, amelynek idén a Pesterzsé-
beti Evangélikus Gyülekezet temploma adott otthont. 

Augusztus 19-én avatta fel Pesterzsébet Önkormányzata a Lelkes Márk szobrászművész által re-
konstruált Horvay János: Ivó paraszt című szobrot a Magyarok Nagyasszonya terén. Az ünnepélyes 
avatáson Szabados Ákos polgármester köszöntőjét követően ő és az alkotó közösen leplezte le a 
műalkotást, amelyet ezután P. Szabó Ernő művészettörténész mutatott be. 
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Amália Női-szabó, Divatáru, Kedvezmény: 10 % Classic, 
Bp. Alsó határút 171/b, 1/284-9859, 20/351-8093 
HOBBI VARRÓ TANFOLYAM. 
Mérték utáni ruhakészítés, fellépő és ballagási ruhák 
is. Mindennemű ruha javítása, alakítása, zippzárcsere, 
gombbehúzás. Függönyvarrás, -szegés. (Klasszikus var-
rónő.)
Karvázy Optika - Szemészeti Szakrendelő, Egészség-
ügyi termék, szolgáltatás, Kedvezmény: 10 % Classic, 
Bp. Nagy Győry István u.49,1/283-0634                    
Gyermek és felnőtt szemészet. Kontaktlencse szemvizs-
gálat. Rendelési idő: H-Sz: 11-19 óráig, P: 9-17 óráig.    
Rendel: Dr. Szűcs Katalin főorvos. Bejelentkezés folya-
matosan, SZTK vény felírás és beváltás.
Karvázy Optika - Szemészeti Szaküzlet, Fotó-
optika, napszemüveg, Kedvezmény: 10 % Classic,
Bp. Igló u 3-5,1/2853071, 30/9213402
Szemüvegkészítés, -javítás, speciális lencsék számítógéphez, vezetéshez, 
sportoláshoz. Tisztítófolyadékok, szemüvegtörlők, láncok és egyéb kiegé-
szítők.
Szépség Barlang, Wellnes-fitness, szépségápolás, Kedvezmény: 10 % Classic, 
Bp. Nagykőrösi út 213., 1/2854996 
Széleskörű szolgáltatással, kedvező áron, kellemes, klimatizált környezetben 
várjuk minden kedves vendégünket! Szolgáltatásaink között szerepel fodrá-
szat, manikűr-pedikűr, műköröm, infrakabin, masszázs.
Tóbiás Autósbolt, Autó-motor alaktrész, Kedvezmény: 10 % Classic, Bp. 
Brassó u 48.,1/2854831 
Autóalkatrész-kereskedelem, féktárcsa-, fékdobszabályzás.
TV-Video-DVD-Audio szerviz, Műszaki áru, Kedvezmény: 10 % Classic, 
Bp. Tátra tér 16, 1/2853224
Tv-dvd-video-audio javítás garanciával, LCD tv-monitor javítás, távsza-
bályzók javítása, árusítása.
Vecsési Savanyúság, Élelmiszer, Kedvezmény: 10 % Classic, Bp. Tátra téri 
piac 18-as üzlet, 1/2832049, 20/9491835
Az 55 éves családi hagyományok szerint készített vecsési savanyúsággal és 
többi házi jellegű termékeinkkel szeretettel és jó kedvvel várjuk Önöket!
Autógépműhely, Autó-motor javítás, tuning, Kedvezmény: 6 % Classic, 
Bp. Nagysándor József u. 95., 1/2831082
Személy-teher és kismotor hengerfúrás, dugattyúzás, főtengelyköszörülés, 
csapágyazás, hengerfej-felújítás, fékdob, féktárcsa, lenkerék, kuplung szabá-
lyozás, esztergályos munkák. Gépmunkákhoz alkatrészellátás.

Tünde Varróműhelye, Lakossági szolgáltatás, 
Kedvezmény: 10 % Classic, Bp. Kossuth Lajos u. 30
Női-, férfi-, gyermekruhák felhajtása, átalakítása, 
méretre igazítása. Fűzött gyöngyékszerek átfűzése. 
Zippzárcsere (bőrkabátban is). Függönyszegés, gombbe-
húzás, patentozás, ringlizés. Rövid határidő!
Elektro Uno Bt., Építőanyag, Kedvezmény: 5 % Classic, 
Bp. Helsinki út 7., 1/421-0024, 30/659-5275
Mindenféle villanyszerelési anyagok, vezetékek, kábelek, 
kapcsolók, elemek, izzók, elosztók nagy választékban.
Erzsébeti Könyvudvar (Iskolák Boltja), Könyv,térkép, 
Kedvezmény: 5 % Classic, Bp. Nagy Győry u 2. 1/2834497
Aktuális megjelenések napra készen, iskolai segéd-
anyagok nagy választékban néhány napon belül.
Hús-Pont - Baromfi Üzlet, Élelmiszer, Kedvezmény: 5 
% Classic, Bp. Tátra tér Régi csarnok 
Az üzletünkben található minden termékünkkel szere-

tettel várjuk Önöket!
Kapucenter - Ferrogate Bt., Épületgépészet, Kedvezmény:5 % Classic, Bp. 
Határ út 90.,1/4210071, 30/9213560
Kapumozgató automatika, garázskapu, ajtó-ablak, C szelvény, görgőcsoport, 
szerelvények forgalmazása, telepítése. Úszókapu, kertkapu, kerítés, lépcső, 
rács, korlát, egyedi acélszerkezetek gyártása.
Scarlet Divat, Divatáru, Kedvezmény: 5 % Classic, Bp. Ady Endre u 70. 
Ízig-vérig nőknek! A hétről-hétre folyamatosan megújuló árukészlet test-
alkattól függetlenül minden hölgy számára biztosítja az egyéniségéhez illő 
ruhatárat. Amnesia, Caremo, Miss Extreme, First&Best farmer.
Sügér Horgászbolt, Szabadidő, kultúra, Kedvezmény: 5 % Classic, 
Bp. Kossuth Lajos u 76. 
Horgászbotok, -orsók, felszerelések és csalik széles választékban. Csomag-
küldés, szerviz.
RealNetTeam Ingatlaniroda, Ingatlan, Kedvezmény: 20 % Classic, 
Bp. Kossuth Lajos u. 21-25, Kossuth Lajos utca 28. 1/2831858, 70/3122222
Ingatlan-közvetítés eladó és vevő, illetve bérlő és bérbeadó között. Főleg Bu-
dapest XVII-XVIII-XX. és XXIII. kerülete, de Dél-pesten és Pestmegyében 
is több eladásra, cserére váró ingatlanunk van.
Myra-Line Kft, Autó-motor javítás, tuning, Kedvezmény: 10% Classic, 
Bp. Előd u 82, 1/2844792
Myra autójavító műhely és kijelölt műszaki vizsgaállomás. Minden 3,5 ton-
nát meg nem haladó jármű műszaki vizsgáztatása, eredetvizsgálata és javítás 
helyben. Hétköznap 8-17 óráig. 

ÖNKORMÁNYZAT

Pesterzsébet kártya elfogadóhelyek – EDC üzletek  

TISZTELT PESTERZSÉBETI LAKOSOK!

Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 6-án megtartott ülésén 
173/2017. (VII.06.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet. 

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amely meghatározza a település főbb karaktereinek meghatározó 
településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati 

jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A Településképi Arculati Kézikönyv digitálisan az alábbi útvonalon érhető el:

www.pesterzsebet.hu → Önkormányzat → Hirdetmények →  Hivatalos hirdetmények →  Kifüggesztett tervek

Főépítészi Iroda
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– Ahogy azt megszokhattuk, a 
nyár most sem volt uborkaszezon 
a kerület fejlődése szempontjából. 
Hogyan értékeli az elvégzett mun-
kákat?

– A nyár legfontosabb eredmé-
nye, hogy csendesen és nyugodt 
mederben zajlott, egészen az FKF 
Zrt. augusztus végi lomtalanításá-
ig, ami szokás szerint felbolydulást 
okozott és ismét sok panaszra adott 
okot. Köszönöm a lakosság türel-
mét, és utólag is elnézést kérünk a 
felfordulásért. A lomtalanításba az 
önkormányzatnak nincs beleszólása, 
a rendvédelmi osztállyal és a kerüle-
ti rendőrkapitánysággal, valamint a 
Szociális Foglalkoztatóval közösen 
igyekeztünk rendet tartani, illetve 
visszaállítani a régi rendet.

Amivel viszont az elmúlt hóna-
pokban szembesültünk, az a mun-
kaerőhiány. Sajnos a Szociális Fog-
lalkoztató is rendkívül kevés képzett 
munkaerőt tudott verbuválni, de a 
felújításokat, beruházásokat végző 
cégek is folyamatosan azzal a ne-
hézséggel küzdenek, hogy a legegy-
szerűbb szakmunkára egyáltalán 
embert találjanak. Mindezek – ért-
hetően – hátráltatják a tervezett 
munkák elvégzését.

– Melyek az elmúlt hónapok 
legfontosabb változásai?

– Pesterzsébet képe nagyot vál-
tozott azokon a területeken, ahol 
nagyobb volumenű parkfelújításokat 
végeztünk. Ahogy azt már többször 
is említettem, ez egy, elsősorban a 
lakótelepeket érintő több éves prog-
ram, amely során tavaly és idén a ke-
rület Topánka utcáig húzódó, északi 
lakótelepi részén lévő zöldfelületek 
újultak meg. Az érintett területe-
ken öntözőhálózatot építettünk ki, 
füvet telepítettünk, ritkítottuk, galy-
lyaztuk a növényeket, új virágágya-
kat alakítottunk ki. Ez a munka az 
elkövetkező években a déli irányba 
folytatódik, reméljük, jövő év végéig 
a Nagysándor József utca vonaláig 
sikerül eljutnunk. Idén ősszel még 
átalakítások várhatóak a Tátra téren 
is, az ottani játszótér korszerűsíté-

sével, a kutyafuttató felújításával, 
valamint a játszótér környezetének 
rendezésével.

A Városközpontban augusztus 
elején kezdődött a vonatos játszótér 
teljes felújítása, amely még ebben a 
hónapban elkészül. Az átadás után 
hajós játszótérnek hívhatjuk majd, 
hiszen a fő játékeleme egy kalózhajó 
lesz. Jó ütemben halad az Erzsébet 
Áruház átalakítása is, az új külső az 
eddigiekhez képest méltóbb lesz a sé-
táló utcához.

Befejeződtek az intézmények – 
elsősorban az óvodák – épületeinek 
energiatakarékossági munkái, és 
elindult a Csili részleges felújítása, 
amelynek kezdése a pályáztatások és 
költségvetési okok miatt a nyár vé-
gére tolódott.  Szintén elkezdődött 
a felújított csónakház átalakítása, 
amelynek célja, hogy mind a négy 
évszakban tudja majd hasznosítani 
a bérlő.

De nem csak a Városközpont 
képe változik, változott. Az önkor-
mányzat közreműködésével a dél-
pesti kórház mellett murvás parkoló 
épült, a Magyarok Nagyasszonya té-
ren lassan elkészül a főiskola, amely 
a tervek szerint októberben nyitja 
meg kapuit. A volt Székelyhíd utcai 
iskola bontása és átépítése is elkez-
dődött. Minden más híreszteléssel 
szemben a területen egy élelmiszer 
kisáruház és egy 20 lakásos társasház 
épül majd.

– Visszatérve a játszóterekhez: 
a nyár negatív híre volt sokak szá-
mára a játszószerek – elsősorban 
hinták – eltűnése. Mi volt ennek 
az oka?

– A játszószerek kötelező felül-
vizsgálata során kiderült, hogy a ki-
helyezett eszközök nem felelnek meg 
a legújabb szabványoknak, a mai 
előírásoknak, ezért volt szükséges 
a leszerelésük. Szeretnék minden-
kit megnyugtatni, hogy még idén 6 
millió forint értékben megkezdődik 
részbeni pótlásuk, illetve felújításuk, 
jövőre pedig egy mintegy 20 millió 
forintos nagy beruházással fogjuk a 
megfelelő állapotokat visszaállítani. 
Hozzá kell tenni, hogy azt a néhány 
hintát, amelyek nem játszótéren áll-
tak, így nem is használták őket, nem 
pótoljuk. Az elbontott, de még hasz-
nálható játszószereket felújítás után 
szintén kihelyezzük a játszóterekre, 
vagy óvodák udvarára.

– A sport, a kulturális és a 
közélet területén mi változott, mi 
történt a mögöttünk lévő hóna-
pokban?

