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Kenyérszentelés
Az augusztus 20-i ökumenikus ke-
nyérszentelésen római katolikus, re-
formátus, evangélikus lelkészek és 
görög katolikus parókus tartották a 
közös istentiszteletet.

3. oldal

Szépülő közterületek Reformkori Nap tizedszer
Jól haladnak az önkormányzati be-
ruházások és karbantartások – derül 
ki Szabados Ákos polgármesterrel 
készült interjúnkból, akit az elmúlt 
hónapok fejlesztéseiről kérdeztünk.

Kerek egy évtizede szervezi a Pester-
zsébeti Kossuth Társaság a Reform-
kori Napot. A szeptember 15-ei ju-
bileumi rendezvényről kérdeztük a 
társaság elnökét.

5. oldal 9 . oldal

Helyén a templomsüveg
A Klapka téri református templom 
41 méteres tornyára augusztus 17-
én daru emelte a 6 tonnát nyomó 
toronysüveget. Az építkezés a ter-
vezettnek megfelelő ütemben halad.

8. oldal
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Az estébe húzódó műsor a Há-
rom Nemzet Barátkozója – Nemzet-
közi Gyermek Néptánc Fesztivállal 
kezdődött. A nézők hatalmas taps-
sal jutalmazták a finn és a kazah mű-
vészegyüttesek fellépését, akiknek 
mind megjelenése, mind táncaik és 
az azokat kísérő zene is figyelemre 
méltó volt.

A program folytatásaként a 
Gyöngyvirág Néptánckar műso-
ra következett, majd a Kolompos 

együttes várta interaktív koncerttel 
és táncházzal a gyermekeket.

Ahogy azt megszokhattuk, a 
Kosutiban egészen estébe nyúlóan 
vásári hangulat várta a látogatókat. 

Természetesen volt étel-ital, mint 
ahogy a gyerekek szórakoztatásá-
ra szolgáló mini játszóház, kisvonat 
is, a Városháza előtti füves területen 
pedig népi játékokat próbálhattak ki 
kicsik és nagyok egyaránt.

A színpadi műsorok este már in-
kább a felnőtteknek szóltak. A Coda 
Nostra  Big Band-et Hevesi Tamás 
követte a színpadon. Az este 9-kor 
kezdődött tűzijtátékot megelőzően 
Szabados Ákos e szavakkal köszön-

tötte a nagyszámú nézősereget: – Is-
ten áldja Magyarországot, és Isten 
áldja Pesterzsébetet!

A polgármester békés, szép estét 
és életet, jó egészséget, nyugalmas is-
kolakezdést, valamint jó szórakozást 
kívánt a tűzijátékhoz.

A rendezvénnyel lezárult a Csili 
100 éves évfordulója alkalmából 
szervezett egyéves programsorozat, 
amelynek részeként a szervezők pe-
csétgyűjtési versenyt hirdettek. A 
legtöbb eseményre látogatottak kö-
zül a forgatagon sorsolták ki azt a 
szerencsés nyertest, akinek jutalma 
egy külföldi út volt.

y.a.

Forgatag Szent István napján
A jó időnek köszönhetően ismét so-
kan látogattak el a már hagyomá-
nyosnak számító Szent István-napi 
forgatagra, melynek idén is a Kosuti 
adott otthont.
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A Himnusz együttes elének-
lése után Katona János adta elő 
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz 
című költeményét.

Szabados Ákos ünnepi beszé-
dében emlékeztetett: a tűzijátékon 
úgy köszöntötte a résztvevőket, Is-
ten áldja meg Pesterzsébetet és Isten 
áldja meg Magyarországot.

– Mert mit is lehetne többet és 
jobbat kívánni, mint hogy áldás le-
gyen rajtunk, áldás a kenyéren, ami 
az asztalunkra kerül, a kenyéren, 
amiből mindenkinek kell, hogy jus-
son – fogalmazott a polgármester, 
hozzáfűzve: hál’ Istennek, jut is.

Mint mondta: szép kezdeménye-
zéseket látni Pesterzsébeten, ország-
szerte, a Kárpát-medencében, ahogy 
próbálnak a rászorulók asztalára jut-
tatni mindabból, ami a közösség egé-
szének jár, még ha nem egyforma 
mértékben is.

– Egyformán kellene-e jutniuk a 
javaknak? – tette fel a kérdését. – El-
sőre azt válaszolhatnánk: igen. Van 
valami, amiből tényleg egyformán ré-
szesül mindenki: a krisztusi szeretet.

A polgármester kifejtette: az 
egyéb javakhoz való hozzájutás szán-
dék kérdése: akarunk-e egymásnak 
segíteni? De a teljesítményről sem 
feledkezhetünk meg, mert aki egy-
formán akar részesedni, annak egy-
forma munkát kell végeznie, saját le-
hetőségeihez, tehetségéhez képest.

– Mindenki felelős magáért, 
ugyanakkor felelős a közösségéért: 
szomszédjaiért, barátaiért, családtag-
jaiért – emelte ki, majd így folytat-
ta: a 20. században és a jelenlegi szá-
zad elején ennek a népnek egyálta-
lán nem volt könnyű sorsa.

– Örültünk az Európai Unióba 
való belépésünknek, azonban az e 
közösség javaihoz hozzájutás feltéte-
le a felelősség- és kötelességvállalás, 
oly módon, hogy a nemzetek 
összekapaszkodva, legjobb tu-
dásuk szerint adnak hozzá a 
közöshöz, és annak megfele-
lően részesülnek – fejtette ki 
a polgármester, hozzátéve: – 
Magyarország az elmúlt idő-
szakban mindent megtett en-
nek érdekében, mi, pesterzsé-
betiek mindent megtettünk 
ennek érdekében, adtunk és 
nem csak vártuk, hogy kap-
junk. Meg kell őrizni azt, amit 
Szent István király ünnepe je-
lent: az önálló magyar álla-
mot, a magyar kultúrát, a keresztény-
séget, az összetartozást, vagyis amit 
úgy hívunk, magyar nemzettudat. 
Ezzel felvértezve akarunk az előttünk 
álló akadályokon túljutni. Képesek 
is leszünk rá, akár az elmúlt évtize-
dekben, évszázadokban. Minél keve-
sebb akadályt, minél több kenyeret 
az asztalra, minél több együttműkö-
dést, minél több önállóságot, minél 

több tiszteletet, minél több szerete-
tet – zárta ünnepi beszédét.

A közös bűnbánat után Veress 
Gábor, a Klapka téri Református 
Egyházközség lelkipásztora áldotta 
meg az új kenyeret.
Őt követően Blatniczky János, az 

evangélikus gyülekezet lelkésze fel-
hívta a figyelmet: annyi fontos dol-
gunk van ebben az életben, amelyek 
miatt elfelejtjük a legfontosabbat, a 
Teremtő Atya egyszülött fiát adta 
értünk, hogy örök életünk legyen.

Blatniczkyné Hammersberg 
Ganczstuckh Júlia lelkész így foly-
tatta: – Legyen ünneppé minden 

pillanat, amikor megosztjuk mások-
kal azt a kenyeret, amit Istentől kap-
tunk. Áldjon meg mindannyiunkat 
az élet kenyere, Jézus Krisztus.

Dr. Papp Miklós, a Pesterzsébe-
ti Görög Katolikus Egyházközség 
parókusa kiemelte: amikor Szent Ist-
ván királyunk úgy döntött, fölveszi a 
keresztséget, akkor tudta, jó lenne, 
ha népének szíve közepében lenne a 

tíz parancs. Figyelmeztetett: tökéle-
tesen szerkesztették a parancsokat, 
az Isten szeretete után az első pa-
rancs a család szeretete.

– Ha családtagként tudunk tekin-
teni minden ismerősre, mert Krisz-
tusban mindenki ismerősöm, család-
tagom, akkor más lesz a munkánk 
szellemisége, könnyebb lesz tisztel-
ni a más felekezetűeket – fejtette ki. 
– Áradjon ki ez a családszeretet 
Pesterzsébetre, Budapestre, Magyar-
országra, a Kárpát-medencére, az 
egész magyarságra.

Börzsönyi János, a Szabótelepi 
Református Gyülekezet lelki veze-
tője Ézsaiás próféta szavaival áldotta 
meg Pesterzsébet kenyerét, majd el-
magyarázta: a próféta abban az idő-

ben mondta súlyos üzenetét, amikor 
az asszír fogság miatt szenvedett az 
Úr népe.

– A kenyér mellé Pesterzsébet 
népe tegye oda a szeretetet: üljön 
oda a kisebb, a gyengébb, az eleset-
tebb mellé – fogalmazott.

A Himnusz elhangzását követően 
megszentelték és szétosztották az új 
kenyeret.       D. A.

ÖNKORMÁNYZAT

Mindenki felelős magáért és a közösségéért is

Az olaszországi Cupello 
(Ambruzzo tartomány) vá-
rosából érkezett Giovane 

Corale Cupellese népi együttes adott 
koncertet július 27-én a Városháza 
előtt a nyári térzenei sorozat kereté-
ben.

A kórus a Pesterzsébeti Városi 
Vegyeskar karnagya meghívására ér-
kezett kerületünkbe. Pálffi Krisztina 
gyermek- és felnőtt kórusával 1999 óta 
ápol szoros baráti kapcsolatot az olasz 
együttessel, amelynek tagjait idén első 
ízben elkísérte a város polgármestere, 
Manuele Marcovecchio is.

A Domenico Piccirilli karnagy ál-
tal vezetett olasz kórus és a Pester-

zsébeti Városi Vegyeskar ze-
nés felvonulással érkezett júli-
us 27-én délután a József Attila 
Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskolától a Városházá-
hoz, ahol Pesterzsébet Önkor-
mányzata nevében Kovács Esz-
ter fogadta és köszöntötte őket. 
Az alpolgármester bemutat-
ta a vendégeknek a Városhá-
zát, majd ajándékokat adott át. 
Ezt követően kezdődött a szín-
vonalas és hangulatos koncert.

Az olasz együttes az itt töl-
tött 8 napja alatt két további 
koncertet is adott, mégpedig 
Tatán és Keszthelyen.          y.z.

Olasz vendégek

Az augusztus 20-i ökumenikus kenyérszentelésnek idén a kossuthfalvai 
Szent Lajos templom biztosított otthont. Szláby Tibor plébános mellett re-
formátus, evangélikus lelkészek és görög katolikus parókus tartották a kö-
zös istentiszteletet.

FO
TÓ

: Z
SA

RN
ÓC

ZK
Y 

GY
UL

A



4 2018. szeptember 4.ÖNKORMÁNYZAT

Illegális hulladék

Júliusban és augusztusban az ille-
gálisan kihelyezett települési hulla-
dék és lom miatt – helyszínen történt 
tetten éréssel – 6 feljelentést tettek 
a Rendvédelmi Osztály munkatár-
sai, valamint 4 esetben helyszíni bír-
ságot szabtak ki. A térfigyelő kame-
rák felvételei alapján 40 feljelentést 
tettek a XX. kerületi Kormányhiva-
tal felé, egy esetben – diszpécser irá-
nyítása mellett – sikerült a közterü-
let-felügyelőknek tetten érniük a sza-

bályszegőt, akire szabálysértési bírsá-
got róttak ki – tudtuk meg Puskás 
Péter Pál osztályvezetőtől.

Ingatlanok ellenőrzése

A képviselő-testület 2015-ben fo-
gadta el a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szó-
ló önkormányzati rendeletet. En-
nek 7. paragrafusa értelmében az 
ingatlan használójának/tulajdo-

nosának feladata az ingatlan előt-
ti terület tisztántartása, gyom- és 
síkosságmentesítése, az ingatlanán 
belüli terület tisztántartása, vala-
mint a beépítetlen telekingatlan tisz-
tántartása, gyommentesítése. Amint 
az osztályvezetőtől megtudtuk, ezt 
folyamatosan ellenőrzik a közterü-
let-felügyelők, és ha jogsértést ta-
pasztalnak, első ízben – írásban vagy 
szóban – figyelmeztetik az ingatlan 
használóját/tulajdonosát, és határ-
idő megadásával felszólítják a jog-
ellenes állapot megszüntetésére. Ha 

ő a figyelmeztetés ellenére sem tesz 
eleget kötelezettségének, a közte-
rület-felügyelők helyszíni bírságot 
szabhatnak ki, illetve kezdeményez-
hetik közigazgatási eljárás megindí-
tását.

A rendelet előírásainak megsze-
gése miatt a közterület-felügyelők 
július végéig 8 alkalommal szabtak ki 
helyszíni bírságot, valamint 47 alka-
lommal vettek fel jegyzőkönyvet és 
kezdeményezték közigazgatási ható-
sági eljárás megindítását.

– A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a súlyosabb szankciók alkalma-
zására elenyésző számban van szük-
ség, mivel az ingatlan használója az 
esetek többségében a figyelmeztetés 
hatására is megszünteti a jogsértő ál-
lapotot – tudtuk meg Puskás Pétertől. 

Az osztályvezető hozzátette: au-
gusztusban kiemelt ellenőrzéssorozat 
kezdődött a rendeletben előírtak be-
tartatása érdekében, a hónap végéig 
a kerület utcáinak mintegy felét jár-
ták végig.

Javulás

A zöldterületek megóvása érdeké-
ben az osztály munkatársai rendsze-
resen ellenőrzik, és akár figyelmezte-
téssel, akár a gépjárművezető távol-
létében kiszabott helyszíni bírsággal 

szankcionálják a zöldterületen sza-
bálytalanul várakozó gépjárművek tu-
lajdonosait. – A hathatós fellépésnek 
köszönhetően – a lakossági bejelenté-
sek és helyszíni tapasztalatok alapján 
– elmondhatjuk, hogy az ilyen jellegű 
szabályszegések jelentősen csökken-
tek – mondta az osztályvezető.

Szintén javuló tendencia mu-
tatkozik a közterületi szeszesital-fo-
gyasztás területén, amely főként a 
Kossuth Lajos utcában, a Baross ut-
cában, a Hunyadi téren, valamint a 
kerület más részein lévő kisebb üz-
letek környékén volt jellemző. Szin-
tén a lakossági bejelentések, vala-
mint az ellenőrzések mutatják, hogy 
– a hathatós fellépésnek köszönhe-
tően – mára jelentősen visszaszorult 
ez a jogellenes magatartás is.

s.z.

Nyár a közterületeken

Keressük őket!

