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Elkészült a Kalóz játszótér

Nemzetiségi nap
Szeptember 23-án immáron 7. alka-
lommal gyűltek össze a pesterzsébeti 
nemzetiségi önkormányzatok, hogy 
bemutassák az itt élőknek és egymás-
nak kultúrájukat, hagyományaikat.

4-5. oldal

Autómentes Nap Másfél óra nevetés
A Városháza előtti és mögötti terület 
adott otthont a kerületi Autómentes 
Napnak szeptember 22-én, ahol szá-
mos érdekes program várta az érdek-
lődő gyermekeket és szüleiket.

A L’art pour l’art Társulat újabb 
felhőtlen szórakozást ígérő estére 
invitálja az érdeklődőket a Csili Mű-
velődési Központba november 9-én. 
Interjúnk Laár Andrással.

7. oldal 13 . oldal

Az Év praxisa döntőse
„Az év praxisa a Kárpát-medencé-
ben” internetes portálon a 8. legjobb 
helyezést érte el 381 közül dr. Kor-
mány Zsolt, a Zamárdi utcai házior-
vosi rendelő családorvosa.

11. oldal
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Az immár hagyományos 
Reformkori Nap prog-
ramsorozat a Pesterzsébet 

Városvédő Csoport által szervezett 
Szent Erzsébet Főplébániatemplom 
bemutatásával kezdődött, amely a 
Kulturális Örökség Napjaihoz, vala-
mint az Ars Sacra-hoz kapcsolódóan 
valósult meg.

A Reformkori Nap ünnepélyes 
megnyitóján Szabados Ákos polgár-
mester megköszönte a helyi csoport 
tagjainak és Óváry Gábor csoport-
vezetőnek azt a munkát, amelyet 
azért végeznek, hogy kerületünk 
kulturális emlékei ismertebbé válja-
nak nemcsak a kerületiek, hanem a 
budapestiek számára is.

A templomlátogatást követően 
dr. Hiller István országgyűlési kép-
viselő, a Parlament alelnöke köszön-
tötte a templom előtt a megjelente-
ket.

– Van olyan közösség, amelyet 
nem határokkal, nem törvényekkel 
lehet és érdemes összefogni, hanem 
az értékben, az önazonosságban tud-
ja mutatni összetartozását. Az össze-
tartozás-tudat az egyik legfontosabb 
része a nemzetnek, amely csak akkor 
tud élni a jelenben és a jövőben, ha 
így kapcsolja össze az elmúlt nemze-
dékek érzését és akaratát a jelenben 
élőkével, az utódokkal.

A nemzetnek szüksége van arra, 
hogy a helyi közösségek tudják és 
mutassák azt az összetartozást, ame-
lyet érdemes a legkisebbeknek átad-
ni. Ezért nemcsak tiszteletreméltó 
kezdeményezés a Kossuth Társaság 
által évről évre szervezett Reform-
kori Nap, hanem itt, Pesterzsébeten, 
Budapesten azt az identitást szolgál-
ja, ami Európában a legfontosabb, a 
nemzeti érzést – fogalmazott.

Az egész napos programsorozat a 
sétáló utcában folytatódott, koszo-
rúzások, valamint különböző elő-
adások, bemutatók várták kicsiket 
és nagyokat egyaránt.

y.a.

Reformkori Nap PesterzsébetenReformkori Nap Pesterzsébeten
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Szabados Ákos polgármester 
köszöntőjében elmondta: – Ez egy 
hagyományosan bejáratott játszó-
tér, amelynek bővítését nem ezen a 
helyszínen szeretnénk folytatni. En-
nek első lépéseként, jövőre a sétáló 
utca lejjebbi pontján, a templomhoz 
közeli részen is szeretnénk játszó-
teret kialakítani, mert célunk az, 
hogy a Kosuti elsősorban a gyerekes 
családok kikapcsolódását szolgálja. 
Ebben partnerünk a CBA is, hiszen 
– az épület felújítása után – az áru-
ház előtt olyan közösségi teret alakít 
ki, amely koncerteknek, kamaraze-

nének adhat majd helyet, valamint 
egyéb rendezvényekre is lehetőséget 
biztosít. Bízom abban, hogy ez a ját-
szótér a jövőben ugyanolyan népsze-
rű lesz, mint az elmúlt időszakban 
volt. A korábbi, innen elbontott 
játszószereket, felújításuk után más 
játszótereken, illetve az óvodákban 
helyezzük ki. A szülőket pedig arra 
kérem, közösen próbáljuk megőriz-
ni a játszóteret és ezt a környezetet, 
amelyet az Önök pénzéből alakítot-
tunk ki az elmúlt időkben.

A beszédet követően a polgár-
mester és Juhász Lajosné alpolgár-

mester elvágta a 
kalózhajóra kihe-
lyezett szalagot. 
Ezután a gyerekek 
elfoglalhatták a já-
tékot, és elkezdőd-
hetett az önfeledt 
szórakozás, amelytől 
az időnként eleredő 
eső sem riasztott el 
senkit.

y.a.

ÖNKORMÁNYZAT

Átadták a Kalóz játszóteret
Szeptember 12-én délután birtokba vehették a gyerekek a Városháza mellet-
ti Kalóz (egykori vonatos) játszóteret. Az ünnepélyes megnyitón a gyereke-
ket Jack Spenót kapitány interaktív kalózjátékokkal szórakoztatta, de volt 
lufihajtogató bohóc és arcfestés is. 

Közterület-felügyelet

Szeptember 14-én tartotta Pest-
erzsébet Önkormányzatának képvi-
selő-testülete nyári szünet utáni első 
ülését. A képviselők egyhangúan 
fogadták el a Rendvédelmi Osztály 
elmúlt egy éves munkájáról szóló 
beszámolót. A szavazást megelőzően 
felszólaló képviselők – pártállástól 
függetlenül – megköszönték a szer-
vezeti egység munkáját, amely – 
ahogyan Szabados Ákos polgármes-
ter fogalmazott – Puskás Péter Pál 
irányítása alatt a korábbi időszakhoz 
képest lényegesen eredményesebbé 
vált.

A beszámolóból többek között 
kiderül, hogy a lakossági bejelenté-
sek hatékony fogadása és a lakosság 
igényeinek teljes kiszolgálása érde-
kében a 289-2508-as városi vonalon 
kívül az osztály már a 0620/255-
5842-es telefonszámon is elérhető, 
így mobiltelefonról is költséghatéko-
nyabban hívható.

Az osztály az elmúlt egy évben a 
köztisztasági szabálysértés megsér-
tése miatt összesen 96 intézkedést 
foganatosított, melyből 71 alkalom-
mal élt a legsúlyosabb szankcióval, a 
szabálysértési feljelentéssel. A közte-
rület-felügyelők 25 esetben helyszíni 
bírságot szabtak ki, összesen 620 ezer 
forint értékben. Jelentős előrelépést 
értek el a kerületben komoly problé-
mát jelentő, a lejárt műszaki vizsgájú 
vagy hatósági jelzés nélküli gépjár-
művek közterületen történő táro-
lása területén is. Az elmúlt évben 
az osztály munkatársai 607 gépjár-
művet térképeztek fel, és helyeztek 
el rajta értesítést, közülük 74 gép-
jármű elszállításáról intézkedtek. A 
zöldterületen szabálytalanul parkoló 
autósokra a közterület-felügyelők 93 
helyszíni bírságot szabtak ki, össze-
sen 1 millió forint értékben.

A jövőre nézve az osztály tovább-
ra is kiemelten fontosnak tartja az 
óvodák, iskolák környékének ellen-
őrzését, a bejelentésekre való minél 

gyorsabb reagálást és a bejelentett 
jogsértés kivizsgálásának megkezdé-
sét, dokumentálását.

Lényeges, hogy az állampolgárok 
megismerjék, a közterület-felügyelők 
milyen feladatokat látnak el és mi-
lyen jogosítványokkal rendelkeznek, 
éppen ezért az osztály jövőbeni ter-
vei között szerepel a kerületi rendez-
vényeken való részvétel.

Új frakciótag

A testületi ülésen Somodi Klá-
ra, aki az Együtt jelöltjeként jutott 
a képviselő-testületbe, bejelentette, 
hogy mostantól a Megújuló Pest-
erzsébet frakcióban folytatja mun-
káját. A júniusban Gémesi Emese 
és Völgyesi Krisztián által alakított 
frakció így háromfősre bővült.

Mezítlábas ösvény

A képviselők szintén egyhangúan 
elfogadták a kerületi óvodákban lé-

tesítendő mezítlábas ösvények (lépe-
getők) létesítésének javaslatát. Első 
körben az önkormányzat a Gyer-
mekmosoly, a Gézengúz, a Lurkóház 
és a Kerekerdő ovik udvarain alakít-
ja ki jövő év április végéig az ortopéd 
és más mozgásfejlesztésre alkalmas 
lépegetőket.

Elektromos töltőállomás

Egy gazdasági szereplő támo-
gatni kívánja Pesterzsébet elektro-
mobilitását, melynek érdekében 
elektromos töltőoszlopokat kíván 
telepíteni a kerület közterületein. A 
képviselők jóváhagyása értelmében 
az első körben négy helyszínen, a 
Topánka, az Orsolya, a Bíró Mihály 
és a Vörösmarty utcákban telepíte-
nek töltőoszlopokat. Mind a létesí-
tés, mind az üzemeltetés költségeit a 
cég állja, így az önkormányzatra ez-
zel kapcsolatban semmilyen anyagi 
teher nem hárul.

Sz. A.

Képviselő-testületi ülésen történt

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 

2017. október 12-én (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 jelez-
ni.  A hozzászólási kártyát a hivatal munkatársai helyben szolgáltatják.
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Pesterzsébeti Nemzetiségi Önk

Szeptember 23-án immáron hetedik alkalommal gyűltek össze a 
pesterzsébeti nemzetiségi önkormányzatok, hogy bemutassák az 
itt élőknek és egymásnak kultúrájukat, hagyományaikat.

A rendezvényen Szabados Ákos polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket, és megköszönte a szervezők munkáját. Őt kö-
vetően Juhász Lajosné alpolgármester, a rendezvény fővédnöke 
lépett a színpadra. Ünnepi beszédében Pesterzsébet Önkormány-
zata nevében köszöntötte a fellépőket és a megjelent vendégeket 
a nemzetiségi önkormányzatok legjelesebb napján. – Idén hete-
dik éve kerül megrendezésre a már hagyományosnak mondható 
nemzetiségi nap. Szeretném megköszönni a nemzetiségi önkor-
mányzatok munkáját, valamint előadóinak, segítőinek a lelkes 
részvételt. Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetiségek őrizzék ha-
gyományaikat, és egyben megmutathassák, hogy kiválóan együtt 
tudnak dolgozni és ünnepelni – mondta.

Kerületünk hat nemzetiségi önkormányzata kulturális bemu-
tatkozására hagyományos tánccal, zenével és énekel készült. A 
műsorban közreműködött a Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola, a Romano Glaso Emberi Hang Együttes, a Német Nem-
zetiségi Gimnázium és Kollégium Német Nemzetiségi Kulturális 
Csoportja, lengyel néptáncegyüttes, keresztúri szlovák asszony-
kórus és tánccsoport, az örmény Urartu Színház, valamint az Uk-
rán Néptáncegyüttes. A talpalávalót a Pesterzsébet Vajda Gipsy 
Koncertzenekar húzta.

A késő délutánba húzódó rendezvényen a vendégek megkós-
tolhatták a nemzetiségek süteményeit is. A gyermekeket légvár, 
arcfestők, körhinta és lufihajtogató bohóc várta.

y.a.
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kormányzatok Kulturális napja
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F E L H Í VÁ S

Pesterzsébet Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumával 
együttműködve

2018. 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,
- 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,

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

- kizárólag azok a pályázók, akik 2018. évi felvételi eljárásban először nyertek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. 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. fsz. 12. valamint fsz. 8.

     
A borítékra írják rá: „BURSA-2018”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2017. november 7.

Elbírálási határidő: 2017. december 7.

Az eredményről minden pályázót levélben értesítünk, fellebbezési lehetőség nincs! 

MEGHÍVÓ
Tisztelt Pesterzsébeti Polgárok!

Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványa meghívja Önt, 
családját és ismerőseit a 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ 2
című rendőrségi tájékoztatóra. 

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

Mindenki áldozattá válhat! 
Ne utólag legyünk okosak!
Rendezvény időpontja: 

2017. október 18. (szerda) 15 óra
Helye: CSILI Művelődési Központ Vízváry terme 

(Budapest,  XX. Baross u. 55.)
(Minden résztvevő meglepetés ajándékot kap!)