– A teljesség igénye nélkül: az 
ESMTK focicsapata, nagy örömünk-
re, bent maradt az NB III-ban, bir-
kózóink túl vannak egy nagyon in-
tenzív, sérülés- és balesetmentesen 
lezajlott edzőtáborozáson, és ezúton 
is gratulálhatunk Szőke Alexnek ka-
det Európa-bajnoki címéért. A nyári 
kulturális programok, különösen a 
pénteki térzenei sorozat, valamint 
a Csili által szervezett Szent István 
napi forgatag és a tűzijáték sok lá-
togatót vonzott. A civil szervezetek 
sem tétlenkedtek a nyáron, több 
kulturális, illetve szabadidős progra-
mot szerveztek nemcsak önmaguk, 
hanem a kerület lakossága számára.

– Milyen változások várhatók az 
év hátralévő részében?

– Költségvetésünk időarányosan 
jól áll, és reméljük, hogy az október-
ben érkező iparűzési adó még kedve-
zőbb pénzügyi helyzetet teremt majd, 
így a következő hónapokban az el-
sődleges cél a jövő évre némi tarta-
lék képzése. Szeretnénk az év végéig 
megnyugtatóan rendezni a Duna 
Garden problémáját. Augusztusban 
egyeztettem a Budapest Gyógyfür-
dői és Hévízei Zrt. vezérigazgatójá-
val, Szőke László úrral, aki arról a jó 
hírről tájékoztatott, hogy a jódos-sós 
gyógyfürdő bontási munkái valószí-
nűleg októberben elkezdődnek, ezzel 
egyidejűleg elindítják a beruházás 
közbeszerzését. Így a strandfürdő fel-
újítása 2018-ban elkezdődhet.

A Helsinki úton átívelő gyalogos-
kerékpáros híd kivitelezési tervei is 
elkészültek, jelenleg a szakhatósági 
engedélyezéseket intézik munkatár-
saim. Reményeink szerint még idén 
lezajlik a pályáztatás, és legkésőbb 
jövő év elején elindulhat a beruházás.

Sz. A.

Átalakuló Pesterzsébet
A nyári hónapokban tovább szépültek a kerület északi részén lévő lakótelep 
parkjai, és véget értek az intézményi korszerűsítések, karbantartások is. Ha-
marosan befejeződik a Városháza mellett lévő vonatos játszótér felújítása. 
Várhatóan még idén elkezdődik a Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdő bon-
tása, hogy azután tavasszal elkezdődjék az építkezés, és a Helsinki út fölött 
átívelő gyalogos-kerékpáros híd kivitelezési tervei is elkészültek – derült ki 
Szabados Ákos polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből. 
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Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 

2017. szeptember 18-tól 25-ig az ingyenes jogi tanácsadás 
szabadságolás miatt szünetel. Egyébként a félfogadás 
a szokásos időpontban: minden hétfői munkanapon 

14.30-tól 18.00 óráig történik.
dr. Bősze Lajos

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képviselő 
fogadóórája szeptember 7-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

Tisztelt Adózók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, 

az építményadó és a telekadó 
2017. II. félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2017. szeptember 15-e.
Az önkormányzati adókról 2017. februárban az egyenlegértesítő mel-

lett a II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 
Amennyiben további információra (befizetési csekkre) tartanak igényt, 
kérjük, hogy az Adócsoportot szíveskedjenek személyesen, vagy telefo-
non (helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1252, 1254, talajter-
helési díj: 283-0640/1250, 1225, gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 

1257,) megkeresni. A határidőt követő befizetés esetén késedelmi 
pótlékot számítunk fel, ezért kérjük a fenti időpontig adóik rendezését.

 

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Hatósági Osztály Adócsoportja

A pályázati rendszer bevezetése 
egy kevésbé átlátható lakáskiosztási 
folyamat végére tett pontot azáltal, 
hogy a pályáztatás rendjének fel-
tételeit pontosan meghatározta. A 
Szociális Bizottság minden pályá-
zat kiírása előtt – a megpályázható 
lakások ismeretében – elfogadja a 
pályázatok elbírálásának pontrend-
szerét, amely objektív módon segít 
a döntéselőkészítésben. Így történt 
ez a márciusi pályázat esetében is. 

A bírálati szempontrendszer úgy lett 
kialakítva, hogy a rászorultsági szem-
pontok még jobban érvényesüljenek, 
az esélyek egyenlőek legyenek. A 
hivatal dolgozói az objektív szem-
pontrendszer alapján előminősítik a 
pályázatokat, majd a döntéshozatal 
során a bizottság szintén a pont-
rendszer alapján tudja kialakítani 
végleges álláspontját. Pontazonosság 

esetén az első helyen álló pályázók-
nál, valamint minden nyertes pá-
lyázó esetében a hivatal környezet-
tanulmányt végez, ellenőrizve ezzel, 
hogy a közölt adatok, hivatkozások, 
körülmények megfelelnek a valóság-
nak. Mindezek ismeretében a végső 
döntést a bizottság hozza meg.

Szükséges volt arányos pontrend-
szer kialakítására abból a szempont-
ból is, mert sokkal nagyobb az igény 
a lakásokra, mint a bérbe adható in-
gatlanok száma. Az idén márciusban 
kiírt pályázat esetében 8 lakásra 169 
pályázó jelentkezett, ez azt jelenti, 
hogy átlagosan minden lakásra több 
mint húszan pályáztak. Ebből adódó-
an indokolt volt a tiszta feltételrend-
szer kialakítása. 

A fenti indokok alapján megal-
kotott szabályok alkalmazásának kö-
vetkeztében a kerületben található 
önkormányzati lakások bérbeadása 
átlátható, következetes és igazságos 
módon történik. Az egységes bírá-
lati pontrendszer egyértelmű, ezzel 
segítve a pártatlan rangsor kialakí-
tását, hiszen nem lehet tőle eltérni, 
biztosítva ezáltal azt, hogy mindenki 
azonos elbírálásban részesüljön.

A következő szociális bérlakás-
pályázat kiírására várhatóan 2017 
szeptemberében kerül sor.

sz.

A játszótéri eszközök biztonságossá-
gáról szóló GKM rendeletnek megfe-
lelően elvégeztettük a kerületi ját-
szószerek éves felülvizsgálatát. Az 
előző években még megfelelő tanú-
sítványt kapott játszószereink álla-
pota sajnos leromlott. A negyedéves 
karbantartás a játszószerek hasz-
nálhatóságának időtartamát ugyan 
megnyújtotta, de a mostani vizsgálat 
végérvényesen balesetveszélyesnek 
nyilvánította a kerületben található 
16 db Triál hintát, 7 db DET csúszdát 
és 4 db mászóvárat.

Az ún. „vas”hinták kihelyezé-
se Budapesten a 1970-es években 
kezdődött. A hinták talajban ta-
lálható elemei, valamint a tartó-
szerkezet elhasználódása miatt a 
jelenlegi vizsgálat ezeket a hintákat 
balesetveszélyesnek nyilvánította. 
A vizsgálati jegyzőkönyv alapján a 
további intézkedésig a hintaülőké-

ket a Szociális Foglalkoztató mun-
katársainak a hintákról le kellett 
szerelniük.

A 2000-2002 között kihelyezett 
faszerkezetű játszóváraink, DET 
csúszdáink csúszási felületei elöre-
gedtek, az ütéscsillapítók részben a 
szabványok változása miatt, részben 
az elhasznált és elöregedett ütéscsil-
lapító gumitéglák miatt váltak bal-
esetveszélyessé.

Önkormányzatunk az előző 
években már megkezdte játszótere-
ink felújítását, új játszószerek kihe-
lyezését. A játszószerek pótlását az 
idei évben is tovább folytatjuk. Re-
ményeink szerint 2018. év végére az 
összes elbontott játszószer helyére 
minden helyszínen új, a jelenlegi 
szabványoknak megfelelő játszósze-
reket adunk át Pesterzsébet lakos-
ságának. 

Kérjük a lakosság szíves megér-
tését!

Sikeres a kerületi 
bérlakás-pályázati rendszer

Tájékoztatás 
a pesterzsébeti játszószerekről

2017. március 20-án már negyedik alkalommal került kiírásra szociális 
bérlakás-pályázat kerületünkben. A képviselő-testület Szociális Bizottsága 
42/2017 (III.08.) SZB számú határozatával jelölte ki a 8 megpályázható lakást. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. április 24. 16 óra volt. A pályá-
zók végleges rangsorát a Szociális Bizottság június 6-án megtartott ülésén 
fogadta el. A nyertes pályázók június 30-án vehették birtokba a lakásokat.

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 
ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 
Amennyiben ezt a földhasználó 

elmulasztja, úgy növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, mely-
nek legkisebb összege tizenötezer 
forint, legmagasabb összege száz-
ötvenmillió forint.

Felhívás parlagfűirtásra
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A leendő elsősöknek és szüle-
iknek a legfontosabb, hogy pozitív 
hozzáállással lépjenek az új életsza-
kaszba. – Természetes az aggódás, 
hiszen joggal tarthatunk tőle, hogy 
nehéz és sok lesz a gyermeknek az 
iskola, ami sok szempontból nincs 
rászabva, mégis, igyekezzünk a jó 
dolgokat erősíteni magunkban és 
gyermekünkben is. Koncentráljunk 
arra, hogy más világrendbe lép cse-
meténk, hogy elsajátítja az alapvető 
kultúrkészségeket, az olvasást, írást 
és számolást. Ami fontos: a szülő 
saját maga is keresse a jót és a pozi-
tívumot, ne csak úgy tegyen, mintha 
elfogadná ezeket, mert a gyermek 
rögtön megérzi, ha nem őszinték az 
érzések – hangsúlyozza a szakember.

A napirend kialakítása és betar-
tása szintén lényeges, és nem csak 
az elsősöknek. – A kisiskolásoknak 
szükségük van arra, hogy naponta 
legalább egy órát a szabad levegőn 

töltsenek, szabadon játszhassanak, 
rohangálhassanak. Ha a gyereknek 
az iskolában nincs erre lehetősége, 
akkor a napirend részeként az iskola 
után a szülőnek kellene ezt biztosí-
tania – hívja fel a figyelmet Szakács 
Katalin, hozzátéve: sok kutatás bizo-
nyította, hogy a mozgás, a sport köz-
ben felszabaduló, jó közérzetért, bol-
dogságért felelős hormonokból több 
képződik az örömmel végzett, komp-
lex tevékenységek végzése során.

A manapság egyre népszerűbb 
különórákkal kapcsolatban a szak-
ember így vélekedik: – Jó, ha a gyer-
mek sok gazdagító lehetőséggel tud 
élni, akkor, ha az nem a szabad játék 
rovására megy, és ha az a saját élet-
kori szintjén történik. A legjobb, ha 
az iskolában töltött időben tud eljár-
ni az extra foglalkozásokra.

Sokaknak komoly dilemma, illetve 
feszültségforrás a gyerekkel való tanu-
lás. – Ez valóban nem szokott beválni, 

mégis, annak a gyakorlatnak a kiala-
kításában, hogy miként kell összepa-
kolni a táskát, vagy hogyan kell átnéz-
ni a füzeteket, fontos a szülői segítség.

Arra is oda kell figyelnünk, hogy 
gyermekünk a hétköznapokon idő-
ben kerüljön ágyba, lehetősége le-
gyen kialudnia magát. – Bármilyen 
új ismeret megszerzésekor megvál-

toznak az idegrendszeri kapcsola-
tok, amelyek megszilárdulásához, 
beéréséhez pihenésre is szükség 
van. Ezért is téves az az eszme, hogy 
a legjobb tanulási módszer a sok-
sok gyakorlás, túltanulással akár 
ellentétes hatást is elérhetünk. En-
nél sokkal hatékonyabb, ha hagy-

juk pihenni is a gyereket – mondja 
Szakács Katalin.

A megfelelő mennyiségű és minő-
ségű alvás azonban nemcsak a tanu-
lás, hanem az idegrendszer fejlődése, 
a gyermeket érő rengeteg új élmény 
feldolgozása miatt is fontos.

A nyugodt alvás feltételeinek meg-
teremtéséről a szülőnek kell gondos-

kodnia. – Alaposan szellőztessünk ki a 
szobában, biztosítsuk, hogy a gyermek 
nyugodtan kerüljön ágyba, és elalvás 
előtt meséljünk neki akár könyvből, 
akár fejből egyszerű, kerek, a gyerme-
ket nem felzaklató történeteket, me-
séket – tanácsolja a szakember.

Sz. A.