A Rendvédelmi Osztály a lakosság segítségét kéri abban, hogy 
amennyiben információval rendelkeznek az itt megjelent képeken lévő 

személyek kilétéről, azt mielőbb jelezzék a közterület-felügyelet 
061/289 25 08-as, vagy 0620/255 58 42-es telefonszámán.

A nyári hónapokban is folyamatosan jelen voltak a kerület közterületein a 
rendvédelmi osztály munkatársai, akik járőrszolgálataik során továbbra is 
kiemelt figyelmet fordítottak az illegális hulladék-elhelyezésre, az ingatlan 
előtti és azon belüli rend, valamint a közterületi rend betartására. 
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– A nyár az önkormányzati be-
ruházások és karbantartások szem-
pontjából főszezon. Pesterzsébet 
közterületein, intézményeiben mi-
lyen változások következtek be, 
milyenek várhatók a közeljövőben?

– Folyamatban vannak a zöldfe-
lület-karbantartások és -felújítások. 
Ezek közül az egyik legjelentősebb 
a Kulcsár lakótelep mellett, a pék-
ség mögött található zöldterület és 
sportpark rendbehozatala. Ide köl-
tözik majd Fitt-parkból a labdajáté-
kok egy része, aminek fő oka, hogy 
a környéken élőket zavarta a labda-
pattogás. A park olyan új sporttevé-
kenységek helyszíne lesz, amiket so-
kan szívesen űznek, de kevesebb zaj-
jal járnak, ráadásul a füvet is jobban 
kímélik.

Emellett elkezdődött a kerület 
több pontján azoknak a kisebb mé-
retű sporthelyszíneknek kialakítása, 
amelyet az önkormányzat pályázati 
pénzből valósít meg.

A tervek szerint zajlanak az intéz-
ményi karbantartások, felújítások is. 
Ezek közül egy-egy munka belenyú-
lik az őszi hónapokba, ám az ott zaj-
ló mindennapi életet nem fogja be-
folyásolni.

Sikerült némileg modernizálni a 
Tátra téri csarnokot is új mozgásér-
zékelős ajtó beépítésével, amely fő-
leg a téli hónapokban lesz hasznos. 
A jövő évi költségvetés előkészítése-
kor pedig javasolni fogom az épület 
homlokzatának megújítását.

– Az egyik leglátványosabb vál-
tozás a kerületben a Duna-parton 

látható. Itt hogy állnak a munká-
latok?

– Jól halad a jódos-sós gyógyfür-
dő felújítása, a nyár elején megnyi-
tott a VakVarjú Csónakház, azóta 
pedig a Duna Garden is újranyitott, 
mindkét létesítmény nagyon népsze-
rű. Ebből adódóan új feladat hárult 
az önkormányzatra; az ottani forgal-
mi rendet át kell alakítani, illetve új 
parkolóhelyeket kell kialakítani a 
Vízisport utcában. Látjuk, tudjuk, 
érzékeljük a problémákat, és foglal-
kozunk mielőbbi megoldásukkal.

Régóta terveink között szerepelt 
a Duna-parti sétány folytatása, fel-
újítása, ami most szintén aktuális-
sá vált. Ennek megvalósítására az 
önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a Fővárosi Önkormányzathoz, 
amelynek elbírálása e hónap végén 
várható.

– A rendezett közterületek mel-
lett a közbiztonság az, ami az itt 
élők közérzetét, hangulatát legin-
kább befolyásolja…

– Valóban, így az egyik legfonto-
sabb feladatunk a közbiztonság elfo-
gadható szinten tartása. Éppen ezért 
a rendőrség az önkormányzattal kö-
zösen komoly erőfeszítéseket tett az 

elmúlt hónapokban a 
kerület északi részén 
elterjedt kábítószer-
fogyasztás és -terjesz-
tés visszaszorításáért, 
amelynek már kézzel-
fogható eredménye is 
van. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a 
kerületi kapitányság, 
a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság és a 
Rendvédelmi Osztály 
közreműködését.

Bár nem szorosan a közbiztonság-
hoz tartozik, de mivel többeket érint, 
szólni kell a sétáló utcai rendezvé-
nyekről, amelyek, jól tudjuk, év-
ről évre plusz terhet rónak a közvet-
len környezetben lakókra. Ezzel kap-
csolatban azt tudom mondani, hogy 
vannak olyan események, amelyek 
helyszínéül a kerület lakossága ra-

gaszkodik, hogy a Városközpontban 
legyenek. Az önkormányzat részéről 
a szándék és törekvés idáig is meg-
volt arra, hogy a nagyobb tömegeket 
mozgató rendezvényeket próbáljuk a 
Zodony utcában kialakított állandó 
színpadra vinni, ám ennek megvaló-
sítása egyelőre várat magára.

Szintén a Városközpontban la-
kók jelezték, hogy kérik a szökőkút 
éjszakai működésének szünetelteté-
sét. Ezt figyelembe véve a szökőkút 
már az éjszakai órákban csökkentett 
üzemmódban működik, teljes egé-
szében azonban – műszaki szakem-
berek szerint – nem lehet leállítani, 
mivel úgy a rendszer sérülne.

– Mi újság a sport területén? A 
nyár itt sem volt uborkaszezon?

– A sportéletről csak jókat tu-
dok elmondani. Az ESMTK elnöké-
vel augusztusban ellátogattunk a bir-
kózó szakosztály edzőtáborába, ahol 
kulturált körülmények között több 
mint száz gyermek vett részt rendkí-
vül intenzív felkészítésben, ami cso-
dálatra méltó mindenki, de legfő-
képpen a gyerekek részéről.

Az NB III-as labdarúgó csapatba 
a nyár folyamán sok tehetséges fia-
talt sikerült leigazolnia az ESMTK-
nak, így remélhetően a tavaly elért 
jó helyezést meg tudjuk tartani. Je-
lenleg a legfontosabb cél, hogy az itt-
honi meccsek mindegyikét megnyer-
je a csapat, és színvonalas mérkőzé-
seket láthasson az Ady Endre utcá-
ban a hazai közönség.

Sporttelepeinket is fejlesztettük, 
a Jégcsarnok mellett új pálya épült, 
és elkészült az Ady Endre utcában az 
új műfüves pálya is, melyeknek ősz-
szel lesz az ünnepélyes avatójuk.

– Ejtsünk néhány szót a kerület 
egyházi és kulturális életéről is!

– Először is nagyon köszönöm a 
kerületi egyházközösségek képvise-

lőinek közreműködését az augusztus 
20-ai ökumenikus istentiszteleten és 
kenyérszentelésen, hiszen szavaikkal 
nemcsak az ünnep fényét emelték, 
hanem a kerület közösségi életének 
alakításához is hozzájárultak.

Jó hír, hogy szeptember 23-án 
15 órakor lesz a Mátyás király té-
ren épülő Makovecz-féle református 
templom ünnepélyes alapkőletétele, 
amelyen állami vezetők is részt vesz-
nek. Legalább ennyire örvendetes, 
hogy jól halad a Klapka téri temp-
lom építése, az ég felé nyúló tornyot 
a kerület távolabbi pontjairól is le-
het látni. Ez egy régi kezdeményezés, 
amit már a ’30-as évek akkori önkor-
mányzata és polgármestere is támo-
gatott, amikor a telket biztosította, 
számunkra pedig nagy öröm, hogy a 
templom – többségében állami, ki-
sebbségben önkormányzati támoga-
tásból – végre felépülhet az eredeti 
terveknek megfelelően.

Az idén is sokakat vonzott a már 
hagyományosnak számító nyári tér-
zenei sorozat, és sok pozitív visszajel-
zést kaptunk a tűzijátékkal kapcso-
latban is. 

A kultúrához kapcsolódik az idei 
nyár legfontosabb beruházása, a Csili 
Művelődési Központ meg- és felújí-
tása, amely során az idén 100 éves 
intézmény új külső homlokzatot kap, 
megújul az éttermi rész, a színházte-
rem és az azt kiszolgáló egységek, 
majd az udvar is. A munkálatok na-
gyobb része várhatóan október végé-
re befejeződik, így az új köntösbe öl-
tözött Csili valóságos birtokba véte-
lére és a 100. évforduló ünnepélyes 
köszöntésére az Erzsébet Napok las-
san két évtizede kiemelkedő esemé-
nyén, az Erzsébet-bálon kerül majd 
sor november 17-én a felújított szín-
házteremben.

Sz. A.

Szépülő közterületek, javuló közbiztonság
– Viszonylag nyugodt és eredményes nyarat tudunk magunk mögött, beérett a 
munkának az a része, amit a költségvetés kidolgozásánál fő szempontként ha-
tároztunk meg, hogy ütemezetten és pontosan kerüljenek megtervezésre azok 
a feladatok, amelyeket elsősorban a nyári időszakban kell elvégezni. Ennek 
megfelelően időarányosan mind a költségvetés teljesítésével, mind ezekkel a 
feladatokkal jól állunk – nyilatkozta lapunknak Szabados Ákos polgármester, 
akit az elmúlt hónapok fejlesztéseiről kérdeztünk.

A nyár legfontosabb beruházása a Csili felújítása
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Tisztelt Adózók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó, az építményadó és a 
telekadó 2018. II. félévben esedékes összegének befizetési határideje:

2018. szeptember 17-e.

Az önkormányzati adókról 2018. februárban az egyenlegértesítő 
mellett a II. félévi adóról szóló csekket is megküldtük. 

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

lyesen (fszt/25.), vagy telefonon (helyi építmény- és telekadó: 
283-0640/1250, 1254, talajterhelési díj: 283-0640/1250, 1225, 
gépjárműadó:283-0640/1025, 1258, 1257, 1325) megkeresni. 

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

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv) 9. § (1) 
bekezdésének aa) pontja szerint minden gazdálkodó szervezet 

2018.01.01-től elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal a 
Társaság Cégkapuján és/vagy az E-papír szolgáltatáson 

(https://epapir.gov.hu/) keresztül tudnak. 

Önkormányzati adóhatóságunk minden gazdálkodó szervezetnek 
kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos iratokat! 

Azon szervezetekkel szemben, akik nem rendelkeznek Cégkapuval,  az 
Eüsztv. 14. § (8) bekezdése alapján eljárást kezdeményezünk.

Hivatalunk elektronikus elérhetőségei a következők:

• Hivatali kapu: Krid szám: 607035326, rövidített név: BP20KERPMH
• E-papír: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat  

Szíves figyelmüket és együttműködésüket köszönjük.
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Adócsoportja

FELHÍVÁS

Keressük azokat a személyeket, akik Droppa József (1863-1931) 
egykori ipartestületi elnök, asztalosmester fényképével vagy bármilyen, 

hozzá köthető tárgyi emlékkel, dokumentummal rendelkeznek, 
és azzal segíteni kívánják az idén 120. évfordulóját 

ünneplő ipartestület kiállítását.
Jelentkezésüket várjuk a 06-30/566-7939-es telefonszámon.

BÚCSÚZUNK
Ismét a betegség győzött a test fölött: 2 héttel 70. 
születésnapja előtt elvesztettük Hary Andrásné 
Pötyikét. Nyugdíjba vonulásáig, 17 éven keresz-
tül a XX. kerületi Önkormányzat Építésügyi Osz-
tályán dolgozott szeretett kollégáival. Élete értel-
mét Testvére, Lánya és az ő Párja és annak Csa-
ládja jelentette, akik az utolsó pillanatig mellette 
voltak és mindent megtettek az életben maradá-
sáért. Szerette kedves szomszédait, a cicáját, a ku-
tyusát és a kertjét, amiben míg erejéből telt, szíve-
sen töltötte az idejét. Emlékezzünk rá szeretettel!

HIRDETMÉNY 
A Kerületi Építési Szabályzat módosításáról

A kerületi építési szabályzat módosítása folyamatban van. 
Az egyeztetési anyag megvitatására lakossági fórumot hívunk össze, 

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A jelenleg készülő Szabályozási tervmódosítás Helsinki úttól nyugatra 
lévő 170187/87 hrsz-ú terület gazdasági területté történő 

minősítésére és a mártírok útja déli részén lévő lakóterület 
szabályozásának módosítására készült, valamint a kertes lakóterületek 

építési előírásait kis mértékben módosítja.

A lakossági fórum időpontja 2018. szeptember 12. 17:00 óra, 
helyszíne a Csili Művelődési Központ Vízváry terme.

Az egyeztetési anyag megtalálható Pesterzsébet Önkormányzat hi-
vatalos honlapján, a Főépítészi Iroda alatt: https://pesterzsebet.hu/

ugyintezes/hivatalban-intezheto-ugyek-osztalyok-szerint/ 

Fogadóóra
Dr. Hiller István országgyűlési képvise-
lő fogadóórája szeptember 6-án, csütörtö-
kön 17 órától lesz az MSZP Pesterzsébe-
ti Önkormányzati Képviselői Irodájában 
(XX. kerület, Ady Endre u.  84/A).
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A rekkenő hőség elől a Klap-
ka tér fái nyújtotta árnyékfoltok alá 
húzódtak a kíváncsi környékbeliek. 
Reggel még a fedetlen, 41 méter ma-
gas torony, amelybe tavasszal helyez-
ték el a harangokat, várta a sisak ér-
kezését. Miután zúgva befutott a te-
herautó értékes rakományával, mö-
götte a darus kocsival, ráérő nyugdí-
jasok és vakációzó gyerekek jelentek 
meg a munkaterület körül.

Játszi könnyedséggel emelték le a 
toronysisakot a platóról, ám kisvár-
tatva kiderült, bizony a darut meg 
kell hosszabbítani, hogy gond nélkül 
illeszthessék a torony tetejére a sü-
veget. Az idő előrehaladtával mind 
többen és többen gyűltek a Klap-
ka térre. Valódi közösségkovácso-
ló élménynek bizonyult az építkezés. 
Műanyag székekről figyelték a mun-
kások minden mozdulatát. Jó rálá-
tás adódott a jobb oldali templom-
kert fáinak árnyékából. A főbejárat 
előtt kávét kínáltak termoszból ön-
kéntesek. Látszott, számítottak a fo-

kozott érdeklődésre. Több mint fél-
százan tartottak ki, dacolva a hőség-
gel, a közelben lakók mellett távo-
labbról, kerékpárral érkezők.

Amikor a daru elemelte a föld-
ről a toronysisakot, a műszer 6 ton-
nát mutatott. Nem kizárólag az ér-
deklődők, de a munkások maguk is 
szelfizték a nem mindennapi pro-
dukciót.