Mindenkit szeretettel vár az Alapítvány Kuratóriuma

HIRDETMÉNY

Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 
(„Slovenská samospráva Pesterzsébetu”) 

tájékoztatja a lakosságot, hogy

2015. október 24-én (kedden) 15 órakor, 
a CSILI Művelődési Központ könyvtárában

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

Közmeghallgatást
tart.

Előadást tart Mótyán Tibor „A Tranoscius nyomdokában” 
címmel. Közreműködik: Az „Ozvena” szlovák kórus.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája október 5-én, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).

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

és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani. Amennyiben 
ezt a földhasználó elmulasztja, úgy 
növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, melynek legkisebb össze-
ge tizenötezer forint, legmagasabb 
összege százötvenmillió forint.

Felhívás parlagfűirtásra
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A Városháza előtti és mögötti 
terület adott otthont a 
Pesterzsébet Önkormány-

zata által szervezett kerületi Autó-
mentes Napnak szeptember 22-én. 
A programon részt vett iskolások 
és óvodások számára a XX. kerületi 
Rendőrkapitányság készült érde-
kes vetélkedőkkel, a gyermekeket 
KRESZ- és akadálypályák, valamint 
kvízjáték várta. Az arra járók, az 
érdeklődők kipróbálhattak trükkös 

járgányokat, virtuális valóságjá-
tékokat, a drezinát, azaz az 1800-
as években készült fa kerékpárt, 
kézműveskedhettek, de volt sagway 
tanítás, kerékpáros lovagi torna és 
kerékpáros akrobata előadás is.

– Az immár hagyományosnak 
tekinthető rendezvény célja, hogy 
felhívjuk a felnövekvő korosztályok 
figyelmét arra, géppel hajtott jármű-
vek nélkül is lehet élni ebben a világ-
ban. Sokféle eszköz áll rendelkezé-

sünkre, de a legfontosabb közülük a 
két lábunk, a tüdőnk és az a jó egész-
ség, amelyet szeretnénk, ha megőriz-
nétek felnőttkorotokban is. Ehhez 
fog hozzásegíteni benneteket a mai 
nap rátok váró sok játékos feladat, 

gyakorlat és információ. Remélem, 
hogy a ti példátok szüleitek számára 
is ragadós lesz – mondta a gyerekek-
nek a program megnyitó beszédében 
Szabados Ákos polgármester.

y.a.

Autómentes Nap a Kosutiban

FOTÓ: ZEHETMAYER JÁNOS

FOTÓK: ZSARNÓCZKY GYULA
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Ajándékcsomag és kedves sza-
vak várták dr. Drenyovszky Kál-
mánt szeptember 7-én a polgármes-
teri hivatalban. A búcsúztatáson 
Kovács Eszter mellett Bárány Zsolt, 
a Humán Szolgáltatások Intézmé-
nyének vezetője és Schmidtné Buda 
Andrea, a Közművelődési, Egész-
ségügyi és Szociális Osztály vezetője 
is részt vett.

A jó hangulatú beszélgetésen a 
doktor is megköszönte az önkor-
mányzat mindenkori támogatását. 
– Rendkívül nagy megtiszteltetés 
volt az, hogy mind az önkormány-
zat, mind a HSZI igyekezett min-
dent megtenni a gyerekgyógyászat 
karbantartásáért, segítéséért. Mun-
kánkat az is megkönnyítette, hogy 
nagyon jó légkörben, az assziszten-

sekkel és az orvosokkal együttmű-
ködve dolgozhattunk a rendelőben. 
Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk 
ki a védőnőkkel is, akik olyan fel-
adatokat is elvállaltak, amelyek nem 
kötelezőek – mondta.

Pályafutását felidézve megtud-
tuk, hogy orvosi praxisát Nyír-
egyházán kezdte, majd, mivel 
Vásárosnaményben lehetett a 
gyermekgyógyászatot elindítani, át-
ment az ottani kórházba. A gyakor-
lati idő letelte után jött fel Pestre, 
a MÁV kórház gyermekosztályára, 
ahol két évet töltött. Ezt követően 
került Pesterzsébetre 51 évvel ez-
előtt, először a Külső Török Flóris 
utcai rendelőbe, onnan a Vörös-
marty utcába, majd a Vas Gereben 
utcába.

Elképzelni is nehéz, hogy fél 
évszázad alatt hány gyermeket 
gyógyított meg a doktor bácsi, aki 
elmondta, hogy az egykori gyerme-
kek közül sokan már unokájukat 
vitték hozzá.

Drenyovszky Kálmán elárulta: 
két infarktusa és több kollégájának 
hirtelen távozása – ahogy fogalma-
zott, szinte a hivatalból mentek a 

temetőbe – miatt döntött a kilépés 
mellett.

Arra a kérdésre, hogy mostantól 
mivel tölti majd az idejét, mosolyog-
va válaszolta: – Unatkozásról szó 
sincsen. Ha csak annyit mondok, 
hogy nyolc unokám van – 4 és 16 
év közöttiek –, és valakivel közülük 
mindig van valami, orvosi ellátást 
igénylő probléma.       Sz. A.

Visszavonult a doktor bácsi
51 év pesterzsébeti orvoslás után adta le praxisát dr. Drenyovszky Kálmán 
csecsemő- és gyermekgyógyász augusztus 31-én. A doktornak Kovács Eszter 
alpolgármester köszönte meg Pesterzsébet Önkormányzata nevében a több 
mint fél évszázados áldozatos munkáját, amit a kerületi kisgyermekes csa-
ládokért tett. 

Jungl Andrásnét, ahogy családja szó-
lítja, Kati mamát szeptember 6-án 
köszöntötte 90. születésnapján az 
önkormányzat nevében Kovács Eszter 
alpolgárrmester.

Szüleit a Soroksári út bombázá-
sakor veszítette el 17 évesen. Ép-
pen a szomszédban tartózkodott, 
amikor házuk összeomlott. A fiatal 
Kati bajai rokonoknál vészelte át 

a világháborút. 1945-ben az Iskola 
utcába költözött vissza barátnőjével 
albérletbe. Szakszervezeti segítséggel 
az Elzett Műveknél helyezkedett el, 

ahová szegénysége okán gyalog járt 
dolgozni. Élete nagy szerelme, férje 
1947-ben tért haza szovjet fogság-
ból, tüdőbetegen. Betegsége lehe-
tetlenné tette számára, hogy újszü-
lött gyermekét akár csak felemelje. 
1963-ban építették a házat, ahol mai 
napig él, 1971 óta menyével, Mári-
ával, aki évtizedekig az utca túlsó 
oldalán lakott. Kati mama éjszaka 
sokszor nem alszik, amit napközben 

pótol, nem egyszer a konyhaasztal 
mellett elbóbiskolva. A régi dolgok-
ra kristálytisztán emlékszik, sokat ol-
vas, rejtvényt fejt.       D. A.

Sose felejti a háborút
FO

TÓ
: Z

SA
RN

ÓC
ZK

Y 
GY

UL
A

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



92017. október 3. AKTUÁLIS

Míg napjainkban a rendszeres tü-
dőszűrésen, vagy fogorvosi kontroll-
vizsgálaton való részvétel fontossága 
már mindenki által elfogadott tény, 
látásunk és legfontosabb érzékszer-
vünk, a szemünk állapotával érdemte-
lenül keveset foglalkozunk. Világszin-
tű felmérések alapján az emberek több 
mint 50 százalékának lenne szüksége 
valamilyen látáskorrekcióra, Magyar-
országon azonban mintegy 1,5 millió-
an még sosem vettek részt szemvizsgá-
laton, pedig nem látnak jól.

Kevesen tudják, hogy a látásvizs-
gálat során nemcsak egy esetleg ké-
sőbb súlyossá váló szembetegség, de 

például a cukorbetegség vagy akár 
a magas vérnyomásra utaló jelek 
is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, 
rossz közérzet kiváltó oka sok eset-
ben az éleslátás és dioptriakorrekció 
hiánya, vagy a nem megfelelő látás-
javító eszköz viselése. Nem beszélve 
arról, hogy megfelelő látásélesség-
gel javul az életminőségünk, hiszen 
biztonságosabban közlekedhetünk, 
kényelmesebben végezhetjük a 
munkánkat, élhetjük mindennap-
jainkat.

Mindazoknak, akik úgy érzik, 
hogy látásuk nem kielégítő, vagy 
egyszerűen csak kíváncsiak, hogy 

milyen a látásélességük, érdemes 
élni az ingyenes szűrés lehetőségé-
vel. A kampányban részt vevő op-
tikák kirakatában figyelemfelhívó 

plakátot helyeznek el, de az üzletek 
megtalálhatóak a latasellenorzes.hu 
oldalon is. 

y.n.

A jövő hónap elsejétől minden pa-
tikában kötelező lesz az e-recept, 
amelynek bevezetésével a gyógy-
szertáraknak már nem kell 5 évig 
őrizni a vényeket. Az új rendszer 
bevezetése azonban nem jelenti 
azt, hogy teljesen megszűnnek a 
papír alapú receptek, azokat egy-
előre továbbra is lehet majd kézzel 
írni.

Novembertől az orvosoknak az 
Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Térben (EESZT) kell 
rögzíteni, kinek milyen gyógyszert 
rendeltek, a patikusok pedig in-
nen olvashatják majd ki. Ezzel 
megszűnik a gyógyszerhalmozás, 
azaz annak lehetősége, hogy vala-
ki több orvossal felíratja ugyanazt 
a gyógyszert, de kiderül majd az 
is, ki az, aki nem váltja ki terápiás 
medicináját.

Ezzel együtt az e-recept beve-
zetésével egyelőre nem szűnnek 
meg a papíralapú beutalók és re-
ceptek. Kézzel például akkor le-
het majd vényt írni, ha az orvos 
háznál ír fel betegének orvosságot.

Az új rendszer bevezetésével 
ugyanakkor megszűnik az a vi-
lág, hogy az ápolók/asszisztensek 
adják ki a betegeknek a vényt, a 
rendszerbe ugyanis csak az orvos 
írhat bele. 

Az elektronikus rendszerben 
a patikai gyógyszerkiváltás banki 
tranzakcióhoz hasonlít majd, csak 
itt a páciensnek a TAJ-számával 
kell majd igazolnia magát, és az 
orvosság átvételét követően bi-
zonylatot kell aláírnia. 

Ez azt is jelenti, hogy novem-
bertől mindenki csak saját ma-
gának válthat ki gyógyszert, hoz-
zátartozóknak ez csak szabályos 
meghatalmazással, vagy az orvos 
által kézzel írt, a régi vényt helyet-
tesítő papír, úgynevezett „felírási 
igazolás” leadásával lehetséges 
2018. végéig. 2019-től a páciens 
kérésére kell elektronikus vagy 
papír formában felírási igazolást 
készíteni az orvosnak, amivel 
szintén bárki kiválthatja a felírt 
készítményeket.

y.a.

A mentőknek a rendszerbe kap-
csolásával a cél Győrfi Pál, az Orszá-
gos Mentőszolgálat szóvivője szerint 
többek között az idő- és információ-
nyereséghez való jutás. A 112-re be-
futó hívások kezelésére két nagy call 
center központot hoztak létre, egyet 
Miskolcon, egyet Szombathelyen. 
Az operátorokat a három készenlé-
ti szerv alapvető ügyeleti és szakmai 
ismereteire is kiképzik, mégpedig az 
érintett területek szakembereinek 
közreműködésével.

Az operátornak a bejelentő  ki-
kérdezését egy automatizált szá-
mítógépes rendszer segíti, amely 
lépésről lépésre ajánlja fel a fontos 

kérdéseket a körülmények és az 
eset súlyosságának tisztázásához, 
ezzel együtt – amennyiben szük-
séges – lesz lehetőség arra, hogy a 
bejelentő kikérdezését mentős ope-
rátor folytassa.

A Belügyminisztérium szerint az 
ESR egyik nagy előnye, hogy a se-
gélykérő a kapcsolástól számítva 5 
másodpercen belül tud beszélni vala-
kivel. A balesetek helyszíne is köny-
nyebben lesz beazonosítható, mivel 
a rendszer behatárolja és térképen is 
megjeleníti a hívás helyszínét. (Ép-
pen ezért nem érdemes kamuhívá-
sokat kezdeményezni a 112-re, mert 
a telefonáló kiléte gyorsan kiderül.)