A tanévnyitón Őrfi Krisztina, az 
intézmény igazgatója köszöntőjében 
elmondta: – Az idei nyár meghatá-
rozója a vizes világbajnokság volt. 
Mivel testnevelés tagozatos iskola, 
és a Magyar Olimpiai Akadémia 
olimpiai iskolája vagyunk, bizonyára 
sok diák nézte az eseményt, amely 
két szempontból volt fontos. Az 

egyik, hogy az összefogásból adódóan 
olyan szervezés valósult meg, amely 
világhírűvé tette Magyarországot. A 
másik a hazai úszók és vízilabdázók 
eredményei. Az a cél, amit ők kitűz-
tek maguk elé, kell, hogy nekünk is 
célunk legyen. Csak összefogással 
tudunk eredményeket elérni. A ki-
tartás, a magabiztosság és az alázat 
vezette sportolóinkat ezekhez a szép 
eredményekhez, így ugyanezt kérjük 
mi is tőletek. Nagyon fontos, hogy a 
tehetség önmagában nem hoz ered-
ményt, csak ha kitartással, odafi-
gyeléssel és megfelelő szemlélettel 
párosul.

Szabados Ákos ünnepi beszédé-
ben a szülők felé fordulva így fogal-
mazott: – Arra szeretném Önöket 
kérni, hogy azzal a figyelemmel és 
gondoskodással viszonyuljanak a 
továbbiakban is a gyerekekhez, mint 
a nyári hónapokban, és sok támo-
gatást kérek az első osztályosoknak, 

akik előtt új világ nyílik meg szep-
tember 1-jétől.

A polgármester a tanévnyitón 
jelen lévő intézményvezetőktől azt 
kérte, hogy az önkormányzattal és 
annak rendezvényeivel kapcsolatos 
együttműködést ebben a tanévben 
is őrizzék meg, hiszen ez az, amely a 
tartást adja Pesterzsébeten.

A Hajós iskola 6.a osztályának 
műsorát követően Szabados Ákos 
és Bak Ferenc, a Külső-Pesti Tanke-
rületi Központ igazgatója Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet adott át Rigó 

Lászlónénak és Éderné Tóth Erzsé-
betnek, a József Attila Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola nyug-
állományba vonult pedagógusainak.

Mielőtt Bak Ferenc hivatalosan 
is megnyitotta volna a 2017/2018-as 
tanévet, elmondta: – A kerületben 
353 gyermek kezdte meg általános 
iskolai tanulmányait. A tankerület 
38 millió forintot fordított arra, hogy 
minden első osztályos megfelelő kö-
rülmények között kezdhesse meg a 
tanévet.

Sz. A.

AKTUÁLIS

Szabad játék, mese, pihenés

Becsengettek

A tanévkezdés az első osztályosok életében mérföldkövet jelent, de a többi 
alsósnak is nehéz visszazökkenni a kerékvágásba. Mi, szülők sokat tehetünk 
azért, hogy könnyebben menjen a be-, illetve visszailleszkedés – hívja fel a 
figyelmet dr. Szakács Katalin klinikai gyermek szakpszichológus, a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye igazgatója. 

A Budapest XX. kerületi Hajós Alfréd Általános Iskolában tartotta a Külső-
Pesti Tankerületi Központ és Pesterzsébet Önkormányzata központi kerületi 
tanévnyitó ünnepségét augusztus 31-én. 
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A Szív Világszövetsége (WHF) 
kezdeményezésére 2000 óta a 
világon mindenütt egyszerre 
rendezik meg a Szívünk Napját, 
melyhez hazánk az első évtől 

kezdve csatlakozott. A Magyar 
Kardiológusok Társasága és a 
Magyar Nemzeti Szívalapítvány 
minden évben szeptember utol-
só vasárnapján, a Szívünk Nap-
ján hívja fel a figyelmet a szív 
és érrendszeri megbetegedések 
kiemelkedő gyakoriságára, a 
mindennapi életben is megvaló-
sítható megelőzési módszerekre. 
Mindez azért is különösen fontos, 
mert hazánkban a szív- és érrend-
szeri betegségek több áldozatot 
szednek, mint valamennyi más 
betegség, baleset és más halálok 
együttesen.

Idén szeptember 24-én, a Millená-
rison tartják a Szívünk Napját. Az 
„Élj a szíved szerint!” mottójú ren-
dezvényen a mozgás egészségmeg-
őrző szerepére kívánják felhívni a 

figyelmet, erősítve azt a hitvallást, 
hogy csak egészséges gyermekből 
lehet egészséges felnőtt. Az idei 
kampányüzenet elsősorban a nő-
ket és a gyermekeket szólítja meg, 
de természetesen a család minden 
tagjának tennie kell szíve egészsé-
gének megőrzéséért.
A szervezők sokszínű programmal 
várják az érdeklődőket; lesznek töb-
bek között szűrővizsgálatok, szakmai 
beszélgetések, sportolási lehetőség, 
tanácsadás, családi programok, film-
vetítés. Részletek a szivunknapja.hu 
oldalon olvashatók.

s.r.

EGÉSZSÉG

A Központi Statisztikai Hivatal 
leggyakoribb halálokokat rögzítő 
adatai szerint „egyéb szívbetegség-
ben” a legutolsó, 2015-ös idősor 
arról árulkodik, hogy 5 esztendő 
alatt kétszer annyi férfi és háromszor 
annyi nő hunyt el ebben e beteg-
ségtípusban. Az okokról dr. Mezei 
Zoltán kardiológussal beszélgettünk. 
A KSH adataiban szereplő betegsé-
geket az orvoslás gyűjtőfogalomként 
cardiovascularis rendszert érintő 
kóroknak nevez. Ezek közé tarto-
zik – nagyon sok egyéb mellett – a 
szívinfarktus, a koszorúér-szűkület, 
a ritmuszavarok, az érelmeszesedés, 
az agyi érelzáródás, azaz stroke, az 
agyvérzés, az agyi érelmeszesedés, az 
érszűkület. Idős korban e betegsé-

gek megjelenése természetes, ahogy 
szervezetünk elöregszik. Komoly 
gond, hogy ezek mind fiatalabb kor-
ban jelentkeznek. Ennek alapvető 
okát a kutatók, tudósok és orvosok 
az örökletes hajlam mellett az élet-
módban vélik megtalálni, és állítják: 
évszázadok óta hozza hazánk a rossz 
eredményeket.

Az érelmeszesedés számos té-
nyező együtthatásának eredménye. 
Ezek között kiemelést érdemel a do-
hányzás, az elhízás, a mozgásszegény 
életmód, a cukorbetegség, a tartósan 
magas vérnyomás, vagy a vér emel-
kedett koleszterinszintje. De hason-
lóan fontos rizikófaktor a stressz. Az 
ismétlődő stresszhelyzet kiváltotta 
idegi és hormonális változások ma-

gasvérnyomás-betegség kialakulá-
sához vezetnek. Minél magasabb 
valakinek a nyugalomban mérhető 
percenkénti pulzusszáma, annál na-
gyobb az esélye arra, hogy élete fo-
lyamán valamilyen cardiovascularis 
esemény bekövetkezzen.

A kávézást szokás a rizikóténye-
zők közé sorolni. A tudományos ál-
láspont úgy tartja, hogy az átlagos 

kávéfogyasztás, napi 2-3 fekete, ér-
demben nem járul hozzá szívünk és 
ereink megbetegedéséhez. Ennél na-
gyobb mennyiség azonban minden-
képpen káros. Mi a helyzet az alko-
hollal? Kis mennyiségű alkohol, napi 
maximum fél liter sör, vagy ennek 
megfelelő egyéb szeszes ital kifejezet-
ten megvéd az érelmeszesedés ellen.

D. A.

A vezető halálok
A világ fejlett országaiban a leggyakoribb megbetegedések és a vezető halál-
okok közé tartoznak a szív- és érrendszer kórfolyamatai. Amíg a finnek két 
évtized alatt megfordították halálozási mutatójukat, addig Magyarország ma 
az egyik sereghajtó e téren.

Aki a felsorolt szokások vala-
melyikének rabja, annak bi-
zony szembesülnie kell azzal, 

hogy komolyan kiteszi magát a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatának.

Minden olyan étkezés ártalmas, 
amely a szervezet szükséges táplálék- 
és energiaigényének kielégítésén felül 
történik, így a habzsolás, a zugevés, a 
nassolás, a túlevés. Igyekezzünk in-
kább rendszeresen, mértékletesen és 
változatosan étkezni, lehetőség szerint 
kerülve a cukrozott, finom lisztből ké-
szült ételeket. Naponta háromszor, de 
inkább ötször együnk annyit, ameny-
nyitől még éppen nem lakunk jól. 

A dohányzás a magas vérnyomás 
egyik fő kiváltó oka, valamint felelős 
a koszorúér-elzáródásért. A mérték-
telen alkoholfogyasztásnak is ko-
moly veszélyei vannak. Minél többet 
iszunk, annál biztosabb, hogy máj- és 

gyomorbetegség alakul ki, velük pár-
huzamosan pedig magas vérnyomás.

Az infarktus és egyéb szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulásában 
jelentős szerepe van a mozgásszegény 

életformának. Iktassunk be napiren-
dünkbe naponta legalább 20 perc 
mozgást. Egy intenzív séta kezdetnek 
megteszi, idővel fokozatosan tovább 
fejlődünk, és növelni tudjuk a moz-
gás mennyiségét és minőségét is.

A stressz és a pihenés hiánya is 
komoly rizikófaktor. A folyamatos 
idegeskedés ugyanis természetes 
védekezési folyamatokat indít el a 
szervezetben, és különféle anyagok 
kiválasztásával mozgósítja a test tar-
talékait: többek között megemeli a 
pulzusszámot és a vérnyomást, extra 
erőkifejtésre kényszerítve ezzel a szí-
vet. Hasonlóan hat a kialvatlanság is.

nd.

Sosem késő az életmódváltás Szívünk Napja
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A perzselő napsugarak elől a kerti 
asztal fölé boruló napernyő alá hú-
zódtunk. A kertecskét belengte a 
frissen nyírt gyep illata és a vendég-
váró paraszttálon pihenő házikolbász 
és töpörtyű ínycsiklandozó füstszaga. 
Igazi falusi idill, felújított házikóval, 
a nagyvárosban. Kinyújtóztunk a 
fonott karosszékekben, csatlakozik 
hozzánk Judit párja, színházi alko-
tótársa, D. Horváth Károly, hogy a 
tragikus sorsú Kovács Apollóniáról 
beszélgessünk. A több mint egy esz-
tendeje Erzsébeten élő Jónás Judit, 
aki a Cinka Panna Cigány Színház 
vezetője, koprodukcióban a Magyar-
országi Szerb Színházzal készül meg-
eleveníteni az énekesnőt, a darab 
szerzője, Rusz Milán rendező irányí-
tása mellett.

– Még nem tartok ott a szerep-
ben, hogy magamat és Apollóniát 
össze tudjam gyúrni – vallotta be a 
Domján Edit-díjas, Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkeresztjével ki-
tüntetett színésznő.

Megkértem, meséljen Kovács 
Apollóniáról, azaz Pólikáról. 

– Pólika Erdélyben született, 
megjárta Auswitzet, ahonnan szü-
lei nélkül tért Magyarországra, ahol 
nevelőintézetbe került. Az eredeti 
cigánydalokat Erdélyből hozta ma-
gával az anyaországba. Férjhez ment 
Grabócz Miklós népdalgyűjtőhöz, a 

Magyar Rádió nóta- és népdalmű-
sor-szerkesztőjéhez, miközben sze-
relmet táplált Horváth Pista énekes 
iránt, aki azonban nem a gyengébbik 

nemhez vonzódott. Repertoárján 
autentikus magyar cigánydalok és 
nóták egyaránt szerepeltek. Öt esz-
tendővel ezelőtt, elfeledve, öregek 
otthonában hunyta le szemét örökre 
– mesélte, hozzátéve: – Az életrajzi 
előadásban természetesen számos is-
mert dal hangzik majd fel, méghozzá 
élőzenei kísérettel.

Judit vágya, hogy – mint fogalma-
zott – a nézőkkel „együtt beszélve”  
mutassa be egy kislány sorsát a vi-
lágtörténelemben, amely nehézsorsú 
művésszé változtatta.

– Mindig a nézők szemébe kell 
nézni, ők pedig nézzenek vissza rám, 
jól, vagy rosszul, annak megfelelően, 
hogy jó voltam-e, vagy sem – jelen-
tette ki, majd leszögezte: másképp 
nem lehet színházat csinálni, más-
ként az csak manír.

– Miért éppen a Szerb Színházzal 
vették műsorukra a roma származású 
énekesnő sorsát feldolgozó darabot?

– Minden nemzetiségnek követni 
kellene a Rusz Milán vezette társulat 
példáját – magyarázta Judit. – Ezért 
megyek én is utána.

A nagyobbik fia unszolására köl-
tözött a – valljuk be, élhetetlen – 
Rákóczi útról Erzsébetre, ahol a bé-
kés környéken álló csendes házrészt 
szintén Valentin találta édesanyja és 
öccse, a súlyosan autista Olivér szá-
mára.

– Nem magam miatt, a gyerek 
miatt, neki kell ez a kert a hintaágy-
gyal – mutatott körbe a naplementé-
ben fürdő otthonán.