Veress Gáborral, a Klapka Téri 
Gyülekezet lelki vezetőjével a 
templom hűvös falai közé léptünk. 
A lelkész biztosított arról: a terve-
zettnek megfelelő ütemben halad az 
építkezés.

– A munkálatok során derült ki, 
hogy az altemplom felújítása plusz 
munkát rótt az építőkre – árulta el, 
majd hozzáfűzte: nagy munkára szá-
mít a nyílászárók behelyezésekor is.

A templom alsó része teljes egé-
szében munkaterület, mintha újon-
nan épülne.

– Nagy átalakítások zajlanak az 
eredeti terv adaptációja szerint – 

folytatta Veres 
Gábor. – Rendkí-
vüli hűséggel kö-
vetjük Szeghalmy 
Bálint erede-
ti terveit, illetve 
Nagy Béla adap-
tációját.

A jelentős mo-
dernizálás egyik 
eleme a lift, ami-
vel a dekoratív 
olaszlépcsőt kí-
vánják kiválta-
ni. Az olaszlépcső 
előnye, hogy nem 
igényel pihenőt, 
mivel a fokok szé-
lesebbek a hagyo-
mányosnál, egy 
lépés távolságú-
ak, azonban még-
iscsak fel kell ka-
paszkodni rajtuk. 
A felvonónak kö-
szönhetően a templom akadálymen-
tes lesz.

Maradva a lépcsőknél, a lelkész 
megemlítette: a főlépcsőt rossz idő 
esetén kiváltja majd templomkertet 
a templommal összekötő lépcső.

Bekukkantottunk még a leendő 
mellékhelyiségekbe, a nagyterembe, 

ám kisvártatva véget kellett vetni 
sétánknak, mert nekilódult a daru, 
becses terhével.

A pazar végeredményt bárki meg-
tekintheti, aki ellátogat a Klapka 
térre, ahol a templom tornyán csil-
lag hirdeti Isten dicsőségét.

Ditzendy

HITÉLET

Veress Gábor, a református gyü-
lekezet lelkésze óriási változásként 
értékelte a történteket, 
és nem kizárólag a Vö-
rösmarty Általános Is-
kola, de a kerület, sőt a 
dél-pesti régió életében, 
ugyanis – mint mondta 
– eddig nem működött 
nyolcosztályos egyházi 
iskola a körzetben.

Természetesen nem 
kizárólag református, 
hanem minden keresz-
tény felekezet hívei-
nek gyermekeit vár-
ják. Jövő évtől lesz kö-
telező a hittan, az akko-
ri elsősöknek, addig fel-
menő rendszerben vá-

lasztható az erkölcstan. A tisztele-
tes kiemelte: az eltelt rövid idő alatt 

már komoly változások történtek, 
amennyiben betöltötték a megüre-
sedett pedagógus állásokat, az eddi-
gi egy első osztály helyett pedig ket-
tőt indítanak.

Veress Gábor megjegyezte: ez is 
mutatja, hogy a kerületben komoly 

igény mutatkozik az egyházi oktatás 
iránt.

– Nem csupán iskolatáblát cseré-
lünk, hanem lelkületet. Új légkör-
ben, új nívó igénnyel indul az isko-
la, szellemi és lelki vonatkozásban 
egyaránt – ígérte a lelkész, majd ki-
fejtette: ennek megfelelően gazda-
gítják az oktatási programot: lesz 
néptánctanítás, a zeneiskola kihe-
lyezett tagozatát ismét vissza kíván-
ják vinni a Vörösmarty falai közé, il-
letve kertészeti képzést indítanak. A 
sportközpontúság nemcsak megma-
rad, erősítve a jégkorong csapatot, 
hanem beindítják a labdarúgást is.

– Szeretnénk megvalósítani a 
Reményik Sándor vers tartalmát, 
„Templom és iskola”, hidat építve a 
templom és az iskola között – fogal-
mazott Veress Gábor –, olyan okta-
tási-nevelési programot kialakítani, 
ami kerületünk, városunk és orszá-
gunk javát szolgálja.

D. A.

Helyére került a templomsüveg

Református tanévkezdés

A Klapka téri református templom építését 1939. július 2-án, délelőtt 10 óra-
kor kezdték meg, de kisvártatva, 1940-ben, a II. világháború véget vetett a 
munkálatoknak. Az év október 13-án szentelték fel az alagsort. Tavaly, majd’ 
8 évtized elmúltával újra indult az építkezés, hogy az eredeti terveken szerep-
lő pompájában fogadhassa a híveket a templom. A munkálatok mérföldkőhöz 
érkeztek, amikor augusztzus 17-én helyére emelték a toronysisakot. 

A Vörösmarty Mihály Általános iskola idei tanévétől a református egyház fenn-
tartásában kezdi meg oktatási-nevelési tevékenységét. Az iskola falai közt 
alakult meg 1936-ban a Klapka téri gyülekezet, és itt tartották négy eszten-
dőn keresztül istentiszteleteiket.
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– Honnan jött a Reformkori 
Nap ötlete?

– Kirándultunk a Kossuth Társa-
sággal, a visszafelé úton megálltunk 
Balatonfüreden, és pont belecsöp-
pentünk a háromnapos Romantikus 
Reformkor forgatagába. Mindenütt 
jelmezbe öltözött emberek, itt mű-
sor, ott műsor. Nagyon magával ra-
gadott mindenkit. Nem kellett so-
kat vacillálni, hiszen nekünk is van 
kötődésünk Kossuthon keresztül 
a korhoz. Kossuth Lajos hozzájá-
rult, hogy a 

‚
48-as telepesek kéré-

sére, az Erzsébetfalva melletti, Gu-
bacsi pusztai részt Kossuthfalvának 
nevezzék.

– Hazaértek, és nekiálltak a 
szervezésnek?

– Az elsőt a Kossuth szobrunk 
százéves évfordulójára szerveztük. 
Még nem volt egész napos. Egy elő-
adásból, koszorúzásból és ebédből állt 
a program. Attól kezdve évről évre 
bővítettük az eseményeket. Az első 
kettőn még nem, azóta mindig tar-
tunk kiállítást is. 

Csete Ildikó textilművész alko-
tásait mutattuk be legelőször, utá-
na helybeli művészek munkáit, gyűj-
tők tárgyait. Idén Petőfi, Szendrey 
Júlia és 1848-as évfordulós esztendő 
van, ezért a kiállítás a Petőfi-házaspár 
alakját eleveníti meg.

– Évről évre újdonsággal gazda-
gították a Reformkori Napot. Idén 
mire számíthatunk?

– A már megszokottak mellett 
hajfonás lesz nemzeti színű szalag-
gal. Az Erzsébet Királyné Szépésze-
ti Szakgimnázium diákjai segítenek 
majd. A diákok mindig nélkülözhe-
tetlen szereplői bizonyos programja-
inknak. A 

‚
48-as játszóházat a köz-

gazdasági szakközépiskola diákjai 
működtetik, az ő segítségüket betud-
ják a kötelező közérdekű munkának.

– Mennyi időt vesz igénybe egy 
Reformkori Nap előkészítése?

– Februárban szoktunk nekifog-
ni, azaz bő fél évet. Mindig meghí-
vunk egy történészt, aki előadást tart 
a kor valamely fontos eseményéről, 

meghatározó személyiségéről. A leg-
népszerűbb Pelyach István, aki tu-
dományosan, ugyanakkor közérthe-
tően, szórakoztató módon tartja meg 
előadását.

– Nem lehet könnyű neki min-
den évben újat mondani...

– Hát igen, már nyolcszor tett ele-
get a meghívásunknak. Idén Kossuth 
és a kor nemzetiségi politika viszo-
nyáról mesél majd. Azt ígérte, szá-
mos újdonsággal szolgál előadásában.

– A Reformkori Nap egyik leg-
népszerűbb eseménye a reformko-
ri ebéd.

– Általában kö-
zel 140 adag ebéd-
re érkezett előzetes 
megrendelés. Hét 
esztendeje hunyt el 
Unger Károly, a Ma-
gyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség 
alapítója. Amíg élt, 
ő kutatta fel a kor 
receptjeit, a hozzá-
juk fűződő történe-
tekkel együtt. Elké-
szítette például Szé-
chenyi kedvenc éte-
lét, természetesen 
beszerezhető alap-
anyagokra kompo-
nálva. A főételeket mostanság én 
keresem ki, és egy hölgy segít, hogy 
mai alapanyagból elkészíthetőek le-
gyenek. Idén szűzpecsenye à la Do-
bos készül majd, az elsősorban cuk-
rászként közismert Dobos C. József, 
tizennégy német nyelvű szakács-

könyv szerzője ál-
tal kreált sárgaré-
pa-zöldséges szószos 
finomság. A levest, 
mint eddig mindig, 
a Csili étterem biz-
tosítja grátisz.

– Ha már re-
formkor, Kossuth 
Társaság, akkor 
Kossuth kifli...

– Természete-
sen lesz. Méghozzá 
a Kossuth Társaság 
tagjai sütik.

– Apropó sütés, 
Ön nem véletlenül 
érdemelte ki a Ma-
gyar Kultúra Lo-
vagja címet, hiszen 
a kilencvenes évek-
től egyedi mézeska-

lácsokat süt, amelyekkel több díjat 
szerzett. Tanít majd a gyerekeknek 
a Reformkori Napon mézeskalá-
csozást?

– Nem én fogok az asztalhoz állni, 
mert a szervezőmunka nem engedi. 
De természetesen lesz mézeskalácso-
zás. Meg kell említenem, hogy a Pa-
csirta Klub Egyesület asszonyai sütik 
a finomságokat, amikkel a koncert 
közönségét látjuk vendégül.

– Szintén elmaradhatatlan ese-
mény a koncert.

– Igen, amit Rózsavölgyi Ildikó 
szervez, odafigyelve, hogy kerületi, 

vagy innen indult művészeknek biz-
tosítsunk fellépési lehetőséget.

– A Reformkori Napot leszá-
mítva mivel foglalatoskodik az év 
többi részében a Kossuth Társa-
ság?

– Három közgyűlést tartunk, eb-
ből ünnepit a Reformkori Napon és 
adventkor. Ezeken túl kiránduláso-
kat szervezünk Kossuth Lajos és a 
negyvennyolcasok nyomában, ame-
lyeken múzeumokat, kastélyokat, 
emlékhelyeket keresünk fel. És ott 
vannak az előadásaink. Rendre olyan 
negyvennyolcas mártírok sorsát ele-
venítjük fel, akik nincsenek a köz-
tudatban, csakúgy, mint a reform-
kori nők, akikről keveset tudhatunk 
meg a történelemkönyvekből. Róluk 
az előadások mellett kiállítást is ren-
deztünk már. Évente hét-nyolc elő-
adást szervezünk, úgy, hogy nyáron 
szünetet tartunk. Immáron husza-
dik alkalommal rendezünk szónok-
latversenyt diákok számára, az orszá-
gos szövetség – amely belőlünk nőtt 
ki – mintájára a kerületben. Méghoz-
zá azért, mert az itt résztvevők sokkal 
felkészültebben indulhatnak az or-
szágos megmérettetésen.

– Így elhallgatva a gazdag prog-
ramkínálatot, nyilván pénzügyi 
alap nélkül képtelenek lennének 
működni.

– Pályázat útján támogat-
ja munkánkat az önkormányzat, 
néha az NEA (Nemzeti Együttmű-
ködési Alap), rendezvényeink szá-
mára pedig többnyire a Csili Mű-
velődési Központ biztosít helyet, 
de segít a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Pesterzsébe-
ti Múzeum is.

Ditzendy

Tízedik alkalommal elevenedik meg a reformkor
Kerek egy évtizede szervezi a Pesterzsébeti Kossuth Társaság a Reformko-
ri Napot. Az idén szeptember 15-én megrendezendő jubileumi rendezvényről 
kérdeztük a társaság elnökét, a mézeskalácsos kézművest, a „Varga” egyko-
ri művészeti vezetőjét és tanárát, dr. Sturcz Zoltánnét, és természetesen szót 
ejtettünk a méltán emlékezetes múltról is.
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A fejlesztés célja az Ady End-
re utcai szakrendelőben nyújtott 
lakosságközeli járóbe-
teg-szakellátási szol-
gáltatások színvonalá-
nak és a munkafelté-
telek minőségének ja-
vítása. Az intézmény 
építészeti-műszaki fej-
lesztését alapvetően 
az indokolja, hogy át-
fogó felújítása az el-
múlt több mint 50 év-
ben elmaradt. A kül-
ső hőszigetelésen és a 
nyílászárók cseréjén 
kívül ez idáig csupán 
kisebb, karbantartó 
jellegű, az alapközmű-
veket nem érintő fel-
újításokat végeztek. 

A szakrendelő két, egymással ösz-
szeköttetésben álló épületrészből áll, 
4737 négyzetméteres alapterületen 
helyezkedik el. Huszonnégy szakren-

deléssel és két gondozóval szolgálja a 
betegek ellátását, többnyire két mű-

szakban. A vonzáskörébe több mint 
80 ezer fős lakosság tartozik, de ez 
alól is kivételt jelent a kardiológi-
ai szakrendelés, amelynek 316 ezer 

fő ellátását kell biztosítania. A szak-
rendelőben tavaly összesen közel 192 
ezer esetet láttak el.

A tervezett fejlesztés során el-
végzik az épület átfogó felújítását, az 
elektromos, a cső- és csatornaháló-

zat, a bútorzat, valamint a belső bur-
kolatok teljes cseréjét. Központi lég-
technikát alakítanak ki. Az elvá-
lasztó falak áthelyezésével növelik 

egyes rendelőhelyiségek és a meglé-
vő gyógytornaterem méretét, emel-
lett néhány kiszolgálóhelyiséget és 
öltözőt megszüntetnek. Ezek mel-
lett korszerűsítik az orvosi műszer-
parkot, bizonyos szakrendelések ese-
tén (mint a sebészet, bőrgyógyászat, 
kardiológia, gégészet) az ellátás szé-
lesítése érdekében új eszközöket sze-
reznek be, fejlesztik az intézményi 
informatikát, valamint  betegirányí-
tási, beléptetési és vagyonvédelmi 
rendszert alakítanak ki. 