A call centerben a magyaron 
kívül 11 nyelven fogadják a hívá-
sokat, a rendszer automatikusan 
az olyan nyelven beszélő operá-
torhoz kapcsolja a hívót, amilyen 
országhívószámú telefonról beszél. A 
hívásfogadó rendszer lehetővé teszi 

továbbá, hogy amikor egy baleset-
hez mentőre, rendőrre és tűzoltóra 
is szükség van, a készenléti szervek 
egyszerre kaphatnak riasztást, lát-
hatják a főbb információkat, így el-
kerülhető a többszöri kikérdezés.

s.z.

Az éles látásért

Novembertől jön az e-recept

Novembertől a mentők hívása is a 112-re fut be

A Látás Hónapja a Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma által kö-
zösen létrehozott rendezvénysorozat, melynek keretében október 1-je és 30-a 
között térítésmentes látásellenőrzésben, szakmai tanácsadásban részesülnek 
mindazok, aki a kampányban részt vevő üzleteket felkeresik. 

A jövő hónaptól, ha valaki a mentőket hívja, már nem az egyik megyei men-
tőszolgálati ügyelet fogadja a hívást, hanem a 112-es Egységes Segélyhívó 
Rendszer (ESR) diszpécserszolgálata. A 2014 óta működő ESR-be először a 
rendőrségi 107-es hívások futottak be, idén év elejétől a 105-ös számra érke-
ző bejelentéseket is itt fogadják. 

Novembertől a rendőrség és a tűzoltóság mellett 
a mentők hívását is a 112 fogadja.
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„Mindennek rendelt ideje van, 
és ideje van az ég alatt minden aka-
ratnak.” Prédikátor 3,1.-szól a régi 
tanítás. Csak éppen legyen hozzá tü-
relem és reménység.  És mi a Klapka 
téren éppen ezt szeretnénk megkö-
szönni a hatalmas, kegyelmes jó Is-
tennek, hogy volt türelem és volt re-
ménység! Nem volt könnyű. Valaki 
azonban fogta a kezünket szüntelen.

A templomépítés 1940-ben ma-
radt abba. A változó időben sok-
szor megfogyatkozott a türelem, és 
elvékonyodott a reménység fonala. 
Egy nemzedék elment a minden 
élők útján, de mi megvárhattuk e 
rendelt nagy időt. A türelem meg-
teremtette gyönyörű rózsáját, mely 
díszíteni, szépíteni fogja Pesterzsé-
betet, és a belőle kisugárzó hitélet 
az itt élők lelkét. A reménység meg 

nem szégyenített. Elindult a Klapka 
téri református templom továbbépí-
tése Szeghalmy Bálint eredeti tervei 
szerint, Nagy Béla építészmérnök 
korszerűsítésével. 2017. augusztus 
28-án reggel, sok komoly előkészület 
után megérkeztek Klapka térre az 
építők. Hatalmas élmény! 77 év után 
folytatódik a munka, dübörögnek a 
gépek, omló malter, beton és porfel-
leg mindenütt, átváltozik a már-már 
megszokott forma. Valóságosan fel-
dereng a szépen megtervezett erede-
ti, a számunkra ÚJ. Melyért annyit 
imádkoztunk! Az, melyet képen, 
tervrajzon annyit néztünk, csodál-
tunk. Melyért sokan annyit tettek, 
tanácsoltak, segítettek, szerveztek, 
adományoztak, támogattak! Erzsé-
beten, Budapesten, egyházi, önkor-
mányzati, állami szinten.

Ezért 2017. október 8-án, va-
sárnap „Templom továbbépítési 
mérföldkő” hálaadó ünnepet tart 
gyülekezetünk. Ennek programja: 
10 órakor ünnepi istentisztelet a 
Vörösmarty Mihály Általános Is-

kola tornatermében, utána átvo-
nulunk Klapka térre, ott ünnepi 
műsor és beszédek, majd az idő-
kapszula elhelyezése következik. 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

Veress Gábor lelkipásztor

A háború előtt megannyi katoli-
kus templomhoz tartozott közösségi 
ház, amíg a szovjet típusú rendszer el 
nem vette azokat (is) az egyházaktól. 
A rendszerváltozás után emelt temp-
lomok mellé természetesen építettek 
a hívek kötetlenebb összejöveteleit 
befogadó tereket. Most eljött az idő, 
hogy az 1900-as évek elején emelt 
Szent Erzsébet templom is megkapja 
a maga közösségi házát.

A plébánia tőszomszédságában 
már állnak az alapok, ahová szep-
tember 24-én időkapszulát süllyesz-
tettek, benne a jelen kort megörö-

kítő fényképekkel, újságokkal, a 
közösségi tér tervrajzával.

– Egyházmegyénk püspöke, Erdő 
Péter bíboros úr is fontosnak tart-
ja, hogy a liturgikus téren kívül 
legyen olyan tér, ahol a kötöttebb 
formán kívül is együtt lehetnek az 
emberek – magyarázta Czap Zsolt, 
a Budapest-Pestszenterzsébet Szent 
Erzsébet főplébánia plébánosa.

Az atya elárulta azt is, hogy az öt-
let már évekkel ezelőtt megfogalma-
zódott a közösség részéről. 

Jelenleg a plébánián olyan terem 
áll nyitva közösségi rendezvények 

előtt, ahol maximum húsz-harminc 
ember számára tudnak ülőhelyet biz-
tosítani. Ez igen csekély, ugyanis a 
vasárnapi szentmiséken hat-hétszá-
zan vesznek részt.

– Nélkülözhetetlen egy olyan tér, 
ahol egyszerre sokan elférünk, ez volt 
a fő inspiráció – mondta a plébános. 
Többféle közösségi program számára 
szolgál majd helyszínül a közösségi 
ház, mint például adventi koszorú-
kötéseknek, napközis táboroknak, 
agapéknak, a nagy hagyománnyal 
bíró csocsó bajnokságnak, szeretet-
vendégségeknek, vagy a vasárnapi 
misék utáni összejöveteleknek, de 
biztosítja, hogy kereszteléseket, te-
metéseket követően a rokonok ösz-
szejöhessenek, továbbá előadások-
nak, kulturális programoknak és a 
hit továbbadásának helyszíne is lesz.

Czap Zsolt kiemelte: egyre több a 
gyerek a hívek körében a fiatal csalá-
doknál, ennek szellemében nyilván 

gondoltak a kisebbekre is a tervezés 
során, így az épület mögött rendezett 
kertet alakítanak ki.

Losonczi Ottó, kerületünk dísz-
polgára biztosítja anyagilag, hogy 

szerkezetkész állapotba kerüljön a 
közösségi ház, a betont szintén egy 
vállalkozó állta, a plébánia saját 
költségvetéséből gazdálkodja ki a 
nyílászárókat, és a következőkben 
a hívek nagylelkű támogatására, 
valamint az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye pénzére is számít-
hatnak.

Az atya bízik benne, hogy idén 
ötvenszázalékos készültségű lesz a 
közösségi ház.

– A kész ház felszentelésének ide-
jét nem lehet pontosan megmonda-
ni, annyira leterhelt mostanában az 
építőipar, illetve meglátjuk, az anya-
giak hogyan állnak majd rendelkezé-
sünkre – tette hozzá.

D. A.

Hálaünnep a Klapka téren

Katolikus közösségi tér
Szeptember 24-én letették az alapjait az Árpád-házi Szent Erzsébet főplébá-
nia épülő közösségi házának, időkapszulát helyeztek a betonba. A plébánia 
szomszédságában elterülő dupla telekre Cser Eszter tervezte az épületet.
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János, mint találkozásunk előtt 
mondta, az Eperjesi lakótelepen van 
járatban. Gondoltam, zöld postásau-
tóban vár, de nem. Azt is mondta: 
meg fogom ismerni, postás ruhában 
van. És valóban, ott integetett „há-
zai” közül egyenruhájában. Ez lenne 
hát a járat…

– Igen, ha jobban tetszik, akkor 
körzet – egyezett bele, majd körbe 
mutatott: – Ez az én kis birodalmam, 
az utolsó öt ház kivételével.

Éppen megkérdeztem, hogy min-
denhol ismerik, minden lépcsőház-
hoz kulcsa van, amikor ráköszönt 
egy babakocsit toló kismama, majd, 
ameddig beszélgettünk, sorban min-
den arra járó. János visszaköszönt, 
mindenkihez akadt egy kedves mon-
data. Ja, kérem, 27 év ugyanabban a 
járatban!

Persze azért árnyoldala is akad a 
tömbházaknak, a lépcsőház és a lift 
hiánya.

– Legalább megtartom a kondí-
ciómat – mosolygott. – Lassanként 

mutatkozik a lépcsőzés káros hatása, 
felülvizsgálaton az orvosom megál-
lapította, kopni kezdtek a csípőízü-
leteim, úgyhogy javasolják a gyógy-
tornát.

Bár mára a levelek, táviratok 
gyakorlatilag megszűntek, nem ke-
vesebb a kézbesítenivaló, ott vannak 
a számlalevelek, az ajánlott és hiva-
talos levelek.

Biztos levélkihordás közben kez-
dett verselni.

– Nem, nem – hárította el a felté-
telezésem, és elárulta, hogy családjá-
val szerettek scrabblezni, onnan jött 
az ötlet.

Nem tartja költészetnek, amit 
csinál, magát sem költőnek, de azért 
janagrammának nevezte el saját 
anagrammáit. A kötet születése a 
Facebookhoz kapcsolódik, ahol Já-
nos megosztotta ismerőseivel négy-
soros szójátékait, legyenek kedvesek 
kitalálni, kit rejtenek. Ezeket az írá-
sokat bővítette ki, majd szerkesztet-
te kötetbe.

– Itt, mint mondta, „a kis birodal-
mában” tudják, hogy könyve jelent 
meg? – érdeklődtem.

– Persze, ki van plakátolva – 
hangzott a válasza.

Mindjárt oda is vezetett a zöldsé-
ges kirakatához, ahol ott virít a pla-
kát, rajta öles betűkkel: Postás Jani 
első könyve.

– Mint Bunyós Pityu és Postás Jó-
zsi – szaladt ki a számon.

– Így megismernek, megállítanak, 
érdeklődnek. Azt ugyan nem tudom, 
a postásnak szól-e az elismerés, vagy 
tényleg tetszett a könyv.

– Két nagy gyermekem beleolva-
sott, de nem ájultak el tőle, persze 

azért büszkék az apjukra. Feleségem 
pedig a tesztolvasó szerepét volt 
kénytelen betölteni, de határozottan 
jól viselte.

– Lesz-e újabb könyv? – kérdez-
tem a terveiről.

– Talán egyszer írok egy kötetet 
postás kollégáimtól hallott törté-
netek alapján, de jelenleg más a 
csapásirány. Pár év kihagyás után 
újrakezdtem a gitározást, amelyre 
még a múlt században az egykori Ed-
dás, Csillag Endre tanított. Szeret-
nék összehozni egy jó kis zenekart, 
úgyhogy a janagramma után jöhet a 
janabona!

Ditzendy

A dolog meglepetésként érte, 
kezdetben azt vette észre, kacsint-
gatnak rá a betegek, mások biztosí-
tották arról, hogy ők is klikkelnek.

– Klikkeljenek, gondoltam, ha 
van számítógépük, miért ne tennék 
– mesélte.

Később páciensei elárulták: „A 
nővérke tudja.” Ugyan mit? – kér-
dezte magától. Utóbb kiderült, hogy 
„Az év praxisa a Kárpát-medencé-

ben” honlap-
ra, ahová a 
betegek ked-
velt orvosuk-
ról tölthetnek 
fel története-
ket, a szakmai 
zsűri döntése 
alapján Kor-
mány dok-
tor bekerült 
az első tízbe. 
Hogy miért? 
Az ajánlások 
szerint történt, 
hogy rendelő-
jében a felesé-

gére várakozó, szívinfarktust kapott 
beteget újraélesztette. Volt, hogy 
hosszú hónapokat fordított arra, 

hogy megtanítsa egy 90 éves stroke-
os páciensét újra beszélni, járni, de 
megesett az is, hogy egy betegét saját 
autójában vitt be a János kórházba 
éjszaka, mint ahogy az is, hogy egy 
infarktusos betegét maga kísért a 
kórházba, mert az esetkocsi nem ér-
kezett meg.

– Meglepett, eddig azt gondol-
tam, a betegeinket csak a saját 
bajuk érdekli – árulta el, és azt is: 
– Debrődi Gyöngyi nővérkém nem-
csak a betegeimet, de még a 91 éves 
édesanyámat is értesítette az esemé-
nyekről, aki vidékről fel is utazott a 
díjátadó ünnepségre. Gyöngyi fára-
dozását ezúton is köszönöm.