Ditzendy

Az Európai Örökség Napok már 
50 országban hatalmas népszerű-

séggel kerül megrendezésre. A ren-
dezvény magyarországi megfelelője 

a KÖN és az Ars Sacra 
rendezvények, melyekhez 
– a különböző felhívások 
révén – minden szeptem-
ber harmadik hétvégéjén 
a helyi önkormányzatok 
és a szakmai civil szerve-
zetek csatlakoznak.

A reggel 9 órakor kez-
dődő rendezvényt Szaba-
dos Ákos, Pesterzsébet 
polgármestere nyitja meg. 
A templomlátogatás so-
rán Czap Zsolt esperes 
fogadja a résztvevőket, 
majd Óváry Gábor, a 
Pesterzsébeti Városvédő 
Csoport vezetője, a BVE 
elnökségi tagja mutatja 

be a templom történelmi, építésze-
ti és művészeti értékeit. A program 
része a toronylátogatás, melyen az 
érdeklődők saját felelősséggel vehet-
nek részt.

A Szent Erzsébet téri római kato-
likus templom Bánszky Mihály épí-
tész tervei szerint, neogót stílusban 
épült, 1909-ben készült el. 1938-ban 
dr. Décsey Géza, az akkori plébános 
Nagy Sándor festőművészt, a gödöl-
lői művésztelep utolsó képviselőjét 
bízta meg a templom belsőépítészeti 
felújításával, amely közadakozásból, 
illetve a perselypénzből valósult 
meg, és 5 évig tartott. Országunk 
egyetlen temploma, amelyet kizáró-
lag szecessziós freskók díszítenek, és 
amelyek európai viszonyokban is a 
legjelentősebb szecessziós alkotások 
közé tartoznak.

– Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy a rendezvényt vezethetem, 
mert nagyapám, Óváry Arthur, 
felülmúlva egyéb pesterzsébeti si-
kertörténeteit, közvetve elősegítette 
a plébániatemplom belsőépítészeti 

felújítását. A múlt század 20-as éve-
iben egymás után épültek a nagy-
apám által megtervezett templomok 
– mondta Óváry Gábor, majd hoz-
zátette: – Hanauer Á. István váci 
megyéspüspök jó kapcsolatot tartott 
Óváry Arthur önzetlen templomépí-
tővel, és javaslatait elfogadva, kine-
vezéseivel támogatta településünk 
egyházi életét. Így lett Kiss László 
a Szabótelepi Jézus Szíve plébánia-
templom építője, illetve dr. Décsey 
Géza a Magyarok Nagyasszonya, 
majd az Árpád-házi Szent Erzsébet 
templom plébánosa.

Óváry Arthur az együtt töltött 
évek közös munkái során őszinte ba-
rátságokat kötött tehetséges munka-
társaival, így Nagy Sándor festőmű-
vésszel is, akivel a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota megépítésén dolgozott 
együtt. Természetesnek tűnt, hogy 
dr. Décsey Géza Nagy Sándort bízta 
meg az Árpád-házi Szent Erzsébet 
plébániatemplom belsőépítészeti 
munkáinak felújításával.

s.z.

Hiteles Pólika

Templomlátogatás a Kulturális Örökség Napjain

Kovács Apollónia életét feldolgozó színdarab címszerepét próbálja Jónás Ju-
dit, kerületünkben élő színművésznő, akit Szabótelepi otthonában kerestünk 
fel. A közelgő bemutatóról, a legendás énekesnőről és Pesterzsébetre költö-
zéséről beszélgettünk. 

A Pesterzsébeti Városvédő Csoport idén is csatlakozik a Kulturális Örökség 
Napjainak (KÖN) és az Ars Sacra, azaz a templomi művészetek bemutatásának 
rendezvénysorozatához. Szeptember 16-án, szombaton településünk legje-
lentősebb építészeti és kulturális örökségét, az Árpád-házi Szent Erzsébet 
plébániatemplomot ismerhetik meg az érdeklődők.
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600 ezer forintot nyert a József 
Attila Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános iskola 20 tanulója nyári 
táborozására az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemzetiségi Pályáza-
tán ( Nemz- TAB- Eper- 17/0197 ). 
A „Hagyományápolás és népi kultú-
ra megismerése Újhartyánban” című 
pályázat keretében a németet már 
3-4 éve tanuló diákok  5 napot töl-
töttek  a városban  Papp Loretta és 
Tóth Viktória tanárnővel.

Minden napra jutott valami ér-
dekesség, természetesen német nyel-
ven. A hagyományok – melyek őr-
zésére nagyon figyelnek az itt lakók 
– közül megismerkedtek a sváb nép-
tánccal. A kézműveskedés keretén 
belül olyan népi hagyományokat pró-
báltak ki, mint a fafaragás, a quilling 
technika, a csuhézás és a kötélverés. 
Természetesen az elkészített tárgya-
kat emlékbe haza is vihették. Felfe-
dezték a város nevezetességeit, ku-
tattak a könyvtárban sváb családok 
után, meghallgatták Major Ferencné 
Erzsike néni gyerekkori történeteit a 
betelepítésről. A Tájházban megta-
nulták a háztartási eszközök német 

neveit, este pedig igazi sváb paraszt-
házat barkácsoltak. Volt sütés-főzés 
is, az ételeket az Újhartyánról készült 
kisfilm megtekintése alatt jóízűen el 
is fogyasztották. Surman Majeczki 
Martin – a német nemzetiségi önkor-
mányzat egyik tagja – előadásából a 

gyerekek megtudták, hogy melyik év-
szakban milyen hagyományok voltak 
régen az akkori faluban, és melyeket 
őriznek még ma is a városban.

A gyerekek sokat tanultak, tudá-
sukat nemcsak németül, de a törté-
nelem és a honismeret szempontjából 
is bővítették. Örömmel gondolnak 
vissza a városra, a verőfényes napsü-
tésre, a Bagolyfészek dolgozóira, és 
jövőre megint szeretnének ilyen játé-
kos, de mégis tanulós táborban részt 
venni.         P. L.

A Spicc & Flex Táncegyüttes 
növendékei – szorgalmuk-
nak és tehetségüknek kö-

szönhetően – idén is sikert sikerre 
halmoztak. A Modern Táncspor-
tok Magyarországi Szövetsége által 
rendezett Országos Bajnokságokon, 

Magyar Bajnokságon, valamint a 
kvalifikáció megszerzését követően 
a Balatonfüreden megrendezésre 
kerülő EurOpen nemzetközi verse-
nyen 2 kategóriában is 1. helyezést 
értek el.

y.

MOZAIK

Majdnem éppen egy évvel ezelőtt 
köszöntötte az önkormányzat Varga 
Ferencné Gaál Erzsébetet 90. szü-
letésnapján, most pedig férjét, Feri 
bácsit a 95.-en.

Varga Ferenc ugyan Cecén szüle-
tett – mivel édesanyja érezve, hogy 
eljött az idő, hazautazott anyukájához 
–, egész életét Pesterzsébeten töltötte. 
Méghozzá Ipar utcai, azóta elbontott 
lakásuk után, 1928-tól ugyanabban, 
az édesapja építette házban. Elemi 

iskoláit is itt végezte, mivel azonban 
a polgári már betelt, Kispestre kel-
lett átjárnia, gyalogszerrel. Édesapját 
követve a FÉG-be ment inasnak. Az 

esztergályos mesterség számára nem 
puszta munkának számított.

– Magam és mások szórakoztatá-
sára járattam otthoni műhelyemben 
az esztergapadot – mesélte.

Feleségével, Erzsi nénivel a Refor-
mátus Ifjúsági Egyesületben ismerke-
dett meg. Szerelem volt első látásra. 
Máig töretlen hite és vallásossága 
miatt, mint klerikális reakcióst, 1950-
ben leváltották művezetői állásából, 
dacára, hogy technikusi és művezetői 
végzettsége egyaránt megvolt.

Három gyermekétől, mint mond-
ta, szép számmal vannak unokái, déd-
unokái.

D. A.

A munka nem csupán munka

Játékos tanulásAranyhalmozók
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– Amikor ide költöztünk, nyom-
ban figyelmeztettek, hogy Kossuth 
Lajos utcát ne keressünk, mert itt 
csak Kosuti van.

– Honnan költöztek Pesterzsé-
betre?

– Észak-Pestről. Újpesten szaná-
lásba fogtak és délre költöztettek a 
feleségemmel. A szanálás persze el-
maradt, ma is úgy néz ki a környék, 
mint amikor eljöttünk. Ötven évvel 
ezelőtt minden másképp ment. Ép-
pen a minap mutattam egyik uno-
kámnak az OTP szerződést, amelyik-
ben az áll, hogy a munkahelyemnek 
kellett kezességet vállalnia. Vagyis, 
ha nem tudok fizetni, a cégnek kel-
lett volna helytállnia. Ezért a lakáski-
utalásnál az igazgató és a szakszerve-
zeti vezető írt ajánlást. Egyébként az 
OTP helyén – mutat a Kosuti felé – 
Főfotó műterem volt, amelyik alatt, 
a földszinten műanyag kisiparos dol-
gozott, akinek egyik éjjel felrobbant 
a műhelye. A romok helyére épült a 
bankfiók.

– Miért éppen Erzsébetet válasz-
tották? Netán ide kaptak kiutalást 
és nem apellálhattak ellene?

– Kőbányai tízemeletes sorház 
és Erzsébet között választhattunk. 
Amikor először idejöttünk, azonnal 
megtetszett a Kosuti, amelyik akkor 
még telis tele volt a legkülönfélébb 
üzletekkel. Persze, hogy ezt válasz-
tottuk a panel helyett. Akkoriban 
még a busz is arra járt. A templom-
nál fordult meg.

– Időközben a Kosuti alaposan 
megváltozott…

– Sajnos. Elbontottak sok olyan 
szép, ízléses épületet, amit nem lett 
volna szabad. A sorház építésével 
Erzsébetnek ezt a részét eltörölték. 
Akkoriban így dolgoztak az építő-
vállalatok. Még a fákat is kivágták, 
hogy legyen helyük felvonulni, és 
építeni a kockaházakat. Elbontották 
azt a házat is a Kosuti és a Török 
Flóris sarkán, amelyikben az a likőr-
gyár működött, amelyik Kolozsvári 
Grandpierre Emil egyik regényében 
főszerepet kapott, a gyár igazgatójá-
val együtt. Megtörtént, hogy amikor 
eső után arra sétáltam, az akkor még 
meglévő épület falán kirajzolódott az 
egykori felirat.

– Akkoriban zajlott a főváros 
iparosítása, a polgári múlt emléke-
inek eltörlése.

– A pletykák szerint az itteni 
tanácselnök jóban volt Kádárral is 
és Losonczival. Kádárt egyszer meg-
hívták a Habselyem Kötöttárugyár-
ba, ahol a hölgyek lenge ruhákban 
felvonulva mutatták be a terméke-
ket. Mondták is a helybeliek, hogy 
ez elég nagy hiba volt, mert Kádár 
zavarban érezte magát. Ennél na-
gyobb hiba volt Soroksár rovásá-
ra fejleszteni Erzsébetet, amikor 
a két városrész még egy kerületet 
alkotott. Ha Soroksárnak is jutott 
volna az erzsébeti pénzekből, ma 
nem lenne XXIII. kerület. A poli-
tika azonban meg akarta büntetni 
a svábokat, jelesül azzal, hogy nem 
fejlesztették az általuk lakott vá-
rosrészt. A svábok már rég Nyugat-
Németországban éltek, helyükre a 
Felvidékről kitelepített magyarokat 
költöztették Soroksárra. Végül is 
tehát őket büntették az elmaradt 
fejlesztésekkel.

– A „fejlesztések” közé tartozott 
a tömbházak építése.

– A Baross utcában kezdődött a 
lakótelepek építése. Rengeteg port 
szívtunk a bontások ideje alatt. A 
Prieszol utca…

– Az melyik?
– Ma Topánka utca, Prieszol 

József régi elvtárs volt. Szóval a 
környék, az átépítés előtt úgy né-

zett ki, akár egy rendezett falu. De 
hát egyre többen költöztek ide, 
kellettek a lakások. Ebből aztán 

adódott is probléma, ugyanis nem 
jártak még csuklós autóbuszok, 
így a reggeli tömeg alig fért fel a 
járművekre. Ráadásul akkoriban 
bővítették a Soroksári utat, ezért 
a Gubacsi úton járt a busz is, vil-
lamos is.

– Mennyit változott a Duna-
part?

– Sokat. Volt egy jó halászcsárda, 
hatalmas terasszal, finom ételekkel. 
Csónakházak, üdülők álltak egymás 
mellett, ahol egész nyarakat töltöttek 
el az emberek. De volt híres jódos-sós 
gyógyfürdőnk is, amiből olyan sok vi-
zet vettek ki, hogy végül már nem ma-
radt szinte semmi gyógyhatása. Volt 
itt minden tényleg, felsorolni is nehéz.