A fejlesztés eredményeképpen 
az orvostechnikai eszközök átlag-
életkora a jelenlegi 16,59 évről 
1,31 évre csökken, jelentősen ja-
vulni fog a betegellátási környe-
zet minősége, a szakrendelői mun-
ka hatékonysága, és ezeknek kö-
szönhetően várhatóan a betegelé-
gedettségi mutatók is. 

A fejlesztések végrehajtásának 
irányítását és a szükséges közbeszer-
zési eljárások lebonyolítását a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelő-
intézet fenntartója, az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ végzi. 

s.z.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő 
területén építési munkálatok foly-
nak, az építési területről alkalman-
ként a Dunába vezetett víz a felgyü-
lemlett csapadék- és talajvíz, mely 
vegyszert nem tartalmaz, a környe-
zetre nem mérgező.

A partszakasz jelenlegi állapotá-
ban nem mindig és nem a megszo-
kott minőségben alkalmas szabad-

idős tevékenység végzésére, pihenés-
re, ezért – a kezelő hozzájárulásával, 
az esetleges balesetek és kellemetlen-
ségek elkerülése érdekében – felhív-
juk figyelmüket, hogy fokozott körül-
tekintéssel és a fentiek figyelembevé-
telével használják a partszakaszt.

Az építkezést követően a Közép-
Duna-völgyi Igazgatóság kezelésében 
lévő érintett partszakasz rendezésre 
kerül, addig szíves megértésüket, tü-
relmüket kérjük és köszönjük!

Megújul a szakrendelő

Munkálatok a Duna-parton

Több mint 2,5 milliárd forintos fejlesztési forrást biztosít a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház részeként működő Ady Endre utcai Szakrendelő fejlesztésére a 
Magyar Közlönyben augusztus elején megjelent kormányhatározat.

Takarítót keres a Lázár suli
A Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) 1 fő takarítót keres 

azonnali kezdéssel. Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Bérezés a KJT szerint. Érdeklődni Mezei József igazgatónál 

lehet a 0630/367 60 93-as telefonszámon.

Patkányészlelés bejelentése
2018. július 19-étől az RNBH Konzorcium (Rovért Rovar- és 

Rágcsálóirtó Kft., Növényvédő és Kártevőirtó Kft., Bogármérnökség Kft., 
Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft.) végzi a patkánymentesítést a 

fővárosban. A lakossági bejelentéseket a 06/70-364-6531 telefonszámon 
fogadják hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig. 

A köztes időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. 
Elektronikusan a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail címen lehet 

bejelenteni a patkányészleléseket.

A Pesterzsébeti Városvédő Csoport idén is csatlakozik 
a Kulturális Örökség Napjaihoz, valamint az Ars Sacra 
Fesztiválon belüli Nyitott Templomok Napja akcióhoz. 

Ezen alkalomból szeptember 16-án, vasárnap délelőtt 10 órától a 
Magyarok Nagyasszonya templomot mutatja be 
Vénusz Gellért plébános és a helyi városvédők.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Meghívó templombemutatásra
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– Évente mintegy 32 ezren hal-
nak meg rosszindulatú daganatos 
megbetegedésben. A férfiaknál 15 
kilogrammnyi túlsúly 24 százalék-
kal növeli a vastagbélrák kialakulá-

sának kockázatát, ami az erősebbik 
nemnél a második leggyakoribb ha-
lálok ma hazánkban – nyilatkozta 
az InfoRádiónak dr. Babai László. A 
Magyar Életmód Orvostani Társaság 
elnöke szerint ugyanakkor nemcsak 
Magyarországra, hanem az összes ci-
vilizált országra jellemző, hogy felbo-
rult az energiabevitel, az energiafel-
használás egyensúlya. Régen az em-

berek többet mozogtak, hiszen nem 
autóval közlekedtek, és nem iro-
dában dolgoztak. Nehezebb is volt 
az ételhez hozzájutni, így kevesebb 
energiát is vittek be az akkori em-

berek. A WHO a probléma nagysá-
gát felismerve 10 éves programot hir-
detett az európai polgárok mozgás-
mennyiségének növelésére.

A mennyiség mellett a minőség is 
fontos, azaz nem mindegy, hogy mit 
eszünk. A szakember szerint a napi 
táplálékunk zömét a zöldségeknek és 
a gyümölcsöknek kellene kitenniük, 
ehhez képest éppen ezekből fogyaszt-

juk a legkevesebbet. Ami pedig még 
szomorú: hiába tudjuk hosszú évek 
óta, hogy az elhízásnak milyen veszé-
lyei vannak, változás – legalábbis össz-
társadalmi szinten – egészen ez idáig 
nem következett be. Ennek miértjét 
a doktor abban látja, hogy az ember 
alapvetően lusta és az energiaminima-
lizálásra törekszik, azaz a lehető legke-
vesebb energiával akarja a lehető leg-
többet elérni. Ezt, az egyébként telje-

sen normális, belső tulajdonságunkat 
kellene ésszel felülbírálni.

Ami némi biztatásra ad okot: a 40 
éves korosztályból egyre többen ke-
resik fel orvosukat, ha nem érzik ma-
gukat jól a bőrükben, kérnek taná-
csot, amelyek nyomán rászánják ma-
gukat az életmódváltásra, így elkez-
denek mozogni és áttérnek az egész-
séges táplálkozásra.

y.z.

EGÉSZSÉG

Annak ellenére, hogy Magyaror-
szágon 2000. és 2015. között a vár-
ható élettartam közel négy évvel, 
75,7-re emelkedett, még mindig öt 
évvel marad el az uniós átlagtól. Ha-
zánkban a szív- és érrendszeri, vala-
mint a daganatos betegségek jelentik 
a fő halálozási okot. 

A helytelen táplálkozás, a do-
hányzás és alkoholfogyasztás, vala-
mint a mozgás hiánya egyaránt hoz-
zájárul ahhoz, hogy egészségmuta-
tóink messze alulmúlják az Európai 
Uniós átlagot.

Az elmúlt években több egészsé-
ges táplálkozást ösztönző kormány-
intézkedés is született, így többek kö-
zött a népegészségügyi, vagy közis-
mertebb nevén a chipsadó bevezeté-
se, a közétkeztetést megújító rende-
let, vagy az iskolabüfék termékkíná-
latának szabályozása.

Ahhoz, hogy a szakemberek va-
lós képet kapjanak és tudják, hogy 
a különféle kormányzati intézkedé-
sek milyen hatással vannak a lakos-
ság egészségi állapotára, rendszeres 
vizsgálatokra van szükség. Ezért az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet – az EFOP 
1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 
számú, „Komplex egészségvédelem 
és szemléletfejlesztés a táplálkozás 
és gyógyszerfogyasztás területén” 
című projekt keretében – lakossá-
gi felmérést szervez a 18 éven felü-
liek körében.

A felmérés kérdezői és a dietetikus 
szakemberek országszerte több mint 
ezer felnőttet keresnek meg ottho-
nukban, és kérdeznek meg táplálko-
zási szokásaikról, életmódjáról.

A felmérés eredményei alapján az 
egészségügy többet tud tenni azért, 
hogy hazánkban egyre többen éljenek 
egészségesen. A felmérés elővizsgála-
ta Budapesten 2018. augusztus 24. és 

26. között zajlott, a fővizsgálatra szep-
tember 1. és december 15. között ke-
rül sor országszerte 149 településen.

A felmérésbe bekerült felnőtt la-
kosok részére előzetesen felkérő leve-
let küldött az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet, tájékoztatta őket a felmérés céljá-
ról, és felkérték őket az abban történő 
részvételre. Az intézet biztosítja, hogy 
a kérdésekre adott válaszok alapján 
senki nem lesz beazonosítható, min-
den információt titkosan, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kezel-
nek. A felmérésről további informá-
ciók a www.ogyei.hu oldalon találha-
tók. A kutatás eredményeinek publi-
kációja 2019 tavaszától várható.

s.z.

Amint számtalan kutatás iga-
zolja, a túlsúlyproblémák 
már egészen kicsi korban 

kezdődnek, és a kövér gyerekből jó 
eséllyel válik kövér – és számos be-
tegséggel már fiatalon küzdő – fel-
nőtt. Éppen ezért jelent meg a köz-
elmúltban a Házi Gyermekorvosok 
Egyesülete és a Magyar Gyógysze-
rész Kamara ajánlásával az a kis fü-
zet, amely segítséget nyújt a szülők-
nek abban, hogy biztonságosabbá te-
hessék kisgyermekük táplálását, el-
kerüljék a táplálkozási tévhiteket, 
így csökkentve minimálisra például 
a gyermekkori allergia, a cukorbe-
tegség, az ekcéma, vagy épp az elhí-
zás kialakulásának esélyét.

A kiadványt a Kiskanál Komman-
dó gyermekdietetikai mozgalom szak-
emberei állították össze. Mint írták, 
az általuk csaknem 1500 szülő meg-
kérdezésével tavaly végzett felmérés 
eredményeiből kiderül, hogy Magyar-

országon a kisgyermeket nevelők tájé-
koztatása sokszor hiányos vagy idejét-
múlt az étkeztetés témájában. Meg-
felelő minőségű információ híján pe-
dig egyre nagyobb teret nyer a szakvé-
leményt mellőző, kizárólag tapaszta-
latcserén alapuló „diagnosztizálás” és 
„kezelés”, amely sok esetben a legjobb 
szándék ellenére is káros, sőt, akár 
életveszélyes is lehet a kisgyerekre.

A kiadvány letölthető innen: 
http://awww.kiskanalkommando.hu/
kisokos/             -s-

A kedvezőtlen betegstatisztikák miatt népegészségügyi felmérést végez a 
hazai felnőtt lakosság körében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet, melyben a táplálkozási szokásokat, a tápláltsági álla-
potot, valamint az érintettek életmódját térképezik fel a szakemberek.

Hosszú évek óta a magyar lakosságnak több mint fele – egészen pontosan 55 
százaléka – a túlsúlyos vagy elhízott kategóriába tartozik. Ez azért különö-
sen veszélyes, mert az összes, vezető haláloknak számító betegség kialaku-
lását – így a szív- és érrendszeri megbetegedést, az anyagcsere-betegsége-
ket, a cukorbetegséget, a rosszindulatú daganatokat, a magas vérnyomást 
– mind-mind befolyásolja a testsúly. A túlsúly tehát fokozott kockázatot je-
lent mind a megbetegedések kialakulására, mind a halálozásra. 

Országos népegészségügyi felmérés

Kiskanál Kommandó

Tegyünk a túlsúly ellen!

Az ember alapvetően lusta és az energiaminimalizálásra törekszik
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Bence István 1923. július 30-
án született Erzsébetfalván. Tízéves 
volt, amikor családja abba a ház-

ba költözött, ahol István bácsi ma is 
él. A Kossuth Gimnáziumban érett-
ségizett. Háromévesen kezdett zon-
gorázni, és 
mindössze 15 
volt, amikor 
m e g h í v t á k 
az evangéli-
kus templom-
ba orgonistá-
nak. Egészen 
tavaly június 
4-ig szolgált 
ott. Zongo-
ra és ének-ze-
ne tanári dip-
lomát szer-
zett, 1957-től 
3 évtizeden át a Lázár Vilmos Álta-
lános iskola énektanáraként dolgo-
zott, amely munkát 2006-os nyugdíj-

ba vonulását követően sem hagyott 
abba. 1961 és 68 között a Bagi Ilona 
leánygimnáziumban is oktatott. Ti-

zenöt évvel ezelőtt Pesterzsébet dísz-
polgára címmel tüntették ki, 1997-
ben megkapta a Magyar Köztársaság 
Bronz Érdemkeresztjét.

Németh Ferenc Gábor a belvá-
rosból 1960-ban költözött Pesterzsé-
betre családjával, abba a házba, ahol 
ma is élnek. Szegeden magyar-törté-

nelem szakos 
tanári diplo-
mát szerzett, 
majd a Kozma 
utcai börtön-
ben, később 
Kistarcsán, a 
Belügyminisz-
térium Alap-
fokú Rend-
ő r i s k o l á j á -
ban oktatott. 
Mivel a bün-
tetés-végre-
hajtástól ide-

jekorán nyugdíjba vonulhatott, el-
ment tanítani abba az iskolába, 
ahol felesége dolgozott. 1949. má-

jus 19-én, a margitszigeti rózsakert-
ben ismerkedtek össze jövendőbeli-
jével, azóta minden évben e napon 

egy szál rózsá-
val lepi meg 
hitvesét, aki-
vel augusztus 
23-án ünne-
pelték a 60. 
házassági év-
fordulójukat. 
Két gyerme-
kük öt unoká-
val, ők pedig 
hat déduno-
kával ajándé-
kozták meg az 
idős párt.

Németh Imréné 70 éve él Erzsé-
beten, ahová szülőhelyéről, Ecserről 
költöztek férjével. Eleinte számos 

helyen vállalt munkát: vágóhídon, 
csokoládégyárban, a Habselyem-
ben, a Margitszigeti Nagyszálló-
ban. Egészen addig, amíg férje azt 
nem mondta: három gyerekük mel-
lett ne men-
jen dolgoz-
ni. „Ha csak 
sós vízben 
főtt krumplit 
eszünk, akkor 
sem” – idéz-
te az egykori 
szavakat Né-
meth Imréné. 
Most öt uno-
ka, öt déd-
unoka és egy 
ükunoka gaz-
dagítja a csa-
ládot. Elárul-
ta azt is: több mint 10 éve nem kel-
lett felkeresnie az orvost, egészen 
tavalyig, amikor agyvérzést kapott. 
Mára teljesen felépült, kis kocsi se-
gíti a mozgásban. Rendszeresen jön-
megy: bevásárol, és unokáinak min-
den nap főz. „Nem szabad elhagyni 
magamat” – vallja.

Tóth Imre 17 éve költözött 
Óbudáról Erzsébetre. Mint elárulta: 
nagyon hamar megszerette a kerü-
letet, főleg mert csodálatosnak tart-
ja a rendet, az önkormányzat min-

denre odafigyelő munkáját. Aktív 
korában a Szentendrei úti Budapes-
ti Mezőgazdasági Gépgyárban dol-
gozott, mint diszpécser. Érdekes-
ségként megemlítette, hogy kollé-

gája volt Várhalmi András édesap-
ja, aki jelentős kulturális munkát 
végzett a gyárban. Imre bácsi beval-
lotta: rendszeresen álmodik szülő-
helyéről, Mezőhegyesről, ahonnan 
1957 novemberében költözött csa-
ládjával a fővárosba. Fiatalosságát, 
szellemi frissességét bizonnyal an-
nak köszönheti, hogy szenvedélyes 
horgász, így rendszeresen látogatja 
a Kis-Duna-partot, amit egyszerűen 
csak „kis Riviérának” hív.