A továbbiakban felelevenítette a 
kezdeteket:

– Nyolcadikos koromban Debre-
cenben, ahol nyaraltunk, figyelmes 
lettem egy bácsira, aki a kezében egy 
vadgalambot vizsgálgatott. Szerette 
volna tudni, miért nem tud repülni? 
Falusi gyerek voltam. Megnéztem a 
madarat és megállapítottam, hogy 
hiányoznak a vezértollai. Meglepőd-
ve nézett rám, aztán elővette a név-
jegykártyáját. Kiderült, hogy a kémia 
tanszék professzora. Ha az orvosira 
jelentkeznék, keressem meg, mondta.

Kérdésemre a doktor úr elmondta, 
hogy a gyógyítás, a segítés vágya már 
gyermekként ott munkált benne.

– Az édesanyákban is ott a gyó-
gyítani akarás, mikor magukhoz 
ölelik beteg gyermeküket, ugyanígy 
fontos, hogy az orvos is szeresse be-
tegeit.

– Miért éppen a családorvosi 
szakma öregszik el? – érdeklődtem.

– A háziorvosok munkájukkal, 
emberségükkel, áldozatvállalásuk-
kal, kiszolgáltatottságukkal a háttér-
ben vannak, és ritkán kapnak elis-
merést, pedig ez vonzaná a fiatalokat 
is – jegyezte meg Kormány doktor, 
hozzáfűzve: – A tudományos előre-
haladásra, ami megadatik a kórhá-
zakban, klinikákon, a háziorvosi ren-
delőkben sokkal kisebb a lehetőség. 
Számunkra a téli időszakban a napi 
60-80 beteg marad, az ágyban fek-
vőkről nem is szólva. Természetesen 
az állandó önképzés a háziorvosok-
nak is szükséges.

– Úgy gondolom, minden praxis-
ban dolgozó megérdemelné a kitün-
tetést. Jelképesen az ő nevükben is 
vettem át ezt a megtisztelő elisme-
rést.

D. A.

Janagramma után janabona

Az Év praxisa döntőse

Hamvas János pesterzsébeti postás. Nem mellesleg pedig szerzője egy mos-
tanság megjelent kötetnek, melynek címe: Melltartási szerződés. Alcíme 
még talányosabb: janagrammák.

Rangos elismerésben részesült dr. Kormány Zsolt, a Zamárdi utcai háziorvosi 
rendelő családorvosa: „Az év praxisa a Kárpát-medencében” internetes por-
tálon a nyolcadik legjobb helyezést érte el 381 közül. 
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Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár a sajtótájékoztatón el-
mondta: a Csili Művelődési Központ 
Budapest és az ország kulturális inf-
rastruktúrájának jelentős emblé-
májává vált az elmúlt száz év alatt. 
Emlékeztetett arra, hogy Budapest 
és számos kerülete is az 1900-as évek 
első felében „a kultúra nyomvona-
lán” épült, és ennek a kornak a ha-
gyatéka a századfordulós pesterzsé-
beti Csili vagy a megújult csónakház, 
amely a most kezdődő programsoro-
zat egyik impozáns helyszíne lesz.

Az államtitkár felidézte: 3 és fél 
évvel ezelőtt a kulturális államtit-
kárság azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy minél több emberhez eljutassa 
az igényes kultúra, a közművelődés 
lehetőségét, ezért is fordított az el-
múlt években jelentős összegeket 
különféle pályázatok és programok 
útján ezeknek a közösségeknek az 
újjáélesztésére.

– A százéves évforduló kiváló 
alkalmat ad arra, hogy Budapest 
külső kerülete, amely komoly belső 
értékekkel rendelkezik, bemutat-
kozzék. Az ide látogatók a prog-

ramsorozat során olyan helyszíneket 
ismerhetnek meg, amelyekre büsz-
kék vagyunk, így például a Kosutit, 
tengelyében a Szent Erzsébet temp-
lommal, a jövőre megépülő, a Duna-
partot a városközponttal összekötő 
gyalogos- és kerékpáros hidat. Az 
elmúlt évtizedek során bekövetke-
zett komoly fejlődés eredményei-
nek közösen örülhetünk, és ebben a 
munkában komoly szerepet játszott a Csili Művelődési Központ – fogal-

mazott Szabados Ákos polgármester, 
majd reményét fejezte ki, hogy az az 
együttműködés, amely sikerre vezet-
te a kerületet az elmúlt évtizedek-
ben, folytatódni fog.

Várhalmi András, a Csili igazga-
tója felidézte: 1918. március 2-án 
nyílt meg az egykori Csillag utcai 
Vasas Munkásotthon, amelyet, bár 
a hivatalos elnevezése az elmúlt év-
tizedekben sokat változott, szinte a 
kezdetektől csak Csiliként becéznek.

– Az elmúlt 100 évben sok millió-
an fordultak meg a házban, sok ezer 
program zajlott le, és sok száz közös-
ség talált otthonra falai között. Az el-
következő hónapokban olyan rendez-
vénysorozatot szeretnénk elindítani, 

ami kicsit másképpen szól a Csiliről, 
a világról, a művelődésről, mint eddig 
megszoktuk. Kitaláltunk egy hölgyfi-
gurát, Pesti Erzsit, aki végigkíséri ezt a 
rendezvénysorozatot, kicsit a múltba 
gyökerezve, de a jelennek szólva, és 
a jövőbe tekintve. Nemcsak a mű-
velődési házat szeretnénk ünnepelni, 
hanem az azt körülvevő és azt éltető 
közösséget, Pesterzsébetet. Nemcsak 
lezárni szeretnénk 100 esztendőt, 
hanem olyan programokat szervezni 
a centenáriumi sorozatban, amelyek 
hagyománnyá válhatnak, elindíthat-
nak egy újabb 100 évet, amelyekben 
a lakosság is aktívan részt vehet, és 
amelyek a művelődési ház intézmény-
rendszeréről is szólnak – mondta.

Sz. A.

Vázsonyi János szaxofonművészt 
megihlette a kiállítás címe, és mint 
produkciója előtt fogalmazott: őt is 
ez foglalkoztatja, ő szintén azokat 

az analógiákat keresi, amelyek a na-
gyon régi művészetet összekötik a 
maival. Ezért izgalmas zenei cseme-
gével szolgált, egy időszámításunk 

előtt 138-ból származó daltöredéket 
montázsolt össze kedvenc dzsessz 
sztenderdjével, a Take Five-val. Öt-
lete onnan eredt, hogy mindkét mű 
ötnegyedes ritmusban íródott.

P. Szabó Ernő művészettörténész, 
az Új Művészet folyóirat vezető szer-
kesztője megnyitójában szintén a cím 
különös jelzős szerkezetét boncol-
gatta. Mint megállapította: a kortárs 
nem kizárólag azt jelenti, hogy a je-
lenben születik, hanem azt is, hogy a 
jelen problémáival foglalkozik; ami ar-
chaikus, az pedig régi, régies, ráadásul 
a kultúra legősibb rétegeibe tartozik.

A művészettörténész felhívta a 
figyelmet, hogy az ellentmondás csu-
pán látszólagos, hiszen a huszadik 
század folyamán az avantgárd sok 
esetben ugyan nem viselte el a múl-
tat, de például a kubizmus az afrikai 
törzsi művészet felé fordult. Ráadá-
sul a szürrealizmus pápája, André 
Breton híres gyűjteményéből sem 
hiányoztak az archaikus, primitív 
művészet darabjai.

A kortárs művészet legnagyobb 
kérdéseként fogalmazta meg, mikép-

pen jelenhetnek meg az archaikus 
művészet értékei a mában. Példa-
ként hozta a magyar textilművészek 
egy csoportjának közelmúltbeli kiál-
lítás-sorozatát, amelynek a Modern 
etnika címet adták, és a művekben a 
népművészet ősi értékeit emelték át 
napjainkban.

P. Szabó Ernő hangsúlyozta: ezek 
a minták többet jelentenek önma-
guknál, a világról való gondolkodás 
bizonyos formáit, a közösségi élet, a 
mindennapok megélését. Egyúttal a 
hétköznapi és a művészi érték egy-
máshoz közelítésének kísérletei.

– Székács Zoltán újra és újra ér-
tésünkre adja, hogy azon elődök és 
névtelen középkori mesterek mun-
káját szeretné folytatni, akik az „itt 
és most” helyett a dolgok mélyebb 
megértését kívánják megragadni. 
És teszi ezt mesteri módon – szö-
gezte le a művészettörténész, hoz-
záfűzve: a kortárs művészek azon 
kis létszámú csoportjába tartozik, 
akik tudnak és mernek szép képe-
ket festeni.

DIA

100 éves a Csili

Múltunkban a jelenünk

A Csili Művelődési Központ centenáriuma alkalmából egyéves ünnepi prog-
ramsorozat vette kezdetét a közelmúltban. Az elkövetkező hónapok rendezvé-
nyeiről szeptember 19-én tartottak a szervezők rendhagyó sajtótájékoztatót. 

Székács Zoltán Kortárs archaizmus című kiállításával nyitotta meg őszi éva-
dát szeptember közepén a Gaál Imre Galéria. A tárlat október 22-éig látogat-
ható a múzeum nyitvatartási idejében. 
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– Érdekes előadás lesz a 
Csiliben, amelyben Besenyő Pista 
bácsinak, Tompikának, a Költő-
nek és Edebede bácsinak egyaránt 
el lesz törve a keze.

– Miért lenne eltörve a kezük?
– Úgy hírlik, ön eltörte a kezét.
– Márton Andris, a KFT dobosa 

törte el a kezét. Ezután kiötlötte, hogy 
mind a négyen fényképezkedjünk le 
begipszelt kézzel, és ki kell találni, ki 
törte el tényleg a kezét.

– Erről halványlila gőzöm sem 
volt… Már, hogy én is poénkodjam, 
a műsoruk címe ugyanis: Halvány-
lila gőz. Ki találta ki a címet? Talán 
Szászi Móni?

– Majdnem. Móni lánya. Amikor 
feldobta ki-ki a maga címötletét, 
ahogy ez elhangzott, azonnal rácsap-
tunk: ez az! Mondhatni, belterjes 
családi ötlet.

– A családiasság szellemében 
mindenki ír is?

– Igen, mindenki ír jeleneteket. 
Mónira pedig, mivel ő a legügyesebb 
szerkesztő, hárul a szerkesztés. Meg 
Pethő Zsoltra. Mi pedig Dolák-Saly 
Robival belebeszélünk.

– Ténylegesen megírják a jele-
neteket, netán improvizálnak?

– Sokat improvizálunk, de min-
den meg van írva. Helyeket biz-
tosítunk a rögtönzéseknek, amik 
mellékvágány formájában jönnek 
létre. Például van egy monológom, 
közben azt a logikai helyzetet gya-
korlom, amit Besenyő Pista bácsi 
produkál az agyában, ezért hirtelen 
eszembe jut valami, és mellékvá-
gányra megyek.

– Besenyő Pista bácsi fejével 
gondolkodik, ez teljes azonosulást 
kíván?

– Ő önálló személyiség, akinek 
nem jutnak eszembe az ötletei, ha 
nem vagyok olyan állapotban. Ezért 
spontán az adott jelenet kimunká-
lása.

– Kissé skizofrénnek hangzik...
– Ráadásul nem ő az egyetlen 

figurám. Ott van bennem mind-
egyikük: Tompika, Edebede bácsi, a 
Költő. Valószínűleg, ha nem lenne a 
L’art pour l’art, akkor őrült lennék.

– Azért talán a buddhizmus is 
segít, hogy ne őrüljön meg.

– Igen, a buddhizmus szempont-
jából ezek mind összerendezhetők. 
1985-ben vettem fel a vallást. Azóta 
mindennap meditálok. A hétköz-
napjaim szerves része.

– Miért pont buddhizmus, hi-
szen keresztény családból szárma-
zik.

– Nem hagytak bennem jó él-
ményeket a templomlátogatások. 
Zsigerből nem tudom elfogadni az 
eredendő bűnt. Nem értem, miért 
kellett sok millió emberre rányomni 
a bűntudatot évezredeken keresztül? 
Miért szégyellje magát mindenki, 
miért érezze bűnösnek magát min-
denki?

– El lehet menni gyónni, és ak-
kor bűnbocsánatot nyerhet bárki.