– Azért tessék csak megpróbálni!
– Például az égvilágon mindent 

lehetett kapni. Megesett, hogy a 
vendégek, akik hozzánk jöttek, itt 
vásároltak be, mert a városban nem 
volt olyan áru, mint Erzsébeten. A 
könyv- és hanglemezboltban nem 
tudott az ember olyat kérni, amit ne 
kapott volna meg. 

Igazi piac működött még az U 
alakú csarnok helyén. A fa standok 
mellett a földről árultak az ősterme-

lők minden szerdán, pénteken és 
szombaton. Mi, dolgozó emberek-
ként szombaton vásároltunk. Na-
gyon hangulatos volt a piac.

– Cipekedni tetszett az asszony 
után?

– Természetesen. Szombaton, 
munka után, amikor még nem volt 
szabad szombat. Mindent lehetett 
kapni. Ha megismerkedett az ember 
a kofákkal, akkor ráadásul jobb árut 
kapott. Mai napig árul az a bolgár 
asszony, aki megtanított, hogyan vá-
lasszam ki a jó zöldséget.

– Mégsem csak a felesége szaty-
rait vitte?

– Ahogy ez szokott lenni, összeírta, 
mire van szüksége és engem küldött a 
piacra, mert nem tartott attól, hogy 
becsapnak, és ócska árut sóznak rám.

– Hová tetszettek eljárni még 
családostól?

– A Csili éttermébe. Az asszony 
ugyanúgy dolgozott egész héten, 
mint én, az volt az elvem: neki is 
kijár a pihenés, akárcsak nekem. Ne 
főzéssel töltse a vasárnapját. Így az-
tán eljöttünk a gyerekekkel együtt. 
Régi Csilis vagyok.

– Sőt, a mai napig ide jár ebé-
delni…

– Így igaz. Tudja, mit hiányolok?
– A Csiliből?
– Nem. A belső városrészből.
– Mit?
– Hogy nincs egy színvonalas cuk-

rászda, vagy kávéház. Mert nem igazi 
állva beszélgetni egy-egy régi isme-
rőssel, jó lenne valahová beülni. 

– Gyermekei maradtak erzsébe-
tiek?

– Sajnos nem, kijárták itt az isko-
láikat és elköltöztek.

– Tetszik járni hozzájuk uno-
kázni?

– Már dédunokázni.
Ditzendy Attila

Pesterzsébeti nosztalgia
Nagyváradi József feleségével kerek fél évszázada költözött Pesterzsébet-
re. Szeme előtt változott a falusi múltját őrző városrész Budapest nagyvá-
rosias kerületévé. Az ötvenesztendei emlékekből mindenekelőtt a jókat 
elevenítette fel.
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„Főúr fizetek!” 
Vendéglátás története Pesterzsé-
beten, helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum
A kiállítás megtekinthető: 2017. 
április 19. – 2018. április 1.
Keddtől - Szombatig, 10-18 óráig.

„Kortárs Archaizmus” 
Székács Zoltán festőművész 
kiállítása
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 
1203 Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. 
szeptember 13. – 2017. október 22. 
között 

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, 
Kedd, Szombat: zárva

TÁRSALGÁSI KLUBOK
Beszélgessünk angolul!
szept. 20-án, 17.30-tól
Beszélgessünk németül!

szept. 6-án, okt. 4-én, 17.30-tól

Kézimunka és Sütő-főző Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Természetgyógyászattal 
az egészségért!

Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta
szept. 18-án, okt. 2-án, 17.00 órától

Kerekítő 
Tóthné Kéri Barbarával 

Hétfői napokon 9.30: Mondókás 
móka; 10.10: Bábos torna

Nagy László Simonné 
a 9. sz. egyéni választókörzet 
képviselőjének fogadóórája 

szept. 6-án, okt. 4-én, 18 órakor

SOK ÚJ KÖNYVVEL VÁRJUK 
RÉGI ÉS LEENDŐ OLVASÓINKAT 

ÉS AZ ÉRDEKLŐDŐKET, AKIK 
SZÍVESEN CSATLAKOZNÁNAK 

KLUBJAINKHOZ!

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Időszaki kiállításaink

Állandó kiállítások

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

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

Rátkay - Átlók Galéria
1201 Budapest, Klapka utca 48.

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

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

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

ZÁRVA 
TARTÁSUNK
Gaál Imre Galéria:           
2017. július 31-től 

szeptember 12-ig zárva tart.

KIÁLLÍTÁSAINKRA,

RENDEZVÉNYEINKRE 

A  BELÉPÉS

DÍJTALAN!

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

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli já-
tékok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Új 
foglalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat és 
szüleiket szeptember 8-án, pénteken, 17 órakor. 
A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Tóthné Kéri Barbara tartja!

Színes ötletek klubja: virágokat készítünk pa-
pírból szeptember 27-én, szerdán, 17 órakor! 
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk a 
programot.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt szeptember 
13-án, szerdán, 17 órakor!

Idegennyelvi klubok: Kötetlen társalgási klubok-
ba várjuk a nyelvgyakorlókat! 
Angol klub: október 2-án, hétfőn 17 órakor. 
Német klub: szeptember 11-én, hétfőn 17 órakor. 
Francia klub: szeptember 18-án, hétfőn 17 órakor. 
Orosz klub: szeptember 13-án, szerdán 17 órakor. 
Olasz klub: szeptember 25-én, hétfőn, 17 órakor.

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk 
szeptember 6-án, szerdán 17 órakor jelentkezik 
újra Frisch Tibor vezetésével.

Színházjegy árusítás: szeptember 15-től minden 
pénteken 17 órától válogathatnak közönségszerve-
zőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban Tóthné Pálmai Katalin 
virágos képeit, tárlóinkban pedig Horváth Ferencné 
különleges ajándéktárgyait tekinthetik meg. 

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

PROGRAMJAINK

A rendezvényeinken való 
részvétel ingyenes! 

Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 
rendezvényeinket azzal, 

hogy beiratkoznak hozzánk!
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Csili Művelődési Központ
1201 Budapest, Nagy Győry I. u. 4 - 6. tel.: 283-0230  web: csili.hu • info@csili.hu

2017. szeptember

Rendezvények

szeptember 12. 17.00

HELYTÖRTÉNETI KLUB
Nemesek, Főnemesek Pesterzsébeten
Bánó Attila: A Bánó család története

Szeptember 14. csütörtök 18.00 

„RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK”
A Kárpát-medence népei – II. 
Nemzetiségek és nemzetiségi politika a 19. 
században
Dr. Pap József főiskolai tanár, Eszterházy Károly 
Egyetem Eger, Történeti Intézet igazgatója

BEVEZETÉS A 
CSALÁDFAKUTATÁSBA

Ki vagyok? Honnan származom? Kinek a 
génjeit örököltem? 
Egyre többen teszik fel ezeket a kérdéseket 
maguknak.  Ha Ön is kíváncsi a válaszokra, de 
nem tudja, hogyan kezdjen neki a kutatásnak, 
hol keressen adatokat, egyáltalán mi is az a 
genealógia, akkor jöjjön el szeptember 19-én, 
26-án és október 3-án a Csili Könyvtárába. 
Megpróbálunk segíteni!
Előadó: Várhalmi András amatőr családfakutató
részvételi díj három alkalomra: 1500 Ft

Szeptember 9–10.

V.  DÉL- PESTI  
BÉLYEGFESZTIVÁL
Csili Színházterem
11 órától bélyegkiállítás, bélyegvásár, 
bélyegcserék
Részletes program: www.fi la.bendekovits.hu

TÁRSASÁGKEDVELŐK KLUBJA 
Minden szerdán 18-22 óráig 
Budapest egyik legrégebbi táncos klubjában, 
ragyogó  zene, változó zenekarokkal  és jó 
társaságban töltheti el szabadidejét.
Szülinapokra, névnapokra, összejövetelekre is 
kiváló  alkalom. 
Klubvezető: Zsinovszki Györgyné Ica
belépő: 1000 Ft

Szeptember 16. 10.30-12.00

CSALÁDI TÁNCHÁZ A 
TÉKA EGYÜTTESSEL

belépő: 300 Ft/fő
Szeptember 30. 15.00

ÖRÖKZÖLDEK INNEN-ONNAN
A Zenebarátok Klubjának hangversenye

Kiállítás

szeptember 8–25. 

IX. SZÁZADI NŐSORSOK
Megnyitó szeptember 8. 17.00
A Kossuth Társaság kiállítása

szeptember 29. – október 16 . 

ÖRÖMSZERZŐ
Tálosné Violányi Mimi kiállítása
A tárlat a  Mozdul Közhasznú Egyesület 
közreműködésével jött létre 
Megnyitó: szeptember 29. 18.00

szeptember 29. 10.00

BABA MAMA KLUB
Pszichológiai előadás Vörös Antal szakpszi-
chológussal
Klubvezető: Hargitai Ági védőnő
Belépő: alkalmanként 500 Ft/ család
Szeptember 15. 10.00

„ANYA, TANÍTS ENGEM”
Várunk minden 3 év alatti gyermeket és anyukáját 
a klubba. A gyermeknevelés tapasztalatainak 
megbeszélése, sikerek és gondok megosztása a 
klub tagjaival.
Klubvezető: Hámoriné Oncsik Anita
Belépő: 300 Ft/család

Könyvtár

MESÉK A HOLDFÉNYBEN 

címmel biblioterápiás beszélgetések minden 
hónap 3. csütörtökén 17 órakor
Első alkalom: szeptember 21.

szeptember 29. 

MAGYAR NÉPMESE NAPJA
programok: mesefeldolgozás, meseösvény, 
meseillusztrálás, mesehallgatás,  kézműves-
kedés, mesetotó.

Kiállítások

augusztus 28-tól szeptember 29-ig 
régi képeslapok kiállítása

100 éves a Csili Művelődési 
Központ 

2017.09.01.-10.31. 

KULTBARKAS - AVAGY HÁZHOZ
MEGY A KULTÚRA
2017. szeptember 1-től 60 napon át, 60 
pesterzsébeti utcában, a születésnapra 
művészien átalakított KultBarkas teherautójával, 
- mint a mai kor echós szekerével-, felkeresi 
Önöket a 100 éves Csili! 
Ha ideje és kedve engedi, szeretettel várjuk 
Önt és kedves családját a műsorra, az azt 
követő kötetlen beszélgetésre az utcáról, a 
környezetről, a Csiliről és nem utolsó sorban 
szűkebb hazánkról, Pesterzsébetről. Ha teheti, 
kérjük, egy szelet süteménnyel, egy pohár 
innivalóval járuljon hozzá a jó hangulathoz. 
Fellépnek a Csili művészeti csoportjainak tagjai.
Részvételével nyerhet is, a játék fődíja egy 
párizsi utazás!!
Érdemes lesz kisétálni a kapu elé.
Figyelje a szórólapokat!

2017.09.11.-10.01

100 HANG MESÉJE A 
SZÉP PESTI ERZSIRŐL
Egy gyönyörű és megrázó mese kicsiknek és 
nagyoknak a csodaszép Pesti Erzsiről, akinek el 
kell menekülnie a csúf Ördög tomboló dühe elől. 
100 pesterzsébeti hangja meséli el a történetet, 
mégpedig azt, hogy hogyan nőtt ki egy 
gyönyörű lány testéből ez a csodálatos város. 
A hangfelvétel a város központjában több héten 
át fölállított konténer-stúdióban történik, 
ahová bárki bemehet, és fölolvashat a meséből. 
Az elkészült hanganyagból a Csiliben egy 
mesehallgatós estet szervezünk.
Ezt követően a hangjátékot országos és helyi
rádióban, online adásokban is sugározzuk.
Felvételek a konténerben
2017. szeptember 11. — október 1.
H-V: 10-12 és 15-18 óra között
Helyszín: Pesterzsébet Kosuti
Premier: 2018. február 13. kedd 17.00
Helyszín: Csili Művelődési Központ Bubik István
Színházterem
A rendezvény ingyenes!
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MEGHÍVÓ

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

„A 19. századi nősorsok”
kiállítás megnyitójára, 

2017. szeptember 8-án (pénteken) 17 órára
a Csili B épület Muszély Ágoston termébe.

A kiállítást megnyitja: Szabados Ákos polgármester.

A kiállítást alkotásokkal támogatják a kerületi képzőművészek,
az Arany Kezek-Tündér Ujjak Klub tagjai,

valamint gyűjtők, kézművesek,
a Kossuth Társaság és Szövetség tagjai.

Rendezők: a Kossuth Társaság tagjai és elnöke.
A kiállítás megtekintése díjtalan:

2017. szeptember 8-tól 25-ig.