D.A.

ÉVGYŰRŰK

Bence István

Szépkorúak köszöntése
Az idei forró nyáron három kilencven-
éves és egy kilencvenöt esztendős er-
zsébetit köszöntött az önkormányzat 
születésnapjuk alkalmából.

Németh Ferenc Gábor és felesége

Németh Imréné

Tóth Imre
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– Ilyen kis csomaggal megy 
Amerikába?

– Ebben csak a hangszereim van-
nak. Most éppen négy.

– Mindig magával hord néhá-
nyat?

– Mindig gond is van velük, fel-
engedik-e kézipoggyásznak a gépre, 
vagy nem.

– Felteszem a kötelező, közhe-
lyes kérdést: miért pont a trombi-
tát választotta?

– Igen, ezt tényleg gyakran meg-
kérdezik. Kiskoromban elvittek a 
Lajtha László zeneiskolába, hogy vá-
lasszak valamilyen hangszert. Meg-
tetszett a trombita csillogása, ráadá-
sul egyszerűnek tűnt, mivel csak há-
rom billentyűs. És van még egy hal-

vány emlékem, amikor a Macskafo-
góban Lusta Dick őrmester fújta. Az 
is hathatott rám.

– A versenyművek zömét nem 
trombitára írták...

– Most új aranykorát éli a hang-
szer, rengeteg művet írnak rá, új és 
új oldalát felfedezve a trombitának. 
Egyetemi tanáromnak, Dr. Palotai 
Istvánnak még rengeteg lehetősége 
adódott; a rádió szimfonikus zene-
kara mellett játszott kamara formá-
ciókban és big bandben is.

–  Netán önt is érdekli a dzsessz?
– Természetesen. Játszom is. De 

hivatalosan nem azt tanulom.
– A trombitások örömére rene-

szánszát éli a régi zene – a közép-
koritól a barokkig terjedő nyugati 
muzsika.

– Igen, Európában tényleg na-
gyon megy. Az Egyesült Államokban 
viszont én alig látom nyomát.

– Szülei azért vitték a Lajthába, 
mert hivatásos zenésznek szánták?

– Egyáltalán nem. Meg is lepőd-
tek, amikor bejelentettem, hogy 
konzervatóriumban akarom folytat-
ni a tanulmányaimat. Hatodikban 
előkészítőre jártam, és hetedikes ko-
romban kezdtem a konzit. Kolossa 
András tanár úr különórákon foglal-
kozott velem a felvételi előtt.

– Nyilván, ha a konzervatóriu-
mot választotta, akkor magában el-
döntötte, hogy muzsikus lesz.

– Amikor eldöntöttem, erős volt 
bennem az elszánás, aztán a hat év 
középiskola alatt néha felötlött, kel-
lene valami B terv. Ezért le is érett-
ségiztem kémiából. Egyedüliként a 
konziban.

– De maradt a 
muzsika mellett, és 
jelentkezett a Pécsi 
Tudományegyetem 
trombita szakára. 
Miért pont Pécsre?

– Mint minden 
kamasz, én is el akar-
tam kerülni otthon-
ról. Pécsett műkö-
dik a legtávolabbi ze-
nei egyetem. Egyéb-
ként pedig tanárt vá-
laszt az ember, nem 
iskolát. Pécsett két 

kiváló tanárhoz is járhattam egy-
szerre, Neumayer Károlyhoz és Pa-
lotai Istvánhoz. Palotai tanár úr a 
játék technikai részében segített, 
Neumayer tanár úr pedig azt mutat-
ta, hogyan formáljam a darabot, mi-
lyen hangokat képezzek, hogy meg-
fogjam az adott stílust.

– Ha hallgat egy lemezt, akkor 
meg tudja állapítani, milyen tech-
nikával szólaltatja meg a művész a 
hangszerét?

– A trombitánál nem látszik a 
technika, mert a hangképzés szájon 
belül történik. Egyébként másolással 
kezdi az ember, azaz a hallottakból 
a tetsző részeket elsajátítja. Ezeknek 
a keverékéből alakítja ki a zenész a 
saját stílusát. Mostanra jutottam el 
arra a szintre, hogy hallom, hogyan 
szeretnék megszólalni.

– Miért tanult tovább az egye-
tem elvégzését követően?

– A BA, alapdiplomával már el-
helyezkedhettem volna egy zene-
karban, azonban a tanításhoz szük-
ségem van az MA, mester oklevél-
re. Illetve mindenképpen ki akartam 
menni külföldre, megtanulni az otta-
ni stílusokat. És persze nyelvtanulás 
szempontjából sem haszontalan.

– Ráadásul Amerikába ment, a 
dzsessz őshazájába...

– Igen, az őszi szemesztertől kezd-
ve már hivatalos dzsessz órákat is 
veszek Brian Lynch professzortól, 
Grammy-díjas dzsessztrombitástól.

– Ne szaladjunk ennyire előre. 
Hogy jutott ki?

– Jó lehetőség adódott, ugyan-
is videofelvételekkel lehetett jelent-
kezni a New York Állambeli Bard 
College-ba. Elküldtem az anya-
gom és felvettek. Ezt komoly siker-
ként éltem meg, mivel kevés vissza-
jelzést kap az ember diákként, ami-
kor hosszú órákon keresztül gyakorol 
egy próbateremben. Ez az egyik oka, 
amiért sokan fel is adják.

– Szép dolog a siker, de a kinti 
tanulás nem két fillér. Sőt maga a 
repülőút sincs ingyen...

– Hát nincs, voltak is problémá-
im az indulással, ezért nagyon hálás 
vagyok, amiért az önkormányzattól 
támogatást kaptam a repülőjegyem 
megvételéhez. A tandíj egy évre 
40 ezer dollár, de teljes mentessé-
get kaptam alóla, ráadásnak pedig 
12 ezer dollár költőpénzt. Három 
szempont alapján ítélték meg: a fel-
vételi, a szociális helyzet és az alap-
ján, hogy van-e szabad hely. Előt-
tem végzett egy barátom, így az ő 
helye felszabadult.

– A képzés mesterdiplomát ad?
– Nem, ez egy posztgraduális, te-

hát diplomához kötött, azonban azt 
nem adó két esztendős képzés. De 
rengeteg zenekari gyakorlattal és vi-

lághírű tanárokkal. A második év-
ben kezdtem ismét felvételizni, még-
hozzá Miamiba, ahol az egyik leg-
híresebb tanár oktat. Hasonló volt 
a metódus, azaz a felvételi teljesít-
mény alapján adnak ösztöndíjat.

– Video alapján?
– Nem, ez már élőben ment. 

Most kezdem egyébként a második, 
egyben utolsó évemet.

– A tanítást már említette egy 
fél mondat elejéig. Hogyan képze-
li a jövőjét?

– Szimfonikus zenekarban, amel-
lett egy kamaraegyüttesben, ame-
lyikkel könnyebben lehet turnéz-
ni. Ha adódik lehetőség, szeretnék 
szóló koncerteket adni. És a tanítás 
miatt gondolkodom a doktori isko-
lán, mert akkor egyetemen is oktat-
hatok.

– Magyar zenekar is szóba jöhet?
– Természetesen. Amerikában 

nullára jövök ki a pénzemből, így pró-
bajátékra már nem tudok elutazni.

– Itthon nem indul majd hát-
ránnyal, amiért alig-alig rendelke-
zik kapcsolatokkal?

– Tény, hogy nem voltam ki-
segítő egyik budapesti zenekarban 
sem, ugyanakkor ezeket a diplomá-
kat Magyarországon is nagyon ko-
molyan veszik. A hátrány inkább az, 
hogy nálunk a német hangzást, a né-
met rendszerű trombita hangját sze-
retik, én pedig mást tanulok Ame-
rikában.

– A kinti tanulmányai miatt ki-
maradt a Virtuózokból, ahol meg-
ismerhették volna.

– Ez igaz, azonban tavalyelőtt be-
jutottam a legjobb hatba az Egye-
sült Államok legnagyobb, Ellsworth 
Smith-ről elnevezett, nemzetkö-
zi trombitás versenyben. Elődöntős-
ként végeztem.

Ditzendy Attila

Amerikáig jutott az erzsébeti virtuóz
Fieszl Mátyás a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában ismerkedett a mu-
zsikával, a trombitával, ma végzős a Miami egyetem mesterképzésén. Beszél-
getésünk után indult a repülőtérre, lévén kezdetét vette a tanév. Mégis mind-
össze egyetlen kerekes bőrönddel érkezett.

Az Elisworth Smith nemzetközi szólótrombita versenyen
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Júliusban készült el a 
Pesterzsébeti Gézen-
gúz Óvoda Vackor tag-
óvodájában egy botani-

kus kertet idéző tanösvény, 
melynek létrehozását egy 
kft. is támogatta. A cég egy 
14 fős csapattal a kertépíté-
si munkálatokból is kivet-

te a részét. Az előkészüle-
ti munkálatoknál óriási se-
gítséget nyújtottak a szülők 
is, akik példaértékű össze-
fogással talicskázták és te-
rítették szét a 10 köbméter 
termőföldet. 

Az elkészült tanösvény 
lényege, hogy a gyermekek 

játékosan érezzék át a felfe-
dezés örömét, a természet-
ben megvalósítható kísér-
letezések, megfigyelés, játé-
kos megtapasztalás által sze-
rezzenek ismereteket. A fog-
lalkozások, kezdeményezé-
sek alkalmával a gyermekek 
folyamatosan ismerkedhet-
nek a természettel, a gyógy- 
és fűszernövényekkel, a kü-
lönböző évszakokra jellem-
ző virágokkal. A növények 
gondozása közben megta-
nulnak vigyázni a természet-
re, amely a fenntarthatóság 
egyik alapköve.

Az óvoda munkatársai-
nak tervei között szerepel to-
vábbi növények telepítése és 
egy interaktív mezítlábas út 
létesítése is.

Szabó Ilona 

Ismét díjat kapott Fentné 
Fodor Éva a Magyar Kéz-
művességért Alapítvány 

által kiírt, a „Magyar kézmű-
vesség 2018 – valamint Má-
tyás király és kora – kézmű-
ves szemmel” című nyári or-
szágos pályázaton. A díjat az 
ünnepélyes eredményhirde-
tésen, augusztus 7-én vehet-
te át a Duna Palotában, ahol 
Pesterzsébet Önkormányza-
ta elismerését 
Juhász Lajosné 
alpolgármester 
adta át számára.

A József At-
tila Nemzetisé-
gi Nyelvoktató 
Általános Isko-
la pedagógusa 
a Budapesti Ta-
nítóképző Főis-

kola ének szakkollégiumát 
követően a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főisko-
la ének szakán diplomázott. 
Mivel azonban a kézműves-
ség annyira magával ragad-
ta, OKJ-s textiljáték-készí-
tő végzettséget is szerzett a 
Népi Mesterségek és Mű-
vészetek Szakközépiskolá-
jában.

s.z.

Az idén májusban el-
hunyt Kovács Fe-
renc – a sportsajtó-

ban Kovács III – gyermek-
kora óta pesterzsébetiként 
rúgta a labdát, nagyon te-
hetséges focista volt. Őt 
követte nemrégiben Mol-
nár László, aki az élet mű-
szaki oldalán, mérnökként 
„állta a sarat”. Halála előtt 
a Kossuth Lajos Gimnázium 

Baráti Körének (P. Kobak) 
tagja volt.

Több társunkkal együtt 
közös alapunkat a II. világ-
háború végét követő évben 
alakított „Mezítlábas Labda-
rúgó Bajnokság” képezte. A 
felső korhatárt 16 év betöl-
téséig engedélyezték. Bará-
ti körünkből mi is megalakí-
tottuk csapatunkat. Tagja-
ink legtöbbje a pesterzsébe-

ti Kossuth Gimnázium tanu-
lója volt, és az igazgató en-
gedélyezte részünkre a „Kos-
suth Előre” név használatát.

Mérkőzéseinket úgy ren-
dezték, hogy mindig a nagy 
csapatok (PeMTK, majd 
ESMTK) előtt játszhattuk 
népes közönség előtt. Meg-
figyelők árgus szemekkel fi-
gyelték szerepléseinket, és a 
mi csapatunkból Kovács Fe-

rit „kiemelték”, és az NB I-es 
Textiles (MTK) csapatá-
hoz igazolták. Ő ezután Ko-
vács III néven a korabeli já-
tékosok között az egyik leg-
jobb magyar labdarúgó volt, 
később edzőként is sikeresen 
helytállt. Az akkoriban ver-
hetetlennek minősített Real 
Madridot is csapata, a Vide-
oton ütötte ki.

Másik most elhunyt csa-
pattársunk, Molnár Laci bú-

csúztatója a lap megjelenése 
előtt volt.

A még élő iskola- és 
sporttársak, valamint a P. 
Kobak valamennyi tag-
ja nevében fájdalmas utol-
só búcsút veszek Tőletek. 
Feri! Laci! Igazi ERZSÉBETI 
fiúk voltatok!

Isten Veletek, nyugodja-
tok békében!

Szijártó Gyula
„Kossuth Előre” – P. Kobak

Szeptember 8-án 11 
órakor kezdődik a Ma-
gyarországi Bélyeg-

gyűjtő Egyesület által szer-
vezett VI. Dél-Pesti Bélyeg-
fesztivál.  A kétnapos ren-
dezvény fő célja, hogy nép-
szerűsítse a bélyeggyűjtést és 
a bélyegkörök összejövetele-
it, elősegítse egymás megis-
merését, valamint erősítse a 
közösségi szellemet.

Az idei fesztivált a Ma-
gyar Postaigazgatóság 150. 
évfordulója, a Mátyás király 
éve, valamint a Csili Műve-
lődési Központ 100. szüle-
tésnapja inspirálja. – A bé-
lyeggyűjtők körének fiatalí-
tása érdekében a fesztiválra 
a dél-pesti általános iskolák 
is meghívót kapnak – tudtuk 

meg Bendekovits Józseftől, a 
szervezet elnökétől.