– Nem hiszek abban, hogy az 
Isten és az ember közé kellene köz-
vetítő. Mindenkinek megvan a 
személyes kapcsolata Istennel. A 
buddhizmusban is létezik gyónás: az 
ember megvallja a közösség előtt, ha 
valami nyomja a lelkét. De minden-
kinek önmagára van bízva a saját lel-
kiállapota. A természetes, tiszta be-
látás erejével látni, mi az, ami helyes, 
és mi az, ami nem. Ami szenvedést 
okoz másnak, azt nem csinálja az 
ember. Ne okozzon szenvedést maga 
körül. Ez az elsődleges. Aztán dol-
gozhatunk azon, hogyan lehet béke 
és csend. A tudat legyen csendes, ne 
pedig állandóan háborgó.

– Nem kizárólag otthon gya-
korolja a vallást, számos módon 
megnyilvánul az előadástól a kon-
certen át a flashmobig.

– Tanítottam a buddhista főisko-
lán, most is felkértek, hogy tartsak 
előadásokat. Egyébként is tartok nyil-
vánosakat, amelyekre bárki eljöhet. 
A Tündértantra kör minden héten 
összejön. Mantrákat, magyar nyelvű 

spirituális dalokat éneklünk. Ének-
lés közben nem lehet félni. Másként: 
félve nem lehet énekelni. Ha valaki 
fél, nem tud énekelni, de ha valaki 
énekel, akkor nem fél. Ezt biológusok 
mondják, nem én találtam ki. Gon-
doljunk bele, mennyivel erősebb ez, 
ha kapcsolódik a spirituális valóság-
hoz, saját hite szerinti Istenéhez, vagy 
a megvilágosodáshoz. A zene nagyon 
megerősít, ugyanis kinyitja a szívet, 
összehangolja az embereket. Az ének-
lés gyógyító erővel bír.

– Jól elkanyarodtunk a rögtön-
zéstől. Nekem úgy tűnik, olyas-
félék az improvizációik, akár egy 
zenekarban.

– Olyasmi, de a zenekarban kö-
töttebb, hol lehet rögtönözni: min-
dig ugyanott. De a koncerten is, a 
színházban is be kell tartani az elő-
adás idejét, nem nyújthatjuk a dup-
lájára.

– Még szerencse, hogy a társulat 
zöme muzsikusokból állt, áll.

– Ezért vannak zenei produkciók 
az előadásokban.

– Érdekes, hogy Bornai Tibor 
sose lett tagja a L’art pour l’art-
nak, pedig együtt kezdtek zenélni.

– Igen, 18 éves korunk óta muzsi-
kálunk együtt, de ez sose merült fel.

– Talán ő nem vicces?
– Dehogynem. Közösen írtunk 

verseket 20 évesen, amikor a Ze-
neműkiadó kottagrafikusaiként 
dolgoztunk. Mikor nem volt mun-
ka, ültünk a rajzasztalnál és buta 
versikéket írtunk. Ezeket én később 
összegyűjtöttem, abból lett a Költő 
figurája. Dráni pedig a mai napig 
mondogatja a versikéit a KFT kon-
certeken. Egyébként az egész Lar’t 
pour l’art a Költő figurájából alakult 
ki. Galla Miklóssal kitaláltuk, hogy 
csináljunk álirodalmi esteket.

– A kottagrafikus az, aki meg-
rajzolta a kottákat?

– Igen. A hangjegyek fejét kis 
ólomjellel nyomtattuk, a szárát cső-
tollal húztuk meg, mint az öt vonalat.

– Elég monoton munka lehetett.
– Nagyon monoton volt. Min-

denki kapott egy oldalt, amit teljes 
egészében meg kellett csinálni: vio-
linkulccsal, ütem- és hangnem-elő-
jegyzéssel.

– Ha akarta volna, akár átírja a 
zeneművet…

– Volt korrektor, aki a legapróbb 
hibát is kijavíttatta.

– Hogy jött ez a munka? Ak-
koriban az emberek figuránsnak 
álltak.

– Vagy patakőrnek. Én is jelent-
keztem figuránsnak, de nem vettek 
fel. A kottagrafikát lehetett otthon 
csinálni, így maradt időnk zenekari 
próbákra.

– Nyilván kellett valami munka, 
a zenélésből nem lehetett megélni.

– Igen, én először a KFT-vel tud-
tam megélni a muzsikálásból.

– Mondjon valamit arról, mire 
számítsanak a nézők november 
9-én!

– Másfél óra tömény nevetésre. 
A Halványlila gőz összefoglaló cím, 
tehát nem egy történetet mesél el az 
előadás, hanem szkeccsekből, moza-
ikjelenetekből áll. Az egésznek az a 
lényege, hogy lehessen rajta nevet-
ni. És lehet is. Szerepel Dolák-Saly 
Robi Naftalin Ernője és Leopoldja. 
Én mint Besenyő Pista, a Költő, rock 
zenész, Edebede bácsi. Zigóta, Frigid 
Mirtill, Kancácska Szászi Móni ré-
széről. Pető Zsolt is több szerepben 
lép fel, többek között ő Margit, de 
egy feltaláló és egy király szerepében 
is tetszeleg.

Ditzendy Attila

A cél: másfél óra tömény nevetés
Novemberben ismét L’art pour l’art Társulat a Csiliben. A Halványlila gőz 
című új műsorukkal 9-én kacagtatják meg a nézőket. Az előadásról, a kot-
tarajzolásról, a tudathasadásról és a buddhizmusról is beszélgettünk Laár 
Andrással. 
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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. 
szept. 13. – 2017. okt. 22. között 

„Színről színre” A színjátszás 
kezdetei Erzsébeten helytörténeti 
kiállítás
Helyszín: Gaál Imre Galéria, 1203 
Bp., Kossuth L. u. 39. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. ok-
tóber 11. – 2018. április 15. között 
keddtől - Vasárnapig, 10-18 óráig.  

A Festészet Napja alkalmából 
Gaál Imre festőművész felújított, 
állandó kiállításának megnyitó 
ünnepsége születésének 95. évfor-
dulójára
Helyszín: Rátkay-Átlók Galéria, 
1201 Bp., Klapka u. 48. 
Megnyitó ünnepség: 
2017. október 18.

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

Viselkedjünk, de hogyan?
Illem, etikett, amit hivatalosan nem tanítanak 

és kevesek vannak tisztában szabályaikkal 
Előadó:  Tóth Tamás István protokollszakértő

okt. 3-án, 10.00 órától
(egy felső tagozatos osztálynak - lapzártakor 

még szervezés alatt és az érdeklődőknek)

Csacsogó, daloló, táncoló, toppantó, 
csalogató - rendkívüli Kerekítő (ingyenes)
Hangszeres, tornaszeres foglalkozás 0-3 éves 
korig gyermekeknek, közösen az anyukákkal

okt. 5-én, 10.00 órakor

Érthetően az egészségről!
Előadó: Varga Orsolya gyógytornász, 

manuálterapeuta
okt. 9-én, 17.00 óra

RENDSZERES PROGRAMOK:
Beszélgessünk angolul! 
okt. 18-án, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
okt. 4-én, 1 7.30-tól

Kézimunka és Sütő-főző Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Természetgyógyászattal az egészségért!
Vezeti: Oláhné Erzsébet holiszta

okt. 16-án és 30-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 

okt. 4-én, nov. 8-án, 18 órakor

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

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 
játékok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. 
Új foglalkozásunkra várjuk szeretettel a babákat 
és szüleiket október 13-án, pénteken, 17 órakor. 
A részvétel olvasóinknak ingyenes, a foglalkozást 
Tóthné Kéri Barbara tartja!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket 
kaphatnak Frisch Tündétől október 18-án, szer-
dán, 17 órakor! Gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt ajánljuk a programot.

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt októ-
ber 4-én, szerdán, 17 órakor várunk egy kis 
kézműveskedésre!

Idegennyelvi klubok: Kötetlen társalgási klubok-
ba várjuk a nyelvgyakorlókat! Angol klub: októ-
ber 2-án, és november 6-án hétfőn 17 órakor. 
Német klub: október 9-én, hétfőn 17 órakor. 
Francia klub: október 16-án, hétfőn 17 órakor. 
Orosz klub: október 18-án, szerdán 17 órakor. 
Olasz klub: október 30-én, hétfőn, 17 órakor.

Bennünk rejlő energiák: Ezoterikus klubunk 
október 4-én, szerdán 17 órakor jelentkezik újra 
Frisch Tibor vezetésével.

Színházjegy árusítás: minden pénteken 17 órától 
válogathatnak közönségszervezőnk színházjegyei 
közül.

Kiállítás: Galériánkban Tóthné Pálmai Katalin vi-
rágos 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. október

FELHÍVÁS
A Csili Művelődési Központ októberben újra 
nyitja Alsó Állomás elnevezésű pince helyiségét. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik valamilyen 
produkcióval ( zene, színház, stb.) szívesen 
fellépnének a terem színpadán vagy akik 
szívesen szerveznének valamilyen műsort a 60-
100 főt befogadni képes helyiségben. 
Érdeklődés, jelentkezés a Csili titkárságán 283-
0236 vagy az info@csili.hu e-mail címen.

Színház

Orlai Produkciós Iroda

ELHOZZUK A BELVÁROST
Az alább felsorolt 5 előadásból a bérleti 
sorozatban 3 előadást fogunk bemutatni, a 
felsorolt 5 időpontból 3-ban. Egy negyedik 
előadást bérleten kívül fogunk játszani a 
fennmaradt időpontokban 
Időpontok:
November 5. vasárnap 15.00 (bérletes)
December 3. vasárnap 15.00 (bérletes)
Január 21. vasárnap 15.00 (bérletes)
Február 25. vasárnap 15.00 (bérleten kívüli)
Március 25. vasárnap 15.00 (bérleten kívüli)
Tervezett előadások:  
Ladislav Fuks: A hullaégető
Billy Van Zandt- Jane Milmore: Bocs, félrement
Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz 
Mary Orr: Mindent Éváról 
Joe Dipietro: A folyón túl Itália 
Új bérletek árusítása szept. 25-től  okt. 20-ig
Jegyek árusítása október 24-től

Október 20. péntek 18.00

FEKETETÓ
Duna Művészegyüttes tánckara és a Göncöl 
Zenekar előadása
Közreműködik: Kádár Ignác (ének, tánc), 
Makó Péter (fúvóshangszerek), Gera Gábor 
(tangóharmonika)
Zene: Gombai Tamás, Dulai Zoltán 
Koreográfusok: Mihályi Gábor, Juhász Zsolt
Jelmez: Túri Erzsébet
Fény: Lendvai Károly
Táncmester: Orza Calin, Farkas Tamás, Kökény 
Richárd, Sikentáncz Szilveszter, Vincze Levente
Asszisztensek: Bonifert Katalin, Vámos László 
Rendező: Juhász Zsolt

Október 5. csütörtök 16.00

SZÉPKORÚAK KULTURÁLIS
BEMUTATÓJA 
Ki Mit Tud vállalkozó kedvű szépkorúaknak!
Ének, nóta, operett, táncdal, népdal, próza, tánc, 
vidám jelenetek
Vendégművész: Alagi János operaénekes
Jegyár: 500 Ft

„RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK”
A Kárpát-medence népei – II.
Október 5. csütörtök 18.00
Határváltozások és népmozgások a 20. század 
első felében
Dr. Romsics Ignác, egyetemi tanár, MTA rendes 
tagja, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Helye: B. ép. Vízvári terem
Belépőjegy: 500 Ft/alkalom (váltható a 
helyszínen és elővételben), 
csoportos jegy: 300 Ft/fő, (10 főtől a kísérő 
számára díjtalan)

Október 19. csütörtök 14 óra

ARANY JÁNOS: 
AZ ÉLETET MÁR MEGJÁRTAM 
Arany János születésének 200. évfordulójára 
A költő életútját verseivel mondjuk, énekeljük el.
Theatrum Hungaricum – irodalmi műsora
Az előadáson minden résztvevő ajándékba kap 
egy Toldi kötetet, Jankovics Marcell rajzaival. 
Az előadás ingyenes, regisztrációhoz kötött.
További információ honlapunkon www.csili.hu és 
Facebook oldalunkon

Október 21. szombat 20.00

SZÜRETI TÁNCOS RETRO PARTY
a júniusi nagysikerű retro buli után a Nexus + 
zenekarral, a legismertebb külföldi és magyar 
retro slágerekkel
Jegyek elővételben kaphatók a Csili pénztárában, 
és a www.jegy.hu-n
október 5-ig 1200 Ft-ért, utána 1500 Ft-ért (a 
helyszínen is)

TÁRSASÁG KEDVELŐK KLUBJA:  
Minden szerdán 18-22 óráig 
belépő: 1000 Ft 

CALYPSO DANCING PARTY
„Táncolok míg élek,mert tánc nélkül nincs élet”/ 
M.Graham /
minden hónap második péntekén 20 órától
Áraink továbbra is változatlanok: 1500 Ft/ fő, 
vagy 5000 Ft/ 4 alkalmas bérlet.
Asztalfoglalás a rendezvény előtti napon 12 
óráig az Információban.