Támogatók: Pesterzsébet Önkormányzata, Csili Művelődési Központ

MOZAIK

Aki kapja: Csák-
Rozgonyi Cecília 
igazgatónő

Aki adja: Erneszt Julian-
na (Király Józsefné) 61 éve 
végzett általános iskolai ta-
nuló

Történt pedig, hogy részt 
vettem a Vörösmarty Általá-
nos Iskola 90 éves jubileumi 
ünnepségén és a Csiliben 
tartott gálán is. Két óra cso-
da volt a műsor!

Boldog szülők, gyerme-
kek és öregdiákok. Meg-
hatódottan láttam, hogy a 
rendező tanárok nagy szere-
tettel dolgoztak a tehetséges 
és kicsi emberpalántákkal 
együtt. 

Igazi csapatmunka volt, a 
gála pedig egy szép kiállítás-
sal zárult.

Igazgatónő apró ajándék-
csomagokkal és virágcsokor-

ral meg is köszönte minden-
ki munkáját.

Amit én most pótol-
nék ezen pár sorral, az egy 
gyönyörű, színes, tarka 
köszöntő, jelképes virág-
csokrommal áldást kívánva 
Csák-Rozgonyi Cecília igaz-
gatónő munkájáért. Azért, 
mert csak ő nem kapott kö-
szöntést és virágot.

A fenti öregdiák

Egy elkésett virágcsokor 
története

A Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Értékek 
és Hungarikumok Szövetsége 3. alkalommal tartja 
meg a Magyar Értékek Napja rendezvényt szeptem-

ber 9-én a Szent István Bazilika előtti téren. Az esemény a 
Kárpát-medence szellemi és tárgyi kulturális értékeinek leg-
javát vonultatja fel.

Az egész napos program 9 óra 30 perckor kezdődik, a 
színpadi műsorok mellett lesz városi séta, Parlament- és mú-
zeumlátogatás, ökumenikus terményáldás, valamint népvi-
seleti bemutatók. A rendezvény a bazilikában este 6 órakor 
kezdődő szentmisével, majd az azt követő kórus- és orgona-
hangversennyel zárul. Részletek a http://www.mnhsz.com/. 
oldalon találhatók.

y.

Négy évtizede műkö-
dik a Mozgássérül-
tek Budapesti Egye-

sülete, a 24 alapszervezete 
közül az egyik a 2016-ban 
alakult, és jelenleg harminc 
főt számláló „Erzsébeti Bice 
Kószák Klubja”. Az alapítók 
ezúton is köszönik az önkor-
mányzat képviselő-testüle-
tének a megalakuláshoz 
nyújtott segítséget.

A klub minden hétfőn 
délelőtt 9-12 óráig a Csili 

Művelődési Központ aka-
dálymentes helyiségében, a 
Fészek klubban tartja klub-
napjait, Papp Mihály vezény-
letével, aki a budapesti szer-
vezet elnökségének is tagja.

A pesterzsébeti klub sze-
retettel várja új tagok jelent-
kezését. Érdeklődni Papp 
Mihálynál a 0630/430 45 
80-as telefonszámon, vagy 
Hengl Tibornál a 0620/966 
39 63-as számon lehet.

s.

Augusztus 5-én Szent-
endrén, a V-8 Sza-
badidőközpontban 

rendezték meg a Miss Kö-
zépiskola Szépségverseny 
döntőjét, amely a Magyaror-
szágon és a határon túli ma-
gyar középiskolák egészséges, 
modern, célratörő fiatal szép-
ségeit szólítja meg hetedik 
éve. A mögöttünk álló tan-
év legszebbje a zsűri (Szabó 
Szimonetta divattervező, 
Kaszás Kinga és Kővári Ale-
xandra modellek) döntése alapján a Pester-
zsébeten élő 18 éves Zeichmeister Dominika 
Anasztázia lett, aki a Madách Imre Gimná-

zium tanulója. Ő nyerte el a Közönségdíjat 
is, vagyis a zsűri és a nézők is őt választottak 
2017 legszebb középiskolás lányának.          y

Immár 4. éve szerveznek 
civilek, dél-pesti lokál-
patrióták, futók, kerék-

párosok és horgászok közös 
akciót a Duna-parton a Pest-
erzsébet – Átalakuló Du-
na-part szervezésében.

Az összefogásnak kö-
szönhetően számos illegális 

hulladéklerakót számoltak 
fel az önkéntesek a parton, 
a Gubacsi-híd és a Hollandi 
öböl környezetében. 

Ennek ellenére koránt-
sem fogadja ideális állapot 
az ideérkezőket. Éppen ezért 
idén ősszel is takarítási akci-
ót és lakossági fórumot szer-

vez a civil szervezet a takarí-
tási világnap alkalmából.

Várják mindazok jelent-
kezését, akiket zavar a tele-
szemetelt Duna-part, a nádas 
állapota, tisztább és rende-
zettebb partszakaszon szeret-
nének kerékpározni és futni, 
vagy féltik a kutyájukat a fer-
tőzésveszélyes hulladéktól. A 
takarítás közben a résztvevők 
arról is eszmét cserélnek, mit 
lehet tenni a kis-Duna pest-
erzsébeti partszakaszáért.

Találkozó szeptember 17-
én, 9 órakor a pesterzsébeti 
Duna-parton, a Gubacsi-híd 
alatti régi Hajóállomásnál. 
A szervezők zsákokat és 
kesztyűt biztosítanak.

y.

Magyar Értékek Napja

Mozgássérültek egyesülete 
Pesterzsébeten is

Pesterzsébeti lány a legszebb középiskolás

Takarítás és lakossági fórum

FOTÓ: LIPPAI GYULA KRISZTIÁN
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Július 14-én újra hazánkba érke-
zet hanshi Kuba Yoshio 10. danos 
okinawai karate mester, akit elkí-
sért Japánból sensei Tetsuji Sato 5. 
danos mester. A nyelvi akadályok le-
küzdését, a tolmácsolást a hazánkan 
élő sensei Shimizu Nana 4. danos 
mester végezte, aki a Magyarorszá-
gi Goju-Ryu Karate Do Szövetség 
tagja, és a nemzetközi szervezet, a 
Sakura-Kai egyik vezetője is.

Kuba hanshi július 15-én a szlo-
vákiai Losoncon tartott a barna 
és a fekete öveseknek egész napos 
gyakorlati szemináriumot, amely a 
résztvevők elmondása szerint az el-
múlt 15 év legjobb szemináriuma 

volt. Végre bepillantást nyerhettek 
a tradicionális okinawai goju-ryuba, 
amelyről az Európában élő és a meg-
hívott japán mesterek eddig csak be-
széltek, de igazán megmutatni nem 
tudták, mert ők sem ismerik.

Másnap Budapesten tartott Kuba 
hanshi egy egész napos nagy sikerű 
gyakorlati szemináriumot a barna 
és a fekete öves edzőképzős hallga-
tóknak és edzőknek, akik szintén 
komoly ízelítőt kaptak az okinawai 
karatéból. – A szeminárium legna-
gyobb tanulsága az, hogy mi nagyon 
merevek vagyunk, csak a külső izom-
feszítésekre, az erőre koncentrálunk. 
Fiatalkorban ez jó, mert fejleszti az 

izmainkat, de később 
már harmonikussá 
kell tenni az izmaink 
munkáját és a légzé-
sünket – összegezte 
Harsányi László, a 
Magyarországi Goju-
Ryu Karate Do Szö-
vetség elnöke.

A szövetség mun-
kája július 17-e és 
22-e között Gyoma-

endrődön folytatódott, mégpedig a 
hagyományos nemzetközi táborban, 
ahová Angliából, Szlovákiából, Uk-
rajnából, Romániából, Németor-
szágból és Magyarországról érkeztek 
tanítványok. A napi öt edzés két cso-
portban zajlott. A tábor programjai a 
kihon, a kata, a bunkai technikák és 
az esti sparingok voltak. Kuba hanshi 
edzésein még a fiatalabb generációk 
is élvezettel edzettek, és figyelték a 
mester tanításait.

Kuba hanshi akupunktúrás or-
vos, a Japán Akupunktúra Szövetség 

elnöke. Pár tanítványon bemuta-
tott néhány akupunktúrás kezelést, 
gyógyítást, az utolsó napon pedig 
megmutatta a Kyusho technikákat 
is, néhány akupresszúrás pont harci 
alkalmazását.

A tábort kyu és danvizsga zár-
ta, ahol a szövetség karatékái közül 
18 fő sikeres kyu vizsgát tett, vala-
mint Valkai Márta 4. danra, Vlado 
Novodomszky 2. danra, Nyikita 
Thuk 1. danra, Kruchió Tímea 1. 
danra sikeresen vizsgázott.

s.z.

Karate szemináriumok és táborok
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Sajnos idén is gyorsan elmúlt a 
nyár. Akinek szerencséje van, 
az elmúlt hónapokból csak 

szép emlékei maradtak, a kevésbé 
szerencsések azonban talán a mai 
napig kínlódnak valamilyen bőrbe-
tegséggel, amit az elmúlt hónapok-
ban szedtek össze.

A hőségben fokozottan verejté-
kező és bepiszkolódó láb ápolására 
nemcsak esztétikai, de egészségi 
szempontok miatt is különösen nagy 
figyelmet kellett (volna) fordítani. A 
megfelelő lábhigiéné, azaz a tisztálko-
dás és az azt követő alapos törölközés 
elmaradása ugyanis igen kellemetlen 
láb- és körömgombásodást okozhat. 
Ezzel nem feltétlenül kell bőrgyó-
gyászhoz fordulni, a betegséget vény 
nélkül kapható szerekkel otthon is 
kezelhetjük. Ennek legfontosabb 
szabálya a fertőzött terület tisztán és 
szárazon tartása.

A nyár gombás betegsége, amint 
a neve is mutatja, a napgomba, 
amely a fejbőrön telepedik meg, 
majd onnan hullik le a hátra, vállra, 
mellkasra. Jelenlétét enyhén hám-
ló, világosbarna, esetleg fehér színű 
foltok jelzik. Nevét onnan kapta, 
hogy ezek a foltok napfény hatásá-
ra kivilágosodnak, szinte fehérekké 
válnak, és nem barnulnak le. Té-
vesen a napfény hatásának szokták 
tulajdonítani, pedig gombás fertő-
zésről van szó. Kezelésére ecsetelőt, 
krémet, illetve gombaölő sampont 
kell használni.

 s.y.

Bizonyára sokak számára is-
meretes, hogy a fogyókúra 
során érdemes növelni a 

vízbevitelt, ám ennek jelentőségét 
csak kevesen ismerik, pedig szám-
szerűen mérhető, mekkora különb-
séget jelent, ha tényleg figyelünk a 
megfelelő folyadékbevitelre.  Aki  
sokat iszik, annak felgyorsul az 
anyagcseréje, csökken az étvágya, 
hiszen a diéta során bevitt magas 
rosttartalmú ételekben lévő élelmi 
rostok a nedvesség hatására meg-
dagadnak az emésztőrendszerben, 
ilyen módon eltelítve azt. Ezzel a 
víz nagyon jelentősen képes elnyúj-
tani a jóllakottságot.

Vizsgálatok szerint azonban nem 
mindegy, hogy mikor fogyasztunk vi-
zet. Egy amerikai kutatócsoport azt 
vizsgálta, milyen hatással van a szer-

vezetre az étkezés előtt ivott víz. A 
felmérésben két fogyókúrázó csoport 

vett részt; az egyik minden étkezés 
előtt ivott fél liter vizet, míg a többi-
eknek csak a diétát kellett tartaniuk. 
A kísérlet teljes 12 héten át zajlott, 
melynek végén a résztvevők mérleg-
re álltak. Ekkor derült ki, hogy az ét-
kezések előtt vizet fogyasztó csoport 
tagjai 44 százalékkal többet fogytak, 
mint azok, akik ugyanazt az étrendet 
extra vízbevitel nélkül követték. A 
kutatók szerint ezt a vízmennyiséget 
a legideálisabb fél órával az étkezé-
sek előtt elfogyasztani, így maximali-
zálható a víz éhségcsökkentő hatása. 
Ha valaki betartja azt a módszer, a 
vizsgálat tanúsága szerint étkezésen-
ként mintegy 60 kalóriával keveseb-
bet fogyaszt, ami havonta 2 extra 
mínusz kilót jelent.          nd.

Ivással a fogyásért

A nyár 
kellemetlen 
emlékei

Az öregedéssel járó elkerülhetetlen tüne-
tek – a ráncok megjelenése, a memória 
csökkenése, a szív- és érrendszeri beteg-

ségek, a csontritkulás, a daganatos betegségek – 
nemcsak a genetikán múlnak, hanem nagy rész-
ben az életstíluson, életmódon. A mozgás mellett 
a táplálkozás is sokat nyom a latban.