A rendezvény ünnepélyes 
megnyitója után bélyegvásár 
és bélyegcsere lesz, közben – 
a fesztiváli hangulat fokozá-
sára – déltől bográcsban ké-

szült pörkölttel várják az ér-
deklődőket a Csili Művelő-
dési Központban, amely ott-
hont ad a rendezvénynek.

A fesztivál megnyitásá-
ra az egyesület ünnepi bélye-
get, levélzárót és emléklapot 
hoz forgalomba. A Csiliben 
kihelyezett postahivatal mű-
ködik majd szeptember 8-án 
11-15 óráig emlékbélyegzés-

sel és bélyeg-
árusítással.

A második 
napon, 9-én10 
órától folytató-
dik a bélyegvá-
sár és a bélyeg-
csere, 14 órá-
tól pedig mini 
b é l y e g á r v e -
rést tartanak a 

szervezők. A fesztivál részle-
tes programja a http://www.
mabeoe.hu honlapon tekint-
hető meg.            y.a. 

Idén ötödik alkalommal 
rendezték meg Visegrá-
don a Visegrock vadfő-

ző versenyt. A pesterzsébeti 
csapat negyedszer vett részt, 
eddig kétszer értek el har-
madik helyet. Idén a Csili 
Alsóállomás törzsvendégei-
ből szervezett csapatnak si-
került elhoznia a fődíjat. A 

csapat tagjai: Schwarcz Ist-
ván, Schwarz Istvánné, 
Schwarcz Éva, Kiss Lász-
ló, Kovács Sándor Kovács 
Sándorné, Kindi Zoltán, 
Kindli Zoltánné, Nagy Fe-
renc, Steiner Blanka, Kútfej 
Gábor, Talján Böbe. A ver-
senyt fotóival Bakki László 
dokumentálta.           s.z.

Tanösvény a Vackor oviban Kézműves siker

Kettős végső búcsú

Bélyegfesztivál A legjobb bogrács
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A megemlékezés-sorozat márci-
usban kezdődött a III. Konrád Pé-
ter Ütőfesztivállal, a Családi Hang-
versennyel, a „Zenehíd” Vonósta-
lálkozóval, amelyeket az Évfordulós 
Hangverseny, majd a Záróvizsgázók 
Hangversenye követett.

Az intézmény fennállásának 50. 
évfordulójához kapcsolódó rendez-
vénysorozat kiemelkedő eseménye 

volt az április 9-én megtartott Mű-
vésztanári Hangverseny és a Csili 
Művelődési Központban megrende-
zett nagyszabású zenekari hangver-
seny és Gálakoncert.

A zeneiskola október 1-jén (a 
Zene Világnapján) este 6 órától tart-

ja jubileumi ünnepi hangversenyét 
a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet 
templomában. Az esten a jelenlegi 
tehetséges növendékek és együtte-
sek mellett fellépnek az egykori ta-
nítványok, akik jelenleg már a ze-
nei élet elismert művészei. A ren-
dezvényre szeretettel várnak min-
den érdeklődőt és az egykori növen-
dékeket is.

Az intézmény tervei között sze-
repel az I. Pesterzsébeti Kórusfeszti-
vál és Kamaraest megrendezése, ki-
állítások szervezése, az ünnepi hang-
versenysorozat záró eseményére pe-
dig 2019 tavaszán kerül sor.

s.z.

Idén kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Muzsika Híd-
ja Nemzetközi Kórusversenyt 

(The Bridge Of Musik International 
ChoirCompetition) 2018. július 31-
én Budapesten, melyre Európa és 
Kína egyházzenei és civil amatőr kó-
rusai kaptak meghívást. A megmé-
rettetésen és baráti találkozón részt 
vett kórusok műsorának közös pont-
ja volt, hogy egy-egy Kodály-művel 
is készültek. A nemzetközi kórus-
fesztivál magas művészeti színvona-
la érdekében az elbírálásra kimagas-
ló nemzetközi szakembereket kértek 
fel, a zsűrit kínai és magyar karnagy-
ok, professzorok alkották.

A fesztivál fő célja az európai és 
a kínai kultúra találkozása és a Ko-
dály-módszer megismertetése volt.

A pesterzsébeti VoxMusica Ka-
marakórus magas színvonalú mű-
sorral készült a megmérettetésre. A 
zsűri a pesterzsébeti kamarakórust a 
legmagasabb pontszámmal, egyedü-
liként kiemelt arany díjjal jutalmaz-
ta, így a mezőny élén végzett.

A VoxMusica Kamarakórus 
2017 őszén alakult meg a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban. Az együttes egy év alatt kö-

zel 30 főre duzzadt. A tagok kö-
zött szülők, barátok, zenetanárok 
is megtalálhatók. A kórus karna-
gya Balásházi Bálint, a pesterzsé-
beti zeneiskola intézményvezető-
je. A kórus az elmúlt hónapokban 
több hangversenyt adott Pester-
zsébeten és Budapest más pontján. 
Kiállításmegnyitókon, karácsonyi, 
húsvéti koncerten szerepeltek.

Az együttes repertoárja folyama-
tosan bővül, a klasszikus kórusiroda-
lom darabjai mellett magyar és kor-

társ zeneszerzők műveiből állítják 
össze műsorukat. Szeptemberben a 
Reformkori Napon, októberben egy 
pesterzsébeti kórusfesztiválon lép-
nek majd fel, novemberben pedig a 

Pesterzsébeti Városi Vegyeskarral és 
a BME Zenekarával közösen vesz-
nek részt Rossini: Kis Ünnepi Mise 
című előadásában.

s.z.

A Humán Szolgáltatások In-
tézményének Nagy Győry 
Utcai Idősek Klubjának tag-

jai összefogásából jöhetett létre az a 
kezdeményezés, amitől Pesterzsébet-
re még többen gondolnak mosolyog-
va és meleg szívvel. A klub hölgyei 
ugyanis erőt és fáradtságot nem kí-
mélve varrtak meg 
65 darab, inkubá-
torokba való ba-
batakarót újszü-
löttek részére.

A kis plédek 
nemcsak a pon-
tos és aprólékos 
öltésektől voltak 
igazán különle-
gesek, hanem at-
tól a sok-sok sze-
retettől, amivel a 
„nagyik” gyártották azokat. A taka-
rók 3 hónap adománykészítő kézmű-
ves foglalkozásain készültek, és vé-
gül augusztus 22-én adták át, ahol 
az intézmény munkatársán kívül az 
idősek is tiszteletüket tették. A ko-

raszülött osztály csepp gyermekeivel 
való „találkozás” külön élmény volt 
a klubtagoknak. 

Napjainkban egyre nagyobbak 
a generációk közötti szakadékok, 
azonban a jótékonyság és az adomá-
nyozás mindig teret adhat ezek csök-
kentésére. A közös erőfeszítés egy jó 

célért nemcsak összekovácsolja az 
embereket, hanem kikapcsolódást 
nyújthat a hétköznapok mókuske-
rekeiből is. A segítségnyújtás közben 
nemcsak adunk, hanem mi magunk 
is feltöltődhetünk.             s.

Adni jó! Évforduló a Zeneiskolában

Arany díj a kórusnak

A pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 50 évvel ezelőtt, 1968 
szeptemberében alakult meg Máté János igazgató vezetésével. Ennek az ese-
ménynek az évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeli a zene-
iskola a 2017/2018-as tanév tavaszától kezdődően. 

Zenekari hangverseny a Csiliben

Készülnek a babatakarók

A VoxMusica Kamarakórus
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Véget ért a nyár, kezdődnek 
a szürke hétköznapok. Ez 
utóbbi még nem is lenne baj, 

ha nem lenne velejárója a minden-
napos idegeskedés. Bár sok minde-
nen nem tudunk változtatni, arra 
azonban törekedhetünk, hogy meg-
felelően kezeljük a feszültséget oko-
zó helyzeteket.

Először is kezdjük a „külsőségek-
kel” próbáljunk meg kevesebb kávét 
inni, ugyanakkor több folyadékot, 
lehetőleg ásványvizet. Ebédszünet-
ben lehetőleg ne maradjunk az író-
asztal mögött, hanem sétáljunk el a 
közeli étkezdébe, kifőzdébe, ha pe-
dig visszük magunkkal az ebédet, 

miután megettük, legalább egy kört 
tegyünk meg a háztömb körül. Kife-
jezetten jó, ha az irodába lift helyett 
lépcsőn megyünk vissza, ezzel még 
karcsúságunkért is teszünk.

Apropó, mozgás. Közhelyes, de 
igaz, hogy a fizikai aktivitás minden-
re jó, így természetesen a stressz ke-
zelésében is segít. Éppen ezért, ha 
nem is jutunk el egy héten három-
szor a konditerembe, arra ügyeljünk, 
hogy naponta legalább fél órát sétál-
junk. Ennyi könnyen összejön, elég 
csak néhány sarokkal messzebb meg-
állni autónkkal a munkahelyünktől, 
vagy 1-2 megállóval hamarabb le-
szállni. A kisebb bevásárlások elinté-
zéséhez sem feltétlenül kell kocsiba 
vágni magunkat, nem beszélve arról, 
hogy hétvégenként beiktathatunk a 
családi programok közé egy-egy ki-
rándulást.

A bennünket ért 
kellemetlen esemé-
nyek feldolgozásában 
sokat segít a naplóírás, 
vagy ha kibeszélhet-
jük magunkból a gon-
dokat. Végül, de nem 
utolsósorban, ha nem 
is mindennap enged-
hetjük meg, de fontos, 
hogy bizonyos rend-
szerességgel szánjunk 
időt és pénzt saját ma-
gunk kényeztetésére. 
Menjünk el kozmeti-

kushoz, masszőrhöz, pezsgőfürdőz-
zünk, szaunázzunk, hiszen mindezek 
hozzásegítenek testünk, ezáltal lel-
künk ellazulásához.

d-r-

Stresszmentesen

Akinek szerencséje van, az 
elmúlt hónapokból csak 
szép emlékei maradtak, a 

kevésbé szerencsések azonban talán 
a mai napig kínlódnak valamilyen 
bőrbetegséggel, amit a legmelegebb 
évszakban szedtek össze.

A nyár egyik kellemetlen élmé-
nye a lesülés, netán leégés, amelyet 
rendszerint hámlás, majd annak he-
lyén kisebb-nagyobb fehér foltok 
megjelenése követ. Ezek egy része 
átmeneti pigmenthiányt jelent, ki-
sebb hányaduk, a sok kicsi, kerek, 
nagyon fehér folt azonban mara-
dandó, így rajtuk nem lehet segíte-
ni. Enyhe vigaszt nyújt a pórul jár-
taknak, hogy télen ezek alig észreve-
hetőek.

A nyári nap hatására tartós fes-
tékhiány is kialakulhat a bőrben, 
ebben az esetben bőrgyógyászt kell 
felkeresni. Másoknál éppen ellen-

kező történhet: a bőrfesték, azaz a 
melanin foltosan – általában főleg 
az arcon és a homlokon – felszaporo-
dik, különösen a fénynek erősen ki-
tett helyeken. Erre hatásos a gyógy-
szertárban kapható fehérítőkenőcs, 
de súlyosabb vagy makacsabb eset-
ben bőrgyógyászhoz kell fordulni.

Ebben az időszakban sem szabad 
elfeledkeznünk a lábhigiénéről, hi-
szen a megfelelő tisztítás és az azt kö-
vető alapos törölközés elmaradása 
akár igen kellemetlen láb- és köröm-
gombásodást is okozhat. Ezzel nem 
feltétlenül kell bőrgyógyászhoz for-
dulni, a betegséget vény nélkül kap-
ható szerekkel otthon is elkezdhet-
jük kezelni. A siker záloga, hogy ke-
zelés közben különösen ügyeljünk a 
fertőzött terület tisztán és szárazon 
tartására.

A nyár gombás betegsége, amint 
a neve is mutatja, a napgomba, amit 

a háton, vállon, 
mellkason eny-
hén hámló, vilá-
gosbarna, esetleg 
fehér színű foltok 
jelzik. Nevét on-
nan kapta, hogy 
ezek a foltok 
napfény hatásá-
ra kivilágosod-
nak, szinte fehé-
rekké válnak, és 
nem barnulnak 
le. Tévesen szokták a napfény ha-
tásának tulajdonítani, pedig gombás 
fertőzésről van szó. Kezelésére ecse-

telőt, krémet kell használni, amit or-
vosi rendelvényre lehet kapni.

s.y.

Ilyentájt, nyár végén a testápolás 
során legfőbb feladatunk a na-
pozás, fürdőzés miatt kiszáradt 

bőr és haj állapotának visszaállítása, 
amit rendszeres és gondos ápolással, 
kondicionáló krémek, illetve pako-
lások használatával érhetünk el.

A kiszáradt, feszülő bőr egyen-
súlyát leggyorsabban aloe vera vagy 
jojoba tartalmú, hidratáló testápo-
ló krémmel állíthatjuk vissza, mivel 
mindkettő hatástalanítja a szabad 
gyököket. Arcbőrünk víztartalmát 
intenzív hidratáló maszk vagy C-vi-
taminban gazdag szérum használatá-
val tudjuk pótolni. A bőr esetleges 
hámlása ellen pedig célszerű bőrra-
dírt használni.

A napozás, a rendszeres fürdőzés 
hajunknak sem tesz jót, így a nyá-
ri hónapokban 
gyakran száraz-
zá, töredezetté 
válik. Ilyenkor 
nem elegendő a 
rendszeres mo-
sás, a regenerá-
lódáshoz szük-
ség van hajpako-
lásra is. Ezt akár 
drogériában is 
megvásárolhat-
juk, de saját ma-
gunk is összeál-
líthatjuk, példá-
ul tojássárgája, méz, két csepp cit-
romlé és olívaolaj keverékéből.

Bár sokan talán nem gondolják, 
hajunk egészségét is nagyban meg-
határozza a táplálkozás. Az egészsé-
ges, vitaminban – főleg az A-vita-
minban – és rostokban gazdag éte-
lek, zöldségek, gyümölcsök hajunkat 
is szebbé teszik. Mivel a haj mint-
egy 80 százalékban fehérjéből áll, ez 
az alkotórész kulcsfontosságú az ét-

kezésben. Ugyanakkor a túlzott fe-
hérjefogyasztás több kárt okoz, mint 
amennyit használ, így akár roncsol-
hatja is a hajat.