HELYTÖRTÉNETI KLUB
október 10. kedd 17.00
Bakallár Józsefné: Bakallár József művészete

Október 16-17. 

PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE 
Bemutatkoznak a középiskolák, pályaválasztási 
tanácsadás, munkaügyi szolgáltatások
MIT TANULJAK? HOL TANULJAM?
Továbbtanulási lehetőségek börzéje végzős 
általános iskolásoknak 

CSALÁDI TÁNCHÁZ 
A TÉKA EGYÜTTESSEL
Október 14. 10.30-12.00 
belépő: 300 Ft/fő

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT!”
- kemencés hét a Csili udvarán
Tervezett időpont: október 9-15. között
Hon-és népismeret a gyakorlatban. Általános 
iskolák alsó tagozatos és 5. osztályos tanulóinak 
pékmester irányításával. Előzetes jelentkezés 
alapján szervezett,legalább 20 fős iskolai 
csoportokat várunk. 
Ára: 500 Ft/fő

November 18. 20.00

SISI BÁL
a 100 éves Csili a 150 éve aláírt Kiegyezés és 
Erzsébet királyné tiszteletére Sisi Bált szervez
Fellépnek: Vác Civitas Kamarazenekar
Dj Dominique
Dj Thomix
Hagyományos bécsi udvari menü
Belépő: 8900 Ft vacsorával 
Az első 50 belépő megvásárlói 2000 Ft-t 
kedvezményben részesülnek

BABA MAMA KLUB
október 27.
péntekenként 10 órától

Kiállítás

szeptember 29 – október 16 . 

ÖRÖMSZERZŐ
Tálosné Violányi Mimi kiállítása
A tárlat a  Mozdulj Közhasznú Egyesület 
közreműködésével jött létre

A Csili Csoport bemutatja

október 26 – december 4.

ANDREAS FOGARASI
KULTÚRA ÉS SZABADIDŐ
Az OFF BIENNALE programjában!

Könyvtár
Tranoscius, az evangélikus szlovákok vallásos 
énekeskönyve
Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 
Előadó: Mótyán Tobir evangélikus lelkész, 
Szarvas díszpolgára
Fellépnek: Szlovák Ozvena Kórus tagjai

Kiállítás

október 2-november 10
Dukát Judit népi iparművész csipke kiállítása
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Október 18-án, a Ma-
gyar Festészet Nap-
ján nyílik Gaál Imre 

festőművész felújított állan-
dó kiállítása a Pesterzsébeti 
Múzeum Rátkay-Átlók Ga-
lériájában. 

Gaál Imre (1922-1964) 
festőművész korai halála meg-
akadályozta művészi pályája 
kiteljesedését, de ez a torzó-
ként maradt életmű – festmé-
nyek, grafikák, murális mun-
kák – így is elég impozáns és 
aktuális ahhoz, hogy komoly 
érdeklődéssel forduljunk felé. 
Gaál már a főiskolás évei előtt 
részt vett Nagy Sándor, a ha-
zai szecesszió mestere munká-
jában, a pesterzsébeti Szent 
Erzsébet templom freskói 
és üvegablakai készítésénél 
(1937-41). 1945-ben vették 
fel a Képzőművészeti Főis-
kolára, ahol Bernáth Aurél 

növendéke volt. Művészetét 
gyakorta hozzák kapcsolatba 
Kondor Bélával, különösen 
rajztehetsége, kompozíciós 
szerkesztése és az angyalmotí-
vum használata miatt. Festé-

szete és grafikai munkássága 
szervesen illeszkedik kora 
kreatív, újító tendenciáihoz, 
és számos közismert magyar 
alkotó törekvéseivel hozható 
összefüggésbe. Németh Lajos 
1990-ben, a Gaál Imre Ga-
lériában rendezett kiállítás 
megnyitása során a követke-
zőket mondta róla: „A tragi-
kus sorsú Gaál művei öntépő 
emberi dokumentumok, egy 
nagy felkészültségű ember 
küzdelme önmagával és a 
korral.”

A felújított állandó kiállí-
tás a festmények és grafikák 
mellett bravúros rajztehetsé-
gének érzékeltetésére gazdag 
válogatást ad közre vázla-
taiból, töredékben maradt 
rajzaiból is. Bár Gaál Imre 
életműve hirtelen szakadt 
félbe, mégis veszteség lenne, 
ha nem ismernénk el a kor-

társ magyar képzőművészet 
önálló, értékteremtő művé-
szi teljesítményeként, melyet 
a múzeum e kiállítással is 
igyekszik alátámasztani.

d.r.

MOZAIK

A Budapesti Városvédő Egyesület 
Pesterzsébeti Csoportja az Árpád-
házi Szent Erzsébet plébániatemp-

lom bemutatásával csatlakozott a Kulturális 
Örökség Napjai, valamint az Ars Sacra prog-
ramsorozathoz.

A templom településünk legkiemelke-
dőbb építészeti és művészeti kulturális örök-
sége, amelyről Bernáth Aurél festőművész 
tanulmányában megállapította, hogy „or-

szágunk egyetlen temploma, melyet belül 
kizárólag szecessziós freskók díszítenek és a 
szecessziónak európai viszonyokban is egyik 
legjelentősebb alkotása.”

A szeptember 16-ai rendezvényt Sza-
bados Ákos polgármester nyitotta meg. A 
templomban a résztvevőket Czap Zsolt es-
peres üdvözölte, majd a pesterzsébeti város-
védők szervezésében a rendezvény templom 
történetével és Nagy Sándor grafikus és fes-
tőművész életének és művészetének bemu-
tatásával folytatódott, valamint ismertették 

a festmények bibliai jelentéseit is.
A rendezvényen több mint száz 

érdeklődő vállalkozott a toronylá-
togatásra, a templomtorony belső 
építészeti és technikai berendezé-
seinek megtekintésére. A torony-
látogatás folyamatos biztosításában 
Czap Zsolt esperes, Millisits Máté, 
a Budapesti Városvédő Egyesület 
általános alelnöke és Ettvel Zoltán, 
az egyesület küldötte vett részt.

Óváry Gábor csoportvezető

Templomlátogatás

Szeptemberben Budapesten rendezték meg a XVII. Nemzetközi Magyar Fotószalont, a 
Magyar Fotóművészek Világszövetsége szervezésében. A tárlaton a hazai és nemzetközi 
kortárs fotográfiai életről kaphatott áttekintést a látogató. A rangos nemzetközi zsűri – 

melynek tagja volt Keleti Éva, Kossuth-díjas fotóművész is – a beérkezett több száz fotós több 
ezer műve közül a kiállításra pesterzsé-
beti kötődésű alkotást is beválogatott. 
Czúni Imre: Fürge ujjak című képe a 
többi kiállított művel együtt szeptember 
végéig volt megtekinthető Budapesten. 
Októbertől kezdve a Felvidék több vá-
rosába, Erdélybe, és az Alföldre is elláto-
gat a kiállítás.

dr.

Szeptember 23-án tar-
tották 50 éves érett-
ségi találkozójukat az 

Eötvös Loránd középiskola 
F osztályának volt diák-
jai egykori osztályfőnökük, 
Mihályi Béláné körében. A 

létszámuk megcsappant, de 
vidáman emlékeztek tanára-
ikra, osztálytársaikra, a közös 
élményekre. Már most el-
kezdték tervezni a következő 
jubileumi, 75 éves találkozó-
jukat.                      KFS

Pesterzsébet indult a 2017. 
Év fája pályázaton a Dobos 
utca – Szent Imre herceg 

utca sarkán lévő két platánfával, 
„Ősi gubacsi testvérfák” néven. 
A fák életkora kb. 157 év, igazán 
büszkék lehetünk rájuk, hogy 
élnek, egészségesek és rengeteg 
oxigénnel látják el környezetü-
ket. 48 indulóból bejutottunk a 
13-as döntőbe, Budapestről egye-
düliként.

Amennyiben megnyerjük a versenyt, in-
dulhatunk az európai „Év fája” versenyen is, 
ami nagy dicsőség lenne kerületünknek.

Szavazni az http://evfaja.okotars.hu/
dontosfak linken lehet úgy, hogy legörge-
tünk a 11-es sorszámú fákhoz, és ott e-mail 
címünket beírva rákattintunk a zöldessárga 
gombra. Ezután kapunk egy elektronikus 
levelet email fiókunkba, melyben meg kell 
erősítenünk a szavazatunkat.

Mutassuk meg, hogy a pesterzsébeti 
embereknek fontosak a fák, az élhető kör-
nyezet! Fontosak  élő értékeink, zöldfelü-
leteink védelme. Fontos a ma is élő törté-
nelem, melyről az Ősi gubacsi testvérfák 
mesélnek...

Kérünk minden pesterzsébeti lakost, tá-
mogassa a kezdeményezést, szavazzon és ter-
jessze a felhívást!

nd.

Nemzetközi fotóssiker

50 éves érettségi találkozó

Legyen pesterzsébeti a 2017. Év fája! Az élet táncai…

FOTÓ: ZSARNÓCZKY GYULA
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Ipolyságnál léptük át a mára már 
nem létező határt, majd folytat-
tuk utunkat a folyó mentén ma-

gyar falvakon keresztül. Megpihen-
tünk Párkányban, majd a következő 
pihenő Léva váránál volt. A helyi 
múzeumban gazdag anyagot állítot-
tak ki őseinkről; keltákról, avarok-
ról, magyarokról. Az idegenvezetőt 
anyanyelvünkön hallgattuk.

A következő napokon történe-
lem- és földrajz-ismeretterjesztés 

Pálffyék, Apponyi, Csák Máté nyo-
mában. Elfoglaltuk Dévény várát 
(megvettük a belépőjegyeket), ame-
lyet Ady is megénekelt.

A szlovák Rómának nevezett 
Nagyszombatot sem hagyhattuk ki.

Útban a Vág és a Kárpátok urá-
nak fővárosa (Trencsén) felé láttuk 

Bolondoc várát, amely a hagyomány 
szerint a király a bolondjának épít-
tette/adományozta.

Felkerestük a bányavárosokat, 
ahol máig is látni a felvidéki szászok 
nyomait (templomok, várfalak, stb.).

A legészakibb nevezetes hely 
Árva vára volt, az Árva folyó part-
ján, amely a Vág mellékfolyója.

Az I. világháború után lemondott 
bolgár cár rezidenciáját is felkeres-
tük Szentantalon. Az eredeti festmé-

nyek közül legin-
kább az 1838-as 
pesti árvizet áb-
rázoló alkotások 
érintettek meg 
bennünket.

S z á l l á s h e -
lyünkön, a kol-
légium legfelső 
szintjén egy he-
lyi (zoborvidéki) 
múzeumot ala-
kítottak ki. A 
többhektáros te-

rületen egy impozáns templom épült.
Az alsócsatári községben Kodály 

Zoltán emléktáblájánál elénekeltük 
„A csitári hegyek alatt” című nép-
dalt, amelyet ezen a helyen ő gyűj-
tött és rögzített.

Dombos Tiborné
vagyonkezelő

A Pesterzsébeti Városi Ve-
gyeskar júliusban Olaszor-
szágban járt, Cupello vá-

ros népi kórusa, a Giovane Corale 
Cupellese meghívására. 
A közösség nem volt is-
meretlen már számunkra, 
hiszen sokéves baráti szá-
lakkal kötődnek a kórus 
karnagyához. Többször 
jártak már Pesterzsébe-
ten, emlékezetes koncer-
teken bemutatva népze-
néjüket. Ezek az ízig-vérig 
dél-olasz emberek hihe-
tetlen vendéglátással fo-
gadtak bennünket, fe-
lejthetetlen ízelítőt adva 
kultúrájukból és gasztro-
nómiájukról. 

10 csodás napot töl-
töttünk Itáliában, meg-
ismerve a környék szép-
ségeit, de kirándulást 
tettünk az örök városba, 
Rómába is. A Vatikán 
középső erkélyén rögtönzött kon-
certünknek nagy sikere volt a nem-
zetközi közönség előtt. Az egyik 
legemlékezetesebb pillanatunk volt, 
amikor Agnone városban abba a 
Marinelli harangöntőműhelybe láto-
gattunk el, ahonnan több száz éve a 
Vatikán is rendeli nagyharangjait. A 

váratlanul megjelenő jelenlegi tulaj-
donos meghatódva hallgatta Bárdos: 
Szellő zúg című kórusművét előadá-
sunkban.