Korunk előrehaladtával fontos a vitaminbevi-
tel növelése, ugyanis a vitaminok, az ásványi anya-
gok és a nyomelemek kisebb mértékben szívód-
nak fel. A szervezet egészségéért az átlagosnál két 
és félszer annyi D-vitamint kell szedni, a B12 be-
vitelt 2 mikrogrammról 10-re kell emelni az évek 
során, folsavból pedig napi 400 mikrogrammnyit 
javasolnak a szakemberek. 

Különösen nőknél nagyon fontos a csontrit-
kulás megelőzése, amelynek legfontosabb eleme 

a kellő mennyiségű kalcium bevitele, amely 
naponta 1200 mikrogrammot jelent.

Számos kutatás bizonyítja, hogy a zöld-
ség- és gyümölcsfogyasztás nagymértékben 
csökkenti a betegségek kialakulásának koc-
kázatát. Kutatások szerint legalább naponta 
5 adag több, rostban és vitaminokban gaz-
dag zöldség, illetve gyümölcs elfogyasztásá-
val tovább maradunk egészségesek.

Ha a cukros, édes ételek, péksütemé-
nyek, tészta- és kenyérfélék helyett zöld-
séget, gyümölcsöt, olajos magokat, kevés 
teljes kiőrlésű kenyeret, tejterméket, jog-
hurtot fogyasztunk, azzal szintén hozzájárulunk 
élettartamunk növeléséhez.

Végül, de nem utolsósorban az étrendünk ré-
szét kellene képeznie a halakban rejlő zsiradék-
nak – az omega zsírsavnak. Ez, a halban és ten-
geri herkentyűkben, a lenmagban, a makadámia 

mogyoróban rejlő többszörösen telítetlen zsírsav 
rendkívül erősen stimulálja az immunrendszert, 
csökkenti a depressziót, minimalizálja a szív-ér-
rendszeri betegségek és a rákos folyamatok kiala-
kulásának rizikóját.

s.z.

A túlsúlyos embereknek külö-
nösen nagy szükségük van 
a rendszeres testmozgásra, 

ugyanakkor ők azok, akiknek – ép-
pen a plusz kilóik miatt – nagyon oda 
kell figyelniük, hogy milyen sportot 
választanak.

A  plusz súllyal küszködők általá-
ban nincsenek hozzászokva a rend-

szeres testmozgáshoz, ezért erőnlétük, 
állóképességük sem megfelelő, így 
náluk nagyobb a sérülések kockázata. 
A túlsúly önmagában is megterheli a 
szívet, az érrendszert, a csontokat és 
az ízületeket, ezért sok sportág ma-
gasabb egészségügyi kockázattal jár. 

Mindez riasztóan 
hangzik, mégsem 
érdemes beletö-
rődni a helyzetbe, 
már csak azért sem, 
mert a mozgás 
elengedhetetlen 
része a fogyásnak, 
de ami még ennél 
is fontosabb, csök-
kenti a betegségek 
k i a l a k u l á s á n a k 
kockázatát, csak 
éppen ki kell vá-

lasztani a megfelelő mozgásformát, és 
be kell tartani a fokozatosság elvét.

A fogyáshoz a legmegfelelőbbek 
a kitartó sportok, ezek közül is azok, 
amelyek nem terhelik meg az ízüle-
teket. Az egyik legjobb mozgásforma 
a biciklizés, amely egyszerre fejleszti 
az izmokat és égeti a zsírt, és amely 
akár a mindennapok részévé is tehe-
tő. Hasonlóan jó választás az úszás, 
amely kalóriát éget és gyorsítja az 
anyagcserét. A legkézenfekvőbb pe-
dig a gyaloglás, amely szintén kíméli 
az ízületet, ráadásul nem kell hozzá 
sportruházat vagy -eszköz.

Azt tudni kell, hogy a súlyfeles-
leg leépítése az edzés megkezdésétől 
számított 30. perc után kezdődik el, 
addig a szervezet csak szénhidráto-
kat éget, zsírokat alig. Nem mindegy 
a pulzusszám sem, amelynek az úgy-
nevezett zsírégető tartományban kell 
maradnia. Ez életkortól függ, kiszá-
mításához a 220-ból (maximális pul-
zus) le kell vonni az életkort, majd 
ennek a 65-75 százalékát venni.

Sz. A.

Edzés plusz teherrel

Evés és a hosszú élet
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Zöldsarok Ajánló

Ha tavaszra virágzó 
kertet szeretnénk, 
már szeptember-

ben elültethetjük a kétnyári 
virágok hagymáit. 
Amennyiben az egy-
nyáriak még pom-
páznak az ágyások-
ban, ezt a munkát 
novemberre is ha-
laszthatjuk.

Mivel az éjszakák 
egyre hűvösebbek, 
itt az ideje, hogy a le-
andert, a hibiszkuszt 
és más mediterrán 
növényeket védett helyre 
tegyük át, majd vágjuk le 
hajtásaikat, hogy kevesebb 
vizet párologtassanak.  Az 
ideális számukra az állandó 
10-15 fokos hőmérséklet. A 
teleltetés idejére ritkítsuk 
öntözésüket és hagyjunk fel 
a tápoldatozással.

A rózsákat vágjuk vissza, 
és a tövét takarjuk be télire 
fenyőkéreggel vagy falevéllel.

Az örökzöldek átültetésé-
nek is most jött el az ideje, és 
újak ültetéséhez is alkalmas 
ez az időszak. Nekiláthatunk 
az örökzöldek és cserjék met-
szésének is, egyrészt hogy 
télen a rá rakódó hó súlyát 
jobban bírják, másrészt hogy 

a hideg hónapokban is gyö-
nyörködhessünk bennük.

Fontos feladat a talaj fel-
javítása. Ássuk fel a földet, 

és forgassunk bele komposz-
tot, hogy jövőre a lehető 
legtöbbet ki tudjuk hozni 
kertünkből.

A fűnyírásról sem szabad 
elfeledkeznünk, a nyesedé-
ket azonban már minden-
képpen gyűjtsük össze. Bár a 
takarítás általában nemsze-
retem feladat, tegyük rendbe 
a kertet. A beteg, elszáradt 
növényeket gyökerestül húz-
zuk ki, tisztítsuk meg az ágyá-
sok földjét, mert sok kártevő 
és kórokozó ott bújik meg.

Végül még egy praktikus 
teendő: a locsolótömlőből 
ürítsük ki a vizet, és az összes 
tartozékával együtt tegyük 
védett helyre.              dr.

Véres, káromkodós, ugyanakkor vic-
ces akcióvígjátéknak hirdették a 
Sokkal több mint testőr című filmet, 

ami nyár végén került a magyar mozikba. Az 
ígéret teljesült, a mozi sem több, sem keve-
sebb a beharangozottnál.

A történet szerint a profi védelmi ügynö-
köt (Ryan Reynolds) egy nap szokatlan kül-
detéssel bízzák meg; halálos ellenségét, a világ 
egyik leghírhedtebb és legkeresettebb bérgyil-
kosát (Samuel L. Jackson) kell megvédenie, 
hogy épségben eljussanak Angliából a hágai 
bíróságra. A feladat nem könnyű, hiszen a fél 
gengsztervilág a nyomukban van, a gonosz 
belorusz diktátor (Gary Oldman), aki ellen 
vallania kellene, szintén, és akkor a sztoriba 

még bekavar 
a bérgyilkos 
börtönben ülő 
felesége (Salma 
Hayek) is.

Autós ül-
dözések, lövöl-
dözések, vere-
kedések, némi 
szerelmi szál, 
azaz a rendező (Patrick Hughes) felvonultat-
ja az összes filmes klisét, mindezt látványos 
európai helyszíneken. Tipikus nyárvégi, ősz 
eleji könnyed film, ami a puszta kikapcsoló-
dást szolgálja, nem kell utána töprengeni a 
mondanivalóján, hiszen az nincs…       y.a.

Kora ősz a kertben Haverfilm

Hozzávalók 2 személyre: fél csirkemellfilé,
1 kisebb vöröshagyma, 1 teáskanál dijoni mus-
tár, só, cayenne bors, 2 evőkanál kókuszzsír,
1 fél db duci salátacukkini, 6 db bacon szalonna.

A mártáshoz: 1 kisebb fej vöröshagyma, 1 do-
boz kókusztejszín vagy főzőtejszín, 20 levél ba-
zsalikom, 1 púpos teáskanál tápióka keményítő, 
1 evőkanál kókuszzsír, só, bors.

A darabokra vágott csirkemellfilét és a 
vöröshagymát aprítógépbe tesszük, hozzá-
rakjuk a mustárt, sót, borsot, és az egészet 
pépesre turmixoljuk. Vizes kézzel 6 db po-
gácsát formálunk belőle, és a kókuszzsíron 
oldalanként 1-1 percig elősütjük.

A cukkiniből 6 db ujjnyi vastag szeletet 
vágunk, rárakjuk a húspogácsák tetejére, 
majd begöngyöljük a bacon szalonnákkal. 
Kisebb tepsiben, 180 fokon, légkeveréses 

funkcióval addig sütjük, amíg a szalonna 
szép piros lesz.

Mártás: a hagymát aprítógépben finomra 
vágjuk, lepirítjuk a kókuszzsíron, hozzáadjuk 
a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, majd belerak-
juk a bazsalikom leveleket. Amikor felforrt, 
besűrítjük a kevés vízben elkevert keményí-
tővel. Ha kész, krémesre turmixoljuk.

A cukkinis fasírtokat rukkolás salátaágy-
ra rakjuk, és a mártással együtt tálaljuk.

További receptek: www.kellegyrecept.hu

Cukkinis fasírt bazsalikomos mártással
Gasztronómia

2 8

4 9 8 2 3

1 5 7

8 3 6 2

7 4

6 4 9 3

3 9 1

7 8 6 3 5

4 7

Sudoku

7 1 3

3 1 9

8 3

8 2 5

6 1

5 3 2

6 1

9 5 7

2 9 4

Helyezze el 1-től 9-ig a számokat úgy, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 3x3-as négyzetekben.



20 2017. szeptember 5.SPORT

Szakosztályunk válogatott bir-
kózóinak a nyári hónapok a világ-
versenyekre történő felkészülésről 
szóltak. Mint már előző számunk-
ban beszámoltunk róla, kadet kor-
csoportban Szőke Alex, Losonczi 
Dávid és Tösmagi Attila vívta ki a 
válogatottságot, így részt vehettek a 
Bosznia-Hercegovina fővárosában, 
Szarajevóban július 24-30. között 
megrendezésre kerülő kadet Európa-
bajnokságon.

 A verseny a szabadfogásúak küz-
delmeivel kezdődött, ahol Losonczi 
Dávidnak (85 kg) szurkolhattunk. 
Dávid élete első világversenyén a 
felső ágra sorsolt a 15 fős mezőny-
ben, ahol egy moldáv birkózóval ke-
rült össze. Versenyzőnk aktívabban 
kezdte a mérkőzést, ám egy levitellel 
és két pörgetéssel hátrányba került. 
Dávid a második menetben levitte 
ellenfelét, majd többször megpörget-
te, így át tudta venni a vezetést, ám 
ekkor kitolta őt moldáv riválisa. A 
mérkőzés hajrájában Dávid mindent 
egy lapra feltéve próbált támadást 
indítani, sajnos sikertelenül, és pár 
másodperccel a vége előtt ellenfele 
9:7-es vezetésnél betusolta. A foly-
tatásban legyőzője is vereséget szen-
vedett, így Dávid a 11. helyen fejezte 
be az Európa-bajnokságot.

Ezt követően a kötöttfogású szak-
ág következett, ahol Szőke Alexnek 
(85 kg) és Tösmagi Attilának (54 
kg) szoríthattunk.

2016-ban kadet világbajnoki cí-
met szerző versenyzőnk, Szőke Alex, 
a 18 fős mezőnyben litván ellenféllel 
kezdett, akit 8:1 arányban sikerült 
legyőznie. A nyolcaddöntőben uk-
rán versenyző következett, aki ellen 
Alex a mérkőzés elején levitellel, 
pörgetéssel és intéssel 6:0-ás veze-
tést szerzett, ami nem változott a 
mérkőzés végéig, így következhetett 
a negyeddöntő. A négy közé jutásért 
grúz birkózó ellen lépett szőnyegre, 
akit taktikus birkózással 3:0-ra le-
győzve került a legjobb 4 közé. Alex 
a döntőbe jutásért egy görög ellen-

féllel került szembe, akit pillanatok 
alatt 9:0 arányban letechnikázott. 
Az új szabályok szerint a fináléra 
másnap este került sor. Alex török 
ellenfelét korábban már technikai 
tussal legyőzte, és most sem koc-
káztatott, intéssel szerzett vezetést, 
majd egy kiléptetéssel 2:0-ra növelte 
előnyét, melyet a mérkőzés végéig 
meg tudott tartani, megérdemelten 
vehette át az Európa-bajnoknak járó 
aranyérmet. 