Visszatérve a bőrre: bár itt a szep-
tember, nem kell lemondanunk 
jövő nyárig a jó színről, hiszen eb-
ben a hónapban is (sőt, ha az időjá-
rás kegyes hozzánk, még októberben 
is) élvezhetjük a napfény jótékony 
hatását, ráadásul úgy, hogy a ká-
ros UV-sugárzás lényegesen alacso-
nyabb, mint a forró nyári napokon, 
emellett erre az időszakra bőrünk ki-
alakította védekező rendszerét a ká-
ros sugárzás ellen.

Arról azonban semmiképpen se 
feledkezzünk meg, hogy a napozás 
ősszel is szárítja a bőrt, csökkenti 
faggyútermelését, fokozza vízleadá-

sát, ezért a vénasszonyok nyarán is 
gondoskodnunk kell a napozás után 
a megfelelő bőrápolásról. Ugyanúgy 
fontos, hogy napozás után mindig 
zuhanyozzunk le, lehetőleg langyos 
vízben, majd bőségesen kenjük be 
magunkat A-vitamin tartalmú test-
ápolóval. Lényeges a fokozott folya-
dékbevitel is, hogy belsőleg is meg-
védjük magunkat a kiszáradástól.

-nd-

Utánpótlás a bőrnek

A nyár kellemetlen emlékei
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Zöldsarok Ajánló

Nem félreírás a cím, 
a kiskertekben már 
ősz elején el kell 

kezdenünk azokat a mun-
kákat, amelyek eredménye-
ként növényeink a lehető 
legkevésbé sínylik meg a leg-
hidegebb évszakot.

Akinek virágoskertje van, 
az elvirágzott vagy elszáradt 
egynyáriakat ki-
húzogathatja az 
ágyásokból, hi-
szen idén már 
nem virágoz-
nak többet. Az 
évelőket vágjuk 
vissza, a kard-
virág hagymáit 
szedjük ki, míg 
a tulipán, a já-
cint vagy a nár-
cisz hagymá-
it most elültes-
sük el, hogy még a tél beáll-
ta előtt meggyökeresedhes-
senek. A földlabdás örök-
zöld ültetésének is itt az ide-
je, csakúgy, mint a tavasszal 
virágzó cserjéknek.

A rózsákat is vágjuk visz-
sza, tövét takarjuk be faleve-
lekkel vagy fenyőkéreggel. 
A szabadban lévő leandert, 
hibiszkuszt, szobanövénye-
ket és más mediterrán dísz-

növényeket vigyük be védett 
helyre, hiszen nem bírják az 
alacsony hőmérsékletet.

Elkezdhetjük a cserjék, 
örökzöldek metszését, for-
mázását is – ezt a munkát, ha 
nem is most, az ősz folyamán 
mindenképpen végezzük el, 
hogy majd a téli hó súlya 
alatt ne roskadjanak meg.

A füvet most már hagy-
juk magasabbra, a nyári mé-
retéhez képest mintegy fél 
centivel, és adjunk neki mű-
trágya és gombaölő keveré-
kéből álló szert, hogy egész-
séges maradjon. A gyepet bi-
zonyos időközönként gereb-
lyézzük le, folyamatosan tisz-
títsuk meg a rá hulló gallyak-
tól, falevelektől.

y.s.

Ennyi idő gyorsan elrepül, ha az élet a 
normális kerékvágásban zajlik. Akkor 
azonban, ha eltűnik a gyereked, kilenc 

évnek, ha nem az örökkévalóságnak tűnik…
A nyolcéves fiát egyedül neve-

lő Rachel próbál egyszerre helyt-
állni mindkét szülői poszton, és 
feldolgozni azt, hogy miután fér-
je elhagyta, újranősült, míg ő ma-
gára maradt közös gyerekükkel. 
Egy vasárnap délutáni közös ku-
tyasétáltatáson megengedi fiának, 
hogy az erdőben előreszaladjon a 
tisztásig, ám mire ő odaér, gyer-
meke és a kutya sehol. A rend-
őrség nyomozni kezd, ám minden 

egyes nappal csökken a remény, hogy épség-
ben, élve megtalálják a kisfiút…

A könyv szerzője, Gilly Macmillan több 
szemszögből – a nyomozót kezelő pszichiáter, 
a nyomozó és Rachel – meséli a történetet, 
mégpedig lebilincselően. Emberek vagyunk, 
tévedünk, és ezt milyen nehéz elfogadni, kü-

lönösen bizonyos helyzetekben 
– ez lehet a regény egyik üzene-
te. A másikon az anyák gondol-
kodhatnak el, mennyire enged-
hetünk gyermekünk önállósági 
törekvéseinek, meg tudnánk-e 
akadályozni egy ilyen, vagy eh-
hez hasonló tragédiát. Ez utób-
bira a válasz még nehezebb…

s.a.
(Gilly Macmillan: Kilenc nap. 

Erawan Kiadó, 2017)

Felkészülés a télre Kilenc nap

Hozzávalók: 1 kg burgonya, só ízlés szerint,
5 dkg vaj, 35 dkg finomliszt, 
10 db szilva (mérettől függően 10-15 darab),
10 teáskanál barna cukor, fahéj ízlés szerint,
1 ek vaj, 10 dkg zsemlemorzsa, 3 teáskanál bar-
na cukor

 A burgonyákat megtisztítjuk, és sós víz-
ben megfőzzük. Meghámozzuk, áttörjük, és 
hagyjuk lehűlni.

 Hozzáadjuk a sót, a vajat, a lisztet, és tész-
tává gyúrjuk. Lisztezett felületen, 0,5-1cm-
es vastagságúra nyújtjuk, majd négyzetekre 
vágjuk.

 A négyzetek közepére helyezzük a félbe-
vágott szilvákat, a magok helyére szórjuk a 
cukrot és a fahéjat, majd összehajtogatjuk, és 
gombócokat formázunk.

 Forrásban lévő, sós vízben kifőzzük a 
gombócokat, közben egy serpenyőben vajat 

hevítünk, és aranybarnára pirítjuk egy kevés 
cukor társaságában a zsemlemorzsát.

 A megfőtt gombócokat leszűrjük, a pi-
rított zsemlemorzsában megforgatjuk, majd 
megszórjuk porcukorral.

Szilvás gombóc
Gasztronómia

3 6 5 9 1

2 9 8

7 6

7 2 3

1 2 8 3

1 5 2

6 3

4 5 2

1 7 9 6 4

Sudoku

4 2 7

6 5 2

6 4 5

1 8

2 3 9 6

9 4

3 2 6

1 8 7

6 5 9

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.



18 2018. szeptember 4.AJÁNLÓ

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. sz. könyvtára
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Tel: 283-0872, ffszek2002@fszek.hu, 
www.fszek.hu/biromihaly
Nyitva: H, CS: 9-16 óra, SZ, P: 13-19 óra, Szo: 9-13 óra

A tested a tiéd, tegyél érte! 
Az egészségről egy gyógytornász szemével: 
II. GERINC – Helyes tartás, vagyis rak-

juk helyre a fejünket!
előadó: Varga Orsolya gyógytornász, 

manuálterapeuta
szept. 19-én, 17 órától

Társas-játék kicsiknek!
Ovi, bölcsi beilleszkedést segítő 

közösségi program
minden csütörtökön 10 órától

Beszélgessünk angolul! 
 szept. 26-án, 17.30-tól

Beszélgessünk németül!
szept. 12-én, 17.30-tól

Gasztro Klub 
Pénteki napokon 14.30-tól

Angol nyugdíjasoknak!
vezeti: Oláhné Erzsébet

minden hétfőn, 17 órától

Kerekítő Egyed Ivettel 
Hétfői napokon 10.00: Mondókás móka; 

11.00: Bábos torna

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

szept. 5-én, okt. 3-án, 18 órakor

PESTERZSÉBETI MÚZEUM Állandó kiállítások

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

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

Neményi Lili Erzsébeten 
helytörténeti kiállítás
Helyszín: Pesterzsébeti Múzeum, 
1201 Bp., Baross u. 53.
A kiállítás megtekinthető: 
2018. 04. 18. – 2019. 03. 29. között
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig. 

Minya Mária Munkácsy Mihály – 
és Gádor István – díjas 
keramikusművész kiállítása 
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 
Budapest Kossuth Lajos u. 39.
Megnyitó: 2018. szeptember 5., 
17 óra
A kiállítás megtekinthető: 2018. 
szeptember 5. – 2018. október 7.  

Benkő Imre Prima Primissima dí-
jas fotográfus
Helyszín: Gaál Imre Galéria 1203 
Budapest Kossuth Lajos u. 39.
Megnyitó: 2018. szeptember 19., 
17 óra
A kiállítás megtekinthető: 
2018. szeptember 19. – 2018. no-
vember 4.: 

Népmese napja: október 2-án, kedden Elvarázsolt 
mesék címmel a Batyu Színház előadására várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Kézműves Kuckó: alkossunk együtt szeptem-
ber 5-én, szerdán, 17 órakor! Várunk egy kis 
kézműveskedésre Éva nénivel! Témánk: Merre 
jártál a nyáron? – Fessünk kavicsot!

Kerekítő mondókás móka: mondókák, ölbeli játé-
kok, labdás móka, átmozgatás 0-3 éves korig. Vár-
juk szeretettel a babákat és szüleiket szeptember 
12-én, szerdán, 17 órakor. A részvétel olvasóink-
nak ingyenes, a foglalkozást Farkas Katalin tartja!

Színes ötletek klubja: lakásdekorációs ötleteket 
ad Frisch Tünde szeptember 19-én, szerdán, 17 
órakor! Milyen dekorációt készíthetünk fadarab-
okból? Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánl-
juk a programot.

A tested a tiéd, vigyázz rá! – Varga Orsolya gyógy-
tornász előadása szeptember 26-án, szerdán, 17 óra-
kor. Ezúttal a várandóssággal, szüléssel foglalkozunk.

Idegennyelvi klubok: Kötetlen társalgásra várjuk 
a nyelvgyakorlókat! Angol klub: szeptember 5-én, 
szerdán 17 órakor. Német klub: szeptember 12-én, 
szerdán, 17 órakor. 

Színházjegy árusítás: szeptember 7-től minden 
pénteken 17 órától válogathatnak közönségszerve-
zőnk színházjegyei közül.

Kiállítás: Galériánkban T. Pálmai Katalin selyem-
képeit és medáljait tekinthetik meg. 

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

Pesterzsébeti Múzeum
1201 Budapest, Baross u. 53.

Tel./fax: 06 (1) 283-1779 
Nyitva tartás: átmenetileg 

Hétfő-Péntek 8-16

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!

Időszaki kiállításaink

A rendezvényeinken való részvétel ingyenes! 
Kérjük, támogassák könyvtárunkat, 

rendezvényeinket azzal, 
hogy beiratkoznak hozzánk!

PROGRAMJAINK

Kedves Olvasóink!
Szeptember 8-tól újra várjuk Önöket 

szombatonként is, 9-13 óráig!
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A nyári időszak 2018-ban is a 
nemzetközi világversenyekről és az 
edzőtáborozásról szólt szakosztá-
lyunknál.

Június 15-17. között Győrben 
rendezték meg a serdülő korosztály 
Európa-bajnokságát, ahol szakosztá-
lyunk 4 birkózóval volt érdekelt. A 
közel 30 ország több mint 600 ver-
senyzőjét felvonultató viadalon a lá-
nyok között László Nikolett (39 kg) 
és Matyi Vivien (46 kg), kötöttfo-
gásban pedig Takács Zsolt (44 kg) 
és Kekenj Norbert (75 kg) képvisel-
te szakosztályunk színeit.

László Nikolett az első forduló-
ban egy honfitársával birkózott, aki-
től vereséget szenvedett, így az ő szá-
mára hamar véget ért a verseny. Ma-
tyi Vivien a 19 fős mezőnyben elő-
ször olasz, majd lengyel nemzetisé-
gű versenyzőt győzött le. Az elődön-
tőben sajnos kikapott egy orosz bir-
kózótól, így a harmadik helyért bir-
kózhatott a délutáni programban. A 
bronzmérkőzésen egy török verseny-
zővel nézett farkasszemet, akit hatal-
mas csatában, 3:0 arányban sikerült 
legyőznie, így bronzérmet szerzett az 
Európa-bajnokságon.

A kötöttfogásúaknál Takács 
Zsoltnak kettő, Kekenj Norbert-
nek pedig egy győztes mérkő-
zés jutott. Mivel egyikük le-
győzője sem jutott döntőbe, 
mindketten idő előtt búcsúz-
tak a küzdelmektől. 

Július 2-a és 8-a kö-
zött, Zágrábban rendezték 
meg a kadet világbajnoksá-
got. Szakosztályunkat ka-
det Európa-bajnoki bronz-
érmesünk, Tösmagi Atti-
la (60 kg) és Horváth Gyu-
la (65 kg) képviselte. Mind-
ketten kötöttfogásban léptek 

szőnyegre, ahol Gyula a 30 fős me-
zőny selejtezőjében lengyel ellen-
felét magabiztosan győzte le, ám a 
nyolcaddöntőben nem bírt svájci el-
lenfelével, ez pedig a verseny végét 
jelentette számára. Tösmagi Atti-
la súlycsoportjában 28-an mérlegel-
tek. Attila a selejtezőben izraeli bir-
kózót győzött le, a következő körben 
egy vitatható bírói ítéleteknek kö-
szönhetően 5:4-es vereséget szenve-
dett török ellenfelétől. Mivel legyő-
zője a döntőbe jutott, szakosztályunk 
birkózója másnap a vigaszágon foly-
tathatta a küzdelmeket, ahol sajnos 

fejben nem sike-
rült összeszednie 
magát, vereséget 
szenvedett ukrán 
ellenfelétől, és ki-
esett a verseny-
ből.

Július 30. és 
augusztus 5. kö-
zött Rómában 
rendezték meg 
a Junior Euró-
pa-bajnokságot, 
ahol kötöttfogás-
ban Szőke Alex 
(85 kg), szabadfo-

gásban pedig Mester Milán (79 kg) 
képviselte szakosztályunk színeit.