10 nap, 3 felejthetetlen koncert, 
a tenger végtelensége, az olasz kultú-
ra, a gyönyörű műemlékek, az olasz 
emberek barátsága ismét elvarázsolt 
bennünket. Alig várjuk, hogy jövő 
nyáron mi láthassuk Pesterzsébeten 
vendégül a népi együttest.

Pálffi Krisztina karnagy

Október 11-én nyílik hely-
történeti kiállítás kereté-
ben „A színjátszás kezdetei 

Erzsébeten” című tárlat a Gaál Imre 
Galéria emeleti kiállítótermében. A 
reformáció 500 éves évfordulója al-
kalmából november 8-ától lesz lát-
ható Sárkány Győző grafikus, a Ma-
gyar Köztársaság érdemes művésze, 
a Hungart elnökének kiállítása. A 

„Bálványok bukása, 50 rajz – 50 gon-
dolat” című tárlat 2018. január 7-éig 
lesz látogatható. Idén november 22-
én 16 órától immáron 10. alkalom-
mal emlékezik meg a Pesterzsébeti 
Múzeum Neményi Lili színésznőről a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem 
hallgatóival közösen a hagyományos 
Neményi Lili-est keretében.

y.n.

Kolpingosok Felvidéken Vendégségben Itáliában

Kiállítások Pesterzsébeten
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Sokak számára jó hír, 
hogy a rendszeres fű-
nyírást ebben a hó-

napban befejezhetjük, és 
tavaszig elő sem kell ven-
nünk a fűnyírót. Az utolsó 

egy-két alkalommal azért 
érdemes megemelni a vágá-
si magasságot, és leseperni 
az eső- vagy harmatcseppe-
ket fűnyírás előtt. A munka 
végeztével juttassunk kom-
binált gombaölő szer és mű-
trágya keveréket a fűbe, ha 
szükséges, mohaölő szert is, 
majd végezzük el a gyephi-
bák kijavítását, a hasogató 
gereblyézést, a levegőztetést 
és a talajkeverék kiszórását.

Seperjük össze a lehullott 
faleveleket, hiszen abban 
áttelelhetnek a kártevők és 
kórokozók. Ássuk ki a dur-
va fűcsomókat, majd vessük 
újra a felületet, de a legjobb, 
ha gyeptéglákat fektetünk le 
a kopasz foltokra. Ha új gye-
pet szeretnénk kialakítani, 
a magvetéssel már várjunk 
tavaszig, a gyeptéglák lefek-
tetéséhez viszont ez az opti-
mális hónap.

Az egynyáriak ideje le-
járt, helyükre krizantémot, 
árvácskát vagy díszkáposztát 
ültethetünk, illetve a virág-
hagymáikat. Még a fagyok 
előtt ássuk ki a tavasszal 

elültetett dá-
lia- és begó-
niagumókat , 
a kardvirág 
hagymagumó-
it. Ezeket szá-
raz, fagymentes 
helyen kell tá-
rolni  jövő ta-
vaszig, amikor 
újra a földbe 
kerülhetnek.

Ebben az időszakban ott-
hon is vannak teendőink; 
itt az ideje, hogy bevigyük 
az erkélyről a fagyérzékeny 
dézsás, balkonládás növé-
nyeket, a szobanövényeket, 
a cserepes fűszernövényeket, 
és átnézzük őket, nincs-e raj-
tuk kártevő. Ha pajzstetűt 
találunk, étolajas vattával 
távolítsuk el a levelekről. 
A poros szobanövényeket 
zuhanyozzuk le, hogy még a 
fűtési szezon előtt fellélegez-
hessenek.

Kerti hangulatot vará-
zsolhatunk otthonunkba, ha 
cserépbe krókusz-, jácint-, 
tulipán-, és nárciszhagymát 
ültetünk. 

Sötét, hűvös, 10-12 fo-
kos helyen 8 hét alatt a 
hagymák kihajtanak, és a 
tél kellős közepén virágba 
borulnak.

an.

Vége a fűnyírásnak!

Sokan csak a tavaszi 
fáradtságot ismerik, 
pedig létezik őszi fá-

radtság is, ami a nappalok 
rövidülésével, az időjárás 
hidegre fordultával, a boron-
gós, csapadékos idő bekö-
szöntével jelentkezik.

Szakemberek szerint a 
rossz idő nemcsak hangula-
tunkat befolyásolja, hanem 
az évszakváltás hormonális 
változásokkal is jár. Ebben 
az időszakban az álmossá-
gért felelős melatonin szintje 
emelkedik meg, arra ösztö-

nözve az embert, hogy lassít-
son. Míg ez néhány száz éve 
még lehetséges is volt, a mai 
világban elképzelhetetlen, 
éppen ezért nem tehetünk 
mást, mint felvértezzük ma-
gunkat a fáradtság és a rossz 
kedélyállapot ellen, mégpe-
dig elsősorban megfelelő ét-
kezéssel és a mozgással.

Fogyasszunk minél több 
idénygyümölcsöt és -zöldsé-
get; szerencsére bőven van 
miből válogatni, hiszen most 
érik a szilva, a szőlő, az alma, 
és lassan itt a szezonja a sü-

tőtöknek és a friss savanyú 
káposztának is. A vitamin-
pótlás fontos része a D-vita-
min-bevitel, amit ilyenkor a 
napból már nem tudja a szer-
vezet biztosítani, éppen ezért 
itt az ideje a vitaminszedés 
elkezdésének.

A rendszeres sportolás 
nemcsak egészségünk meg-
őrzésében segít, de levezeti a 
stresszt, és kiegyensúlyozot-
tabbá is tesz.

Érdemes ilyenkor minél 
több időt a szabadban tölte-
ni, kirándulással, kertészke-

déssel, mint ahogy rendsze-
resen szellőztetni, hiszen a 
friss levegő nélkülözhetetlen 
az agy megfelelő oxigénellá-
tásához.

A zenehallgatás, a színes 
ruhák viselése a szürke és 
borongós időben pedig a lel-
künkre van jó hatással.

y.a.

A hajápolás a fésüléssel kezdődik, 
sokan azonban nem tudják, hogy a 
hajtípusnak megfelelő hajkefével 

vagy fésűvel érdemes rendbe hozni frizu-
ránkat. A haj esti, alapos, sörtekefével való 
átfésülése azonban kivétel nélkül minden 
hajtípusnak ajánlott. Ne használjunk mű-
anyag kefét vagy fésűt, ezek ugyanis statiku-
san feltöltik a hajat, ami töredezetté és rossz 

állagúvá teszi a hajszálakat. 
Inkább szakboltban vásá-
roljunk csontból vagy fából 
készült fésűt, kefét és sörte-
kefét. Sokan vallják, hogy a 
hajszárítás árt a hajnak, mi-
vel azt szárazzá, töredezetté 
teszi. Valójában azonban a 
hajszárítás önmagában nem 
ártalmas, sőt, egyes gyógynö-
vényes hatóanyagok beépü-
lését még segíti is a meleg. 
Arra azonban figyelni kell, 
hogy minimum 10 centimé-
teres távolságból és lehetőleg 
az alacsony, vagy közepes 
fokozaton szárítsuk meg ha-
junkat.

Bár anyáinktól úgy tanul-
tuk, hogy a mindennapos 
hajmosás nem tesz jót a haj-
nak, mert akkor könnyeb-
ben zsírosodik, nyugodtan 
megmoshatjuk akár naponta 

is hajunkat. Sőt, a városlakók még rá is kény-
szerülnek erre, hiszen a rossz városi levegő 
zsírossá, esetleg zsíros és korpás felületűvé is 
teheti a hajat.

Egyre inkább a mindennapi hajápolás 
része a hajfestés, amit ma már kifejezetten 
egyszerű otthon elvégezni, ráadásul, ha ma-
gunknak festjük be a hajunkat, lényegesen 
olcsóbb, mint ha fodrász színezi be. A mo-
dern készítményekkel nem kell sokat pepe-
cselnünk, és a felvitt festék sem csöpög le a 
fejünkről.

A festett hajat kifejezetten festett és 
igénybe vett haj számára készült samponnal 
mossuk. Mivel a festett haj általában köny-
nyebben törik, ezért hajvégápolóval vagy 
hajápoló krémmel kezeljük. A citromos vagy 
ecetes öblítés kifakíthatja, módosíthatja a 
színt, ezért csak balzsammal kezeljük, esetleg 
a gyümölcsviaszos adalékkal készült sampo-
nok közül válogassunk.        
 -y-

A hajápolásról

Az őszi fáradtság ellen

Következő számunk 2017. október 31-én jelenik meg
Lapzárta: 2017. október 17. 12 óra
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Az őszi versenyidőszak a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Cellspan Ku-
pával kezdődött, amely szeptember 
2-án, Balkányban került megrende-
zésre. Szakosztályunkat a versenyen 
38 versenyző képviselte gyermek, 
diák és serdülő korcsoportokban. A 
hatodik alkalommal megrendezett 
versenyen összesen 260 birkózó állt 
rajthoz. Versenyzőink kitettek magu-
kért, 14 arany-, 8 ezüst- és 7 bronz-
érmet szereztek. A 29 éremnek kö-
szönhetően a kupa pontversenyét az 
ESMTK Birkózó Szakosztálya nyerte.

Aranyérmeseink: Zhytovoz Maria 
(gyermek, 23 kg), Sánta Levente 
(gyermek, 26 kg), Perényi Barnabás 
(gyermek, 29 kg), Kiss Levente (gyer-
mek, 35 kg), Kertész Dominik (gyer-
mek, 46 kg), Fige Levente (diák II, 
29 kg), Kosovics Márton (diák II, 50 
kg), Máltsik Zsombor (diák II, 58 kg), 
Simon Bence (diák I, 38 kg), Takács 
Zsolt (diák I, 42 kg), Kovács Olivér 
(diák I, 46 kg), Kosovics Ádám (diák 
I, 50 kg), Matyi Vivien (serdülő, 49 
kg), Kekenj Norbert (serdülő, 76 kg).

Ezüstérmeseink: Zalányi Bo-
tond (gyermek 29 kg), Kmeth Za-
lán (gyermek, 35 kg), Szabó Borisz 
(gyermek, 38 kg), Farkas Zsombor 
(diák II, 29 kg), Zhytovoz Petro 
(diák II, 32 kg), Budai András (diák 
II, 50 kg), Ónodi Sándor (diák I, 69 
kg), Németh Milán (serdülő, 58 kg).

Bronzérmeseink: Bagoly Boldizsár 
(gyermek, 23 kg), Kerecsanin Má-
tyás (gyermek, 29 kg), Balogh Ben-
ce (gyermek, 42 kg), Soltész Patrik 
(gyermek, 42 kg), Jász Bálint (diák II, 
29 kg), László Mózes (diák II, 32 kg), 
László Nikolett (diák I, 35 kg).

Ugyanezen a napon Egerben ke-
rült megrendezésre a Magyar Egye-
temi – Főiskolai Birkózó Országos 
Bajnokság. Az Eszterházy Károly 

Egyetem által szervezett versenyen 
5 versenyzőnk képviselte szakosztá-
lyunk színeit kötött- és szabadfogás-
ban egyaránt. Remekül helyt álltak 
birkózóink, hiszen mindegyik ver-
senyzőnk éremmel térhetett haza az 
országos bajnokságról.

Aranyérmeseink: Nagy Péter (kf. 
80 kg), Nagy Mihály (kf. 85 kg), 
Tóth Bendegúz (kf. 98 kg és szf. 97 
kg), Rögler Gábor (szf. 86 kg).

Ezüstérmesünk: Nagy Mihály 
(szf. 86 kg).

Bronzérmeseink: Starosciák Ta-
más (kf. 85 kg), Rögler Gábor (kf. 85 
kg), Nagy Péter (szf. 86 kg).

Szeptember 4-10. között Görög-
országban, Athénban rendezték meg 

az idei évi kadet világbajnokságot. 
Szakosztályunkat az Európa-bajnok-
sághoz hasonlóan Szőke Alex (kö-
töttfogás 85 kg) és Losonczi Dávid 
(szabadfogás 85 kg) képviselte. 