Alex az egész szezonban hihe-
tetlen eredményeket produkált, 
szakosztályunk büszkeségén az egész 
idényben összesen 3 akciópontot 
szereztek ellenfelei. Minden felké-
szítő nemzetközi versenyét meg-
nyerte, így a tavalyi kadet világ-
bajnoki címe után megérdemeltem 
vehette át az Európa-bajnoknak 
járó aranyérmet is.

A szombati versenynapon állha-
tott szőnyegre a még serdülőkorú 
Tösmagi Attila (54 kg). Szakosztá-
lyunk birkózója remekül mutatko-
zott be Szarajevóban, hiszen görög 
ellenfelét a selejtezőben technikai 
tussal megverte.

 A folytatásban egy török birkózó 
következett. Attila sokáig verseny-
ben volt ellenfelével, a mérkőzés 
hajráját azonban ellenfele jobban 
bírta, végül 9:1-es vereséget szenve-
dett. Attila a pontszerző 8. helyen 
fejezte be az Európa-bajnokságot.

A kadet Európa-bajnokságot a 
junior világbajnokság követte au-
gusztus 1-6. között, a finnországi 
Tampere-ben. Szakosztályunkat 
egyedüliként Tóth Bendegúz kép-
viselte. A szabadfogásúak 84 kg-os 
súlycsoportjában Bende a felső ágra 
sorsolt, ahol egy litván birkózóval 
került szembe. Magabiztosan 6:0 
arányban legyőzve ellenfelét jutott a 
negyeddöntőbe, ahol indiai ellenfe-
lével szemben 4:0-ás vereséget szen-
vedett, és a 13. helyen fejezte be a 
világbajnokságot.

Természetesen szak-
osztályunk tagjai a nyári 
szünet alatt sem tétlen-
kedtek, hiszen július 
29-e és augusztus 13-a 
között a már hagyomá-
nyosan Kiskunlacházán 
megrendezésre kerülő 2 
hetes bentlakásos edző-
táborban készültek bir-
kózóink az őszi szezonra. 
A táborban 90 birkózó 

vett részt. Szakosztályunk elnöke, 
Losonczi Ottó a következőképpen 
értékelte a két hetes tábort:

„Az edzői stáb és jómagam óriási 
kihívás előtt álltunk, hiszen ekkora 
létszámmal és ennyi kicsivel még 
soha nem vágtunk neki egy tábor-
nak. A felkészülésnek megadta az 
alaphangulatát Szőke Alex Európa-
bajnoki címe.  Alexet a repülőtéren 
a táborban lakókkal együtt fogadtuk 
és köszöntöttük őt hazaérkezése-
kor. A táborban minden nap reggeli 
tornával indult, ahol 3 km-es futás 
és 20 perces társas erősítés volt a 

program. Ezt követték a délelőtti és 
délutáni edzések. A kemény munka 
mellett természetesen a pihenés-
re és kikapcsolódásra is jutott idő. 
A kiskunlacházai edzőtábor közel 
50 féle sport használatára alkal-
mas, jetskyzhettek, jet bobozhattak, 
kvadozhattak, gokartozhattak, vízi-
labdázhattak a gyerekek, kipróbál-
hatták az újonnan elkészült rekortán 
teniszpályát és még nagyon sok min-
dent.

A tábor egyik fő eseménye a mű-
soros est volt, ahol minden szoba 
külön műsorral készült, amit a töb-

biek előtt mutattak be. 
A döntő zsűrizésében 
felnőtt birkózóink is be-
segítettek. Ez a két hét 
az elmúlt 5 év legjobban 
sikerült edzőtábora volt, 
ezt külön köszönöm 
edzőimnek és azoknak 
a szülőknek, akik sza-
badságukat áldozták fel 
azért, hogy a táborozó 
gyerekekre vigyázzanak. 

Edzőtáborunkban a második hé-
ten tiszteletét tette Szabados Ákos, 
Pesterzsébet polgármestere és Harót 
János, az ESMTK elnöke is.”

A tábor zárásakor, a zászló le-
engedése után kaptuk az örömhírt, 
hogy megszületett Kliment Lász-
ló edzőnk és Kaizinger Ágnes, az 
ESMTK Fitness Szakosztály veze-
tőjének második közös gyermeke, 
Kliment Dávid László. Jó egészséget 
kívánunk nekik! 

Szőke Alex felért Európa csúcsára!

Losonczi Ottó, szakosztályunk elnöke

Szőke Alex, 
Kadet Európa-bajnok

 Szőke Alex
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– Mit csinál egy sportigazgató?
– Feladataim közé tartozik a tel-

jes technikai, szervezési, szakmai 
munka irányítása, szervezetünk 
sportkoncepciójának, filozófiájának 
– melyet az utánpótlás esetében én, 
a felnőtt csapatnál Turi Zoltán ve-
zetőedzővel közösen alakítottunk 

ki – végrehajtatása, betartatása, va-
lamint a klub menedzselése. Ezeken 
felül én felelek a játékospolitikáért, 
döntési jogköröm van az igazolások 
és átigazolások ügyében, felügyelem 
az adminisztrációs tevékenységet, 
továbbá az edzők felügyelete és szak-
mai irányítása is a hatáskörömbe 

tartozik.
– Mindezek mellett 

továbbra is kiveszi részét 
az utánpótlásnevelésből?

– Igen, az utánpótlásért 
továbbra is én vagyok a fe-
lelős, annyi különbséggel, 
hogy kineveztem három 
szekcióvezetőt; az ovi fo-
citól az U11-ig Schrötter 
László, az U12-től az U15-
ig Mlecsenkov Mátyás, az 
U16-tól U19-ig pedig Ta-
kács Ákos személyében, 
és folyamatosan tartom 
velük a kapcsolatot. Az 

ő feladatuk az edzők felügyelete, az 
utánpótlás játékosok fejlődésének 
nyomon követése az általam kidol-
gozott koncepció mentén. 

– A mögöttünk álló hónapok-
ban sikerült kialakítani a 2017/18-
as bajnokság keretét. Milyen moz-
gás volt az öltözőben?

– Hatan – Dénes Richárd, Kozma 
Milán, Meszesán Norbert, Murinai 

Barnabás, Németh Zoltán és Turi Dá-
niel – távoztak, és kilencen érkeztek. 
Ebben a szezonban Gecse Gyula, Igor 
Nicsenko, Mészáros Roland, Nádházi 
Ákos, Pölöskei Péter, Sándor Nor-
bert, Schmidt Zsolt, Slezák Richárd, 
Tarnóczy Ticián erősíti a keretet, 
amely így már 20 fősre emelkedett.

– Tavasszal sokan és sokat iz-
gultak a csapat bennmaradásáért, 
végül sikerült a 10. helyen zárni a 
fordulót. Milyen célokat, elváráso-
kat fogalmazott meg a most kezdő-
dött bajnokságra?

– A szezonban az első öt hely 
valamelyikét szeretnénk megsze-
rezni. Úgy gondolom, azzal, hogy 
a csapat gerincét egyben tartottuk, 

és hozzá tudtunk igazolni, egyrészt 
bővült a keret, így a vezetőedző 
számára van variációs lehetőség, 
másrészt minőségben is sikerült 
előrelépnünk. Mindez okot adhat 
a bizakodásra, illetve a mérce ma-
gasra emelésére.

Sz. A.

A cél az első öt közé jutás
Július 1-jével az ESMTK Futball Egylet Kft. sportigazgatójává nevezte ki Nagy 
Dánielt, a futball szakosztály korábbi utánpótlásért felelős vezetőjét Harót 
János, az ESMTK elnöke. A szakemberrel az előtte álló feladatokról és a fel-
nőtt csapattal kapcsolatos terveiről beszélgettünk. 

Az év legrangosabb, Magyar-
országon rendezett ver-
senye a július 6-a és 9-e 

közötti Sárkányhajó EB volt, mely-
re tavaly ősz óta külön terv szerint 
készült az Erzsébeti SMTK csapata. 
A kihívás nemcsak az erős mezőny 
miatt volt óriási, hanem külön fel-
adatot jelentett a sokféle verseny-
számra kialakítani az 
optimális keretet úgy, 
hogy a versenyzők ne 
forgácsolódjanak el a 
sok futamban.

A sikerekben 
gazdag, ugyanakkor 
rendkívül megerőlte-
tő hétvége mérlege 1 
arany- (Masters Mix 
10-es hajó – 2000m), 
3 ezüst- és 1 bronz-
érem, valamint egy 4. és két 5. hely. 
Ezzel az összesített éremtáblán a 6. 
helyen végeztek, a magyar csapatok 
közül mindössze egy előzte meg az 
ESTMK csapatát.

Nemcsak a klubok, a nemzetek 
is versengtek az Európa-bajnoki cí-
mért. Az ESMTK három versenyző-
je a válogatott tagjaként is rajthoz 
állt ezen a hétvégén. Bellér Csilla 
4 aranyérmet, Szatmári Szilvia 3 
arany- és egy ezüstérmet, Szalai Fe-
renc pedig 5 arany- és 2 ezüstérmet 
szerzett.

Az ESMTK sárkányhajó csapata 
várja a csatlakozni kívánó jövőbeni 
csapattársak jelentkezését verseny-
ző és szabadidős csapatába egyaránt.

y-

Klub Európa-bajnok az 
ESMTK sárkányhajó

ESMTK – DEAC: 7-1 (5-1)
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SZOLGÁLTATÁS

TAKARÍTÁST vállalok magánházaknál 
(normál, bio, fertőtlenítő is). Elviteles 
szőnyegtisztítás! 0620/284 60 16

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyinté-
zéssel. 06-20-264-7752

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

PEDIKŰRÖS házhoz megy (igény sze-
rint lakkzselézés, térdig gyantázás, talp-
masszázzsal). 0620/285 18 27

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, vil-
lanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 260 70 90, 0630/296 55 90, 
Rácz Mihály. raczmi0711@citromail.hu

VILLANYSZERELÉS, víz-gáz-
fűtésszerelés, vízóraszerelés, tervezés, 
mérőhelyek szabványosítása, anyagbe-
szerzés. Rövid határidők garanciával! 
0630/224 79 10

VÍZSZIVÁRGÁS – csőrepedés műszeres 
keresése, javítása. 0630/914 35 88

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. La-
kásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő. 
Üzletünkben: mikró, takarítógép, por-
szívó, más kisgépek szervizelése! Alkat-
részcserénél ingyenes kiszállás, 1 év ga-
rancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P:8-17. 
285 34 88, 0630/95017 17 www.
megoldasszerviz.hu

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat víz-, csa-
tornacsere lakásban és udvaron. Kerti 
csap csréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

ÁLLÁS

GYÓGYÁSZATI szaküzletünkbe üzlet-
vezetőt keresünk! Hosszú távú munka, 
képzést biztosítunk. Fényképes önélet-
rajzokat kelemen.krisztina@ortoprofil.
hu email címre várjuk. 

EGYÉB

ELAKADT az életed? Kérj segítséget, for-
dulj szakemberhez! Mentálhigiénikus, 
mediátor, párkapcsolati tréner, coach. 
0670/516 03 30

INGATLAN

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

MINDENNAPI SZÜKSÉGES 
háztartási cikkek, édessé-
gek, üdítők, ásványvizek, 

kávék, szeszesitalok, kony-
hafelszerelés, fehérneműk, 
illatszerek, kozmetikumok, 
vegyiáruk, aprócikkek ked-
vező áron kaphatók. Állandó 
akciók. Linda family vegyes-
kereskedés 1201 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 34. fsz. 3. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-19 
óráig, szombaton 8-16 óráig.

Érdeklődni lehet:
0630/309 28 88

Apróhirdetések felvétele
hétfőnként 14-16 óra között, 

szerdánként 12.30-16 óráig a Pesterzsébet újság 
szerkesztőségében (Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, 

Nagy Győry I. u. 4-6., I. emelet 2.).

A következő lapszám 2017. október 3-án 
jelenik meg, a hirdetésfelvételi időpontok: 

szeptember 11., 13., 18., 20.

Árak: 10 szóig 1500 Ft+áfa, 
11 szótól 25 szóig szavanként 150 Ft+áfa.

Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

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

1/16 oldal: 11.500 Ft+áfa

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

Eladó 
tulajdonostól 

a XX. kerület csendes utcá-
jában a központtól pár percre 

egy 33 négyzetméteres, 
galériázható, társasházi lakás.

A lakáshoz az udvarban egy 
9 négyzetméteres (új faház) 

tároló is tartozik.

Irányár: 12 millió forint.

Érdeklődni lehet a 
06 30 4455690 telefonszámon.

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

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

az önkormányzat Facebook oldalán is. 
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