Alex a 20 fős mezőny alsó ágára 
sorsolt. A selejtezőben finn ellenfe-
lét technikai tussal múlta felül, majd 
ugyanez a forgatókönyv következett 
a fehérorosz elleni nyolcaddöntőben 
is. A négy közé jutásért török ellen-
felét taktikus birkózással 3:0 arány-
ban múlta felül. A döntőbe kerülé-
sért lengyel birkózóval nézett farkas-
szemet szakosztályunk kiválósága, és 
ő sem jelentett számára akadályt, így 
bejutott a másnap délutáni fináléba. 
Ellenfele grúz versenyző volt a dön-
tőben, akivel sajnos nem bírt Alex, 
így ezüstérmet szerzett első éves ju-
niorként az Európa-bajnokságon. 
Ettől függetlenül nincs szomorkod-
nivalója birkózónknak, hiszen négy 
egymást követő világversenyről is 
éremmel térhetett haza.

Szabadfogásban Mester Milán-
nak egy győztes mérkőzése volt az 
EB-n, ennek köszönhetően a pont-
szerző 8. helyet sikerült megszerez-
nie. 

Az ESMTK Birkózó Szakosztálya 
július 29. és augusztus 12. között tar-
totta szokásos kiskunlacházi bentla-
kásos edzőtáborát, közel 100 birkózó 

részvételével. A tá-
borban ukrán spor-
tolók is segítették 
felkészülésünket az 
őszi szezonra. Szak-
osztályunk elnöke, 
Losonczi Ottó a kö-
vetkezőképpen érté-
kelte a kéthetes fel-
készülést:

Az edzői stáb és 
jómagam óriási kihí-
vás előtt álltunk, hi-
szen ekkora létszám-
mal és ennyi kicsivel 
még soha nem vágtunk 
neki a tábornak. A tá-

bornak megadta az alaphangulatát, 
hogy kadet Európa- és világbajnok bir-
kózónk, Szőke Alex újabb nemzetközi 
érmet zsebelt be világversenyről, ugyan-
is második helyen végzett a junior Eu-
rópa-bajnokságon. Ez első éves junior-
ként hatalmas teljesítmény volt a részé-
ről, ezért hazaérkezésekor a tábor tel-
jes létszámával vártuk őt a repülőtéren, 
hogy a szokásainkhoz híven együtt ün-
nepelhessünk Alexszal.

Az edzőtábor felépítése megegyezett 
a tavalyi menetrenddel. A gyerekekkel 
együtt én is végigfutottam a távokat és a 
3 km-es reggeli futásokat, hogy érezzék 
a törődésemet. Sok gyereket motivált 
ez, hiszen úgy voltak vele, nehogy Ottó 
bá’ túl az ötvenen lefusson minket.

5-1-es edzésbeosztással tartottuk a 
tábort, ami azt jelenti, hogy 5 edzést 1 
pihenő követett. Ez egy elég feszes és ke-
mény tempó volt, hiszen minden nap a 
reggeli tornával, bemelegítéssel, majd a 
3 km-es futással, erősítéssel és nyújtás-
sal kezdődött. Emellé jöttek még a dél-
előtti és a délutáni edzések.

Természetesen a kemény munka 
mellett jól jön néha a bolondozás és a 
játék is, hogy elviselhetőbb legyen a napi 
munka. A kiskunlacházi edzőtábor kö-
zel 50 féle sport használatára alkalmas, 
ennek megfelelően jet-skiztünk, húztam 
a gyerekeket jet bobon, kvadoztunk, go-
kartoztunk, teniszeztünk és vízilabdáz-
tunk is többek között.

Természetesen a műsoros estek sem 
maradhattak ki a programból, estén-
ként a gyerekek színvonalas produkci-
ókat adtak elő a többiek előtt, valamint 
jómagam is megcsillantottam ének- és 
gitártudásomat. 

Köszönöm azoknak az anyukáknak 
és apukáknak a munkáját, akik arra ál-
dozták szabadságukat, hogy a táborozó 
gyerekekről gondoskodjanak.

Köszönöm mindenkinek, aki bármit 
is tett azért, hogy ez a tábor ilyen sike-
res legyen!

Az ESMTK Birkózó Szakosztály hírei

Matyi Vivien serdülő Európa-bajnoki bronzérmes

Szőke Alex ezüstérmet szerzett a 
junior Európa-bajnokságon

Alexet a táborozó gyerekek együtt köszöntötték a repülőtéren
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– A nyári szünetben nagy volt a jövés-me-
nés a csapat háza táján, a 2018/19-es szezon tíz 
régi és kilenc új játékossal indult. Úgy tűnik, 
az újoncoknak sikerült a beilleszkedés, hiszen 
az ötödik forduló után, négy győzelemmel, egy 
döntetlennel, 13 ponttal a tabella második he-
lyén áll a csapat.

– Bár valóban talán valamivel nagyobb volt a 
játékosmozgás a megszokottnál, ismét arra töre-
kedtünk, hogy a csapat gerincét, amennyire csak 
lehet, egyben tartsuk, és ez nagyjából sikerült is. 
A felkészülés hónapjaiban igyekeztünk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy egységes csa-
pattá érjünk, az pedig már régi erzsébeti tradíció, 
hogy remek kis közösség szokott nálunk összejön-
ni. Bízom benne, hogy ez most sem lesz másként. 
A jó szezonkezdés mindenesetre biztató és fontos 
is, azt hiszem, sokkal játékosabb ESMTK lettünk, 
bármennyire is dominálnak a keleti csoportban a 
fizikum párharcok.

Visszatérve az igazolásokra; igyekeztünk olyan 
játékosokat választani, akikre már a kezdő csa-

patban számíthatunk. Ezt a célt is teljesítet-
tük, így a csapaton belül egészséges versenyszel-
lem alakult ki. Véleményem szerint nagyon erős 
17+2-es keretünk van, amit, akár kezdőként, 
akár csereként pályára lépve, azonos szintű játé-
kosok alkotnak. Ez pedig nagyon fontos a célki-
tűzéseink eléréséhez.

– És mi az idei célkitűzés?
– Tavaly az első öt hely valamelyikét szerettük 

volna megszerezni, és másodikak lettünk. Ezek 
után idén semmiképpen nem szeretnénk vissza-
lépni, célunk legalább az első három hely vala-
melyikének megszerzése. Pozitív ember vagyok, 
mindig előrefelé nézek, a keretünk pedig erősö-

dött, így nem titkolom, hogy 
egy bajnoki címért harcban 
lévő ESMTK-t szeretnék látni. 

– Az esetleges osztályvál-
tásnak infrastrukturális fel-
tételei is vannak. Ezen a té-
ren milyen változások követ-
keztek be, mik várhatók?

– Az Ady Endre utcában 
– egy 3 éves pályázati szakasz 
eredményeként – nyáron el-
készült a műfüves pálya. A 
tervek között szerepel a ki-
szolgáló rész kiépítése, labda-
fogó hálóval, kispadokkal és 

egy mobil lelátóval. Folyamatosan tervezzük a 
fejlesztéseket, a megfelelő időben minden lehe-
tőségre beadjuk a pályázatokat a szövetséghez, 
de hogy mindezt elnyerhessük, és a fejlesztések-
hez szükséges anyagi hátteret megteremthessük, 
az már nem csak rajtunk múlik. Azon dolgo-
zunk, hogy az Ady utcai stadiont alkalmassá te-
gyük akár másodosztályú mérkőzés rendezésére 
is, hiszen a hosszú távú cél a másodosztályú tag-
ság megszerzése, és nem szeretnénk hazai pályán 
vendégként pályára lépni. Ez ugyan még távoli-
nak tűnik, de Pesterzsébet megérdemel egy má-
sodosztályú csapatot.

s.z.

 – Augusztus első hétvégéjén 
volt a bajnokság negyedik forduló-
ja, Budapesten. A Duna alacsony 

vízállása miatt irreális volt a pálya, 
mi a szerencsétlen sorsolásnak kö-
szönhetően a legrosszabb helyről in-

dultunk, így csúsztunk le 200 mé-
teren az aranyéremről – nyilatkozta 
lapunknak Reményi Péter. A csa-
patkapitány ezzel együtt elégedett, 
hiszen így is övék az összetett bajno-
ki cím, ráadásul a június végi világ-
bajnoksági válogatón is minden szá-
mot a Römi egységei nyertek. 

– Ez azt jelenti, 
hogy a szeptem-
beri világbajnok-
ságon, amelynek 
Atlanta ad ott-
hont, az erzsébeti 
csapat tagjai kép-
viselhetik hazán-
kat az összes szám-
ban. 10-es hajóval 
indulunk, amely-
be sikerült olyan 
neves kajak-ke-
nuzókat beültet-
ni, mint a kenu 
vb-n is induló 
Korisánszky Zsolt 
és Fekete Ádám – 
tette hozzá a csa-
patkapitány.

y.a.

Szeptember 29-én, szombaton 
10 órakor lesz a második alkalom-
mal rendezett Rábai Attila emlék-
futás Pesterzsébeten a Kakas-dom-
bon, vagyis az Új-telepi parkerdő-
ben, a Dél-pesti Kórház szomszédsá-
gában. A táv  mindössze 3 kilomé-
ter, a versenyre nem kell előneve-
zés, sem rajtszám, chipes időmérés 
sem lesz.

Várok nemcsak futókat, hanem 
kocogókat és szurkolókat is. Emlé-
kezzünk Attilára!

Köszönettel: felesége, Rosta Erzsébet

„Pesterzsébet megérdemel egy másodosztályú csapatot”

Ismét abszolút bajnok a Römi Emlékfutás

Augusztus első hétvégéjén indult az őszi szezon. Az 
ESMTK ismét az NB III keleti csoportjában folytat-
ja a küzdelmet. A tavalyi előkelő második helye-
zés után a vezetés célja a dobogón maradás – de-
rült ki Nagy Dániel sportigazgatóval való beszélge-
tésünkből. 

Bár még hátravan a sárkányhajó bajnokság utolsó fordulója, a pesterzsébe-
ti Römi KKSK augusztus elején elnyerte az összetett bajnoki címet, hiszen az 
első négy fordulóban 200 méteren 3 aranyat és 1 ezüstöt, 2 ezren pedig az ösz-
szes első helyet ők szerezték meg.
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SZOLGÁLTATÁS

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. 06-
1/402-4330, 0620/491 50 89

RUHA és textil varrást, alakítást, fel-
hajtást, szegést vállalok. Őrsi Marika 
061/283-1071. Bp. XX. ker. Lázár utca 
45. Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 10-17 
óráig.

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS, karbantar-
tás, vízórák. Tel.: 0630/364 64 24

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, burko-
latjavítást vállalunk. Kis munka is szá-
mít.0670/541 90 22

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

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

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

BEVEZETŐ ÁRAK! Kézi nyirokmasz-
százs + 30 perc hullámmasszázs (gépi) 
6600 Ft, hullámmasszázs 30 perc 1000 
Ft-tól. www.exfitt-rehabilitacio.com, 
0670/241-86-57

ÁLLÁS

SÍRKÖVES MŰHELYBE fiatal, erős kise-
gítő munkatársat felveszek jó kereseti le-
hetőséggel. 061/283 31 12

CSEPELI CUKRÁSZDÁBA keresünk 
önállóan dolgozni tudó főállású, és rész-
munkaidős cukrászt, valamint részmun-

kaidős mosogató-kézilányt. Lord Mig-
non Cukrászda 1211 Budapest, Kos-
suth L. u. 48-50. 0630/944 54 44, eva.
sanyi@hotmail.com

EGYÉB

DIPLOMÁS VÉDŐNŐ gyermekfelügyele-
tet vállal 0-10 éves korig. 0670/414 20 
32

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

A megérkezés napjának estéjén 
már közös edzésen vett részt a kis 
csapat, és másnap is a tréningé volt 
a főszerep. – A hét utolsó napján pi-
hentünk és kirándultunk, majd 6-án 
délelőtt a Botokuganban közpon-
ti nemzetközi Goju-Ryu szeminá-
riumon vettünk részt, amit Kuba 
Hanshi tartott. Délután nemzetkö-
zi Uechi-Ryu szeminárium követke-

zett, amelyen bepillantást nyerhet-
tünk ebbe az okinawai stílusba is. 
Keddtől péntekig minden nap két-
szer edzettünk nagymesterünkkel. 
Szombaton az Okinawa Karate-Do 
Kenpou – Kai Szervezet rendez-
vényeire voltunk hivatalosak, egy, 
Takahiró Sinjo  sensei által tar-
tott szemináriumon, ahol láthattuk 
és együtt edzhettünk a kiemelkedő 

okinawai és japán tanítványaival, 
majd egy barátságos kumite és kata 
versenyre, ahol európai csapatunk 
tagjai dobogós helyezéseket értek 
el – sorolta a programokat Harsányi 
László, akit ezt követően a szervezet 
nemzetközi konferenciáján az euró-
pai képviselőjüknek kérték fel.

Az európai csapat vasárnap 
Kuba Hanshi szemináriumán vett 
részt az okinawai, a japán és a kül-
földi karatékákkal együtt. – A sze-
minárium végén japán és okiwanai 
sensejek tettek 1-6. dan vizsgát. Itt 
szintén kellemes meglepetésben ré-
szesültem, mert Kuba Hanshi meg-

hívott a vizsgabizottságba. Megtisz-
telő és felelősségteljes is volt európa-
iként az asztal másik oldalán ülni, ér-
tékelni és dönteni – árulta el a ma-
gyar sensei.

A vizsga után ünnepelték meg 
Kuba Hanshi 72. születésnapját, 
ahol a köszöntő megtartására szin-
tén Harsányi Lászlót kérték fel kül-
földi sporttársai. Az ünneplést ismét 
edzések követték, majd az ottlét egy 
jó hangulatú búcsúvacsorával zárult.

Az okiwanai nagymester – a 
Seinchin KSE meghívására – jövő 
márciusban hazánkban fog szeminá-
riumot, augusztusban pedig egyhetes 
nemzetközi tábort tartani.

s.

Két felejthetetlen hét Okinawán
Hanshi Kuba Yoshio 10. danos nagymester meghívására augusztus 3-ától 17-
éig Okinawán vendégeskedett a Seinchin KSE csapata (Sztranyák László a fel-
vidékről, Alekszej Konovalov és Ilja Koval Ukrajnából, Shimizu Nana, Harsányi 
Ildikó és Harsányi László Pesterzsébetről), akik Európát képviselve érkeztek a 
nemzetközi szemináriumra és versenyre.

Harsányi László 
és Hanshi Kuba Yoshio

Apróhirdetések felvétele
Hirdetésfelvételi időpontok: 

szeptember 10., 12., 17.
Hétfőn 14-15.30 között, 
szerdán 12.30-14.45-ig 

a Pesterzsébet újság szerkesztőségében
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