A világbajnokság a kötöttfogású-
ak küzdelmeivel kezdődött, Szőke 
Alex a verseny második napján lé-
pett szőnyegre. Alex súlycsoportjába 

28 fő mérlegelt. Alex az 
alsó ágra húzott, ahol el-
sőként az orosz serdülő 
Európa-bajnok birkó-
zóval kellett megküz-
denie, aki 4:1 arányban 
legyőzte birkózónkat. A 
hidegzuhany után Alex 
a vigaszágban remény-
kedhetett, és szerencsé-
re az orosz versenyzőnek 
sikerült a döntőig mene-
telnie, így Alex másnap 
a vigaszágon folytathat-
ta a küzdelmeket. Első 
ellenfele egy kazah ver-
senyző volt, akit Alex 2:0 arányban 
legyőzve jutott tovább. A következő 

mérkőzésén egy hazai, gö-
rög birkózó következett, 
akit 2:1-re maga mögé 
utasítva kiharcolta a bronz-
mérkőzésen való részvé-
telt. A helyosztókra az esti 
programban került sor, ahol 
Alex grúz birkózóval nézett 
farkasszemet. A mérkőzés 
első menetében 4:0-ás grúz 
vezetéssel mentek pihenő-
re, a folytatásban azonban 
Alex elővette igazi énjét, 
és látványos akciókat be-
mutatva 7:4-re megnyerte 
a mérkőzést, ezzel megsze-
rezte a kadet világbajnoki 
bronzérmet. Az Európa-baj-
nokság és a világbajnokság 

között Alex összesen 1 hetet tudott 
pihenni, 1 hónapon belül kétszer 
kellett csúcsformába kerülnie. Bár 
v i lágbajnoki 
címét nem si-
került megvé-
denie, bronz-
éremmel zárt 
ebben a sűrű 
m e zőn y b e n , 
amely óriási 
eredménynek 
számít.

A világbaj-
nokság a sza-
badfogásúak 
küzdelmeivel 
zárult, ahol Losonczi Dávidnak szo-
ríthattunk. Dávid súlycsoportjába 
25-en mérlegeltek, birkózónk az alsó 
ágon, selejtezővel kezdte a napot. El-
lenfele egy amerikai versenyző volt, 
aki lábfogásból többször is levitte 
birkózónkat, de Dávid a mérkőzés 
hajrájában két kiléptetéssel szerzett 

pontokat. Sajnos ez sem volt elég a 
győzelemhez, a mérkőzés 8:2 arányú 
amerikai győzelemmel zárult. Mivel 
a folytatásban legyőzője is veresé-
get szenvedett, Dávid nem került 
vigaszágra, 15. helyen fejezte be a 
világbajnokságot.

Szeptember 10-én a Kőbánya 
Sport Club által szervezett szabadfo-
gású birkózó gálára került sor. Szak-
osztályunkat 21 birkózónk képvi-
selte. A versenyen a csapatversenyt 
megnyertük, versenyzőink pedig 7 
arany-, 5 ezüst- és 4 bronzéremmel 
térhettek haza.

Aranyérmeseink: Olasz Bende 
(diák II, 32 kg), Felkai Bendegúz 
(diák II, 38 kg), Barta Dominik (diák 
II, 50 kg), Mányik Dávid (serdülő, 
42 kg), Tösmagi Attila (serdülő, 59 
kg), Birtalan Bendegúz (serdülő, 85 
kg), Mohl Richárd (serdülő, 100 kg).

 Ezüstérmeseink: Szalai Balázs 
(diák II, 35 kg), Kornfeld Patrik 

(diák II, 46 kg), Nagy Gergely (diák 
II, 69 kg), Kis Mátyás (diák II, + 69 
kg), Kádár Balázs (serdülő, 73 kg).

 Bronzérmeseink: Kádár Zsom-
bor (diák II, 42 kg), Vincze Benedek 
(diák II, 42 kg), Molnár Botond (ser-
dülő, 66 kg), Mészáros Róbert (ser-
dülő, 66 kg).

Elkezdődött az őszi szezon!

Szőke Alex kadet Európa- és világbajnoki 
címe után bronzérmet szerzett az athéni 
világbajnokságon

Szőke Alex
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A World Goju-Ryu Karate 
Federation a WKF tagszervezete-
ként a WKF szabály- és versenyszer-
vezési rendszere alapján rendezte 
meg a világbajnokságot. Ez a máso-
dik alkalom, hogy a gyerekkorosztá-
lyokat is bevonták a versenybe, így a 
8-9 évesektől a masters kategóriáig 
bezárólag minden korcsoport meg-
mérettethette magát.

A Magyarországi Goju-Ryu 
Karate-Do Szövetséget öt klubjából 
(Seinchin KSE Szigetszentmiklós, 
Seinchin KSE Pesterzsébet, MTK-
Dynamic, Sori-Te Soroksár és 
Dunaharaszti Goju-Ryu KSE) 
33 versenyző képviselte. A csa-
pat munkáját Miklós Nikolett, 
Harsányi Ildikó, Valkai Márta 
edzők, valamint dr. Bársony Erzsé-
bet és Utasi Viktor bírók segítették. 

Amint Harsányi Lászlótól, a szerve-
zet elnökétől és Valkai Márta edző-
től megtudtuk, Bársony Erzsébet 
sikeres WGKF bírói vizsgát tett. 
A vizsgán és a világbajnokágon 

nyújtott színvonalas munkáját Uwe 
Portugall, a verseny főbírája külön 
dicséretben részesítette.

– A 4 napos rendezvény minden 
napjára jutott izgalom bőven, a szur-
kolásban sem maradtunk alul a ná-
lunk nagyobb létszámú dél-afrikai, 
portugál, román és olasz társaság 
mögött. A hazautazás előtt egy rövid 
bukaresti városnézéssel zártuk ezt a 

tartalmas hetet. A MGKSZ nevében 
gratulálunk a csapat minden tagjá-
nak – tették hozzá.

A pesterzsébeti versenyzők közül 
Juhász Zaya egyéni katában ezüstér-
met, a Juhász Zaya, Varga Brigitta és 
Varga Renáta által alkotott csapat 
pedig szintén katában bronzérmet 
szerzett.          

dr.

Elérkeztünk a bajnokság őszi 
fordulójának félidejéhez, a 8. 
forduló után az ESMTK eddig 

a 3. helyen áll, azaz eddig teljesülni 
látszik a vezetőség elvárása, miszerint 
a 2017/18-as szezonban az első öt hely 
valamelyikét szeretnék megszerezni.

A mögöttünk álló hónapban a 
piros-fehérek 1:0-ára verték Füzes-
abony csapatát, Gyöngyös ellen ide-
genben 1:1-es döntetlent játszottak, 
Tiszafüred ellen szintén 1:0-ás győ-
zelmet arattak. A bajnokság 7. fordu-
lóját Salgótarjánban játszották, ahol 
az ESMTK 5:1-es vereséget szenve-
dett. Október 1-jén, hazai pályán 
ismét győzni tudott a Liza, mégpedig 
3:0-ára a Balassagyarmat ellen, így 
megőrizte 3. helyét a tabellán.

A 6. és a 7. forduló között, szep-
tember 20-án a Liza a tabellavezető 

Monori SE ellen játszott Magyar 
Kupa-mérkőzést a legjobb 64 közé 
jutásért. Bár a pesterzsébeti csapat 
láthatóan jobban játszott ellenfelé-
nél, sokkal több helyzetük is volt, a 
szerencse aznapra elpártolt tőlük. 

A rendes játékidő 0:0-ás döntet-
lennel zárult úgy, hogy a vendégek-
nek kétszer is sikerült a gólvonaluk-
ról kikanalazniuk a labdát. Aztán 
következett a hosszabbítás, amely-
nek 9. percében a monoriak betalál-
tak az ESMTK kapujába. Bár egyér-
telműen leshelyzet volt, a bíró gólt 
fújt. Ugyanakkor néhány perccel 
később ugyanez a síp néma maradt, 
amikor Horváth Leventét a 16-oson 
belül lerántották. A 120 perc után a 
végeredmény így 1:0 lett a monoriak 
javára.

y.a.

Szeptember második hétvégéjén Ve-
lencében rendezték meg a sárkány-
hajó klub-világbajnokságot, amelyen 
a Römi Sárkányhajó Klub vegyes és 
férfi csapattal, kis létszátmban, 10-
es hajóval indult összesen 6 szám-
ban. A pesterzsébeti sárkányhajósok 
2006 óta minden világbajnokságon 
szereztek aranyérmet, nem volt ez 
másként most sem.

– Gyönyörű környezet, ugyan-
akkor nagyon gyenge szervezés 
jellemezte az olaszországi világbaj-
nokságot – tudtuk meg Reményi 
Pétertől, a Römi csapatkapitányá-
tól. – Többször előfordult, hogy 
nem volt víz a mederben, iszapban 

kellett evezni, ezért a szerencse 
nagyon sokat számított a sorsoláso-
kon – folytatta.

A rossz körülmények ellenére a 
Römi férfi csapatának sikerült a do-
bogó legfelső fokára állnia 200 mé-
teren, 2000 méteren pedig ezüstér-
mesek lettek. – Ez utóbbi is nagyon 
jó eredménynek számít, hiszen a ha-
jónk utolsóként indult, és mégis si-

került felküzdeni magunkat a máso-
dik helyre – értékelte a teljesítményt 
a csapatkapitány.

A férfiak még egy 5. helyezést ér-
tek el, a vegyes csapat pedig egy 4. 
helyet hozott haza.

y.a.

Karate világbajnokság

Jó úton a cél felé Arany a vb-ről

A Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség karatékái szeptember 14-e 
és 17-e  között a Bukarestben megrendezett WGKF Világbajnokságon vettek 
részt. A 37 ország több mint ezer sportolójának részvételével lezajlott világ-
versenyen a magyar csapat 7 arany-, 5 ezüst- és 20 bronzéremmel tért haza.
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SZOLGÁLTATÁS

RÁCSKERÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 
Erkélybeépítés, korlátfelújítás üvege-
zéssel és festéssel is. Előtető lakótelepi 
erkélyre. Egyéb lakatosmunkák – javítá-
sok. 284 25 40, 0670/209 42 30

NYUGDÍJAS SZŰCS szőrmebundák ja-
vítását, tisztítását vállalja 10-18 óráig. 
282 42 47

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

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

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

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 cseréje ásással. Csőfagyasztás. 
0670/544 40 50

OKTATÁS

NÉMETOKTATÁS a kerületben, közép-
iskolai nyelvtanárnál minden szinten, 
jutányos át, beszédközpontúság, nyelv-
vizsga-felkészítés. 28494 82, 0630/652 
39 37. E-mail: varga.zsuzsa.veres@
gmail.com

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL küzdő 
gyermekek felzárkóztatását vállalom. 
Hívjon bátran! 0670/621 86 01. E-mail: 
fehervari.maria@freemail.hu

HOBBI

INGATLAN

Pesterzsébeten külön bejáratú bútoro-
zott szoba hölgy részére hosszútávra 
kiadó 60 000 Ft rezsivel + 1 hó kau-
ció.0630/244 76 90

PESTERZSÉBETEN, egy szinten 100 
nm-es, felújított, hőszigetelt családi 
ház 40 nm-es szuterénnel, 26 nm-es 
tégla garázzsal, 388 nm téglafallal kö-
rülvett telken eladó 34.700.000 Ft-ért. 
0670/242 41 44

ÁLLÁS

GYÁLI kontaktlencsegyárba betanított 
dolgozókat keresünk 12 órás munka-
rendbe! Bruttó 810-900 Ft órabér + 
40% műszakpótlék +15.000 Ft cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjárat! Jelent-
kezés: 06-30-338-2005 vagy allas7@
jobconcept.hu
RAKTÁROSOKAT keresünk októbertől 
rövid és hosszú távra Budapestre, a 4. 
kerületbe műszaki termékek raktárába. 
Jelentkezés: allas4@jobconcept.hu vagy 
70/572-4464

JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS! Telefonos 
időpont-egyeztetőt keresek, 3 órás 
munkára (lehet nyugdíjas is). 0670/336 
83 17 Trényi Tamásné

EGYÉB

SEGÍTENE KIBŐVÍTENI a focigyűjte-
ményemet? Készpénzért veszek nép-
stadionos műsorfüzeteket és belépője-
gyeket! Tel.: 06-20/480-4556, e-mail: 
nepstadion2015@gmail.com

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

Hirdessen a  
Pesterzsébet újságban!

Részletek és kapcsolat: 
szerkesztoseg@pesterzsebet.hu

HATHA JÓGA KEZDŐ
(1. ÉVES CSOPORT)
Minden csütörtökön 
18 órától 20 óráig

A Csiliben (1201 Bp., 
Nagy Győry I. u. 4-6.)

ELSŐ ALKALOM 
INGYENES!

www.jogatan.hu
0620/430 16 34

www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat

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

az önkormányzat Facebook oldalán is. 
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